


ქართული უნივერსიტეტი 
გლობალური პერსპექტივით

ჩვენი მისია, ხედვა და ღირებულებები 

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 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 
ალტე უნივერსიტეტის პრეზიდენტი

ვანო ბალიაშვილი 
ბიზნეს-კონსულტანტი

დავით წიკლაური 
Velox Capital Advisors-ის 
დამფუძნებელი

არჩილ კონცელიძე 
VTB-ის გენერალური 
დირექტორი

ნიკა გამყრელიძე 
GHG-ის გენერალური 
დირექტორი

ავთო ნამიჩეიშვილი
Georgia Capital-ის
გენერალური 
დირექტორის მოადგილე

მარიამ მეღვინეთუხუცესი
BOG-ის სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრი 



ნანა 
მიქაშავიძე

ნანა 
ჭანტურია

ბიზნეს სკოლის 
დეკანი

ბიზნეს სკოლის 
დეკანის მოადგილე

ბიზნეს 
სკოლა
„ალტე უნივერსიტეტის“ ბიზნეს 
სკოლის მიზანია განვითარებაზე 
ორიენტირებული, 
ანტრეპრენერული 
აზროვნებისა და მუხტის მქონე 
ბაკალავრებისა და მაგისტრების 
მომზადება, რომლებიც 
იქნებიან გლობალურად 
კონკურენტუნარიანები. ჩვენს 
კურსდამთავრებულებს ექნებათ 
მარკეტინგის, მენეჯმენტის, 
ფინანსებისა და 
ანტრეპრენერობის 
მიმართულებით სიღრმისეული 
ცოდნა და ტრანსფერული 
უნარ-ჩვევები, იმისათვის, რომ 
შეძლონ როგორც საკუთარი 
წარმატებული ბიზნესის შექმნა, 
ასევე უკვე არსებული 
კომპანიების განვითარებაში 
მნიშვნელოვანი წვლილის 
შეტანა. 

business@alte.edu.ge n.chanturia@alte.edu.ge 

n.mikashavidze@alte.edu.ge



ქეთევან 
ცხადაძე

მარიამ
ოსაძე

სამართლის სკოლის 
დეკანი

სამართლის სკოლის 
მენეჯერი

სამართლის 
სკოლა
„ალტე უნივერსიტეტის“ 
სამართლის სკოლა, მისი 20 
წლიანი ისტორიით, მიზნად 
ისახავს მოამზადოს შრომის 
ბაზრის მოთხოვნების 
შესაბამისი ცოდნითა და 
უნარებით აღჭურვილი 
კურსდამთავრებულები, რომლებიც 
წარმატებით დასაქმდებიან კერძო 
თუ საჯარო სექტორში. ჩვენი 
უნივერსიტეტის თითოეულ 
სტუდენტს, სიღრმისეულ 
თეორიულ და პრაქტიკულ 
ცოდნასთან ერთად, უვითარდება 
ანალიზის, კრიტიკული აზროვნების, 
პროფესიული ეთიკისა და 
ღირებულებების დაცვის უნარი, 
რის საფუძველზეც მათ აქვთ 
საკუთარი შესაძლებლობების 
სრული რეალიზების საშუალება და 
მზად არიან კარიერის ნებისმიერ 
ეტაპზე წინსვლისა და 
განვითარებისთვის.

law@alte.edu.ge m.osadze@alte.edu.ge

k.tskhadadze@alte.edu.ge

LAW
SCHOOL



გიორგი 
კობერიძე

ანა 
ხუციშვილი

ჰუმანიტარულ და სოციალურ 
მეცნიერებათა სკოლის დეკანის 
მოვალეობის შემსრულებელი

ჰუმანიტარულ და სოციალურ 
მეცნიერებათა სკოლის მენეჯერი

ჰუმანიტარულ და 
სოციალურ 
მეცნიერებათა 
სკოლა 
„ალტე უნივერსიტეტის“ 
ჰუმანიტარულ და სოციალურ 
მეცნიერებათა სკოლის მიზანია 
სტუდენტს მისცეს, ერთის 
მხრივ, ფართო და 
სიღრმისეული თეორიული 
ცოდნა და მეორეს მხრივ, 
გამოუმუშავოს ის უნიკალური 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, 
რაც ხელს შეუწყობს და 
დაეხმარება თითოეულ მათგანს 
პროფესიული წარმატების 
მიღწევაში.

humanities@alte.edu.ge

a.khutsishvili@alte.edu.ge

ანა 
კვარაცხელია
ჰუმანიტარულ და სოციალურ 
მეცნიერებათა სკოლის მენეჯერი

ana.kvaratskhelia@alte.edu.ge

g.koberidze@alte.edu.ge

SCHOOL  OF HUMANITIES
AND SOCIAL SCIENCES



ქეთი 
ჩახნაშვილი

ანა 
ქასრაშვილი

მედიცინის საერთაშორისო 
სკოლის დეკანი

მედიცინის საერთაშორისო 
სკოლის მენეჯერი

მედიცინის 
საერთაშორისო 
სკოლა

მედიცინის საერთაშორისო 
სკოლა 2017 წელს ჩამოყალიბდა. 
მისი მიზანია როგორც ქართველ, 
ასევე საერთაშორისო 
სტუდენტებს მისცეს ევროპული 
სტანდარტების სამედიცინო 
განათლება, იმისთვის, რომ 
კურსდამთავრებულები 
იყვნენ გლობალურად 
კონკურენტუნარიანები.
ალტე უნივერსიტეტის 
სამედიცინო პროგრამა 
აღიარებულია სამედიცინო 
განათლების მსოფლიო 
ფედერაციის მიერ (WFME). ასევე, 
არის უმაღლესი განათლების 
ხარისხის უზრუნველყოფის 
ევროპული ასოციაციის (ENQA) 
და ევროპის სამედიცინო 
განათლების (AMEE) წევრი.

medicine@alte.edu.ge a.kasrashvili@alte.edu.ge

k.chakhnashvili@alte.edu.ge

INTERNATIONAL
MEDICAL SCHOOL



სტუდენტმა 

აუცილებლად
უნდა იცოდეს 



2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის 
აკადემიური კალენდარი ბაკალავრიატის 
საგანმანათლებლო საფეხურის სტუდენტებისათვის

2-5  სექტემბერი 
 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია    

6-8 სექტემბერი აკადემიური რეგისტრაცია   

12 სექტემბერი 
 

შემოდგომის სემესტრის დაწყება   

31 ოქტომბერი-4 ნოემბერი შუალედური გამოცდები (მე-8-ე კვირა)   

12-16 დეკემბერი 
ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული  
(მე-14 კვირა)  

19-23 დეკემბერი 
ბოლო სამუშაო ჯგუფში მუშაობა / პრაქტიკული მეცადინეობა / 
სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების / პროექტების / და 
სხვა დაცვა   (მე-15 კვირა) 

26-30 დეკემბერი შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება (მე-16 კვირა) 

9-20 იანვარი  
დასკვნითი გამოცდები (გამოცდების შედეგების ჩათვლით) (მე-
17-18-ე კვირა)   

18-27 იანვარი 
დამატებითი გამოცდები (გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)      
(მე-19-20-ე კვირა) - შემოდგომის სემესტრის დასასრული 

 

 უქმე დღეები:
14 ოქტომბერი - მცხეთობა
23 ნოემბერი - გიორგობა
1-2 იანვარი - საახალწლო დასვენების დღეები
7 იანვარი - შობა
19 იანვარი - ნათლისღება

არდადეგები:
3-6 იანვარი - საახალწლო არდადეგები
30 იანვარი - 3 თებერვალი - სემესტრული არდადეგები



აკადემიური პროცესების შესახებ ხშირად დასმული კითხვები (FAQ) 

რას გულისხმობს სასწავლო წელი? 

სწავლების პერიოდს, რომელიც მოიცავს 2 სასწავლო სემესტრს.

რა არის აკადემიური კალენდარი? 

სემესტრის განმავლობაში დაზუსტებული თარიღებით დაგეგმილი აქტივობების ერთობლიობა 
(ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, პრეზენტაცია, შუალედური და დასკვნითი გამოცდა).

რა არის სილაბუსი და სად შემიძლია ვნახო?
 
სასწავლო კურსის პროგრამა, სადაც მითითებულია რა და როგორ ისწავლება. სილაბუსი შეგიძლიათ 
იხილოთ ელექტრონული პორტალის (emis) პირად გვერდზე ველში „საგანმანათლებლო პროგრამა“.

რა არის კრედიტი? 

თითოეული საგნის დაძლევის შედეგად, სტუდენტი მოიპოვებს შესაბამის კრედიტს და საბოლოო 
ჯამში, აგროვებს პროგრამის დასასრულებლად საჭირო კრედიტების საერთო რაოდენობას. 
მაგალითად: თუკი საგანი არის 5 კრედიტიანი, საგნის ჩაბარების შემთხვევაში მას მიენიჭება 5 
კრედიტი. ხოლო, თუ სტუდენტი ვერ ჩააბარებს გამოცდას (მინიმუმ E (51-60 ქულამდე) შეფასებით), მას 
მიენიჭება 0 კრედიტი. 

რამდენი შუალედური გამოცდაა გათვალისწინებული სემესტრის განმავლობაში? 

სასწავლო სემესტრი მოიცავს ერთ შუალედურ გამოცდას, რომელიც დაგეგმილია მე-8-მე-9 სასწავლო 
კვირას და ითვალისწინებს შუალედური გამოცდის აღდგენა/ქულის გაუმჯობესებას, რომელიც მე-17 
სასწავლო კვირას ტარდება. 

რა წინაპირობები უნდა დავიცვათ დასკვნით გამოცდაზე დასაშვებად?

მნიშვნელოვანია დაიცვათ სილაბუსში მითითებული წინაპირობები, რომელიც გულისხმობს 
შუალედურ გამოცდაზე სილაბუსით გათვალისწინებული განსაზღვრული ქულის მოპოვებას. 



როგორ ხდება სტუდენტთა მიღწევების შეფასება?

სტუდენტთა მიღწევების შეფასება წარმოებს მთელი სემესტრის განმავლობაში და ეს პროცესი 
მოიცავს შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის დადებითი შედეგების ჯამს (100 ქულა). 

მაქვს თუ არა მიღებული შედეგების გასაჩივრების უფლება?

იმ შემთხვევაში თუ თვლით, რომ დაირღვა თქვენი პროცედურული უფლებები ან თქვენი ნაშრომი არ 
შეფასდა ობიექტურად, რა თქმა უნდა, გაქვთ გასაჩივრების უფლება.
 
რომელ სასწავლო პორტალს ვიყენებთ? 

უნივერსიტეტში დანერგილია სასწავლო პროცესზე მორგებული ელექტრონული პორტალი - EMIS. 
აღნიშნული პორტალის საშუალებით შეგიძლიათ: 

 გაიაროთ აკადემიური რეგისტრაცია (საგნების არჩევა);
 იხილოთ სასწავლო, საგამოცდო ცხრილი და დავალებები; 
 გაეცნოთ საგანმანათლებლო პროგრამას; 
 თვალი ადევნოთ თქვენს ფინანსურ ინფორმაციას;
 დაწეროთ განცხადება და მოითხოვოთ ცნობა; 
 იხილოთ თქვენ მიერ განვლილი საგნების ჩამონათვალი; 
 ისარგებლოთ ბიბლიოთეკის მომსახურებით; 
 ჩაერთოთ საგამოცდო პროცესში; 
 დაუკავშირდეთ ლექტორს;
 და სხვა. 

რას ნიშნავს სტატუსის შეჩერება და რა არის მისი საფუძველი?

სტატუსის შეჩერება გულისხმობს სტუდენტსა და უნივერსიტეტს შორის სასწავლო პროცესით 
გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობების შესრულებისგან დროებით განთავისუფლებას, რომლის 
მიზეზიც შეიძლება იყოს: განცხადება, უცხო ქვეყანაში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
ჩარიცხვა, ავადმყოფობა, ორსულობა ან მშობიარობა და სწავლის საფასურის გადაუხდელობა. 

როგორ არის შესაძლებელი სტუდენტის სტატუსის აღდგენა? 

სტუდენტი თავად განსაზღვრავს სტატუსის შეჩერების ვადას, ხოლო აღსადგენად იგი  განცხადებით 
მიმართავს უნივერსიტეტს. 



რა არის სტატუსის შეჩერების მაქსიმალური ვადა?

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მაქსიმალური ვადაა 5 წელი. სხვა შემთხვევაში, მან განმეორებით, 
ეროვნული გამოცდების გზით, უნდა მოიპოვოს სტატუსი. 

რა არის შიდა მობილობა? 

შიდა მობილობა გულისხმობს ერთი საგანმანათლებლო პროგრამიდან მეორე საგანმანათლებლო 
პროგრამაზე გადასვლას სწავლების ნებისმიერ სემესტრში და ცხადდება წელიწადში ორჯერ. 

რა არის მობილობა? 

მობილობა ნიშნავს ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადასვლის უფლების 
მოპოვებას. სტუდენტს აქტიური სტატუსის შემთხვევაში გარე მობილობის უფლება წარმოეშვება 
სწავლების ერთი აკადემიური წლის დასრულების შემდგომ.   

რა როლს თამაშობს ერთიანი ეროვნული გამოცდების დროს ჩაბარებული საგნები მობილობის 
და შიდა მობილობის პროცესში? 

სტუდენტს მობილობა შეუძლია მხოლოდ იმ პროგრამებზე, სადაც ბარდება იგივე საგნები, რაც მან 
ჩააბარა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე.



ვის როდის უნდა მიმართოთ?

თუკი საინტერესო იდეა გაქვს, გინდა ჩაერთო სხვადასხვა სტუდენტურ აქტივობაში ან იყო 
სტუდენტური კლუბების წევრი, მიმართე სტუდენტური სერვისების მენეჯერს ან სტუდენტურ 
თვითმმართველობას. 

როგორ მიიღებთ ინფორმაციას სხვადასხვა სიახლის, დაგეგმილი ღონისძიების, სტუდენტური 
აქტივობისა თუ გაცვლითი პროგრამის შესახებ?

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია მუდმივად აზიარებს აღნიშნულ ინფორმაციას ოფიციალური 
საკომუნიკაციო არხების საშუალებით - ალტე უნივერსიტეტის ელ.ფოსტა და Emis.

გვექნება თუ არა დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა სწავლის პროცესში?

ალტე უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს ყოველწლიური სტიპენდია ან 
საუნივერსიტეტო ფონდის ყოველსემესტრული დაფინანსება. 

სოფიო 
ნიკოლაიშვილი

მარიამ 
გველესიანი

სტუდენტური სერვისების 
მენეჯერი 

სტუდენტური თვითმმართველობის 
პრეზიდენტი

m.gvelesiani@alte.edu.ges.nikolaishvili@alte.edu.ge



სად გავეცნო სტუდენტურ ვაკანსიებს?

სტუდენტთა წარმატების სამსახური აქტიურ 
რეჟიმში გაგიზიარებთ ინფორმაციას 
მიმდინარე ვაკანსიების შესახებ (ელ. ფოსტა, 
Emis). დამატებითი კითხვებისთვის ან 
CV-სთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციებისთვის, მიმართეთ 
სტუდენტთა წარმატების სამსახურის 
ხელმძღვანელს.

ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით 
ვინ დამეხმარება?

ნებისმიერი კითხვით, რომელიც 
დაკავშირებულია ფინანსებთან, შეგიძლიათ 
დაუკავშირდეთ ფინანსური დეპარტამენტის 
წარმომადგენელს.

სად მდებარეობს ბიბლიოთეკა და 
ვის შეიძლება მივმართო მასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე?

ბიბლიოთეკა, რომელიც აღჭურვილია 
კომპიუტერებითა და სამკითხველო სივრცით, 
მდებარეობს -1 სართულზე. აღნიშნულ 
საკითხთან დაკავშირებით, მიმართეთ 
ბიბლიოთეკის გამგეს.

ნატუკა
ხურცილავა

მზია 
ჯამაგიძე

სტუდენტთა წარმატების 
სამსახურის ხელმძღვანელი

ბიბლიოთეკის გამგე 

m.jamagidze@alte.edu.ge

ნინო 
ვეფხვაძე
ფინანსური აღრიცხვის 
სპეციალისტი

n.vepkhvadze@alte.edu.ge

n.khurtsilava@alte.edu.ge



ანა 
ქასრაშვილი
მედიცინის საერთაშორისო 
სკოლის მენეჯერი

a.kasrashvili@alte.edu.ge

ანა 
ხუციშვილი
ჰუმანიტარულ და სოციალურ 
მეცნიერებათა სკოლის მენეჯერი

a.khutsishvili@alte.edu.ge

ანა 
კვარაცხელია
ჰუმანიტარულ და სოციალურ 
მეცნიერებათა სკოლის მენეჯერი

ana.kvaratskhelia@alte.edu.ge; 

მაქვს კითხვები სასწავლო პროცესთან 
დაკავშირებით ან შემექმნა პრობლემა 
Emis-ის გამოყენებისას, ვის მივმართო?

პირველ რიგში, უნდა მიმართოთ თქვენი 
სკოლის წარმომადგენელს.

ნანა 
ჭანტურია
ბიზნეს სკოლის 
დეკანის მოადგილე

n.chanturia@alte.edu.ge 

მარიამ
ოსაძე
სამართლის სკოლის 
მენეჯერი

m.osadze@alte.edu.ge



როგორ გადავიხადოთ სწავლის საფასური მარტივად? 

საქართველოს ბანკის და TBC ბანკის გადახდის აპარატებიდან. გადახდისას აირჩიეთ -
განათლება/ალტე უნივერსიტეტი/სწავლის საფასური/შეიყვანეთ სტუდენტის
პირადი ნომერ/თანხის ფიქსირება/გადახდა.

TBC ბანკის ინტერნეტ ბანკინგით გადახდისას - კომუნალური/განათლება/ალტე
უნივერსიტეტი/შეიყვანეთ სტუდენტის პირადი ნომერი/თანხის ფიქსირება/გადახდა.

საქართველოს ბანკის ინტერნეტ ბანკინგით გადახდისას - გადახდები/სხვა 
გადახდები/განათლება/ალტე უნივერსიტეტი/შეიყვანეთ სტუდენტის პირადი 
ნომერი/თანხის ფიქსირება/გადახდა.

ონლაინ პორტალზე https://mypay.ge/ - სასწავლებლები/ალტე უნივერსიტეტი/შეიყვანეთ 
სტუდენტის პირადი ნომერი/თანხის ფიქსირება/გადახდა.

ალტე უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტთა სწავლის საფასურის აღრიცხვის
ელექტრონული (ბილინგის) სისტემა, რომელიც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს, სწავლის
საფასური საბანკო დაწესებულებების, ონლაინ პორტალებისა და სწრაფი გადახდის
აპარატების მეშვეობით გადაიხადონ.

პარტნიორი ბანკები

თიბისი ბანკი
საქართველოს ბანკი

სწავლის საფასურის გადახდის სხვა გზები:



უნივერსიტეტის ზოგადი წესები

აუცილებლად უნდა სცეთ პატივი სხვა სტუდენტებსა და უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს, 
ასევე, რა თქმა უნდა, არ უნდა გამოიყენოთ სიძულვილის ენა;

არ უნდა შეუშალოთ ხელი ლექციის, პრაქტიკული მეცადინეობების და/ან გამოცდის 
მიმდინარეობის პროცესს; 

არ უნდა გადაიწეროთ სხვა სტუდენტის ნამუშევრიდან ან არ უნდა წარმოაჩინოთ სხვა პირის 
ნამუშევარი, როგორც საკუთარი; 

არ უნდა შეუშალოთ ხელი სხვა სტუდენტებს სწავლასა და კვლევის პროცესში საჭირო 
რესურსებით სარგებლობაში; 

აუცილებლად უნდა აწარმოოთ აკადემიური კომუნიკაცია სასწავლო პროცესის მართვის 
ელექტრონული პროგრამისა (Emis) და ალტე უნივერსიტეტის ოფიციალური ელ. ფოსტის 
საშუალებით. 

ადამიანის პატივი და ღირსება ხელშეუვალია. ყველას აქვს საკუთარი 
პიროვნების თავისუფალი განვითარებისა და თვითგამოხატვის უფლება, 
თანასწორი სამართლებრივი მდგომარეობის მოთხოვნის უფლება, 
სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობისა და რწმენის თავისუფლება 
და ამ ყოველივეს მისთვის შეზღუდვა დაუშვებელია. სწორედ ამ და სხვა 
ღირებულებებზე დაყრდნობით უნდა წარიმართოს ალტე უნივერსიტეტში 
ურთიერთობები. 

გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ: 

უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე აკრძალულია: 



საინტერესო სტუდენტური ცხოვრება

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

      info@alte.edu.ge
      032 2 402 946; 032 2 402 948 

თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2 (0177)
www.alte.edu.ge
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განათლება მუდმივი 
განვითარებისთვის

EDUCATION FOR 
CONSTANT DEVELOPMENT


