
განათლება მუდმივი განვითარებისთვის



ალტე უნივერსიტეტის შესახებ
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 17 ქვეყნის 2 100-ზე მეტ სტუდენტსა და 2 300-ზე მეტ 
კურსდამთავრებულს აერთიანებს 5 სკოლაში: ბიზნესის სკოლა, მედიცინის 
საერთაშორისო სკოლა, სამართლის სკოლა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
სკოლა (IT), ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა. 

ამჟამად, უნივერსიტეტი ახორციელებს 12 აკადემიურ პროგრამას, როგორც 
საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო საფეხურებზე. 
 
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 ყოფილი
გენერალური დირექტორი

ნიკა გამყრელიძე 
GHG-ის ყოფილი
გენერალური დირექტორი

ავთო ნამიჩეიშვილი
Georgia Capital-ის
გენერალური 
დირექტორის მოადგილე

მარიამ მეღვინეთუხუცესი
BOG-ის სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრი 



რა არის "აბიტურიენტების კლუბი"?
„აბიტურიენტების კლუბი“ ალტე უნივერსიტეტის პროექტია მათთვის,
ვინც სტუდენტობას გეგმავს. კლუბის მიზანია აბიტურიენტებს,
საქართველოს მასშტაბით, დაეხმაროს დატვირთული გრაფიკის ფონზე
სოციალიზაციაში, პროფესიის არჩევასა და ერთიანი ეროვნული
გამოცდებისთვის მომზადების პროცესში.

პროფესიული ორიენტაციის შეხვედრები

ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებელი ვორქშოფები

იმიტირებული გამოცდები

პერსონალური კონსულტანტის სერვისი

სტრესის მართვის ტრენინგები

ინტელექტუალური თამაშები

შემეცნებითი პროექტები

საგანმანათლებლო კონკურსები

ბანაკები

რა გელოდება ჩვენთან?

 იმისთვის, რომ ჩვენს კლუბს შემოუერთდე, please, scan:.....

a.club@alte.edu.ge



რას გთავაზობთ „ალტე უნივერსიტეტი“?

“უნივერსიტეტის ფონდის” მიერ სწავლის სრულ დაფინანსებას, მაღალი 
აკადემიური მოსწრების შემთხვევაში;

თანამედროვე სტანდარტების სასწავლო პროგრამებს;

დასაქმებისა და კარიერული წინსვლის ხელშეწყობას ლექტორების, 
უნივერსიტეტის დამფუძნებლების, მრჩეველთა საბჭოსა (Advisory Board) და 
200-ზე მეტი პარტნიორი ორგანიზაციის კონტაქტების ქსელის საშუალებითა და 
ალტე უნივერსიტეტის “სტუდენტთა წარმატების სამსახურის” მხარდაჭერით;

სტაჟირების პროგრამებს საქართველოში წამყვან კერძო ორგანიზაციებსა და 
საჯარო უწყებებში;

მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პრაქტიკოსი ლექტორებისა და დარგის წამყვანი 
სპეციალისტების მიერ ჩატარებულ ლექციებს;

ბიზნეს იდეის განვითარებისა და განხორციელების რეალურ შესაძლებლობას 
Start-up გარაჟის მეშვეობით;

შიდა დაფინანსებებისა და სტიპენდიების მიღების შესაძლებლობას;

ციფრული ტრანსფორმაციის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტექნოლოგიურ 
პროექტებში მონაწილეობას;

მრავალმხრივ პარტნიორობას ამერიკის, ევროპისა და აზიის წამყვან 
უნივერსიტეტებთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან (Harward 
Business School, Northeastern University, Università di Roma Tor Vergata, Confucius 
Institute, Erasmus Programme და სხვა.);

ჩინური ენის უფასო კურსებს “კონფუცის ინსტიტუტში”;

აქტიურ სტუდენტურ ცხოვრებას: Google Developer-ის სტუდენტურ კლუბს,  
კულტურულ და ხელოვნების კლუბებს, იდეების, ლიდერობის, ენების, 
დებატების, სამაგიდო თამაშების კლუბებსა და სხვა. 

TikTok



უნივერსიტეტის ფონდი

დაფინანსება განკუთვნილია

გაიცანით უნივერსიტეტის ფონდის 
გრანტის მფლობელები

2021 წლიდან შეიქმნა საუნივერსიტეტო ფონდი, რომლის მთავარი მიზანიც იმ 
სტუდენტების ფინანსური ხელშეწყობაა, რომლებიც ორიენტირებული არიან მაღალ 
აკადემიურ შედეგებზე, მაგრამ სხვადასხვა სოციალური თუ ეკონომიკური სირთულის 
გამო, ექმნებათ პრობლემა განათლების მიღების პროცესში. 

2023-2024 სასწავლო წლებში, სტუდენტების დაფინანსებისთვის
200 000 ლარზე მეტია გამოყოფილი.

მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებისთვის: 
სწავლა უფინანსდება ყველა სტუდენტს, რომელსაც GPA აქვს 3.5 და მეტი;

სოციალურად დაუცველი აბიტურიენტებისთვის, რომლებიც ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე საუკეთესო შედეგებს აჩვენებენ;
 
სტიპენდიატებისთვის;

უნივერსიტეტის პროექტებში გამარჯვებული აბიტურიენტებისთვის.

მარიამ ნიკოლაძე
 
ფსიქოლოგიის 
საბაკალავრო პროგრამა

გრიგოლ გურჩიანი
 
ბიზნესის ადმინისტრირების
საბაკალავრო პროგრამა

მარიია ოლხოვსკა
 
საერთაშორისო  
ურთიერთობების 
საბაკალავრო პროგრამა

ENDOWMENT
FUND



START-UP გარაჟიSTART-UP
GARAGE

ალტე უნივერსიტეტი აქცენტს აკეთებს პრაქტიკულ სწავლებაზე და 
სტუდენტებისთვის სხვადასხვა იდეის განხორციელების ხელშეწყობაზე. სწორედ 
ამიტომ, უნივერსიტეტის ბაზაზე შეიქმნა Start-up გარაჟი, რომელიც ნებისმიერი 
პროგრამის სტუდენტს აძლევს საშუალებას საკუთარი იდეები რეალურ ბიზნესად 
აქციოს.

რას გთავაზობთ?
მენტორინგის პროგრამას იდეის განვითარებისთვის;

დახმარებას იდეის რეალურ ბიზნეს მოდელად ქცევაში;
 
სპონსორების მოძიებისა და იდეის რეალურ ბიზნესად ქცევის ხელშეწყობას;

ყოველწლიურ სპეციალურ პროექტებს სკოლის მოსწავლეებისთვის.



ციფრული ტრანსფორმაციის 
ცენტრი

ალტე უნივერსიტეტის ციფრული 
ტრანსფორმაციის ცენტრის მიზანია, 
ციფრული შესაძლებლობების 
გამოყენებით ხელი შეუწყოს
უნივერსიტეტში თანამედროვე 
სტანდარტების დანერგვას,
საგანმანათლებლო პროგრამების უახლესი 
ტექნოლოგიებით გაძლიერებასა და ახალი 
ტრენინგ-კურსების შემუშავებას. ცენტრი 
აქტიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ 
და საერთაშორისო ინდუსტრიულ 
პარტნიორებთან, უახლესი 
ტექნოლოგიების გამოყენებისა და 
მართვის მოდელების განსავითარებლად.

Technovation Girls Sakartvelo 2023

სამედიცინო ტექნოლოგიები სკოლაში

შესაძლებლობების განვითარება 
სოფლის ჭკვიანი ტრანსფორმაციისათვის

DIGITAL 
TRANSFORMATION CENTER 

ნანა 
დიხამინჯია
ციფრული ტრანსფორმაციის 
ცენტრის ხელმძღვანელიტრ
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პროექტები
Web 3.0 კონფერენცია 

Fintech ჰაკათონი



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

Harward Business School - ალტე უნივერსიტეტი ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის (HSB) 
სტრატეგიისა და კონკურენტუნარიანობის ინსტიტუტის „მიკროეკონომიკისა და 
კონკურენციის პარტნიორთა ქსელის“ წევრია, რაც ჩვენი სტუდენტებისთვის 
საერთაშორისო დონის განათლების მიღების კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი 
წყაროა. თანამშრომლობის ფარგლებში, ჩვენს სტუდენტებს აქვთ წვდომა 
ჰარვარდის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დახურულ პლატფორმებზე 
განთავსებულ საგანმანათლებლო რესურსებზე (სხვადასხვა ინოვაციური ბიზნეს 
სიტუაციის ანალიზი, ელექტრონული მასალები, ჰარვარდის უნივერსიტეტის 
პროფესორების სალექციო მასალები და სხვა.), რაც სექტორში არსებული 
უახლესი კვლევებისა და მასალების უმდიდრეს ბაზაზე წვდომას გულისხმობს;

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;

Confucius Institute (კონფუცის ინსტიტუტი) - უნიკალური შესაძლებლობა 
თითოეული სტუდენტისთვის, სრულიად უფასოდ შეისწავლოს ჩინური ენა და 
მიიღოს მონაწილეობა საერთაშორისო კონკურსებსა და გაცვლით 
პროგრამებში; 

Università di Roma Tor Vergata - იტალიის ერთ-ერთი პრესტიჟული 
უნივერსიტეტი, რომელიც აერთიანებს არაერთ სამეცნიერო-კვლევით 
ინსტიტუტს. ჩვენს სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა გაცვლითი პროგრამის 
ფარგლებში, ერთი აკადემიური სემესტრის განმავლობაში, ისწავლონ რომის 
ტორ ვერგატას უნივერსიტეტის Erasmus+ პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით.

Erasmus+ - ალტე უნივერსიტეტის სტუდენტები მონაწილეობენ Erasmus+ 
პროგრამის სრულად დაფინანსებულ მოკლევადიან და გრძელვადიან გაცვლით 
პროგრამებში ევროპის მასშტაბით. 

საერთაშორისო შესაძლებლობები

საერთაშორისო პარტნიორები



2022-2023 სასწავლო წლის განმავლობაში, ჩვენი 
სტუდენტები, სხვადასხვა გაცვლითი 
პროგრამისა და საერთაშორისო პროექტის 
(Erasmus+, Youth Creative Generations, Europe Mix და 
სხვა) ფარგლებში, იმყოფებოდნენ დიდ 
ბრიტანეთში, საფრანგეთში, იტალიაში, ჩეხეთსა 
და პოლონეთში.

გაცვლითი
პროგრამები



სტუდენტური
ცხოვრება

რას გთავაზობთ?

ნიკოლოზ
მოისწრაფიშვილი

აკადემიური ნაწილის გარდა, ალტე უნივერსიტეტში სტუდენტებს აქვთ საინტერესო
და მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება, რაც ხელს უწყობს მათ ადაპტირებას
უნივერსიტეტის გარემოსთან და აძლევს კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის 
უნარების განვითარების შესაძლებლობას.

Google Developer-ის სტუდენტური კლუბი

საჯარო გამოსვლის კლუბი

იდეების კლუბი

ლიდერობის კლუბი

Board Game-ის კლუბი

Alumni Club

სპორტის კლუბი

Google Developer-ის სტუდენტური
კლუბის ლიდი

ბიზნესის სკოლის სტუდენტი

"ყველამ ვიცით, რომ
თანამედროვეობასა და მის
თანმდევ გამოწვევებს ფეხი უნდა
ავუწყოთ. ამ კლუბისა და ჩემი,
როგორც ლიდის მიზანიც სწორედ
ეს არის - ახალგაზრდებთან ერთად
შევქმნა რაღაც ახალი და
საინტერესო, დავაგროვო
მნიშვნელოვანი ცოდნა და
დავამყარო ახალი კონტაქტები."



პარტნიორი დამსაქმებლები
ალტე უნივერსიტეტისთვის მნიშვნელოვანია, სტუდენტებმა დასახულ მიზნებს
რეალურად მიაღწიონ და შექმნან დამატებითი ღირებულება იმ საზოგადოებისთვის, 
რომელშიც ისინი ცხოვრობენ. ჩვენი პრიორიტეტია ხელი შევუწყოთ, როგორც 
სტუდენტების, ისე კურსდამთავრებულების დასაქმებასა და მათ კარიერულ 
წინსვლას. 

სწორედ ამიტომ, ალტე უნივერსიტეტი, “სტუდენტთა წარმატების სამსახურის” 
მხარდაჭერით, აქტიურად თანამშრომლობს, როგორც სხვადასხვა საჯარო 
უწყებასთან, ასევე სფეროს წამყვან კერძო კომპანიებთან. მათი რიცხვი ამჟამად 
200-ზე მეტ შეადგენს. 



სამართალი

 
ბიზნესის ადმინისტრირება

ტურიზმისა და მასპინძლობის 
მენეჯმენტი

საერთაშორისო ურთიერთობები

ფსიქოლოგია

მედიცინა (ქართულენოვანი)

მედიცინა (ინგლისურენოვანი)

კომპიუტერული მეცნიერება 
(ქართულენოვანი)

კომპიუტერული მეცნიერება 
(ინგლისურენოვანი)



ქეთი 
ჩახნაშვილი
მედიცინის საერთაშორისო 
სკოლის დეკანი

ნათია 
ნასრაშვილი 
ბიზნესის სკოლის 
დეკანი

ქეთევან 
ცხადაძე
სამართლის სკოლის 
დეკანი

გიორგი 
კობერიძე
ჰუმანიტარულ და სოციალურ 
მეცნიერებათა სკოლის 
დეკანის მოვალეობის 
შემსრულებელი

ნანი 
არაბული
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების
(IT) სკოლის დეკანი



სამართლის საბაკალავრო 
პროგრამა

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა სამართლის სისტემის 
ძირითადი თავისებურებების, თეორიების, ინსტიტუტების, მატერიალური და 
პროცესუალური სამართლის ნორმების, ძირითადი პრინციპებისა და 
ღირებულებების შესახებ საჯარო, სისხლის, კერძო და საერთაშორისო 
სამართლის მიმართულებით; გამოუმუშაოს მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენებისთვის საჭირო ყველა უნარი, როგორებიცაა: ანალიზის, კრიტიკული 
აზროვნების, პროფესიული ეთიკისა და ღირებულებების დაცვის უნარი.

თანამედროვე სტანდარტების სასწავლო მეთოდებით სიღრმისეული 
თეორიული ცოდნის მიღების შესაძლებლობას; 

უმაღლესი კვალიფიკაციის პრაქტიკოსი ლექტორების მიერ ჩატარებულ 
საინტერესო ლექციებს;

აქტიურ თანამშრომლობას არაერთ პარტნიორ ორგანიზაციასთან, ჩვენი 
სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების დასაქმებისა და პრაქტიკის 
ხელშეწყობის მიმართულებით; 

კვლევით პროექტებში ჩართულობას;

იმიტირებულ პროცესებს.

რას გთავაზობთ პროგრამა?
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კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
მისაღები ადგილების რაოდენობა: 150 ფასი: 2 250 ლარი

law@alte.edu.ge 

LAW
SCHOOL
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ფასი: 2 250 ლარი

ბიზნესის ადმინისტრირების 
საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს გამოუმუშაოს საჭირო უნარ-ჩვევები 
ანტრეპრენერობის, ლიდერობის, ბიზნესის ადმინისტრირების, სტრატეგიის 
შემუშავების, მარკეტინგის, ფინანსებისა და სხვა მიმართულებით; მოამზადოს 
მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებული კრეატიული აზროვნებისა და მუხტის 
მქონე გლობალურად კონკურენტუნარიანი ბაკალავრები, რომლებიც გაზრდიან ან 
გააფართოებენ საკუთარ ან სხვის ბიზნესს და შექმნიან დამატებით ღირებულებას, 
როგორც საკუთარი თავისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის და მსოფლიოსთვის.

ანტრეპრენერობის სპეციფიკის შესწავლას პირველივე სემესტრიდან;

აქტუალური საგნების მრავალფეროვან არჩევანს: ანტრეპრენერობა, 
საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ლიდერობა, ადამიანური რესურსების მართვა, 
კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა, წარმატების ფსიქოლოგია, 
ინვესტიციების საფუძვლები, მარკეტინგი, დიზაინ აზროვნება და სხვა;

სპეციალობის არჩევით მოდულებს ფინანსებში, მარკეტინგში, მენეჯმენტში, 
ანტრეპრენერობაში;

ბიზნეს იდეის განვითარებისა და განხორციელების რეალურ შესაძლებლობას 
უნივერსიტეტში არსებული Start-up გარაჟის საშუალებით;

პრაქტიკის გავლას წამყვან ორგანიზაციებში;

ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებს.

რას გთავაზობთ პროგრამა?

კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
მისაღები ადგილების რაოდენობა: 150 

business@alte.edu.ge
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ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის 
საბაკალავრო პროგრამა
პროგრამა ორიენტირებულია, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო 
შრომის ბაზარზე ტურიზმის ინდუსტრიაში მოღვაწე გლობალურად 
კონკურენტული და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე, 
რომელთაც ექნებათ „მოგზაურობა, ტურიზმისა და დასვენების“ სფეროში 
წარმატებული საქმიანობისათვის აუცილებელი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და 
კომპეტენციები, რის შედეგადაც სტუდენტები შეძლებენ ტურიზმის სფეროში 
სიახლეების დანერგვასა და ქვეყანაში მისი განვითარების ხელშეწყობას. 

მასპინძლობის მენეჯმენტის პრაქტიკულ შესწავლას პარტნიორ კომპანიებთან 
თანამშრომლობით; 

ანტრეპრენერობის სპეციფიკის შესწავლას პირველივე სემესტრიდან;

აქტუალური და მოთხოვნადი საგნების მრავალფეროვან არჩევანს, მათ შორის 
ისეთ საგნებს, როგორიცაა: საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მარკეტინგის 
საფუძვლები, ტურიზმის საფუძვლები, ტურისტული პროდუქტები და ტრენდები, 
მომხმარებელთა ქცევა ტურიზმში, მარკეტინგული კვლევის პრინციპები, 
ტურიზმის პოლიტიკა, ლიდერობა და ორგანიზაციული ქცევა, სტრატეგიული 
მენეჯმენტი და სხვა;

Start-up გარაჟში იდეების გენერირებისა და საკუთარი ბიზნესის დაწყების 
შესაძლებლობას;

ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებსა და 
სხვა.

რას გთავაზობთ პროგრამა?

კვალიფიკაცია: ტურიზმის ბაკალავრი
მისაღები ადგილების რაოდენობა: 150 ფასი: 2 250 ლარი

business@alte.edu.ge



საერთაშორისო ურთიერთობების 
საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა საერთაშორისო 
ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებებისა და გლობალური პოლიტიკის 
შესახებ; გამოუმუშაოს გლობალურ პოლიტიკაში არსებული თანამედროვე 
აქტუალური საკითხების შესწავლისა და პროფესიულ ამოცანათა 
გადაწყვეტისათვის აუცილებელი უნარები, პრაქტიკული საქმიანობისას 
დემოკრატიული ღირებულებებისა და კარგი მმართველობის პრინციპების დაცვით 
მოქმედებისა და პრობლემატურ საკითხთა გაანალიზების უნარები.

თანამედროვე სტანდარტების სასწავლო პროგრამას;

აქტუალური და უნიკალური საგნების მრავალფეროვან არჩევანს: 
ნატო - ევროატლანტიკური სივრცის პოლიტიკური და უსაფრთხოების 
განზომილებები, ევროპული ინტეგრაცია, საერთაშორისო ურთიერთობების 
სტრატეგიული ასპექტები, საერთაშორისო კონფლიქტები და სამშვიდობო 
მისიები, აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა, რუსეთის საგარეო პოლიტიკა, ჩინეთის 
საგარეო პოლიტიკა, დიპლომატიური პროტოკოლი და ეტიკეტი, ტერორიზმი, 
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, საქართველოს ევროპული და 
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პოლიტიკა, კრიტიკული აზროვნება და სხვა; 

ინგლისური ენის გაძლიერებულ კომპონენტს;

სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობას;

ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებს;

პრაქტიკის გავლას როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში მოქმედ 
უწყებებსა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
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რას გთავაზობთ პროგრამა?

კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი
მისაღები ადგილების რაოდენობა: 150 

SCHOOL  OF HUMANITIES
AND SOCIAL SCIENCES

humanities@alte.edu.ge

ფასი: 2 250 ლარი



 ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა 

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს თეორიული ცოდნა ფსიქოლოგიის 
სხვადასხვა დარგის შესახებ; გამოუმუშაოს მას ფსიქოლოგიის სფეროში მიღებული 
ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენებისა და სპეციალობით 
საქმიანობისთვის სხვა აუცილებელი უნარები; მოამზადოს ფსიქოლოგიის 
ბაკალავრი, რომლის კვალიფიკაციაც უზრუნველყოფს მის 
კონკურენტუნარიანობას დასაქმების ბაზარზე და შეუქმნას მას მყარი საფუძველი 
ზედა საფეხურის აკადემიური პროგრამების წარმატებით დაუფლებისთვის. 

აქტუალურ და მოთხოვნად საგნებს: განვითარების ფსიქოლოგია, სოციალური 
ფსიქოლოგია, კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში, კოგნიტური ფსიქოლოგია, 
განწყობის ფსიქოლოგია, ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები, ფსიქოთერაპიის 
და ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძვლები, ორგანიზაციის და მართვის 
ფსიქოლოგია, ლიდერობის ფსიქოლოგია, კრიმინალური ქცევა და საგამოძიებო 
ინტერვიუირება, პიროვნების ფსიქოლოგია, სამხედრო ფსიქოლოგია, 
რეკრუტირება, კონფლიქტის მართვის ფსიქოლოგია, გენდერის ფსიქოლოგია, 
იურიდიული ფსიქოლოგია, წარმატების ფსიქოლოგია, პოლიტიკური 
ფსიქოლოგია და სხვა;

სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობასა და კვლევითი საბაკალავრო ნაშრომის 
მომზადებას; 

ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებსა და 
სხვა;

პრაქტიკის გავლას როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ასევე, 
პარტნიორ კომპანიებსა თუ წამყვან ორგანიზაციებში.

რას გთავაზობთ პროგრამა?

კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი
მისაღები ადგილების რაოდენობა: 150 

humanities@alte.edu.ge
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ფასი: 2 250 ლარი



მედიცინა 
(ქართულენოვანი; ინგლისურენოვანი)

მედიცინის საერთაშორისო სკოლა 2017 წელს შეიქმნა და მისი მიზანია როგორც 
ქართველ, ასევე საერთაშორისო სტუდენტებს მისცეს ევროპული სტანდარტების 
სამედიცინო განათლება, რომელიც მოიცავს ულტრათანამედროვე მეთოდებით 
უახლესი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაზიარებასა და საჭირო 
პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას. შედეგად, ჩვენი კურსდამთავრებულები 
იქნებიან საერთაშორისო დონის, მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი 
დიპლომირებული მედიკოსები. 

კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
მისაღები ადგილების რაოდენობა: 90 ფასი: 2 950 ლარი

Evex ჰოსპიტლების გრანტის მიღების შესაძლებლობას - TOP 5 აბიტურიენტს, 
რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ყველაზე მაღალ ქულას მიიღებს, 
100%-ით დაუფინანსდება სწავლების სრული პირველი წელი;

Evex ჰოსპიტლებთან ექსკლუზიური თანამშრომლობის ფარგლებში, ივ. 
ბოკერიას საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლის ბაზაზე კლინიკური პრაქტიკის გავლის 
უნიკალურ შესაძლებლობას; 

სწავლების ინტეგრირებულ მეთოდს - საბაზისო და კლინიკური დისციპლინების 
ჩართულობით ორგანოთა სისტემების ერთ სიბრტყეში განხილვასა და 
მედიცინის დარგში შესაბამისი ცოდნისა და უნარების განვითარებას (პროგრამა 
4 ფაზად არის წარმოდგენილი: საბაზისო, პრეკლინიკური, კლინიკური, 
კლინიკური პრაქტიკისა და კვლევის ფაზა);

პრაქტიკის გავლას როგორც Evex-ის ჰოსპიტლების ჯგუფში შემავალ 
კლინიკებში, ასევე სხვა პარტნიორ კლინიკებსა და სამედიცინო პროფილის 
დაწესებულებებში;

სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობას;

ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, ქართველ და უცხოელ მოწვეულ 
სტუმრებთან შეხვედრებსა და სხვა;

United State Medical Licensing Examination (USMLE) - ამერიკის შეერთებულ 
შტატებში რეზიდენტურის მსურველთათვის მოსამზადებელ კურსებს;

ივ. ბოკერიას საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლის ბაზაზე რეზიდენტურის პროგრამაზე  
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას.

რას გთავაზობთ პროგრამა?

INTERNATIONAL
MEDICAL SCHOOL

ქართულენოვანი

კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
მისაღები ადგილების რაოდენობა: 30 ფასი: 4 950 ლარი

ინგლისურენოვანი

08
50

10
5

08
50

10
4



medicine@alte.edu.ge 

აკრედიტაცია და საერთაშორისო აღიარება

უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვის ევროპული ასოციაციის (ENQA) 
წევრი;

ევროპის სამედიცინო განათლების ასოციაციის (AMEE) წევრი;

მედიცინის საერთაშორისო კურსდამთავრებულთა საგანმანათლებლო 
კომისიის (ECFMG) წევრი.

სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის მიერ (WFME);

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ (WHO);

ევროკავშირის წევრი ყველა ქვეყნის, აშშ-ს, თურქეთის, ინდოეთისა და სხვა 
ქვეყნების მიერ.

მედიცინის საერთაშორისო სკოლა არის:

ჩვენი პროგრამები აღიარებულია:



კომპიუტერული მეცნიერების
საბაკალავრო პროგრამა
(ქართულენოვანი; ინგლისურენოვანი)

ალტე უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სკოლა (IT) 2022 წელს
შეიქმნა და კომპიუტერული მეცნიერების ორ საბაკალავრო პროგრამას
აერთიანებს ქართველი და საერთაშორისო სტუდენტებისთვის. მისი მიზანია
მოამზადოს კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი, რომელიც პროგრამის
ფარგლებში მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე, 
შეძლებს არსებული პროგრამული პროდუქტების ანალიზსა და განვითარებას ან 
ახალი პროგრამული გადაწყვეტილებების შექმნას სხვადასხვა სფეროს 
ამოცანებისთვის, თანამედროვე სტანდარტებისა და კომპიუტერული 
ტექნოლოგიების გამოყენებით, პროფესიული ეთიკის გათვალისწინებით.

კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი
მისაღები ადგილების რაოდენობა: 30 ფასი: 2 250 ლარი

ქართულენოვანი

კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი
მისაღები ადგილების რაოდენობა: 10 ფასი: 2 950 ლარი

ინგლისურენოვანი

IT სკოლის პროგრამები შემუშავებულია სპეციალური 
სამუშაო ჯგუფის მიერ, ალტე უნივერსიტეტის ციფრული 
ტრანსფორმაციის ცენტრის დირექტორის ნანა დიხამინჯიას  
ხელმძღვანელობით, საერთაშორისო ABET და ACM 
სტანდარტებისა და საქართველოს ICT დარგობრივი 
მახასიათებლის გათვალისწინებით. ასევე, ამერიკის, 
ევროპისა და გაერთიანებული სამეფოს მსგავსი 
პროგრამების მქონე 11 უნივერსიტეტის შედარებითი 
ანალიზის საფუძველზე.
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ITschool@alte.edu.ge

თანამედროვე სასწავლო მასალებზე დაფუძნებულ მოთხოვნად სასწავლო
კურსებს: ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება, მონაცემთა
სტრუქტურები და ალგორითმები, ტექ მეწარმეობა, გრაფიკული დიზაინი,
კომპიუტერული ქსელები, ქსელური სისტემების მართვა, 
არასტრუქტურიზებული მონაცემთა ბაზები, მობილური აპლიკაციების
შემუშავება, სისტემური პროგრამირება, მანქანური სწავლება, მონაცემთა
ანალიზი, შესავალი კიბერუსაფრთხოებაში, მონაცემთა ინჟინერია, IoT - ჭკვიანი
სისტემები, UI/UX დიზაინი, პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია, DevOps
და სხვა;

პროექტებზე დაფუძნებულ სწავლებას - სწავლების პროცესში, თითოეული 
სტუდენტი ასრულებს ორ დიდ პროექტს, მოამზადებს საპროექტო 
დოკუმენტაციას, ააგებს პროტოტიპს, პრაქტიკაში გამოიყენებს დარგში 
მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას;

IoT ტექნოლოგიების გამოყენებით სისტემებისა და აპლიკაციების შექმნას; 

მცირე პროგრამული სისტემების შექმნას, სისტემების ინტეგრაციასა და 
ტესტირებას, მცირე და საშუალო ზომის ქსელის დაპროექტებასა და სხვა;

სპეციალობის არჩევით მოდულებს: Angular, ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები,
ციფრული სიგნალების დამუშავება, თამაშების შექმნა, iOS პროგრამირება,
ბუნებრივი ენის დამუშავება, პარალელური გამოთვლები, ჭკვიანი კონტრაქტები,
პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების ავტომატიზაცია, პროდუქტის
დიზაინი, ღრუბლოვანი გამოთვლები, პროგრამირების ენა C#, მართვის
საინფორმაციო სისტემები;

პროგრამის პარტნიორ ორგანიზაციებთან მჭიდრო კავშირსა და მათი
მხარდაჭერით ინდივიდუალური/ჯგუფური პროექტების განხორციელებას;

ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებსა და
სხვა;

ციფრული ტრანსფორმაციის ცენტრის პროექტებში მონაწილეობას;

Cisco Systems-ის ქსელური აკადემიის საერთაშორისო სერტიფიკატის მიღებას. 

რას გთავაზობთ პროგრამა?

<We’re>
     <changing>
             <world> 
<with> <technologies!>
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