
№  საფეხური პროგრამის დასახელება საგანმანათლებლო 

პროგრამის მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა

სწავლების 

საფასური

(ლარებში)

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

(არსებობის შემთხვევაში)

1 ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი ფილოლოგიაში
10 1800

1.. სწავლა - თბილისის კორპუსში, (ე. ნინოშვილის ქ. N55)  2.  სწავლა - სიღნაღის  კორპუსში- 

სიღნაღის   რ-ნი, (საქობო  უნივერსიტეტის ქ. 32),   მობილობა -  (სწავლის საფასური 1500 

ლარი);  3. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის   - თბილისის კორპუსში, ე. ნინოშვილის ქ. N55  

(სწავლის საფასური 3000 ლარი);     4.უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის სწავლა - სიღნაღის  

კორპუსში- სიღნაღის   რ-ნი, (საქობო  უნივერსიტეტის ქ. 32),   მობილობა -  (სწავლის 

საფასური 2000 ლარი);  დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ:   www.tu.edu.ge                                             

2 ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი
20 1800

1.. სწავლა - თბილისის კორპუსში, (ე. ნინოშვილის ქ. N55) 2.  სწავლა - სიღნაღის  კორპუსში- 

სიღნაღის   რ-ნი, (საქობო  უნივერსიტეტის ქ. 32),   მობილობა -  (სწავლის საფასური 1500 

ლარი);  3. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის   - თბილისის კორპუსში, ე. ნინოშვილის ქ. N55  

(სწავლის საფასური 3000 ლარი);     4.უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის სწავლა - სიღნაღის  

კორპუსში- სიღნაღის   რ-ნი, (საქობო  უნივერსიტეტის ქ. 32),   მობილობა -  (სწავლის 

საფასური 2000 ლარი);  დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ:   www.tu.edu.ge                                                                           

3 ბაკალავრიატი სამართალმცოდნეობა სამართლის ბაკალავრი 20 1800 სწავლა -  თბილისის კორპუსში,  (ე. ნინოშვილის ქ. N55). 

4 ბაკალავრიატი ტურიზმი
ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი ტურიზმში
20 1800

1.. სწავლა - თბილისის კორპუსში, (ე. ნინოშვილის ქ. N55) 2.  სწავლა - სიღნაღის  კორპუსში- 

სიღნაღის   რ-ნი, (საქობო  უნივერსიტეტის ქ. 32),   მობილობა -  (სწავლის საფასური 1500 

ლარი); 3. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის   - თბილისის კორპუსში, ე. ნინოშვილის ქ. N55  

(სწავლის საფასური 3000 ლარი);     4.უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის სწავლა - სიღნაღის  

კორპუსში- სიღნაღის   რ-ნი, (საქობო  უნივერსიტეტის ქ. 32),   მობილობა -  (სწავლის 

საფასური 2000 ლარი);   დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ:   www.tu.edu.ge                                                                       

5 ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება  
ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი
10 5000

სწავლა -  თბილისის კორპუსში, (ე. ნინოშვილის ქ. N55).    მობილობა ცხადდება II კურსზე)   

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის მობილობა -  (სწავლის საფასური 5000 ლარი);  

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ:   www.tu.edu.ge                                                           

შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი

დავით გუბელაძე  - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი  (davidgubeladze14@yahoo.com ტ. 599 50 51 51; 2 51 91 02; 2 96 90 33)

თბილისი, ნინოშვილის ქ. №55 (ფილიალი - ქ. სიღნაღი, სოფ. საქობო, უნივერსიტეტის ქ. №32)

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება

მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო 

მისამართი


