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მისანიჭებელი კვალიფიკაცია და პროგრამის მოცულობა კრედიტებით 

 დიზაინის  ბაკალავრი 

 (Bachelor of design) 

მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამაში არსებული ძირითადი 210 კრედიტისა და თავისუფალი 
კომპონენტების 30 კრედიტის კომბინირებით არანაკლებ 240 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში 

 

სწავლების ენა 

ქართული 

 

პროგრამის მიზანი 

ბაკალავრის მომზადება მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა დიზაინსა და ტექნოლოგიაში. პროგრამის 

მიზანია მისცეს ბაკალავრს ინტეგრირებული ცოდნა როგორც მხატვრულ-ტექნიკურ მოდელირებაში, 

ასევე თანამედროვე ნოვატორულ და კრეატიულ ტექნოლოგიებში. ბაკალავრი მზად იქნება მოდური 

ტენდენციების, კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიურო მიღწვეების,   კულტურული მემკვიდრეობის 

ტრადიციული მიმდინარეობების გამოყენებით   თანამედროვე ნაწარმის მხატვრულ-ტექნიკური 

დაგეგმარებისათვის,   მასიური და სერვისის საწარმოებში წინასწარ განსაზღვრული მითითებების 

შესაბამისად  ტექნოლოგიური  სამუშაოების წარმართვისათვის. 

 

პროგრამის აღწერა 

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

როგორც საკონტაქტო, ისე დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. კრედიტების განაწილება 
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წარმოდგენილია პროგრამის საგნობრივ დატვირთვაში. პროგრამა 240 კრედიტიანია და მოიცავს 

ძირითადი საგნების 210 კრედიტს, აქედან უცხოური ენის კომპონენტები 6 კრედიტი, ჰუმანიტარული 

სასწავლო კურსების - 3 კრედიტი, სპეციალობის არჩევითი საგნები - 5 კრედიტი, საწარმოო პრაქტიკა - 

8 კრედიტი და თავისუფალი კომპონენტების (80 კრედიტიდან) 30 კრედიტს.  

ერთი წლის სასწავლო პროცესი (ორი სემესტრის 21-21 კვირა) გაწერილია შემდეგნაირად: 15 კვირა 

სწავლება, 2 კვირა (კერძოდ VII და XIV) შუალედური გამოცდები. ე.ი. სწავლება და ორი შუალედური 

შეფასება ხორციელდება 17 კვირის განმავლობაში (I-XVII); XVIII-დან XXI კვირის ჩათვლით 

ხორციელდება დასკვნითი (XVIII-XIX) და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი (XX-XXI) გამოცდები; 

დამატებითი გამოცდები ტარდება ძირითადი გამოცდის შემდეგ 10 დღიანი შუალედით.  

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

პროგრამაზე დაიშვება მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო 

სერტიფიკატის მფლობელი ან მასთან გათანაბრებული პირი, რომელიც ჩაირიცხება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

 

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

 მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა დიზაინისა და ტექნოლოგიის მიმართულებით სფეროს 

მრავალმხრივი და სპეციალიზირებული თეორიული და პრექტიკული ცოდნა, რომელიც 

საფუძვლად უდევს  მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმის  მხატვრული მოდელირების, 

კონსტრუირებისა და ტექნოლოგიური დამუშავებისათვის  აუცილებელი უნარების 

გამომუშავებას, ასევე პროფესიული ესთეტიკისა და ეთიკის  პრინციპების კრიტიკულ 

გააზრებას, სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას. 

  მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა  დიზაინისა და ტქნოლოგიური დამუშავების თეორიული 

ცოდნა; 

 საინჟინრო დიზაინისა და ტექნოლოგიების    პრინციპების ცოდნა. 

 საინჟინრო დიზაინის და ტექნოლოგიის  მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასება. 

 დიზაინისა და ტექნოლოგიის  პრობლემების ანალიტიკური კვლევისა და ეფექტური 

გადაწყვეტილებების მიღების, ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების მეთოდების ცოდნა და 

გაცნობიერება.  

 დარგის საწარმოთა მოქნილი ტექნოლოგიებისა და თანამედროვე  ტექნიკის ცოდნა. 

 ნაწარმის დაგეგმარებისათვის  საჭირო მხატვრული და მოცულობითი ფორმების უნარების 

ცოდნა. 

 გამოყენებითი ანტროპოლოგიის, ბიომექანიკის, კონსტრუირების და მხატვრული 

მოდელირების ურთიერთკავშირის გაცნობიერება.   

 ნაწარმის დამუშავების კრეატიული ტექნოლოგიების გააზრება. 

 მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა დიზაინისა და ტექნოლოგიის  სფეროების: ნაწარმის 

მარკეტინგი და რეკლამირება (ბრენდინგი, პიარი, სპონსორინგი, ფანდრაიზინგი); დარგის 

მენეჯმენტი (პროექტ მენეჯმენტი, კორპორაციული მენეჯმენტი, თვითმენეჯმენტი, ბიზნესის 

ადმინისტრირება) ურთიერთკავშირის გაცნობიერება. 

 დიზაინისა და ტექნოლოგიური  ტერმინოლოგიის ცოდნა. 

 სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და ანალიზისათვის, 

განმარტებითი დოკუმენტაციის შექმნისა და გრაფიკული დაგეგმარებისათვის კომპიუტერული 

ტექნოლოგიების მიღწევების ცოდნა.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 
 მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე  

დიზაინისა და ტექნოლოგიის  სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად 

გადასაწყვეტად  შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება.   

 დიზაინისა და ტექნოლოგიის  სფეროში პრობლემების გადასაჭრელად სფეროსათვის 

დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება; 

 დიზაინისა და ტექნოლოგიის სფეროში კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის სამუშაოების 
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განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; 

 მსუბუქი მრეწველობის დარგში  დიზაინისა და ტექნოლოგიის  მიმართულებით მხატვრული, 

ტექნიკური და ტექნოლოგიური ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება პრაქტიკული გამოყენების 

მიზნით; 

 მთავარი საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფის,  განრიგების შედგენისა და განსაზღვრულ 

ვადებში სამუშაოს შესრულების უნარი. 

 ხარისხის მართვის სისტემის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების უნარი. 

 მსუბუქი მრეწველობის  ნაწარმის მოდელირების, კონსტრუირების და ტექნოლოგიური 

დამუშავების უნარი. 

დასკვნის უნარი: 

 მსუბუქი მრეწველობის  პრობლემების გადასაწყვეტად სფეროსთვის დამახასიათებელი 

მონაცემების შეგროვება,  განმარტება და ანალიზი. სტანდარტული ან ზოგიერთი გამორჩეული 

კრეატიული მეთოდის გამოყენების საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

 თანამედროვე ტენდენციების შეფასება, მიღებული შედეგების შეჯერება, განზოგადებული 

დასკვნების  გაკეთება და პროგნოზირება. 

კომუნიკაციის უნარი: 

 დასახული მიზნის  მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების 

შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; 

 პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

 პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   

 სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი 

ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის  უნარი მშობლიურ და უცხოურ ენაზე. 

სწავლის უნარი: 

 სწავლის მიმართულების განსაზღვრა გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

 ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის 

თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების 

თვითშეფასება; 

 საკუთარი სწავლის გაგრძელების საჭიროების დადგენის უნარი. 

ღირებულებები: 

  დიზაინისა და ტექნოლოგიის    პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა; 

 პროფესიული ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

 მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 
 ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის 

მიღებისა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები 

 ლექცია      სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)      პრაქტიკული      ლაბორატორიული      

 პრაქტიკა   საკურსო სამუშაო/პროექტი     კონსულტაცია        დამოუკიდებელი მუშაობა 

სწავლების კონკრეტული მეთოდები ასახულია შესაბამის სასწავლო კურსის პროგრამაში 

(სილაბუსებში).  

პროგრამის განხორციელების დროს გამოყენებული იქნება სწავლის შემდეგი მეთოდები: 

ჯგუფური მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და 

მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხებს 

და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე 

შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს 

სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში; 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და 

ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას; 

შემთხვევის ანალიზი - პროფესორი სტუდენტთან ერთად ლექციაზე განიხილავს კონკრეტულ 

შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს; 
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გონებრივი იერიში-ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული საკითხის 

/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული აზრის , იდეის 

ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი 

შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას 

სწავლების დედუქციური მეთოდი - განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის გადაცემის ისეთ 

ფორმას რომელიც ზოგადად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს 

წარმოადგენს, ასეთი პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ; 

სწავლების ინდუქციური მეთოდი -  ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ფორმაა, სწავლის პროცესში 

აზრის მსვლელობა მიმართულია კერძოდან კონკრეტულისაკენ, ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ, ანუ 

მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ. 

სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი  - გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, 

შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული 

ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება. 

ახსნა-განმარტებითი მეთოდი - ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს 

მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 

მოცემული თემის ფარგლებში; 

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება - მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 

პრაქტიკული ინტერპრეტაცია; 

პრაქტიკული მეთოდები - სწავლების პროცესში, კერძოდ, ლაბორატორიული მეცადინეობების დროს 

სტუდენტი დამოუკიდებლად ახორციელებს ტექნოლოგიური პროცესებს შესაბამისი აპარატურა - 

მანქანების გამოყენებით; 

ვერბალური მეთოდი - ახალი მასალის გადაცემა ზეპირად, მულტიმედიური მასალის გამოყენებით, 

აპარატურა - მანქანებისა და ტექნოლოგიური პროცესების ანიმაციური ჩვენებით. სწავლის პროცესში 

გამოიყენება: ინტერაქტიული ტექნოლოგიები, ანალიზისა და სინთეზის მეთოდი, ახსნა-განმარტებითი 

მეთოდი, პრობლემური ლექცია - მასალის გადაცემა რეჟიმში „მონოლოგი - დიალოგი“ და სხვა.  

 

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. 

 

შეფასების ფორმები, მეთოდები, კრიტერიუმები და სკალები იხილეთ შესაბამის სასწავლო 

კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში). 

 

 

დასაქმების სფერო 

 მსუბუქი მრეწველობისა და ინდივიდუალური დაკვეთის საწარმოები; 

 დიზაინერული სალონები; 

 შემოქმედებითი სახელოსნოები; 
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 დიზაინ-სტუდიები; 

 საფირმო ბრენდის მაღაზია - სალონები; 

 ხარისხის ინსპექტირების სპეციალისტებად ფირმებში. 

 

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:  73 

პროგრამაში არსებული ძირითადი ციკლის საგნობრივი დატვირთვა 

№ საგნის 

კოდი 

საგანი დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი III 

წელი 

IV 

წე

ლი 

სემესტრი 

I II III IV V VI VII 

1 MATO108 მათემატიკა 1 არ გააჩნია 5       

2 MATO208 მათემატიკა 2 მათემატიკა 1  5      

3 DGEOM05 მხაზველობითი გეომეტრია  არ გააჩნია 3       

4 CHEO104 ზოგადი ქიმია არ გააჩნია 4       

5 CHROM06 ფერთმცოდნეობა არ გააჩნია  3      

6 

COREL06 ინფორმატიკა და 

კომპიუტერული გრაფიკა (Corel 

Draw) 

არ გააჩნია 6  

     

7 
CEGRA05 კომპიუტერული საინჟინრო 

გრაფიკა  (AutoCAD) 
არ გააჩნია  6   

   

8 
LSEMA03 შრომის უსაფრთხოება და 

საგანგებო სიტუაციების მართვა 
არ გააჩნია    4 

   

9 FLN0307 უცხოური ენა (ინგლისური)-B1.1 არ გააჩნია  

 

3 

      

FLN1107 უცხოური   ენა (რუსული) - 1 T არ გააჩნია       

FLN1107 უცხოური   ენა (გერმანული) - 1 T არ გააჩნია       

FLN1107 უცხოური ენა (ფრანგული) – 1T არ გააჩნია       

1

0 

FLN0407 
უცხოური ენა (ინგლისური) -B1.2 

უცხოური ენა 

(ინგლისური) – B.1.1 

  

 

3 

     

FLN1207 
უცხოური ენა (რუსული) – 2T 

უცხოური ენა 

(რუსული) – 1T 

      

FLN1207 
უცხოური  ენა (გერმანული) – 2T 

უცხოური ენა 

(გერმანული 1T 

      

FLN1207 
უცხოური  ენა (ფრანგული) – 2T 

უცხოური ენა 

(ფრანგული) -1T 

      

11 ACADP06 აკადემიური ხატვა არ გააჩნია 6       
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12 PCGRA06  ფერწერა და ფერადი გრაფიკა აკადემიური ხატვა  6      

13 FENDS06 
დიზაინის ინჟინრული 

უზრუნველყოფის საფუძვლები 
არ გააჩნია  4   

   

14 ARTHI06 ხელოვნების ისტორია არ გააჩნია 3       

15 BASCO06 კომპოზიციის საფუძვლები არ გააჩნია   6     

16 CIOHY06 სამოსის ჰიგიენა არ  გააჩნია    4    

17 GNGOHO6 
ქართული ეროვნული სამოსისა 

და ორნამენტის ისტორია 
არ გააჩნია    4 

   

  18 STFAS06  სტილი და მოდა არ გააჩნია   4     

  19 CUHFT06 
კულტურული მემკვიდრეობა და 

მოდური ტენდენციები 
არ გააჩნია   4  

   

20 TEDEM06 

ტექსტილის ნაკეთობათა 

მხატვრულ-დეკორატიული 

გაფორმების მეთოდები 

არ გააჩნა   12  

   

21 MQCSP06 

დარგის ნაკეთობათა ხარისხისა 

და კონკურენტუნარიანობის 

მართვა 

არ გააჩნია    4 

   

22 FIMAN06 

დარგის მენეჯმენტი 

(კორპორაციული მენეჯმენტი, 

ბიზნესის ადმინისტრირება, 

პერსონალის მართვა) 

არ გააჩნია    5 

   

23 ARCHT06 არქიტექტონიკა არ გააჩნია   4     

24 FIPTE06 დარგის საწარმოო ტექნიკა არ გააჩნია    4    

25 PMAAD06 

ნაწარმის მარკეტინგი და 

რეკლამირება (PR, ბრენდინგი, 

სპონსორინგი, ფანდრაიზინგი) 

არ გააჩნია    5 

   

26 არჩევითი ჰუმანიტარული საგნები: 

26.1 APPSY07 გამოყენებითი ფსიქოლოგია  

 

 

 

არ გააჩნია 

  

 

 

 

3 

     

26.2 INFIL07 ფილოსოფიის შესავალი       

26.3 GEHIS07 საქართველოს ისტორია       

26.4 SOCI007 სოციოლოგია       

26.5 BOP0007 პოლიტიკის საფუძვლები       

26.6 MLCT007 
ენობრივი კომუნიკაციების 

თანამედროვე ტექნოლოგიები 

      

26.7 CUL0007 კულტუროლოგია       

27 TEXMA06 ტექსტილის  მასალათმცოდნეობა არ გააჩნია     5   

28 LEMAT06 ტყავის მასალათმცოდნეობა არ გააჩნია      5  

29 
SCTPR06 

ტექსტილის ნაწარმის სპეც. 

კომპოზიცია 

კომპოზიციის 

საფუძვლები 

    5   

30 
LPSPC06 

ტყავის ნაკეთობათა სპეც. 

კომპოზიცია 

კომპოზიციის 

საფუძვლები 

     5  

31 
FMOCL06 

სამოსის მხატვრული 

მოდელირება 

არ გააჩნია       4 

32 
ANTBI06 

გამოყენებითი ანტროპოლოგია და 

ბიომექანიკის  საფუძვლები  

არ გააჩნია     5   

33 
LGDFA06 

ტყავის ნაწარმის კონსტრუირების 

საფუძვლები (ანტროპომეტრია) 

არ გააჩნია      5  
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34 
TPTPF06 

ტექსტილის ნაწარმის საწყისი 

ტექნოლოგიური დამუშავება 

არ გააჩნია     5   

35 
SDTEP06 

ფეხსაცმლის დეტალების 

ტექნოლოგიური დამუშავება 

არ გააჩნია      5  

36 

TEPTE06 
ტექსტილის ნაწარმის 

ტექნოლოგია 

ტექსტილის 

ნაწარმის საწყისი 

ტექნოლოგიური 

დამუშავება 

     5  

37 

LEPMT06 
ტყავის ნაკეთობათა დამზადების 

ტექნოლოგია 

ფეხსაცმლის 

დეტალების 

ტექნოლოგიური 

დამუშავება 

      5 

38 

CONTP06 
ტექსტილის ნაწარმის 

კონსტრუირება 

გამოყენებითი 

ანტროპოლოგია 

და ბიომექანიკის 

საფუძვლები 

     5  

39 

LPCON06 
ტყავის ნაკეთობათა 

კონსტრუირება 

ტყავის ნაწარმის 

კონსტრუირების 

საფუძვლები 

(ანტროპომეტრია) 

      5 

40 სპეციალობის არჩევითი საგნები 

40.1 

TFHPT06 

ხალხური რეწვის ნაწარმის 

ტრადიციული ტექნოლოგიები და 

ტექნიკა 

არ გააჩნია      

 

5 

  

40.2 

KTRAC06 

ხალიჩებისა  და ფარდაგების 

ქსოვის ტექნოლოგია და მასალაში 

შესრულება 

არ გააჩნია  

     

41 

GMMPA06 

სამოსის წარმოების თანამედროვე 

მანქანები და მათი პრაქტიკული 

გამოყენება 

არ გააჩნია     5   

42 

TENGI06 

ტექსტილის ნაწარმის მხატვრულ - 

ინჟინრული დაგეგმარების 

ინტეგრაცია 

სამოსის წარმოე–

ბის თანამედრ– 

ოვე მანქანები და 

მათი პრაქტიკუ–

ლი გამოყენება 

      4 

43 

LGAEI06 

ტყავის ნაწარმის (ფეხსაცმლის) 

მხატვრულ-ინჟინრული 

დაგეგმარების ინტეგრაცია 

სამოსის წარმოე–

ბის თანამედრ– 

ოვე მანქანები და 

მათი პრაქტიკუ–

ლი გამოყენება 

      4 

44 

PTLME06 

საწარმოო პრაქტიკა ტექსტილის 

ნაწარმისა და ტყავის ნაკეთობათა 

საწარმოებში 

ტექსტილის ნა–

წარმის ტექნო–

ლოგია; ტყავის 

ნაკეთობათა 

დამზადების 

ტექნოლოგია 

      8 

სემესტრში 30 30 30 30 30 30 30 

წელიწადში 60 60 60 30 

სულ                  210 
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თავისუფალი კომპონენტები 

 

№ 

 

საგნის 

კოდი 

საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

IV  წელი 

VIII  სემესტრი 

45 
GNGPC06 ქართული ეროვნული სამოსისა და ხალხური 

რეწვის ნაწარმის სპეცკომპოზიცია 
არ გააჩნია 5 

46 
PEKTW06 ფერწერული ქარგვის, ქსოვის, გობელენის, თექის 

მასალების ღებვის ტექნოლოგია 
არ გააჩნია 5 

47 
GCTPT06 ქართული ეროვნული სამოსის დამუშავების 

ტრადიციული და თანამედროვე ტექნოლოგიები 
არ გააჩნია 5 

48 NGACO06 ქართული ეროვნული სამოსის კონსტრუირება არგააჩნია 5 

49 ACCTP06 აქსესუარების მხატვრულ-ტექნიკური დაგეგმარება არ გააჩნია 5 

50 ACMPE06 აქსესუარების მასალაში შესრულება არ გააჩნია 5 

51 LEFBU06 მეწარმეობის სამართლებლივი ფორმები არ გააჩნია 5 

52 3DMOD06 კომპიუტერული მოდელირება - 3D არ გააჩნია 6 

53 FEMPE06 თექა, მასალაში შესრულება არ გააჩნია 4 

54 KNEMP06 ქსოვა, ქარგვა, მასალაში შესრულება არ გააჩნია 5 

55 PEIFP06 
ქურქ-ბეწვეულის ნაწარმის მხატვრულ-ინჟინრული 

დაგეგმარების ინტეგრაცია 
არ გააჩნია 5 

56 GNCMP06 
ქართული ეროვნული კოსტუმის ელემენტების 

მასალაში შესრულება 
არ გააჩნია 5 

57 LEPMA06 
ტყავისა და ქურქ-ბეწვეულის წარმოების მანქანები 

და მათი პრაქტიკული გამოყენება 
არ გააჩნია 5 

58 COFUR06 ქურქ-ბეწვეულის ნაწარმის კონსტრუირება არ გააჩნია 5 

59 SELRN06 
სერვისის საწარმოებში ტყავისა და ნატურალური 

ბეწვის რაციონალური გამოყენება 
არ გააჩნია 5 

60 FPTED06 
ქურქ-ბეწვეულის ნაწარმის ტექნოლოგიური 

დამუშავება 
არ გააჩნია 5 

სულ 80 
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სწავლის შედეგების რუკა 
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  უ
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რ
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ღ
ი

რ
ებ

უ
ლ

ებ
ებ

ი
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 MATO108 მათემატიკა 1 + +   +  

2 MATO208 მათემატიკა 2 + +      +  +  

3 DGEOM05 მხაზველობითი გეომეტრია  + +   +  

4 CHEO104 ზოგადი ქიმია + +  + +  

5 CHROM06 ფერთმცოდნეობა + + + +   

6 COREL06 ინფორმატიკა და კომპიუტერული გრაფიკა (Corel Draw) + +   +  

7 CEGRA05 კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა  (AutoCAD) + +   +  

8 LSEMA03 შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა + +   +  

9 

FLN1107 უცხოური ენა (ინგლისური)-B1.1 + +  + +  

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

FLN1107 უცხოური   ენა (გერმანული) - 1 T + +  +   

FLN1107 უცხოური ენა (ფრანგული) – 1T + +  +   

10 

FLN1207 უცხოური ენა (ინგლისური) -B1.2 + +  + +  

FLN1207 უცხოური ენა (რუსული) – 2T + +  + +  

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

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

11 ACADP06 აკადემიური ხატვა + +  +     + 

12 PCGRA06  ფერწერა და ფერადი გრაფიკა + +  +  + 

13 FENDS06 დიზაინის ინჟინრული უზრუნველყოფის საფუძვლები + +   +  

14 ARTHI06 ხელოვნების ისტორია + +    + 

15 BASCO06 კომპოზიციის საფუძვლები + +   +  

16 CIOHY06 სამოსის ჰიგიენა + + +    
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17 GNGOHO6 ქართული ეროვნული სამოსისა და ორნამენტის ისტორია + + +        

18 STFAS06  სტილი და მოდა + +  +   

19 CUHFT06 კულტურული მემკვიდრეობა და მოდური ტენდენციები + +   +  

20 TEDEM06 ტექსტილის ნაკეთობათა მხატვრულ-დეკორატიული გაფორმების მეთოდები + +   + + 

21 MQCSP06 დარგის ნაკეთობათა ხარისხისა და კონკურენტუნარიანობის მართვა + +   +  

22 FIMAN06 დარგის მენეჯმენტი (კორპორაციული მენეჯმენტი, ბიზნესის ადმინისტრირება, პერსონალის მართვა) + +  +  + 

23 ARCHT06 არქიტექტონიკა + + +    

24 FIPTE06 დარგის საწარმოო ტექნიკა + +   +  

25 PMAAD06 ნაწარმის მარკეტინგი და რეკლამირება (PR, ბრენდინგი, სპონსორინგი, ფანდრაიზინგი) + +  +  + 

26  არჩევითი ჰუმანიტარულ  საგნები 

26.1 APPSY07 გამოყენებითი ფსიქოლოგია + + +    

26.2 INFIL07 ფილოსოფიის შესავალი +   +  + 

26.3 GEHIS07 საქართველოს ისტორია +  +   + 

26.4 SOCI007 სოციოლოგია + + +    

26.5 BOP0007 პოლიტიკის საფუძვლები + +  +   

26.6 MLCT007 ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები + +  +   

26.7 CUL0007 კულტუროლოგია + +       +  

27 TEXMA06 ტექსტილის  მასალათმცოდნეობა + + +  +  

28 LEMAT06 ტყავის მასალათმცოდნეობა + + +    

29 SCTPR06 ტექსტილის ნაწარმის სპეც. კომპოზიცია + + +    

30 LPSPC06 ტყავის ნაკეთობათა სპეც. კომპოზიცია + +   +  

31 FMOCL06 სამოსის მხატვრული მოდელირება + +   +  

32 ANTBI06 გამოყენებითი ანტროპოლოგია და ბიომექანიკის საფუძვლები + + +  +  

33 LGDFA06 ტყავის ნაწარმის კონსტრუირების საფუძვლები (ანტროპომეტრია) + + +  +  

34 TPTPF06 ტექსტილის ნაწარმის საწყისი ტექნოლოგიური დამუშავება     + + +    

35 SDTEP06 ფეხსაცმლის დეტალების ტექნოლოგიური დამუშავება + + +    

36 TEPTE06 ტექსტილის ნაწარმის ტექნოლოგია + + +    

37 LEPMT06 ტყავის ნაკეთობათა დამზადების ტექნოლოგია + + +    

38 CONTP06 ტექსტილის ნაწარმის კონსტრუირება + + +   + 

39 LPCON06 ტყავის ნაკეთობათა კონსტრუირება +     +       + 
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40 სპეციალობის არჩევითი საგნები 

40.1 TFHPT06 ხალხური რეწვის ნაწარმის ტრადიციული ტექნოლოგიები და ტექნიკა + +   + + 

40.2 KTRAC06 ხალიჩებისა  და ფარდაგების ქსოვის ტექნოლოგია და მასალაში შესრულება + +   +  

41 GMMPA06 სამოსის წარმოების თანამედროვე მანქანები და მათი პრაქტიკული გამოყენება + +   +  

42 TENGI06 ტექსტილის ნაწარმის მხატვრულ - ინჟინრული დაგეგმარების ინტეგრაცია + + +  +  

43 LGAEI06 ტყავის ნაწარმის (ფეხსაცმლის) მხატვრულ-ინჟინრული დაგეგმარების ინტეგრაცია + + +  +  

44 PTLME06 საწარმოო პრაქტიკა ტექსტილის ნაწარმისა და ტყავის ნაკეთობათა საწარმოებში + +  +   

თავისუფალი კომპონენტები 

45 GNGPC06 ქართული ეროვნული სამოსისა და ხალხური რეწვის ნაწარმის სპეცკომპოზიცია + +   +  

46 PEKTW06 ფერწერული ქარგვის, ქსოვის, გობელენის, თექის მასალების ღებვის ტექნოლოგია      + +   + + 

47 GCTPT06 ქართული ეროვნული სამოსის დამუშავების ტრადიციული და თანამედროვე ტექნოლოგიები + + +   + 

48 NGACO06 ქართული ეროვნული სამოსის კონსტრუირება + + +   + 

49 ACCTP06 აქსესუარების მხატვრულ-ტექნიკური დაგეგმარება + + +   + 

50 ACMPE06 აქსესუარების მასალაში შესრულება + +   +  

51 LEFBU06 მეწარმეობის სამართლებლივი ფორმები + +   +  

52 3DMOD06 კომპიუტერული მოდელირება - 3D + +   +  

53 FEMPE06 თექა, მასალაში შესრულება + +   +  

54 KNEMP06 ქსოვა, ქარგვა, მასალაში შესრულება + +   + + 

55 PEIFP06 ქურქ-ბეწვეულის ნაწარმის მხატვრულ-ინჟინრული დაგეგმარების ინტეგრაცია + + +  +  

56 GNCMP06 ქართული ეროვნული კოსტუმის ელემენტების მასალაში შესრულება + +   +      + 

57 LEPMA06 ტყავისა და ქურქ-ბეწვეულის წარმოების მანქანები და მათი პრაქტიკული გამოყენება + +   +  

58 COFUR06 ქურქ-ბეწვეულის ნაწარმის კონსტრუირება + + +   + 

59 SELRN06 სერვისის საწარმოებში ტყავისა და ნატურალური ბეწვის რაციონალური გამოყენება + +   +  

60 FPTED06 ქურქ-ბეწვეულის ნაწარმის ტექნოლოგიური დამუშავება + +   +  
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1 MATO108 მათემატიკა 1 5/135 15  30    2/1 87 

2 MATO208 მათემატიკა 2 5/135 15  30    2/1 87 

3 DGEOM05 მხაზველობითი გეომეტრია  3/81 15  15    2/1 48 

4 CHEO104 ზოგადი ქიმია 4/108 15   15   2/1 75 

5 CHROM06 ფერთმცოდნეობა 3/81 15  15    2/1 48 

6 
COREL06 

ინფორმატიკა და კომპიუტერული გრაფიკა 

(Corel Draw) 
6/162   60    2/1 99 

7 
CEGRA05 

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა  

(AutoCAD) 
6/162   60    2/1 99 

8 
LSEMA03 

შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო 

სიტუაციების მართვა 
4/108 15   15   2/1 75 

9 

FLN1107 უცხოური ენა (ინგლისური)-B1.1 

3/81 

  30    2/1 48 

FLN1107 უცხოური   ენა (რუსული) - 1 T   30    2/1 48 

FLN1107 უცხოური   ენა (გერმანული) - 1 T   30    2/1 48 

FLN1107 უცხოური ენა (ფრანგული) – 1T   30    2/1 48 

10 

FLN1207 უცხოური ენა (ინგლისური) -B1.2 

3/81 

  30    2/1 48 

FLN1207 უცხოური ენა (რუსული) – 2T   30    2/1 48 

FLN1207 უცხოური  ენა (გერმანული) – 2T   30    2/1 48 

FLN1207 უცხოური  ენა (ფრანგული) – 2T   30    2/1 48 

11 ACADP06 აკადემიური ხატვა 6/162   60    2/1 99 

12 PCGRA06  ფერწერა და ფერადი გრაფიკა 6/162   60    2/1 99 

13 
FENDS06 

დიზაინის ინჟინრული უზრუნველყოფის 

საფუძვლები 
4/108 15  15    2/1 75 

14 ARTHI06 ხელოვნების ისტორია 3/81 30      2/1 48 

15 BASCO06 კომპოზიციის საფუძვლები 6/162   60    2/1 99 

16 CIOHY06 სამოსის ჰიგიენა 4/108 15  15    2/1 75 

17 GNGOHO6 ქართული ეროვნული სამოსისა და 

ორნამენტის ისტორია 
4/108 15  15    2/1 75 

18 STFAS06  სტილი და მოდა 4/108 15 15     2/1 75 

19 CUHFT06 კულტურული მემკვიდრეობა და მოდური 

ტენდენციები 
4/108 15  15    2/1 75 

20 
TEDEM06 

ტექსტილის ნაკეთობათა მხატვრულ-

დეკორატიული გაფორმების მეთოდები 
12/324 30  120    2/1 171 

21 
MQCSP06 

დარგის ნაკეთობათა ხარისხისა და 

კონკურენტუნარიანობის მართვა 
4/108 15 15     2/1 75 

22 FIMAN06 დარგის მენეჯმენტი (კორპორაციული 5/135     30 15     2/1 87 
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მენეჯმენტი, ბიზნესის ადმინისტრირება, 

პერსონალის მართვა) 

23 ARCHT06 არქიტექტონიკა 4/108   30    2/1 75 

24 FIPTE06 დარგის საწარმოო ტექნიკა 4/108 15  15    2/1 75 

25 
PMAAD06 

ნაწარმის მარკეტინგი და რეკლამირება (PR, 

ბრენდინგი, სპონსორინგი, ფანდრაიზინგი) 
5/135 15 30      87 

26 არჩევითი ჰუმანიტარული საგნები 

26.1 APPSY07 გამოყენებითი ფსიქოლოგია 

3/81 

15 15     2/1 48 

26.2 INFIL07 ფილოსოფიის შესავალი 15 15     2/1 48 

26.3 GEHIS07 საქართველოს ისტორია 15 15     2/1 48 

26.4 SOCI007 სოციოლოგია 15 15     2/1 48 

26.5 BOP0007 პოლიტიკის საფუძვლები 15 15     2/1 48 

26.6 
MLCT007 

ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 
15 15     2/1 48 

26.7 CUL0007 კულტუროლოგია 15 15     2/1 48 

27 TEXMA06 ტექსტილის  მასალათმცოდნეობა 5/135 15  15 15   2/1 87 

28 LEMAT06 ტყავის მასალათმცოდნეობა 5/135 15  15 15   2/1 87 

29 SCTPR06 ტექსტილის ნაწარმის სპეც. კომპოზიცია 5/135   45    2/1 87 

30 LPSPC06 ტყავის ნაკეთობათა სპეც. კომპოზიცია 5/135   45    2/1 87 

31 FMOCL06 სამოსის მხატვრული მოდელირება 4/108 15  15    2/1 75 

32 
ANTBI06 

გამოყენებითი ანტროპოლოგია და 

ბიომექანიკის საფუძვლები 
5/135 15   30   2/1 87 

33 
LGDFA06 

ტყავის ნაწარმის კონსტრუირების 

საფუძვლები (ანტროპომეტრია) 
5/135 15   30   2/1 87 

34 
TPTPF06 

ტექსტილის ნაწარმის საწყისი 

ტექნოლოგიური დამუშავება 
5/135 15   30   2/1 87 

35 
SDTEP06 

ფეხსაცმლის დეტალების ტექნოლოგიური 

დამუშავება 
5/135 15  15 15   2/1 87 

36 TEPTE06 ტექსტილის ნაწარმის ტექნოლოგია 5/135 15  30    2/1 87 

37 
LEPMT06 

ტყავის ნაკეთობათა დამზადების 

ტექნოლოგია 
5/135 15  30    2/1 87 

38 CONTP06 ტექსტილის ნაწარმის კონსტრუირება 5/135 15   30   2/1 87 

39 LPCON06 ტყავის ნაკეთობათა კონსტრუირება 5/135   15   30   2/1 87 

40 სპეციალობის არჩევითი საგნები 

40.1 TFHPT06 
ხალხური რეწვის ნაწარმის ტრადიციული 

ტექნოლოგიები და ტექნიკა 
5/135 

15  30    2/1 87 

40.2 KTRAC06 
ხალიჩებისა  და ფარდაგების ქსოვის 

ტექნოლოგია და მასალაში შესრულება 
  45    2/1 87 

41 GMMPA06 
სამოსის წარმოების თანამედროვე მანქანები 

და მათი პრაქტიკული გამოყენება 
5/135 15  30    2/1 87 

42 
TENGI06 

ტექსტილის ნაწარმის მხატვრულ - 

ინჟინრული დაგეგმარების ინტეგრაცია 
4/108 15  15    2/1 75 

43 
LGAEI06 

ტყავის ნაწარმის (ფეხსაცმლის) მხატვრულ-

ინჟინრული დაგეგმარების ინტეგრაცია 
4/108 15  15    2/1 75 

44 
PTLME06 

საწარმოო პრაქტიკა ტექსტილის ნაწარმისა 

და ტყავის ნაკეთობათა საწარმოებში 
8/216     90  2/1 123 

თავისუფალი კომპონენტები 
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პროგრამის ხელმძღვანელები:                                                                                       ლია კაპანაძე                                                                                                                                                        

                                                                                                                                             ლია ლურსმანაშვილი 

                                                           

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის                ნინო ხაბეიშვილი 

სამსახურის უფროსი 
 

ფაკულტეტის დეკანი                                                                                       გოჩა მიქიაშვილი 

 

           მიღებულია 

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 

ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე, ოქმი  № 7   

30.07.2014 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                                                                           გოჩა მიქიაშვილი  

მოდიფიცირებულია 

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 

ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე, ოქმი N5 

01.04. 2016 წ. 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე   გოჩა მიქიაშვილი 

შეთანხმებულია 

სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ხელმძღვანელი                                                           გიორგი ძიძიგური 

45 
GNGPC06 

ქართული ეროვნული სამოსისა და ხალხური 

რეწვის ნაწარმის სპეცკომპოზიცია 
5/135   45    2/1 87 

46 
PEKTW06 

ფერწერული ქარგვის, ქსოვის, გობელენის, 

თექის მასალების ღებვის ტექნოლოგია 
5/135 15  30    2/1 87 

47 

GCTPT06 

ქართული ეროვნული სამოსის დამუშავების 

ტრადიციული და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 

5/135 15  30    2/1 87 

48 
NGACO06 

ქართული ეროვნული სამოსის 

კონსტრუირება 
5/135 15   30   2/1 87 

49 
ACCTP06 

აქსესუარების მხატვრულ-ტექნიკური 

დაგეგმარება 
5/135 15  30    2/1 87 

50 ACMPE06 აქსესუარების მასალაში შესრულება 5/135   45    2/1 87 

51 LEFBU06 მეწარმეობის სამართლებლივი ფორმები 5/135 15 30     2/1 87 

52 3DMOD06 კომპიუტერული მოდელირება - 3D 6/162 15  45    2/1 99 

53 FEMPE06 თექა, მასალაში შესრულება 4/108   30    2/1 75 

54 KNEMP06 ქსოვა, ქარგვა, მასალაში შესრულება 5/135   45    2/1 87 

55 PEIFP06 
ქურქ-ბეწვეულის ნაწარმის მხატვრულ-

ინჟინრული დაგეგმარების ინტეგრაცია 
5/135 15  30    2/1 87 

56 GNCMP06 
ქართული ეროვნული კოსტუმის 

ელემენტების მასალაში შესრულება 
5/135   45    2/1 87 

57 LEPMA06 
ტყავისა და ქურქ-ბეწვეულის წარმოების 

მანქანები და მათი პრაქტიკული გამოყენება 
5/135 15  30    2/1 87 

58 COFUR06 ქურქ-ბეწვეულის ნაწარმის კონსტრუირება 5/135 15   30   2/1 87 

59 

SELRN06 

სერვისის საწარმოებში ტყავისა და 

ნატურალური ბეწვის რაციონალური 

გამოყენება 

5/135 15  30    2/1 87 

60 
FPTED06 

ქურქ-ბეწვეულის ნაწარმის ტექნოლოგიური 

დამუშავება 
5/135 15  30    2/1 87 


