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ლითონების და მასალების კერძოდ: მძიმე, მსუბუქი, კეთილშობილი, იშვიათი ლითონებისა და მათი
შენადნობების მეტალურგიაში; მეორეული ლითონების მეტალურგიაში - ჯართისა და საწარმოო
ნარჩენების გადამუშავება-უტილიზაცია; მეტალურგიულ ღუმლების თბური მუშაობის და
კონსტრუქციის გაანგარიშების და დაპროექტების შესახებ; ფერადი ლითონების პირო- და
ჰიდრომეტალურგიული სპეციალური აპარატურის კონსტრუქციის, მუშაობის პრინციპების და
ექსპლუატაციის შესახებ; მეტალურგიულ და მომიჯნავე საწარმოებში გარემოს დაცვის თანამედროვე
პრინციპების შესახებ.

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.

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი)

1) ცოდნა და გაცნობიერება:
 მეტალურგიის სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული 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 ცოდნა და საშუალო დონის
მენეჯმენტისათვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და შესაბამისად,
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.
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 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 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 - 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
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არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე;
 თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად

გამოყენება;
 პრეზენტაციებისა 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.

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები

ლექცია სემინარი (ჯგუფში მუშაობა) პრაქტიკული ლაბორატორიული პრაქტიკა

საკურსო სამუშაო/პროექტი დამოუკიდებელი მუშაობა

სილაბუსებში მოცემულია სტუდენტის ცოდნის შეფასების შესაბამისი ფორმები და
მეთოდები. შეფასების ფორმების შესაბამისი მეთოდების, კრიტერიუმებისა და
სკალების აღწერა თან ერთვის საგანმანათლებლო პროგრამას, აგრეთვე
განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე
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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 ფორმების შესაბამისი მეთოდების, კრიტერიუმებისა და სკალების აღწერა დამტკიცებულია
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 6 ივლისის № 732 დადგენილებით, რომელიც თან
ერთვის საგანმანათლებლო პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე

http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf

დასაქმების სფერო

ინჟინერიის ბაკალავრი მეტალურგიაში შეიძლება დასაქმდეს სახელმწიფო ან კერძო საწარმოში და
დაწესებულებაში, რომელთა საქმიანობაც  დაკავშირებულია ქვეყნის ეკონომიკის ნებისმიერ დარგში
რიგითი და მაღალი ხარისხის ლითონების, შენადნობების მიღებასთან და მეტალურგიულ
დამუშავებასთან; მოქმედი მეტალურგიული აგრეგატების, ტექნოლოგიური სქემების და ციკლების
ეფექტურ ექსპლუატაციასთან; სხვადასხვა მეტალურგიული ტექნოლოგიის სრულყოფასთან,
ინტენსიფიკაციასა და მოდერნიზაციასთან;
კერძოდ: შავი ლითონების - თუჯის, ფოლადის, ფეროსენადნობების წარმოებებში, ფერადი, მათ შორის
ძვირფასი ლითონების მეტალურგიის საწარმოებში, საიუველირო ნაკეთობათა საწარმოებში, საავიაციო
წარმოებაში, მანქანათმშენებლობაში, ჩარხმშენებელ, ელმავალმშენებელ, ვაგონშემკეთებელ ქარხნებში,
ძვირფასი ლითონების ექსპერტიზა ბანკებში და ლომბარდებში.

მეტალურგიის ბაკალავრის დასაქმების სფერო შეიძლება იყოს:

მეტალურგიის ბაკალავრის დასაქმების სფერო შეიძლება იყოს:
 შავი მეტალურგიის საწარმოები:

 შპს ჯორჯიან მანგანეზი - ზესტაფონი,
 შპს რუსთავის ფოლადი - რუსთავი,
 შპს რუსმეტალი - რუსთავი,
 შპს ჯეოფერომეტალი - რუსთავი,
 შპს ნიკა 2004 - რუსთავი,
 შპს ჯეოსტილი - რუსთავი,
 შპს მეტალჯორჯიან აენჯი - რუსთავი,
 შპს ჭიათურმანგანუმჟორჯია - ქუთაისი (ნახშირღელე, ჭიშურა);

 ფერადი მეტალურგიის საწარმოები და სხვადასხვა საწარმოების უბნები:
 სს კვარციტი - კაზრეთი, მადნეული
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 საიუველირო ქარხანა ზარაფხანა,
 ავიამშენი - თბილისი
 თბილისი ვაგონშემკეთებელი ქარხანა,
 თბილისის ელმავამშენებელი ქარხანა,
 ურავის სამთო-ქიმიური კომბინატი,

 საქართველოს მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.
 უმაღლესი სასწავლებლების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრები,
 ძვირფასი ლითონების ექსპერტიზა ბანკებში და ლომბარდებში.

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი

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

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 80

პროგრამაში არსებული მოკლე ციკლის საგნობრივი დატვირთვა

№
№

საგნის
კოდი

საგანი დაშვების წინაპირობა

ECTS კრედიტი

I წელი II წელი

სემესტრი

I II III IV

1. MAANI08 წრფივი ალგებრის ელემენტები არ გააჩნია 5

2. PHY0I08 ფიზიკა 1 არ გააჩნია 4

3. CHE0104 ზოგადი ქიმია არ გააჩნია 4

4. ITEQ108 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 1 არ გააჩნია 4

5. TDRAW05 ტექნიკური ხაზვა არ გააჩნია 3

6. უცხოური ენა 1:

6.1 FLN0307-P უცხოური ენა (ინგლისური) B1.1
ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე

არ ჩააბარა ინგლისური ენა

3
6.2 FLN1307-P უცხოური ენა (ინგლისური) B2.1

ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე
ჩააბარა ინგლისური ენა.

6.3 FLN1107-P უცხოური ენა (გერმანული) – 1 T არ გააჩნია

6.4 FLN1107-P უცხოური ენა (ფრანგული) – 1 T არ გააჩნია

6.5 FLN1107-P უცხოური ენა (რუსული) – 1 T არ გააჩნია

7. MALAI08
მათემატიკური ანალიზის
ელემენტები

წრფივი ალგებრის ელემენტები
5

8. უცხოური ენა 2:

8.1 FLN0407-P უცხოური ენა (ინგლისური) B1.2 უცხოური ენა (ინგლისური) - 1
3

8.2 FLN1407-P უცხოური ენა (ინგლისური) B2.2
უცხოური ენა (ინგლისური) –

1(T)
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№
№

საგნის
კოდი

საგანი დაშვების წინაპირობა

ECTS კრედიტი

I წელი II წელი

სემესტრი

I II III IV

8.3 FLN1207-P უცხოური ენა (გერმანული) – 2 T
უცხოური  ენა (გერმანული) -

1(T)

8.4 FLN1207-P უცხოური ენა (ფრანგული) – 2 T
უცხოური  ენა (ფრანგული) -

1(T)

8.5 FLN1207-P უცხოური ენა (რუსული) – 2 T რუსული – 1(T)

9. INCH304
არაორგანული ქიმიის
საფუძვლები

ზოგადი ქიმია
3

10. BPHCH04 ფიზიკური ქიმიის საფუძვლები ფიზიკა 1, ზოგადი ქიმია 3

11. არჩევითი ჰუმანიტარული საგანი:

11.1 MANCO07-LS ფილოსოფიის შესავალი არ გააჩნია

3

11.2 GEHIS07 საქართველოს ისტორია არ გააჩნია

11.3 SOC0007 შესავალი სოციოლოგიაში არ გააჩნია

11.4 BOP0007-LS პოლიტიკის საფუძვლები არ გააჩნია

11.5 GEPSY07-LS ფსიქოლოგიის შესავალი არ გააჩნია

11.6 MLCT007-LS
ენობრივი კომუნიკაციების
თანამედროვე ტექნოლოგიები

არ გააჩნია

11.7 CUL0007-LS კულტუროლოგია არ გააჩნია

12. METFU04 მეტალურგიული ღუმლები
წრფივი ალგებრის ელემენტები,

ფიზიკა 1
6

13. PIMET04 თუჯის მეტალურგია ზოგადი ქიმია 5

14. RMNMP04
ფერადი ლითონების წარმოების
ნედლეული

ზოგადი ქიმია 6

15. ENPRE04 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია არ გააჩნია 3

16. THMPR04
მეტალურგიული პროცესების
თეორია

არაორგანული ქიმიის
საფუძვლები,

ფიზიკური ქიმიის საფუძვლები
6

17. METSC04 ლითონმცოდნეობა
არაორგანული ქიმიის

საფუძვლები
3

18. TBFAP04
ფეროშენადნობების წარმოების
თეორიული საფუძვლები

არაორგანული ქიმიის
საფუძვლები

6

19. STPYM04 ფოლადის პირომეტალურგია
მეტალურგიული ღუმლები,

არაორგანული ქიმიის
საფუძვლები

6

20. NFERM04
ფერადი ლითონების
მეტალურგია

არაორგანული ქიმიის
საფუძვლები, ფიზიკური ქიმიის

საფუძვლები
4

21. TINFM04
ფერადი ლითონების
ურთიერთქმედების თეორია

არაორგანული ქიმიის
საფუძვლები

5

22. FALEM04
ფეროშენადნობების
ელექტრომეტალურგია

ფეროშენადნობების წარმოების
თეორიული საფუძვლები

6

23. STELM04 ფოლადის ელექტრომეტალურგია ფოლადის პირომეტალურგია, 6
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№
№

საგნის
კოდი

საგანი დაშვების წინაპირობა

ECTS კრედიტი

I წელი II წელი

სემესტრი

I II III IV

მეტალურგიული პროცესების
თეორია

24. THPNM04
ფერადი ლითონების მეტალურ-
გიის მაღალტემპერატურული
პროცესების თეორია

მეტალურგიული პროცესების
თეორია

5

25. EQNFM04
ფერადი მეტალურგიის
აპარატურა

ფერადი ლითონების
მეტალურგია

5

26. HYDMB04
ჰიდრომეტალურგიის
საფუძვლები

არაორგანული ქიმიის
საფუძვლები, ფიზიკური ქიმიის

საფუძვლები
5

27. LSEMA03
შრომის უსაფრთხოება და
საგანგებო სიტუაციების მართვა

არ გააჩნია 3

სემესტრში 23 37 30 30

წელიწადში 60 60

სულ: 120

თავისუფალი  კომპონენტები (მოდული/საგანი)

მოდული I : შავი ლითონების მეტალურგია
მოდულის ხელმძღვანელი:  სრული პროფესორი ზურაბ სიმონგულაშვილი

მოდულზე დაშვების წინაპირობა:
 მოკლე ციკლის არანაკლები 90 კრედიტის.

№ საგნის
კოდი

საგანი დაშვების წინაპირობა

ECTS
კრედიტი

I
სემ.

II
სემ.

1 TCHPR04 კაზმის მომზადების ტექნოლოგიები მეტალურგიული პროცესების თეორია 4

2 TOIDR04
რკინის პირდაპირი მიღების
ტექნოლოგიები

მეტალურგიული პროცესების თეორია 6

3 PSCAL04
სპეციალური კომპლექსური
შენადნობების წარმოება

მეტალურგიული პროცესების თეორია 5

4 EAPMP04
მეტალურგიული საწარმოების
მოწყობილობა და დაგეგმარება

მეტალურგიული პროცესების თეორია 4

5 PMINE04 წიაღისეულის გამდირების საფუძვლები მეტალურგიული პროცესების თეორია 5
6 FOUND04 სამსხმელო წარმოება მეტალურგიული პროცესების თეორია 6

7 STMET04 ლითონის ღუმელსგარე დამუშავება
სპეციალური კომპლექსური
შენადნობების წარმოება 6

8 MTFAP04
ფეროშენადნობების მიღების
ლითონთერმული ტექნოლოგიები

კაზმის მომზადების ტექნოლოგიები 6

9 UFASM04
ფეროშენადნობების გამოყენება
ფოლადის წარმოებაში

სპეციალური კომპლექსური
შენადნობების წარმოება 6
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10 ATLMT04
თხევადი ლითონების ჩამოსხმის
აგრეგატები და ტექნოლოგიები

მეტალურგიული საწარმოების
მოწყობილობა და დაგეგმარება 6

11 FMFPR04
ლითონების წნევით დამუშავების
საფუძვლები

სამსხმელო წარმოება 6

სემესტრში 30 30

სულ კრედიტი 60

მოდული II: ფერადი ლითონების მეტალურგია
მოდულის ხელმძღვანელი:  სრული პროფესორი ზურაბ ოქროსცვარიძე

მოდულზე დაშვების წინაპირობა:
 მოკლე ციკლის არანაკლები 90 კრედიტის.

№ საგნის
კოდი

საგანი დაშვების წინაპირობა

ECTS
კრედიტი

I
სემ.

II
სემ.

1 METGS04 ოქროსა და ვერცხლის მეტალურგია ფერადი ლითონების მეტალურგია 6

2 METHM04
მძიმე ფერადი ლითონების
მეტალურგია

ფერადი ლითონების მეტალურგია 6

3 METLM04 მსუბუქი ლითონების მეტალურგია ფერადი ლითონების მეტალურგია 6

4 ERMNM04
ფერადი ლითონების ნედლეულის
გამდიდრება

ფერადი ლითონების მეტალურგია 6

5 PLMET04 პლატინოიდების მეტალურგია ფერადი ლითონების მეტალურგია 6

6 METRM04 იშვიათი ლითონების მეტალურგია
ფერადი ლითონების ნედლეულის
გამდიდრება, ფერადი ლითონების
მეტალურგია

6

7 METSM04 მეორეული ლითონების მეტალურგია
მძიმე ფერადი ლითონების
მეტალურგია, ფერადი ლითონების
მეტალურგია

6

8 MEMEN04
მეტალურგიულ საწარმოთა ეკონომიკა
და მენეჯმენტი

მძიმე ფერადი ლითონების
მეტალურგია, მსუბუქი ლითონების
მეტალურგია, ფერადი ლითონების
მეტალურგია

6

9 MSNFM04
მცირე ფერადი ლითონების
მეტალურგია

ფერადი ლითონების ნედლეულის
გამდიდრება, ფერადი ლითონების
მეტალურგია

6

10 EXPRM04 ძვირფასი ლითონების ექსპერტიზა
პლატინოიდების მეტალურგია,
ფერადი ლითონების მეტალურგია

6

სემესტრში 30 30

სულ კრედიტი 60

მოდული III: ეკოლოგია მეტალურგიაში
მოდულის ხელმძღვანელი: მოწვეული პროფესორი ზიზი  სვანიძე

მოდულზე დაშვების წინაპირობა:
 მოკლე ციკლის არანაკლები 90 კრედიტის.

№ საგნის
კოდი

საგანი დაშვების წინაპირობა
ECTS

კრედიტი
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I
სემ.

II
სემ.

1 HMEEN04 მძიმე ლითონები  და  გარემო გარემოს დაცვა და ეკოლოგია, 6

2 MEIEC 04
მეტალურგიული საწარმოები და
ეკოლოგია

გარემოს დაცვა და ეკოლოგია, 6

3 MPMEP04
მანგანუმის სამთო-მეტალურგიული
წარმოება და ეკოლოგიური პრობლემები

გარემოს დაცვა და ეკოლოგია,
6

4 PECGM04
ოქროს წარმოების ეკოლოგიური
პრობლემები

გარემოს დაცვა და ეკოლოგია, 6

5 GPCMF 04
მეტალურგიული ღუმელებიდან
გამომავალი აირების გამწმენდი
სისტემები

გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 6

6 ECTLE04
მეტალურგიულ   საწარმოთა მიმდებარე
გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის
ეკო–მეტეოროლოგიური კონტროლი

მეტალურგიული საწარმოები და
ეკოლოგია 6

7 CMEGC04
მეტალურგიული საწარმოებიდან
გამონაფრქვევის მიწისპირა
კონცენტრაციის გათვლის მეთოდები

მეტალურგიული ღუმელებიდან
გამომავალი აირების გამწმენდი
სისტემები 6

8 RRNFM 04
ფერადი მეტალურგიის ნარჩენების
უტილიზაცია

მძიმე ლითონები  და  გარემო 6

9 USGPF04
შავი მეტალურგიის წიდების და
აირადი პროდუქტების უტილიზაცია

მძიმე ლითონები  და  გარემო
6

10 ENLAW 04 ეკოლოგიური სამართალი
მეტალურგიული საწარმოები და
ეკოლოგია 6

სემესტრში 30 30

სულ კრედიტი 60

საგნები

№ საგნის
კოდი

საგანი დაშვების წინაპირობა
ECTS

კრედიტი

1 RMPQM04
მეტალურგიული პროდუქციის მიღების
ტექნოლოგიები და ხარისხის მართვა

არ გააჩნია 10

2 PMMAL04
ფხვნილთა მეტალურგია მეტალურგია
და ლიონური შენადნობი

არ გააჩნია 10

3 SMMRM04
ნახევარგამტარები და იშვიათი
ლითონების წარმოება

არ გააჩნია 6

4 EONME04
ფერადი მეტალურგიის საწარმოთა
მოწყობილობა და ექსპლოატაცია

არ გააჩნია 7

5 NFMET04 ფერადი მეტალურგია არ გააჩნია 10

6 PHY0208 ფიზიკა 2 ფიზიკა 1 4

7 INCH404 არაორგანული ქიმია
არაორგანული ქიმიის

საფუძვლები
4

8 ITEQ208 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 1 4

9 დამამთავრებელი სამუშაო 10
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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

მეტალურგია
1. MAANI08 წრფივი ალგებრის ელემენტები   

2. PHY0I08 ფიზიკა 1   

3. CHE0104 ზოგადი ქიმია    

4. ITEQ108 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 1   

5. TDRAW05 ტექნიკური ხაზვა  

6. უცხოური ენა 1:
6.1 FLN0307-P უცხოური ენა (ინგლისური) B1.1    

6.2 FLN1307-P უცხოური ენა (ინგლისური) B2.1    

6.3 FLN1107-P უცხოური ენა (გერმანული) – 1 T    

6.4 FLN1107-P უცხოური ენა (ფრანგული) – 1 T    

6.5 FLN1107-P უცხოური ენა (რუსული) – 1 T    

7. MALAI08
მათემატიკური ანალიზის
ელემენტები

  

8. უცხოური ენა 2:
8.1 FLN0407-P უცხოური ენა (ინგლისური) B1.2    

8.2 FLN1407-P უცხოური ენა (ინგლისური) B2.2    

8.3 FLN1207-P უცხოური ენა (გერმანული) – 2 T    

8.4 FLN1207-P უცხოური ენა (ფრანგული) – 2 T    

8.5 FLN1207-P უცხოური ენა (რუსული) – 2 T    

9. INCH304 არაორგანული ქიმიის საფუძვლები     

10. BPHCH04 ფიზიკური ქიმიის საფუძვლები   

11. არჩევითი ჰუმანიტარული საგანი:
11.1 MANCO07-LS ფილოსოფიის შესავალი    

11.2 GEHIS07 საქართველოს ისტორია   

11.3 SOC0007 შესავალი სოციოლოგიაში   

11.4 BOP0007-LS პოლიტიკის საფუძვლები    

11.5 GEPSY07-LS ფსიქოლოგიის შესავალი    

11.6 MLCT007-LS
ენობრივი კომუნიკაციების
თანამედროვე ტექნოლოგიები

  

11.7 CUL0007-LS კულტუროლოგია   

12. METFU04
მეტალურგიული
ღუმლები

    

13. PIMET04 თუჯის მეტალურგია    

14. RMNMP04
ფერადი ლითონების წარმოების
ნედლეული

  

15. ENPRE04 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია   

16. THMPR04 მეტალურგიული პროცესები თეორია    

17. METSC04 ლითონმცოდნეობა   
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18. TBFAP04
ფეროშენადნობების წარმოების
თეორიული საფუძვლები

   

19. STPYM04 ფოლადის პირომეტალურგია    

20. NFERM04 ფერადი ლითონების მეტალურგია    

21. TINFM04
ფერადი ლითონების
ურთიერთქმედების თეორია

  

22. FALEM04
ფეროშენადნობების
ელექტრომეტალურგია

   

23. STELM04 ფოლადის ელექტრომეტალურგოა    

24. THPNM04
ფერადი ლითონების მეტალურგიის
მაღალტემპერატურული პროცესების
თეორია

   

25. EQNFM04 ფერადი მეტალურგიის აპარატურა   

26. HYDMB04 ჰიდრომეტალურგიის საფუძვლები    

27. LSEMA03
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო
სიტუაციების მართვა

  

მოდული I:
შავი ლითონების მეტალურგია

1. TCHPR04 კაზმის მომზადების ტექნოლოგიები   

2. TOIDR04
რკინის პირდაპირი მიღების
ტექნოლოგიები

   

3. PSCAL04
სპეციალური, კომპლექსური
შენადნობების წარმოება

   

4. EAPMP04
მეტალურგიული საწარმოების
მოწყობილობა და დაგეგმარება

  

5. PMINE04
წიაღისეულის გამდირების
საფუძვლები

  

6. FOUND04 სამსხმელო წარმოება   

7. STMET04 ლითონის ღუმელსგარე დამუშავება     

8. MTFAP04
ფეროშენადნობების მიღების
ლითონთერმული ტექნოლოგიები

   

9. UFASM04
ფეროშენადნობების გამოყენება
ფოლადის წარმოებაში

   

10. ATLMT04
თხევადი ლითონების ჩამოსხმის
აგრეგატები და ტექნოლოგიები

   

11. FMFPR04
ლითონების წნევით დამუშავების
საფუძვლები

  

მოდული II:
ფერადი ლითონების მეტალურგია

1. METGS04 ოქროსა და ვერცხლის მეტალურგია    

2. METHM04 მძიმე ლითონების მეტალურგია    

3. METLM04 მსუბუქი ლითონების მეტალურგია    

4. ERMNM04
ფერადი ლითონების ნედლეულის
გამდიდრება

   

5. PLMET04 პლატინოიდების მეტალურგია    

6. METRM04 იშვიათი ლითონების მეტალურგია    

7. METSM04 მეორეული ლითონების მეტალურგია   

8. MEMEN04
მეტალურგიული საწარმოთა
ეკონომიკა და მენეჯმენტი

   

9. MSNFM04
მცირე  ფერადი ლითონების
მეტალურგია

  

10. EXPRM04 ძვირფასი ლითონების ექსპერტიზა    

მოდული III:
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ეკოლოგია მეტალურგიაში

1. HMEEN04
მძიმე ლითონები  და
გარემო

  

2. MEIEC 04
მეტალურგიული საწარმოები და
ეკოლოგია

  

3. MPMEP04
მანგანუმის სამთო-მეტალურგიული
წარმოება და ეკოლოგიური
პრობლემები

  

4. PECGM04
ოქროს წარმოების ეკოლოგიური
პრობლემები

  

5. GPCMF 04
მეტალურგიული ღუმელებიდან
გამომავალი აირების გამწმენდი
სისტემები

  

6. ECTLE04

მეტალურგიულ   საწარმოთა
მიმდებარე გარემოს ტექნოგენური
დატვირთვის ეკო–მეტეოროლოგიური
კონტროლი

  

7. CMEGC 04
მეტალურგიული საწარმოებიდან
გამონაფრქვევის მიწისპირა
კონცენტრაციის გათვლის მეთოდები

  

8. RRNFM 04
ფერადი მეტალურგიის ნარჩენების
უტილიზაცია

  

9. USGPF04
შავი მეტალურგიის წიდების და
აირადი პროდუქტების
უტილიზაცია~

  

10. ENLAW 04 ეკოლოგიური სამართალი   

1. RMPQM04
მეტალურგიული პროდუქციის
მიღების ტექნოლოგიები და ხარისხის
მართვა

    

2. PMMAL04
ფხვნილთა მეტალურგია მეტალურგია
და ლიონური შენადნობი

   

3. SMMRM04
ნახევარგამტარები და იშვიათი
ლითონების წარმოება

  

4. EONME04
ფერადი მეტალურგიის საწარმოთა
მოწყობილობა და ექსპლოატაცია

   

5. NFMET04 ფერადი მეტალურგია   

6. PHY0208 ფიზიკა 2   

7. INCH404 არაორგანული ქიმია     

8. ITEQ208 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2   

9 დამამთავრებელი სამუშაო      
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მეტალურგია
1. MAANI08 წრფივი ალგებრის ელემენტები 5/135 2/30 2/30 75

2. PHY0I08 ფიზიკა 1 4/108 1/15 2/30 63

3. CHE0104 ზოგადი ქიმია 4/108 1/15 2/30 63

4. ITEQ108 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 1 4/108 1/15 2/30 63

5. TDRAW05 ტექნიკური ხაზვა 3/81 2/30 51

6. უცხოური ენა 1: 3/81 2/30 51
6.1 FLN0307-P უცხოური ენა (ინგლისური) B1.1

3/81

2/30

51

6.2 FLN1307-P უცხოური ენა (ინგლისური) B2.1 2/30
6.3 FLN1107-P უცხოური ენა (გერმანული) – 1 T 2/30
6.4 FLN1107-P უცხოური ენა (ფრანგული) – 1 T 2/30
6.5 FLN1107-P უცხოური ენა (რუსული) – 1 T 2/30
7. MALAI08 მათემატიკური ანალიზის ელემენტები 5/135 2/30 2/30 75

8. უცხოური ენა 2: 3/81 2/30 51
8.1 FLN0407-P უცხოური ენა (ინგლისური) B1.2

3/81

2/30

51

8.2 FLN1407-P უცხოური ენა (ინგლისური) B2.2 2/30
8.3 FLN1207-P უცხოური ენა (გერმანული) – 2 T 2/30
8.4 FLN1207-P უცხოური ენა (ფრანგული) – 2 T 2/30
8.5 FLN1207-P უცხოური ენა (რუსული) – 2 T 2/30
9. INCH304 არაორგანული ქიმიის საფუძვლები 3/81 1/15 1/15 51

10. BPHCH04 ფიზიკური ქიმიის საფუძვლები 3/81 1/15 1/15 51

11. არჩევითი ჰუმანიტარული საგანი:
11.1 MANCO07-LS ფილოსოფიის შესავალი

3/81

1/15 1/15

51

11.2 GEHIS07 საქართველოს ისტორია 1/15 1/15
11.3 SOC0007 შესავალი სოციოლოგიაში 1/15 1/15
11.4 BOP0007-LS პოლიტიკის საფუძვლები 1/15 1/15
11.5 GEPSY07-LS ფსიქოლოგიის შესავალი 1/15 1/15

11.6 MLCT007-LS
ენობრივი კომუნიკაციების
თანამედროვე ტექნოლოგიები

1/15 1/15

11.7 CUL0007-LS კულტუროლოგია 1/15 1/15
12. METFU04 მეტალურგიული ღუმლები 6/162 2/30 1/15 2/30 87

13. PIMET04 თუჯის მეტალურგია 5/135 2/30 2/30 75

14. RMNMP04
ფერადი ლითონების წარმოების
ნედლეული

6/162 3/45 2/30 87
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15. ENPRE04 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 3/81 1/15 1/15 51

16. THMPR04 მეტალურგიული პროცესები თეორია 6/162 2/30 1/15 2/30 87

17. METSC04 ლითონმცოდნეობა 3/81 1/15 1/15 51

18. TBFAP04
ფეროშენადნობების წარმოების
თეორიული საფუძვლები

6/162 2/30 1/15 2/30 87

19. STPYM04 ფოლადის პირომეტალურგია 6/162 2/30 1/15 2/30 87

20. NFERM04 ფერადი ლითონების მეტალურგია 4/108 2/30 1/15 63

21. TINFM04
ფერადი ლითონების
ურთიერთქმედების თეორია

5/135 2/30 2/30 75

22. FALEM04
ფეროშენადნობების
ელექტრომეტალურგია

6/162 3/45 2/30 87

23. STELM04 ფოლადის ელექტრომეტალურგია 6/162 3/45 1/15 1/15 87

24. THPNM04
ფერადი ლითონების მეტალურგიის
მაღალტემპერატურული პროცესების
თეორია

5/135 2/30 2/30 75

25. EQNFM04 ფერადი მეტალურგიის აპარატურა 5/135 2/30 2/30 75

26. HYDMB04 ჰიდრომეტალურგიის საფუძვლები 5/135 2/30 1/15 1/15 75

27. LSEMA03
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო
სიტუაციების მართვა

3/81 1/15 1/15 51

მოდული I:
შავი ლითონების მეტალურგია

1. TCHPR04
კაზმის მომზადების
ტექნოლოგიები

4/108 2/30 1/15 63

2. TOIDR04
რკინის პირდაპირი მიღების
ტექნოლოგიები

6/162 3/45 2/30 87

3. PSCAL04
სპეციალური, კომპლექსური
შენადნობების წარმოება

5/135 2/30 2/30 75

4. EAPMP04
მეტალურგიული საწარმოების
მოწყობილობა და დაგეგმარება

4/108 2/30 1/15 63

5. PMINE04
წიაღისეულის გამდირების
საფუძვლები

5/135 2/30 2/30 75

6. FOUND04
სამსხმელო
წარმოება

6/162 3/45 2/30 87

7. STMET04 ლითონის ღუმელსგარე დამუშავება 6/162 3/45 2/30 87

8. MTFAP04
ფეროშენადნობების მიღების
ლითონთერმული ტექნოლოგიები

6/162 3/45 1/15 1/15 87

9. UFASM04
ფეროშენადნობების გამოყენება
ფოლადის წარმოებაში

6/162 3/45 1/15 1/15 87
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10 ATLMT04
თხევადი ლითონების ჩამოსხმის
აგრეგატები და ტექნოლოგიები

6/162 3/45 2/30 87

11. FMFPR04
ლითონების წნევით დამუშავების
საფუძვლები

6/162 3/45 1/15 1/15 87

მოდული II:
ფერადი ლითონების მეტალურგია

1. METGS04
ოქროსა და ვერცხლის
მეტალურგია

6/162 3/45 2/30 87

2. METHM04
მძიმე ფერადი ლითონების
მეტალურგია

6/162 3/45 2/30 87

3. METLM04
მსუბუქი ლითონების
მეტალურგია

6/162 3/45 2/30 87

4. ERMNM04
ფერადი ლითონების ნედლეულის
გამდიდრება

6/162 3/45 2/30 87

5. PLMET04
პლატინოიდების
მეტალურგია

6/162 3/45 2/30 87

6. METRM04
იშვიათი ლითონების
მეტალურგია

6/162 3/45 2/30 87

7. METSM04
მეორეული ლითონების
მეტალურგია

6/162 3/45 2/30 87

8. MEMEN04
მეტალურგიულ საწარმოთა ეკონომიკა
და მენეჯმენტი

6/162 3/45 2/30 87

9. MSNFM04
მცირე  ფერადი ლითონების
მეტალურგია

6/162 3/45 2/30 87

10. EXPRM04
ძვირფასი ლითონების
ექსპერტიზა

6/162 3/45 2/30 87

მოდული III:
ეკოლოგია  მეტალურგიაში

1. HMEEN04 მძიმე ლითონები  და  გარემო 6/162 2/30 3/45 87

2. MEIEC 04
მეტალურგიული საწარმოები და
ეკოლოგია

6/162 3/45 2/30 87

3. MPMEP04
მანგანუმის სამთო-მეტალურგიული
წარმოება და ეკოლოგიური პრობლემები

6/162 3/45 2/30 87

4. PECGM04
ოქროს წარმოების ეკოლოგიური
პრობლემები

6/162 3/45 2/30 87

5. GPCMF 04
მეტალურგიული ღუმელებიდან
გამომავალი აირების გამწმენდი
სისტემები

6/162 3/45 2/30 87
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6. ECTLE04
მეტალურგიულ   საწარმოთა მიმდებარე
გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის
ეკო–მეტეოროლოგიური კონტროლი

6/162 3/45 2/30 87

7. CMEGC 04
მეტალურგიული საწარმოებიდან
გამონაფრქვევის მიწისპირა
კონცენტრაციის გათვლის მეთოდები

6/162 3/45 2/30 87

8. RRNFM 04
ფერადი მეტალურგიის ნარჩენების
უტილიზაცია

6/162 3/45 2/30 87

9. USGPF04
შავი მეტალურგიის წიდების და
აირადი პროდუქტების უტილიზაცია~ 6/162 3/45 2/30 87

10 ENLAW 04 ეკოლოგიური სამართალი 6/162 3/45 2/30 87

1. RMPQM04
მეტალურგიული პროდუქციის მიღების
ტექნოლოგიები და ხარისხის მართვა

10/135 3/45 3/45 3/45 135

2. PMMAL04
ფხვნილთა მეტალურგია მეტალურგია
და ლიონური შენადნობი

10/135 4/60 3/45 2/30 135

3. SMMRM04
ნახევარგამტარები და იშვიათი
ლითონების წარმოება

6/162 3/45 2/30 87

4. EONME04
ფერადი მეტალურგიის საწარმოთა
მოწყობილობა და ექსპლოატაცია

7/189 3/45 3/45 99

5. NFMET04 ფერადი მეტალურგია 10/270 4/60 3/45 2/30 135

6. PHY0208 ფიზიკა 2 4/108 1/15 2/30 63

7. INCH404 არაორგანული ქიმია 4/108 1/15 2/30 63

8. ITEQ208 ინფორმაციული ტექნოლოგიები -2 4/108 1/15 2/30 63

9. დამამთავრებელი სამუშაო 10/270 9/135 135

პროგრამის ხელმძღვანელი ომარ მიქაძე

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მამუკა მაისურაძე
სამსახურის უფროსი
ფაკულტეტის დეკანი ნუგზარ წერეთელი

მიღებულია
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
საბჭოს სხდომაზე, 4 ივლისი 2012 წელი
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე ნუგზარ წერეთელი

შეთანხმებულია
სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ძიძიგური


