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სწავლების ენა 

ქართული 

 

პროგრამის მიზანი 

მოამზადოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი კონკურენტუნარიანი, საინჟინრო განათლების 

საფუძვლების მქონე საპროექტო და პრაქტიკულ საექსპლუატაციო საქმიანობაზე ორიენტირებული 

აგროინჟინერი, რომელიც მყარი ბაზისური ცოდნითა და ტრანსფერული უნარებით შეძლებს 

დინამიკურად ცვალებად გარემოში ორიენტაციას, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით 

საპროექტო და საექსპლუატაციო საქმიანობის განხორციელებას, მოტივირებული იქნება  პროფესიული 

თვალსაზრისით ღირსეული წვლილი შეიტანოს საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ 

განვითარებაში. შეძლებს აგროსაინჟინრო სისტემების დაპროექტების, თანამედროვე სასოფლო-

სამეურნეო ტექნიკის ექსპლუატაციის და რეგულირების პროცესში, რისკ-ფაქტორების 

გათვალისწინებას. ბუნებრივი წყლების კლასიფიკაციას, წყლის ხარისხის შემოწმებას და მათ შეფასებას 

თანამედროვე სტანდარტების (ნორმატივების) გამოყენებით, ასევე მონიტორინგის განხორციელებას. 

 

 

პროგრამის აღწერა 
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პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით, 1 კრედიტი უდრის 27 საათს, რომელშიც იგულისხმება 

როგორც საკონტაქტო, ისე დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. კრედიტების  განაწილება 

წარმოდგენილია სასწავლო გეგმაში. პროგრამა გრძელდება 4 წელი (8 სემესტრი) და მოიცავს  240 

კრედიტს (ECTS) (ძირითადი სასწავლო კურსები - 220 კრედიტი, აქედან 209 კრედიტი სავალდებულო 

და 11 კრედიტი არჩევითი. თავისუფალი კომპონენტები 20 კრედიტი.  

სასწავლო პროცესი (21 კვირა) გაწერილია შემდეგნაირად: 15 კვირა სწავლება; ორი კვირა, კერძოდ VII 

და XIV  კვირა შუალედური გამოცდები. ესე იგი  სწავლება და ორი შუალედური შეფასება 

ხორციელდება 17 კვირის განმავლიბაში (I-XVII კვირა) . 

 XVIII-დან  XXI  კვირის ჩათვლით ხორციელდება სესიები (ძირითადი და დამატებითი გამოცდები).  

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი 

სახელმწიფო სერტიფიკატის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს, რომელიც ჩაირიცხება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

სწავლის შედეგები/კომპეტენციები (ზოგადი და დარგობრივი) 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

საინჟინრო ამოცანების გადასაჭრელად მათემატიკის ფუნდამენტური თეორიების, პრინციპებისა და  

კონცეფციების ცოდნა; ზოგადი ფიზიკისა და ქიმიის ძირითადი კანონებისა და პრინციპების ცოდნა; 

დაპროგრამების ალგორითმული ენის Visual Basic-ის ცოდნა; ტექნიკურ და გარემოსდაცვით საკითხებს 

შორის ურთიერთდამოკიდებულებების გაცნობიერება; სხვადასხვა ტიპის ელემენტების დაძაბულ-

დეფორმირებული მდგომარეობის სიმტკიცეზე, სიხისტეზე, მდგრადობაზე და დინამიკურ 

დატვირთვებზე  გაანგარიშების ცოდნა; სითხეების წონასწორობისა და მოძრაობის ძირითადი ცნებების 

გაცნობიერება; ჰიდროლოგიისა და წყლის რესურსების  მართვის ძირითადი პრინციპების 

გაცნობიერება; სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ნიადაგებისა და წყლის ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების ცოდნა; ნიადაგისა და წყლის ტიპიური დამაბინძურებლების ფიზიკური, ქიმიური და 

ბიოლოგიური მახასიათებლების ცოდნა; წყლის ფიზიოლოგიური, ბაქტერიოლოგიური და 

ბიოლოგიური პროცესების და მისი ხარისხისადმი წაყენებული მოთხოვნების ცოდნა და გაცნობიერება; 

გრუნტის წყლების კვლევის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა და გლობალურ, ეკონომიკურ, გარემოს 

დაცვით და სოციალურ კონტექსტში მათი როლის გაცნობიერება. სამგანზომილებიანი (3D) 

კონფიგურაციის ვიზუალიზაციის, ანალიზის და გადმოცემის მეთოდების ცოდნა; პროექტის მართვის 

ტექნიკური საშუალებების და დაპროექტების მთავარი პრინციპების ცოდნა; საინჟინრო პროექტირების 

განხორციელების ეტაპების დაგეგმარების ცოდნა; სენსორული გაზომვების ცდომილებათა 

განსაზღვრის მეთოდების ცოდნა; საინჟინრო პროექტირებაში ღია და დახურულ სისტემებში ენერგიისა 

და მასის ბალანსის განსაზღვრის მეთოდების ცოდნა; ელექტროენერგიისა და ელექტროხელსაწყოების 

გამოყენება აგრო-მრეწვეოლობაში; რესურსმზოგი სამანქანო ტექნოლოგიების გამოყენებასთან 

დაკავშირებულ კომპლექსურ საკითხების გაცნობიერება; ეკონომიკური საქმიანობის ძირითადი 

პრინციპებისა და მათი რეალიზაციის პირობების გაცნობიერება;  ინტეგრირებული მიკროსქემების 

სპეციფიკაციების გვერდების წაკითხვის ცოდნა; არასასურველი სიხშირეების გავლენის ასაცილებლად 

ანალოგიური სიგნალის სისტემური უზრუნველყოფის ფილტრის შექმნის ცოდნა; კვების 

პროდუქტების ხარისხის უზრუნველყოფის ცოდნა; ექსპერტიზის  კომპლექსური საკითხების 

გაცნობიერება. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:    

წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად ინჟინერიაში დიდი მოცულობის მქონე 

მონაცემთა ანალიზზე და შესაბამისი საინჟინრო გადაწყვეტილებების შერჩევზე ორიენტირებული 

მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავება და მათი პრაქტიკაში გამოყენება; რაოდენობრივი ქიმიური 

გამოთვლები; დედამიწაზე მცხოვრები მრავალფეროვანი ორგანიზმების ძირითადი ჯგუფების 

ამოცნობა, შედარება და განსხვავება; „Solidworks“ და „Auto Cad“ პროგრამული უზრუნველყოფის 

გამოყენებით საინჟინრო ამოცანების ამოხსნა; ESRI-ის, ArcGIS -ის და ArcIMS -ის  პროგრამების 

პრაქტიკაში გამოყენება; საინჟინრო ნახაზების კომპიუტერით შესრულება; ჰიდროლოგიური 

მონაცემების აღქმა, ანალიზი და ინტერპრეტაცია; წინასწარი მითითებების შესაბამისად შერჩეული 

საინჟნრო მასალების მექანიკური მახასიათებლების (თვისებების) ექსპერიმენტულ განსაზღვრა; 

საინჟინრო ამოცანების გადასაწყვეტად, სითხეების წონასწორობისა და მოძრაობის ძირითადი 
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ცნებების, განტოლებების და კანონების პრაქტიკაში გამოყენება; ნიადაგისა და წყლის მონიტორინგის 

სისტემების ხარისხის უზრუნველყოფისა და კონტროლის მაჩვენებლების განსაზღვრა; საინჟინრო 

დიზაინის განხორციელება;  სხვადასხვა სერნსორების გამოყენება საინჟინრო პრაქტიკაში; 

თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგიების პირობებში განახორციელოს სასოფლო სამეურნეო 

კულტურების წარმოება; ფასწარმოქმნისა და წარმოების მოცულობის განსაზღვრის პირობების 

გარკვევა; კონკრეტული პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად მარტივი ლოგიკური სქემების 

შექმნა; მიზნობრივი ორატორული (საჯარო) სიტყვის ფორმატირება და შესაბამისი სახით პრეზენტაცია. 

 

დასკვნის  უნარი:        

გააჩნია აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზის, სინთეზის, პრობლემის იდენტიფიცირების, დასმის, 

გაანალიზებისა და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; კომპიუტერული პროგრამის 

გამოყენებით საინჟინრო მონაცემების შეგროვება, ანალიზი და დასაბუთებული დასკვნის 

ჩამოყალიბება; შესასრულებელი სამუშაოს გააზრებისას, მარტივი შეცდომების გამოვლენა, ტექნიკური 

ლიტერატურის დახმარებით ამ შეცდომების გაანალიზებისას შესაბამისი დასკვნების გამოტანა; 

საინჟინრო ნაგებობათა გაანგარიშების და ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბება; ბუნებრივი რესურსების დამცავი ღონისძიებების შესამუშავებლად ალტერნატიული 

ვარიანტების ინჟინრული ანალიზი და შეფასება; სენსორების გაზომვებით მიღებული მონაცემების 

ანალიზი და ცდომილებათა შეფასება; ელექტროინჟინერიის სფეროში არსებული პრობლემების 

ამოცნობის უნარი, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირების ჩათვლით; 

სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის სფეროში მექანიზებული ტექნოლოგიური პროცესებისა  და 

სერვისის შესახებ შესაბამისი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ახალი და განყენებული 

მონაცემების ანალიზი; წარმოების დანახარჯებისა და მათზე მოქმედი ფაქტორების შეფასება; კვების 

პროდუქტების ექსპერტიზისათვის  დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბება; მიზნობრივი ორატორული (საჯარო) სიტყვის შექმნისა და  კონკრეტულ 

აუდიტორიასთან ადეკვატური კომუნიკაციის დამყარების მიზანშეწონილობაზე დასკვნის გაკეთება. 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

პროექტირების პროცესში ზეპირსიტყვირად და წერითი ტექნიკური ანგარიშების სახით საკუთარი 

აზრის, მსჯელობისა და დასკვნების  ნათლად ჩამოყალიბება; ფართო ტექნიკური აუდიტორიის წინაშე 

პროექტის მიმდინარეობის ეტაპობრივი ანგარიშებისა და საპროექტო წინადადებების წარდგენა და 

პრეზენტაცია; სპეციალისტებისათვის და არასპეციალისტებისათვის წერითი და ზეპირი ანგარიშების 

მისაღები ფორმით მიწოდება; მიზნობრივი საჯარო სიტყვის სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიის წინაშე 

პრეზენტაცია და პიროვნებათშორისი კომუნიკაციების დამყარება; სპეციალისტებისათვის არსებული 

მდგომარეობის შესახებ თანამედროვე საინორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებებით ინფორმაციის 

მოძიება, დამუშავება და ლაკონურად მიწოდება; მოსაზრებებისა და ხარისხობრივი და რაოდენობრივი 

ინფორმაციის თანმიმდევრულად წარმოჩენა ენერგეტიკოსებისა და სხვა დარგის 

სპეციალისტებისათვის; აგროინჟინერიის დარგში მოსაზრებების, არსებული პრობლემებისა და 

გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა; მიზნობრივი საჯარო სიტყვის 

სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიის წინაშე პრეზენტაცია და პიროვნებათშორისი კომუნიკაციების 

დამყარება. 

 

სწავლის უნარი:    

საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება; საგანმანათლებლო 

პროგრამის დამთავრების შემდეგ, პროფესიული კარიერის განვითარების მიზნით, სწავლის 

საჭიროებების დადგენა და პროცესის გაგრძელება. წყალთამეურნეობის სფეროში ახალი ცოდნის 

მიღების და საკუთარი სწავლის პროცესის საჭიროებების დადგენა; სწავლის საშუალებების მოძიება, 

სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერების საფუძველზე შემდგომი  სწავლის 

სტრატეგიულად დაგეგმვა და წარმართვა; ორატორული ხელოვნების ვერბალური და არავერბალური 

ტექნოლოგიების ცოდნის პროფესიული საქმიანობისათვის მნიშვნელობის გააზრებით საკუთარი 

სწავლის გაგრძელების საჭიროებისა და მიმართულების განსაზღვრა. 

 

 

ღირებულებები: 
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პროფესიული ეთიკის ძირითადი კანონების დაცვით მოქმედება; აგროინჟინერის პროფესიული ქცევის, 

ეთიკური პასუხისმგებლობისა და ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, 

ორგანიზებულობა და სხვა) დასამკვიდრებლად სწრაფვა. კრიტიკულ არაპროგნოზირებად 

სიტუაციებში აგროინჟინერის პროფესიული ქცევისა და ეთიკის ნორმების დაცვა; საკუთარი და 

კოლეგების პროფესიული ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა, მათ მიმართ 

დამოკიდებულების დაფასება და დასამკვიდრებლად სწრაფვა; აგრარულ და ბიოსისტემების 

დაპროექტება და მართვისას საკუთარი და კოლეგების პროფესიული ღირებულებების ფორმირების 

პროცესში მონაწილეობა; აგროინჟინერიის დარგში ღირებულებების ფორმირების პროცესში და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები 

ლექცია     სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)     პრაქტიკული     ლაბორატორიული    პრაქტიკა 

 კონსულტაცია    საკურსო სამუშაო/პროექტი     დამოუკიდებელი მუშაობა 
 

სწავლის პროცესში, კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება 

სწავლის შემდეგი მეთოდები: 

 

1. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. 

დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტიურობას. 

დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში და ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ 

პედაგოგის მიერ დასმული შეკითხვებით. იგი უვითარებს სტუდენტს მსჯელობისა და საკუთარი 

აზრის დასაბუთების უნარს.  

2. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება – იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის 

თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ თვითონ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის 

თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. ჯგუფის თითოეული წევრი მუშაობს პრობლემაზე, 

ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.  

3. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა – ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფურად 

დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალებების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად 

ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ თავის მოსაზრებებს ჯგუფის დანარჩენ 

წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში 

წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა 

სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.  

4. შემთხვევების შესწავლა (Case study) – პედაგოგი სტუდენტებთან ერთად განიხილავს კონკრეტულ 

შემთხვევებს და ისინი ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად, 

ეკოლოგიური  უსაფრთხოების სფეროში ეს შეიძლება იყოს გენეტიკური რესურსის მონიტორინგის 

კონკრეტული საკითხის  განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში - კონკრეტული, მაგალითად, 

აფხაზეთ-სამაჩაბლოს  პრობლემის ანალიზი და ა. შ.  

5. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. 

შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია მასალა 

ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მოვაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის 

დემონსტრირება შესაძლებელია როგორც მასწავლებლის, ასევე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი 

გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, 

დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს 

სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა 

მარტივ სახეს ატარებდეს.  

6. ანალიზის მეთოდი – გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 

ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 

საკითხების დეტალური გაშუქება.  

7. სინთეზის მეთოდი – გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის 

შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის 

განვითარებას.  

8. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. ამ მეთოდს მიეკუთვნება ლექცია, თხრობა, საუბარი და 

სხვ. აღნიშნულ პროცესში პედაგოგი სიტყვების საშუალებით გადასცემს, ხსნის სასწავლო მასალას, 

ხოლო სტუდენტები მოსმენით, დამახსოვრებითა და გააზრებით მას აქტიურად აღიქვამენ და 
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ითვისებენ. 

9. წერითი მუშაობის მეთოდი – რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ამონაწერებისა 

და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესეს 

შესრულება და სხვ.  

10. ლაბორატორიული მეთოდი – გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ცდების დაყენება, 

ვიდეომასალის, დინამიკური ხასიათის მასალის ჩვენება და სხვ.  

11. პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს 

პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს. ამ შემთხვევაში სტუდენტი შეძენილი ცოდნის 

საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ მოქმედებას.   

12. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პედაგოგს 

მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც 

ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.  

13. ქმედებაზე  ორიენტირებული   სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული 

მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  

14. პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია – პროექტზე მუშაობისას სტუდენტი რეალური პრობლემის 

გადასაჭრელად იყენებს შეძენილ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. პროექტით სწავლება ამაღლებს 

სტუდენტთა მოტივაციასა და პასუხისმგებლობას. პროექტზე მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, 

კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის 

შესაბამისად. პროექტი განხორციელებლად ჩაითვლება, თუ მისი შედეგები თვალსაჩინოდ და 

დამაჯერებლად, კორექტული ფორმით არის წარმოდგენილი. იგი შეიძლება შესრულდეს 

ინდივიდუალურად, წყვილებში ან ჯგუფურად; ასევე, ერთი საგნის  ან რამდენიმე საგნის 

ფარგლებში (საგანთა ინტეგრაცია); დასრულების შემდეგ პროექტი წარედგინება ფართო 

აუდიტორიას.  

 

სწავლების კონკრეტული მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის პროგრამებში 

(სილაბუსში). 

 

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 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 

 

კურსადამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს სახელმწიფო ან კერძო საწარმოში, დაწესებულებაში და 
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ფერმერულ მეურნეობებში, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია ნიადაგისა და წყლის რესურსების 

რაციონალურ დაცვასთან და გამოყენებასთან. აგრეთვე საგანმანათლებლო დაწასებულებებში, 

დარგობრივ სახელმწიფო/კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროში და მასთან დაქვემდებარებულ რეგიონალურ საინფორმაციო-

საკონსულტაციო სამსახურებში, საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების 

კომპანიაში,  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სტრუქტურულ 

ერთეულებში, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში სათანადო 

თანამდებობებზე.  

 

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. 
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თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 58 

პროგრამაში არსებული საგნობრივი დატვირთვა 

№ კურსის დასახელება კრ. 

დატვირთვის მოცულობა, 

სთ.-ში 

ლ./ს./პ./ლბ./ 

ს.პ./პრ./შ.დ. 

სემესტრი 

დ
აშ

ვე
ბ

ი
ს 

წ
ი

ნა
პი

რ
ო

ბ
ა 

სულ 

საკონტაქტ

ო 
დამ. I II III IV V VI VII VIII 

ლ./ს./პ./ 

ლბ./ს.პ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I. ძირითადი სპეციალობის დამხმარე სავალდებულო კურსები 

I.1 საინჟინრო გრაფიკა და დაპროექტების საფუძვლები 5 135 45 87 15/0/30/0/0/3 x         

I.2 კალკულუსი I 7 189 75 111 30/0/45/0/0/3 x         

I.3 ზოგადი ქიმია ინჟინრებისთვის 8 216 90 123 30/15/0/45/0/3 x         

I.4 ინფორმატიკის ელემენტები 2 54 30 21 0/0/0/30/0/3 x         

I.5 კალკულუსი II 7 189 75 111 30/0/45/0/0/3  x       I.2 

I.6 შესავალი კლასიკურ ფიზიკაში I 8 216 75 138 45/15/0/15/0/3  x        

I.7 ბიოლოგია ინჟინრებისათვის 4 108 30 75 15/0/0/15/0/3  x        

I.8 კრიტიკული აზროვნება და კომუნიკაცია 5 135 30 102 30/0/0/0/0/3 x         

I.9 ელემენტარული დიფერენციალური განტოლებები 5 135 45 87 15/0/30/0/0/3   x      I.5 

I.10 შესავალი კლასიკურ ფიზიკაში II 8 216 75 138 45/15/0/15/0/3   x      I.5 I.6  

I.11 წერილობითი, ზეპირი, ვიზუალური და 

ელექტრონული კომპოზიცია 
5 135 30 102 30/0/0/0/0/3    x      

I.12 მიკროეკონომიკის საფუძვლები 5 135 30 102 30/0/0/0/0/3     x     

I.13 საჯარო გამოსვლის  ტექნიკის საფუძვლები 4 108 30 75 15/15/0/0/0/3       x   

1.14 ნიადაგმცოდნეობის საფუძვლები 5 135 45 87 15/0/0/30/0/3   x      I.3 

1.15 
კარიერის დაგეგმვა ნიადაგისა და წყლის 

რესურსების ინჟინერიაში 
3 81 30 48 15/15/0/0/0/3    x     III.5 

 სულ დამხმარე 80 2160 735  1380 -          

II. ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსები* 

II უცხოური ენები I 

II.1 უცხოური ენა (ინგლისური B 1.1) 

3 81 30 48 0/0/30/0/0/3 x 

        

II.2 უცხოური ენა (ინგლისური B 2.1)         

II.3 უცხოური ენა (გერმანული 1 T)         

II.4 უცხოური ენა (ფრანგული1 T)         

II.5 უცხოური ენა (რუსული 1 T)         

 უცხოური ენები I I 
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№ კურსის დასახელება კრ. 

დატვირთვის მოცულობა, 

სთ.-ში 

ლ./ს./პ./ლბ./ 

ს.პ./პრ./შ.დ. 

სემესტრი 

დ
აშ

ვე
ბ

ი
ს 

წ
ი

ნა
პი

რ
ო

ბ
ა 

სულ 

საკონტაქტ

ო 
დამ. I II III IV V VI VII VIII 

ლ./ს./პ./ 

ლბ./ს.პ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

II.6 უცხოური ენა (ინგლისური B 1.2) 

3 81 30 48 0/0/30/0/0/3 

 

x 

      II.1 

II.7 უცხოური ენა (ინგლისური B 2.2)        II.2 

II.8 უცხოური ენა (გერმანული 2 T)        II.3 

II.9 უცხოური ენა (ფრანგული 2 T)        II.4 

II.10 უცხოური ენა (რუსული 2 T)        II.5 

 ჰუმანიტარული 

II.11 ფილოსოფიის საფუძვლები 

5 135 30 102 30/0/0/0/0/3 

     

x 

   

II.12 სოციოლოგიის პრინციპები         

II.13 შესავალი ფსიქოლოგიაში         

 სულ არჩევითი 11 297 90 198 -          

III. ძირითადი სპეციალობის სავალდებულო კურსები 

III.1 საინჟინრო პრობლემების გადაწყვეტა 

კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით 
5 135 45 87 15/0/30/0/0/3  x       I.2 

III.2 საინჟინრო სტატიკა 6 162 60 99 30/0/30/0/0/3   x      I.5 I.6 

III.3 აგრარული და ბიოსისტემების ინჟინერიის 

საფუძვლები 
5 135 45 87 15/0/30/0/0/3   x      

I.5 

III.1 

III.5 

III.4 პროგრამული უზრუნველყოფის “AutoCad”-ს 

გამოყენება საინჟინრო პრობლემების გადაწყვეტაში 
5 135 45 87 15/0/0/30/0/3      x   

I.1 

III.1 

III.5 შესავალი აგრარულ და ბიოსისტემების ინჟინერიაში 3 81 30 48 0/0/30/0/0/3  x        

III.6 საინჟინრო სტატისტიკა 6 162 60 99 30/0/30/0/0/3    x     I.5 

III.7 მასალათა მექანიკა 7 189 75 111 45/0/0/30/0/3    x     III.2 

III.8 საინჟინრო თერმოდინამიკა 
5 135 45 87 45/0/0/0/0/3    x     

I.9 

I.10 

III.9 სითხეების მექანიკა 6 162 60 99 15/0/0/30/15/3     x    III.2 

III.10 საინჟინრო ჰიდროლოგია და ჰიდრავლიკა 6 162 60 99 15/0/30/0/15/3      x   III.9 

III.11 გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა გისი (GIS) და 

ბუნებრივი რესურსების მართვა 
6 162 60 99 15/0/0/45/0/3     x    I.4 

III.12 გამოყენებითი რიცხვითი მეთოდები აგრარულ და 

ბიოსისტემების ინჟინერიაში 
5 135 45 87 15/0/0/30/0/3     x    

I.9 

III.1 
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№ კურსის დასახელება კრ. 

დატვირთვის მოცულობა, 

სთ.-ში 

ლ./ს./პ./ლბ./ 

ს.პ./პრ./შ.დ. 
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ო 
დამ. I II III IV V VI VII VIII 

ლ./ს./პ./ 

ლბ./ს.პ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

III.13 საინჟინრო გეოლოგია და გარემოს დაცვა 4 108 30 75 15/0/15/0/0/3       x   

III.14 ნიადაგისა და წყლის დაცვის სისტემების 

დაპროექტება და შეფასება 
5 135 45 87 15/0/30/0/0/3       x  III.9 

III.15 მიკრობიოლოგია ინჟინრებისათვის 5 135 45 87 30/0/0/15/0/3      x   I.7 

III.16 გარემოს დაცვის ინჟინერიის საფუძვლები 
5 135 45 87 15/0/30/0/0/3      x   

I.3 I.5 

III.9 

III.17 ნიადაგისა და წყლის მონიტორინგის სისტემების 

დაპროექტება და შეფასება 
5 135 45 87 15/0/30/0/0/3        x III.14 

III.18 ჰიდროგეოლოგია 
5 135 45 87 15/0/30/0/0/3        x 

III.10 

III.13 

III.19 აგროსაინჟინრო პროექტირება I 
4 108 30 75 15/0/0/0/15/3       x  

III.4 

III.7 

III.20 აგროსაინჟინრო პროექტირება II 
4 108 30 75 0/0/0/0/30/3        x 

III.4 

III.7 

III.21 დაპროექტება და პროექტის მართვა აგრარულ და 

ბიოსისტემების ინჟინერიაში 
5 135 45 87 15/0/30/0/0/3    x     III.3 

III.22 ელექტროენერგიისა და ელექტროხელსაწყოების 

გამოყენება აგრომრეწველობაში 
7 189 75 111 45/0/0/30/0/3     x    I.10 

III.23 სასოფლო-სამეურნეო მანქანების ფუნქციონალური 

ანალიზი და მოდელირება 
5 135 45 87 30/0/15/0/0/3      x   

III.3 

III.12 

III.24 აპარატურა აგრარულ და ბიოსისტემების 

ინჟინერიაში 
5 135 45 87 15/0/30/0/0/3       x  III.21 

III.25 ცხოველთა სადგომების გარემოს დაცვითი 

მოდიფიცირებული სისტემების დაპროექტება 
4 108 30 75 30/0/0/0/0/3        x 

III.3 

III.8 

 სულ სავალდებულო 129 3483 1185  2247 -          

IV. ძირითადი სპეციალობის თავისუფალი კომპონენტები** 

IV.1 მსოფლიო რელიგიების საფუძვლები 5 135 30 102 30/0/0/0/0/3        x  

IV.2 შესავალი საერთაშორისო პოლიტიკაში 5 135 45 87 45/0/0/0/0/3        x  

IV.3 გლობალური ცვლილებები 5 135 45 87 15/30/0/0/0/3        x  

IV.4 გარემოსდაცვითი  გეოგრაფია 5 135 45 87 45/0/0/0/0/3        x  
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№ კურსის დასახელება კრ. 

დატვირთვის მოცულობა, 

სთ.-ში 

ლ./ს./პ./ლბ./ 

ს.პ./პრ./შ.დ. 

სემესტრი 

დ
აშ

ვე
ბ

ი
ს 

წ
ი

ნა
პი

რ
ო

ბ
ა 

სულ 

საკონტაქტ

ო 
დამ. I II III IV V VI VII VIII 

ლ./ს./პ./ 

ლბ./ს.პ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

IV.5 სექსოლოგიის საფუძვლები 5 135 45 87 45/0/0/0/0/3        x  

 სულ თავისუფალი კომპონენტები 20 540 180 348           

 ჯამი 240 6480             

 
*ძირითადი სპეციალობის შეთავაზებული არჩევითი კურსებიდან სტუდენტი თითოეულ სემესტრში ირჩევს ერთს.‘ 

**ძირითადი სპეციალობის თავისუფალი კომპონენტებიდან (5 საგანი) სტუდენტი ირჩევს 4 საგანს (20 კრედიტი), რომელებიც ისწავლება მე–8 სემესტრში. 

 

დამხმარე აღნიშვნები: კრ.-კრედიტი; სთ.-საათი; დამ.- დამოუკიდებელი მუშაობა;  ლ.-ლექცია; ს. - სემინარი, ჯგუფში მუშაობა; პ.-პრაქტიკული მეცადინეობა; 

ლბ.- ლაბორატორიული მუშაობა; ს.პ.-საკურსო პროექტი; პრ.-პრაქტიკა; კ.-კონსულტაცია; შ.დ. - შუალედური და დასკვნითი გამოცდა. 
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I. ძირითადი სპეციალობის დამხმარე სავალდებულო კურსები 

1.1 EGID005GA1-LP 
საინჟინრო გრაფიკა და დაპროექტების 

საფუძვლები 
X X   X  

1.2 AGCA108GA2-LP კალკულუსი I X X X X X  

1.3 GCE0010GA1-LSB ზოგადი ქიმია ინჟინრებისთვის X X  X X  

1.4 ELCOS10GA1-B ინფორმატიკის ელემენტები X X   X  

1.5 AGCA208GA2-LP კალკულუსი II X X X X X  

1.6 ICP0108GA1-LSB შესავალი კლასიკურ ფიზიკაში I X X  X X  

1.7 PBENG10GA1-LB ბიოლოგია ინჟინრებისათვის X X  X X  

1.8 CTCMO07GA1-L 
კრიტიკული აზროვნება და 

კომუნიკაცია 
X X  X   

1.9 AGDEQ08GA2-LP 
ელემენტარული დიფერენციალური 

განტოლებები 
X X X  X  

1.10 ICP0208GA1-LSB შესავალი კლასიკურ ფიზიკაში II X X  X X  

1.11 WOVE007GA1-L 
წერილობითი, ზეპირი, ვიზუალური 

და ელექტრონული კომპოზიცია 
X X  X   

1.12 PRIMI07GA1-L მიკროეკონომიკის საფუძვლები X X X    

1.13 FUNPI10GA1-LS 
საჯარო გამოსვლის  ტექნიკის 

საფუძვლები 
X X X X X  

1.14 FOSSC10GA1-LB ნიადაგმცოდნეობის საფუძვლები X X X    

1.15 PWSMR10GA1-LS 
კარიერის დაგეგმვა ნიადაგისა და 

წყლის რესურსების ინჟიენრიაში 
X X  X X X 

II. ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსები 

2. უცხოური ენები I 

2.1 FLNE112GA1-P უცხოური ენა (ინგლისური B 1.1) X X  X X  

2.2 FLN1312GA1-P უცხოური ენა (ინგლისური B 2.1) X X  X X  

2.3 FLNG112GA1-P უცხოური ენა (გერმანული 1 T) X X  X X  

2.4 FLNF112GA1-P უცხოური ენა (ფრანგული 1 T) X X  X X  

2.5 FLNR112GA1-P უცხოური ენა (რუსული 1 T) X X  X X  

3. უცხოური ენები II 

3.1 FLNE212GA1-P უცხოური ენა (ინგლისური B 1.2) X X  X X  

3.2 FLN1412GA1-P უცხოური ენა (ინგლისური B 2.2) X X  X X  

3.3 FLNG212GA1-P უცხოური ენა (გერმანული 2T) X X  X X  

3.4 FLNF212GA1-P უცხოური ენა (ფრანგული 2 T) X X  X X  

3.5 FLNR212GA1-P უცხოური ენა (რუსული 2 T) X X  X X  

4. ჰუმანიტარული 

4.1 FP00007GA1-L ფილოსოფიის საფუძვლები X  X X   

4.2 ITPS007GA1-L სოციოლოგიის პრინციპები X  X   X 

4.3 PS00007GA1-L შესავალი ფსიქოლოგიაში X X X    

III. ძირითადი სპეციალობის სავალდებულო კურსები 

3.1 EPCAL01GA1-LP საინჟინრო პრობლემების გადაწყვეტა X X X  X  
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კომპიუტერული ტექნიკის 

გამოყენებით 

3.2 STEN001GA1-L საინჟინრო სტატიკა X X X    

3.3 FABE010GA1-LP 
აგრარული და ბიოსისტემების 

ინჟინერიის საფუძვლები 
X X X    

3.4 EAPSM05GA1-LB 

პროგრამული უზრუნველყოფის 

“AutoCad”-ის გამოყენება საინჟინრო 

პრობლემების გადაწყვეტაში 

X X X X   

3.5 EABE010GA1-P 
შესავალი აგრარულ და 

ბიოსისტემების ინჟინერიაში 
X   X X  

3.6 AGEST08GA1-LP საინჟინრო სტატისტიკა X X X  X  

3.7 MML0001GA1-LB მასალათა მექანიკა X X X  X  

3.8 ENT0010GA1-L საინჟინრო თერმოდინამიკა X  X X   

3.9 MEFLU10GA1-LB სითხეების მექანიკა X X X X   

3.10 EHHS010GA1-LP 
საინჟინრო ჰიდროლოგია და 

ჰიდრავლიკა 
X X X X   

3.11 GISNM03GA1-LB 

გეოგრაფიული საინფორმაციო 

სისტემა გისი (GIS) და ბუნებრივი 

რესურსების მართვა 

X X X X   

3.12 ANMABI08GA2-LB 

გამოყენებითი რიცხვითი მეთოდები 

აგრარულ და ბიოსისტემების 

ინჟინერიაში 

X X   X  

3.13 ANMABE08GA1-LP 
საინჟინრო გეოლოგია და გარემოს 

დაცვა 
X X X  X  

3.14 DESWS10GA1-LP 
ნიადაგისა და წყლის დაცვის 

სისტემების დაპროექტება და შეფასება 
X X X  X X 

3.15 INMCR10GA1-LB მიკრობიოლოგია ინჟინრებისათვის X X X    

3.16 PEE0010GA1-LP 
გარემოს დაცვის ინჟინერიის 

საფუძვლები 
X X X    

3.17 DESWM10GA1-LP 
ნიადაგისა და წყლის მონიტორინგის 

სისტემების დაპროექტება და შეფასება 
X X X X  X 

3.18 GRWH010GA1-LP ჰიდროგეოლოგია X X X X   

3.19 AED0010GA1-LPK აგროსაინჟინრო პროექტირება X X X X X X 

3.20 PMD0010GA1-LP 

დაპროექტება და პროექტის მართვა 

აგრარულ და ბიოსისტემების 

ინჟინერიაში 

X X X   X 

3.21 AAEPE02GA1-LB 

ელექტროენერგიისა და 

ელექტროხელსაწყოების გამოყენება 

აგრომრეწველობაში 

X X X X   

3.22 FADFM10GA1-LB 

სასოფლო-სამეურნეო მანქანების 

ფუნქციონალური ანალიზი და 

მოდელირება 

X X X X  X 
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3.23 IABE010GA1-LB 
აპარატურა აგრარულ და 

ბიოსისტემების ინჟინერიაში 
X X X    

3.24 DEMSH10GA1-L   

ცხოველთა სადგომების გარემოს 

დაცვითი მოდიფიცირებული 

სისტემების დაპროექტება 

X X X X   

IV. ძირითადი სპეციალობის თავისუფალი კომპონენტები 

4.1 ITWR010GA1-LS მსოფლიო რელიგიათა ისტორია X X X    

4.2 IIP0010GA1-L 
შესავალი საერთაშორისო 

პოლიტიკაში 
X  X X   

4.3 GLCHE10GE1-LP გლობალური ცვლილებები X X X    

4.4 ENGEO10GA1-LP გარემოსდაცვითი  გეოგრაფია X X X X   

4.5 HUSEX10GA1-L სექსოლოგიის საფუძვლები X X X X X X 

 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი    იარაკლი ყრუაშვილი 

 

 

 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის    მარიამ ხომასურიძე 

სამსახურის უფროსი 

 

ფაკულტეტის დეკანი                                                                                          გიორგი ქვარცხავა                                                                                     

 

 

                 დამტკიცებულია 

        სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 

           2014 წლის 9 იანვრის 

         №1057 დადგენილებით 

 

მოდიფიცირებულია 

აგრარული მეცნიერებების და 

ბიოსისტემების ინჟინერინგის 

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

               03.04.2017 წ., ოქმი № 18 

 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე     გიორგი ქვარცხავა 

 

 

შეთანხმებულია 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან   გიორგი ძიძიგური 

 


