
№  საფეხური პროგრამის დასახელება საგანმანათლებლო პროგრამის 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა

სწავლების საფასური

(ლარებში)

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა 

(არსებობის შემთხვევაში)

1 ბაკალავრიატი ეკონომიკა სოციალური მეცნიერების ბაკალავრი 10 2250

2 ბაკალავრიატი სასტუმრო მენეჯმენტი ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 5 2250

3 ბაკალავრიატი ინფორმაციული ტექნოლოგიები ინფორმატიკის ბაკალავრი 15 2250

4 ბაკალავრიატი დაწყებითი განათლება განათლების ბაკალავრი 5 2250
მეორე სასწავლო წლიდან

5 ბაკალავრიატი ბიოლოგია ბიოლოგიის ბაკალავრი 30 2250

6 ბაკალავრიატი მათემატიკა მათემატიკის ბაკალავრი 5 2250

7 ბაკალავრიატი სპორტი სპორტის ბაკალავრი 10 2250

8 ბაკალავრიატი ისტორია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი 5 2250

9 ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი 5 2250

10 ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი 10 2250

11 ბაკალავრიატი ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 30 2250

12 ბაკალავრიატი საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 10 2250

13 ბაკალავრიატი ფინანსები ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 25 2250

14 ბაკალავრიატი ტურიზმი ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 25 2250

15 ბაკალავრიატი საჯარო მმართველობა საჯარო მმართველობის ბაკალავრი 30 2250

სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

მიდოდაშვილი ლევან 577151203, ნასყიდაშვილი თამარ 577251232

გორი, ჭავჭავაძის 53

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

მისამართი



16 ბაკალავრიატი ჟურნალისტიკა სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი 10 2250

17 ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი 20 2250

18 ბაკალავრიატი სამართალმცოდნეობა სამართლის ბაკალავრი 40 2250

19 მაგისტრატურა სამართალი სამართლის მაგისტრი 15 2000

20 მაგისტრატურა სასტუმრო მენეჯმენტი.
ტურიზმისა და მასპინძლობის 

მენეჯმენტის მაგისტრი
5 2000

21 მაგისტრატურა საჯარო მმართველობა საჯარო მმართველობის მაგისტრი 5 2000

22 მაგისტრატურა ქართული ლიტერატურა
ქართული ლიტერატურის ისტორიის 

მაგისტრი
2 2000

23 მაგისტრატურა ქართული სალიტერატურო ენა ქართველური ენათმეცნიერების მაგისტრი 2 2000

24 მაგისტრატურა საქართველოს ისტორია საქართველოს ისტორიის მაგისტრი 2 2000

25 მაგისტრატურა ანგლისტიკა ინგლისური ფილოლოგიის 2 2000

26 მაგისტრატურა ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი 15 2000

27 მაგისტრატურა საბუღალტრო  და საგადასახადო საქმე ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი 10 2000

28 მაგისტრატურა ფინანსები ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი 5 2000

29 მაგისტრატურა ტურიზმის მენეჯმენტი ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი 5 2000

30 მაგისტრატურა
განათლების სფეროს ხელმძღვანელობა და 

მართვა 
განათლების მენეჯმენტის მაგისტრი 5 2000

31 მაგისტრატურა ჟურნალისტიკა სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი 5 2000

32
ქართულ ენაში მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამა 64 2250


