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თავისუფალი კომპონენტების ან/და დამატებითი სპეციალობების კომბინირებით
არანაკლებ 240 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში

სწავლების ენა

ქართული

პროგრამის მიზანი

თანამედროვე აგროტექნოლოგიის განვითარებისათვის განსაკუთრებით
აქტუალურია აგრარული დარგის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების
მომზადება, რომლებსაც ექნებათ როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ცოდნა:
აგროტექნოლოგიის, აგროქიმიის, ნიადაგმცოდნეობის, მცენარეთა დაცვის ხილ-
ბოსტნისა და ყუძნის მოყვანის ტექნოლოგიის, აგრობიოტექნოლოგიის, მცენარეთა
სელექცია-გენეტიკის, ორგანული სოფლის მეურნეობის, აგროეკოლოგიის
საკითხებში. მომავალ სპეციალისტს აგროტექნოლოგიური,განათლების საფუძველზე
უნდა შეეძლოს სოფლის მეურნეობაში მიღწევების და აგროტექნიკურ ღონისძიებათა
კომპლექსის გამოყენება, რაც უხვი, მაღალხარისხიანი და ეკოლოგიურად სუფთა
მოსავლის მიღების საწინდარია.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების
დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მფლობელს ან მასთან
გათანაბრებულ პირს, რომელიც ჩაირიცხება ერთიანი ეროვნული გამოცდების
შედეგების საფუძველზე.

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი)

1 ცოდნა და გაცნობიერება - აგრარული ტექნოლოგიების ცოდნა, რომელიც მოიცავს
თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. საბუნებისმეტყველო და
ხელშემწყობი ზუსტი მეცნიერებების საფუძვლების ცოდნა, ბიოლოგიის
ფუნდამენტური მეცნიერებების ძირითადი პრინციპების ცოდნას; მცენარეში
მიმდინარე ფიზიოლოგიური, და ბიოქიმიური პროცესების ცოდნას; ნიადაგის
ტიპების, სტრუქტურის, დამუშავების ხერხების, ნაყოფიერების და მისი
ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობე– სების პრინციპების ცოდნას; აგრარული
კულტურების მავნებელ-დაავადებების და სარეველების გავრცელების
პროგნოზირებასა და მათი მოქმედების წინააღმდეგ ინტეგრირებული ბრძოლის
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ღონისძიებების ცოდნას; აგრონომიაში კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას;
ბუნებრივ-ეკოლოგიური პირობებისა და ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებთ
აგრარული წარმოების ოპტიმალური ორგანიზაციის ცოდნას; თანამედროვე
ტენდენციების, ახალი ინოვაციური მიმართულებების ცოდნას.
2 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – აგრარული წარმოებისათვის
დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება
პრობლემების გადასაჭრელად: ნაკვეთისა და კულტურის შერჩევას, აგრარული
წარმოების საკვები სავარგულების ზედაპირულ და ძირეულ გაუმჯობესებასა და
რაციონალური გამოყენების, შესაბამისი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებოს
უნარი; დადგენილი აგროტექნიკური ღონისძიებების ოპტიმალურ კალენდარულ
აგროვადებში ჩატარების; თესლბრუნვების სისტემის შედგენის, ნიადაგის
დამუშავების, თესვისა და რგვის სამუშაოების ჩატარების, მინდორში და ბაღში
ნიადაგის დამუშავების, განოყიერების, მელიორაციის, მოვლა-მოყვანის
აგროტექნიკის, მოსავლის ფორმირების, მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების,
მოსავლის აღების და აღებისშემდგომი დამუშავების და დაფასოების ორგანიზების,
დარგში გამოყენებულ აპარატების, მანქანა–დანადგარების მოქმედების პრინციპების,
ტექნიკური და ტექნოლოგიური თავისებურებების ცოდნისა და მათი უსაფრთხო
ექსპლუატაციის, ტექნოლოგიური პარამეტრების დაცვის უნარი.
3 დასკვნის უნარი - შეეძლება, აგრარული ტექნოლოგიისათვის დამახასიათებელი
მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან
სიტუაციების ანალიზის, სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის
გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; შეეძლება, ტექნოლოგიის
ცალკეული სტადიების ოპტიმალური შეფასება, რისკ–ფაქტორებზე რეაგირება,
ხარისხობრივი და რენტაბელური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე პრობლემის
იდენტიფიცირება, ფორმულირება და შესაბამისი დასკვნის გაკეთება. სპეციალობის
შესაბამისი ტერმინოლოგიის ცოდნა და საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოების უნარი;
არსებული ლიტერატურიდან და ელექტრონული წყაროებიდან ექსპერიმენტული
მონაცემებისა და ინფორმაციის მოძიების უნარი და ამის საფუძველზე ადეკვატური
და დასაბუთებული დასკვნის გამოტანა;
4 კომუნიკაციის უნარი - შეძლებს თანამდროვე კომპიუტერული და სხვა
საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ბიბლიოთეკებისა და სხვა ინფორმაციის წყაროების
ეფექტიან გამოყენებას; იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების
შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადებას და ინფორმაციის
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემას, თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება;
აგრარულ სფეროში მიღწეული მეცნიერული და პრაქტიკული შედეგების,
სიახლეების გაცნობას და მათ დანერგვა-გავრცელებაში მონაწილოების მიღებას.
5 სწავლის უნარი –აგრარულ ტექნოლოგიებში საკუთარი სწავლის პროცესის
თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასებას, შემდგომი სწავლის საჭიროებების
დადგენას; თავისი შესაძლებლობების შეფასებას, დროის მაქსიმალურად და
ეფექტიანად გადანაწილებას, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენას; სწავლის



- 4 - (სულ 16 გვ.)

წარმატებული შედეგის მისაღწევად, შეძლებს წინააღმდეგობების დაძლევას; სწავლის
გაგრძელებას ცოდნის გაღრმავების მიზნით.
6 ღირებულებები – აგრარულ ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა
და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა, ყველა სახის პროფესიულ საქმიანობაში,
პატიოსნების პრინციპების აღიარებას.

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები☒ლექცია ☒სემინარი (ჯგუფში მუშაობა) ☒პრაქტიკული ☒ლაბორატორიული☒პრაქტიკა☒კონსულტაცია☒საკურსო სამუშაო/პროექტი ☒დამოუკიდებელი

მუშაობა

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმების და მეთოდების განმარტებები თან ერთვის
საგანმანათლებლო პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-
გვერდზე
http://www.gtu.ge/quality/pdf/sc.pdf

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით.
დადებით შეფასებად ჩაითვლება:

● (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
● (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
● (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
● (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
● (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:
● (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ

სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა
დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის
უფლება.

● (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი
ახლიდან აქვს შესასწავლი.

სილაბუსებში მოცემულია სტუდენტის ცოდნის შეფასების შესაბამისი ფორმები და
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მეთოდები. შეფასების ფორმების შესაბამისი მეთოდების, კრიტერიუმებისა და
სკალების აღწერა თან ერთვის საგანმანათლებლო პროგრამას, აგრეთვე
განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე
http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf

დასაქმების სფერო

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს: ზოგად პროფესიულ და უმაღლეს
სასწავლებლებში, აგრარულ მეურნეობებში, ფერმერებთან, სამთავრობო და
არასამთავრობო ორგანიზაციებში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და გარემოს
დაცვის სამინისტროს სტრუქტურულ ერთეულებში.

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და მატერიალური
რესურსი

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური
რესურსით. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში.

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 47
პროგრამაში არსებული მოკლე ციკლის საგნობრივი დატვირთვა

№ საგნის
კოდი

საგანი დაშვების
წინაპირობა

ECTS კრედიტი
I

წელი
II

წელი

სემესტრი

I II III IV
1 AM00004 წრფივი ალგებრის ელემენტები არ გააჩნია 5
2 PHYS104 ფიზიკა 1 არ გააჩნია 4
3 CHE0104 ზოგადი ქიმია არ გააჩნია 4
4 INFT104 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 1 არ გააჩნია 4
5 უცხოური ენა 1 3
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5–1 FLN0307 უცხოური ენა (ინგლისური)-B1.1

ერთიან
ეროვნულ

გამოცდაზე არ
ჩააბარა

ინგლისური ენა.

5–2 FLN1307 უცხოური ენა (ინგლისური) – B2.1

ერთიან
ეროვნულგამოც

დაზე ჩააბარა
ინგლისური ენა.

5–3 FLN1107 უცხოური ენა (გერმანული) - 1 T

ერთიან
ეროვნულ

გამოცდაზე
ჩააბარა

გერმანული ენა.

5–4 FLN1107 უცხოური ენა (ფრანგული) – 1T

ერთიან
ეროვნულ

გამოცდაზე
ჩააბარა

ფრანგული ენა.

5–5 FLN1107 უცხოური ენა (რუსული) - 1 T

ერთიან
ეროვნულ

გამოცდაზე
ჩააბარა

რუსული ენა.

6 უცხოური ენა 2
უცხოური ენა
(ინგლისური)-

B1.1
3

6.1 FLN0407 უცხოური ენა (ინგლისური) -B1.2
უცხოური ენა

(ინგლისური) –
B1.1

6.2 FLN1407 უცხოური ენა (ინგლისური) – B2.2
უცხოური ენა

B2.1(ინგლისური
)

6.3 FLN1207 უცხოური ენა (გერმანული) – 2T
უცხოური ენა
(გერმანული) –

1T

6.4 FLN1207 უცხოური ენა (ფრანგული) – 2T
უცხოური ენა
(ფრანგული) –

1T
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6.5 FLN1207 უცხოური ენა (რუსული) – 2T
უცხოური ენა
(რუსული)1T

7 AM00004 აგრომეტეოროლოგია
ფიზიკა,

ბოტანიკა 5

8 BOTAN04 ბოტანიკა არ გააჩნია 5

9 MALAI04 მათემატიკური ანალიზის
ელემენტები

წრფივი
ალგებრის

ელემენტები
5

10 GEINAG4
გეოინფორმაციული სისტემები
აგრონომიაში

წრფივი
ალგებრის

ელემენტები,
ფიზიკა

4

11 არჩევითი ჰუმანიტარული საგანი: 3
11.1 INPHI04 ფილოსოფიის შესავალი არ გააჩნია
11.2 HISGE04 საქართველოს ისტორია არ გააჩნია
11.3 APSOC04 სოციოლოგია არ გააჩნია
11.4 POLFO04 პოლიტიკის საფუძვლები არ გააჩნია
11.5 APPSY04 გამოყენებითი ფსიქოლოგია არ გააჩნია

11.6 ACWRI04
ენობრივი კომუნიკაციების
თანამედროვე ტექნოლოგიები არ გააჩნია

11.7 CULTU04 კულტუროლოგია არ გააჩნია

12 LSCME04
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო
სიტუაციების მართვა არ გააჩნია 5

13 ENPRE04
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია

არ გააჩნია 3

14 BICHE04 ბიოორგანული ქიმია ზოგადი ქიმია 6
15 INCHE04 არაორგანული ქიმია ზოგადი ქიმია 6
16 GB00004 ზოგადი ბიოლოგია ბოტანიკა 5
17 MCRBL04 მიკრობიოლოგია ბოტანიკა 5

18 SOGGR0
ნიადაგმცოდნეობა-გეოლოგიის
საფუძვლები

ზოგადი ქიმია 5

19 PC00004
მცენარეთა ციტოლოგიის
საფუძვლები

ბოტანიკა,ბიოორ
განული ქიმია 5

20 FOOEX04 კვების პროდუქტების ექსპერტიზა არ გააჩნია 5

21 AGCHE04 აგროქიმია
ზოგადი ქიმია,
ბიოორგანული

ქიმია,
5
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არაორგანული
ქიმია

22
AM00004

სასოფლო-სამეურნეო მანქანები ფიზიკა 1 5

23 BPGEN04 მცენარეთა გენეტიკის საფუძვლები ბოტანიკა 5

24 LANUN04 მიწათმოწყობა

ფიზიკა,
გეოინფორმაციუ
ლი სისტემები
აგრონომიაში

5

25 ENT0004 ენტომოლოგია
ბოტანიკა,მიკრო

ბიოლოგია
5

26 FPP0004 მცენარეთა დაცვის საფუძვლები

აგრომეტეოროლ
ოგია,ბიოორგან

ული
ქიმია,არაორგან

ული ქიმია

5

სემესტრში 30 30 30 30
წელიწადში 60 60

სულ 120

თავისუფალი კომპონენტები (მოდული/საგანი)

მოდულის I (მოცულობა არაუმეტეს 60 კრედიტისა)   ,,აგრარული მიწათმოქმედება’’
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ზაირა ბარდაჩიძე

მოდულზე დაშვების წინაპირობა: მოკლე ციკლის არანაკლებ 90 კრედიტისა

№ საგნის კოდი საგანი
დაშვების წინაპირობა

ECTS
კრედიტი
I

სემ.
II

სემ.
1 ABITE04 აგრობიოტექნოლოგია არ გააჩნია 5

2 BGG0004
კულტურულ მცენარეთა
სელექციის საფუძვლები

არ გააჩნია
5

3 ARMWR04
აგრომელიორაცია და წყლის
რესურსების მართვა

არ გააჩნია
5

4 ELAGP04 აგრარული წარმოების არ გააჩნია 5



- 9 - (სულ 16 გვ.)

ელექტრიფიკაცია
5 PHYT004 ფიტოპათოლოგია არ გააჩნია 5
6 COBI004 კონსერვაციული ბიოლოგია არ გააჩნია 5

7 WPHG004
სარეველა, შხამიანი და მავნე
ბალახები

არ გააჩნია
5

8 MC00004 მდელოსნობა არ გააჩნია 5

9 CUSGP04
კულტურულ მცენარეთა
მეთესლეობა

არ გააჩნია
5

10 AAFOAME04 აგროსატყეო მელიორაცია არ გააჩნია 5

11 EMMPA04
აგრარული წარმოების ეკონომიკა,
მენეჯმენტი და მარკეტინგი

არ გააჩნია
5

12 KAEPR04
აგრარულ წარმოების ქიმიზაცია
და გარემოს დაცვა

არ გააჩნია
5

სემესტრში 30 30
სულ კრედიტი 60

მოდულის I I (მოცულობა არაუმეტეს 60 კრედიტისა)  ,,აგროტექნოლოგია’’. ხელმძღვანელი:
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი თინათინ
დარსაველიძე

მოდულზე დაშვების წინაპირობა: მოკლე ციკლის არანაკლებ 90 კრედიტისა

№
საგნის
კოდი

საგანი დაშვების წინაპირობა

ECTS
კრედიტ

ი
I

სემ.
II

სემ.
1 BF00004 მეხილეობის საფუძვლები არ გააჩნია 10
2 BV00004 მევენახეობის საფუძვლები არ გააჩნია 10
3 PLGR004 მემცენარეობა არ გააჩნია 10
4 BH00004 მებოსტნეობის საფუძვლები არ გააჩნია 5
5 TECR004 ტექნიკური კულტურები არ გააჩნია 5
6 FFP0004 მინდვრად საკვებწარმოება არ გააჩნია 5
7 AGRC004 მიწათმოქმედება არ გააჩნია 5
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8 EXSPEC4 ჯიშთმცოდნეობა არ გააჩნია 5
9 HCPG004 დაცული გრუნტის მებოსტნეობა არ გააჩნია 5

სემესტრში 30 30
სულ კრედიტი 60

სწავლის შედეგების რუკა

№ საგნის კოდი საგანი
ცო

დ
ნა

დ
ა

გა
ცნ

ო
ბი

ერ
ებ

ა

ცო
დ

ნი
ს

პრ
აქ

ტ
იკ

აშ
ი

გა
მო

ყე
ნე

ბი
ს

უ
ნა

რ
ი

დ
ას

კვ
ნი

ს
უ

ნა
რ

ი

კო
მუ

ნი
კა

ცი
ის

უ
ნა

რ
ი

სწ
ავ

ლ
ის

უ
ნა

რ
ი

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ებ
ი

1 AM00004 წრფივი ალგებრის ელემენტები + + + +
2 PHYS104 ფიზიკა 1 + + + +
3 CHE0104 ზოგადი ქიმია + + + +

4 INFT104
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
1

+ + + +

5 უცხოური ენა 1
5-1 FLN0307 უცხოური ენა (ინგლისური)-B1.1 + + + +

5–2 FLN1307
უცხოური ენა (ინგლისური) –
B2.1

+ + + +

5-3 FLN1107 უცხოური ენა (გერმანული) - 1 T + + + +
5-4 FLN1107 უცხოური ენა (ფრანგული) – 1T + + + +
5-5 FLN1107 უცხოური ენა (რუსული) - 1 T + + + +
6 უცხოური ენა 2

6–1 FLN0407 უცხოური ენა (ინგლისური) -B1.2 + + + +

6–2 FLN1407
უცხოური ენა (ინგლისური) –
B2.2

+ + + +

6–3 FLN1207 უცხოური ენა (გერმანული) – 2T + + + +
6–4 FLN1207 უცხოური ენა (ფრანგული) – 2T + + + +
6–4 FLN1207 უცხოური ენა (რუსული) – 2T + + + +

7 AM00004 აგრომეტეოროლოგია + + +
8 BOTAN04 ბოტანიკა + + +
9 MALAI04 მათემატიკური ანალიზის + + +
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ელემენტები

10 GEINAG4
გეოინფორმაციული სისტემები
აგრონომიაში

+ + +

11 არჩევითი ჰუმანიტარული
საგანი:

+ + +

11.1 MANCO07 ფილოსოფიის შესავალი + + +
11.2 GEHIS07 საქართველოს ისტორია + + +
11.3 SOC0007 შესავალი სოციოლოგიაში + + +
11.4 BOP0007 პოლიტიკის საფუძვლები + + + + +
11.5 GEPSY07 ფსიქოლოგიის შესავალი + + + + +

11.6 MLCT007
ენობრივი კომუნიკაციების
თანამედროვე ტექნოლოგიები

+ + +
+

11.7 CUL0007 კულტუროლოგია + + +

12 LSCME04
შრომის უსაფრთხოება და
საგანგებო სიტუაციების მართვა + + +

13 ENPRE04
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია

+ + +

14 BICHE04 ბიოორგანული ქიმია + + +
15 INCHE04 არაორგანული ქიმია + + +
16 GB00004 ზოგადი ბიოლოგია + + +
17 MCRBL04 მიკრობიოლოგია + + +

18 SOGGR0 ნიადაგმცოდნეობა-გეოლოგიის
საფუძვლები

+ + +

19 PC00004
მცენარეთა ციტოლოგიის
საფუძვლები

+ + +

20 FOOEX04
კვების პროდუქტების
ექსპერტიზა

+ + + + +

21 AGCHE04 აგროქიმია + + +

22
AM00004

სასოფლო-სამეურნეო მანქანები + + +

23 BPGEN04
მცენარეთა გენეტიკის
საფუძვლები

+ + +

24 LANUN04 მიწათმოწყობა + + +
25 ENT0004 ენტომოლოგია + + +
26 FPP0004 მცენარეთა დაცვის საფუძვლები + + +
27 ABITE04 აგრობიოტექნოლოგია + + +

28 BGG0004 კულტურულ მცენარეთა
სელექციის საფუძვლები

+ + +
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29 ARMWR04
აგრომელიორაცია და წყლის
რესურსების მართვა

+ + +

30 ELAGP04
აგრარული წარმოების
ელექტრიფიკაცია + + +

31 PHYT004 ფიტოპათოლოგია + + +
32 COBI004 კონსერვაციული ბიოლოგია + + +

33 WPHG004
სარეველა, შხამიანი და მავნე
ბალახები

+ + +

34 MC00004 მდელოსნობა + + +

35 CUSGP04
კულტურულ მცენარეთა
მეთესლეობა

+ + +

36 AAFOAME04 აგროსატყეო მელიორაცია + + +

37 EMMPA04
აგრარული წარმოების
ეკონომიკა, მენეჯმენტი და
მარკეტინგი

+ + +

38 KAEPR04
აგრარულ წარმოების ქიმიზაცია
და გარემოს დაცვა

+ + +

39 BF00004 მეხილეობის საფუძვლები + + +
40 BV00004 მევენახეობის საფუძვლები + + +
41 PLGR004 მემცენარეობა + + +
42 BH00004 მებოსტნეობის საფუძვლები + + +
43 TECR004 ტექნიკური კულტურები + + +
44 FFP0004 მინდვრად საკვებწარმოება + + +
45 AGRC004 მიწათმოქმედება + + +
46 EXSPEC4 ჯიშთმცოდნეობა + + +
47 HCPG004 დაცული გრუნტის მებოსტნეობა + + +

პროგრამის სასწავლო გეგმა
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1 AM00004
წრფივი ალგებრის
ელემენტები

5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

2 PHYS104 ფიზიკა 1 4/108 1/15 1/15 2/1 -/75
3 CHE0104 ზოგადი ქიმია 4/108 1/15 1/15 2/1 -/75

4 INFT104
ინფორმაციული
ტექნოლოგიები 1

4/108 1/15 1/15 2/1 -/75

5 უცხოური ენა 1

5-1 FLN0307
უცხოური ენა
(ინგლისური)-B1.1

3/81 2/30 2/1 -/48

5–2 FLN1307
უცხოური ენა
(ინგლისური) – B2.1

3/81 2/30 2/1 -/48

5-3 FLN1107
უცხოური ენა
(გერმანული) - 1 T

3/81 2/30 2/1 -/48

5-4 FLN1107
უცხოური ენა
(ფრანგული) – 1T

3/81 2/30 2/1 -/48

5-5 FLN1107
უცხოური ენა (რუსული)
- 1 T

3/81 2/30 2/1 -/48

6 უცხოური ენა 2

6–1 FLN0407
უცხოური ენა
(ინგლისური) -B1.2 3/81 2/30 2/1 -/48

6–2 FLN1407 უცხოური ენა
(ინგლისური) – B2.2

3/81 2/30 2/1 -/48

6–3 FLN1207
უცხოური ენა
(გერმანული) – 2T

3/81 2/30 2/1 -/48

6–4 FLN1207
უცხოური ენა
(ფრანგული) – 2T

3/81 2/30 2/1 -/48

6–4 FLN1207
უცხოური ენა (რუსული)
– 2T

3/81 2/30 2/1 -/48

7 AM00004 აგრომეტეოროლოგია 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87
8 BOTAN04 ბოტანიკა 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

9 MALAI04
მათემატიკური ანალიზის
ელემენტები

5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

10 GEINAG4
გეოინფორმაციული
სისტემები აგრონომიაში

4/108 1/15 1/15 2/1 -/75

11
არჩევითი
ჰუმანიტარული საგანი:

3/81 1/15 1/15 2/1 -/48

11.1 MANCO07 ფილოსოფიის შესავალი 3/81 1/15 1/15 2/1 -/48
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11.2 GEHIS07 საქართველოს ისტორია 3/81 1/15 1/15 2/1 -/48

11.3 SOC0007
შესავალი
სოციოლოგიაში

3/81 1/15 1/15 2/1 -/48

11.4 BOP0007 პოლიტიკის საფუძვლები 3/81 1/15 1/15 2/1 -/48
11.5 GEPSY07 ფსიქოლოგიის შესავალი 3/81 1/15 1/15 2/1 -/48

11.6 MLCT007

ენობრივი
კომუნიკაციების
თანამედროვე
ტექნოლოგიები

3/81 1/15 1/15 2/1 -/48

11.7 CUL0007 კულტუროლოგია 3/81 1/15 1/15 2/1 -/48

12 LSCME04
შრომის უსაფრთხოება
და საგანგებო
სიტუაციების მართვა

5/135 1/15 1/15 1/15 2/1 -/87

13 ENPRE04
გარემოს დაცვა და
ეკოლოგია

3/81 1/15 1/15 2/1 -/48

14 BICHE04 ბიოორგანული ქიმია 6/162 1/15 3/45 2/1 -/99
15 INCHE04 არაორგანული ქიმია 6/162 1/15 1/15 2/30 2/1 -/99
16 GB00004 ზოგადი ბიოლოგია 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87
17 MCRBL04 მიკრობიოლოგია 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

18 SOGGR0
ნიადაგმცოდნეობა-
გეოლოგიის საფუძვლები

5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

19 PC00004
მცენარეთა ციტოლოგიის
საფუძვლები 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

20 FOOEX04 კვების პროდუქტების
ექსპერტიზა

5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

21 AGCHE04 აგროქიმია 5/135 1/15 1/15 1/15 2/1 -/87

22
AM00004 სასოფლო-სამეურნეო

მანქანები
5/135 1/15 1/15 1/15 2/1 -/87

23 BPGEN04
მცენარეთა გენეტიკის
საფუძვლები

5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

24 LANUN04 მიწათმოწყობა 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87
25 ENT0004 ენტომოლოგია 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

26 FPP0004
მცენარეთა დაცვის
საფუძვლები 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

27 ABITE04 აგრობიოტექნოლოგია 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87
28 BGG0004 კულტურულ მცენარეთა 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87
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სელექციის საფუძვლები

29 ARMWR04
აგრომელიორაცია და
წყლის რესურსების
მართვა

5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

30 ELAGP04
აგრარული წარმოების
ელექტრიფიკაცია 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

31 PHYT004 ფიტოპათოლოგია 5/135 1/15 1/15 1/15 2/1 -/87

32 COBI004
კონსერვაციული
ბიოლოგია

5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

33 WPHG004
სარეველა, შხამიანი და
მავნე ბალახები

5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

34 MC00004 მდელოსნობა 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

35 CUSGP04
კულტურულ მცენარეთა
მეთესლეობა

5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

36
AAFOAME0
4

აგროსატყეო მელიორაცია 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

37 EMMPA04
აგრარული წარმოების
ეკონომიკა, მენეჯმენტი
და მარკეტინგი

5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

38 KAEPR04
აგრარულ წარმოების
ქიმიზაცია და გარემოს
დაცვა

5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

39 BF00004
მეხილეობის
საფუძვლები

10/270 4/60 4/60 2/1 -/147

40 BV00004
მევენახეობის
საფუძვლები 10/270 4/60 4/60 2/1 -/147

41 PLGR004 მემცენარეობა 10/270 4/60 4/60 2/1 -/147

42 BH00004
მებოსტნეობის
საფუძვლები 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

43 TECR004 ტექნიკური კულტურები 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

44 FFP0004
მინდვრად
საკვებწარმოება

5/135 1/15 2/30 2/1 -/87

45 AGRC004 მიწათმოქმედება 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87
46 EXSPEC4 ჯიშთმცოდნეობა 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87
47 HCPG004 დაცული გრუნტის 5/135 1/15 2/30 2/1 -/87
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მებოსტნეობა

პროგრამის ხელმძღვანელი გიორგი დანელია

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მარიამ ხომასურიძე
სამსახურის უფროსი

ფაკულტეტის დეკანი გიორგი ქვარცხავა

მიღებულია
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე

04 ივლისი 2012 წელი

სტუ-ს აკადემიური საბჭოსა და სენატის 2013 წლის
16 დეკემბრის გაერთიენებული
სხდომის დადგენილება #15 თანახმად

მოდიფიცირებულია
აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების
ინჟინერინგის ფაკულტეტის
საბჭოს სხდომაზე
28.04.2016 წელი ოქმი № 6

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი ქვარცხავა

შეთანხმებულია
სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის გიორგი ძიძიგური
სამსახურის ხელმძღვანელი


