
№  საფეხური პროგრამის დასახელება საგანმანათლებლო პროგრამის მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია

ვაკანტური 

ადგილების 

სწავლების 

საფასური

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

(არსებობის შემთხვევაში)

1 ბაკალავრიატი

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოგრაფია 

და GIS ტექნოლოგიები, გეოლოგია, გეოფიზიკა) 

(ძირითადი სპეციალობები)

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი 

გეოგრაფიაში; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ბაკალავრი გეოლოგიაში;

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი 

გეოფიზიკაში

2250

2 ბაკალავრიატი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ფიზიკა, 

ბიოლოგია, ეკოლოგია (ძირითადი და დამატებითი 

სპეციალობები)

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი 

ფიზიკაში; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ბაკალავრი ბიოლოგიაში;  ეკოლოგიის ბაკალავრი 

2250

3 ბაკალავრიატი მათემატიკა(ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) მეცნიერების ბაკალავრი მათემატიკაში 2250

4 ბაკალავრიატი არქიტექტურა (ძირითადი სპეციალობა) არქიტექტურის ბაკალავრი 2250

5 ბაკალავრიატი კომპიუტერული ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა) კომპიუტერული ინჟინერიის ბაკალავრი 2250

6 ბაკალავრიატი

სოციალური მეცნიერებები: პოლიტიკის მეცნიერება, 

სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ევროპისმცოდნეობა 

(ძირითადი და დამატებითი სპეციალობები)

 სოციალური მეცნიერებების  ბაკალავრი პოლიტიკის 

მეცნიერებაში; სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი 

სოციოლოგიაში; სოციალური მეცნიერებების  

ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში;  სოციალური 

მეცნიერებების  ბაკალავრი ევროპისმცოდნეობაში

2250

შენიშვნა: მობილობა არ ცხადდება  

ევროპისმცოდნეობის ძირითად და დამატებით 

სპეციალობაზე

7 ბაკალავრიატი
ფილოსოფია (ძირითადი და დამატებითი 

სპეციალობა)
 ფილოსოფიის ბაკალავრი 2250

8 ბაკალავრიატი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ძირითადი და 

დამატებითი  სპეციალობები: ანგლისტიკა, 

გერმანისტიკა, ესპანისტიკა, საფრანგეთისმცოდნეობა, 

იტალიისმცოდნეობა, სლავისტიკა, 

აღმოსავლეთმცოდნეობა, ისტორია, არქეოლოგია, 

ხელოვნებათმცოდნეობა, თეატრმცოდნეობა, 

კინომცოდნეობა, კულტურის მენეჯმენტი, 

ლიტერატურათმცოდნეობა, ქართული ფილოლოგია; 

დამატებითი სპეციალობა: ნიდერლანდისტიკა)

ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა

ბაკალავრი ინგლისურ

ფილოლოგიაში; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ბაკალავრი გერმანულ ფილოლოგიაში;

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი 

ესპანისტიკაში;

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი 

საფრანგეთისმცოდნეობაში; ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ბაკალავრი იტალიისმცოდნეობაში; 

ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა ბაკალავრი სლავისტიკაში;

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი 

აღმოსავლეთმცოდნეობაში; ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა

ბაკალავრი ისტორიაში; არქეოლოგიის ბაკალავრი; 

2250

შენიშვნა: მობილობა არ ცხადდება პროგრამის 

დასახელებაში მითითებულ შემდეგ ძირითად 

და დამატებით სპეციალობებზე:  ესპანისტიკა, 

იტალიისმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, 

თეატრმცოდნეობა, კულტურის მენეჯმენტი, 

ნიდერლანდისტიკა.

9 ბაკალავრიატი მუსიკა (ძირითადი და დამატებით სპეციალობა)  სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი 2250

10 ბაკალავრიატი
თავისუფალი მეცნიერებები (ძირითადი და 

დამატებითი სპეციალობა)
 თავისუფალი მეცნიერებების ბაკალავრი 2250

11 ბაკალავრიატი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ძირითადი და 

დამატებითი სპეციალობა)
 ხელოვნების ბაკალავრი 2250

12 ბაკალავრიატი
საერთაშორისო ურთიერთობები: ევროპა და ახლო 

აღმოსავლეთი (ძირითადი სპეციალობა)
საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი 2250

20

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და 

საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო 

პროგრამებზე მობილობის მსურველს ერთიან 

ეროვნულ გამოცდებში მეოთხე გამოცდად 

ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს ერთ-ერთი საგანი: 

მათემატიკა, გეოგრაფია, ფიზიკა, ქიმია ან 

ბიოლოგია.   

20

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნინო ჟვანია, ელ. ფოსტა: quality@iliauni.edu.ge ტელ: 032 2 22 00 09 (109)

თბილისი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3-5

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

მისამართი


