მიიღე ჩიჩესტერის უნივერსიტეტის (ბრიტანეთი) დიპლომი ბიზნესის
ადმინისტრირებაში
ჩიჩესტერის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა BTU-ს ბიზნესის
ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ერთდროულად ორი დიპლომის მოპოვების
საშუალებას იძლევა და ბრიტანეთში საბაკალავრო სწავლების ბოლო წლის გატარებას გულისხმობს.
ჩიჩესტერის უნივერსიტეტი დიდი ბრიტანეთის ერთ-ერთი რეიტინგული უნივერსიტეტია, რომელიც სტუდენტებზე
ორიენტირებულ სასწავლო პროგრამებს გვთავაზობს. უნივერსიტეტს საფუძველი ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის
დასაწყისში ჩაეყარა. ჩიჩესტერის უნივერსიტეტი 14 სხვადასხვა სასწავლო დეპარტამენტს აერთიანებს, მათ შორის,
ბიზნესისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებებს; სტუდენტების რაოდენობა: 5518 (81%
ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტი, 17% - მაგისტრანტი, 2% - დოქტორანტი).
2019 წელს ჩიჩესტერის უნივერსიტეტი დასახელდა გაერთიანებული სამეფოს ტოპ 15 უნივერსიტეტს შორის
სტუდენტების მიერ შედგენილ რეიტინგში: Wtahuni Student Choice Awards.
ჩიჩესტერის უნივერსიტეტი მე-7 ადგილზეა სტუდენტთა ჩართულობის მაჩვენებლით. Guardian-ის 2019 წლის
საუნივერსიტეტო რეიტინგში, ჩიჩესტერი მე-15 ადგილს იკავებს სწავლების მიმართ კმაყოფილების მიხედვით.
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამებზე
ჩარიცხული სტუდენტები, ბრიტანული განათლების რეგიონალური ჰაბის ფარგლებში, შეძლებენ ბოლო სასწავლო
წელს ისწავლონ ეკონომიკის ევროპული სკოლის (ESE, 4 Mandeville Place, W1U 2BG London) ლონდონის კამპუსში,
ბრიტანეთის მოწინავე სასწავლებლის, ჩიჩესტერის პროგრამით - University of Chichester (College Lane, Chichester,
West Sussex, PO19 6PE, United Kingdom) და მიიღონ ბაკალავრის ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი
გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ბრიტანული განათლების რეგიონალური ჰაბი
ბიზნესისა და ტექნოლოგოების უნივერსიტეტსა და ჩიჩესტერის უნივერსიტეტთან (University of Chichester)
თანამშრომლობა ბრიტანეთის საელჩოს მხარდაჭერით დაფუძნებული ბრიტანული განათლების რეგიონალური
ჰაბის ფარგლებში ხორციელდება. თანამშრომლობა მოიაზრებს ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის
ამოქმედებას ბრიტანელი ექსპერტების ჩართულობით, ერთობლივი კვლევების და ინოვაციური,
მაღალტექნოლოგიური პროექტების საქართველოში განხორციელებას, აგრეთვე, ბრიტანული სასწავლო მასალების
ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირებას.
ბრიტანული განათლების რეგიონალური ჰაბის ფარგლებში, ჩიჩესტერის უნივერსიტეტი (University of Chichester)
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნიერსიტეტისთვის მეხუთე პარტნიორი ბრიტანული სასწავლებელია. არსებულ
პარტნიორებს შორისაა რედინგის უნივერსიტეტი/ჰენლის ბიზნესის სკოლა (University of Reading, Henley Business
School), სტეფორდშირის უნივერსიტეტი (Staffordshire University), ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების
ბრიტანული ორგანიზაცია ACCA.
პროგრამაში მონაწილეობის წინაპირობა
სტუდენტებს, რომლებმაც წარმატებით დაასრულეს ბტუ-ს საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების „ბიზნესის
ადმინისტრირება - მენეჯმენტი“ ან „ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები“ 3 წელი, დააგროვეს არანაკლებ 180
კრედიტი და გაიარეს შესაბამისი პროგრამით გათვალისწინებული ყველა სავალდებულო საგანი, შეუძლიათ
განაცხადი შეიტანონ პარტნიორ დაწესებულებაში სასწავლებლად შემდეგი პირობების დაცვით: აუცილებელია ბტუს სტუდენტის აქტიური სტატუსი; ინგლისური ენის ფლობა პარტნიორი-დაწესებულების მიერ მოთხოვნილ დონეზე
(IELTS 6.0 ; TOEFL iBT 87; Pearson Test 50-57; Cambridge CAE grade C; Trinity College ISE II).

გაცვლითი პროგრამის განხორციელების ადგილი:
ეკონომიკის ევროპული სკოლა (ESE), ლონდონი (გაერთიანებული სამეფო)
სწავლების ენა:
ინგლისური;
სწავლების ხანგრძლივობა:
1 წელი;

პროგრამის საფასური:
2250 ლარი, დამატებით 8800* ევრო მეოთხე წელი.

*შესაძლებელია დაკორექტირდეს პარტნიორი დაწესებულების მოთხოვნის შესაბამისად

დაინტერესებულმა პირებმა დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ: info@btu.edu.ge

სასწავლო კურსები:
#

პარტნიორი-უნივერსიტეტის მიერ
შეთავაზებული სასწავლო კურსი

UK
credit

ბტუ-ს პროგრამის მიზნებისთვის
აღიარებული

ECTS

მოდული - მენეჯმენტი

1.

2.

3.

სასწავლო კურსები

International Project Management /
საერთაშორისო პროექტების
მენეჯმენტი
Supply Chain Management /
მიწოდების ჯაჭვის მართვა
Elective Module to be selected in T1
modules available at level 6 / არჩევითი
მოდული - შეირჩევა T1
მოდულებში, რომელიც
ხელმისაწვდომია მე-6 დონეზე

15

International Project Management /
საერთაშორისო პროექტების
მენეჯმენტი

7.5

15

Supply Chain Management /
მიწოდების ჯაჭვის მართვა

7.5

15

Elective Module to be selected in T1
modules available at level 6 / არჩევითი
მოდული - შეირჩევა T1
მოდულებში, რომელიც
ხელმისაწვდომია მე-6 დონეზე

7.5

-

Workshops (pass/Fail): • Creative
Thinking • Ethos Project / სემინარები:
• შემოქმედებითი აზროვნება •
ეტოსის პროექტი

-

4.

Workshops (pass/Fail): • Creative
Thinking • Ethos Project / სემინარები:
• შემოქმედებითი აზროვნება •
ეტოსის პროექტი

5.

Strategy and Strategic Dilemmas /
სტრატეგია და სტრატეგიული
დილემა

15

Strategy and Strategic Dilemmas /
სტრატეგია და სტრატეგიული
დილემა

7.5

International Strategic Management /
საერთაშორისო სტრატეგიული
მენეჯმენტი

15

International Strategic Management /
საერთაშორისო სტრატეგიული
მენეჯმენტი

7.5

15

Organizational Structure & Change /
ორგანიზაციული სტრუქტურა და
ცვლილება

7.5

Workshops (pass/Fail): • Final Project /
Business Plan development /
სემინარები: დასკვნითი პროექტი /
ბიზნეს გეგმის განვითარება

-

Workshops (pass/Fail): • Final Project /
Business Plan development /
სემინარები: დასკვნითი პროექტი /
ბიზნეს გეგმის განვითარება

-

Final Project in Management /
დასკვნითი პროექტი მენეჯმენტში

30

Final Project in Management /
დასკვნითი პროექტი მენეჯმენტში

15

6.

7.

8.

9.

Organizational Structure & Change /
ორგანიზაციული სტრუქტურა და
ცვლილება

მოდული - ფინანსები

1.

Financial Risk Management /
ფინანსური რისკების მართვა

15

Financial Risk Management /
ფინანსური რისკების მართვა

7.5

2.

Corporate Finance / კორპორატიული
ფინანსები

15

Corporate Finance / კორპორატიული
ფინანსები

7.5

3.

Elective Module to be selected in T1
modules available at level 6 / არჩევითი

15

Elective Module to be selected in T1
modules available at level 6 / არჩევითი

7.5

მოდული - შეირჩევა T1
მოდულებში, რომელიც
ხელმისაწვდომია მე-6 დონეზე

მოდული - შეირჩევა T1
მოდულებში, რომელიც
ხელმისაწვდომია მე-6 დონეზე

4.

Workshops (pass/Fail): • Creative
Thinking •Ethos Project / სემინარები: •
შემოქმედებითი აზროვნება •
ეტოსის პროექტი

Workshops (pass/Fail): • Creative
Thinking •Ethos Project / სემინარები: •
შემოქმედებითი აზროვნება •
ეტოსის პროექტი

5.

Strategy and Strategic Dilemmas /
სტრატეგია და სტრატეგიული
დილემა

-

15

Strategy and Strategic Dilemmas /
სტრატეგია და სტრატეგიული
დილემა

7.5

International Trade and Financial
Markets / საერთაშორისო სავაჭრო და
ფინანსური ბაზრები

15

International Trade and Financial
Markets / საერთაშორისო სავაჭრო და
ფინანსური ბაზრები

7.5

7.

Environmental Economics / გარემოს
ეკონომიკა

15

Environmental Economics / გარემოს
ეკონომიკა

7.5

8.

Workshops (pass/Fail): • Final Project /
Business Plan development /
სემინარები: დასკვნითი პროექტი /
ბიზნეს გეგმის განვითარება

-

Workshops (pass/Fail): • Final Project /
Business Plan development /
სემინარები: დასკვნითი პროექტი /
ბიზნეს გეგმის განვითარება

-

9.

Final Project in Finance / დასკვნითი
პროექტი ფინანსებში

30

Final Project in Finance / დასკვნითი
პროექტი ფინანსებში

15

6.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების
უნივერსიტეტში მოქმედი სისტემა (max
100 ქულა)
დადებითი შეფასებები:

შეფასების სისტემების
თავსებადობა

-

ჩიჩესტერის უნივერსიტეტში მოქმედი სისტემა

დადებითი შეფასებები:

ბტუ-ს სისტემასთან
შესაბამისობა

70 +

A

91-100

A

ფრიადი

81-90

B

ძალიან კარგი

61 – 70

B

71-80

C

კარგი

55 – 60

C

61-70

D

დამაკმაყოფილებელ
ი

50 – 54

D

51-60

E

საკმარისი

40 – 49

E

უარყოფითი შეფასებები:
41-50

Fx

ვერ ჩააბარა

უარყოფითი შეფასება (Fail):
40-ზე ნაკლები

F

დიპლომის ნიმუში

