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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 
 

I. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: არქიტექტორ - ტექნიკოსი (გრაფიკოსი) 
  
II. პროფესიული განათლების საფეხური: მეოთხე 
 
III. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  არქიტექტორ - ტექნიკოსის  (გრაფიკოსი) მეოთხე საფეხურის  პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

IV. პროგრამის მოცულობა:   60 კრედიტი (1 კრედიტი - 25სთ), სულ 1500 საათი. 
 აქედან:  
24 კრედიტი (600 სთ.) სასწავლო კომპონენტისთვის  (მათ შორის - საკონტაქტო საათი - 404 სთ;  
დამოუკიდებელი -132 სთ, შუალედური/დასკვნითი შეფასება-64 სთ.) 
36 კრედიტი (900 სთ.) პრაქტიკის კომპონენტისთვის (მათ შორის - საკონტაქტო საათი - 884 სთ; 
შუალედური/დასკვნითი შეფასება-16 სთ.); 

 
V. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  მეოთხე საფეხურზე დაიშვებიან პირები საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით   
   
VI. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:  პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის არქიტექტორ - 
ტექნიკოსი (გრაფიკოსი), რომელსაც  შეუძლია: შენობის არქიტექტურული აზომვა, არქიტექტურული 
საპროექტო ნახაზის ტექნიკური შესრულება - ტრადიციული, გრაფიკული მეთოდით და შესაბამისი 
კომპიუტერული პროგრამების საშუალებით;  
 
 VII. სწავლის შედეგი:  

ცოდნა და გაცნობიერება აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე 
დამყარებული ცოდნა, აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად 
შესაძლებლობებს.  
იცნობს არქიტექტურული დაგეგმარების, საპროექტო, სამშენებლო საქმის, 
არქიტექტურული ფოტოგრაფირების, მაკეტირების, არქიტექტურული 
დეტალების ძერწვა-მოდელირების ზოგად საფუძვლებს, ორიენტირებულს 
საპროექტო პრაქტიკულ საქმიანობაზე; იცის არქიტექტურული 
დაგეგმარებისთვის საჭირი კომპიუტერული პროგრამები და 
არქიტექტურული საპროექტო ნახაზის ტექნიკური შესრულება;  
გაცნობიერებული აქვს მშენებლობის მენეჯმენტის საფუძვლები; აქვს 
შრომის უსაფრთხოებასთან და არქიტექტურულ საპროექტო 
საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხის ზოგადი 
ცოდნა.  



ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი   

შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესშიგამოიყენოს 
სანდო ინფორმაციის წყაროები. შიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი 
სპეციფიკური ამოცანის გადასაჭრელად შეაფასოს მიღებული შედეგები 
შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.  
შეუძლია ხელმძღვანელის მითითებით შემდეგი სამუშაოების 
პრაქტიკულად შესრულება: საპროექტო ტერიტორიის ან 
სარეკონსტრუქციო შენობის არქიტექტურული აზომვა: ესკიზიდან 
სათანადო ნახაზების შესრულება, ტრადიციული, გრაფიკული მეთოდით 
და შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების საშუალებით; 
ქალაქგეგმარებითი პროექტის წაკითხვა, წინასაპროექტო კვლევის 
ჩატარება, მასალის კომპიუტერული დამუშავება, სივრცული 
ფოტოგრაფირება, მაკეტირება; გუნდური მუშაობა; დამოუკიდებელი 
მუშაობა და პასუხისმგებლობა ჯგუფის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე. 
მცირე ინდივიდუალური მეწარმეობა.  

დასკვნის  უნარი შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი 
მიდგომის შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და 
მიღებული შედეგის ანალიზი.  
შეუძლია არსებული მეთოდების გამოყენებით ლოგიკური აზროვნება; 
სათანადო მონაცემების ანალიზი სტანდარტული პრობლემის/ამოცანის 
გაცნობიერება, ჩამოყალიბება, პროფესიულ კონტექსტში მისი გადაჭრის 
საშუალების გააზრება; კონკრეტული ტექნიკური პრობლემის ანალიზი;  
პროფესიული ლიტერატურიდან და სხვა წყაროებიდან შესაბამისი 
ტექნიკური ინფორმაციის მოძიება და ინტერპრეტირება.  

კომუნიკაციის უნარი შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში, ახალი 
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად 
ათვისება, უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის დამუშავება.  
 აქვს უნარი აწარმოოს ეფექტური კომუნიკაცია მშობლიურ ენაზე 
(წერილობითი, ვერბალური და ნახაზების საშუალებით);  
შეუძლია უცხო ენაზე სპეციალობასთან/პროფესიასთან დაკავშირებული 
მარტივი ტექსტების, განმარტებების გაგება, კოლეგებთან ურთიერთობა, 
პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის 
წარდგენა; ფლობს დროის ეფექტურად მართვის უნარს; შეუძლიათ 
კომუნიკაცია თავიანთ ცოდნასთან, უნარებთან და საქმიანობასთან 
დაკავშირებით კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან და მომხმარებლებთან 
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით.  

სწავლის უნარი შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად 
განსაზღვრა, განჭვრეტად თუმცა ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში.  
მიღებული ცოდნა საშუალებას მაღალი დონის საგანმანათლებლო 
პროგრამები. აძლევს აითვისოს უფრო დამოუკიდებლად გაიფართოოს 
ცოდნა არქიტექტურული დაგეგმარების საკითხებში. გამოიყენოს 
არქიტექტურული ინფორმატიკისა და კომპიუტერული დაგეგმარების 
საშუალებები უახლესი არქიტექტურული პროექტების ტექნიკური 
შესრულებისთვის.  

ღირებულებები პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიულ საქმიანობისათვის 
დამახასიათებელ ღირებულებებს და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს 
მათ შესაბამისად.  
აქვს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებები: 
შეუძლია სათანადო არქიტექტურული ნახაზების შესრულება, 
ტრადიციული, გრაფიკული მეთოდით,შესაბამისი კომპიუტერული 
პროგრამების საშუალებით. იცნობს უსაფრთხოების წესებს; მეწარმეობის 
საფუძვლებს; აქვს პასუხისმგებლობა როგორც პირადად, შესასრულებელი 
სამუშაოებისადმი ასევე ჯგუფის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე.  
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VIII. სწავლის შედეგების რუქა 
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1 PBAP106 
არქიტექტურული დაგეგმარების 
საფუძვლები I  

X X X   X 

2 PMOPR06 აზომვითი პრაქტიკა  X  X X  

3 PAIC106 
არქიტექტურული ინფორმატიკა და 
კომპიუტერული დაგეგმარება I  

X X  X  X 

4 BAEPR07 მეწარმეობის საფუძვლები  X X X X X  
5 PENB107 ინგლისური ენა  I X X  X  X 
6 PBPRM02 პროექტების მენეჯმენტის საფუძვლები X X    X 
7 PSECU03 უსაფრთხოება X X    X 

8 PBAP206 
არქიტექტურული დაგეგმარების 
საფუძვლები  II  

X X X X  X 

9 PPRAD06 საპროექტო პრაქტიკა  X   X  

10 PAIC206 
არქიტექტურული ინფორმატიკა და 
კომპიუტერული დაგეგმარება II 

X X  X  X 

 
 
IX. სასწავლო გეგმა 
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I სემესტრი           

1 PBAP106 
არქიტექტურული 
დაგეგმარების საფუძვლები I 

3 15 30    6 2 22 75 

2 PMOPR06 აზომვითი პრაქტიკა 17    417  6 2  425 

3 PAIC106 
არქიტექტურული ინფორმა-
ტიკა და კომპიუტერული 
დაგეგმარება I  

 3 15 30    6 2 22 75 

4 BAEPR07 მეწარმეობის საფუძვლები  4 30 30    6 2 32 100 

5 PENB107 ინგლისური ენა I  3  45    6 2 22 75 

II სემესტრი           

6 PBPRM02 
პროექტების მენეჯმენტის 
საფუძვლები  

 3 15 30    6 2 22 75 

7 PSECU03 უსაფრთხოება  3 15 15 15 15  6 2 7 75 
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8 PBAP206 
არქიტექტურული 
დაგეგმარების საფუძვლები II 

 3 
 45    6 2 22 75 

9 PPRAD06 
საპროექტო პრაქტიკა  18     442 6 2  

450 
 

10 PAIC206 
არქიტექტურული ინფორმა-
ტიკა და კომპიუტერული 
დაგეგმარება II (AutoCAD) 

 3  45  15  6 2 7 75 

სულ:  60 90 270 15 447 442 60 20 156 1500 

 
 
სასწავლო სემესტრი 20 კვირიანია: 
15 კვირა სასწავლო პროცესისათვის, 3 კვირა შუალედური შეფასებებისათვის, 2 კვირა 
გამოცდისათვის და განმეორებითი გამოცდისათვის. 
მე -18 კვირა III შუალედური შეფასებისათვის;  
მე-19 კვირა გამოცდისათვის, მე-20 კვირა  განმეორებითი გამოცდისათვის (აუცილებელი 10 დღიანი 
ინტერვალის დაცვით). 
თითოეულ საგანში შეფასებებისათვის განკუთვნილი დრო - 8 საათი. 
1. საგნებისთვის, რომელთაც აქვთ მხოლოდ თეორია (ლექცია/პრაქტიკული/ლაბორატორია) და არა 
აქვთ სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა: 
I  შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია; 
II  შუალედური შეფასება  - 2 სთ. თეორია; 
III შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია; 

დასკვნითი გამოცდა - 2 სთ. თეორია; 
2. საგნებისთვის, რომელთაც აქვთ თეორია (ლექცია/პრაქტიკული/ლაბორატორია) და მხოლოდ 
სასწავლო ან საწარმოო პრაქტიკა: 
I  შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია; 
II  შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია; 
III შუალედური შეფასება - 2 სთ. (1 სთ.თეორია, 1 სთ. სასწავლო ან საწარმოო პრაქტიკა); 

დასკვნითი გამოცდა - 2 სთ.  (1 სთ.თეორია, 1 სთ. სასწავლო ან საწარმოო პრაქტიკა); 
3. საგნებისთვის, რომელთაც აქვთ მხოლოდ სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა:  
I  შუალედური შეფასება - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა: 
II  შუალედური შეფასება  - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა: 
III შუალედური შეფასება - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა: 

დასკვნითი გამოცდა - 2 სთ. ( სასწავლო  და/ან საწარმოო პრაქტიკა); 
 
X. პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა)  
 
პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს: 
 

• ლექციაზე დასწრებას/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას;  
• პრაქტიკულ მეცადინეობას;  
• ლაბორატორიულ სამუშაოებს; 
• სასწავლო პრაქტიკა; 
• საწარმოო პრაქტიკას; 
• დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  
• გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი) ჩაბარებას.  

 
XI. პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება 
 
 დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  
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• (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 პროფესიულ 
სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.   

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

 
 მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა. 
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ 
დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია.  
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე 
უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში.  
შეფასების ფორმა: 
სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის შეფასება ხორციელდება პრაქტიკის გავლის საფუძველზე 
(ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტის წარდგენით) შუალედური და დასკვნითი შეფასებით. 
 

• შუალედური შეფასება (სულ 3 შუალედური შეფასება: I – მაქს. ქულა 20; II – მაქს. ქულა 20; III 
– მაქს. ქულა 30) 

• დასკვნითი  შეფასება (მაქს. ქულა 30) 
 
შეფასების მეთოდი: 

• ტესტი; 
• ზეპირი გამოკითხვა; 
• ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი 
• დაკვირვება და დემონსტრირება. 

 
XII. სწავლების ფორმები: 
 

• თეორიული სწავლება; 
• პრაქტიკული მეცადინეობა; 
• ლაბორატორიული სამუშაო; 
• სასწავლო პრაქტიკა; 
• საწარმოო პრაქტიკა. 

 
 
XIII. სწავლის მეთოდები: 
1. ინტერაქტიული სწავლება; 2. ჯგუფური მუშაობა; 3. ვერბალური მეთოდი; 4. ახსნა-განმარტებითი 
მეთოდი; 5. წერითი მუშაობის მეთოდი; 6. პრაქტიკული მეთოდი. 
 
 
XIV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური 
რესურსი: 
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კურსი/მოდული/საგანი სახელი, გვარი კვალიფიკაცია 

არქიტექტურული 
დაგეგმარების საფუძვლები 

ნანული თევზაძე 
 
ზაქარია შავაძე 
 
ქეთევან ბერეკაშვილი 

არქიტექტურის მეცნიერებათა  
დოქტორი, 
არქიტექტორი 
 
არქიტექტურის მეცნიერებათა 
კანდიდატი 
 

არქიტექტურული ინფორმატი-
კა და კომპიუტერული დაგეგ-
მარება 

მზია დიუნაშვილი მათემატიკის აკადემიური 
დოქტორი 

სასწავლო პრაქტიკა  
(აზომვითი პრაქტიკა) 

ქეთევან ბერეკაშვილი 
 
თამარ ჭანტურია 
რეზო ხასია 

არქიტექტურის მეცნიერებათა 
კანდიდატი 
არქიტექტორი 
მოქანდაკე 

საწარმოო პრაქტიკა 
(საპროექტო პრაქტიკა) 

მარინე მაისურაძე 
  
გიორგი ბერიძე 
 
ვახტანგ ალანია 

აკადემიური დოქტორი 
არქიტექტურაში 
აკადემიური დოქტორი 
არქიტექტურაში 
ფოტოხელოვანი 

პროექტების მენეჯმენტის სა-
ფუძვლები 

ზურაბ გიორგობიანი 
 

მათემატიკოსი 
 

მეწარმეობის საფუძვლები ლამარა მინდორაშვილი ეკონომისტი 
უსაფრთხოება დიანა თევზაძე ინჟინერ მშენებელი, 

ტექნიკურ მეცნ. კანდიდატი 
ინგლისური ენა I ნატა ჯავახიშვილი 

 
ნინო გოგოლაძე 

ფილოლოგი, უცხო ენების 
სპეციალისტი  
ფილოლოგი, უცხო ენების 
სპეციალისტი  

 
 
XV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური 
რესურსის შესახებ: 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტორ - ტექნიკოსი (გრაფიკოსი)–ს პროფესიული 
სწავლებისათვის განკუთვნილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (იხ. დანართი 1) 
სასწავლო პრაქტიკა ხორციელდება სტუ-ის I კორპუსის კომპიუტერულ ცენტრში და არქიტექტურის, 
ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სახელოსნოში. 
 
XVI. საწარმოო სწავლება/საწარმოო პრაქტიკა 
 
საწარმოო პრაქტიკა ხორციელდება: 

1. შ.პ.ს. „მაკოტო“ საპროექტო ორგანიზაციაში, მემორანდუმი # 134-2012-2   18.05.2012წ. 
მემორანდუმი ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ რაიმე სხვა 
გადაწყვეტილების მიღებამდე; 

2. შ.პ.ს. "არქიტექტორთა კლუბი", მემორანდუმი # 30-2013-3   05.03.2013წ. 
მემორანდუმი ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ რაიმე სხვა 
გადაწყვეტილების მიღებამდე; 

3. შ.პ.ს.”ქობულიები და პარტნიორები” საპროექტო ორგანიზაციაში,  ხელშეკრულება # 133-
2012-2    18.05.2012წ. ძალაშია 2014 წლის 31 დეკემბრამდე. 
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XVII. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 
 
მეოთხე საფეხურის არქიტექტორ - ტექნიკოსის (გრაფიკოსი), პროგრამის წარმატებულად 
დამთავრების შემდეგ, საშუალება ეძლევა გააგრძელოს სწავლა მეხუთე საფეხურის არქიტექტორ-
ტექნიკოსის (გრაფიკოსი)  პროგრამით. 
 
XVIII. დასაქმების სფერო 
 
საპროექტო ორგანიზაციები, ბიუროები, საქალაქო სამსახურები, დიზაინერული პროფილის 
ფირმები, არქიტექტურულ-სამშენებლო ორგანიზაციები, სამშენებლო კომპანიები, ფირმები, შპს-ები  
 
 
 
 
 
პროგრამის ხელმძღვანელი               მარინა მაისურაძე 
 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის    
სამსახურის უფროსი                                                                                             ნინო ხაბეიშვილი 
 
ფაკულტეტის დეკანი   გოჩა მიქიაშვილი 
 

მიღებულია 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 
12.01.2011  წ. 
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე   გოჩა მიქიაშვილი 
 

მოდიფიცირებულია 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 
ოქმი #1,  25.09.2013  წ. 
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე   გოჩა მიქიაშვილი 
 

შეთანხმებულია 
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