ბიზნეს ადმინისტრირების

სამაგისტრო პროგრამა

ქართული უნივერსიტეტი
გლობალური პერსპექტივით
ალტე უნივერსიტეტი ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში 20 წლიანი გამოცდილებისა და ისტორიის მქონე სრულად
ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებელია, რომელიც 15 ქვეყნის 2 100-ზე მეტ სტუდენტსა და 2 300-ზე მეტ
კურსდამთავრებულს აერთიანებს 4 სკოლაში: ბიზნესის სკოლა, მედიცინის საერთაშორისო სკოლა, სამართლის სკოლა
და ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა. ამჟამად, უნივერსიტეტი ახორციელებს 13 აკადემიურ პროგრამას,
როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო საფეხურებზე. 2021 წლამდე ალტე უნივერსიტეტი თბილისის ღია
უნივერსიტეტის სახელით იყო ცნობილი, თუმცა, განახლებულმა სტრატეგიამ და მიზნებმა ბრენდის ცვლილების
აუცილებლობა დააყენა.
ჩვენ გვჯერა, რომ ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა ვითარდებოდეს. სწორედ ამიტომ, ალტე
უნივერსიტეტი არ არის უბრალოდ რიგითი სასწავლო დაწესებულება, რომელიც სწავლის დასრულების შემდეგ წყვეტს
კავშირს კურსდამთავრებულთან, უფრო მეტიც, იგი ხდება თითოეული მათგანის პარტნიორი და ზრუნავს მათ მუდმივ
განვითარებაზე.

ჩვენი მისია, ხედვა და ღირებულებები
ჩვენი მისიაა სტუდენტებს მივცეთ სრულფასოვანი ცოდნა და ყველა საჭირო უნარი, იმისთვის, რომ შექმნან დამატებითი,
გრძელვადიანი ღირებულება, როგორც საკუთარი თავისთვის, ისე იმ საზოგადოებისთვის, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ.
ალტე უნივერსიტეტის ხედვაა იყოს წამყვანი უნივერსიტეტი ხარისხიანი განათლების, სამეცნიერო კვლევებისა და
პროფესიული უნარების განვითარების მიმართულებით, როგორც რეგიონულ, ისე საერთაშორისო დონეზე.

ღირებულებები
პატიოსნება
ანტრეპრენერული ხედვა
მუდმივი სწრაფვა სრულყოფილებისკენ
ინოვაციურობა

დამფუძნებლები
ალტე უნივერსიტეტის დამფუძნებლების სია
საკმაოდ წარმომადგენლობითია. ისინი
საბანკო და კერძო სექტორის წამყვანი და
მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე
პროფესიონალები არიან.

რამაზ
კუკულაძე

მარიამ მეღვინეთუხუცესი

ნიკა გამყრელიძე

ვანო ბალიაშვილი

ავთო ნამიჩეიშვილი

არჩილ კონცელიძე

დავით წიკლაური

BOG-ის სამეთვალყურეო
საბჭოს წევრი

GHG-ის გენერალური
დირექტორი

ალტე უნივერსიტეტის პრეზიდენტი

ბიზნეს-კონსულტანტი

VTB-ის გენერალური
დირექტორი

Georgia Capital-ის
გენერალური
დირექტორის მოადგილე

Velox Capital Advisors-ის
დამფუძნებელი

ბიზნეს ადმინისტრირების
სამაგისტრო პროგრამა
ნანა
მიქაშავიძე
ბიზნეს სკოლის დეკანი,
კომპანია Wizard-ის დამფუძნებელი,
ტერაბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრი
„ვიყო „ალტე უნივერსიტეტის“ ბიზნეს
სკოლის დეკანი ჩემთვის სასიამოვნო და
ამავე დროს, უდიდესი პასუხისმგებლობაა.
ვფიქრობ, რომ საუკეთესო გუნდთან,
წარმატებულ ბიზნეს პარტნიორებთან და
აქტიურ სტუდენტებთან ერთად ჩვენი
უნივერსიტეტის უმნიშვნელოვანეს ეპოქას
შევქმნი - წინ საინტერესო გამოწვევები და
თავგადასავლები გველოდება. მჯერა, რომ
ბიზნესი ის ძალაა, რომელსაც შეუძლია
უკეთესობისკენ შეცვალოს სამყარო.“

ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა ალტე უნივერსიტეტის
ბიზნეს სკოლაში შემავალი პროგრამაა. აღნიშნული სკოლის მიზანია
განვითარებაზე ორიენტირებული, ანტრეპრენერული აზროვნებისა და მუხტის
მქონე ბაკალავრებისა და მაგისტრების მომზადება, რომლებიც იქნებიან
გლობალურად კონკურენტუნარიანები დასაქმების როგორც ადგილობრივ, ისე
საერთაშორისო ბაზარზე.
ბიზნეს ადმინისტრირირების მაგისტრს ექნება მარკეტინგის, მენეჯმენტის,
ფინანსებისა და ანტრეპრენერობის მიმართულებით სიღრმისეული ცოდნა და
ტრანსფერული უნარ-ჩვევები, იმისთვის, რომ შეძლოს წარმატებული ბიზნესის
შექმნა, მართვა და ასევე, უკვე არსებული კომპანიების განვითარებაში
მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა.

რას გთავაზობთ პროგრამა?
თანამედროვე მიდგომებზე დაფუძნებულ და ინდივიდუალურ ინტერესებზე
მორგებულ სასწავლო პროგრამას;
ახალი პროფესიის შეძენის საშუალებას;
კონტაქტების ქსელის გაფართოების უნიკალურ შესაძლებლობას;
დასაქმების ან კარიერული წინსვლის ხელშეწყობას უნივერსიტეტის
დამფუძნებლების, მრჩეველთა საბჭოსა (Advisory Board) და 200-ზე მეტი
პარტნიორი ორგანიზაციის კონტაქტების ქსელის საშუალებით;
საკუთარი ბიზნესის დაწყებას პროფესიონალების მხარდაჭერითა და Start-up
გარაჟის სერვისების გამოყენებით;
გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობას.

კვალიფიკაცია: ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი
ადგილების რაოდენობა: 40 ფასი: 7 000 ლარი
*შიდა გასაუბრებით შერჩეულ კანდიდატებს აქვთ შესაძლებლობა
მიიღონ ბიზნეს სკოლის დეკანის საუნივერსიტეტო 20 %-იანი გრანტი.

ლექტორები

business@alte.edu.ge

Thales Investments-ის
მმართველი პარტნიორი

სოციალური მეწარმე,
ანტრეპრენერი

საგანი: ინვესტიციების მართვა

საგანი: დიზაინ აზროვნება
და კრეატიულობა

ვასილ
რევიშვილი

დენ
კოგანი

მარკეტინგისა და
კომუნიკაციების ექსპერტი

BOG-ის სამეთვალყურეო
საბჭოს წევრი

საგანი: ორგანიზაციული ქცევა

საგანი: ეთიკა და ქცევის
ფსიქოლოგია

ნათია
მეფარიშვილი

მარიამ
მეღვინეთუხუცესი

საკონსულტაციო კომპანია
"OnPoint"-ის პარტნიორი

კავკასიის მედიცინის ცენტრის
დირექტორი

საგანი: ინტეგრირებული
მარკეტინგული კომუნიკაციები

საგანი: ჯანდაცვის სისტემების
პოლიტიკისა და მართვის
პრინციპები

გიორგი
ბარკალაია

სოფია
ასპანიძე

დასაქმების შესაძლებლობები
ალტე უნივერსიტეტისთვის მნიშვნელოვანია, რომ კურსდამთავრებულებმა ნამდვილად მიაღწიონ დასახულ მიზნებს და
შექმნან დამატებითი ღირებულება იმ საზოგადოებისთვის, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ. ჩვენი პრიორიტეტია, რომ
ვიყოთ თითოეული კურსდამთავრებულის პარტნიორი და როგორც მაგისტრანტებს, ასევე მაგისტრებს, ხელი შევუწყოთ
დასაქმებასა და კარიერულ წინსვლაში.

როგორ დამეხმარება უნივერსიტეტი
დასაქმებასა და კარიერულ წინსვლაში?
სტუდენტების წარმატების სამსახური - სპეციალური
დეპარტამენტი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციაში, რომელიც
მუშაობს მაგისტრანტებისა და მაგისტრების კარიერული
განვითარების მიმართულებით, ამზადებს მათ პოტენციურ
დამსაქმებლებთან შესახვედრად და მუდმივად აფართოებს
პარტნიორი ორგანიზაციებისა და კომპანიების სიას;
Alumni Club - კლუბი, რომელიც ორიენტირებულია
კურსდამთავრებულების ქსელის შექმნაზე, რაც ხელს შეუწყობს
თითოეული მათგანის პროფესიული გამოცდილების
ერთმანეთისთვის გაზიარებას, კარიერულ წინსვლასა და მათ
პროფესიულ განვითარებას;
კარიერის დღეები - ექსკლუზიური შესაძლებლობა, შეხვდეთ
პოტენციურ დამსაქმებლებსა და პარტნიორებს პირისპირ;
ალტე უნივერსიტეტის დამფუძნებლები - ეს ქსელი აერთიანებს
საბანკო და კერძო სექტორის მრავალწლიანი გამოცდილების
მქონე პროფესიონალებს;
კონტაქტების გაფართოება - ჩვენთან თითოეული ლექტორი
თქვენი პოტენციური დამსაქმებელია. ისინი ქართული და
საერთაშორისო ბიზნესის, სამართლისა და უსაფრთხოების
სფეროს მოწინავე წარმომადგენლები არიან, საკუთარი
ბიზნესებით, კონტაქტებითა და დასაქმების რეალური
პერსპექტივებით.

პარტნიორი დამსაქმებლები
ალტე უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს, როგორც სხვადასხვა საჯარო უწყებასთან, ასევე სფეროს წამყვან
კერძო კომპანიებთან, ჩვენი კურსდამთავრებულების კარიერული წინსვლისა და პროფესიული განვითარების
მიმართულებით. მათი რიცხვი ამჟამად 200-ზე მეტს შეადგენს.

საერთაშორისო შესაძლებლობები
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაცია, აქედან გამომდინარე ვთანამშრომლობთ არაერთ
საერთაშორისო საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან, რომელთაც უდიდესი წვლილი შეაქვთ ჩვენი სტუდენტების
აკადემიურ განვითარებაში.

საერთაშორისო პარტნიორები
Northeastern University - ამერიკის ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი, რომელთან თანამშრომლობაც ერთობლივი
პროექტების განხორციელებას მოიაზრებს;
Bharath University - გაცვლითი პროგრამები ინდოეთში, როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე აკადემიური
პერსონალისთვის;
Lanzhou University - გაცვლითი პროგრამები ჩინეთში სხვადასხვა მიმართულების სტუდენტებისთვის;
Erasmus - სრულად დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამები ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში;
კონფუცის ინსტიტუტი - უნიკალური შესაძლებლობა თითოეული სტუდენტისთვის, სრულიად უფასოდ შეისწავლოს
ჩინური ენა და მიიღოს მონაწილეობა საერთაშორისო კონკურსებსა და გაცვლით პროგრამებში.

SCHOOL OF HUMANITIES
AND SOCIAL SCIENCES

LAW
SCHOOL

გაიცანით ჩვენი მაგისტრანტები
ლაშა
ნაკანი

ქეთი
მაჭავარიანი

AccountAnts,
ფინანსური მენეჯერი

Georgian Bridge Construction,
ტექნიკური განყოფილების
ინჟინერი

სოფი
ცერცვაძე

ოთარი
ბუცხრიკიძე

პალიტრა ჰოლდინგი,
სამართლის ჯგუფის იურისტი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო,
მართლწესრიგის ოფიცერი

გიორგი
ქავთარაძე

ანა
ბარქაია

თავდაცვის ძალები,
ოფიცერი

შსს-ს დაცვის პოლიცია,
მომსახურების, პროტოკოლისა
და მარკეტინგის სამსახურის
წამყვანი სპეციალისტი

ღონისძიებები

Start-up მარათონი

ტრენინგი: Update and Upgrade

გაეცანი პროფესიას - შეხვედრა
ზურა მხეიძესთან

საჯარო დისკუსია: საქართველოსა
და უკრაინის გაწევრიანება ნატოსა
და ევროკავშირში

კონფერენცია: რუსეთის
ომი უკრაინაში

Demo გამოფენა: თამაშოპოლია

საკონტაქტო ინფორმაცია
www.alte.edu.ge
თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2 (0177)
info@alte.edu.ge
032 2 402 946; 032 2 402 948

განათლება მუდმივი
განვითარებისთვის

EDUCATION FOR
CONSTANT DEVELOPMENT

