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მოდიფიცირებულია
სტუ-ს აკადემიური საბჭოს

2016 წლის 19 მაისის
№ 2005 დადგენილებით

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა
პროგრამის სახელწოდება

სასურსათო ტექნოლოგია

Food Technology

ფაკულტეტი

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგი

Agricultural  Scince and Biosystems Engineering

პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები

პროფესორი თეიმურაზ რუხაძე

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

სასურსათო ტექნოლოგიის მაგისტრი
Master of  Food Technology
მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამის არანაკლებ 120 კრედიტის შესრულების
შემთხვევაში

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით

120 კრედიტი

სწავლების ენა

ქართული

პროგრამის მიზანი

სტუდენტს მისცეს ღრმა სისტემური ცოდნა სასურსათო ტექნოლოგიის სხვადასხვა დარგში.
შეასწავლოს სასურსათო პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური სქემები, საწარმოო
ხერხები და მეთოდები, წარმოებისას მიმდინარე ფიზიკო–ქიმიური პროცესები, შესაბამისი
მანქანა–დანადგარები. ახალი სანედლეულო რესურსის გამოვლენა და მათ ბაზაზე ახალი
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სახის პროდუქციის შექმნა, დარგის პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება და სამეცნიერო
სამუშაოებში მონაწილეობა.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული
აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების
საფუძველზე (საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების
დეპარტამენტის ვებგვერდზეhttp://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე
მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვასამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე,
შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი
წესით.

სწავლის შედეგები და კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი)

ცოდნა და გაცნობიერება – სასურსათო ტექნოლოგიის სფეროს ღრმა და სისტემური
ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას,
აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს; დარგობრივი ინფორმაციული
ტექნოლოგიების და პროგრამული პაკეტების გამოყენება. ტექნოლოგიური პროცესების
დაგეგმვა, პროექტირების და განხორციელების ჩვევების გამომუშავება. ტექნოლოგიური
პროცესების დროს კანონზომიერებების და თავისებურებების შემეცნება.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ახალ, გაუთვალისწინებელ და
მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება, კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის
ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება
უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; საწარმოს ტექნოლოგიური სქემის და
ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტურობაზე ზრუნვა. უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით კვლევითი, კონსტრუქციული და ტექნიკური ხასიათის პროექტის
განხორციელება. ტექნიკურ საშუალებებისა და მოწყობილობა-დანადგარების
ექსპლუატაციისთვის დადგენილი ნორმების, წესების და სტანდარტების დაცვა.
ექსპერიმენტულ –ტექნოლოგიური ინოვაციების ხელშეწყობა და განვითარება. მანქანა-
დანადგარების, ტექნოლოგიური ხაზების საექსპლუატაციო ღირებულებების შეფასება და
მათი შემდგომი მოდერნიზაცია.

დასკვნის გაკეთების უნარი – სასურსათო ტექნოლოგიაში რთული და არასრული
ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების
ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;
კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბება პროცესების მოდელირებისა და და ამოცანათა
გადაწყვეტის პროცესში.

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე სასურსათო ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული
დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება, პრობლემებზე ადექვატური რეაგირება.
პროდუქციის შემდგომი სრულყოფის და ბაზრის მოთხოვნილებების გათვალისწინებით
ტექნოლოგიური რეგლამენტის კორექტირება და ახალი რესურსების გამოთვლა.
ექსპერტიზის შეფასება-შეჯერება სტანდარტებთან და სხვა მარეგულირებელ
დოკუმენტებთან შესაბამისობაში. კომპიუტერული გამოთვლების მეთოდებითა და
კომპიუტერული მოდელირებით ექსპერიმენტალური კვლევის ოპტიმალური და სწორი
ორგანიზება.
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კომუნიკაციის უნარი - სასურსათო ტექნოლოგიის პრობლემების ირგვლივ თავისი
დასკვნების, პერსპექტივის და ინოვაციური წინადადებების, არგუმენტაციისა და კვლევის
მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხო
ენებზე, ლაკონურად, გასაგებად დაწერითი ნორმებია დაცვით პროფესიული დოკუმენტაციის
შედგენისა და წარდგენის უნარი. აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით;

სწავლის ნარი – სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის
თავისებურებების გაცნობიერება, პროფესიული ზრდის სტრატეგიის დაგეგმვა და სწავლის
მიმართულებების განსაზღვრა.

ღირებულებები – ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და
ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. პროფესიული ღირებულებების,
ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა;

პროფესიული ღირებულებებიდან გამომდინარე დარგის განვითარების პერსპექტივის
არგუმენტაცია ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ასპექტში, -კოლეგებთან
თანამშრომლობით პროფესიასთან დაკავშირებული ფასეულობების და ახალი
ღირებულებების დამკვიდრება.

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები☒ლექცია ☒სემინარი (ჯგუფში მუშაობა) ☒პრაქტიკული ☒ლაბორატორიული ☐პრაქტიკა☒
საკურსო სამუშაო/პროექტი ☒ კონსულტაცია ☒დამოუკიდებელი მუშაობა ☒ სამაგისტრო
ნაშრომი
სწავლების პროცესში რომელიმე კონკრეტული საკითხის შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ
ერთი მეთოდით. პედაგოგს სწავლების პროცესში უხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება,
ასევე ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს მეთოდთა შერწყმას. სწავლების პროცესში მეთოდები
ერთმანეთს ავსებს.
გთავაზობთ სწავლებისა და სწავლის ყველაზე გავრცელებულ მეთოდებს და მათ
განმარტებებს. მათგან საჭირო მეთოდს, კონკრეტული მიზნიდან და ამოცანიდან
გამომდინარე, შეარჩევს პედაგოგი.
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. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების
და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას.
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5. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს
პროცესი სწავლებისას ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების
დანახვის გზით ხორციელდება.
6. შემთხვევების შესწავლა (Case study) – პედაგოგი სტუდენტებთან ერთად განიხილავს
კონკრეტულ შემთხვევებს და ისინი ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს.
მაგალითად, საინჟინრო უსაფრთხოების სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული ავარიის ან
კატასტროფის განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში - კონკრეტული, მაგალითად, ყარაბახის
პრობლემის (სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტის) ანალიზი და ა. შ.
7. გონებრივი იერიში (Brain storming) – ეს მეთოდი გულისხმობს თემის ფარგლებში
კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია
რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას.
აღნიშნული მეთოდი განაპირობებს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის
განვითარებას. მეთოდის გამოყენება ეფექტიანია სტუდენტთა 2 მრავალრიცხოვანი ჯგუფის
არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:
- პრობლემის/საკითხის განსაზღვრა შემოქმედებითი კუთხით;
დროის გარკვეულ მონაკვეთში საკითხის ირგვლივ მსმენელთა მიერ გამოთქმული იდეების
კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე);
- შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის
დასადგენად;
-შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ გასაზღვრული კრიტერიუმებით;
- გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამება დასმულ
საკითხს;
- უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო
საშუალების გამოვლენა.
8. როლური და სიტუაციური თამაშები – წინასწარ შემუშავებული სცენარის მიხედვით
განხორციელებული თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან
შეხედონ საკითხს. იგი ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე
როგორც დისკუსია, ეს თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის
დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს.
9. 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.
10. ინდუქციური მეთოდი – განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას,
როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის
მიმართული ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან
ზოგადისკენ.
11. დედუქციური მეთოდი – განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას,
რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს
წარმოადგენს ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.
12. ანალიზის მეთოდი – გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის,
შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული
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ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება.
13. სინთეზის მეთოდი – გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის
შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის
განვითარებას.
14. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.
15. წერითი მუშაობის მეთოდი – რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს:
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა,
რეფერატის ან ესეს შესრულება და სხვ.
16. ლაბორატორიული მეთოდი – გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ცდების
დაყენება, ვიდეომასალის, დინამიკური ხასიათის მასალის ჩვენება და სხვ.
17. 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, მაგალითად, საწარმოო და
პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.
18. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ.
პედაგოგს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით
განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.
19. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ
ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული
მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.
20. 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 ფარგლებში ან რამდენიმე საგნის ფარგლებში (საგანთა ინტეგრაცია); დასრულების
შემდეგ პროექტი წარედგინება ფართო აუდიტორიას.
21. ელექტრონული სწავლება (E-learning) – გულისხმობს სწავლებას ინტერნეტითა და
მულტიმედიური საშუალებებით. იგი მოიცავს სწავლების პროცესის ყველა კომპონენტს
(მიზნები, შინაარსი, მეთოდები, საშუალებები და სხვ.), რომელთა რეალიზება ხდება
სპეციფიკური საშუალებებით. ელექტრონული სწავლება არის სამი სახის:
● დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პედაგოგისა და

სტუდენტების საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის გადაცემა
ხორციელდება ელექტრონული კურსის საშუალებით;

● დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას პროფესორის
ფიზიკური დასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი თავიდან ბოლომდე დისტანციურად,
ელექტრონული ფორმატით მიმდინარობს;

ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური) - სწავლების ძირითადი ნაწილი მიმდინარეობს
დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი ხორციელდება საკონტაქტო საათების
ფარგლებში.
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სტუდენტის ცოდნის შეფასება

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-გვერდზეhttp://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf
კვლევითი კომპონენტის შეფასების წესი მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე
http://www.gtu.ge/study/scavleba/samag_Sefas.pdf

დასაქმების სფერო

კვების პროდუქტების საწარმოები, კვლევითი ლაბორატორიები და ექსპერტიზის
ლაბორატორიები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სამეცნიერო ცენტრები.

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამები

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და მატერიალური რესურსი

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

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 27
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სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სქემა

№ სასწავლო და სამეცნიერო
კომპონენტები

I წელი II წელი სულ,
კრედიტები

სე
მე

სტ
რ

ი
I

სე
მე

სტ
რ

ი
II

სე
მე

სტ
რ

ი
II

I

სე
მე

სტ
რ

ი
IV

სასწავლო კომპონენტი:

1 სასწავლო კურსები 30 25 20 75
კვლევითი კომპონენტი:

2
სამაგისტრო კვლევის პროექტი
/პროსპექტუსი

5 5

3
თეორიული/ექსპერიმენტული
კვლევა/კოლოქვიუმი

10 10

4
სამაგისტრო ნაშრომის დასრულება და
დაცვა

30 30

ECTS
კრედიტ
ები

სემესტრში 30 30 30 30 120
კურსზე 60 60 120

”სასურსათო ტექნოლოგიის” სპეციალობის სამაგისტრო თემატიკის
„ალკოჰოლიანი, ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია, ეთილის სპირტის

წარმოების ტექნოლოგია.“ საგნობრივი დატვირთვა

№ საგნის კოდი საგანი

დაშვების
წინაპირობა

ECTS კრედიტი

I წელი II წელი
სემესტრი

I II III

1

BCME007P ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური),

არ გააჩნია

5
BCMF007P

ბიზნესკომუნიკაცია (ფრანგული),

BCMG007P
ბიზნესკომუნიკაცია (გერმანული),

BCMR007P
ბიზნესკომუნიკაცია (რუსული).

2

TTTPE07L ტექნიკური თარგმნის თეორია და
პრაქტიკა (ინგლისური),

არ გააჩნია 5TTTPF07L ტექნიკური თარგმნის თეორია და
პრაქტიკა (ფრანგული),

TTTPG07L ტექნიკური თარგმნის თეორია და
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პრაქტიკა (გერმანული),

TPTTR07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და
პრაქტიკა (რუსული)

3
METIN02 სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ

ინოვაციათა მენეჯმენტი
არ გააჩნია

5

4 MTSSE04 მასალათმცოდნეობა არ გააჩნია 3

5 FS12304 სურსათის უვნებლობა არ გააჩნია 5

6
UFPR04 სასურსათო წარმოების ნარჩენების

გადამუშავება
არ გააჩნია

3

7
PSCLF04 ტექნოლოგიური პროცესების

ავტომატიზაციის საფუძვლები
არ გააჩნია

5

8
MTEAD04 თანამედროვე ტექნოლოგიური

დანამატები
არ გააჩნია

5

9
DOFPS04 სასურსათო პროდუქტების წარმოების

პროექტირება.
არ გააჩნია

5

10 FPBCH04 სასურსათო წარმოების ბიოქიმია არ გააჩნია 5

11
MMFPG04 სასურსათოპროდუქტებისტექნოლოგი

ურიპროცესებისმათემატიკურიმოდელ
ირება

არ გააჩნია
4

12
TGOAB04 ყურძნისეული წარმოშობის

ალკოჰოლური სასმელების
ტექნოლოგია

სასურსათო
წარმოების
ბიოქიმია

5

13
MOAAB04

ალკოჰოლური სასმელების ანალიზის
მეთოდები

სასურსათო
წარმოების
ბიოქიმია

5

14
EALPN04

ეთილის სპირტის წარმოება
სასურსათო
წარმოების
ბიოქიმია

5

15 BPRTE04 ლუდის წარმოების ტექნოლოგია
სასურსათო
წარმოების
ბიოქიმია

5

16 NALDT04 უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია
სასურსათო
წარმოების
ბიოქიმია

5

სემესტრში 30 25 20

წელიწადში 55 20

სულ 75
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”სასურსათო ტექნოლოგიის” სპეციალობის სამაგისტრო თემატიკის
“პურ-პროდუქტების, საკონდიტრო, რძისა და ხორცის პროდუქტების ტექნოლოგია,

საქაროზის და შაქრისმაგვარი ნივთიერებების წარმოების ტექნოლოგია”საგნობრივი
დატვირთვა

№
საგნის
კოდი

საგანი დაშვების წინაპირობა

ECTS კრედიტი

I წელი II წელი

სემესტრი
I II III

1

BCME007 ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური),

არ გააჩნია 5
BCMF007 ბიზნესკომუნიკაცია (ფრანგული),
BCMG007 ბიზნესკომუნიკაცია (გერმანული),
BCMR007 ბიზნესკომუნიკაცია (რუსული).

2

TTTPE07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და
პრაქტიკა (ინგლისური),

არ გააჩნია 5

TTTPF07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და
პრაქტიკა (ფრანგული),

TTTPG07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და
პრაქტიკა (გერმანული),

TTTPR07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და
პრაქტიკა (რუსული)

3
METIN02 სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ

ინოვაციათა მენეჯმენტი
არ გააჩნია

5

4 MTSSE04 მასალათმცოდნეობა არ გააჩნია 3

5 FS12304 სურსათის უვნებლობა არ გააჩნია 5

6
UFPR04 სასურსათო წარმოების ნარჩენების

გადამუშავება
არ გააჩნია

3

7
PSCLF04 ტექნოლოგიური პროცესების

ავტომატიზაციის საფუძვლები
არ გააჩნია

5

8
MTEAD04 თანამედროვე ტექნოლოგიური

დანამატები
არ გააჩნია

5

9
DOFPS04 სასურსათო პროდუქტების

წარმოების პროექტირება.
არ გააჩნია

5

10 FPBCH04 სასურსათო წარმოების ბიოქიმია არ გააჩნია 5

11
MMFPG04 სასურსათოპროდუქტებისტექნოლო

გიურიპროცესებისმათემატიკურიმო
დელირება

არ გააჩნია
4

12
TBRPR04

პურ– პროდუქტების ტექნოლოგია
სასურსათო
წარმოების ბიოქიმია.

5

13
TCONP04 საკონდიტრო პროდუქტების

ტექნოლოგია
სასურსათო
წარმოების ბიოქიმია.

5
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14
TOMAP04 რძისა და რძის პროდუქტების

ტექნოლოგია
სასურსათო
წარმოების ბიოქიმია.

5

15
TOMMP04 ხორცისა და ხორცის პროდუქტების

ტექნოლოგია
სასურსათო
წარმოების ბიოქიმია.

5

16 SUSPN04 საქაროზის წარმოება არ გააჩნია 5

სემესტრში 30 25 20

წელიწადში 55 20

სულ 75

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

BCME007 ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) X X X X

BCMF007 ბიზნესკომუნიკაცია (ფრანგული) X X X
BCMG007 ბიზნესკომუნიკაცია (გერმანული), X X X X
BCMR007 ბიზნესკომუნიკაცია (რუსული) X X X X

2

TTTPE07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და
პრაქტიკა (ინგლისური)

X X X X

TTTPF07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და
პრაქტიკა (ფრანგული),

X X X

TTTPG07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და
პრაქტიკა (გერმანული),

X X X X

TTTPR07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და
პრაქტიკა (რუსული)

X X X X

3
METIN02 სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ

ინოვაციათა მენეჯმენტი
X X X

4 MTSSE04 მასალათმცოდნეობა X X X
5 FS12304 სურსათის უვნებლობა X X X X

6
UFPR04 სასურსათო წარმოების ნარჩენების

გადამუშავება
X X X

7
PSCLF04 ტექნოლოგიური პროცესების

ავტომატიზაციის საფუძვლები
X X X X

8
MTEAD04 თანამედროვე ტექნოლოგიური

დანამატები
X X X
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9
DOFPS04 სასურსათო პროდუქტების

წარმოების პროექტირება
X X X

10 FPBCH04 სასურსათო წარმოების ბიოქიმია X X X

11
MMFPG04 სასურსათოპროდუქტებისტექნოლოგ

იურიპროცესებისმათემატიკურიმოდ
ელირება

X X X

12
TGOAB04 ყურძნისეული წარმოშობის

ალკოჰოლური სასმელების
ტექნოლოგია

X X X

13
MOAAB04 ალკოჰოლური სასმელების

ანალიზის მეთოდები
X X X

14 EALPN04 ეთილის სპირტის წარმოება X X X
15 BPRTE04 ლუდის წარმოების ტექნოლოგია X X X

16 NALDT04
უალკოჰოლო სასმელების
ტექნოლოგია

X X X

17 TBRPR04 პურ– პროდუქტების ტექნოლოგია X X X

18
TCONP04 საკონდიტრო პროდუქტების

ტექნოლოგია
X X X

19
TOMAP04 რძისა და რძის პროდუქტების

ტექნოლოგია
X X X X

20
TOMMP04 ხორცისა და ხორცის პროდუქტების

ტექნოლოგია
X X X X

21 SUSPN04 საქაროზის წარმოება X X X X
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პროგრამის სასწავლო გეგმა

№

საგნის
კოდი

საათები

საგანი

EC
TS

კრ
ედ

იტ
ი\

სა
ათ

ი

ლ
ექ

ცი
ა

სე
მი

ნა
რ

ი
(ჯ

გუ
ფ

ში
მუ

შა
ო

ბა
)

პრ
აქ

ტ
იკ

უ
ლ

ი

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
იუ

ლ
ი

პრ
აქ

ტ
იკ

ა

სა
კუ

რ
სო

სა
მუ

შა
ო

/პ
რ

ო
ექ

ტ
ი

შუ
ალ

ედ
უ

რ
ი/

დ
ას

კვ
ნი

თ
იგ

ამ
ო

ცდ
ა

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
მუ

შა
ო

ბა

1

BCMG007
BCMR007
BCME007
BCMF007

ბიზნესკომუნიკაცია

5/135 3/45 2/1 87

2

TTTPE07
TTTPF07
TTTPG07
TTTPR07

ტექნიკური თარგმნის თეორია და
პრაქტიკა

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

3 METIN02
სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ
ინოვაციათა მენეჯმენტი

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

4 MTSSE04 მასალათმცოდნეობა 3/81 1/15 1/15 2/1 48
5 FS12304 სურსათის უვნებლობა 5/135 1/15 2/30 2/1 87

6 UFPR04
სასურსათო წარმოების ნარჩენების
გადამუშავება

3/81 2/30 2/1 48

7 PSCLF04
ტექნოლოგიური პროცესების
ავტომატიზაციის საფუძვლები

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

8 MTEAD04
თანამედროვე ტექნოლოგიური
დანამატები

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

9 DOFPS04
სასურსათო პროდუქტების
წარმოების პროექტირება.

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

10 FPBCH04 სასურსათო წარმოების ბიოქიმია 5/135 1/15 2/30 2/1 87

11 MMFPG04
სასურსათოპროდუქტებისტექნოლ
ოგიურიპროცესებისმათემატიკური
მოდელირება

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

თემატიკა: ალკოჰოლიანი, ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია, ეთილის სპირტის
წარმოების ტექნოლოგია

12 TGOAB04
ყურძნისეული წარმოშობის
ალკოჰოლური სასმელების
ტექნოლოგია

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

13 MOAAB04
ალკოჰოლური სასმელების
ანალიზის მეთოდები

5/135 3/45 2/1 87

14 EALPN04 ეთილის სპირტის წარმოება 5/135 1/15 2/30 2/1 87
15 BPRTE04 ლუდის წარმოების ტექნოლოგია 5/135 1/15 2/30 2/1 87
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16 NALDT04
უალკოჰოლო სასმელების
ტექნოლოგია

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

თემატიკა; პურ-პროდუქტების, საკონდიტრო, რძისა და ხორცის პროდუქტების ტექნოლოგია, საქაროზის
და შაქრისმაგვარი ნივთიერებების წარმოების ტექნოლოგია

17 TBRPR04 პურ– პროდუქტების ტექნოლოგია 5/135 1/15 2/30 2/1 87

18 TCONP04
საკონდიტრო პროდუქტების
ტექნოლოგია

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

19 CYPST04
რძისა და რძის პროდუქტების
ტექნოლოგია

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

20
TOMAP04

ხორცისა და ხორცის პროდუქტების
ტექნოლოგია

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

21 TOMMP04 საქაროზის წარმოება 5/135 1/15 2/30 2/1 87

პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები თეიმურაზ რუხაძე

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მარიამ ხომასურიძე
სამსახურის უფროსი

ფაკულტეტის დეკანი გიორგი ქვარცხავა

მიღებულია
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე

4 ივლისი 2012 წ.

სტუ-ს აკადემიური საბჭოსა და სენატის 2013 წლის
16 დეკემბრის გაერთიენებული
სხდომის დადგენილება #15 თანახმად
მოდიფიცირებულია
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ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი ქვარცხავა
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