


მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“ 
ახალი ალტერნატიული სივრცეა ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე. 

სახელწოდება, როგორც ფუნქციური დატვირთვის სიტყვათა შეთანხმება 
გამომდინარეობს სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან და გრძელვადიანი ხედვიდან და 
ნიშნავს ხიდს განათლებიდან დასაქმებამდე და პიროვნულ განვითარებამდე.
ალტერბრიჯი 2018 წელს დაარსდა საკონსულტაციო-სატრენინგო ცენტრის ,,PR აკადემია” 
მიერ და მის  ერთ-ერთ კონკურენტულ უპირატესობას დამფუძნებლისა და მმართველი 
გუნდის მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება და მაღალი რეპუტაცია წარმოადგენს. 

ალტერბრიჯი  საქართველოში პირველი ახალი უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაა, რომელსაც ექსპერტების უმაღლესი შეფასება და უპირობო 6 წლიანი 
ავტორიზაცია მიენიჭა. 

დამაკავშირებელი ხიდი მეცნიერებას, საზოგადოებას, განათლებასა და დასაქმებას 
შორის – ასეთია ალტერბრიჯის ამბიციური განაცხადი და ამ  მისიის შესრულებას 
უნივერსიტეტი ახალი საგანმანათლებლო პროგრამებით, სწავლების ტრანფორმაციული 
მეთოდებით,  უნიკალური ინფრასტრუქტურითა და სტუდენტზე მორგებული სასწავლო  
გარემოს უზრუნველყოფით გეგმავს. 



    საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა 
    მენეჯმენტის ინგლისურენოვანი პროგრამა  
    ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტისა და ალტერბრიჯის 
ერთობლივი ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა 
- ელექტორნული მარკეტინგი  და სოციალური მედია 

    სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამა 
    ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტისა და ალტერბრიჯის 
ერთობლივი ინგლისურენოვანი პროგრამა ბიზნეს მენეჯემენტში
    ეგზისტენციალური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგამა
    ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა
    კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა



    Adizes Graduate School-ის 1 წლიანი საერთაშორისო EMBA  პროგრამა - 
ცვლილებების მემენჯმენტი ( Change Management) 
    GLE International- ის 3 წლიანი საერთაშორისო პროგრამა - 
ეგზისტენციალური ანალიზი და ლოგოთერაპია 
    საჯარო მოხელის პროფესიული მომზადების აკრედიტებული 
პროგრამები  I-II და III -IV რანგის მოხელეებისთვის

    მიკრომასტერის სასერტიფიკატო პროგრამები: სტრატეგიული 
ბრენდინგი, სტრატეგიული მენეჯმენტი და ციფრული ტექნოლოგიები
    ინდივიდუალური და კორპორაციული ტრენინგები ფსიქოლოგიის, 
მენეჯმენტის, კომუნიკაციის, გაყიდვების, მარკეტინგის, ციფრული 
ტექნოლოგიების და სხვა მოთხოვნადი მიმართულებებით
    გრძელვადიანი სასერტიფიკატო პროგრამები 
    სამოტივაციო ხასიათის ექსპრეს-კურსები, მასტერკლასები და 
ვებინარები ადგილობრივი და საერთაშორისო სპიკერების ჩართულობით 

    სტრატეგიული მენეჯმენტი
    ორგანიზაციული კულტურის განვითარება
    საზოგადოებასთან ურთიერთობა
    გუნდის მართვა
    ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
    კრიზის მენეჯმენტი
    პერსონალის იდენტიფიკაცია



    საზოგადოებრივი აზრის კვლევები
    საინფორმაციო-საკომუნიკაციო კვლევები
    მოსახლეობის დამოკიდებულების/განწყობის ანალიზი
    მედიის კვლევები
    შიდაორგანიზაციული კვლევები
    მარკეტინგული კვლევები
    სოციალური მედიის/ონლაინ ქცევის კვლევები
    არაფორმალური/პროფესიული/უმაღლესი განათლების 
ხარისხის დასაქმების ბაზართან შესაბამისობის კვლევები 

და სხვ.

    საერთაშორისო ფორუმი ,,ტრანსფორმაციული განათლების 
პერსპექტივები“
    ფორუმი ,, სტრატეგიული კომუნიკაცია სამართლის ჭრილში“  
    ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი ,,თანამედროვე 
მეცნიერების გამოწვევები“
    სამეცნიერო კონფერენცია ,,სტრატეგიული კომუნიკაცია დღეს - 
არსებული სირთულეები და შესაძლებლობები“ 
და სხვ.

    PR ასოციაცია
    აუდიო-ვიზუალური ინდუსტრიის განვითარების ასოციაცია
    ქალთა გაძლიერების პროგრამები 
    საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერების პროგრამები
    მასწავლებელთა პედაგოგიური და პროფესიული უნარ-ჩვევების 
გასაძლიერების პროგრამები  
    მოზარდთა და ბავშვთა აღზრდის პროგრამები
    სოციალურად დაუცველი და  მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა
    პიროვნული განვითარების პროგრამები  
    ეკოლოგიური პროექტები
    და სხვ.



ისარგებლე ციფრული სამყაროს განუსაზღვრელი  
შესაძლებლობებით. შემოიხედე იქ, სადაც ყველაზე განსხვავებული 

გარემო გელის. 

იმოგზაურე ალტერბრიჯის ალტერ სივრცეებში, გახსენი ყველა 
მინიშნება, წაიკითხე ყველა სიტყვა, 

მიყევი თითოეულ ბმულს და გაიგე რა არის  ალტერბრიჯის 
გზავნილი შენთან!

https://alterbridge.edu.ge/alterbridge-3d-video-turi/



https://www.facebook.com/alterbidgeuniversity/

თბილისი,ბაგები,წყნეთის გზატკეცილი 67

info@alterbridge.edu.ge

+995 558 198 198

https://alterbridge.edu.ge/


