სასწავლო კურსი - „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“, სამუშაო რვეული

www.smalog.uniroma2.it

585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
Master in SMArt transport and LOGistics for
cities
SMALOG

რომან მამულაძე, მერი გაბაიძე

მიწოდების ჯაჭვის მართვა

სამუშაო რვეული

ბათუმი, 2020
1

სასწავლო კურსი - „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“, სამუშაო რვეული

www.smalog.uniroma2.it

585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
Master in SMArt transport and LOGistics for
cities
SMALOG

ROMAN MAMULADZE, MERI GABAIDZE

Supply chain management

Workbook

BATUMI, 2020
2

სასწავლო კურსი - „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“, სამუშაო რვეული



This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.



The authors gratefully acknowledges colleagues from each institution participating in
SmaLog with whom almost all topics covered in this report were discussed over the Project
development. The authors wishes to thank the editors and reviewers for their suggestions
which were most useful in revising the report.
The activity leading to these results has received funding from the European Community’s
Erasmus+, under grant agreement 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP .



Supervision: Prof. Antonio Comi, University of Rome Tor Vergata

3

სასწავლო კურსი - „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“, სამუშაო რვეული

www.smalog.uniroma2.it

www.smalog.uniroma2.it

585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
Master in SMArt transport and LOGistics for
cities
SMALOG
585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
Master in SMArt transport and LOGistics for
cities
SMALOG

სამუშაო რვეული განხილულია და დამტკიცებულია ბსსა-ს ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის
საბჭოს სხდომაზე, სხდომა #12, 17.09.2020 წელი

The Workbook is reviewed and approved at the meeting of the Board of the Faculty of Business and
Management of BSSA, Session # 12, 17.09.2020

4

სასწავლო კურსი - „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“, სამუშაო რვეული

www.smalog.uniroma2.it

585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
Master in SMArt transport and LOGistics for
cities
SMALOG

შინაარსი
შესავალი .............................................................................................................................................................. 11
სალექციო თემა 1. ლოჯისტიკური სისტემების არსი, სახეები და მართვის
კონცეფციები............................................................................................................................................. 13





დავალების შესრულების ინსტრუქცია ............................................................................................. 13
დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები ............................................................ 13
დავალების გეგმა ................................................................................................................................... 15
დავალების გაფორმების ნიმუში ....................................................................................................... 16

სალექციო თემა 2. ლოჯისტიკის როლი თანამედროვე ეკონომიკურ საქმიანობაში.......................... 17





დავალების შესრულების ინსტრუქცია ........................................................................................... 17
დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები .......................................................... 17
დავალების გეგმა .................................................................................................................................. 19
დავალების გაფორმების ნიმუში ....................................................................................................... 20

სალექციო თემა 3. მიწოდების ჯაჭვის არსი და სტრუქტურა ................................................................. 21
 დავალების შესრულების ინსტრუქცია ............................................................................................. 21
 დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები ............................................................ 21
 დავალების გეგმა ................................................................................................................................... 23
 დავალების გაფორმების ნიმუში ........................................................................................................ 24
სალექციო თემა 4. მიწოდების ჯაჭვის კლასიფიკაცია. მიწოდების ჯაჭვის
უპირსტესობანი ........................................................................................................................................ 25
 დავალების შესრულების ინსტრუქცია ............................................................................................ 25
 დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები ........................................................... 25
 დავალების გეგმა .................................................................................................................................. 27
 დავალების გაფორმების ნიმუში ....................................................................................................... 28
სალექციო თემა 5. ლოჯისტიკის და მიწოდების ჯაჭვის განვითარების თანამედროვე
ტენდენციები ........................................................................................................................................... . 29





დავალების შესრულების ინსტრუქცია ........................................................................................... 29
დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები .......................................................... 29
დავალების გეგმა ................................................................................................................................. 31
დავალების გაფორმების ნიმუში ...................................................................................................... 32

სალექციო თემა 6. ლოჯისტიკური პროცესების ინტეგრაცია ორგანიზაციაში ................................... 33


დავალების შესრულების ინსტრუქცია ............................................................................................ 33
5

სასწავლო კურსი - „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“, სამუშაო რვეული





დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები .......................................................... 33
დავალების გეგმა ................................................................................................................................. 35
დავალების გაფორმების ნიმუში ....................................................................................................... 36

სალექციო თემა 7. სტრატეგიული გადაწყვეტილებები ........................................................................... 37





დავალების შესრულების ინსტრუქცია ............................................................................................ 37
დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები ........................................................... 37
დავალების გეგმა .................................................................................................................................. 39
დავალების გაფორმების ნიმუში ....................................................................................................... 40

სალექციო თემა 8. კომპანიის ლოჯისტიკური სტრატეგიები, მისია, მიზნები და
ამოცანები ................................................................................................................................................... 41





დავალების შესრულების ინსტრუქცია ....................................................................................... 41
დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები ...................................................... 41
დავალების გეგმა ............................................................................................................................. 43
დავალების გაფორმების ნიმუში .................................................................................................. 44

სალექციო თემა 9. მიწოდების ჯაჭვის ლოჯისტიკური სისტემის კონფიგურაცია ..................... 45





დავალების შესრულების ინსტრუქცია ....................................................................................... 45
დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები ..................................................... 45
დავალების გეგმა .............................................................................................................................47
დავალების გაფორმების ნიმუში .................................................................................................. 48

სალექციო თემა 10. მიწოდების ჯაჭვის სტრატეგიული დაგეგმარებისა და
პროექტირების არსი .......................................................................................................................... 49
 დავალების შესრულების ინსტრუქცია ...................................................................................... 49
 დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები ..................................................... 49
 დავალების გეგმა ............................................................................................................................ 51
 დავალების გაფორმების ნიმუში ................................................................................................. 52
სალექციო თემა 11. მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელები ................................................................ 53





დავალების შესრულების ინსტრუქცია ...................................................................................... 53
დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები ...................................................... 53
დავალების გეგმა ............................................................................................................................. 55
დავალების გაფორმების ნიმუში ................................................................................................. 56

სალექციო თემა 12. SCOR-მოდელის გამოყენება მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის
გასაზომად ............................................................................................................................................... 57
 დავალების შესრულების ინსტრუქცია ....................................................................................... 57
 დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები ..................................................... 57
 დავალების გეგმა ............................................................................................................................. 59
 დავალების გაფორმების ნიმუში .................................................................................................. 60
სალექციო თემა 13. მიწოდების საერთაშორისო ჯაჭვის ფორმირების სტრატეგიები ...................... 61
6

სასწავლო კურსი - „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“, სამუშაო რვეული






დავალების შესრულების ინსტრუქცია ...................................................................................... 61
დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები .................................................... 61
დავალების გეგმა ............................................................................................................................ 63
დავალების გაფორმების ნიმუში ................................................................................................. 64

სალექციო თემა 14. გლობალური მიწოდების ჯაჭვის ეკონომიკური ასპექტები .............................. 65
 დავალების შესრულების ინსტრუქცია .......................................................... ............................ 65
 დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები ........................................................ 65
 დავალების გეგმა ............................................................................................................................... 67
 დავალების გაფორმების ნიმუში .................................................................................................... 68
სალექციო თემა 15. რისკების მართვა მიწოდების ჯაჭვში ...................................................................... 69
 დავალების შესრულების ინსტრუქცია .......................................................................................... 69
 დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები ......................................................... 69
 დავალების გეგმა ................................................................................................................................ 71
 დავალების გაფორმების ნიმუში ..................................................................................................... 72
საკონტროლო დავალება ............................................................................................................................... 73





საკონტროლო დავალების შესრულების ინსტრუქცია ................................................................ 73
დავალების შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები ......................................................... 73
დავალების გეგმა ................................................................................................................................ 75
დავალების ვარიანტები ................................................................................................................... 76

7

სასწავლო კურსი - „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“, სამუშაო რვეული

www.smalog.uniroma2.it

585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
Master in SMArt transport and LOGistics for
cities
SMALOG

Introduction ….......................................................................................................................................................... 12
Lecture topic 1. The essence, types, and management concepts of logistics
systems.................................................................................................................................................................. 13
 Instruction to complete the task................................................................................................................ 13


Assignment assessment components and criteria .................................................................................... 13




Assignment plan ......................................................................................................................................... 15
Assignment sample ..................................................................................................................................... 16

Lecture topic 2. The role of logistics in modern economic activity. Classification of cargo at the logistics
management facility in the supply chain. ......................................................................................................... 17
 Instruction to complete the task................................................................................................................ 17


Assignment assessment components and criteria ..................................................................................... 17




Assignment plan ......................................................................................................................................... 19
Assignment sample ..................................................................................................................................... 20

Lecture topic 3. The essence and structure of the supply chain ............................................................................... 21
 Instruction to complete the task................................................................................................................. 21


Assignment assessment components and criteria ..................................................................................... 21




Assignment plan ......................................................................................................................................... 23
Assignment sample ..................................................................................................................................... 24

Lecture Topic 4. Supply Chain Classification. Advantages of the supply chain…................................................... 25
 Instruction to complete the task................................................................................................................ 25


Assignment assessment components and criteria .................................................................................... 25




Assignment plan ........................................................................................................................................ 27
Assignment sample ..................................................................................................................................... 28

Lecture topic 5. Modern development trends of logistics and supply chain ...........................................................29
 Instruction to complete the task................................................................................................................ 29


Assignment assessment components and criteria .................................................................................... 29




Assignment plan ......................................................................................................................................... 31
Assignment sample ..................................................................................................................................... 32

.
Lecture topic 6. Integration of logistics processes in the organization .................................................................... 33
 Instruction to complete the task................................................................................................................. 33
8

სასწავლო კურსი - „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“, სამუშაო რვეული



Assignment assessment components and criteria ..................................................................................... 33




Assignment plan ......................................................................................................................................... 35
Assignment sample .................................................................................................................................... 36

Lecture topic 7. Strategic decision-making ............................................................................................................. 37
 Instruction to complete the task............................................................................................................... 37


Assignment assessment components and criteria .................................................................................... 37




Assignment plan ......................................................................................................................................... 39
Assignment sample ..................................................................................................................................... 40

Lecture topic 8. Logistics strategies, mission, goals, and tasks of companies…….................................................... 41
 Instruction to complete the task................................................................................................................. 41


Assignment assessment components and criteria ..................................................................................... 41




Assignment plan ......................................................................................................................................... 43
Assignment sample ..................................................................................................................................... 44

.
Lecture Topic 9. Configuration of supply chain logistics system ............................................................................. 45
 Instruction to complete the task................................................................................................................. 45


Assignment assessment components and criteria ..................................................................................... 45




Assignment plan ......................................................................................................................................... 47
Assignment sample ..................................................................................................................................... 48

Lecture Topic 10. Strategic planning and design of the supply
chain............................................................................................................................................................................. 49
 Instruction to complete the task................................................................................................................. 49
 Assignment assessment components and criteria ..................................................................................... 49



Assignment plan ......................................................................................................................................... 51
Assignment sample ..................................................................................................................................... 52

Lecture topic 11. Supply chain SCOR-models........................................................................................................... 53
 Instruction to complete the task............................................................................................................... 53


Assignment assessment components and criteria ................................................................................... 53




Assignment plan ....................................................................................................................................... 55
Assignment sample ................................................................................................................................... 56

Lecture topic 12. Using the SCOR model to measure the efficiency of the supply chain .................................... 57
 Instruction to complete the task................................................................................................................. 57
 Assignment assessment components and criteria ..................................................................................... 57



Assignment plan ......................................................................................................................................... 59
Assignment sample ..................................................................................................................................... 60

Lecture topic 13. Strategies for the formation of an international supply chain .................................................... 61
9

სასწავლო კურსი - „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“, სამუშაო რვეული



Instruction to complete the task................................................................................................................. 61



Assignment assessment components and criteria ................................................................................. 61




Assignment plan ..................................................................................................................................... 63
Assignment sample ................................................................................................................................. 64

Lecture Topic 14. Economic Aspects of the Global Supply Chain ........................................................................ 65
 Instruction to complete the task............................................................................................................... 65


Assignment assessment components and criteria ................................................................................... 65




Assignment plan ....................................................................................................................................... 67
Assignment sample ................................................................................................................................... 68

Lecture Topic 15. Risk Management in the Supply Chain ...................................................................................... 69
 Instruction to complete the task............................................................................................................... 69


Assignment assessment components and criteria ................................................................................... 69




Assignment plan ........................................................................................................................................ 71
Assignment sample ................................................................................................................................... 72

Case study assignment………………………………................................................................................................. 73



Instruction to complete the task..................................................................................................................73
Assignment assessment components and criteria ......................................................................................73



Assignment plan .........................................................................................................................................75



Assignment options .................................................................................................................................... 76

10

სასწავლო კურსი - „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“, სამუშაო რვეული

შესავალი
ბათუმის

სახელმწიფო

საზღვაო

აკადემიის

ბიზნესისა

და

მართვის

სამაგისტრო

საგანმანათლებლო პროგრამების სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს „მიწოდების
ჯაჭვის მართვის“ სასწავლო კურსს, რომელიც არის სავალდებულო სასწავლო კურსი 5 კრედიტის
მოცულობით.
სტუდენტის სამუშაო რვეული სასწავლო კურსში „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“ წარმოადეგნს
დამხხარე სასწავლო მასალას, რომელშიც თითოეული სალექციო თემის მიხედვით მოცემულია
დავალების შესრულების ინსტრუქცია, შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები, დავალების
გეგმა, დავალების ვარიანტები და დავალების გაფორმების ინსტრუქცია.
თითოეული დავალების მიზანია სალექციო თემაში წარმოდგენილი თეორიული მასალის
გააზრება, განზოგადება, გაცნობიერება, ცოდნის გაღრმავება, განმტკიცება და სასწავლო კურსის
შედეგებით გათვალისწინებული უნარების გამომუშავება.
სამუშაო რვეული სასწავლო კურსში უჭირავს „მიწოდების ჯაჭვის მართვის“ განკუთვნილია
ბათუმის

სახელმწიფო

საგანმანათლებლო
დაინტერესებული

საზღვაო

პროგრამების
აკადემიური

აკადემიის

ბიზნესისა

სტუდენტებისათვის,
პერსონალის

და

და

მართვის

მიწოდების

ფაკულტეტის

ჯაჭვის

სატრანსპორტო-ლოჯისტიკური

მართვით
დარგის

წარმომადგენლებისათვის.
სამუშაო რვეულში ასახულია ის გამოცდილება, რომელიც

..... პროექტის ფარგლებში

ჩატარებული სხვადასხვა აქტივობების დროს მიიღეს ავტორებმა, ასევე, პროექტის ჩარჩოებში
პროფესორ-მასწავლებელთა ევროკავშირის უნივერსიტეტებში მობილობის პროცესში მიღებული
გამცდილების საფუძველზე.
ავტორები დიდი მადლიერებას გამოხატავენ SMArt transport and LOGistics for cities /

SMALOG (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) პროექტის მენეჯმენტისა და პროექტის
მონაწილე საქართგველოს, უკრაინის და ევროკავშირის უნივერსიტეტების ხელმძღვანელობებს და
პროექტში ჩართულ აკადემიურ პერსონალს.
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Introduction

The "Supply Chain Management" course takes an important role in the structure of the Master
program of Business and Management faculty at the Batumi State Maritime Academy, which is a
mandatory course with a value of 5 credits.
The Student Workbook in the Supply Chain Management course is a supplemental learning
material that includes assignments, assessment components and criteria, assignment plan, assignment
options, and assignment instructions for each lecture topic.
Each

assignment

aims to

understand,

generalize,

comprehend

the

theoretical

material presented in the lecture topic, deepen the knowledge, to strengthen and develop the skills
provided by the results of the training course.
The workbook is designed for students of educational programs of the Faculty of Business and
Management of the Batumi State Maritime Academy, academic staff interested in supply chain
management, and representatives of the transport and logistics sector.
The workbook reflects the experience gained by the authors during the various activities
carried out within the project, as well as based on the experience gained in the process of mobility of
professors and teachers in EU universities within the framework of the project.
The authors express their gratitude to 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP Master in
SMArt transport and LOGistics for cities SMALOG project management and project leadership of
Georgian, Ukrainian, and EU universities and academic staff involved in the project.

12

სასწავლო კურსი - „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“, სამუშაო რვეული

ლექცია 1. ლოჯისტიკური სისტემების არსი, სახეები და მართვის კონცეფციები
Lecture topic 1. The essence, types, and management concepts of logistics systems
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში
მოქმედ ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში. შესრულებული დავალება
სტუდენტმა აუცილებლად უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.3-ზე
გამრავლებით მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:
 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! ორი ან რამდენიმე ერთი და იგივე შინაარსით შესრულებული სამუშაო შეფასდება 0
ქულით.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.

Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:








10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.

5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.
3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.

Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.
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დავალება 1. ლოჯისტიკური სისტემების არსი, სახეები და მართვის კონცეფციები
Lecture topic 1. The essence, types, and management concepts of logistics systems
გეგმა
1. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური სისტემები;
2. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური მართვის კონცეფციები;
3. რომელიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე ააგეთ:


კომპანიის მიკროლოჯისტიკური სისტემა;



კომპანიის მაკროლოჯისტიკური სისტემა;



კომპანიის მეზოლოჯისტიკური სისტემა.
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
სტუდენტი .................................................................................
სასწავლო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 1. ლოჯისტიკური სისტემების არსი, სახეები და მართვის კონცეფციები
გეგმა
1. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური სისტემები;
2. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური მართვის კონცეფციები;
3. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე ააგეთ:



კომპანიის მიკროლოჯისტიკური სისტემა;
კომპანიის მაკროლოჯისტიკური სისტემა;



კომპანიის მეზოლოჯისტიკური სისტემა.

1. ლოჯისტიკური სისტემების დახასიათება
...................................................................................................................................................................................
2. ლოჯისტიკური მართვის კონცეფციები
...................................................................................................................................................................................
3. ............................................................. კომპანიის დახასიათება
........................................................................................................................................................................................
4. ................................... კომპანიის მიკროლოჯისტიკური სისტემა
........................................................................................................................................................................................
5. ................................... კომპანიის მაკროლოჯისტიკური სისტემა
........................................................................................................................................................................................
6. ................................... კომპანიის მეზოლოჯისტიკური სისტემა
........................................................................................................................................................................................
გამოყენებული წყაროები
1.
2.
დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)
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ლექცია 2. ლოჯისტიკის როლი თანამედროვე ეკონომიკურ საქმიანობაში. მიწოდების ჯაჭვში

ლოჯისტიკის მართვის ობიექტის - ტვირთების კალსიფიკაცია
Lecture topic 2. The role of logistics in modern economic activity. Classification of cargo at the logistics
management facility in the supply chain
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში. შესრულებული დავალება სტუდენტმა
აუცილებლად უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.3-ზე გამრავლებით
მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:

 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! ორი ან რამდენიმე ერთი და იგივე შინაარსით შესრულებული სამუშაო შეფასდება 0 ქულით.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.

Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:



10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.



5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.



3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.




Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.
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დავალება 2. ლოჯისტიკის როლი თანამედროვე ეკონომიკურ საქმიანობაში. მიწოდების ჯაჭვში
ლოჯისტიკის მართვის ობიექტის - ტვირთების კალსიფიკაცია
Lecture topic 2. The role of logistics in modern economic activity. Classification of cargo at the logistics
management facility in the supply chain.
გეგმა
1. ლოჯისტიკის როლი თანამედროვე ეკონომიკურ საქმიანობაში (მოიყვანეთ კონკრეტული
კომპანიის მაგალითები);
2. დაახასიათეთ კომპანიის მომარაგების სფეროში ლოჯისტიკის მართვის ობიექტები (ტვირთები)
სატრანსპორტო მახასიათებლების მიხედვით;
3. დაახასიათეთ კომპანიის განაწილების სფეროში ლოჯისტიკის მართვის ობიექტები (ტვირთები)
სატრანსპორტო მახასიათებლების მიხედვით.
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
სტუდენტი .................................................................................
სასწავლო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 2. ლოჯისტიკის როლი თანამედროვე ეკონომიკურ საქმიანობაში. მიწოდების ჯაჭვში
ლოჯისტიკის მართვის ობიექტის - ტვირთების კალსიფიკაცია
გეგმა
1. ლოჯისტიკის როლი თანამედროვე ეკონომიკურ საქმიანობაში (მოიყვანეთ კონკრეტული
კომპანიის მაგალითები)
2. მიახდინეთ კომპანიის მომარაგების სფეროში ლოჯისტიკის მართვის ობიექტების (ტვირთების)
კლასიფიკაცია სატრანსპორტო მახასიათებლების მიხედვით;
3. მიახდინეთ კომპანიის განაწილების სფეროში ლოჯისტიკის მართვის ობიექტების (ტვირთების)
კლასიფიკაცია სატრანსპორტო მახასიათებლების მიხედვით;
1. ლოჯისტიკის როლი თანამედროვე ეკონომიკურ საქმიანობაში (მოიყვანეთ კონკრეტული კომპანიის
მაგალითები)
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. კომპანიის მომარაგების სფეროში ლოჯისტიკის მართვის ობიექტების (ტვირთების) კლასიფიკაცია
სატრანსპორტო მახასიათებლების მიხედვით;
...................................................................................................................................................................................
3. კომპანიის განაწილების სფეროში ლოჯისტიკის მართვის ობიექტების (ტვირთების) კლასიფიკაცია
სატრანსპორტო მახასიათებლების მიხედვით;
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
გამოყენებული წყაროები
1.
2.
3.
დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)
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ლექცია 3. მიწოდების ჯაჭვის არსი და სტრუქტურა
Lecture topic 3. The essence and structure of the supply chain
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში. შესრულებული დავალება სტუდენტმა
აუცილებლად უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.3-ზე გამრავლებით
მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:

 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! ორი ან რამდენიმე ერთი და იგივე შინაარსით შესრულებული სამუშაო შეფასდება 0 ქულით.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.

Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:



10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.



5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.



3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.




Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.
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დავალება 3. მიწოდების ჯაჭვის სტრუქტურა
Assignment plan

გეგმა
1. დაახასიათეთ ბიზნეს საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ლოჯისტიკური ოპერაციები
2. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე:


ააგეთ მიწოდების ჯაჭვის სქემა;



მოახდინეთ მომწოდებლების იერარქიული დაყოფა;



მოახდინეთ მომხმარებლების იერარქიული დაყოფა
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
სტუდენტი .................................................................................
სასწავლო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 3. მიწოდების ჯაჭვის სტრუქტურა
Lecture topic 3. The essence and structure of the supply chain
გეგმა
1. დაახასიათეთ ბიზნეს საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ლოჯისტიკური ოპერაციები
2. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე:
 ააგეთ მიწოდების ჯაჭვის სქემა;


მოახდინეთ მომწოდებლების იერარქიული დაყოფა;



მოახდინეთ მომხმარებლების იერარქიული დაყოფა

1. ბიზნეს საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ლოჯისტიკური ოპერაციები
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. ........................... კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის სქემა;
...................................................................................................................................................................................
3. ......................... კომპანიის მომწოდებლების იერარქიული დაყოფა;
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
4. ................................... კომპანიის მომხმარებლების იერარქიული დაყოფა;
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
გამოყენებული წყაროები
1.
2.
3.
დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)
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ლექცია 4. მიწოდების ჯაჭვის კლასიფიკაცია. მიწოდების ჯაჭვის უპირსტესობანი
Lecture Topic 4. Supply Chain Classification. Advantages of the supply chain
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში. შესრულებული დავალება სტუდენტმა
აუცილებლად უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.3-ზე გამრავლებით
მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:

 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! ორი ან რამდენიმე ერთი და იგივე შინაარსით შესრულებული სამუშაო შეფასდება 0 ქულით.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.

Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:



10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.



5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.



3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.




Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.
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დავალება 4. ლოჯისტიკის ადგილი მიწოდების ჯაჭვში
Assignment plan

გეგმა
1. დაახასიათეთ ლოჯისტიკურ შუამავლები;
2. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე:


ააგეთ მიწოდების ჯაჭვის სქემა (ან გამოიყენეთ მე-3 დავალებაში აგებული მიწოდების ჯაჭვის
სქემა);



აღნიშნული მიწოდების ჯაჭვის მაგალითზე აღწერეთ ლოჯისტიკური საქმიანობები
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
სტუდენტი .................................................................................
სასწავლო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 4. ლოჯისტიკის ადგილი მიწოდების ჯაჭვში
Lecture Topic 4. Supply Chain Classification. Advantages of the supply chain
გეგმა
1. დაახასიათეთ ლოჯისტიკურ შუამავლები;
2. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე:
 ააგეთ მიწოდების ჯაჭვის სქემა (ან გამოიყენეთ მე-3 დავალებაში აგებული მიწოდების ჯაჭვის
სქემა);


აღნიშნული მიწოდების ჯაჭვის მაგალითზე აღწერეთ ლოჯისტიკური საქმიანობები

1. ლოჯისტიკურ შუამავლების დახასიათება
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. ........................... კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის სქემა;
...................................................................................................................................................................................
3. ......................... კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში ლოჯისტიკური საქმიანობების აღწერა.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
გამოყენებული წყაროები
1.
2.
3.
დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)
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ლექცია 5. ლოჯისტიკის და მიწოდების ჯაჭვის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები
Lecture topic 5. Modern development trends of logistics and supply chain
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.5-ზე გამრავლებით
მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:

 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! ორი ან რამდენიმე ერთი და იგივე შინაარსით შესრულებული სამუშაო შეფასდება 0 ქულით.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.

Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:



10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.



5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.



3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.




Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.
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დავალება 5. ლოჯისტიკის და მიწოდების ჯაჭვის განვითარების თანამედროვე
ტენდენციები
Lecture topic 5. Modern development trends of logistics and supply chain

გეგმა
Assignment plan

1. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები
2. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და აღწერეთ
ცალკეული ტენდენციების გავლენა ბინესის განვითარებაზე (რომელიმე კომპანიის
მაგალითზე)
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
სტუდენტი .................................................................................
სასწავლო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 5. ლოჯისტიკის და მიწოდების ჯაჭვის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები
Lecture topic 5. Modern development trends of logistics and supply chain
გეგმა
1. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები
2. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და აღწერეთ ცალკეული
ტენდენციების გავლენა ბინესის განვითარებაზე (რომელიმე კომპანიის მაგალითზე)
1. ლოჯისტიკის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორების დახასიათება
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. ლოჯისტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და მისი გავლენა ბინესის განვითარებაზე
(.......................... კომპანიის მაგალითზე)

გამოყენებული წყაროები
1.
2.
3.
დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)
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ლექცია 6. ლოჯისტიკური პროცესების ინტეგრაცია ორგანიზაციაში
Lecture topic 6. Integration of logistics processes in the organization
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში. შესრულებული დავალება სტუდენტმა
აუცილებლად უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.3-ზე გამრავლებით
მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:

 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! დავალება უნდა წარმოადგინეთ სემინარულ მეცადინეობაზე.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.

Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:








10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.

5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.
3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.

Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.
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დავალება 6. ლოჯისტიკური პროცესების ინტეგრაცია ორგანიზაციაში
Lecture topic 6. Integration of logistics processes in the organization
გეგმა
Assignment plan

1. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური პროცესების მართვა ორგანიზაციაში;
2. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური ინტეგრაცია ორგანიზაციაში;
3. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ;


ლოჯისტიკური ინტეგრაციის ეტაპები;



დაასაბუთეთ ლოჯისტიკური ინტეგრაციით მიღებული ეფექტები.
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
სტუდენტი .................................................................................
სასწავლო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 6. ლოჯისტიკური პროცესების ინტეგრაცია ორგანიზაციაში
Lecture topic 6. Integration of logistics processes in the organization
გეგმა
1. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური პროცესების მართვა ორგანიზაციაში;
2. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური ინტეგრაცია ორგანიზაციაში;
3. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ;


ლოჯისტიკური ინტეგრაციის ეტაპები;



დაასაბუთეთ ლოჯისტიკური ინტეგრაციით მიღებული ეფექტები.

1. ლოჯისტიკური პროცესების მართვა ორგანიზაციაში.
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. ლოჯისტიკური ინტეგრაცია ორგანიზაციაში
...................................................................................................................................................................................
3. ლოჯისტიკური ინტეგრაციის ეტაპები ......................... კომპანიაში.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
4. ლოჯისტიკური ინტეგრაციით მიღებული ეფექტების დახასიათება.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..
გამოყენებული წყაროები
1.
2.
3.
დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)
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ლექცია 7. სტრატეგიული გადაწყვეტილებები

Lecture topic 7. Strategic decision-making
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში. შესრულებული დავალება სტუდენტმა
აუცილებლად უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.3-ზე გამრავლებით
მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:

 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! დავალება უნდა წარმოადგინეთ სემინარულ მეცადინეობაზე.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.

Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:








10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.

5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.
3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.

Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.
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დავალება 7. სტრატეგიული გადაწყვეტილებები
Lecture topic 7. Strategic decision-making
გეგმა
Assignment plan

1. დაახასიათეთ გადაწყვეტილებების ტიპები;
2. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის სტრატეგიული როლი;
3. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე;


აღწერეთ კომპანიის სტრატეგიული, ტაქტიკური და ოპერატიული გადაწყვეტილებები;



აღწერეთ კომპანიის კორპორაციული სტრატეგია, ბიზნეს სტრატეგია და ფუნქციონალური
სტრატეგიები;



დაახასიათეთ ლოჯისტიკის მენეჯერების როლი სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში.
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
სტუდენტი .................................................................................
სასწავლო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 7. სტრატეგიული გადაწყვეტილებები
Lecture topic 7. Strategic decision-making
გეგმა
1. დაახასიათეთ გადაწყვეტილებების ტიპები;
2. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის სტრატეგიული როლი;
3. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე;


აღწერეთ კომპანიის სტრატეგიული, ტაქტიკური და ოპერატიული გადაწყვეტილებები;



აღწერეთ კომპანიის კორპორაციული სტრატეგია, ბიზნეს სტრატეგია და ფუნქციონალური
სტრატეგიები;



დაახასიათეთ ლოჯისტიკის მენეჯერების როლი სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში.

1. გადაწყვეტილებების ტიპების დახასიათება.
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. ლოჯისტიკის სტრატეგიული როლის დახასიათება
...................................................................................................................................................................................
3. ................................... კომპანიის საქმიანობის მოკლე დახასიათება
........................................................................................................................................................................................
3.1. ................................... კომპანიის სტრატეგიული, ტაქტიკური და ოპერატიული გადაწყვეტილებები;
........................................................................................................................................................................................
3.2.
................................... კომპანიის კორპორაციული სტრატეგია, ბიზნეს სტრატეგია და
ფუნქციონალური სტრატეგიები.
........................................................................................................................................................................................
3.3..
ლოჯისტიკის
მენეჯერების
როლი
...................................
კომპანიის
სტრატეგიულ
გადაწყვეტილებებში.
........................................................................................................................................................................................
გამოყენებული წყაროები
1.
2.
3.
დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)
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სალექციო თემა 8. კომპანიის ლოჯისტიკური სტრატეგიები, მისია, მიზნები და ამოცანები
Lecture topic 8. Logistics strategies, mission, goals, and tasks of companies
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში. შესრულებული დავალება სტუდენტმა
აუცილებლად უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.3-ზე გამრავლებით
მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:

 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! ორი ან რამდენიმე ერთი და იგივე შინაარსით შესრულებული სამუშაო შეფასდება 0 ქულით.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.

Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:








10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.

5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.
3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.

Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.
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დავალება 8. კომპანიის ლოჯისტიკური სტრატეგიები
Lecture topic 8. Logistics strategies of companies
გეგმა
Assignment plan

შესავალი
1. აღწერეთ კომპანიის ლოჯისტიკური სტრატეგიები (გაავრცეთ სალექციო მასალა);
2. კონკრეტული კომპანიის მიზნებიდან გამომდინარე შეირჩეიეთ შესაბამისი ლოჯისტიკური
სტრატეგია და აღწერეთ მისი გამოყენებით მიღებული ეფექტები.
დასკვნა
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
სტუდენტი .................................................................................
სასწავლო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 8. კომპანიის ლოჯისტიკური სტრატეგიები
Lecture topic 8. Logistics strategies of companies
გეგმა
Assignment plan

შესავალი
1. აღწერეთ კომპანიის ლოჯისტიკური სტრატეგიები (გაავრცეთ სალექციო მასალა);
2. კონკრეტული კომპანიის მიზნებიდან გამომდინარე შეირჩეიეთ შესაბამისი ლოჯისტიკური
სტრატეგია და აღწერეთ მისი გამოყენებით მიღებული ეფექტები.
დასკვნა
1. კომპანიის ლოჯისტიკური სტრატეგიები
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. .................................. კომპანიის მიზნების აღწერა.
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
3. .................................. კომპანიისათვის ლოჯისტიკური სტრატეგიის შეჩევა
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
გამოყენებული წყაროები
1.
2.
3.
დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)
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ლექცია 9. მიწოდების ჯაჭვის ლოჯისტიკური სისტემის კონფიგურაცია
Lecture Topic 9. Configuration of supply chain logistics system
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში. შესრულებული დავალება სტუდენტმა
აუცილებლად უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.3-ზე გამრავლებით
მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:

 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! დავალება უნდა წარმოადგინეთ სემინარულ მეცადინეობაზე.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.
Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:



10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.



5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.



3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.




Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.

46

სასწავლო კურსი - „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“, სამუშაო რვეული

დავალება 9. მიწოდების ჯაჭვის ლოჯისტიკური სისტემის კონფიგურაცია
Lecture Topic 9. Configuration of supply chain logistics system
გეგმა
Assignment plan

1. დაახასიათეთ თანამედროვე ბიზნეს-გარემოში მიმდინარე ცვლილებები;
2. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის ადგილი ბიზნესში;
3. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ;


ბიზნეს-გარემოში მიმდინარე ცვლილებების გავლენა აღნიშნული კომპანიის საქმიანობაში;



ლოჯისტიკის ადგილი აღნიშნული კომპანიის საქმიანობაში;



აღნიშნული კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში მიმდინარე ცვლილებები;



აღნიშნული

კომპანიის

მიწოდების

ჯაჭვში

გამოყენებული ძირითადი მიდგომები;
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ორგანიზაციული

ცვლილებების

მართვაში
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
სტუდენტი .................................................................................
სასწავლო კურსში „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 9. მიწოდების ჯაჭვის ლოჯისტიკური სისტემის კონფიგურაცია
Lecture Topic 9. Configuration of supply chain logistics system გეგმა
1. დაახასიათეთ თანამედროვე ბიზნეს-გარემოში მიმდინარე ცვლილებები;
2. დაახასიათეთ ლოჯისტიკის ადგილი თანამედროვე ბიზნესში;
3. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ;
 ბიზნეს-გარემოში მიმდინარე ცვლილებების გავლენა აღნიშნული კომპანიის საქმიანობაში;



ლოჯისტიკის ადგილი აღნიშნული კომპანიის საქმიანობაში;
აღნიშნული კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში მიმდინარე ცვლილებები;



აღნიშნული

კომპანიის

მიწოდების

ჯაჭვში

ორგანიზაციული

ცვლილებების

მართვაში

გამოყენებული ძირითადი მიდგომები;
1. თანამედროვე ბიზნეს-გარემოში მიმდინარე ცვლილებები.
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. ლოჯისტიკის ადგილი თანამედროვე ბიზნესში
...................................................................................................................................................................................
3. ................................... კომპანიის საქმიანობის აღწერა.
........................................................................................................................................................................................
3.1.
ბიზნეს-გარემოში მიმდინარე ცვლილებების გავლენა ....................................... კომპანიის
საქმიანობაში
........................................................................................................................................................................................
3.2. ლოჯისტიკის ადგილი ....................................... კომპანიის საქმიანობაში
........................................................................................................................................................................................
3.3.. ....................................... კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში მიმდინარე ცვლილებები;
........................................................................................................................................................................................
3.4.. ....................................... კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში ორგანიზაციული ცვლილებების მართვაში
გამოყენებული ძირითადი მიდგომები
........................................................................................................................................................................................
გამოყენებული წყაროები
1.
2.
3.
დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)
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სალექციო თემა 10. მიწოდების ჯაჭვის სტრატეგიული დაგეგმარებისა და პროექტირების არსი
Lecture Topic 10. Strategic planning and design of the supply chain
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში. შესრულებული დავალება სტუდენტმა
აუცილებლად უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.3-ზე გამრავლებით
მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:

 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! დავალება უნდა წარმოადგინეთ სემინარულ მეცადინეობაზე.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.
Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:



10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.



5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.



3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.




Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.
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დავალება 10. კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის პროექტირება
Lecture Topic 10. Strategic planning and design of the supply chain
გეგმა
Assignment plan

1. დაახასიათეთ მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმვის დონეები (სტრატეგიული, ტაქტიკური, ოპერატიული);
2. მოიყვანეთ და აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმარების სქემა;
3. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ;

 მიწოდების ჯაჭვის პროექტირების პირველი ეტაპი - პრობლემების გამოვლენა და
ორგანიზაციის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესაძლებლობების შეფასება;
 მიწოდების ჯაჭვის პროექტირების მეორე ეტაპი - მონაცემების შეგროვება და
ანალიზის ჩატარება;
 მიწოდების ჯაჭვის პროექტირების მესამე ეტაპი - პროექტის დანეტრგვისა და
რეალიზაციის რეკომენდაციების შემუშავება.
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
სტუდენტი .................................................................................
სასწავლო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 10. კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის პროექტირება
Lecture Topic 10. Strategic planning and design of the supply chain
გეგმა
1. დაახასიათეთ მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმვის დონეები (სტრატეგიული, ტაქტიკური, ოპერატიული);
2. მოიყვანეთ და აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმარების სქემა
3. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ;

 მიწოდების ჯაჭვის პროექტირების პირველი ეტაპი - პრობლემების გამოვლენა და
ორგანიზაციის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესაძლებლობების შეფასება;
 მიწოდების ჯაჭვის პროექტირების მეორე ეტაპი - მონაცემების შეგროვება და
ანალიზის ჩატარება;
 მიწოდების ჯაჭვის პროექტირების მესამე ეტაპი - პროექტის დანეტრგვისა და
რეალიზაციის რეკომენდაციების შემუშავება.
1. მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმვის დონეების ზოგადი დახასიათება
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმარების სქემის აღწერა
...................................................................................................................................................................................
3. ................................... კომპანიის ზოგადი დახასიათება
........................................................................................................................................................................................
3.1. ............................... კომპანიაში არსებული პრობლემების გამოვლენა და ორგანიზაციის ტექნიკურეკონომიკური შესაძლებლობების შეფასება;
........................................................................................................................................................................................
3.2. ............................... კომპანიის მუშაობის მაჩვენებლების შესახებ მონაცემების შეგროვება და ანალიზი;
........................................................................................................................................................................................
3.3. ....................................... კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის პროექტის დანეტრგვისა და

რეალიზაციისათვის რეკომენდაციების შემუშავება
........................................................................................................................................................................................
გამოყენებული წყაროები
1.
2.
3.
დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)
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სალექციო თემა 11. მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელები
Lecture topic 11. Supply chain SCOR-models
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში. შესრულებული დავალება სტუდენტმა
აუცილებლად უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.3-ზე გამრავლებით
მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:

 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! დავალება უნდა წარმოადგინეთ სემინარულ მეცადინეობაზე.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.

Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:








10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.

5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.
3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.

Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.
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დავალება 11. კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელის შედგენა
Lecture topic 11. Supply chain SCOR-models
გეგმა
1.აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელების სტრუქტურა და მისი აგების პრინციპი;
2. დაახასიათეთ მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესები;
3. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ;
- მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესების მახასიათებლები
- ბიზნეს-პროცესების რეინჟირინგის, ბენჩმარკინგის, საუკეთესო პრაქტიკისა და რეფერატული
მოდელის გამოყენებით შეადგინეთ აღნიშნული კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელი.
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
სტუდენტი .................................................................................
სასწავლო კურსი „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 11. კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელის შედგენა
Lecture topic 11. Supply chain SCOR-models
გეგმა
Assignment plan

1.აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელების სტრუქტურა;
2.აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელების აგების პრინციპი;
3. დაახასიათეთ მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესები;
3. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ;
- მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესების მახასიათებლები
- ბიზნეს-პროცესების რეინჟირინგის, ბენჩმარკინგის, საუკეთესო პრაქტიკისა და რეფერატული
მოდელის გამოყენებით შეადგინეთ აღნიშნული კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელი;

1. მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელების სტრუქტურის აღწერა
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელების აგების პრინციპის აღწერა.
...................................................................................................................................................................................
3. ................................... კომპანიის ზოგადი დახასიათება.
........................................................................................................................................................................................
3.1. ................................... კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელის საბაზისო ბიზნეს-პროცესების
მახასიათებლების აღწერა.
........................................................................................................................................................................................
3.2. ................................... კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელის შედგენა.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
გამოყენებული წყაროები
1.
2.
3.
დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)
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ლექცია 12. SCOR-მოდელის გამოყენება მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის გასაზომად
Lecture topic 12. Using the SCOR model to measure the efficiency of the supply chain
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში. შესრულებული დავალება სტუდენტმა
აუცილებლად უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.3-ზე გამრავლებით
მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:

 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! დავალება უნდა წარმოადგინეთ სემინარულ მეცადინეობაზე.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.
Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:



10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.



5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.



3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.




Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.
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დავალება 12. მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შეფასება
Lecture topic 12. Using the SCOR model to measure the efficiency of the supply chain
გეგმა
Assignment plan

1. აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შეფასების პროცესი;
2. აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შეფასების ფუნქცია;
3. დაასაბუთეთ SCOR-მოდელის გამოყენების მიზანშეწონილობა მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის
შესაფასებლად;
4. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე;
- აღწერეთ ლოჯისტიკის ფუნქციონირების ატრიბუტები;
- აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვის ფუნქციონირების პარამეტრები;
- შეაფსეთ SCOR--მოდელის პირველი დონის მაჩვენებლები;
- შეაფასეთ მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობა t პერიოდის განმავლობაში.
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის
სტუდენტის .................................................................................
სასწავლო კურსში „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 12. მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შეფასება
Lecture topic 12. Using the SCOR model to measure the efficiency of the supply chain
გეგმა
1. აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შეფასების პროცესი;
2. აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შეფასების ფუნქცია;
3. დაასაბუთეთ SCOR-მოდელის გამოყენების მიზანშეწონილობა მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის
შესაფასებლად;
4. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე;
- აღწერეთ ლოჯისტიკის ფუნქციონირების ატრიბუტები;
- აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვის ფუნქციონირების პარამეტრები;
- შეაფსეთ SCOR--მოდელის პირველი დონის მაჩვენებლები;
- შეაფასეთ მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობა t პერიოდის განმავლობაში.
1. მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შეფასების პროცესის აღწერა.
...................................................................................................................................................................................
2. მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შეფასების ფუნქცის აღწერა.
...................................................................................................................................................................................
3. მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შესაფასებლად SCOR-მოდელის გამოყენების მიზანშეწონილობის
დასაბუთება.
4. ................................... კომპანიის ზოგადი დახასიათება.
........................................................................................................................................................................................
4.1. ................................... კომპანიაში ლოჯისტიკის ფუნქციონირების ატრიბუტების აღწერა.
........................................................................................................................................................................................
4.2. ................................... კომპანიაში მიწოდების ჯაჭვის ფუნქციონირების პარამეტრების აღწერა.
........................................................................................................................................................................................
4.3. ................................... კომპანიაში SCOR--მოდელის პირველი დონის მაჩვენებლების შეფასება.
........................................................................................................................................................................................
4.4. ................................... კომპანიაში მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის შეფასება.
........................................................................................................................................................................................
გამოყენებული წყაროები
1.
დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)
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სალექციო თემა 13. მიწოდების საერთაშორისო ჯაჭვის ფორმირების სტრატეგიები
Lecture topic 13. Strategies for the formation of an international supply chain
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში. შესრულებული დავალება სტუდენტმა
აუცილებლად უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.3-ზე გამრავლებით
მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:

 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! დავალება უნდა წარმოადგინეთ სემინარულ მეცადინეობაზე.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.
Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:



10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.



5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.



3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.




Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.
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დავალება 13. მიწოდების საერთაშორისო ჯაჭვის ფორმირების სტრატეგიები
Lecture topic 13. Strategies for the formation of an international supply chain
გეგმა
Assignment plan

1. აღწერეთ საერთაშორისო ბაზარზე გასვლისას კომპანიაზე მოქმედი ფაქტორები;
2. აღწერეთ საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები;
3.დაახასიათეთ საერთაშორისო ლოჯისტიკური ტრანსაქციების ძირითადი მონაწილეები;
4. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ;


კომპანიის საქმიანობა საერთაშორისო ბაზრებზე;



საერთაშირო ბაზრებზე გასვლისას კომპანიის მიერ გამოყენებული სტრატეგიები;



აღწერეთ მიწოდების ჯავი, რომელიც უზრუნვეყოფს კომპანიის ჩართულობას საერთაშორისო
ბაზარზე.
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის
სტუდენტის .................................................................................
დავალება
სასწავლო კურსში „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 13. მიწოდების საერთაშორისო ჯაჭვის ფორმირების სტრატეგიები
Lecture topic 13. Strategies for the formation of an international supply chain
გეგმა
1. აღწერეთ საერთაშორისო ბაზარზე გასვლისას კომპანიაზე მოქმედი ფაქტორები;
2. აღწერეთ საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები;
3. დაახასიათეთ საერთაშორისო ლოჯისტიკური ტრანსაქციების ძირითადი მონაწილეები;
4. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ;


კომპანიის საქმიანობა საერთაშორისო ბაზრებზე;



საერთაშირო ბაზრებზე გასვლისას კომპანიის მიერ გამოყენებული სტრატეგიები;



აღწერეთ მიწოდების ჯავი, რომელიც უზრუნვეყოფს კომპანიის ჩართულობას საერთაშორისო
ბაზარზე.

1. საერთაშორისო ბაზარზე გასვლისას კომპანიაზე მოქმედი ფაქტორების აღწერა.
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიების აღწერა.
...................................................................................................................................................................................
3. საერთაშორისო ლოჯისტიკური ტრანსაქციების ძირითადი მონაწილეების დახასიათება.
...................................................................................................................................................................................
4. ................................... კომპანიის ზოგადი დახასიათება.
........................................................................................................................................................................................
4.1. ................................... კომპანიის საქმიანობა საერთაშორისო ბაზარზე.
........................................................................................................................................................................................
4.2. ................................... კომპანიის მიერ საერთაშირო ბაზრებზე გასვლისას გამოყენებული სტრატეგიები.
........................................................................................................................................................................................
4.3. .................................. კომპანიის საერთაშორისო ბაზარზე ჩართულობის უზრუნველმყოფი
მიწოდების ჯაჭვის აღწერა.
..................................................................................................................................................................................
გამოყენებული წყაროები
1.
2.
დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)
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ლექცია 14. გლობალური მიწოდების ჯაჭვის ეკონომიკური ასპექტები
Lecture Topic 14. Economic Aspects of the Global Supply Chain
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში. შესრულებული დავალება სტუდენტმა
აუცილებლად უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.3-ზე გამრავლებით
მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:

 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! დავალება უნდა წარმოადგინეთ სემინარულ მეცადინეობაზე.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.

Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:








10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.

5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.
3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.

Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.
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დავალება 14. გლობალური მიწოდების ჯაჭვის ეკონომიკური ასპექტები
Lecture Topic 14. Economic Aspects of the Global Supply Chain
გეგმა
Assignment plan

1. დაახასიათეთ გლობალური ბაზარის არაკონტროლირებადი ელემენტები;
2. დაახასიათეთ გლობალური ბაზრის არაკონტროლირებადი გარე გარემოებები;
3. დაახასიათეთ გლობალური მიწოდების ჯაჭვის ეკონომიკური ასპექტები
4. როლემიმე კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ ეკონომიკური გარემოს გავლენა ლოჯისტიკაზე.
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის
სტუდენტის .................................................................................
დავალება
სასწავლო კურსში „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 14. გლობალური მიწოდების ჯაჭვის ეკონომიკური ასპექტები
Lecture Topic 14. Economic Aspects of the Global Supply Chain
გეგმა
1. დაახასიათეთ გლობალური ბაზარის არაკონტროლირებადი ელემენტები;
2. დაახასიათეთ გლობალური ბაზრის არაკონტროლირებადი გარე გარემოებები;
3. დაახასიათეთ გლობალური მიწოდების ჯაჭვის ეკონომიკური ასპექტები;
4. როლემიმე კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ ეკონომიკური გარემოს გავლენა ლოჯისტიკაზე.

1. გლობალური ბაზარის არაკონტროლირებადი ელემენტების დახასიათება.
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. გლობალური ბაზრის არაკონტროლირებადი გარე გარემოებების დახასიათება.
...................................................................................................................................................................................
3. გლობალური მიწოდების ჯაჭვის ეკონომიკური ასპექტები.
........................................................................................................................................................................................
4. ეკონომიკური გარემოს გავლენა ლოჯისტიკაზე (..................... კომპანიის მაგალითზე)
........................................................................................................................................................................................
გამოყენებული წყაროები
1.
2.
3.
დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)
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ლექცია 15. რისკების მართვა მიწოდების ჯაჭვში
Lecture Topic 15. Risk Management in the Supply Chain
დავალების შესრულების ინსტრუქცია
სალექციო თემას თან ერთვის დავალებები თანდართული გეგმით. სტუდენტი ირჩევს საქართველოში მოქმედ
ერთ-ერთ კომპანიას და ასრულებს დავალებას „ვორდის“ ფაილში. შესრულებული დავალება სტუდენტმა
აუცილებლად უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 2 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
დავალების შეფასება
დავალების შესრულება ფასდება მაქსიმალური 10 ქულით, რომელიც ტოლფასია ერთ სემინარულ
მეცადინეობაზე მიღებული 10 ქულის. მიღებული შედეგი საბოლოო შეფასებაში აისახება 0.3-ზე გამრავლებით
მიღებული შედეგით.
დავალების შეფასების კრიტერიუმები:

 10 ქულა. პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული;
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ მასალას; ნაშრომის სრულად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 8-9 ქულა. პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია; არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას; ნაშრომის უმეტესწილად აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები; ნაშრომის უმეტესწილად ვერ
აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ნაშრომის
ვერ აკმაყოფილებს გაფორმების მოთხოვნებს.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული;
 0 ქულა. საკითხი ან არ არის გადმოცემული, ან არსებითად მცდარია.
დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში განთავსდეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში.
აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! დავალება უნდა წარმოადგინეთ სემინარულ მეცადინეობაზე.
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Instruction to complete the task
Assignments are attached to the lecture topic with the attached plan. The student selects one of the companies
operating in Georgia and completes the task in the " Word" file. Students must submit completed assignment on
the dedicated web portal.

Assignment:
Minimum number of pages - 2 pages,
Sheet size - A4,
Font type - Acadnusx or Sylfaen,
Font size - 11,
Distance between rows - 1,5,
Page size: left - 3, right - 1.5; From the top and bottom - 2.5.
The assignment should be accompanied by a list of used literature / sources.
Assessment of the assignment
Completion of the assignment is evaluated with a maximum of 10 points, which is equal to 10 points obtained for
one seminar. The result obtained in the final evaluation is reflected in the result obtained by multiplying by 0.3.
Assignment evaluation criteria:



10 points. The answer is complete; The topic is represented accurately and exhaustively; Terminology is
maintained; A student has a deep and thorough knowledge of the material provided in the course; The
paper fully meets the design requirements.
8-9 points. The answer is correct but shortened; terminology is accurate; Significant errors are not
observed. A student has a good knowledge of the material provided in the course; The paper mostly
meets the design requirements.



5-7 points. The answer is incomplete; The topic is represented adequately; Terminology is
imperfect; A student has a knowledge of the material provided in the course with some errors.
Most of the paper does not meet the formatting requirements.



3-4 points. The answer is incomplete; Terminology is wrong; A student has insufficient knowledge of the
material provided in the course; Several essential errors are noted. The paper fails to meet the formatting
requirements.
1-2 points. The answer is inadequate; The terminology is not used;
0 points. The answer is missing or fundamentally wrong.




Deadlines for completing the task
The assignment must be completed and submitted within seven calendar days. The assignment will not be
evaluated after the expiration of this period.
Warning! Two or more works with the same content will be evaluated with 0 points.
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დავალება 15. კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში არსებული რისკების მართვა
Lecture Topic 15. Risk Management in the Supply Chain
გეგმა
Assignment plan

1. დაახასიათეთ მიწოდების ჯაჭვში ლოჯისტიკური რისკების გამოვლენის პროცესი;
2. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური რისკების იდენტიფიკაციის პროცესი;
3. აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვში რისკების მინიმიზაციის ძირითადი მიმართულებები
4. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ;


კომპანიის მიწოდების ჯაჭვი;



კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში შესაძლო ლოჯისტიკური რისკები;



აღნიშნული ლოჯისტიკური რისკების მინიმიზაციის ძირითადი მიმართულებანი.
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დავალების გაფორმების ნიმუში
Assignment sample
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
............................................................................... სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის
სტუდენტის .................................................................................
დავალება
სასწავლო კურსში „მიწოდების ჯაჭვის მართვა“
დავალება 15. კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში არსებული რისკების მართვა
Lecture Topic 15. Risk Management in the Supply Chain
გეგმა
1. დაახასიათეთ მიწოდების ჯაჭვში ლოჯისტიკური რისკების გამოვლენის პროცესი;
2. დაახასიათეთ ლოჯისტიკური რისკების იდენტიფიკაციის პროცესი;
3. აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვში რისკების მინიმიზაციის ძირითადი მიმართულებები
4. როლემიმე ქართული კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ;


კომპანიის მიწოდების ჯაჭვი;



კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში შესაძლო ლოჯისტიკური რისკები;



აღნიშნული ლოჯისტიკური რისკების მინიმიზაციის ძირითადი მიმართულებანი.

1. მიწოდების ჯაჭვში ლოჯისტიკური რისკების გამოვლენის პროცესის დახასიათება.
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. ლოჯისტიკური რისკების იდენტიფიკაციის პროცესის დახასიათება.
...................................................................................................................................................................................
3. მიწოდების ჯაჭვში რისკების მინიმიზაციის ძირითადი მიმართულებების აღწერა.
4. ................................... კომპანიის დახასიათება
........................................................................................................................................................................................
4.1. ................................... კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის აღწერა;
........................................................................................................................................................................................
4.2. ................................... კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში არსებული რისკების აღწერა;
........................................................................................................................................................................................
4.3. ................................... კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში არსებული რისკების მინიმიზაციის ძირიტადი
მიმართულებების განსაზღვრა.
........................................................................................................................................................................................
გამოყენებული წყაროები
1.
2.
3.
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დანართი (საჭიროების შემთხვევაში)

საკონტროლო დავალება
Case study assignment

დავალების შესრულების ინსტრუქცია
Instruction to complete the task
საკონტროლო დავალებას თან ერთვის გეგმა. სტუდენტი დავალებას ასრულებს „ვორდის“ ფაილში და ამზადებს
პრეზენტაციას. შესრულებული დავალება სტუდენტმა უნდა განათავსოს ელ. ჟურნალში.

საკონტროლო დავალების გაფორმება:
გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 12 გვერდი,
ფურცლის ზომა - A4,
შრიფტის სახეობა - Acadnusx ან Sylfaen,
შრიფტის ზომა - 11,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5,
გვერდების ზომა: მარცხენა - 3, მარჯვენა - 1,5; ზემოდან და ქვემოდან - 2,5.
დავალებას უნდა ერთოდეს გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროს ჩამონათვალი.
საკონტროლო დავალება ფასდება 20 ქულიანი სისტემით. შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები
წარმოდგენილია ცხრილში იხ. ცხ.1.
ცხრილი 1.
საკონტროლო
კომპონენტის
შეფასების კრიტერიუმები
დავალების შეფასების
მაქსიმალური
კომპონენტები
შეფასება

1.

დავალების
ძირითადი ნაწილის
შესრულების
ხარისხი

10 ქულა

 10 ქულა. დავალების პასუხი სრულია; მასალები გეგმის
შესაბამისად
ზუსტად
და
ამომწურავად
არის
წარმოდგენილი; ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი
ღრმად და საფუძვლიანად ფლობს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებულ განვლილ მასალას.
 8-9 ქულა. დავალების პასუხი სრულია, მაგრამ დავალების
გეგმით
გათვალისწინებული
ზოგიერთი
მასალა
შეკვეცილია;
ტერმინოლოგიურად
გამართულია;
არსებითი შეცდომა არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს
სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას.
 5-7 ქულა. პასუხი არასრულია; დავალების გეგმით
გათვალისწინებული
შესაბამისი
მასალა
არადამაკმაყოფილებლად
არის
წარმოდგენილი;
ტერმინოლოგია
ნაკლოვანია;
სტუდენტი
ფლობს
სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას,
მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები.
 3-4 ქულა. პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია;
დავალების გეგმით გათვალ;ისწინებული შესაბამისი
მასალა წარმოდგენილია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული განვლილი მასალა. აღინიშნება რამ73
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დენიმე არსებითი შეცდომა.
 1-2 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია; ტერმინოლოგია არ არის
გამოყენებული. საკითხი ან არ არის წარმოდგენილი ან
არსებითად მცდარია.
 0 ქულა. პასუხი არ არის.
2.

გაფორმების წესები

3 ქულა






3.

გამოყენებული
წყაროების
რაოდენობა და
ხარისხი

2 ქულა

 2 ქულა. გამოყენებულია საკმარისი რაოდენობის სანდო
წყაროები,
 1 ქულა. გამოყენებულია არასაკმარისი რაოდენობის ან/და
არასანდო წყაროები;
 0 ქულა. გამოყენებული წყაროები მითითებული არ არის

4.

პრეზენტაცია

5 ქულა

 5 ქულა. პრეზენტაცია სრულად ასახავს დავალების
შინარსს. პრეზენტაციის დროს სტუდენტი ავლენს ღრმა
ცოდნას საკითხთან მიმართებაში, საუბრობს გასაგებად,
შედეგებს ამყარებს შესაბამისი არგუმენტებით;
 3-4
ქულა.
პრეზენტაცია
უმეტესწილად
ასახავს
დავალების შინარსს. პრეზენტაციის დროს სტუდენტი
ავლენს კარგ ცოდნას საკითხთან მიმართებაში, საუბრობს
გასაგებად, შედეგებს ამყარებს არგუმენტებით, რომელთა
ნაწილიც საეჭვოა;
 1-2 ქულა. პრეზენტაცია ნაწილობრივ ასახავს დავალების
შინარსს. პრეზენტაციის დროს სტუდენტი ვერ ავლენს
შესაბამის ცოდნას საკითხთან მიმართებაში, მასალებს ვერ
წარმოადგენს გასაგებად, შედეგებს ვერ ამყარებს
შესაბამისი არგუმენტებით;
 0 ქულა. პრეზენტაცია არ არის წარმოდგენილი

3 ქულა. გაფორმების წესები სრულად არის დაცული
2 ქულა. გაფორმების წესები უმეტესწილად არის დაცული
1 ქულა. გაფორმების წესები უმნიშვნელოდ არის დაცული
0 ქულა. გაფორმების წესები საერთოდ არ არის დაცული

საკონტროლო დავალების შესრულების ვადები
დავალება უნდა შესრულდეს და ელ. ჟურნალში მითითებულ ვადებში. აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ
დავალება არ შეფასდება.
გაფრთხილება! ორი ან რამდენიმე ერთი და იგივე შინაარსით შესრულებული სამუშაო შეფასდება 0 ქულით.
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ნაშრომს უნდა გააჩნდეს თავფურცელი, სადაც მითითებული იქნება:
-

უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება,
ფაკულტეტი,
საგანმანათლებლო პროგრამა,
სასწავლო კურსის დასახელება,
კურსი, ჯგუფი
სტუდენტის სახელი, გვარი,
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი,
წელი.
მეორე გევრდზე უნდა განთავსდეს დავალების გეგმა და სიტუაცია
დავალების ვარიანტები
Assignment options

სტუდენტის სახელი,
გვარი

დაავლების გეგმა

1.

კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელის აგება
გეგმა
შესავალი
1. აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელების სტრუქტურა და
მისი აგების პრინციპი;
2. კონკრეტული კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ საბაზისო ბიზნესპროცესები (დამზადება (Make), მომარაგება (Source), მიწოდება
(Deliver),

დაბრუნება

(Return),

დაგეგმვა

(Plan))

და

მათი

მახასიათებლები;
3. ბიზნეს-პროცესების რეინჟირინგის, ბენჩმარკინგის და საუკეთესო
პრაქტიკის SCOR-მოდელში ინტეგრაციიის საფუძველზე ააგეთ
აღნიშნული კომპანიის რეფერატული მოდელი.
დასკვნა
გამოყენებული ლიტერატურა
2.

კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელის აგება
გეგმა
შესავალი
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1. აღწერეთ მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელების სტრუქტურა და
მისი აგების პრინციპი;
2. კონკრეტული კომპანიის მაგალითზე აღწერეთ საბაზისო ბიზნესპროცესები (დამზადება (Make), მომარაგება (Source), მიწოდება
(Deliver),

დაბრუნება

(Return),

დაგეგმვა

(Plan))

და

მათი

მახასიათებლები;
3. ბიზნეს-პროცესების რეინჟირინგის, ბენჩმარკინგის და საუკეთესო
პრაქტიკის SCOR-მოდელში ინტეგრაციიის საფუძველზე ააგეთ
აღნიშნული კომპანიის რეფერატული მოდელი.
დასკვნა
გამოყენებული ლიტერატურა
3.

კომპანიის მიწოდების ჯაჭვის SCOR-მოდელის აგება
გეგმა
შესავალი
1. აღწერეთ საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის სტრატეგიები;
2. აღწერეთ საერთაშორისო ლოჯისტიკური ტრანსაქციების
უმსხვილესი მონაწილეები;
3. აღწერეთ საერთაშორისო ბაზარზე გასვლისას ორგანიზაციების
მიერ შერჩეული სტრატეგიები (კონკრეტული კომპანიის
მაგალითზე)
დასკვნა
გამოყენებული ლიტერატურა
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