სპეციალობა ,,ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი“
მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების საკითხები

1.

რა არის ტურიზმი? (ტურიზმის სრულყოფილი განმარტებისთვის გამოარჩიეთ
ტურიზმთან დაკავშირებული ოთხი სხვადასხვა შეხედულება და მის
საფუძველზე გააკეთეთ ტურიზმის საბოლოო განმარტება).

2.

დაახასიათეთ ტურიზმისა და ტურიზმის მენეჯმენტის კომპონენტები.

3.

დაახასიათეთ ტურიზმის ინდუსტრიის ოპერაციული სექტორები.

4.

ტურიზმის ხარჯები და შემოსავლები.

5.
6.

ტურიზმის ეკონომიკური გავლენა.
ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციები.

7.

ტურიზმი და გარემო.

8.

მასპინძლობა და მასთან დაკავშირებული სერვისები.

9.

ორგანიზაციები დისტრიბუციის პროცესში.

10. სასიამოვნო მოგზაურობის მოტივაცია - ბაზრის კვლევის მიმდინარე პრაქტიკა
(აუცილებლად ჩამოთვალეთ ლოკერისა და პერდუს ბაზრის კვლევის 6
სეგმენტი).
11. კულტურული და საერთაშორისო ტურიზმი, როგორც ცხოვრების
გამრავალფეროვნების ერთ-ერთი საშუალება.
12. ტურიზმი მომავალში.
13. ორგანიზაციის გარე და შიდა არეები.
14. მართვის ფუნქციები.
15. ორგანიზაციის სტრუქტურირება (ორგანიზება).
16. მოტივაცია და მოტივაციის თეორიები.
17. კონტროლის მმართველობითი ფუნქცია.
18. დამაკავშირებელი პროცესი.
19. კომუნიკაციის პროცესი.
20. ლიდერობა, ლიდერობის სტილი.
21. ორგანიზაციის განვითარება და ცვლილებების განხორციელება.
22. საწარმოო ოპერაციების მართვა.
23. მენეჯმენტის ეთიკა და კორპორაციების სოციალური პასუხისმგებლობა.
24. ცვლილებებისა და გარდაქმნების მართვა.
25. მარკეტინგი: მყიდველებთან მომგებიანი ურთიერთობების მართვა.
26. კომპანია და მარკეტინგული სტრატეგია: პარტნიორობა მყიდველთან
ურთიერთობის აგებისთვის.
27. მარკეტინგული გარემო.
28. მომხმარებლის ქცევა.
29. სეგმენტაცია, მიზნობრივი ბაზრის შერჩევა და პოზიციონირება.

30. პროდუქტი, მომსახურება და ბრენდინგის სტრატეგია.
31. ახალი პროდუქტის განვითარება და პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის
სტრატეგიები.
32. ფასწარმოქმნის განსაზღვრებები და მეთოდები.
33. ფასწარმოქმნის სტრატეგიები.
34. სადისტრიბუციო არხისა და მომარაგების ჯაჭვის მართვა.
35. ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია: რეკლამა გაყიდვების
სტიმულირება და საზოგადოებასთან ურთიერთობა.
36. ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია: პერსონალური გაყიდვები და
პირდაპირი მარკეტინგი.
37. პიროვნების ფსიქოლოგიური პორტრეტი და ადამიანური რესურსების
მენეჯმენტის მეთოდები.
38. შრომითი მოტივაცია და შრომითი კმაყოფილება .
39. პერსონალის შერჩევა.
40. პერსონალის განვითარება, კარიერის მენეჯმენტი და საშტატო
გადაადგილებები.
41. პროფესიული სტრესი.
42. კორპორაციული კულტურა და ლიდერობა.
43. სასტუმრო ინდუსტრიის ისტორია და განვითარება.
44. განთავსების საშუალებათა და სასტუმროთა კლასიფიკაცია.
45. სასტუმროს ძირითადი და დამხმარე დეპარტამენტები.
46. სასტუმროს მართვის ორგანიზება 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროსათვის.
47. სასტუმრო ინდუსტრიაში რეზერვაციისა და ონლაინ ჯავშნების სისტემა.
48. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული სასტუმროების SWOT ანალიზი.
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