


07 სოციალური მეცნიერებები 0701 ეკონომიკა

10 ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

1004 ისტორია

1005
ფილოლოგია, მათ შორის
ქვედარგის/სპეციალიზაციის
შესაბამისი მოდიფიცირებით

1006 ფილოსოფია

11 მიმართულებათაშორისი დარგები
ან სპეციალობები

1101 არქიტექტურა

1115 არქეოლოგია

№ კოდი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება კვალიფიკაცია

2015 წ. 

უსდ-მიერ
დარეგისტ

რირებული
ადგილები

 001

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის

 სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015 წლის ერთიანი
ეროვნული
გამოცდების
ცნობარის მიხედვით

 

1 0010101 ქართული ფილოლოგია ფილოლოგიის
ბაკალავრი 200

2 0010102 ისტორია ისტორიის
ბაკალავრი 150

3 0010103 არქეოლოგია არქეოლოგიის
ბაკალავრი 25

4 0010104 ფილოსოფია ფილოსოფიის
ბაკალავრი 25

5 0010124 დაწყებითი განათლება განათლების
ბაკალავრი 25

6 0010106 მათემატიკა
მეცნიერებათა
ბაკალავრი 100
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მათემატიკაში

7 0010107 ფიზიკა
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა
ბაკალავრი ფიზიკაში

100

8 0010108 ქიმია
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა
ბაკალავრი ქიმიაში

100

9 0010109 ბიოლოგია

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა
ბაკალავრი
ბიოლოგიაში

100

10 0010117 ეკონომიკა ეკონომიკის
ბაკალავრი 400

  ჯამი  1225

 003 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი კვალიფიკაცია  

1 0030101 მშენებლობა
ინჟინერიის
ბაკალავრი
მშენებლობაში

500

2 0030203 ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
ენერგეტიკისა და
ელექტროინჟინერიის
ბაკალავრი

450

3 0030601 არქიტექტურა არქიტექტურის
ბაკალავრი 150

4 0030803 მათემატიკა მათემატიკის
ბაკალავრი 50

5 0030806 საინჟინრო ფიზიკა საინჟინრო ფიზიკის
ბაკალავრი 100

6 0031001 აგრარული ტექნოლოგიები აგრონომიის
ბაკალავრი 75

7 0031002 სასურსათო ტექნოლოგია
სასურსათო
ტექნოლოგიის
ბაკალავრი

120

8 0031003 სატყეო საქმე სატყეო საქმის
ბაკალავრი 100

9 0031004 აგროინჟინერია
ინჟინერიის
ბაკალავრი
აგროინჟინერიაში

80

10 0031005 მეცხოველეობა მეცხოველეობის
ბაკალავრი 75
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11 0031006 აგრონომია ბაკალავრი
აგრონომიაში 75

12 0031007 ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია ბაკალავრი
აგროინჟინერიაში 75

13 0030408 ქიმია ქიმიის ბაკალავრი 50

  ჯამი  1900

 009 სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი კვალიფიკაცია  

1 0090101 ქართული ენა და ლიტერატურა

ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ბაკალავრი
ფილოლოგიაში

150

2 0090107 არქეოლოგია

ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ბაკალავრი
არქეოლოგიაში

30

3 0090108 ისტორია

ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ბაკალავრი
ისტორიაში

60

4 0090201 მათემატიკა მათემატიკის
ბაკალავრი 60

5 0090203 ფიზიკა
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების
ბაკალავრი ფიზიკაში

15

6 0090204 ბიოლოგია

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა
ბაკალავრი
ბიოლოგიაში

60

7 0090404 ეკონომიკა ეკონომიკის
ბაკალავრი 100

8 0090501 დაწყებითი განათლება განათლების
ბაკალავრი 210

9 0090605 ელექტრული ინჟინერია ინჟინერიის
ბაკალავრი 75

10 0090606 მშენებლობა
ინჟინერიის
ბაკალავრი
მშენებლობაში

60

11 0090901 აგრონომია
აგრარულ
მეცნიერებათა
ბაკალავრი

60
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12 0090903 აგრონედლეულის კვების პროდუქტების
ტექნოლოგია და ექსპერტიზა

სასურსათო
ტექნოლოგიის
ბაკალავრი

30

13 0090904 აგროინჟინერია აგროინჟინერიის
ბაკალავრი 30

14 0090703 სასურსათო ტექნოლოგიები
სასურსათო
ტექნოლოგიის
ბაკალავრი

30

  ჯამი  970

 010 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი კვალიფიკაცია  

1 0100402 მათემატიკა
მეცნიერების
ბაკალავრი
მათემატიკაში

50

2 0100403 ბიოლოგია

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა
ბაკალავრი
ბიოლოგიაში

50

3 0100102 ქართული ფილოლოგია

ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ბაკალავრი
ფილოლოგიაში

50

4 0100103 ისტორია

ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ბაკალავრი
ისტორიაში

50

5 0100104 ფილოსოფია ფილოსოფიის
ბაკალავრი 15

 

6

 

0100105 არქეოლოგია არქეოლოგიის
ბაკალავრი 30

7 0100106 დაწყებითი სკოლის პედაგოგიკა და
სკოლამდელი აღზრდა

განათლების
ბაკალავრი 50

8 0100404 ფიზიკა
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა
ბაკალავრი ფიზიკაში

15

  ჯამი  310

 012 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კვალიფიკაცია  

1 0120101 მათემატიკა მათემატიკის 30
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ბაკალავრი

2 0120201 ქიმია ქიმიის ბაკალავრი 25

3 0120202 ბიოლოგია ბიოლოგიის
ბაკალავრი 25

4 0120203 ფიზიკა ფიზიკის ბაკალავრი 10

5 0120301 ქართული ფილოლოგია ფილოლოგიის
ბაკალავრი 30

6 0120302 არქეოლოგია არქეოლოგიის
ბაკალავრი 25

7 0120303 ისტორია ისტორიის
ბაკალავრი 25

8 0120601 ეკონომიკა ეკონომიკის
ბაკალავრი 30

  ჯამი  200

 071
სსიპ - თელავის იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

კვალიფიკაცია  

1 0710117 ქართული ენა და ლიტერატურა ფილოლოგიის
ბაკალავრი 55

2 0710118 ისტორია

ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ბაკალავრი
ისტორიაში

55

3 0710101 ბიოლოგია ბიოლოგიის
ბაკალავრი 40

4 0710115 დაწყებითი განათლება განათლების
ბაკალავრი 35

5 0710114 სასურსათო ტექნოლოგია
სასურსათო
ტექნოლოგიის
ბაკალავრი

43

  ჯამი  228

 114 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი კვალიფიკაცია  

1 1140101 დაწყებითი განათლება განათლების
ბაკალავრი 90

2 1140202 ეკონომიკა ეკონომიკის
ბაკალავრი 50
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3 1140601 მშენებლობა
ინჟინერიის
ბაკალავრი
მშენებლობაში

50

4 1140603 აგრონომია (აგროტექნოლოგია, აგროეკოლოგია)
აგრარულ
მეცნიერებათა
ბაკალავრი

50

5 1140702 ქართული ფილოლოგია

ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ბაკალავრი
ფილოლოგიაში

80

6 1140703 ისტორია ისტორიის
ბაკალავრი 50

7 1140802 ბიოლოგია ბიოლოგიის
ბაკალავრი 30

8 1140803 ქიმია ქიმიის ბაკალავრი 15

9 1140901 ფიზიკა ფიზიკის ბაკალავრი 15

10 1140902 მათემატიკა მათემატიკის
ბაკალავრი 30

  ჯამი  460

 014

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

(ქ. ახალციხე, ქ. ახალქალაქი)

კვალიფიკაცია  

1
0140105/

0140106
ქართული ფილოლოგია

ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ბაკალავრი
ფილოლოგიაში

120

2
0140101/

0140102
ისტორია ისტორიის

ბაკალავრი 120

3 
0140118/

0140119
ეკონომიკა ეკონომიკის

ბაკალავრი 120

4  ჯამი  360

  საერთო ჯამი  5653
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