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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

 

1. მოამზადოს კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრები, 

რომლებსაც:  

• ექნებათ ფართო თეორიული ცოდნა კომპლექსური ბიზნეს სამყაროს და 

საჰაერო ტრანსპორტით მგზავრებისა და ბარგის გადაყვანა-

გადაზიდვების შესახებ;  

• მმართველობითი ტექნიკის გამოყენებით შეეძლებათ მონაწილეობა 

მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და აღჭურვილი 

სამოქალაქო ავიაციის დარგში მოქმედი და ზოგადად ორგანიზაციების 

პროცესების მართვისათვის საჭირო ინსტრუმენტების ეფექტური 

გამოყენების უნარებით.  

 

2. უზრუნველყოს:  
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• საჰაერო ტრანსპორტით მგზავრებისა და ბარგის გადაყვანა-გადაზიდვის საკითხების კრიტიკული გააზრება;  

• მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, ანალიტიკური აზროვნების, სანდო და სათანადო დასკვნების გაკეთების უნარების 

გამომუშავება;  

• ქართულ და ინგლისურ ენებზე ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის წარმოება.  

3. განუვითაროს, ორგანიზაციის მართვის პროცესში გადაწყვეტილების მიღების პრაქტიკული უნარ ჩვევები, რაც ხელს შეუწყობს 

კარიერულ წინსვლას, როგორც საავიაციო ისე სხვა, კერძო და საჯარო სექტორში.  

 

სწავლის შედეგები: 
 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

ბაკალავრი: 

- აღწერს ერთმანეთთან ლოგიკურად დაკავშირებულ თანამედროვე საავიაციო და ბიზნეს გარემოს ადგილობრივ 

და გლობალურ კონტექსტში;  

- აყალიბებს მენეჯმენტის ძირითად თეორიებს, მოდელებს, პრინციპებს, ფორმებს და მათ მნიშვნელობას 

სამოქალაქო ავიაციის დარგისა და სხვა სახის ორგანიზაციების მართვის პროცესში. ასევე მარკეტინგის, 

ფინანსების, მგზავრის, ბარგის და ტვირთის მომსახურების ძირითად კონცეფციებს.   

- განსაზღვრავს ორგანიზაციაში კვლევის მნიშვნელობას, ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

მონაცემების შეგროვების, რაოდენობრივი ანალიზის, ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასებისა და პრობლემის 

გადაწყვეტის პროცესში. 

 

უნარები ბაკალავრი: 

- აფასებს სამოქალაქო ავიაციის და სხვა კომპანიების, როგორც მთლიანი სტრატეგიის (მისია,  მიზნები, დაგეგმვა, 

განხორციელება და კონტროლი), ასევე მარკეტინგული სტრატეგიისა და მარკეტინგული კომპლექსის 

ელემენტებს, ბიზნესის შიდა და გარე გარემოს ანალიზის საფუძველზე.  
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- აანალიზებს ცვალებად გარემოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესთან დაკავშირებულ ინოვაციური ტექნიკის 

გამოყენების შესაძლებლობას დასახული მიზნების მისაღწევად;   

- აფასებს მწარმოებლურობას სამოქალაქო ავიაციისა და ზოგადად ორგანიზაციების კონტექსტში ოპერაციების 

სისტემის შეფასების, პროდუქტის შემუშავების დაგეგმვის, შესყიდვების, წარმოების პროცესის და კომპანიის 

ბიზნესის სტრატეგიების გათვალისწინებით;  

- გეგმავს პროექტის განსახორციელებელი აქტივობების ბიუჯეტს, ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის, 

ფინანსური ანგარიშგებების და სხვა მაჩვენებლების შეფასების გზით. 

- აწარმოებს წერილობით და ზეპირ კომუნიკაციას ქართულ და ინგლისურ ენებზე სამოქალაქო ავიაციის და 

ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. 

 

ავტონომიურობა 

და 

პასუხიმგებლობა 

 

ბაკალავრი: 

- იღებს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას ავიაკომპანიებში, აეროპორტებში, სამოქალაქო ავიაციის 

საწარმოებში და სხვა ორგანიზებაში, მიმდინარე პროცესებში საკითხის გადაჭრის მიზნით მენეჯმენტის 

სფეროში მიღებული შესაბამისი ცოდნის, კომპეტენციისა და ეთიკური პრინციპების დაცვით.  

- განსაზღვრავს პროფესიული განვითარების საჭიროებას და გეგმავს შესაბამის ღონისძიებებს 

დასაქმების სფეროები 

 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში, კერძოდ ავიაკომპანიებში, აეროპორტებში, სამოქალაქო 

ავიაციის სააგენტოში,  საავიაციო სატვირთო ტერმინალებში, საავიაციო ქარხნებში, საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების 

საწარმოებში, სადაზღვევო კომპანიებში, სახელმწიფო მართვის ორგანოებში, საბანკო სექტორსა და სხვა დაწესებულებებში, სადაც მოითხოვება 

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მენეჯმენტის სპეციალობით. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

 

1. მოამზადოს კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრები, 

რომლებსაც:  

• ექნებათ ფართო თეორიული ცოდნა კომპლექსური ბიზნეს სამყაროს და 

საჰაერო ტრანსპორტით მგზავრებისა და ბარგის გადაყვანა-

გადაზიდვების შესახებ;  

• მმართველობითი ტექნიკის გამოყენებით შეეძლებათ მონაწილეობა 

მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და აღჭურვილი 

სამოქალაქო ავიაციის დარგში მოქმედი და ზოგადად ორგანიზაციების 

პროცესების მართვისათვის საჭირო ინსტრუმენტების ეფექტური 

გამოყენების უნარებით.  

 

2. უზრუნველყოს:  

• საჰაერო ტრანსპორტით მგზავრებისა და ბარგის გადაყვანა-გადაზიდვის საკითხების კრიტიკული გააზრება;  

• მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, ანალიტიკური აზროვნების, სანდო და სათანადო დასკვნების გაკეთების უნარების 

გამომუშავება;  
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• ქართულ და ინგლისურ ენებზე ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის წარმოება.  

3. განუვითაროს, ორგანიზაციის მართვის პროცესში გადაწყვეტილების მიღების პრაქტიკული უნარ ჩვევები, რაც ხელს შეუწყობს 

კარიერულ წინსვლას, როგორც საავიაციო ისე სხვა, კერძო და საჯარო სექტორში.  

 

სწავლის შედეგები: 
 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

ბაკალავრი: 

- აღწერს ერთმანეთთან ლოგიკურად დაკავშირებულ თანამედროვე საავიაციო და ბიზნეს გარემოს ადგილობრივ 

და გლობალურ კონტექსტში;  

- აყალიბებს მენეჯმენტის ძირითად თეორიებს, მოდელებს, პრინციპებს, ფორმებს და მათ მნიშვნელობას 

სამოქალაქო ავიაციის დარგისა და სხვა სახის ორგანიზაციების მართვის პროცესში. ასევე მარკეტინგის, 

ფინანსების, მგზავრის, ბარგის და ტვირთის მომსახურების ძირითად კონცეფციებს.   

- განსაზღვრავს ორგანიზაციაში კვლევის მნიშვნელობას, ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

მონაცემების შეგროვების, რაოდენობრივი ანალიზის, ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასებისა და პრობლემის 

გადაწყვეტის პროცესში. 

 

უნარები ბაკალავრი: 

- აფასებს სამოქალაქო ავიაციის და სხვა კომპანიების, როგორც მთლიანი სტრატეგიის (მისია,  მიზნები, დაგეგმვა, 

განხორციელება და კონტროლი), ასევე მარკეტინგული სტრატეგიისა და მარკეტინგული კომპლექსის 

ელემენტებს, ბიზნესის შიდა და გარე გარემოს ანალიზის საფუძველზე.  

- აანალიზებს ცვალებად გარემოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესთან დაკავშირებულ ინოვაციური ტექნიკის 

გამოყენების შესაძლებლობას დასახული მიზნების მისაღწევად;   
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- აფასებს მწარმოებლურობას სამოქალაქო ავიაციისა და ზოგადად ორგანიზაციების კონტექსტში ოპერაციების 

სისტემის შეფასების, პროდუქტის შემუშავების დაგეგმვის, შესყიდვების, წარმოების პროცესის და კომპანიის 

ბიზნესის სტრატეგიების გათვალისწინებით;  

- გეგმავს პროექტის განსახორციელებელი აქტივობების ბიუჯეტს, ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის, 

ფინანსური ანგარიშგებების და სხვა მაჩვენებლების შეფასების გზით. 

- აწარმოებს წერილობით და ზეპირ კომუნიკაციას ქართულ და ინგლისურ ენებზე სამოქალაქო ავიაციის და 

ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. 

 

ავტონომიურობა 

და 

პასუხიმგებლობა 

 

ბაკალავრი: 

- იღებს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას ავიაკომპანიებში, აეროპორტებში, სამოქალაქო ავიაციის 

საწარმოებში და სხვა ორგანიზებაში, მიმდინარე პროცესებში საკითხის გადაჭრის მიზნით მენეჯმენტის 

სფეროში მიღებული შესაბამისი ცოდნის, კომპეტენციისა და ეთიკური პრინციპების დაცვით.  

- განსაზღვრავს პროფესიული განვითარების საჭიროებას და გეგმავს შესაბამის ღონისძიებებს 

დასაქმების სფეროები 

 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში, კერძოდ ავიაკომპანიებში, აეროპორტებში, სამოქალაქო 

ავიაციის სააგენტოში,  საავიაციო სატვირთო ტერმინალებში, საავიაციო ქარხნებში, საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების 

საწარმოებში, სადაზღვევო კომპანიებში, სახელმწიფო მართვის ორგანოებში, საბანკო სექტორსა და სხვა დაწესებულებებში, სადაც მოითხოვება 

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მენეჯმენტის სპეციალობით.
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  
 

• საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის სფეროში 

კვალიფიციური კადრების მომზადება, რომელსაც ექნება 

ავიასაწარმოების მართვის ინოვაციური მეთოდების, 

სტრატეგიების შეიმუშავებისა და განავითარების ღრმა და 

სისტემური ცოდნა.  

• პროგრამა ასევე ორიენტირებულია მოამზადოს საჰაერო 

ტრანსპორტის მართვის კონკურენტუნარიანი 

სპეციალისტი პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით.  

• უზრუნველყოს ანალიტიკური, კრიტიკული აზროვნების, 

შემოქმედებითი და სამეცნიერო კვლევითი უნარების 

მქონე სპეციალისტის მომზადება ავიასაწარმოების 

სტრატეგიული დაგეგმვის  კონტექსტში.  
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სწავლის შედეგები 
 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

მაგისტრი: 

- სიღრმისეულად აღწერს საჰაერო ტრანსპორტის ინდუსტრიის განვითარების თანამედროვე მიდგომებს; 

საერთაშორისო საჰაერო სამართლის ნორმებს; განსაზღვრავს ჰაბებს შორის ფრენების ორგანიზების, ავია პარკის 

დაგეგმვის, რესურსების მართვის, რისკების იდენტიფიცირებისა და დაძლევის მეთოდებს.  

- სიღრმისეულად მიმოიხილავს გლობალური ავიაბაზრის ცვალებად ბიზნეს გარემოს „ღია ცის"  პოლიტიკის 

გამოწვევებს, ავია საწარმოებს შორის კონკურენციის ზრდის ტენდენციებს,  მომხმარებელთან ურთიერთობის 

მართვის და ავია პროდუქტზე ხარისხის კონტროლის მნიშვნელობას. 

 

უნარები მაგისტრი: 

- აანალიზებს გლობალური ავიაბაზრის მუდმივად ცვალებად და ტურბულენტურ ბიზნეს გარემოში 

ორიენტაციის და ავიასაწარმოებისათვის სტრატეგიულ ალტერნატივებს ოპტიმალური სტრატეგიის შერჩევის და 

სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით.  

- მგზავრთბრუნვისა და ტვირთბრუნვის გათვალისწინებით განიხილავს საჰაერო ხომალდის ტიპებს,  ახდენს 

საჰაერო ხაზების ქსელის დაგეგმვას; კომერციულ ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული რისკების შეფასებას; 

გეგმავს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების პროცესს.   

- აანალიზებს ავიასაწარმოების შემოსავლებისა და საფასო პოლიტიკას; ავიასაწარმოების მარკეტინგული გარემოს 

ანალიზის საფუძველზე, ავია პროდუქტის სპეციფიკის გათვალისწინებით გეგმავს გაყიდვების სტიმულირების, 

ეფექტური დისტრიბუციის, და მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვის სტრატეგიას; ავია საწარმოების 

საოპერაციო და ფინანსური ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე ამზადებს ოპტიმალური საოპერაციო და 

სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიიღების შესახებ ანგარიშს.   

- კვლევის რაოდენობრივი, თვისებრივი მეთოდების და მეცნიერული მიდგომების გამოყენებით ახდენს 

პრობლემის იდენტიფიცირებას, პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით მოიძიებს ინფორმაციას და კრიტიკულად 
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აანალიზებს, აფასებს და არგუმენტირებულად აყალიბებს დასკვნებს, სოციალური და ეთიკური 

პასუხისმგებლობების გათვალისწინებით. 

 

ავტონომიურობა 

და 

პასუხიმგებლობა 

 

მაგისტრი: 

- ავიაციის დარგში, რომელიც ხასიათდება განუსაზღვრელობითა და კომპლექსურებით ახდენს დროსა და 

სივრცეში განსაზღვრულ გარემოსთან სტრატეგიული მიდგომების ადაპატირებას. 

- პროფესიული ცოდნისა და პრაქტიკის განვითარებაში შეაქვს წვლილი; იღებს პასუხისმგებლობას სხვების 

საქმიანობასა და პროფესიულ განვითარებაზე, და წარმართავს საკუთარი სწავლის პროცესს დამოუკიდებლად. 

 

დასაქმების სფეროები:  
 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს საჰაერო ტრანსპორტის ინდუსტრიაში, კერძოდ ავიაკომპანიებში, 

აეროპორტებში, ავია სააგენტოებში,  საავიაციო ქარხნებში, საჰაერო ტრანსპორტის ინდუსტრიაში დარგის ექსპერტებად, სახელმწიფო მართვის 

ორგანოებში და სხვა დაწესებულებებში, სადაც მოითხოვება ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჰაერო 

ტრანსპორტის მენეჯმენტის სპეციალიზაციით.

 


