
შიდა მობილობის წინაპირობები და კრიტერიუმები (გაზაფხული 2023) 
 
 
I. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა  
წინაპირობები/კრიტერიუმები 
 
1. კანდიდატს 2019 წლის მერე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული მათემატიკა 

ან ისტორია 
 
2. გასაუბრება  
    კრიტერიუმები: 
 

ა)  აკადემიური მოსწრება (60 ქულა) 
• ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები - 20 ქულა,   

სადაც 20 ქულა - აგრარული უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო 
პროგრამის მიმდინარე სასწავლო წლის საუკეთესო ქულაა. 

• აკადემიური მოსწრება - 40 ქულა,  
სადაც 40 ქულა იწერება, როცა ყველა გავლილ ან მიმდინარე საგანში კანდიდატს აქვს 
მიღებული მაქსიმალური შეფასება. 

  
 
ბ) მოტივაცია (40 ქულა) 

                  გასაუბრებაზე შემოწმდება:  
• მოტივაცია, სფეროსადმი ინტერესი  
• კომუნიკაციისა და ლოგიკური მჯელობის უნარები  
• აკადემიური გამოცდილება  
• ეთიკის სტანდარტი 

 
დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისთვის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს ჯამში არანაკლებ 70 ქულა. 
 
II. აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამა 
წინაპირობები/კრიტერიუმები 
 
1. კანდიდატს 2019 წლის მერე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული მათემატიკა 

ან ისტორია ან ქიმია ან ბიოლოგია 
 
2. კანდიდატის GPA - 25 ქულა 
 
3. გასაუბრება - 75 ქულა 
    კრიტერიუმები: 

ა) უნარები საბუნებისმეტყველო სპეციალობის საგნებში (50 ქულა) 
ბ) მოტივაცია (25 ქულა) 

     
     გასაუბრებაზე შემოწმდება:  

• მოტივაცია, სფეროსადმი ინტერესი  
• კომუნიკაციისა და ლოგიკური მჯელობის უნარები  
• აკადემიური გამოცდილება  
• ეთიკის სტანდარტი 

 
დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისთვის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს ჯამში არანაკლებ 70 ქულა. 
 



 
III. ლანდშაფტის მენეჯმენტის, საპარკო და სატყეო საქმის საბაკალავრო პროგრამა 
წინაპირობები/კრიტერიუმები 
 
1. კანდიდატს 2019 წლის მერე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული მათემატიკა 

ან ისტორია ან ქიმია ან ბიოლოგია 
 
2. კანდიდატის GPA - 25 ქულა 
 
3. გასაუბრება - 75 ქულა 
    კრიტერიუმები: 

ა) უნარები საბუნებისმეტყველო სპეციალობის საგნებში (50 ქულა) 
ბ) მოტივაცია (25 ქულა) 

 
დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისთვის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს ჯამში არანაკლებ 70 ქულა. 
 
 
 
IV. მევანახეობა-მეღვინეობის საბაკალავრო პროგრამა 
წინაპირობები/კრიტერიუმები 
 
1. კანდიდატს 2019 წლის მერე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული მათემატიკა 

ან ისტორია ან ქიმია ან ბიოლოგია 
 
2. ტესტირება ქიმიაში 
    ტესტირების წარმატებით გავლისთვის  და გასაუბრებაზე გასასვლელად სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს ჯამში არანაკლებ 60 ქულა 
 
3. კანდიდატის GPA - 25 ქულა 
 
4. გასაუბრება - 75 ქულა 
    კრიტერიუმები: 

 ა) უნარები საბუნებისმეტყველო სპეციალობის საგნებში (50 ქულა) 
 ბ) მოტივაცია (25 ქულა) 

     
   გასაუბრებაზე შემოწმდება:  

• მოტივაცია, სფეროსადმი ინტერესი  
• კომუნიკაციისა და ლოგიკური მჯელობის უნარები  
• აკადემიური გამოცდილება  
• ეთიკის სტანდარტი 

 
დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისთვის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს ჯამში არანაკლებ 70 ქულა. 
 
 
V. ქიმიის საბაკალავრო პროგრამა 
წინაპირობები/კრიტერიუმები 
 
1. კანდიდატს 2019 წლის მერე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული მათემატიკა 
ან ქიმია ან ბიოლოგია 
 
2. კანდიდატის GPA - 25 ქულა 



 
3. გასაუბრება - 75 ქულა 
    კრიტერიუმები: 

ა) უნარები საბუნებისმეტყველო სპეციალობის საგნებში (50 ქულა) 
ბ) მოტივაცია (25 ქულა) 

     
   გასაუბრებაზე შემოწმდება:  

• მოტივაცია, სფეროსადმი ინტერესი  
• კომუნიკაციისა და ლოგიკური მჯელობის უნარები  
• აკადემიური გამოცდილება  
• ეთიკის სტანდარტი 

 
დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისთვის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს ჯამში არანაკლებ 70 ქულა. 
 
 
 
VI. ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა 
წინაპირობები/კრიტერიუმები 
 
1. კანდიდატს 2019 წლის მერე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული მათემატიკა 
ან ქიმია ან ბიოლოგია 
 
2. კანდიდატის GPA - 25 ქულა 
 
3. გასაუბრება - 75 ქულა 
    კრიტერიუმები: 

ა) უნარები საბუნებისმეტყველო სპეციალობის საგნებში (50 ქულა) 
ბ) მოტივაცია (25 ქულა) 

     
   გასაუბრებაზე შემოწმდება:  

• მოტივაცია, სფეროსადმი ინტერესი  
• კომუნიკაციისა და ლოგიკური მჯელობის უნარები  
• აკადემიური გამოცდილება  
• ეთიკის სტანდარტი 

 
დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისთვის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს ჯამში არანაკლებ 70 ქულა. 
 
 
 
 
VII. სასურსათო პროდუქტები ტექნოლოგიების საბაკალავრო  პროგრამა 
წინაპირობები/კრიტერიუმები 
 
1. კანდიდატს 2019 წლის მერე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული მათემატიკა 
ან ისტორია ან ფიზიკა ან ქიმია ან ბიოლოგია 
 
2. კანდიდატის GPA - 25 ქულა 
 
3. გასაუბრება - 75 ქულა 
    კრიტერიუმები: 

ა) უნარები საბუნებისმეტყველო სპეციალობის საგნებში (50 ქულა) 



ბ) მოტივაცია (25 ქულა) 
     
   გასაუბრებაზე შემოწმდება:  

• მოტივაცია, სფეროსადმი ინტერესი  
• კომუნიკაციისა და ლოგიკური მჯელობის უნარები  
• აკადემიური გამოცდილება  
• ეთიკის სტანდარტი 

 
დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისთვის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს ჯამში არანაკლებ 70 ქულა. 
 
 
VIII. ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა  
წინაპირობები/კრიტერიუმები 
 
1. კანდიდატს 2019 წლის მერე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული მათემატიკა 
ან ფიზიკა 
 
2. კანდიდატის GPA - 25 ქულა 
 
3. გასაუბრება - 75 ქულა 
    კრიტერიუმები: 

ა) უნარები საბუნებისმეტყველო სპეციალობის საგნებში (50 ქულა) 
ბ) მოტივაცია (25 ქულა) 

     
   გასაუბრებაზე შემოწმდება:  

• მოტივაცია, სფეროსადმი ინტერესი  
• კომუნიკაციისა და ლოგიკური მჯელობის უნარები  
• აკადემიური გამოცდილება  
• ეთიკის სტანდარტი 

 
დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისთვის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს ჯამში არანაკლებ 70 ქულა. 
 
 
IX. მშენებლობის საბაკალავრო პროგრამა  
წინაპირობები/კრიტერიუმები 
 
1. კანდიდატს 2019 წლის მერე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული მათემატიკა 
ან ფიზიკა 
 
2. კანდიდატის GPA - 25 ქულა 
 
3. გასაუბრება - 75 ქულა 
    კრიტერიუმები: 

ა) უნარები საბუნებისმეტყველო სპეციალობის საგნებში (50 ქულა) 
ბ) მოტივაცია (25 ქულა) 

     
   გასაუბრებაზე შემოწმდება:  

• მოტივაცია, სფეროსადმი ინტერესი  
• კომუნიკაციისა და ლოგიკური მჯელობის უნარები  
• აკადემიური გამოცდილება  
• ეთიკის სტანდარტი 

 



დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისთვის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს ჯამში არანაკლებ 70 ქულა. 
 
 
 
X. მექანიკის ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა  
წინაპირობები/კრიტერიუმები 
 
1. კანდიდატს 2019 წლის მერე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული მათემატიკა 
ან ფიზიკა 
 
2. კანდიდატის GPA - 25 ქულა 
 
3. გასაუბრება - 75 ქულა 
    კრიტერიუმები: 

ა) უნარები საბუნებისმეტყველო სპეციალობის საგნებში (50 ქულა) 
ბ) მოტივაცია (25 ქულა) 

 
დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისთვის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს ჯამში არანაკლებ 70 ქულა. 
 
 
 
XI. ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამა 
წინაპირობები/კრიტერიუმები 
 
1. კანდიდატს 2019 წლის მერე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული მათემატიკა 
ან ისტორია ან ქიმია ან ბიოლოგია  
 
2. კანდიდატის GPA - 25 ქულა 
 
3. გასაუბრება - 75 ქულა 
    კრიტერიუმები: 

ა) უნარები საბუნებისმეტყველო სპეციალობის საგნებში (50 ქულა) 
ბ) მოტივაცია (25 ქულა) 

     
   გასაუბრებაზე შემოწმდება:  

• მოტივაცია, სფეროსადმი ინტერესი  
• კომუნიკაციისა და ლოგიკური მჯელობის უნარები  
• აკადემიური გამოცდილება  
• ეთიკის სტანდარტი 
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