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საინსტრუქციო შეხვედრის გეგმა

პირველ შეხვედრაზე გავეცნობით:

 კურსის მიზნებს

 კურსის ფორმატს

 კურსის შეფასების კომპონენტებს

 სავალდებულო ლიტერატურას

 კურსის შინაარსს

 შევარჩევთ საპრეზენტაციო თემებს და
დავაკომპლექტებთ კვლევით გუნდებს.



კურსის მიზნები

კურსის მიზნებია გააცნოს სტუდენტებს

დაზღვევის მთავარი პრინციპები, კონცეფციები და თეორიები, 

რაც ხელს შეუწყობს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი
სპეციალისტების მომზადებას. 

სადაზღვევო საქმე განხილულ იქნება საქართველოში
მიმდინარე პროცესების გაითვალისწინებით



ლიტერატურა და სხვა
რესურსები

• Rob Thoyts. Insurance Theory and Practice. Routledge; 1 edition 

(2010)

• გიორგი გიგოლაშვილი, სადაზღვევო საქმე. თბილისი 2010

• თენგიზ ვერულავა, ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა. 

თბილისი 2009

• თენგიზ ვერულავა, სადაზღვევო საქმე (ტექსტური მასალა)

• ვიდეოლექციები - http://videochannel.iliauni.edu.ge/?cat=43

 ბლოგი - ჯანდაცვის პოლიტიკა, ჯანდაცვის ეკონომიკა, 

სადაზღვევო საქმე http://heconomic.wordpress.com/insurance/

http://videochannel.iliauni.edu.ge/?cat=43
http://heconomic.wordpress.com/insurance/


შეფასების კომპონენტები

 შუალედური შეფასება - 20 %

 გუნდური პრეზენტაცია – 20%

 კვლევითი ნაშრომი (მიმოხილვა) - 30%

 დასკვნითი გამოცდა (წერითი) - 30 %

 საბოლოო შეფასება - 100%



კურსის ფორმატი

 Result, სალექციო კურსი ორიენტირებულია კვლევასა
და კვლევითი საშუალებებით სწავლებაზე

 ლექცია - მეცადინეობები თავისი ფორმატით
გულისხმობს ვიდეო ლექციებს და ლექციებს:

 http://videochannel.iliauni.edu.ge/?cat=40

 სემინარი - მოპოვებული ცოდნის გაზიარება და მის
შესახებ მსჯელობა (დისკუსია), წინა მასალის
გუნდური პრეზენტაცია, კვლევითი ნაშრომის
მიმდინარე ეტაპზე დისკუსია

http://videochannel.iliauni.edu.ge/?cat=40


კვლევითი ნაშრომის აგებულება

 1.თავფურცელი



 2. მიმოხილვა (ძირითადი ნაწილი)



 3. გამოყენებული ლიტერატურა



თავფურცელი:

 1. თავფურცელზე მოცემული უნდა იყოს:

 მიმოხილული წიგნის ან სტატიის სრული სათაური;

 ინფორმაცია მიმოხილული წიგნის ან სტატიის ავტორისა და
გამოცემის შესახებ;

 მიმომხილველის სახელი და გვარი; 

 ფაკულტეტი და პროგრამა, კურსი;

 უნივერსიტეტი;

 ადგილი;

 წელი;



თავფურცელის ნიმუში

წიგნის სრული სათაური

ინფორმაცია წიგნის ავტორის და გამოცემის შესახებ

მიმომხილველი: სახელი და გვარი

ფაკულტეტი, პროგრამა, კურსი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისი,  2011



თავფურცლის დაფორმატებისას
გამოიყენება შემდეგი პარამეტრები

 შრიფტი - Sylfaen;

 შრიფტის ზომა და ფორმა: წიგნის სრული სათაური - 14, 

გამუქებული და დახრილი;  სტატიის სრული სათაური –14, 

გამუქებული და სწორი; მონაცემები მიმოხილული წიგნის ან
სტატიის ავტორისა და გამოცემის შესახებ - 12 და სწორი; 

მიმომხილველის სახელი და გვარი - 12, გამუქებული და
სწორი; ფაკულტეტი და პროგრამა - 12 და დახრილი;

 უნივერსიტეტი, ადგილი და წელი - 12, გამუქებული და
სწორი;

 ველები: მარჯვენა ველი - 2 სმ, მარცხენა ველი - 2.5 სმ, ზედა
ველი - 2 სმ, ქვედა ველი 2 სმ;  

 ტექსტი განათავსეთ გვერდის შუაში;

 თავფურცელი არ ინომრება.                                                



მიმოხილვა

შესავალი ნაწილის დანიშნულებაა:

ავტორისა და წიგნის (სტატიის) გაცნობა მკითხველისთვის, ჟანრის ან
კვლევის სფეროს მითითება, სამიზნე აუდიტორიის მითითება და
პუბლიკაციის (წიგნი, სტატია) მიზნის დასახელება, სათაურისა და წიგნის
(სტატიის) შინაარსის ურთიერთმიმართების წარმოჩენა.

ძირითადი ნაწილის აგების პრინციპები:

წიგნის ან სტატიის სტრუქტურის განხილვა; წიგნის შემთხვევაში
თითოეული თავის, ხოლო სტატიის შემთხვევაში თითოეული
სტრუქტურული ნაწილის მოკლე შინაარსის გადმოცემა; წიგნის ან
სტატიის კრიტიკული შეფასება საკუთარი აზრის დაფიქსირებით და/ან
შედარება მანამდე არსებულ მსგავს პუბლიკაციებთან (ასეთის არსებობისას)

დასკვნა აჯამებს და განსაზღვრავს: არის თუ არა მიმოხილულ ნაშრომში
(წიგნში ან სტატიაში) რაიმე პრინციპული სიახლე, ამართლებს თუ არა
წიგნი ან სტატია მიზანს და რამდენად დააკმაყოფილებს იგი სამიზნე
აუდიტორიის მოთხოვნებს.



მიმოხილვა

 თავფურცელი არ ინომრება, შესაბამისად, ნაშრომის ნუმერაცია იწყება

უშუალოდ მიმოხილვის ძირითადი ტექსტის პირველი გვერდიდან. 

მიმოხილვის დაფორმატებისას გამოიყენება შემდეგი პარამეტრები:

 შრიფტი - (Unicod-ში კოდირებული შრიფტი, Sylfaen ან მსგავსი);

 შრიფტის ზომა - 12;



მიმოხილვა

 თავფურცელი არ ინომრება, შესაბამისად, ნაშრომის ნუმერაცია იწყება

უშუალოდ მიმოხილვის ძირითადი ტექსტის პირველი გვერდიდან. 

მიმოხილვის დაფორმატებისას გამოიყენება შემდეგი პარამეტრები:

 შრიფტი - Sylfaen;

 შრიფტის ზომა - 12;

 ველები: მარჯვენა ველი - 2 სმ, მარცხენა ველი - 2.5 სმ, ზედა ველი - 2 სმ, 

ქვედა ველი 2 სმ;  

 სტრიქონებს შორის მანძილი - 1.5;

 გვერდები დანომრეთ არაბული ციფრებით.



გამოყენებული ლიტერატურა

 ზოგადად მიმოხილვის შემთხვევაში ავტორი ეყრდნობა მხოლოდ
მიმოხილულ პუბლიკაციას, რომლის შესახებაც ინფორმაცია მოცემული
თავფურცელზე. 

 თუმცა, შეიძლება იყოს ისეთი შემთხვევა, როდესაც ავტორი მიმართავს
სხვა წყაროებს. ასეთ შემთხვევაში გამოყენებული ნებისმიერი წყაროს
მითითება ხდება მიმოხილვის ბოლო ნაწილში „გამოყენებული
ლიტერატურა“. 

 ლიტერატურის სწორი ციტირებისთვის და გამოყენებული ლიტერატურის
ნუსხის სწორად შედგენისთვის გასათვალისწინებელია ილიას
სახელმწიფო უნივერისტეტის აკადემიური სტილის წესები წყაროების
მითითებისთვის.



ციტატის დამოწმებისა და წყაროს
მითითების წესი: Chicago Style

 ტექსტში: (Doniger 1999, 65)

 გამოყენებული ლიტერატურის სიაში:

 Doniger, Wendy. 1999. Splitting the difference. Chicago: University of  Chicago 

Press.

 ჩიქობავა, არნოლდ. 1965. იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის
ისტორია: სახელმძღვანელო ფილოლოგიური ფაკულტეტის
სტუდენტებისათვის. თბილისი: განათლება.

 Johns, Adrian. 1998. The Nature of  The book: Print and Knowledge in Making. 

Chicago: Univ. of  Chicago Press.



პრეზენტაცია

 ჯგუფში გვეყოლება 4 კაციანი გუნდი (12 

ჯგუფი)

 კვირაში ვისმენთ ერთი 4 კაციანი გუნდის
პრეზენტაციებს

 გუნდს ეწერება ერთი საერთო ქულა



საპრეზენტაციო თემები
1. დაზღვევის ისტორია, რისკი, რისკის მართვა, ზარალი

2. დაზღვევა, მხარეები, ობიექტი, სადაზღვევო შემთხვევა, დაზღვევადი რისკები

3. სადაზღვევო ანაზღაურება,  სადაზღვევო ტარიფი და პრემია

4. ანდერაიტინგი,  სადაზღვევო ხელშეკრულება, სადაზღვევო პროდუქტი, 

პრეტენზიების რეგულირება, სადაზღვევო თაღლითობა

5. ჯანმრთელობის დაზღვევა

6. უბედური შემთხვევების დაზღვევა, 

7. სიცოცხლის დაზღვევა, საპენსიო დაზღვევა

8. ქონების დაზღვევა

9. ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

10. პასუხისმგებლობის დაზღვევა

11. გადაზღვევა

12. სადაზღვევო რეზერვები

13. სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია, დაზღვევის რეგულირება



პერიოდი ლექციის თემა

კვირა1
დაზღვევის ისტორია, რისკი - რისკის ცნება, რისკი და შანსი, გავლენის ფაქტორები, მატერიალური და 

არამატერიალური ფაქტორები, რისკების კლასიფიკაცია; ზარალი , რისკის მართვა

კვირა2
დაზღვევის პრინციპები  - მონაწილე მხარეები . დაზღვევის ობიექტი, სადაზღვევო ინტერესი, სადაზღვევო დაფარვა.

დაზღვევის პერიოდი და  ტერიტორია; დაზღვევადი რისკები, 

კვირა3
სადაზღვევო ღირებულება, სადაზღვევო თანხა, სადაზღვევო ანაზღაურება, სადაზღვევო ტარიფი. სადაზღვევო 

პრემია, 

კვირა4

ანდერაიტინგი, სადაზღვევო განაცხადი-კითხვარი , დაზღვევის პირობების განსაზღვრა, სადაზღვევო პრემიის ცვლა.   

სადაზღვევო პროგრამა, სადაზღვევო დოკუმენტაცია. სადაზღვევო ხელეკრულება, სადაზღვევო პოლისი; 

პრეტენზიების რეგულირება - პრეტენზიების რეგულირების პროცესი და მიზანი, სადაზღვევო პრეტენზია

კვირა5 დაზღვევის კლასიფიკაცია, პირადი დაზღვევა - ჯანმრთელობის დაზღვევა

კვირა6 უბედური შემთხვეევბის დაზღვევა.

კვირა7 შუალედური გამოცდა

კვირა8 სიცოცხლის დაზღვევა, საპენსიო დაზღვევა

კვირა9 ქონების დაზღვევა, პასუხისმგებლობის დაზღვევა

კვირა10 ავტოდაზღვევა,

კვირა11 პასუხისმგებლობის დაზღვევა

კვირა12 სადაზღვევო რეზერვები

კვირა13 გადაზღვევა - თანადაზღვევა, გადაზღვევა, გადაზღვევის ტიპები, სადაზღვევო რეზერვები

კვირა14 სადაზღვევო ბიზნესი და სადაზღვევო სისტემა - სადაზღვევო ორგანიზაციის მართვა,

კვირა15 კვლევითი პროექტზე მუშაობა

კვირა16 ფინალური წერითიGგამოცდა.

კურსის განრიგი



დაზღვევის ისტორია

 ურთიერთდახმარების დაზღვევა

 გიულდიურ-საწარმოო დაზღვევა

 კომერციული დაზღვევა



რისკი, ზარალი, რისკის მართვა

•რისკის ცნება

•რისკი და შანსი

•რისკის ხარისხი

•გავლენის ფაქტორები
(მატერიალური და
არამატერიალური)

•ზარალი

•რისკის სახეები

•რისკის მართვა



დაზღვევა, მხარეები, დაზღვევადი რისკები

•დაზღვევის ცნება, ექვივალენტურობისა 
და სოლიდარობის პრინციპი. 

•სადაზღვევო ურთიერთობებში 
მონაწილე მხარეები - სადაზღვევო 
ორგანიზაცია, დამზღვევი, დაზღვეული, 
მოსარგებლე. 

•დაზღვევის ობიექტი, სადაზღვევო 
ინტერესი, სადაზღვევო დაფარვა.

•დაზღვევის პერიოდი და ტერიტორია 

•სადაზღვევო შემთხვევა, გამონაკლისები, 

•დაზღვევადი რისკები



სადაზღვევო ანაზღაურება, 

ტარიფი, პრემია

•სადაზღვევო ღირებულება. სადაზღვევო თანხა.

• სადაზღვევო ანაზღაურება - სადაზღვევო ანაზღაურების

ფორმები,  პროპორციული დაზღვევის სისტემა, პირველი რისკის

სისტემა, ფრანშიზა

•სადაზღვევო ტარიფი და სადაზღვევო პრემია



ჯანმრთელობის დაზღვევა,

უბედური შემთხვევების დაზღვევა.

პირადი დაზღვევა - ჯანმრთელობის დაზღვევა, 

უბედური შემთხვევების დაზღვევა.

დაზღვევის კლასიფიკაცია:

•პირადი დაზღვევა;

•ქონების დაზღვევა;

•პასუხისმგებლობის 

დაზღვევა



სიცოცხლის და საპენსიო დაზღვევა

•სიცოცხლის დაზღვევა,

•საპენსიო დაზღვევა



ქონების დაზღვევა
პასუხისმგებლობის დაზღვევა

•ქონების დაზღვევა -
ავტოდაზღვევა

•პასუხისმგებლობის
დაზღვევა



ანდერაიტინგი

•ანდერაიტინგის პროცესის
ეტაპები

•რისკის შესწავლის
პროცესი, სადაზღვევო
განაცხადი-კითხვარი და
მისი დანიშნულება, 
სტრუქტურა

•დაზღვევის პირობების
განსაზღვრა



სადაზღვევო პროდუქტი, 

ხელშეკრულება

•სადაზღვევო პროდუქტი, 
სადაზღვევო პროგრამა და
მისი სტრუქტურა, 
სადაზღვევო დოკუმენტაცია

•სადაზღვევო
ხელშეკრულება, 
სადაზღვევო პოლისი -
პოლისის სტრუქტურა;



პრეტენზიები
სადაზღვევო თაღლითობა

•პრეტენზიების რეგულირება - პრეტენზიების რეგულირების
პროცესი, პრეტენზიის ფორმა და დამუშავება;

•სადაზღვევო თაღლითობა - სადაზღვევო თაღლითობის
ფორმები, საეჭვო ნიშნები, გასათვალისწინებელი გარემოებები, 
სადაზღვევო ორგანიზაციის ქმედებები



გადაზღვევა

•გადაზღვევის ფორმები, ფაკულტატური გადაზღვევა, 
ობლიგატორული გადაზღვევა, ფაკულტატურ-ობლიგატორული
გადაზღვევა, გადაზღვევის ტიპები, პროპორციული გადაზღვევა, 
არაპროპორციული გადაზღვევა, გადაზღვევის სახეები



სადაზღვევო რეზერვები

•სადაზღვევო რეზერვები - სადაზღვევო რეზერვი, 
გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვი, ზარალების ციკლი, 
მომხდარი, მაგრამ განუცხადებელი ზარალების რეზერვი, 
პროცესში მყოფი ზარალების რეზერვი, დამტკიცებული, მაგრამ
აუნაზღაურებელი ზარალების რეზერვი, ზარალიანობის
მერყეობის რეზერვი.



სადაზღვევო ბიზნესი
და სადაზღვევო სისტემა

სადაზღვევო ბიზნესი და სადაზღვევო სისტემა - სადაზღვევო
ორგანიზაციის მართვა, სტრატეგიული მენეჯმენტი, 
მარკეტინგი, ფინანსური მენეჯმენტი, კადრების მართვა, 
სადაზღვევო საქმიანობის რისკი, შემთხვევითი გადახრების
რისკი, გარემოებათა ცვლილებების რისკი, შეცდომის რისკი, 
სადაზღვევო სისტემა, სადაზღვევო ბროკერები, სურვეიერები, 
აჯასტერები, საკონსულტაციო, ანალიტიკური, რეიტინგული
კომპანიები, სადაზღვევო სფეროს რეგულატორი და
ზედამხედველი ორგანიზაციები



გისურვებთ წარმატებებს


