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

სწავლების ენა

ინგლისური

პროგრამის მიზანი

მეტალურგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი,
კონკურენტუნარიანი, საინჟინრო განათლების საფუძვლების მქონე და პრაქტიკულ საქმიანობაზე
ორიენტირებული მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტი მეტალურგიის სფეროში. პროგრამის მიზანია
სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა შავი ლითონებისა და შენადნობების, ფეროშენადნობების, ფერადი
ლითონების და მასალების, იშვიათი ლითონებისა და მათი შენადნობების მეტალურგიაში;
მეტალურგიის დარგის სპეციალისტის დასაქმების ბაზარი ფართოდ არის წარმოდგენილი
საქართველოში ისეთი წარმოებების სახით, როგორიცაა: თუჯის წარმოება, ფეროშენადნობების მიღება,
ფოლადის მეტალურგია, ფერადი ლითონების ახალი საწარმოების ორგანიზაცია და ექსპლუატაცია.
ასეთი ფართო სპექტრი, დარგის აქტუალურობა და სპეციალისტების მაღალი მოთხოვნადობა როგორც
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საქართველოში, ისე მთელ მსოფლიოში, კონკურენტუნარიანს ხდის კვალიფიციურ ინჟინერ-
მეტალურგებს დასაქმების ბაზარზე. პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ ისეთი ცოდნისა და
კომპეტენციების შეძენას, რაც ხელს შეუწყობს მათი განათლების შემდგომ გაღრმავებას და
საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანას.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი
სახელმწიფო სერტიფიკატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მფლობელს, რომელიც
ჩაირიცხება საქრთველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

პროგრამის აღწერა

პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით, 1 კრედიტი უდრის 27 საათს, რომელშიც იგულისხმება
როგორც საკონტაქტო, ისე დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. კრედიტების განაწილება
წარმოდგენილია პროგრამის საგნობრივ დატვირთვაში. პროგრამის ძირითადი სპეციალობა
გრძელდება 3.5 წელი (1წელი 60 კრედიტი), 7 სემესტრი (1 სემესტრი 30 კრედიტი) და სულ მოიცავს
210 კრედიტს (ECTS). ძირითადი საგნები ( 183 კრედიტი) არჩევითი საგნები (27 კრედიტი).
პირველი წლის სასწავლო პროცესი (ორი სემესტრის 21-21 კვირა) გაწერილია შემდეგნაირად: 14-
საუნივერსიტეტო და საფაკულტეტო, 1 –სპეციალობის საგნები; 15 კვირა სწავლება; ორი კვირა, კერძოდ
VII და XIV კვირა შუალედური გამოცდები. ე.ი. სწავლება და ორი შუალედური შეფასება
ხორციელდება 17 კვირის განმავლობაში (I-XVII კვირა). XVIII-დან XXI კვირის ჩათვლით
ხორციელდება ძირითადი (ორი კვირა) და დამატებითი გამოცდები. დამატებითი გამოცდები ტარდება
ძირითადის შემდეგ 10 დღიანი შუალედით.
მეორე წლის სასწავლო პროცესი (ორი სემესტრის 21-21 კვირა) გაწერილია შემდეგნაირად: 4–
საუნივერსიტეტო და საფაკულტეტო, 6– სპეციალობის საგნები; 15 კვირა სწავლება; ორი კვირა, კერძოდ
VII და XIV კვირა შუალედური გამოცდები. ე.ი. სწავლება და ორი შუალედური შეფასება
ხორციელდება 17 კვირის განმავლობაში (I-XVII კვირა). XVIII-დან XXI კვირის ჩათვლით
ხორციელდება ძირითადი და დამატებითი გამოცდები. დამატებითი გამოცდები ტარდება ძირითადის
შემდეგ 10 დღიანი შუალედით.
მესამე წლის სასწავლო პროცესი (ორი სემესტრის 21-21 კვირა) გაწერილია შემდეგნაირად: 9 –
სპეციალობის საგნები (მათ შორის საწარმოო პრაქტიკა -6 კრ.) ; 1 - საუნივერსიტეტო საგანი; 15 კვირა
სწავლება; ორი კვირა, კერძოდ VII და XIV კვირა შუალედური გამოცდები. ე.ი. სწავლება და ორი
შუალედური შეფასება ხორციელდება 17 კვირის განმავლობაში (I-XVII კვირა). XVIII-დან XXI კვირის
ჩათვლით ხორციელდება ძირითადი და დამატებითი გამოცდები. დამატებითი გამოცდები ტარდება
ძირითადის შემდეგ 10 დღიანი შუალედით.
მეოთხე წლის სასწავლო პროცესი (ერთი სემესტრის 21 კვირა გაწერილია შემდეგნაირად: 4–
სპეციალობის საგნები; 3 სპეციალობის არჩევითი საგნები.
თავისუფალი კომპონენტები: 8 – სპეციალობის საგნები, 15 კვირა სწავლება; ორი კვირა, კერძოდ VII და
XIV კვირა შუალედური გამოცდები. ე.ი. სწავლება და ორი შუალედური შეფასება ხორციელდება 17
კვირის განმავლობაში (I-XVII კვირა). XVIII-დან XXI კვირის ჩათვლით ხორციელდება XVIII-დან XXI
კვირის ჩათვლით ხორციელდება სესიები (დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები). დამატებითი
გამოცდები ტარდება ძირითადის შემდეგ 10 დღიანი შუალედით.

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი)

1) ცოდნა და გაცნობიერება: მეტალურგიის სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული
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და პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს როგორც შავი ლითონების - თუჯის, ფოლადის,
ფეროშენადნობების, სპეციალური შენადნობების, ისე ფერადი სუფთა და ზესუფთა ლითონების,
შენადნობების მიღების და გადამუშავების ტექნოლოგიების და მათი სრულყოფის ზოგადი ცოდნას და
საშუალო დონის მენეჯმენტისათვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და შესაბამისად,
საკუთარი პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას;
• მეტალურგიის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ
გააზრებას. მეტალურგიის კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება;
• მსოფლიოში მეტალურგიის მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების ზოგადი ცოდნა;
• შავი და ფერადი მეტალურგიის ტექნოლოგიების ძირითადი მიმართულებების ურთიერთკავშირის
გაცნობიერება;
• მეტალურგიის ტერმინოლოგიის ცოდნა და მონაწილეობის მიღება ახალი ტერმინების შექმნის
პროცესში;
• კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების ცოდნა მეტალურგიული აგრეგატების,
მოწყობილობების, საამქროების ნახაზებისა და გეგმების შექმნისათვის;
• მეტალურგიის ტექნოლოგიური პროცესების, ციკლების, სქემების და საწარმოთა დაგეგმარების
მეთოდების და განვითარების პერსპექტივების ცოდნა–გაცნობიერება;
• ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობის მეთოდებისა და
საშუალებების, სიცოცხლის უსაფრთხოების ნორმატიულ–ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხების
ცოდნა და გაცნობიერება.

2) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის
გამოყენება მეტალურგიის სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
• შავი და ფერადი მეტალურგიის თეორიული დებულებებისა და პრინციპების კრიტიკული და
არგუმენტირებული გააზრება;
• მეტალურგიისათვის დამახასიათებელი მაღალტემპერატურული პროცესების და ასევე
ჰიდრომეტალურგიული მეთოდის გამოყენება მაღალი ხარისხის ლითონის მიღების პრობლემების
გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ
განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;
• თუჯის, ფოლადის, ფეროშენადნობების, კომპლექსური და სპეცშენადნობების, მძიმე, კეთილშობილი,
მსუბუქი, იშვიათი, მცირე და ფერადი ლითონების ტექნოლოგიის ცოდნის გამოყენების უნარი;
• ხარისხის მართვის სისტემის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება;
• თბური რეჟიმების დადგენა, აგრეგატების კონსტრუქციების შერჩევა, თბური მუშაობის დარღვევის
მიზეზების დადგენა და გამოსწორება;
• მეტალურგიისათვის დამახასიათებელი გამოწვის, დნობის, გამოტუტვის, ცემენტაციის,
ელექტროლიზის, იონგაცვლითი, ექსტრაქციის აპარატურის კონსტრუქციებისა და ექსპლუატაციის
უნარი, ასევე ზოგიერთი ახალი ბაქტერიოლოგიური, ვაკუუმური, პლაზმური ტექნოლოგიების
ძირითადი მიმართულებების გამოყენება და ანალიზი, მათ შორის პრობლემების გადაჭრის მიზნით;

3) დასკვნის უნარი: მკაფიოდ გამოკვეთილი მეტალურგიის პრობლემების ამოცნობა, მათი
გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების
გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება;
• მეტალურგიისათვის დამახასიათებელი მონაცემების - ლითონის წარმოების მაჩვენებლები სათბობის
და ელექტრულ ღუმლებში, ენერგიის ხარჯი ალქმედ, კონვერტერულ ან ელექტრულ ღუმლებში -
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შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი
სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბება;
• მადნების ქიმიური და მინერალოგიური მონაცემების შეგროვება და მათ საფუძველზე ლითონის
მიღების ტექნოლოგიური მეთოდების შერჩევა და შეფასება;
• თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით, პირადი კონტაქტებით უახლესი
ინფორმაციის ოპერატიულად მოძიებისა და დამუშავების უნარი;
• დასკვნის შედგენა და განმარტება მეტალურგიის სფეროში ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფის,
მოდერნიზაციის ან ახალი წარმოების შექმნის დროს.

4) კომუნიკაციის უნარი: იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად
გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი
ინფორმაციის გამოყენებით. თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
მრავალმხრივად გამოყენება. უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა
და ანგარიშის წარდგენა;
• იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი
ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად
გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე;
• თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება;
•პრეზენტაციების ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი;
• სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების
შემოქმედებითად გამოყენების უნარი;
• მეტალურგიული ტერმინოლოგიის ინგლისურ და ძირითად ევროპულ ენებზე თავისუფალი ფლობის
უნარი.

5) სწავლის უნარი: საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ ვითარებაში;
• საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის
საჭიროებების დადგენა;
• სწავლის მიმართულების განსაზღვრა მსოფლიოში შექმნილი გარემოს, პრიორიტეტების და
ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით;
• მეტალურგიის სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით თანამედროვე მასალების
მოძიების, ათვისების და უწყვეტი განათლების მიღების უნარი.

6) ღირებულებები: მეტალურგიის სფეროს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებთან თავისი და სხვათა დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება;
• ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა;
• მეტალურგიის სფეროს მიღწევების, ისტორიული და ეკონომიკური მნიშვნელობის, ფასეულობებისა
და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება;
•ეთიკისა და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა;
•მორალის მიღებული ნორმების დაცვა;
• მეტალურგიის სფეროში წარმოებებში მუშაობის წარმართვა სიცოცხლისა, გარემოს დაცვის და
ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გათვალისწინებით და მუდმივი სწრაფვა მათი
გაუმჯობესების მიზნით.
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სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები

ლექცია სემინარი (ჯგუფში მუშაობა) პრაქტიკული ლაბორატორიული

პრაქტიკა საკურსო სამუშაო/პროექტი შულედური/დასკვნითი გამოცდა კონსულტაცია

დამოუკიდებელი მუშაობა

სწავლებისა და სწავლის მეთოდები
სწავლის პროცესში, კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება
სწავლის შემდეგი მეთოდები:
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.
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.
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და
ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას.
შემთხვევების შესწავლა (Case study) – აქტიური პრობლემურ-სიტუაციური ანალიზის მეთოდი,
რომლის საფუძველია სწავლება კონკრეტული ამოცანების - სიტუაციების გადაჭრის გზით (ე. წ.
”კეისების” ამოხსნა). სწავლების ეს მეთოდი დაფუძნებულია კონკრეტული პრაქტიკული მაგალითების
(კეისების) განხილვაზე. ”კეისი” წარმოადგენს ერთგვარ ინსტრუმენტს, რომელიც მიღებული
თეორიული ცოდნის გამოყენების საშუალებას იძლევა პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტისათვის.
თეორიისა და პრაქტიკის შეხამებით, მეთოდი ეფექტიანად ანვითარებს დასაბუთებული
გადაწყვეტილებების შეზღუდულ დროში მიღების უნარს. სტუდენტებს უნვითარდებათ ანალიტიკური
აზროვნება, გუნდური მუშაობის, ალტერნატიული აზრის მოსმენისა და გაგების, ალტერნატივების
გათვალისწინებით განზოგადოებული გადაწყვეტილებების გამომუშავების, მოქმედებების დაგეგმვისა
და მათი შედეგების პროგნოზირების უნარი.
გონებრივი იერიში (Brain storming) – პრობლემის გადაჭრის ოპერატიული მეთოდი შემოქმედებითი
აქტიურობის სტიმულირების საფუძველზე. მეთოდი გულისხმობს თემის ფარგლებში კონკრეტული
საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული
აზრის, იდეის ჩამოყალიბებისა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი განაპირობებს
პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. მეთოდის გამოყენება ეფექტიანია
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
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საშუალების გამოვლენა.
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.
ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის
პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული ანუ მასალის
გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისკენ.
დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად
ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს ანუ პროცესი
მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.
ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად
დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების
დეტალური გაშუქება.
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
ითვისებენ.
წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ამონაწერებისა და
ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესეს შესრულება
და სხვ.
ლაბორატორიული მეთოდი გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ცდების დაყენება, ვიდეო
მასალის, დინამიკური ხასიათის მასალის ჩვენება და სხვ.
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.
ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პედაგოგს
მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება
მოცემული თემის ფარგლებში.
ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ
ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის
პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.
პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია - არის სასწავლო-შემეცნებითი ხერხების ერთობლიობა,
რომელიც პრობლემის გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა სტუდენტის დამოუკიდებელი მოქმედებებისა
და მიღებული შედეგების აუცილებელი პრეზენტაციის პირობებში. ამ მეთოდით სწავლება ამაღლებს
სტუდენტთა მოტივაციასა და პასუხისმგებლობას. პროექტზე მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის,
პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის შესაბამისად.
პროექტი განხორციელებულად ჩაითვლება, თუ მისი შედეგები თვალსაჩინოდ, დამაჯერებლად და
კონკრეტული ფორმით არის წარმოდგენილი. იგი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად,
წყვილებში ან ჯგუფურად; ასევე, ერთი საგნის ან რამდენიმე საგნის (საგანთა ინტეგრაციის)
ფარგლებში. დასრულების შემდეგ პროექტი წარედგინება ფართო აუდიტორიას.
პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს პრაქტიკულ
უნარ-ჩვევებს უყალიბებს. ამ შემთხვევაში სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე
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დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ მოქმედებას, მაგალითად, საწარმოო და პედაგოგიური
პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.
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.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების ფორმები, მეთოდები, კრიტერიუმები და სკალები:

ყოველკვირეული შუალედური შეფასება:

ყოველკვირეული შუალედური შეფასება იძლევა ახსნილი მასალის ცოდნის გამოვლენის
შესაძლებლობას. შემოწმება ხდება სხვადასხვა სახით: ტესტი (ღია ან დახურული კითხვები), კაზუსი,
საკითხები, საშინაო დავალება და სხვ. იგი ტარდება წერილობითი ფორმით. ყოველკვირეული
შეფასების შესაძლო მაქსიმუმი შეადგენს ორ ქულას.

ტესტირება დახურული კიხვებით. ტესტი მოიცავს 4 მაგალითს, სწორად ამოხსნილი თითოეული
მათგანი ფასდება 0,5 ქულით, არასწორი პასუხის შემთხვევაში შეფასება შეადგენს 0 ქულას. თითოეულ
მაგალითს აქვს რამდენიმე სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან მხოლოდ ერთია სწორი.

შეფასება ღია კითხვებიანი ტესტით ან საკითხებით (კაზუსებით). თუ შეფასება ხდება ერთი საკითხით
(მაქსიმუმ 2 ქულა), შეფასების კრიტერიუმებია:

1. 1.5-2.0 ქულა. პასუხი სრულია. საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული,
ტერმინოლოგია დაცულია, სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს მასალას, ღრმად და
საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურა, შეცდომები არ არის.
კაზუსი უნაკლოდ არის ამოხსნილი, მსჯელობა მაღალ დონეზეა.

2. 1.0-1.5 ქულა - პასუხი სრულია, თუმცა შეკვეცილი, ტერმინოლოგიურად გამართულია, არსებითი
შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას;
ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურა. მსჯელობა კარგია.

3. 0.5-1.0 ქულა - პასუხი არასრულია. ტერმინოლოგია ნაკლოვანია. სტუდენტი ფლობს პროგრამით
გათვალისწინებულ მასალას, მაგრამ აღინიშნება ნაკლოვანებები. მსჯელობა ფრაგმენტულია.

4. 0.1-0.5 ქულა - პასუხი ნაკლოვანია. არ არის გამოყენებული სპეციალური ტერმინოლოგია. პასუხი
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არსებითად მცდარია, გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული
ფრაგმენტები.

5. 0 ქულა - პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული. ორი საკითხით
შეფასების შემთხვევაში (თითოეული მაქსიმუმ 1 ქულა), შეფასება შესაძლებელია განხორციელდეს
ზემოთ მოცემულის ანალოგიურად.

ყოველკვირეული შუალედური შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს სხვადასხვა ტიპის საშინაო
დავალებითაც. მაგალითად, ნახატის, ნახაზის, ესკიზის შესრულება, ლაბორატორიული სამუშაოს
აღწერა, მაგალითების, ამოცანების ან კაზუსების ამოხსნა, საკურსო სამუშაოს/პროექტის, პრაქტიკის
ანგარიშის ნაწილის წარმოდგენა, აგრეთვე საკითხის ან პრობლემის შესახებ მასალისა და
პრეზენტაციების მომზადება, ან/და ინფორმაციის მოძიება (სტატია, განმარტება, წიგნი, ინტერვიუ,
გამოკითხვა) და სხვ.
საშინაო დავალება სტუდენტმა უნდა მოამზადოს დამოუკიდებლად და წარმოადგინოს წერილობით ან
დავალებაში მითითებულ სხვა ფორმით.

თუ საშინაო დავალება მოცემულია წერილობითი ფორმით, მისი მაქსიმალური შეფასებაა ორი ქულა
და ფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

1. 1.6-2.0 ქულა - დავალება სრულად არის შესრულებული. საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის
გადმოცემული. სპეციალური ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს
გავლილ მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ძირითადი და დამატებითი
ლიტერატურა. შეცდომები არ არის. კაზუსი უნაკლოდ არის ამოხსნილი. მსჯელობა მაღალ დონეზეა.

2. 1.1-1.5 ქულა - დავალება სრულად არის შესრულებული, თუმცა შეკვეცილი. ტერმინოლოგიურად
გამართულია. არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით
გათვალისწინებულ გავლილ მასალას; ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურა. მსჯელობა კარგია.

3. 0.6 -1.0 ქულა - დავალება არასრულად არის შესრულებული. სპეციალური ტერმინოლოგია
ნაკლოვანია. სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, მაგრამ აღინიშნება
ნაკლოვანებები. მსჯელობა ფრაგმენტულია.

4. 0.1–0.5 ქულა - დავალების შესრულება ნაკლოვანია. სპეციალური ტერმინოლოგია არ არის
გამოყენებული. პასუხი არსებითად მცდარია. გადმოცემულია დავალების შესაბამისი მასალის
მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები.

5. 0 – შესრულება დავალების შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.

თუ საშინაო დავალება გულისხმობს ნახაზის/ესკიზის შესრულებას, ის ფასდება მაქსიმუმ ორი ქულით
შემდეგი კრიტერიუმებით:

1. 1.6-2.0 ქულა – შესრულების თვალსაზრისით ნაშრომი სრულია. იგი სრულად არის დამუშავებული
ზომების მითითებით. შესრულებულია მაღალ დონეზე.

2. 1.1–1.5 ქულა – შესრულების თვალსაზრისით ნაშრომი სრულია. იგი სრულად არის დამუშავებული
ზომების მითითებით. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ გავლილ მასალას,
მაგრამ შესრულების ტექნიკა დასახვეწია.

3. 0.6–1.0 ქულა – შესრულების თვალსაზრისით ნაშრომი არასრულია. იგი სრულად არის
დამუშავებული, მაგრამ ზომები არ არის მითითებული.

4. 0.1–0.5 ქულა - შესრულების თვალსაზრისით ნაშრომი ნაკლოვანია. მისი მხოლოდ ცალკეული
ფრაგმენტებია დამუშავებული. ზომები არ არის მითითებული.

5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო დავალების შესრულება.
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შუალედური გამოცდა:

შუალედური გამოცდის დროს სტუდენტს ევალება გავლილი მასალის ცოდნის გამოვლენა. შემოწმება
ხდება წერილობითი ფორმით და შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა მეთოდით: ტესტით (ღია ან
დახურული კითხვები), მაგალითების, ამოცანების ან კაზუსების ამოხსნით, თეორიული საკითხებით,
საკურსო სამუშაოს/პროექტის, პრაქტიკის ანგარიშის ნაწილის წარმოდგენით, ნახატის, ნახაზის,
კლაუზურას შესრულებით, ლაბორატორიული სამუშაოს აღწერა/ჩატარებით და სხვ. შუალედური
გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა 20 ქულა.

შუალედური გამოცდა დახურული კითხვებიანი ტესტით. იგი მოიცავს 10 (ან 20) მაგალითს. სწორად
ამოხსნილი თითოეული მათგანი ფასდება შესაბამისად 2 (ან 1) ქულით, არასწორი პასუხის
შემთხვევაში შეფასება შეადგენს 0 ქულას. დახურული კითხვების შემთხვევაში თითოეულ მაგალითს
აქვს რამდენიმე სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან მხოლოდ ერთია სწორი. შუალედური გამოცდა ღია
კითხვებიანი ტესტით ან საკითხებით. შეფასება ხდება 4 საკითხით, თითოეულს მინიჭებული ექნება
მაქსიმუმ 5 ქულა. საკითხის შეფასების კრიტერიუმებია:

1. 4.1–5 ქულა - პასუხი სრულია. საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული. სპეციალური
ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს გავლილ მასალას, ღრმად და
საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურა. შეცდომები არ არის.
მსჯელობა მაღალ დონეზეა.

2. 3.1–4 ქულა - პასუხი სრულია, თუმცა შეკვეცილი. ტერმინოლოგიურად გამართულია. არსებითი
შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ გავლილ მასალას;
ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურა. მსჯელობა კარგია.

3. 2.1–3 ქულა - პასუხი არასრულია. სპეციალური ტერმინოლოგია ნაკლოვანია. სტუდენტი ფლობს
პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, მაგრამ აღინიშნება ნაკლოვანებები, მსჯელობა
ფრაგმენტულია.

4. 1.1–2 ქულა - პასუხი არასრულია, ტერმინოლოგია მცდარია, საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ. სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული ლიტერატურა. აღინიშნება
რამდენიმე არსებითი შეცდომა.

5. 0.1–1 ქულა - პასუხი ნაკლოვანია. სპეციალური ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული. პასუხი
არსებითად მცდარია. გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული
ფრაგმენტები.

6. 0 ქულა. პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული;

თუ რომელიმე საკითხი წარმოადგენს ანგარიშს ან გრაფიკულ გამოსახულებას, მას მინიჭებული აქვს 5
ქულა და მისი შეფასების კრიტერიუმებია:

1. 4.1-5 ქულა: ანგარიში ჩატარებულია სრულყოფილად, გრაფიკული ნაწილი გაფორმებულია
სტანდარტების დაცვით.

2. 3.1-4 ქულა: ანგარიში ჩატარებულია სრულყოფილად, გრაფიკული ნაწილი დასახვეწია.

3. 2.1-3 ქულა: ანგარიში დასამთავრებელია, გრაფიკული ნაწილი დასახვეწია.

4. 1.1-2 ქულა: აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა როგორც ანგარიშში, ასევე გრაფიკულ
ნაწილში.

5. 0.1-1 ქულა: ანგარიში და გრაფიკული ნაწილი არსებითად მცდარია.

6. 0 ქულა: ნაშრომი არ არის შესრულებული.

შუალედური გამოცდა კლაუზურით. შეფასება ხდება შემდეგნაირად:
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ა) კლაუზურა – მაქსიმალური ქულა 20

1. საპროექტო დავალების პირობების დაცვა პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით –
მაქსიმალური ქულა 4

1.1. 3.1-4 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
სრულია. მასშტაბი დაცულია. კომპოზიციური განაწილება კარგია. წარმოდგენილია მაღალ დონეზე.

1.2. 2.1-3 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
სრულია. მასშტაბი დაცულია, მაგრამ კომპოზიციური განაწილების მხრივ აღინიშნება ნაკლოვანებები.

1.3. 1.1-2 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
არასრულია. მასშტაბი დაცულია, მაგრამ პროექტის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია გამოხაზული.

1.4. 0.1-1 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
ნაკლოვანია. პროექტის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია გამოხაზული. მასშტაბი დარღვეულია.

1.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო საპროექტო დავალების პირობების დაცვა პროექტის
შემადგენლობის თვალსაზრისით.

2. პროექტის გრაფიკული შესრულების ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 4

2.1. 3.1-4 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი სრულია. იგი სრულად არის
დამუშავებული ზომების მითითებით. შესრულებულია მაღალ დონეზე.

2.2. 2.1–3 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი სრულია. იგი სრულად არის
დამუშავებული ზომების მითითებით. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ
გავლილ მასალას, მაგრამ შესრულების ტექნიკა დასახვეწია.

2.3. 1.1–2 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. იგი სრულად არის
დამუშავებული, მაგრამ ზომები არ არის მითითებული.

2.4. 0.1–1 ქულა –გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. მისი მხოლოდ
ცალკეული ფრაგმენტებია დამუშავებული. ზომები არ არის მითითებული.

2.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო პროექტის გრაფიკული შესრულება.

3. პროექტის მხატვრულ-ესთეტური და პროფესიული ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 4

3.1. 3.1-4 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი სრულია და შესრულებულია მაღალ
დონეზე.

3.2. 2.1–3 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი სრულია, მაგრამ პროექტის
წარმოდგენის პროფესიული ხარისხი დასახვეწია.

3.3. 1.1–2 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. ნაწილობრივ არის
გათვალისწინებული მასალების ფაქტურა, კოლორისტიკა, ანტურაჟი.

3.4. 0.1–1 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. არ არის
გათვალისწინებული მასალების ფაქტურა, კოლორისტიკა, ანტურაჟი.

3.5. 0 ქულა – პროექტის მხატვრულ-ესთეტური და პროფესიული შესრულება დაბალია.

4. პროექტის ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი მიზანშეწონილობა – მაქსიმალური ქულა 4

4.1. 3.1-4 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით პროექტი
სრულია და შესრულებულია მაღალ დონეზე.

4.2. 2.1–3 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით პროექტი
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სრულია, მაგრამ პროექტის წარმოდგენის პროფესიული ხარისხი დასახვეწია.

4.3. 1.1–2 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით პროექტი
არასრულია. ფუნქციისა და ფორმის შესაბამისობა დაცულია, მაგრამ გაუაზრებელია ტექნოლოგიური
პროცესი.

4.4. 0.1–1 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით პროექტი
ნაკლოვანია. არ არის დაცული ფუნქციისა და ფორმის შესაბამისობა.

4.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო პროექტის ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი
მიზანშეწონილობის უზრუნველყოფა.

5. პროექტის დაცვის უნარი – მაქსიმალური ქულა 4

5.1. 3.1-4 ქულა – მსჯელობა გამართული და დამაჯერებელია. პროექტის შესახებ ინფორმაცია
გადმოცემულია ამომწურავად, საკითხის საფუძვლიანად ცოდნის დემონსტრირებით.

5.2. 2.1–3 ქულა – მსჯელობა კარგ დონეზეა. გამოყენებულია პროფესიული ტერმინოლოგია. სტუდენტი
ასახავს წარმოდგენილი პროექტის შინაარსს, მაგრამ მოკლებულია დამაჯერებლობას.

5.3. 1.1–2 ქულა – მსჯელობა არასრული და არადამაჯერებელია. არ არის გამოყენებული პროფესიული
ტერმინოლოგია.

5.4. 0.1–1 ქულა – მსჯელობა ნაკლოვანია და ფრაგმენტული, ვერ ასახავს წარმოდგენილი პროექტის
შინაარსს.

5.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო პროექტის დაცვა. მსჯელობა საკითხის შესაბამისი არ არის.

ბ) კლაუზურა – მაქსიმალური ქულა 10

1. საპროექტო დავალების პირობების დაცვა პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით –
მაქსიმალური ქულა 2

1.1. 1,6-2 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
სრულია. მასშტაბი დაცულია. კომპოზიციური განაწილება კარგია. წარმოდგენილია მაღალ დონეზე.

1.2. 1,1–1,5 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
სრულია. მასშტაბი დაცულია, მაგრამ კომპოზიციური განაწილების მხრივ აღინიშნება ნაკლოვანებები.

1.3. 0,6–1 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
არასრულია. მასშტაბი დაცულია, მაგრამ პროექტის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია გამოხაზული.

1.4. 0,1–0,5 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
ნაკლოვანია. პროექტის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია გამოხაზული. მასშტაბი დარღვეულია.

1.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო საპროექტო დავალების პირობების დაცვა პროექტის
შემადგენლობის თვალსაზრისით.

2. პროექტის გრაფიკული შესრულების ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 2

2.1. 1,6-2 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი სრულია. იგი სრულად არის
დამუშავებული ზომების მითითებით, შესრულებულია მაღალ დონეზე.
2.2. 1,1–1,5 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი სრულია. იგი სრულად არის
დამუშავებული ზომების მითითებით. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ
გავლილ მასალას, მაგრამ შესრულების ტექნიკა დასახვეწია.

2.3. 0,6–1 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. იგი სრულად არის
დამუშავებული, მაგრამ ზომები არ არის მითითებული.
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2.4. 0,1–0,5 ქულა –გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. მისი მხოლოდ
ცალკეული ფრაგმენტებია დამუშავებული. ზომები არ არის მითითებული.

2.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო პროექტის გრაფიკული შესრულება.

3. პროექტის მხატვრულ-ესთეტური და პროფესიული ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 2

3.1. 1,6-2 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი სრულია და შესრულებულია მაღალ
დონეზე.

3.2. 1,1–1,5 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი სრულია, მაგრამ პროექტის
წარმოდგენის პროფესიული ხარისხი დასახვეწია.

3.3. 0,6–1 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. ნაწილობრივ არის
გათვალისწინებული მასალების ფაქტურა, კოლორისტიკა, ანტურაჟი.

3.4. 0,1–0,5 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. არ არის
გათვალისწინებული მასალების ფაქტურა, კოლორისტიკა, ანტურაჟი.

3.5. 0 ქულა –მხატვრულ-ესთეტური და პროფესიული დონე დაბალია.

4. პროექტის ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი მიზანშეწონილობა – მაქსიმალური ქულა 2

4.1. 1,6-2 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით პროექტი
სრულია და შესრულებულია მაღალ დონეზე.

4.2. 1,1–1,5 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით
პროექტი სრულია, მაგრამ პროექტის წარმოდგენის პროფესიული ხარისხი დასახვეწია.

4. 3. 0,6–1 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით
პროექტი არასრულია. ფუნქციის და ფორმის შესაბამისობა დაცულია, მაგრამ გაუაზრებელია
ტექნოლოგიური პროცესი.

4.4. 0,1–0,5 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით
პროექტი ნაკლოვანია. არ არის დაცული ფუნქციისა და ფორმის შესაბამისობა.

4.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო პროექტის ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი
მიზანშეწონილობის უზრუნველყოფა.

5. პროექტის დაცვის უნარი – მაქსიმალური ქულა 2

5.1. 1,6-2 ქულა – მსჯელობა გამართული და დამაჯერებელია. ინფორმაცია გადმოცემულია
ამომწურავად, საფუძვლიანი ცოდნის დემონსტრირებით

5.2. 1,1–1,5 ქულა – მსჯელობა კარგ დონეზეა. გამოყენებულია პროფესიული ტერმინოლოგია. ასახავს
წარმოდგენილი პროექტის შინაარსს, მაგრამ მოკლებულია დამაჯერებლობას.

5.3. 0,6–1 ქულა – მსჯელობა არასრული და არადამაჯერებელია. არ არის გამოყენებული პროფესიული
ტერმინოლოგია.

5.4. 0,1–0,5 ქულა – მსჯელობა ნაკლოვანია და ფრაგმენტული. ვერ ასახავს წარმოდგენილი პროექტის
შინაარსს.

5.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო პროექტის დაცვა. მსჯელობა საკითხის შესაბამისი არ არის.

შუალედური გამოცდის ჩატარება ხატვაში. მაქსიმალური ქულა 20 და შეფასება ხდება შემდეგნაირად:

1. კომპოზიციური განაწილება – მაქსიმალური ქულა 4

1.1. 2,1–4 ქულა – დასახატი ობიექტი ფორმატზე კომპოზიციურად განაწილებულია მაღალ დონეზე.
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მასშტაბი დაცულია.

1.2. 0,1–2 ქულა – დასახატი ობიექტის ფორმატზე კომპოზიციური განაწილების მხრივ აღინიშნება
ნაკლოვანებები, ვერ გრძნობს მასშტაბს.

1.3. 0 ქულა – ვერ შეძლო დასახატი ობიექტის კომპოზიციური განაწილება.

2. აგება, პროპორციების დაცვა – მაქსიმალური ქულა 4

2.1. 2,1–4 ქულა – დასახატი ობიექტის აგება შესრულებულია მაღალ დონეზე. პროპორციები დაცულია.

2.2. 0,1–2 ქულა – დასახატი ობიექტის აგების მხრივ აღინიშნება ნაკლოვანებები. სტუდენტი ვერ იცავს
პროპორციებს.

2.3. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო დასახატი ობიექტის აგება.

3. მოცულობის გადმოცემა – მაქსიმალური ქულა 4

3.1. 2,1–4 ქულა – დასახატი ობიექტის მოცულობა გადმოცემულია მაღალ დონეზე. სტუდენტი კარგად
გრძნობს ფორმას და ახერხებს მის სიბრტყეზე გადმოტანას.

3.2. 0,1–2 ქულა – დასახატი ობიექტის მოცულობა გადმოცემულია ნაკლოვანებებით. სტუდენტი ვერ
ახერხებს ფორმის გადმოცემას სიბრტყეზე.

3.3. 0 ქულა – ვერ შეძლო დასახატი ობიექტის მოცულობის გადმოცემა.

4. ტექნიკა, შესრულების ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 4

4.1. 2,1–4 ქულა – დასახატი ობიექტის შესრულების ხარისხი მაღალია. სტუდენტი კარგად ფლობს
ნახატის შესრულების ტექნიკა.

4.2. 0,1–2 ქულა – დასახატი ობიექტის შესრულების ხარისხი ნაკლოვანია. სტუდენტს არ აქვს
გამომუშავებული ნახატის შესრულების შესაბამისი ტექნიკა.

4.3. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო დასახატი ობიექტის შესრულება.

5. მხატვრული დამუშავება – მაქსიმალური ქულა 4

5.1. 2,1–4 ქულა – დასახატი ობიექტი დამუშავებულია კარგ მხატვრულ დონეზე.

5.2. 0,1–2 ქულა – დასახატი ობიექტის მხატვრული დამუშავება ნაკლოვანია. სტუდენტი ვერ ახერხებს
ნახატის ერთ მთლიანობად შეკვრას.

5.3. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო დასახატი ობიექტის მხატვრული დამუშავება.

შუალედური გამოცდის ჩატარება ძერწვაში. მაქსიმალური ქულა 20 და შეფასება ხდება შემდეგნაირად:

1. კომპოზიციური ჩანახატი – მაქსიმალური ქულა 4

2.1–4.0 ქულა – საძერწი ობიექტის კომპოზიციური ჩანახატი შესრულებულია მაღალ დონეზე. მასშტაბი
დაცულია.

0.1–2.0 ქულა – საძერწი ობიექტის კომპოზიციური ჩანახატი შესრულების თვალსაზრისით ნაკლოვანია.
სტუდენტი ვერ გრძნობს მასშტაბს.

0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო საძერწი ობიექტის კომპოზიციური ჩანახატის შესრულება.

2. კარკასის აგება – მაქსიმალური ქულა 4

2.1–4.0 ქულა – საძერწი ობიექტის კარკასი აგებულია მაღალ დონეზე. ტექნიკური მხარე გამართულია.

0.1–2.0 ქულა – საძერწი ობიექტის კარკასის აგების მხრივ აღინიშნება ნაკლოვანებები. სტუდენტი ვერ
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ფლობს შესრულების ტექნიკას.

0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო საძერწი ობიექტის კარკასის აგება.

3. კარკასზე პროპორციებისა და მასების განლაგება – მაქსიმალური ქულა 4

2.1–4.0 ქულა – საძერწი ობიექტის პროპორციებისა და მასების განლაგება კარკასზე შესრულებულია
მაღალ დონეზე. სტუდენტი კარგად გრძნობს პროპორციებს და ახერხებს მის გადმოცემას დარღვევების
გარეშე.

0.1–2.0 ქულა – საძერწი ობიექტის პროპორციებისა და მასების კარკასზე განლაგების მხრივ აღინიშნება
ნაკლოვანებები. სტუდენტი ვერ ახერხებს ობიექტის პროპორციების გადმოცემას.

0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო საძერწი ობიექტის პროპორციებისა და მასების განლაგება კარკასზე.

4. ფორმის ძერწვის ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 4

2.1–4.0 ქულა – ობიექტის ფორმის ძერწვის ხარისხი მაღალია. სტუდენტი კარგად გრძნობს ფორმას.

0.1–2.0 ქულა – ობიექტის ფორმის ძერწვის ხარისხი ნაკლოვანია. სტუდენტს არ აქვს კარგად
განვითარებული ფორმის შეგრძნება.

0 - ქულა – ვერ შეძლო ფორმის გადმოცემა.

5. პლასტიკა და მხატვრულობა – მაქსიმალური ქულა 4

2.1–4.0 ქულა – საძერწი ობიექტის პლასტიკა და მხატვრულობა წარმოდგენილია მაღალ დონეზე.

0.1–2.0 ქულა – საძერწი ობიექტის პლასტიკა და მხატვრულობა ნაკლოვანია. სტუდენტი სრულად ვერ
ახერხებს ობიექტის პლასტიკის გადმოცემას.

0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შესძლო საძერწი ობიექტის მხატვრული დამუშავება.

დასკვნითი/დამატებითი გამოცდა

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტს მოეთხოვება გავლილი მასალის ცოდნის გამოვლენა. შემოწმება
ხდება სხვადასხვა ფორმით: ტესტის (ღია ან დახურული კითხვები), მაგალითების, ამოცანების ან
კაზუსების ამოხსნით, თეორიული საკითხების განმარტებით, საკურსო სამუშაოს/პროექტის, პრაქტიკის

ანგარიშის წარმოდგენით, ნახატის, ნახაზის შესრულებით და სხვ. გამოცდაზე შეიძლება გამოყენებული
იქნას ერთი მეთოდი ან მათი კომბინაცია. გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა 30 ქულა.

გამოცდა დახურული კითხვებიანი ტესტით. თუ იგი მოიცავს 10, 15 ან 30 მაგალითს, სწორად
ამოხსნილი თითოეული მათგანი ფასდება შესაბამისად 3, 2 ან 1 ქულით, არასწორი პასუხის
შემთხვევაში შეფასება შეადგენს 0 ქულას. თითოეულ მაგალითს აქვს რამდენიმე სავარაუდო პასუხი,
რომელთაგან მხოლოდ ერთია სწორი.

გამოცდა ღია კითხვებიანი ტესტით ან საკითხებით. იგი მოიცავს რანდენიმე საკითხს. თუ იგი შედგება
სამი საკითხისგან, თითოეულ საკითხს მინიჭებული ექნება 10 ქულა. თითოეული საკითხის შეფასების
კრიტერიუმებია:

1. 9-10 ქულა: პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული; სპეციალური
ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული როგორც ძირითადი ისე დამხმარე
ლიტერატურა. ანგარიში ჩატარებულია სრულყოფილად, გრაფიკული ნაწილი გაფორმებულია
სტანდარტების დაცვით.

2. 7-8 ქულა: პასუხი სრულია, მაგრამ შეკვეცილი; ტერმინოლოგიურად გამართულია; საკითხი
ამომწურავად არის გადმოცემული; არსებითი შეცდომა არ არის; სტუდენტი კარგად ფლობს
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პროგრამით გათვალისწინებულ გავლილ მასალას; ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურა.

3. 5-6 ქულა: პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული; სპეციალური
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, მაგრამ
აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები.

4. 3-4 ქულა: პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა
გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული ძირითადი ლიტერატურა;
აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა.

5. 1-2 ქულა: პასუხი ნაკლოვანია; სპეციალური ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული ან არ არის
შესაბამისი; პასუხი არსებითად მცდარია. გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ
ცალკეული ფრაგმენტები.

6. 0 ქულა: პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.

თუ საგნის სპეციფიკა მოითხოვს ანგარიშის ან გრაფიკული ნაწილის შეფასებასაც, მას მიენიჭება 10
ქულა და შეფასების კრიტერიუმებია:

1. 9-10 ქულა: ანგარიში ჩატარებულია სრულყოფილად, გრაფიკული ნაწილი გაფორმებულია
სტანდარტების დაცვით.

2. 7-8 ქულა: ანგარიში ჩატარებულია სრულყოფილად, გრაფიკული ნაწილი დასახვეწია.

3. 5-6 ქულა: ანგარიში დასამთავრებელია, გრაფიკული ნაწილი დასახვეწია.

4. 3-4 ქულა: აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა როგორც ანგარიშში, ასევე გრაფიკულ ნაწილში.

5. 1-2 ქულა: ანგარიში და გრაფიკული ნაწილი არსებითად მცდარია.

6. 0 ქულა: ნაშრომი არ არის შესრულებული.

საკურსო პროექტი – მაქსიმალური ქულა 30

1. საპროექტო დავალების პირობების დაცვა პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით –
მაქსიმალური ქულა 6

1.1. 4.6-6.0 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
სრულია. მასშტაბი დაცულია. კომპოზიციური განაწილება კარგია. წარმოდგენილია მაღალ დონეზე.

1.2. 3.1–4.5 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
სრულია. მასშტაბი დაცულია, მაგრამ კომპოზიციური განაწილების მხრივ აღინიშნება ნაკლოვანებები.

1.3. 1.6–3.0 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
არასრულია. მასშტაბი დაცულია, მაგრამ პროექტის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია გამოხაზული.

1.4. 0.1–1.5 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
ნაკლოვანია. პროექტის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია გამოხაზული. მასშტაბი დარღვეულია.

1.5. 0 ქულა – ვერ შესძლო საპროექტო დავალების პირობების დაცვა პროექტის შემადგენლობის
თვალსაზრისით.

2. პროექტის გრაფიკული შესრულების ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 6

2.1. 4.6-6.0 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი სრულია. იგი სრულად არის
დამუშავებული ზომების მითითებით. შესრულებულია მაღალ დონეზე

2.2. 1–4.5 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი სრულია. იგი სრულად არის
დამუშავებული ზომების მითითებით. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ
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განვლილ მასალას, მაგრამ შესრულების ტექნიკა დასახვეწია.

2.3. 1.6–3.0 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. იგი სრულად არის
დამუშავებული, მაგრამ ზომები არ არის მითითებული.

2.4. 0.1–1.5 ქულა –გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. მისი მხოლოდ
ცალკეული ფრაგმენტებია დამუშავებული. ზომები არ არის მითითებული.

2.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო პროექტის გრაფიკული შესრულება.

3. პროექტის მხატვრულ-ესთეტური და პროფესიული ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 6

3.1. 4.6-6.0 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი სრულია და შესრულებულია
მაღალ დონეზე.

3.2. 3.1–4.5 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი სრულია, მაგრამ პროექტის
წარმოდგენის პროფესიული ხარისხი დასახვეწია.

3.3. 1.6–3.0 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. ნაწილობრივ არის
გათვალისწინებული მასალების ფაქტურა, კოლორისტიკა, ანტურაჟი.

3.4. 0.1–1.5 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. არ არის
გათვალისწინებული მასალების ფაქტურა, კოლორისტიკა, ანტურაჟი.

3.5. 0 ქულა – პროექტის მხატვრულ-ესთეტური და პროფესიული შესრულება დაბალია.

4. პროექტის ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი მიზანშეწონილობა – მაქსიმალური ქულა 6

4.1. 4.6-6.0 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით
პროექტი სრულია და შესრულებულია მაღალ დონეზე.

4.2. 3.1–4.5 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით
პროექტი სრულია, მაგრამ პროექტის წარმოდგენის პროფესიული ხარისხი დასახვეწია.

4.3. 1.6–3.0 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით
პროექტი არასრულია. ფუნქციის და ფორმის შესაბამისობა დაცულია, მაგრამ გაუაზრებელია
ტექნოლოგიური პროცესი.

4.4. 0.1–1.5 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით
პროექტი ნაკლოვანია. არ არის ფუნქციის და ფორმის შესაბამისობა.

4.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შესძლო პროექტის ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი
მიზანშეწონილობის უზრუნველყოფა.

5. პროექტის გაფორმება და დაცვა – მაქსიმალური ქულა 6

5.1. 4.6-6.0 ქულა – პროექტი შესრულებულია მაღალ დონეზე. მსჯელობა გამართული და
დამაჯერებელია. ინფორმაცია გადმოცემულია ამომწურავად, საკითხის საფუძვლიანად ცოდნის
დემონსტრირებით.

5.2. 3.1–4.5 ქულა – პროექტის გაფორმებულია კარგად. მსჯელობა კარგ დონეზეა. გამოყენებულია
პროფესიული ტერმინოლოგია. ასახავს წარმოდგენილი პროექტის შინაარსს, მაგრამ მოკლებულია
დამაჯერებლობას.

5.3. 1.6–3.0 ქულა – პროექტის გაფორმება დამაკმაყოფილებელია. მსჯელობა არასრული და
არადამაჯერებელია. არ არის გამოყენებული პროფესიული ტერმინოლოგია.

5.4. 0.1–1.5 ქულა – პროექტი გაფორმების თვალსაზრისით არასრულია. მსჯელობა ნაკლოვანია და
ფრაგმენტული. ვერ ასახავს წარმოდგენილი პროექტის შინაარსს.
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5.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო პროექტის გაფორმება და დაცვა. მსჯელობა საკითხის შესაბამისი
არ არის.

საკურსო პროექტი – მაქსიმალური ქულა 15

(როცა საგნის ფორმატით გათვალისწინებულია როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მეცადინეობა)

1. საპროექტო დავალების პირობების დაცვა პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით –
მაქსიმალური ქულა 3

1.1. 2.3-3.0 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
სრულია. მასშტაბი დაცულია. კომპოზიციური განაწილება კარგია. წარმოდგენილია მაღალ დონეზე.

1.2. 1.5–2.2 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
სრულია. მასშტაბი დაცულია, მაგრამ კომპოზიციური განაწილების მხრივ აღინიშნება ნაკლოვანებები.

1.3. 0.8–1.4 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
არასრულია. მასშტაბი დაცულია, მაგრამ პროექტის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია გამოხაზული.

1.4. 0.1–0.7 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით
ნაკლოვანია. პროექტის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია გამოხაზული. მასშტაბი დარღვეულია.

1.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო საპროექტო დავალების პირობების დაცვა პროექტის
შემადგენლობის თვალსაზრისით.

2. პროექტის გრაფიკული შესრულების ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 3

2.1. 2.3-3.0 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი სრულია. იგი სრულად არის
დამუშავებული ზომების მითითებით. შესრულებულია მაღალ დონეზე

2.2. 1.5–2.2 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი სრულია. იგი სრულად არის
დამუშავებული ზომების მითითებით. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ
გავლილ მასალას, მაგრამ შესრულების ტექნიკა დასახვეწია.

2.3. 0.8–1.4 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. იგი სრულად არის
დამუშავებული, მაგრამ ზომები არ არის მითითებული.

2.4. 0.1–0.7 ქულა –გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. მისი მხოლოდ
ცალკეული ფრაგმენტებია დამუშავებული. ზომები არ არის მითითებული.

2.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო პროექტის გრაფიკული შესრულება.

3. პროექტის მხატვრულ-ესთეტური და პროფესიული ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 3

3.1. 2.3-3.0 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი სრულია და შესრულებულია
მაღალ დონეზე.

3.2. 1.5–2.2 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი სრულია, მაგრამ პროექტის
წარმოდგენის პროფესიული ხარისხი დასახვეწია.

3.3. 0.8–1.4 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. ნაწილობრივ არის
გათვალისწინებული მასალების ფაქტურა, კოლორისტიკა, ანტურაჟი.

3.4. 0.1–0.7 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. არ არის
გათვალისწინებული მასალების ფაქტურა, კოლორისტიკა, ანტურაჟი.

3.5. 0 ქულა – პროექტის მხატვრულ-ესთეტური და პროფესიული შესრულება დაბალია.

4. პროექტის ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი მიზანშეწონილობა – მაქსიმალური ქულა 3
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4.1. 2.3-3.0 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით
პროექტი სრულია და შესრულებულია მაღალ დონეზე.

4.2. 1.5–2.2 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით
პროექტი სრულია, მაგრამ პროექტის წარმოდგენის პროფესიული ხარისხი დასახვეწია.

4.3. 0.8–1.4 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით
პროექტი არასრულია. ფუნქციის და ფორმის შესაბამისობა დაცულია, მაგრამ გაუაზრებელია
ტექნოლოგიური პროცესი.

4.4. 0.1–0.7 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით
პროექტი ნაკლოვანია. არ არის ფუნქციის და ფორმის შესაბამისობა.

4.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო პროექტის ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი
მიზანშეწონილობის უზრუნველყოფა.

5. პროექტის დაცვის უნარი – მაქსიმალური ქულა 3

5.1. 2.3-3.0 ქულა – მსჯელობა გამართული და დამაჯერებელია. პროექტის შესახებ ინფორმაცია
გადმოცემულია ამომწურავად, საკითხის საფუძვლიანად ცოდნის დემონსტრირებით

5.2. 1.5–2.2 ქულა – მსჯელობა კარგ დონეზეა. გამოყენებულია პროფესიული ტერმინოლოგია. ასახავს
წარმოდგენილი პროექტის შინაარსს, მაგრამ მოკლებულია დამაჯერებლობას.

5.3. 0.8–1.4 ქულა – მსჯელობა არასრული და არადამაჯერებელია. არ არის გამოყენებული
პროფესიული ტერმინოლოგია.

5.4. 0.1–0.7 ქულა – მსჯელობა ნაკლოვანია და ფრაგმენტული. ვერ ასახავს წარმოდგენილი პროექტის
შინაარსს.

5.5. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო პროექტის დაცვა. მსჯელობა საკითხის შესაბამისი არ არის.

ნახატი – მაქსიმალური ქულა 30

1. კომპოზიციური განაწილება – მაქს. ქულა 5

1.1. 2.6-5.0 ქულა – დასახატი ობიექტი ფორმატზე კომპოზიციურად განაწილებულია მაღალ დონეზე.
მასშტაბი დაცულია.

1.2. 0.1–2.5 ქულა – დასახატი ობიექტის ფორმატზე კომპოზიციური განაწილების მხრივ აღინიშნება
ნაკლოვანებები. სტუდენტი ვერ გრძნობს მასშტაბს.

1.3. 0 ქულა – ვერ შესძლო დასახატი ობიექტის კომპოზიციური განაწილება.

2. აგება, პროპორციების დაცვა – მაქსიმალური ქულა 5

2.1. 2.6-5.0 ქულა – დასახატი ობიექტის აგება შესრულებულია მაღალ დონეზე. პროპორციები
დაცულია.

2.2. 0.1–2.5 ქულა – დასახატი ობიექტის აგების მხრივ აღინიშნება ნაკლოვანებები. სტუდენტი ვერ იცავს
პროპორციებს.

2.3. 0 ქულა – სტუდენტმს ვერ შეძლო დასახატი ობიექტის აგება.

3. მოცულობის გადმოცემა – მაქსიმალური ქულა 5

3.1. 2.6-5.0 ქულა – დასახატი ობიექტის მოცულობა გადმოცემულია მაღალ დონეზე. სტუდენტი კარგად
გრძნობს ფორმას და ახერხებს მის სიბრტყეზე გადმოტანას.

3.2. 0.1–2.5 ქულა – დასახატი ობიექტის მოცულობის გადმოცემის მხრივ აღინიშნება ნაკლოვანებები.
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სტუდენტი ვერ ახერხებს ფორმის გადმოცემას სიბრტყეზე.

3.3. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო დასახატი ობიექტის მოცულობის გადმოცემა.

4. ტექნიკა, შესრულების ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 5

4.1. 2.6-5.0 ქულა – დასახატი ობიექტის შესრულების ხარისხი მაღალია. სტუდენტი კარგად ფლობს
ნახატის შესრულების ტექნიკა.

4.2. 0.1–2.5 ქულა – დასახატი ობიექტის შესრულების ხარისხი ნაკლოვანია. სტუდენტს არ აქვს
გამომუშავებული ნახატის შესრულების შესაბამისი ტექნიკა.

4.3. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო დასახატი ობიექტის შესრულება.

5. მხატვრული დამუშავება – მაქსიმალური ქულა 5

5.1. 2.6-5.0 ქულა – დასახატი ობიექტი დამუშავებულია კარგ მხატვრულ დონეზე.

5.2. 0.1–2.5 ქულა – დასახატი ობიექტის მხატვრული დამუშავება ნაკლოვანია. სტუდენტი ვერ ახერხებს
ნახატის ერთ მთლიანობად შეკვრას.

5.3. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო დასახატი ობიექტის მხატვრული დამუშავება.

6. ნამუშევრის დაცვის უნარი – მაქსიმალური ქულა 5

6.1. 2.6-5.0 ქულა – მსჯელობა გამართული და დამაჯერებელია. ტერმინოლოგია დაცულია. ნახატის
შესახებ ინფორმაცია გადმოცემულია ამომწურავად, საკითხის საფუძვლიანად ცოდნის
დემონსტრირებით.

6.2. 0.1–2.5 ქულა – მსჯელობა არასრულია. არ არის გამოყენებული პროფესიული ტერმინოლოგია.

6.3. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო ნამუშევრის დაცვა. მსჯელობა ნახატის შესაბამისი არ არის.

ნაძერწი – მაქსიმალური ქულა 30

1. კომპოზიციური ჩანახატი – მაქს. ქულა 5

1.1. 2.6-5.0 ქულა – საძერწი ობიექტის კომპოზიციური ჩანახატი შესრულებულია მაღალ დონეზე.
მასშტაბი დაცულია.

1.2. 0.1–2.5 ქულა – საძერწი ობიექტის კომპოზიციური ჩანახატი შესრულების თვალსაზრისით
ნაკლოვანია. სტუდენტი ვერ გრძნობს მასშტაბს.

1.3. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო საძერწი ობიექტის კომპოზიციური ჩანახატის შესრულება.

2. კარკასის აგება – მაქსიმალური ქულა 5

2.1. 2.6-5.0 ქულა – საძერწი ობიექტის კარკასის აგება შესრულებულია მაღალ დონეზე. ტექნიკური
მხარე გამართულია.

2.2. 0.1–2.5 ქულა – საძერწი ობიექტის კარკასის აგების მხრივ აღინიშნება ნაკლოვანებები. სტუდენტი
ვერ ფლობა შესრულების ტექნიკას.

2.3. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო საძერწი ობიექტის კარკასის აგება.

3. კარკასზე პროპორციებისა და მასების განლაგება – მაქსიმალური ქულა 5

3.1. 2.6-5.0 ქულა – საძერწი ობიექტის პროპორციებისა და მასების განლაგება კარკასზე შესრულებულია
მაღალ დონეზე. სტუდენტი კარგად გრძნობს პროპორციებს და ახერხებს მის გადმოცემას დარღვევების
გარეშე.

3.2. 0.1–2.5 ქულა – საძერწი ობიექტის პროპორციებისა და მასების კარკასზე განლაგების მხრივ
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აღინიშნება ნაკლოვანებები. სტუდენტი ვერ ახერხებს ობიექტის პროპორციების გადმოცემას.

3.3. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო საძერწი ობიექტის პროპორციებისა და მასების განლაგება
კარკასზე.

4. ფორმის ძერწვის ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 5

4.1. 2.6-5.0 ქულა – ობიექტის ფორმის ძერწვის ხარისხი მაღალია. სტუდენტი კარგად გრძნობს ფორმას.

4.2. 0.1–2.5 ქულა – ობიექტის ფორმის ძერწვის ხარისხი ნაკლოვანია. სტუდენტს არ აქვს კარგად
განვითარებული ფორმის შეგრძნება.

4.3. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო ფორმის გადმოცემა.

5. პლასტიკა და მხატვრულობა – მაქსიმალური ქულა 5

5.1. 2.6-5.0 ქულა – საძერწი ობიექტის პლასტიკა და მხატვრულობა წარმოდგენილია მაღალ დონეზე. 15

5.2. 0.1–2.5 ქულა – საძერწი ობიექტის პლასტიკა და მხატვრულობა ნაკლოვანია. სტუდენტი სრულად
ვერ ახერხებს ობიექტის პლასტიკის გადმოცემას.

5.3. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო საძერწი ობიექტის მხატვრული დამუშავება.

6. ნამუშევრის დაცვის უნარი – მაქსიმალური ქულა 5

6.1. 2.6-5.0 ქულა – მსჯელობა გამართული და დამაჯერებელია. ტერმინოლოგია დაცულია. ნაძერწის
შესახებ ინფორმაცია გადმოცემულია ამომწურავად, საკითხის საფუძვლიანი ცოდნით.

6.2. 0.1–2.5 ქულა – მსჯელობა არასრულია. არ არის გამოყენებული პროფესიული ტერმინოლოგია.

6.3. 0 ქულა – სტუდენტმა ვერ შეძლო ნამუშევრის დაცვა.

დასაქმების სფერო

ინჟინერიის ბაკალავრი მეტალურგიაში შეიძლება დასაქმდეს:
 შავი მეტალურგიის საწარმოებში, განსაკუთრებით სრული ციკლის მქონე მეტალურგიულ

ქარხნებში, რომლებიც მოიცავს მეტალურგიული ნედლეულის წინასწარ მომზადებას
შემდგომი დნობისთვის, თუჯის წარმოებას, ფოლადის წარმოებას, ფეროშენადნობების
წარმოებას, თხევადი ლითონის ჩამოსხმას;

 საავიაციო წარმოებაში, საიარაღო წარმოებაში, მანქანათმშენებლობაში, ჩარხმშენებელ,
ელმავალმშენებელ, ვაგონშემკეთებელ ქარხნებში;

 ფერადი მეტალურგიის საწარმოებში, რომლებიც მოიცავს სრულ ციკლს დაუმუშავებელი
ნედლეულის მოპოვებიდან ზესუფთა ლითონის მიღებამდე;

 საიუველირო ნაკეთობათა საწარმოებში;
 ძვირფასი ლითონების ექსპერტებად ბანკებსა და სხვა დაწესებულებებში;
 კოლეჯებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო და სამეცნიერო-

კვლევით ცენტრებში.

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები
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პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი

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

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 52

პროგრამაში არსებული ძირითადი სპეციალობის საგნობრივი დატვირთვა
№ საგნის

კოდი
საგანი დაშვების

წინაპირობა
ECTS კრედიტი

I

წელი
II

წელი
III

წელი
IV

წელი
სემესტრი

I II III IV V VI VII
1 MALA1E8 წრფივი ალგებრის ელემენტები არ გააჩნია 5

2 PHY01E8 ფიზიკა 1 არ გააჩნია 4
3 CHE01E4 ზოგადი ქიმია არ გააჩნია 4
4 TDRAWE5 ტექნიკური ხაზვა არ გააჩნია 4

5 ITFUNE5 ინფორმაციული
ტექნოლოგიების საფუძვლები

არ გააჩნია 4

6 GEOLAE7 ქართული ენა 1 არ გააჩნია 3
7 ENPREE4 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია არ გააჩნია 3

8 LSEMAE3 შრომის უსაფრთხოება და
საგანგებო სიტუაციების
კონტროლი

არ გააჩნია 3

9 MAANIE8 მათემატიკური ანალიზის
ელემენტები

წრფივი ალგებრის
ელემენტები

5

10 PHY02E8 ფიზიკა 2 ფიზიკა 1 5
11 GEOLAE7 ქართული ენა2 ქართული ენა 1 3
12 არჩევითი ჰუმანიტარული

საგნები

3
12.
1

GEHISE7 საქართველოს ისტორია არ გააჩნია

12.
2

SOCOOE7 სოციოლოგია არ გააჩნია

12.
3

GEPSYE7 ფსიქოლოგია არ გააჩნია

13 INCHEE4 არაორგანული ქიმია ზოგადი ქიმია 5

14 GMETGE4 ზოგადი მეტალოგრაფია არ გააჩნია 6

15 APELEE2 გამოყენებითი
ელექტროტექნიკა

ფიზიკა 1. წრფივი
ალგებრის

ელემენტები

3

16
APMECE2

გამოყენებითი მექანიკა ტექნიკური ხაზვა 6

17 BPHCHE4 ფიზიკური ქიმიის ზოგადი ქიმია 6
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საფუძვლები

18 THMPRE4 მეტალურგიული პროცესების
თეორია

არაორგანული
ქიმია

6

19 TCHPRE4 კაზმის მომზადების
ტექნოლოგიები

არ გააჩნია 6

20 FMATSE4 მასალათმცოდნეობის
საფუძვლები

ზოგადი
მეტალოგრაფია

6

21 CIMETE4 თუჯის მეტალურგია ზოგადი ქიმია 6

22 METFUE4 მეტალურგიული ღუმელები ფიზიკა 1. წრფივი
ალგებრის

ელემენტები

6

23 THENGE4 თბოტექნიკა ფიზიკა 1. წრფივი
ალგებრის

ელემენტები.ზოგა
დი ქიმია.

6

24 TBFAPE4 ფეროშენადნობების წარმოების
თეორიული საფუძვლები

არაორგანული
ქიმია

6

25 PHMETE4 ლითონმცოდნეობა მასალათმცოდნეო
ბის საფუძვლები

6

26 STPYME4 ფოლადის პირომეტალურგია მეტალურგიული
ღუმელები.

არაორგანული
ქიმია

6

27 NFMETE4 ფერადი ლითონების
მეტალურგია

არაორგანული
ქიმია.ფიზიკური

ქიმიის
საფუძვლები

6

28 FOUNDE4 სამსხმელო ტექნოლოგია მათემატიკური
ანალიზის

ელემენტები.
ფიზიკა 1.

ზოგადი ქიმია.

6

29 MPFTTE4 ლითონების წნევით
დამუშავების  თეორია  და
ტექნოლოგია

მეტალურგიული
პროცესების

თეორია.
ლითონმცოდნეობა

6

30 ATLMTE4 თხევადი ლითონების
ჩამოსხმის აგრეგატები და
ტექნოლოგიები

მეტალურგიული
პროცესების

თეორია.

6

31 STELME4 ფოლადის
ელექტრომეტალურგია

მეტალურგიული
პროცესების

თეორია.

6

32
STMETE4

ლითონების ღუმელსგარე
დამუშავება

ლითონმცოდნეობა 6

33 MTFAPE4 ფეროშენადნობების მიღების
ლითონთერმული
ტექნოლოგიები

მეტალურგიული
პროცესების

თეორია.
ფოლადის

6



- 23 - (სულ 29 გვ.)

პირომეტალურგია

34 EQNFME4 ფერადი მეტალურგიის
აპარატურა

ფერადი
ლითონების
მეტალურგია

6

35 MPFEQE4 ლითონების წნევით
დამუშავების  მოწყობილობა

ლითონების
წნევით

დამუშავების
თეორია  და

ტექნოლოგია

6

36 არჩევითი საგნები

36.
1

HYDMBE4
ჰიდრომეტალურგიის
საფუძვლები

არაორგანული
ქიმია. ფიზიკური

ქიმიის
საფუძვლები

6
36.
2

FALEME4
ფეროშენადნობების
ელექტრომეტალურგია

ფეროშენადნობები
ს წარმოების
თეორიული
საფუძვლები

36.
3

PBWELE4
შედუღების ფიზიკური
საფუძვლები

ფიზიკა 1.
მასალათმცოდნეო
ბის საფუძვლები

37
MOPRME
4

კეთილშობილი ლითონების
მეტალურგია

ფერადი
ლითონების
მეტალურგია

6

38
AMNANE
4

ახალი მასალები და
ნანოტექნოლოგიები

ფიზიკა1. ზოგადი
ქიმია.

მასალათმცოდნეო
ბის საფუძვლები

6

39 ECMANE3 ეკონომიკა და მენეჯმენტი არ გააჩნია 6

40 PROPRE4 საწარმოო პრაქტიკა
მეტალურგიული

პროცესების
თეორია

6

სემესტრში 30 30 30 30 30 30 30

წელიწადში 60 60 60 30

სულ: 210

თავისუფალი  კომპონენტები

№ საგნის
კოდი

საგანი დაშვების წინაპირობა
ECTS

კრედიტი

1 HTMEAE4
ლითონების და შენადნობების
თერმული დამუშავება

ზოგადი ქიმია. მასალათმცოდნეობის
საფუძვლები

6

2 DHPTME4
თერმულად დამუშავებული
ნაკეთობების დეფექტები და მათი

მასალათმცოდნეობის საფუძვლები.
6
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კონტროლის მეთოდები

3 ELWTEE4
ელექტრორკალური შედუღების
ტექნოლოგია და მოწყობილობა

ფიზიკა 1. მასალათმცოდნეობის
საფუძვლები.

6

4
CRCPME4 მასალების ქიმიური წინააღმდეგობა და

კოროზიისაგან დაცვა
მასალათმცოდნეობის საფუძვლები.

ფიზიკური ქიმიის საფუძვლები
6

5 MOPRME4
კეთილშობილი ლითონების
ექსპერტიზა

კეთილშობილი  ლითონების
მეტალურგია

6

6 PPMCOE4
სუფთა ლითონების მიღება შესაბამისი
ოქსიდების კონვერსიით

მასალათმცოდნეობის საფუძვლები
6

7 BCHTHE4 ქიმიური თერმოდინამიკის საფუძვლები ზოგადი ქიმია 6

8 FMS00E5 მოქნილი ავტომატიზებული წარმოება არ გააჩნია 6

სწავლის შედეგების რუკა

№
საგნის
კოდი

საგანი

ზოგადი და დარგობრივი  კომპეტენტურობები
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 MALA1E8 წრფივი ალგებრის ელემენტები + + +
2 PHY01E8 ფიზიკა 1 + + + +
3 CHE01E4 ზოგადი ქიმია + + + +
4 TDRAWE5 ტექნიკური ხაზვა + + +

5
ITFUNE5 ინფორმაციულიტექნოლოგიების

საფუძვლები
+ + +

6 GEOLAE7 ქართული ენა 1 + + + +
7 ENPREE4 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია + + +

8 LSEMAE3
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო
სიტუაციების კონტროლი

+ + +

9 MAANIE8
მათემატიკური ანალიზის
ელემენტები

+ + +

10 PHY02E8 ფიზიკა 2 + + +
11 GEOLAE7 ქართული ენა 2 + + + + +
12 არჩევითი ჰუმანიტარული საგნები

12.1 GEHISE7 საქართველოს ისტორია + +
12.2 SOCOOE7 სოციოლოგია + + +
12.3 GEPSYE7 ფსიქოლოგია + + +
13 INCHEE4 არაორგანული ქიმია + + + +
14 GMETGE4 ზოგადი მეტალოგრაფია + + + +
15 APELEE2 გამოყენებითი ელექტროტექნიკა + +
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16
APMECE2

გამოყენებითი მექანიკა
+ + +

17 BPHCHE4 ფიზიკური ქიმიის საფუძვლები + + + +
18 THMPRE4 მეტალურგიული პროცესების თეორია + + + + +
19 TCHPRE4 კაზმის მომზადების ტექნოლოგიები + + + +
20 FMATSE4 მასალათმცოდნეობის საფუძვლები + + + +
21 CIMETE4 თუჯის მეტალურგია + + + +
22 METFUE4 მეტალურგიული ღუმელები + + + + +
23 THENGE4 თბოტექნიკა + + + +

24 TBFAPE4
ფეროშენადნობების წარმოების
თეორიული საფუძვლები

+ + + +

25 PHMETE4 ლითონმცოდნეობა + + + +
26 STPYME4 ფოლადის პირომეტალურგია + + + +
27 NFMETE4 ფერადი ლითონების მეტალურგია + + + +
28 FOUNDE4 სამსხმელო ტექნოლოგია + + + +
29 MPFTTE4 ლითონების წნევით დამუშავების

თეორია  და  ტექნოლოგია
+ + + +

30 ATLMTE4 თხევადი ლითონების ჩამოსხმის
აგრეგატები და ტექნოლოგიები

+ + + +

31 STELME4 ფოლადის ელექტრომეტალურგია + + + + + +
32 STMETE4 ლითონების ღუმელსგარე დამუშავება + + + + +
33 MTFAPE4 ფეროშენადნობების მიღების

ლითონთერმული ტექნოლოგიები
+ + + +

34 EQNFME4 ფერადი მეტალურგიის აპარატურა + + +
35 MPFEQE4 ლითონების წნევით დამუშავების

მოწყობილობა
+ + + +

36 არჩევითი საგნები

36.1
HYDMBE4 ჰიდრომეტალურგიის  საფუძვლები

+ + + +

36.2
FALEME4

ფეროშენადნობების
ელექტრომეტალურგია

+ + + +

36.3 PBWELE4 შედუღების ფიზიკური საფუძვლები + + +
37

MOPRME4
კეთილშობილი ლითონების
მეტალურგია

+ + +

38
AMNANE4

ახალი მასალები და
ნანოტექნოლოგიები

+ + +

39 ECMANE3 ეკონომიკა და მენეჯმენტი + + + +

40
PROPRE4 საწარმოო პრაქტიკა

+ + + + +

თავისუფალი  კომპონენტები

1 HTMEAE4
ლითონების და შენადნობების
თერმული დამუშავება

+ + +

2 DHPTME4
თერმულად დამუშავებული
ნაკეთობების დეფექტები და მათი
კონტროლის მეთოდები

+ + +

3 ELWTEE4 ელექტრორკალური შედუღების + + +
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ტექნოლოგია და მოწყობილობა

4
CRCPME4 მასალების ქიმიური წინააღმდეგობა

და კოროზიისაგან დაცვა
+ + +

5 MOPRME4
კეთილშობილი ლითონების
ექსპერტიზა

+ + +

6 PPMCOE4
სუფთა ლითონების მიღება შესაბამისი
ოქსიდების კონვერსიით

+ +

7 BCHTHE4
ქიმიური თერმოდინამიკის
საფუძვლები

+ + + +

8 FMS00E5 მოქნილი ავტომატიზებული წარმოება + + +
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პროგრამის სასწავლო გეგმა
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1 MALA1E8 წრფივი ალგებრის ელემენტები 5/135 2/30 2/30 2/1 5 67

2 PHY01E8 ფიზიკა 1 4/108 1/15 2/30 2/1 5 55

3 CHE01E4 ზოგადი ქიმია 4/108 1/15 2/30 2/1 5 55

4 TDRAWE5 ტექნიკური ხაზვა 4/108 1/15 2/30 2/1 5 55

5
ITFUNE5 ინფორმაციულიტექნოლოგიების

საფუძვლები
4/108

1/15 2/30
2/1 5

55

6 GEOLAE7 ქართული ენა 1 3/81 2/30 2/1 48

7 ENPREE4 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 3/81 1/15 1/15 2/1 48

8 LSEMAE3
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო
სიტუაციების კონტროლი

3/81
1/15 1/15

2/1 48

9 MAANIE8 მათემატიკური ანალიზის ელემენტები 5/135 2/30 2/30 2/1 5 67

10 PHY02E8 ფიზიკა 2 5/135 2/30 2/30 2/1 5 67

11 GEOLAE7 ქართული ენა 2 3/81 2/30 2/1 48

12 არჩევითი ჰუმანიტარული საგნები
12.1 GEHISE7 საქართველოს ისტორია

3/81 1/15 1 /15

2/1
2/1
2/1

4812.2 SOCOOE7 სოციოლოგია

12.3 GEPSYE7 ფსიქოლოგია

13 INCHEE4 არაორგანული ქიმია 5/135 2/30 1/15 2/30 2/1 5 67

14 GMETGE4 ზოგადი მეტალოგრაფია 6/162 3/45 2/30 2/1 5 79

15 APELEE2 გამოყენებითი ელექტროტექნიკა 3/81 1/15 1/15 2/1 48

16 APMECE2 გამოყენებითი მექანიკა 6/162 2/30 1/15 1/15 1/15 2/1 5 79

17 BPHCHE4 ფიზიკური ქიმიის საფუძვლები 6/162 1/15 1/15 3/45 2/1 5 79

18 THMPRE4 მეტალურგიული პროცესების თეორია 6/162 2/30 1/15 2/30 2/1 5 79

19 TCHPRE4 კაზმის მომზადების ტექნოლოგიები 6/162 3/45 2/30 2/1 5 79

20 FMATSE4 მასალათმცოდნეობის საფუძვლები 6/162 3/45 2/30 2/1 5 79

21 CIMETE4 თუჯის მეტალურგია 6/162 3/45 2/30 2/1 5 79

22 METFUE4 მეტალურგიული ღუმელები 6/162 2/30 1/15 2/30 2/1 5 79

23 THENGE4 თბოტექნიკა 6/162 2/30 2/30 1/15 2/1 5 79

24 TBFAPE4
ფეროშენადნობების წარმოების
თეორიული საფუძვლები

6/162
2/30 1/15 2/30

2/1 5 79

25 PHMETE4 ლითონმცოდნეობა 6/162 3/45 2/30 2/1 5 79

26 STPYME4 ფოლადის პირომეტალურგია 6/162 2/30 1/15 2/30 2/1 5 79

27 NFMETE4 ფერადი ლითონების მეტალურგია 6/162 3/45 2/30 2/1 5 79

28 FOUNDE4 სამსხმელო ტექნოლოგია 6/162 3/45 2/30 2/1 5 79
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პროგრამის ხელმძღვანელი თამარ  ლოლაძე

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მამუკა მაისურაძე
სამსახურის უფროსი

ფაკულტეტის დეკანი ნუგზარ წერეთელი

29 MPFTTE4 ლითონების წნევით დამუშავების
თეორია  და  ტექნოლოგია

6/162
2/30 1/15 2/30

2/1 5 79

30 ATLMTE4 თხევადი ლითონების ჩამოსხმის
აგრეგატები და ტექნოლოგიები

6/162
3/45 2/30

2/1 5 79

31 STELME4 ფოლადის ელექტრომეტალურგია 6/162 2/30 2/30 1/15 2/1 5 79

32 STMETE4 ლითონების ღუმელსგარე დამუშავება 6/162 3/45 2/30 2/1 5 79

33 MTFAPE4 ფეროშენადნობების მიღების
ლითონთერმული ტექნოლოგიები

6/162
2/30

1/15 2/30 2/1 5 79

34 EQNFME4 ფერადი მეტალურგიის აპარატურა 6/162 3/45 2/30 2/1 5 79

35 MPFEQE4 ლითონების წნევით დამუშავების
მოწყობილობა

6/162
3/45 2/30

2/1 5 79

36 არჩევითი საგნები

36.1
HYDMBE4 ჰიდრომეტალურგიის  საფუძვლები

6/162
2/30 2/30

2/1 15 84

36.2
FALEME4

ფეროშენადნობების
ელექტრომეტალურგია

6/162
2/30 2/30

2/1 15 84

36.3 PBWELE4 შედუღების ფიზიკური საფუძვლები 6/162 2/30 2/30 2/1 15 84

37
MOPRME4

კეთილშობილი ლითონების
მეტალურგია

6/162
2/30 2/30

2/1 15 84

38 AMNANE4 ახალი მასალები და ნანოტექნოლოგიები 6/162 2/30 2/30 2/1 15 84

39 ECMANE3 ეკონომიკა და მენეჯმენტი 6/162 2/30 2/30 2/1 15 84

40 PROPRE4 საწარმოო პრაქტიკა 6/162 5/75 2/1 84

თავისუფალი  კომპონენტები

1 HTMEAE4
ლითონების და შენადნობების თერმული
დამუშავება

6/162
2/30 2/30

2/1 15 84

2 DHPTME4
თერმულად დამუშავებული
ნაკეთობების დეფექტები და მათი
კონტროლის მეთოდები

6/162
2/30 2/30

2/1 15 84

3 ELWTEE4
ელექტრორკალური შედუღების
ტექნოლოგია და მოწყობილობა

6/162
2/30 2/30

2/1 15 84

4
CRCPME4 მასალების ქიმიური წინააღმდეგობა და

კოროზიისაგან დაცვა
6/162 2/30 2/30

2/1 15 84

5 MOPRME4 კეთილშობილი ლითონების ექსპერტიზა 6/162 2/30 2/30 2/1 15 84

6 PPMCOE4
სუფთა ლითონების მიღება შესაბამისი
ოქსიდების კონვერსიით

6/162
2/30 2/30

2/1 15 84

7 BCHTHE4 ქიმიური თერმოდინამიკის საფუძვლები 6/162 1/15 1/15 2/30 2/1 15 84

8 FMS00E5 მოქნილი ავტომატიზებული წარმოება 6/162 2/30 2/30 2/1 15 84
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მიღებულია
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიისფაკულტეტის
საბჭოს სხდომაზე,
ოქმი #6,        12 მარტი 2014 წ.
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