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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

 ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების 
დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მფლობელს ან მასთან 
გათანაბრებულ პირს, რომელიც ჩაირიცხება ერთიანი ეროვნული გამოცდების 
შედეგების საფუძველზე. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი და მობილობით განსაზღვრული წესით;  

 ასევე, ის პირები, რომლებმაც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 
ინდივიდუალური აქტით მოიპოვა ჩარიცხვის უფლება ჩვენს უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; 
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 ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ უცხო ქვეყნის 
მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომელთაც მოპოვებული აქვთ 
უმაღლესი განათლების მიღების უფლება იმ ქვეყნის კანონმდებლობის თანახმად, 
რომელშიც მიღებული აქვთ საშუალო ან მისი ეკვივალენტური განათლება.   

 
 
პროგრამის აღწერა 

 გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების პროგრამის მოცულობა შეადგენს 4 
აკადემიურ წელს, ანუ 8 სემესტრს, რომელიც მოიცავს 240 კრედიტს (6000 სთ.); 
სტუდენტის ინდივიდუალური დატვირთვის შესაბამისად, კრედიტების რაოდენობა 
ერთ წელიწადში შეიძლება 60 კრედიტზე ნაკლები ან მეტი იყოს, მაგრამ არაუმეტეს 75 
კრედიტისა. 

 სპეციალობის სასწავლო კურსების კომპონენტი (120 კრედიტი) ორიენტირებულია 
გარემოს დაცვითი ინჟინერიისა და უსაფრთხოების დარგში დამახასიათებელი და 
ზოგიერთი გამორჩეული იმ ძირითადი ინფორმაციისა და მეთოდიკების მიცემაზე, 
რომელიც ფართო ცოდნის მიღების შესაძლებლობას იძლევა. მიღებული ცოდნის 
საფუძველზე საჭირო უნარ - ჩვევების გამომუშავებაზე პრაქტიკული საქმიანობის 
სფეროში. პროფესიული მოღვაწეობისათვის აუცილებელი ღირებულებების 
ფორმირებისათვის საკუთარი ცოდნის მუდმივად განახლება. 

 საბაკალავრო ნაშრომი(5 კრ.) ორიენტირებულია თეორიული - პრაქტიკული ხასიათის 
ნაშრომის შესრულებისა და პრეზენტაციის უნარების განვითარებაზე, რომელიც 
მოიცავს საკვლევი თემის შერჩევას, სამუშაო გეგმის შედგენას, ლიტერატურული 
წყაროების მიხედვით ინფორმაციისა და მისი კვლევითი სამუშაოს შედეგების, 
დასკვნების  სათანადოდ დამუშავებასა და საჯაროდ დაცვას. კონკრეტული 
საბაკალავრო საკვლევი სამუშაოს შესრულებისას შესაბამისობაში უნდა იყოს 
საბაკალავრო პროგრამის სავალდებულო და არჩევითი კურსების შესწავლით 
მიღებული ცოდნის დონე და პრაქტიკული უნარების ხარისხი.  

 პრაქტიკა სასწავლო საგნებში ორიენტირებულია სწავლის პროცესში მიღებული 
თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობაზე, რაც აძლევს 
სტუდენტს მოპოვებული ცოდნის პრატიკაში რეალიზაციის საშუალებას და უნარ-
ჩვევების გამომუშავების შესაძლებლობას.  

 ზოგადი სასწავლო კურსების კომპონენტი (76 კრ.) ორიენტირებულია სპეციალობის 
სასწავლო კურსების შესწავლისათვის აუცილებელი საწყისი ცოდნის ბაზის შექმნაზე. 

 თავისუფალი სასწავლო კურსების კომპონენტი (სავალდებულო 9კრ.) სტუდენტს 
აძლევს შესაძლებლობას, მისი ინტერესების შესაბამისად აირჩიოს სასურველი 
სასწავლო კურსი. 

 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო დისციპლინათა არჩევის შემდეგ 
კურსდამთავრებული შეიძენს ცოდნას გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 
რაციონალური გამოყენების, აგრათვე საინჟინრო ეკოლოგიისა და ეკოლოგიური 
ექსპერტიზის სფეროში: ეკოლოგიის მიმართულებების ბიოსფეროს, ეკოლოგიური 
წონასწორობის დამრღვევი ფაქტორების პირობებისა და ტოქსიკოლოგიური 
პარამეტრების გარკვევაში, ეკოლოგიური მონიტორინგის ჩატარების შესაძლებლობაში,  
ატმოსფერული ჰაერის, ჰიდროსფეროსა და ნიადაგის დაცვითი მეთოდებისა და 
აპარატების, საწარმოთა საპროექტო გამოკვლევის გამოყენებაში, გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასებაში, უნარჩენო ტექნოლოგიის დანერგვის შესაძლებლობაში, 
ეკოლოგიური ეფექტურობისა და ეკონომიკური ზარალის შეფასებაში, ბუნებრივი 
რესურსებისა და ენერგეტიკის ეკოლოგიური ასპექტების, ეკოლოგიური მენეჯმენტის, 
საინჟინრო უსაფრთხოების და საგანგებო სიტუაციების მართვის საკითხების 
გარკვევაში. 
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 ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი 
ნაწილდება შემდეგნაირად: 

 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი 
(მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის 

 9 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კომპონენტისათვის. 
 5 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია საბაკალავრო  ნაშრომისთვის. 
 60  ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის 

საიდანაც სტუდენტი ირჩევს 30 კრედიტს. 
 76  ECTS კრედიტი ზოგადი სასწავლო კურსების კომპონენტი  

 
პროგრამის მიზანი 

 
სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

ცოდნა და გაცნობიერება - გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების სფეროს თეორიული და 
პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს ზოგადი ეკოლოგიის, მოკრობიოლოგიის, 
ტოქსიკოლოგიის, გარემოს ქიმიის, საინჟინრო ეკოლოგიის, ეკოლოგიური მონიტორინგის, 
კლიმატური ცვლილების, ეკოლოგიური და შრომის უსაფრთხოების, საგანგებო სიტუაციების 
მართვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და შესაბამისად ეკოლოგიური ცნობიერების, 
გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების პროფესიული საქმიანობის საზღვრების 
გაცნობიერებას. 
– ეკოლოგიური განათლებისა და ცნობიერების ამაღლება, რომელიც მოიცავს 
ფაქტორიალური, პოპულაციური, ბიოგეოცენოლოგიის, გარემოს ქიმიის, ტოქსიკოლოგიის, 
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების ძირითად 
ასპექტების, ჰიდროსფეროს, ატმოსფერული ჰაერისა და ნიადაგის  შედგენილობის, 
ნივთიერებათა მიგრაციისა და გარდაქმნათა გამოკვლევის, აგრეთვე მათი დაცვის ფიზიკურ–
ქიმიურ მეთოდებისა და ტექნიკის ცოდნას. ბუნებრივი და სამრეწველო ობიექტების 
ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზაციის სტრატეგიის, კლიმატური ცვლილებების 
გამოწვევი ფაქტორების ცოდნას. საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლების, საწარმოთა 

 მოამზადოს მრეწველობის სხვადასხვა დარგის საწარმოებში, ორგანიზაციებში და 
დაწესებულებებში გარემოს დაცვითი ინჟინერიისა და უსაფრთხოების საკითხების 
რეალიზაციაზე ორიენტირებული სპეციალისტი; 

 შეასწავლოს გარემოს დაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის ძირითად ასპექტები; 
ბუნებრივი რესურსების როლი, მისი რაციონალური გამოყენების მნიშვნელობა, 
გარემოს ობიექტების ხარისხის ნორმატივები, მასზე მოქმედ მავნე ნივთიერებათა, 
აგრეთვე ბუნებრივი და ანთროპოგენული ფაქტორების ზეგავლენა, ბიოსფეროს 
წონასწორობის დამრღვევ ფაქტორები, კლიმატური ცვლილებები; 

 დაეუფლოს ეკოლოგიური მონიტორინგის საკითხებს, ტოკსიკოლოგიურ 
მახასიათებლებს, ტოქსიკოკინეტიკისა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 
მეთოდებს, საინჟინრო ეკოლოგიის პრობლემებს, ეკოლოგიური მენეჯმენტისა და 
აუდიტის ძირითად საკითხებს; 

 მისცეს გარემოს დაცვით მეთოდების, აპარატებისა და საშუალებების, საინჟინრო 
ეკოლოგიისა და უნარჩენო ტექნოლოგიის საფუძვლების ცოდნა;  

 გამოიმუშავოს ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკისა და პროგნოზირების საკითხების, 
საწარმოთა უსაფრთხოების პრობლემებისა და საგანგებო სიტუაციების რისკების 
ფაქტორების უნარები; 

 დაეუფლოს ინფორმაციის მოძიების, გადამუშავების, ანალიზის, კომუნიკაციის, 
პროფესიული და ეთიკური პასუხისმგებლობის უნარებს. 



- 4 -  (სულ 20 გვ.) 

საპროექტო–ეკოლოგიური გამოკვლევის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, ეკოლოგიური 
მენეჯმენტისა და აუდიტის, უნარჩენო ტექნოლოგიის, ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკისა 
და პროგნოზირების თეორიული, კვლევითი ხასიათისა და პრაქტიკული ასპექტების 
ათვისებას, გარემოს დაცვის სფეროში საერთაშორისო კონვენციების გაცნობიერებას, აგრეთვე 
შრომის უსაფრთხოების  და საგანგებო სიტუაციების მართვის ძირითადი პრინციპების 
ცოდნას, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტს უმაღლესი განათლების შემდგომ საფეხურებზე 
სწავლის გაგრძელებასა და მუშაობაში. 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული 
და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო 
სპექტრის გამოყენება გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების სფეროში აბსტრაქტული 
პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.  
– გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური მონიტორინგის განსახორციელებლად   ბუნებრივი 
ობიექტების, სამრეწველო აეროზოლებისა და ჩამდინარე წყლების შემადგენელი 
კომპონენტების განსაზღვრის საერთაშორისო სტანდარტული მეთოდიკების გამოყენება; 
ბიოსფეროს წონასწორობის დამრღვევი ფაქტორების ბუნებრივი და ანტროპოგენული 
წყაროების, ტექნოგენური ავარიებისა და უსაფრთხოების ზომების დადგენის უნარი; 
უნარჩენო და ეკოლოგიურად უვნებელი ტექნოლოგიური პროცესების განვითარებისათვის 
სამრეწველო აეროზოლებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მექანიზმის კინეტიკის და 
ნიადაგის დაცვის მეთოდების, გამწმენდი აპარატურა-დანადგარების გამოყენებაში 
მონაწილეობის მიღება; ბიოლოგიურ ობიექტებზე მოქმედი მავნე ნივთიერებათა, 
ტოქსიკომახასიათებლებისა და ტოქსიკოკინეტიკის გამოკვლევის, გარემოს ბუნებრივი და 
სამრეწველო ობიექტების კონტროლის და სისუფთავის ხარისხის დადგენის უნარი; 
სამრეწველო ნარჩენების ტექნოგენურ ნედლეულად გამოყენების შესაძლებლობა; ბუნებრივი 
რესურსებისა და ენერგეტიკის ეკოლოგიური ასპექტების გათვალისწინებით 
ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის პროგნოზირების, ეკოლოგიური ეფექტურობისა და 
ეკოლოგიური ზარალის შეფასების უნარი. 
დასკვნის უნარი - მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, 
მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული 
მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 
– – ბიოსფეროში მიმდინარე მოვლენების –- ცოცხალი ორგანიზმების (ფლორისა და ფაუნის), 
საარსებო პირობების, მათი სტრუქტურული და რაოდენობრივი ცვლილებების, გარემოსთან 
ყველა ბუნებრივ კომპონენტთა ურთიერთკავშირისა და ურთიერთზემოქმედების შედეგის, 
ატმოსფერულ ჰაერში, ჰიდროსფეროსა და ნიადაგში ნივთიერებათა მიგრაციის, შეწონილ,  
ხსნად ან უხსნად ფორმათა შესწავლა, მავნე ნივთიერებათა ჰიგიენური ნორმატივების 
საფუძველზე გარემოს დაცვითი მეთოდების, პრევენციული ღონისძიებებისა და 
უსაფრთხოების ზომების დასახვა, ეკოლოგიური მენეჯმენტის და აუდიტის საკითხების 
ოპერირება, ეკოლოგიური ეფექტურობისა და ეკონომიკური ზარალის შეფასება. 
კომუნიკაციის უნარი – გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების მიმართულების ძირითად 
საკითხებზე საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და 
თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, 
როგორც მშობლიურ ასევე უცხოურ ენაზე.  
– გარემოს დაცვითი ინჟინერიისა და უსაფრთხოების მიმართულებით ინფორმაციის 
მოძიებისა და გაანალიზების უნარი საინჟინრო ეკოლოგიისა და სხვა დარგის 
სპეციალისტებისათვის. გარემოს დაცვის სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და 
კონვენციების, ასევე ტექნოგენური ავარიებისა და შრომითი უსაფრთხოების ღონისძიების 
შესახებ მოძიებული თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
ინფორმაციის შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; პრეზენტაციების ან წერილობითი 
ინფორმაციის მომზადების უნარი; სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის 
ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბებისა და კომუნიკაციის უნარი ქართულ 
და უცხოურ ენებზე.  
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 სწავლის უნარი – ეკოლოგიური ცნობიერების ასამაღლებლად გარემოს ინჟინერიისა და 
უსართხოების  მიმართულებით სწავლის განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ 
ვითარებაში პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 
 – სტუდენტს შეეძლება ეკოლოგიისა და მისი მიმართულებების გლობალური და ზოგადი 
პრობლემატიკის გარკვევა. ცოცხალი ორგანიზმების სტრუქტურული, რაოდენობრივი 
ცვლილებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების, ბიოსფეროში ნივთიერებათა წრებრუნვების 
ბუნებრივი და დამრღვევი ფაქტორების გამოვლენა. ბიოსფეროს ეკოლოგიური წონასწორობის 
შემანარჩუნებელი და დამრღვევი ფაქტორების დადგენის შესწავლა. გარემოს ობიექტების 
ხარისხის დადგენისათვის ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზაციისა და 
განხორციელების გზების შესწავლა. გარემოს ობიექტების დამაბინძურებელი მავნე 
ნივთიერებათა წყაროების, მათი გაუვნებელყოფის მეთოდებისა და საშუალებების 
გამოყენების შესწავლა. გამოიმუშავებს  გარემოს დაცვის სფეროში არსებული პრობლემების 
შეცნობას, სიტუაციის კრიტიკული მიდგომისა და ინდივიდუალური მუშაობის უნარ-ჩვევებს, 
ასევე უსაფრთხო შრომითი პირობების შესაქმნელ ღონისძიებათა და საგანგებო სიტუაციების 
მართვის ასპექტებს, საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად 
შეფასებას, რომელიც აუცილებელია დამოუკიდებლად სწავლის შემდგომი 
გაგრძელებისათვის. 
ღირებულებები  –  გარემოს ინჟინერიისა და უსართხოების სფეროს პროფესიული 
საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის 
გაზიარება. 
– საქართველოში და სხვა ქვეყნებში მიმდინარე ეკოლოგიური პროცესების ცვლილებების, 
პრობლემებისა და მათ ღირებულებებში  გარკვევა, გარემოს დაცვითი მეთოდების, აგრეთვე 
პრევენციული ღონისძიებების გატარებაში  და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვაში 
თანამონაწილეობა. გარემოს დაცვისა სფეროში ისეთი ასპექტებისა და ნორმების 
ღირებულებების გარკვევა, როგორიცაა: სამეცნიერო - ტექნიკური, სოციალურ - ეკონომიური, 
ჰიგიენურ - ესტეტიკური, პედაგოგიური და მორალური. 

 
სწავლის შედეგების მიღწევის (სწავლება-სწავლის) მეთოდები 

 ლექცია     სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)  პრაქტიკული  ლაბორატორიული 
 პრაქტიკა  საკურსო სამუშაო/პროექტი  კონსულტაცია  დამოუკიდებელი მუშაობა 

 
სწავლის პროცესში კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, 
გამოიყენება სწავლება-სწავლის მეთოდების ქვემოთ მოცემული შესაბამისი აქტივობები, 
რომელიც ასახულია შესაბამის სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში): 
1. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 
მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და 
აქტიურობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში და ეს პროცესი არ 
შემოიფარგლება მხოლოდ პედაგოგის მიერ დასმული შეკითხვებით. იგი უვითარებს 
სტუდენტს მსჯელობისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს.  
2. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება – იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც 
ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ თვითონ შეისწავლოს, არამედ 
დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. ჯგუფის თითოეული წევრი 
მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.  
3. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა – ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა 
ჯგუფურად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალებების მიცემას. ჯგუფის წევრები 
ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ თავის მოსაზრებებს 
ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის 
მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია 
უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.  



- 6 -  (სულ 20 გვ.) 

4. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების 
და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას.  
 5. 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.  
6. 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 
საშუალების გამოვლენა.  
7. როლური და სიტუაციური თამაშები – მიეკუთვნება თამაშების ტიპის მეთოდებს, 
რომლებიც მოიცავენ საქმიან (როლურ) თამაშებს, დიდაქტიკურ ანუ სასწავლო თამაშებს, 
სათამაშო სიტუაციებს (სიტუაციურ თამაშებს), სათამაშო ხერხებსა და პროცედურებს. 
წინასწარ შემუშავებული სცენარის მიხედვით განხორციელებული თამაშები სტუდენტებს 
საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედონ საკითხს. იგი ეხმარება მათ 
ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, ეს თამაშებიც 
უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი 
დაცვის უნარს.  
8. 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.  
9. ინდუქციური მეთოდი –ეს მეთოდი  განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ 
ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ 
არის მიმართული ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან 
ზოგადისკენ.  
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10. დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, 
რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს 
წარმოადგენს ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.  
11. ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 
ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 
საკითხების დეტალური გაშუქება.  

12. ქმედებაზე  ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის 
აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას 
იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 
13. 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.  
14. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: 
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, 
რეფერატის ან ესეს შესრულება და სხვ.  
15. ლაბორატორიული მეთოდი გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ცდების დაყენება, 
ვიდეომასალის, დინამიკური ხასიათის მასალის ჩვენება და სხვ.  
16. 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.  
17. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 
პედაგოგს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 
განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.  
18. 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 
განხორციელებლად 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.  
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით. 

დადებითი შეფასებებია: 
 (A) - ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა; 
 (B) - ძალიან კარგი - შეფასების 81-90 ქულა; 
 (C) - კარგი - შეფასების 71-80 ქულა; 
 (D) - დამაკმაყოფილებელი - შეფასების 61-70 ქულა; 
 (E) - საკმარისი - შეფასების 51-60 ქულა. 

უარყოფითი შეფასებებია: 
 (FX) - ვერ ჩააბარა - შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

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

 
დასაქმების სფერო 

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელი ქარხნები, გარემოს დაცვის სამინისტრო, აგრეთვე ის 
სამინისტროები და ორგანიზაციები, რომლთა პრაქტიკული მოღვაწეობის განმაპირობებელია 
გარემოს დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხები. ნავთობისა და გაზსადენი 
მაგისტრალები, საგანმანათებლო დაწესებულებები, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები. 

 
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები 
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პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

 
თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 67 
პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა 

კომპ
ონენ
ტის
№ 

საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 
 

წელი
 

წელი
 

წელი 
IV 

წელი
სემესტრი   

I II III IV V VI VII VII 

1 მათემატიკა 1.1  არ აქვს 5 

2 ზოგადი ფიზიკა არ აქვს 5 

3 გამოყენებითი 
ინფორმატიკა

არ აქვს 5 

4 ზოგადი ქიმია  არ აქვს 5 

5 საინჟინრო გრაფიკა არ აქვს 4 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით. 
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ სილაბუსებში. 
სასწავლო პროცესის სასწავლო--მეთოდური უზრუნველყოფა              

პროგრამის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ყოველი დისციპლინის სწავლების 
პროცესი უზრუნველყოფილია შესაბამისი სასწავლო-მეთოდური მასალებით: დისციპლინის 
სილაბუსით; სალექციო კურსებით; ძირითადი სახელმძღვანელოებითა და დამხმარე 
სახელმძღვანელოებით; სასწავლო - მეთოდური მითითებებით; სასწავლო ლაბორატორიული 
პრაქტიკუმებითა და სხვა დამხმარე საინფორმაციო წყაროებით; სწავლების მულტიმედიური 
ტექნოლოგიებითა და აუდიო/ვიდეო მასალებით.  
          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ბაზაზე არსებული ფონდი, 
ბეჭდური და ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული ფორმით   შეიცავს  საგანმანათლებლო 
პროგრამის სასწავლო კურსების პროგრამებში (სილაბუსებში) მითითებულ ლიტერატურას;   
სასწავლო პროცესის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა   

პროგრამა განხორციელდება ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის. 
გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტის (კოსტავას ქ. 69) ბაზაზე, 
სადაც განთავსებულია სალექციო აუდიტორიები,  პრაქტიკული და ლაბორატორიული 
მუშაობისათვის განკუთვნილი  ლაბორატორიები,  სამეცნიერო - კვლევითი ლაბორატორია 
აღჭურვილი  ტექნიკური  საშუალებებითა და  კომპიუტერული ტექნიკით.  საბაზისო 
დისციპლინებს ფაკულტეტის სტუდენტები შეისწავლიან საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის საბაზისო დეპარტამენტების ბაზაზე.    
    საწარმოო პრაქტიკის ორგანიზება  
პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების მისაღწევად განსაკუთრებული ყურადღება 
ექცევა საწარმოო პრაქტიკებს. გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების სასწავლო 
საგანმანათლებლო  პროგრამით გათვალისწინებული საწარმოო პრაქტიკა ხორციელდება 
ორმხრივი თანამრომლობით დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე იმ საწარმობთან, 
როგორიცაა  სს. ”რუსთავის აზოტი”, შპს ”ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია”, შპს ”გეგმეტი”-ს 
მეორადი ალუმინის გადამამუშავებელი საწარმო;  შპს ”მეტეხის კერამიკა”. (ხელშეკრულებები  
და მემორანდუმები თან ერთვის). 



- 10 -  (სულ 20 გვ.) 

კომპ
ონენ
ტის
№ 

საგანი დაშვების 
წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 
 

წელი
 

წელი
 

წელი 
IV 

წელი
სემესტრი   

I II III IV V VI VII VII 

6 უცხოური ენა 1 არ აქვს 

3 

6.1 ინგლისური ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 

არ აქვს 

6.2 
გერმანული  ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 

არ აქვს 

6.3 
ფრანგული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 

არ აქვს 

6.4 
რუსული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 

არ აქვს 

7 
ენობრივი კომუნიკაციების 
თანამედროვე 
ტექნოლოგიები 

არ აქვს 
3  

8 მათემატიკური 2.1  მათემატიკა 1.1 5 

9 არაორგანული ქიმია ზოგადი ქიმია 6 

10 

ანალიზური ქიმია და 
ანალიზის 
ინსტრუმენტალური 
მეთოდები 

ზოგადი ქიმია 

6 

11 უცხოური ენა 2 უცხო ენა 1 

3 

11.1 

ინგლისური ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

ინგლისური 
ენა ტექნიკური 
სპეციალობები

სათვის -1 

11.2 

გერმანული  ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

გერმანული ენა 
ტექნიკური 

სპეციალობები
სათვის -1 

11.3 

ფრანგული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

ფრანგულიენა 
ტექნიკური 

სპეციალობები
სათვის -1 

11.4 

რუსული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

რუსული ენა 
ტექნიკური 

სპეციალობები
სათვის -1 

12 ფილოსოფიის შესავალი არ აქვს 3 

13 
თავისუფალი 
კომპონენტები* 

არ აქვს    3 

14 
საინჟინრო უსაფრთხოების 
საფუძვლები არ აქვს 4 
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კომპ
ონენ
ტის
№ 

საგანი დაშვების 
წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 
 

წელი
 

წელი
 

წელი 
IV 

წელი
სემესტრი   

I II III IV V VI VII VII 

15 
ფიზიკური ქიმია  ზოგადი

ქიმია 
6 

16 ორგანული ქიმია ზოგადი ქიმია   6 

17 ზოგადი ეკოლოგია ზოგადი ქიმია 5 

18 
საგანგებო სიტუაციების 
მართვის საფუძვლები 

არ აქვს  
4  

  

19 
მიკრობიოლოგია ზოგადი 

ეკოლოგია 
 

5  
  

20 
შრომის უსაფრთხოების 
მენეჯმენტი არ აქვს  4  

 

21 
ატმოსფეროსა და ნიადაგის 
ქიმია 

ზოგადი 
ეკოლოგია  4 

22 
გარემოს ობიექტების 
ეკოლოგიური 
მონიტორინგი 1 

ზოგადი 
ეკოლოგია   5 

23 კოლოიდური ქიმია ზოგადი ქიმია  5  

24 
ტოქსიკოლოგია ზოგადი 

ეკოლოგია  5  
   

25 
თავისუფალი 
კომპონენტები* არ აქვს  3  

   

26 მასალათმცოდნეობა  არ  აქვს   5     

27 შესავალი ეკონომიკაში არ  აქვს  3 

28 ძირითადი პროცესები და 
აპარატები 

მათემატიკა 2.1.   6    

29 

ზოგადი ქიმიური 
ტექნოლოგია  

არაორგანული 
ქიმია, 

ორგანული 
ქიმია. 

მათემატიკა 2.1

  5 

   

30 ჰიდროსფეროს ქიმია ზოგადი 
ეკოლოგია

   5    

31 

ატმოსფერული ჰაერის 
დაცვის ფიზიკურ-ქიმიური 
მეთოდები 

ზოგადი 
ეკოლოგია, 

ატმოსფეროსა 
და ნიადაგის 

ქიმია 

  

5    

32 საინჟინრო ეკოლოგიის 
საფუძვლები 

ზოგადი 
ეკოლოგია 

  5    

33 სახანძრო უსაფრთხოების 
საფუძვლები 

არ აქვს   4    
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კომპ
ონენ
ტის
№ 

საგანი დაშვების 
წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 
 

წელი
 

წელი
 

წელი 
IV 

წელი
სემესტრი   

I II III IV V VI VII VII 

34 

გარემოს ობიექტების 
ეკოლოგიური 
მონიტორინგი 2 

გარემოს 
ობიექტების 

ეკოლოგიური 
მონიტორინგი 

1 

 

 

 6   

35 

ჰიდროსფეროსა და 
ნიადაგის დაცვის ფიზიკო-
ქიმიური მეთოდები 

ზოგადი 
ეკოლოგია, 

ჰიდეოსფეროს 
ქიმია 

 

 

 6   

36 
საწარმოო სანიტარია, 
ერგონომიკა და შრომის 
ჰიგიენა 

არ აქვს  
 

 5   

37 

გარემოს ობიექტების 
დაცვის ანალიზის 
მეთოდები და 
საშუალებები 

გარემოს 
ობიექტების 

ეკოლოგიური 
მონიტორინგი 

1 

 

 

 10   

38 თავისუფალი 
კომპონენტები* 

არა აქვს    3   

39 

ატმოსფერული ჰაერის 
დაცვის ტექნიკა 

ატმოსფერული 
ჰაერის დაცვის 

ფიზიკურ-
ქიმიური 

მეთოდები 

  

 

  6  

40 

ჰიდროსფეროსა და 
ნიადაგის დაცვის ტექნიკა 

ჰიდროსფეროს
ა და ნიადაგის 

დაცვის 
ფიზიკურ-
ქიმიური 

მეთოდები 

  

 

  6  

41 კლიმატი და მისი 
ცვლილება  

ზოგადი 
ეკოლოგია 

     3  

42 

სამრეწველო ჩამდინარე 
წყლის კონტროლი და 
გაწმენდა 

ჰიდროსფეროს 
დაცვის 

ფიზიკურ-
ქიმიური 

მეთოდები 

  

 

  7  

43 

საერთაშორისო 
ორგანიზაციები და 
კონვენციები გარემოს 
დაცვის სფეროში 
 
 

არ აქვს   

 

  3  
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კომპ
ონენ
ტის
№ 

საგანი დაშვების 
წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 
 

წელი
 

წელი
 

წელი 
IV 

წელი
სემესტრი   

I II III IV V VI VII VII 

 
არჩევითი სასწავლო 
კურსების ჯგუფები/ 
 

        30 

 საბაკალავრო ნაშრომი         5 

  სემესტრში 30 30 30 30 30 30 25 35 

  წელიწადში 60 60 60 60 
 
თავისუფალი კომპონენტები: 

№ საგანი დაშვების წინაპირობა 
ECTS კრედიტი 

1 საქართველოს ისტორია არ აქვს 3 

2 კულტურა და თანამედროვეობა არ აქვს 3 

3 სოციოლოგია არ აქვს 3 

შესავალი ფსიქოლოგიაში არ აქვს 3 

5 ქიმიის ისტორია არ აქვს 3 

6 დედამიწის ისტორია არ აქვს 3 

7 ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა არ აქვს 3 

8 
მსოფლიოს ქვეყნების 
ინსტიტუციური სისტემები 

არ აქვს 
3 

9 
საინჟინრო-ეკონომიკური 
ფსიქოლოგია 

არ აქვს 
3 

10 პოლიტიკის საფუძვლები არ აქვს 3 

11 შესავალი ხელოვნების ისტორიაში არ აქვს 3 

 
არჩევითი საგანთა ჯგუფები: 
საგანთა ჯგუფი № 1                                                      

№ საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS კრედიტი 

1 გარემოზე ზემოქმედების შეფასება 

გარემოს ობიექტების 
მონიტორინგი 1; 
 გარემოს ობიექტების 
მონიტორინგი  2 

8 

2
ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა 
და პროგნოზირება 

საინჟინრო ეკოლოგიის 
საფუძვლები 

6 

3 ეკოლოგიური აუდიტი 
საინჟინრო ეკოლოგიის 
საფუძვლები 6 

ბუნებრივი რესურსები და 
ენერგეტიკის ეკოლოგიური ზოგადი ეკოლოგია 5 
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ასპექტები 

5 
უნარჩენო ტექნოლოგიის 
საფუძვლები 

ჰიდროსფეროსფეროსა და 
ნიადაგის დაცვის ტექნიკა 5 

  სულ კრედიტი 30 

 
 
საგანთა ჯგუფი № 2                                                    

№ საგანი დაშვების წინაპირობა 
ECTS კრედიტი 

1
საწარმოთა საპროექტო - 
ეკოლოგიური გამოკვლევა 

საინჟინრო ეკოლოგიის 
საფუძვლები 

8 

2
ეკოლოგიური ეფექტურობა და 
ეკონომიკური ზარალის შეფასება 

საინჟინრო ეკოლოგიის 
საფუძვლები 

6 

3 სამრეწველო ეკოლოგია საინჟინრო ეკოლოგიის 
საფუძვლები 

6 

ეკოლოგიური მენეჯმენტი საინჟინრო ეკოლოგიის 
საფუძვლები 

5 

5 მეორადი მასალების გადამუშავების 
ტექნოლოგია. 

ჰიდროსფეროსფეროსა და 
ნიადაგის დაცვის ტექნიკა

5 

  სულ კრედიტი  30 
 
სწავლის შედეგების რუკა 

№ საგანი 

ცო
დ

ნა
 დ

ა 
გა

ცნ
ო

ბი
ერ

ებ
ა 

ცო
დ

ნი
ს 

პრ
აქ

ტ
იკ

აშ
ი 

გა
მო

ყე
ნე

ბი
ს 

უ
ნა

რ
ი 

დ
ას

კვ
ნი

ს 
უ

ნა
რ

ი 

კო
მუ

ნი
კა

ცი
ის

 უ
ნა

რ
ი 

სწ
ავ

ლ
ის

 უ
ნა

რ
ი 

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ებ
ი 

1 მათემატიკა 1.1  + +     
2 ზოგადი ფიზიკა  + +  +  
3 გამოყენებითი ინფორმატიკა + + +  + + 
4 ზოგადი ქიმია  + +  + +  
5 საინჟინრო გრაფიკა + +  + +  
6 უცხოური ენა 1       

6.1 
ინგლისური ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 

+ +  + +  

6.2 
გერმანული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 

+ +  + +  

6.3 
ფრანგული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 + +  + +  

6.4 რუსული  ენა ტექნიკური + +  + +  
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სპეციალობებისათვის - 1 

7 
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე 
ტექნოლოგიები + +  +   

8 მათემატიკური 2.1  + +     
9 არაორგანული ქიმია + +  + +  

10 ანალიზური ქიმია და ანალიზის 
ინსტრუმენტალური მეთოდები 

+ + + + +  

11 უცხოური ენა 2       

11.1 
ინგლისური ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 + +  + +  

11.2 გერმანული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

+ +  + +  

11.3 ფრანგული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

+ +  + +  

11.4 
რუსული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 + +  + +  

12 ფილოსოფიის შესავალი + +    + 
13 საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები + + +    
14 ფიზიკური ქიმია  + + +  +  
15 ორგანული ქიმია + + + + +  
16 ზოგადი ეკოლოგია +   + + + 
17 საგანგებო სიტუაციების მართვის საფუძვლები + +  +  + 
18 მიკრობიოლოგია + +   +  
19 შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი + + +    
20 ატმოსფეროსა და ნიადაგის ქიმია +  +  +  

21 გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური 
მონიტორინგი 1 

+ + + +   

22 კოლოიდური ქიმია + + +    
23 ტოქსიკოლოგია + +  +  + 
24 მასალათმცოდნეობა  + + +    
25 შესავალი ეკონომიკაში + + +  +  
26 ძირითადი პროცესები და აპარატები + + +    
27 ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია  + +   +  
28 ჰიდროსფეროს ქიმია +  +  +  

29 
ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ფიზიკურ-
ქიმიური მეთოდები + + + +   

30 საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები + + + +   
31 სახანძრო უსაფრთხოების საფუძვლები  +  + +  

32 გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური 
მონიტორინგი 2 

+ + + +   

33 ჰიდროსფეროსა და ნიადაგის დაცვის ფიზიკო-
ქიმიური მეთოდები 

+ + + +   

34 
საწარმოო სანიტარია, ერგონომიკა და შრომის 
ჰიგიენა + + + + +  

35 გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის 
მეთოდები და საშუალებები + +  +  + 

36 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ტექნიკა + + +  +  
37 ჰიდროსფეროსა და ნიადაგის დაცვის ტექნიკა + + +  +  
38 კლიმატი და მისი ცვლილება  + +  +   
39 სამრეწველო ჩამდინარე წყლის კონტროლი და + + + +   
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გაწმენდა 

40 
საერთაშორისო ორგანიზაციები და 
კონვენციები გარემოს დაცვის სფეროში + +  +   

41 საბაკალავრო ნაშრომი + + + + + + 
        
 თავისუფალი კომპონენტები       

1 საქართველოს ისტორია + + + +   
2 კულტურა და თანამედროვეობა + +    + 
3 სოციოლოგია + + +   + 
4 შესავალი ფსიქოლოგიაში + +  +   
5 ქიმიის ისტორია + + +    
6 დედამიწის ისტორია + + +    
7 ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა + + +  +  

8 
მსოფლიოს ქვეყნების ინსტიტუციური 
სისტემები 

+ + +  + + 

9 საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია + + +  +  
10 პოლიტიკის საფუძვლები + + + +   
11 შესავალი ხელოვნების ისტორიაში +  + + +  

 
 

არჩევითი საგანთა ჯგუფი № 1 
      

1.1 გარემოზე ზემოქმედების შეფასება + + +   + 

1.2 ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა და 
პროგნოზირება 

+ + +  +  

1.3 ეკოლოგიური აუდიტი + + + +   

1.4 ბუნებრივი რესურსები და ენერგეტიკის 
ეკოლოგიური ასპექტები 

+ +    + 

1.5 უნარჩენო ტექნოლოგიის საფუძვლები + + +  +  
        
 არჩევითი საგანთა ჯგუფი № 2       

2.1 
საწარმოთა საპროექტო - ეკოლოგიური 
გამოკვლევა + + + +   

2.2 ეკოლოგიური ეფექტურობა და ეკონომიკური 
ზარალის შეფასება 

+ + + +   

2.3 სამრეწველო ეკოლოგია + +   +  
2.4 ეკოლოგიური მენეჯმენტი + + + +   

2.5 
მეორადი მასალების გადამუშავების 
ტექნოლოგია. + +    + 
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პროგრამის სასწავლო გეგმა 

№ 

 
 

საგნის კოდი 
 
 

საგანი 

EC
TS

  კ
რ

ედ
იტ

ი/
სა

ათ
ი 

საათი 

ლ
ექ

ცი
ა 

სე
მი

ნა
რ

ი 
(ჯ

გუ
ფ

ში
 მ

უ
შა

ო
ბა

) 

პრ
აქ

ტ
იკ

უ
ლ

ი 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
იუ

ლ
ი 

პრ
აქ

ტ
იკ

ა 

სა
კუ

რ
სო

 ს
ამ

უ
შა

ო
/პ

რ
ო

ექ
ტ

ი 

შუ
ას

ემ
ეს

ტ
რ

უ
ლ

ი 
გა

მო
ცდ

ა 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი 

გა
მო

ცდ
ა 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი 
მუ

შა
ო

ბა
 

1 MAS32508G1-LP მათემატიკა 1.1 5/125 15  30    2 1 77 
2 PHS50108G1-LB ზოგადი ფიზიკა 5/125 15   30   2 1 77 

3 ICT11608G1-LB გამოყენებითი 
ინფორმატიკა

5/125 15   30   2 1 77 

4 PHS101  04G1-LB ზოგადი ქიმია  5/125 15   30   1 1 78 
5 EET70505G1-LP საინჟინრო გრაფიკა 4/100 15  15    1 1 68 

6  უცხოური ენა 1           

6.1 
LEH14412G1-P ინგლისური ენა 

ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 

3/75   30    1 1 43 

6.2 
LEH15012G1-P 
 

გერმანული  ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 

3/75   30    1 1 43 

6.3 
LEH14812G1-P ფრანგული  ენა 

ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 

3/75   30    1 1 43 

6.4 
LEH14612G1-P რუსული  ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 
3/75   30    1 1 43 

7 

LEH12012G1-LS 
 

ენობრივი 
კომუნიკაციების 
თანამედროვე 
ტექნოლოგიები 

3/75 15 15     1 1 43 

8 MAS32608G1-LP მათემატიკური 2.1  5/125 15  30    2 1 77 

9 PHS16404G1-LPB არაორგანული ქიმია 6/150 15  15 30   1 1 88 
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10 

PHS162404G1-LPB ანალიზური ქიმია და 
ანალიზის 
ინსტრუმენტალური 
მეთოდები 

6/150 15  15 30   1 1 88 

11  უცხოური ენა 2           

11.1 
LEH14512G1-P ინგლისური ენა 

ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის -2 

3/75   30    1 1 43 

11.2 
LEH15112G1-P 

 
გერმანული  ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

3/75   30    1 1 43 

11.3 
LEH14912G1-P ფრანგული  ენა 

ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

3/75   30    1 1 43 

11.4 
LEH14712G1-P 
 

რუსული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის -2 

3/75   30    1 1 43 

12 HEL30212G1-LS ფილოსოფიის შესავალი 3/75 15 15     1 1 43 

13 
HHS22903G1 - LB საინჟინრო 

უსაფრთხოების 
საფუძვლები 

4/100 15   15   1 1 68 

14 PHS18804G1-LPB ფიზიკური ქიმია 6/150 15  15 30   1 1 88 
15 PHS18204G1-LB ორგანული ქიმია 6/150 15   45   1 1 88 
16 EET22604G1-LS ზოგადი ეკოლოგია 5/125 15 30     1 1 78 

17 HHS21903G1-LS საგანგებო სიტუაციების
მართვის საფუძვლები 

4/100 15 15     1 1 68 

18 EET22904G1-LS მიკრობიოლოგია 5/125 15 30     1 1 78 

19 HHS24503G1-LK შრომის უსაფრთხოების 
მენეჯმენტი 

4/100 15     15 1 1 68 

20 EET22704G1-LS 
 

ატმოსფეროსა და 
ნიადაგის ქიმია 

4/100 15 15     1 1 68 

21 
EET21404G1-LS 
 

გარემოს ობიექტების 
ეკოლოგიური 
მონიტორინგი 1 

5/125 15 30     1 1 78 

22 PHS18304G1-LB კოლოიდური ქიმია 5/125 15   30   1 1 78 
23 EET23904G1-LS ტოქსიკოლოგია 5/125 15 30     1 1 78 
24 EET83204G1-LB მასალათმცოდნეობა  5/125 15   30   1 1 78 
25 SOS56212G1-LS შესავალი ეკონომიკაში 3/75 15 15     2 2 41 

26 EET17504G1-LPB ძირითადი პროცესები და 
აპარატები  

6/150 15  15 30   1 1 88 

27 EET17604G1-LB ზოგადი ქიმიური 
ტექნოლოგია  

5/125 15   30   1 1 78 

28 EET22804G1-LS ჰიდროსფეროს ქიმია 5/125 15 30     1 1 78 

29 
EET23604G1-LP
 

ატმოსფერული ჰაერის 
დაცვის ფიზიკურ-
ქიმიური მეთოდები 

5/125 15  30    1 1 78 

30 
EET22004G1-LS 

 

საინჟინრო ეკოლოგიის 
საფუძვლები 

5/125 15 30     1 1 78 

31 HHS22103G1-LS 
 

სახანძრო უსაფრთხოების 
საფუძვლები  

4/100 15 15     1 1 68 
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32 
EET21504G1-LB გარემოს ობიექტების 

ეკოლოგიური 
მონიტორინგი 2 

6/150 15   45   1 1 88 

33 

EET23704G1-LPR 
 

ჰიდროსფეროსა და 
ნიადაგის დაცვის 
ფიზიკო-ქიმიური 
მეთოდები 

6/150 15  30    1 1 103 

34 HHS24403G1-LSK 
საწარმოო სანიტარია, 
ერგონომიკა და შრომის 
ჰიგიენა 

5/125 15 15    15 1 1 78 

35 EET21704G1-LBR 

გარემოს ობიექტების 
დაცვის ანალიზის 
მეთოდები და 
საშუალებები 

10/250 15   60   1 1 165 

36 
EET23804G1-LPR ატმოსფერული ჰაერის 

დაცვის ტექნიკა 
6/150 15  30  15  1 1 88 

37 
EET21604G1-LPR

 

ჰიდროსფეროსა და 
ნიადაგის დაცვის ტექნიკა 

6/150 15  30  15  1 1 88 

38 EET22104G1-LS კლიმატი და მისი 
ცვლილება  

3/75 15 15     1 1 43 

39 
EET21804G1-LBR სამრეწველო ჩამდინარე 

წყლის კონტროლი და 
გაწმენდა 

7/175 15   45 8  1 1 105 

40 

EET23304G1-LS საერთაშორისო 
ორგანიზაციები და 
კონვენციები გარემოს 
დაცვის სფეროში 

3/75 15 15     1 1 43 

41 EET84604G2-K საბაკალავრო ნაშრომი 5/125      45 1 1 78 

 
 თავისუფალი 

კომპონენტები 
          

42 HEL20212G1-LS საქართველოს ისტორია 3/75 15 15     1 1 43 

43 
SOS40112G1-LS კულტურა და 

თანამედროვეობა 
3/75   15 15     1 1 43 

44 SOS40312G1-LS სოციოლოგია 3/75 15 15     1 1 43 
45 SOS30312G1-LS შესავალი ფსიქოლოგიაში 3/75 15 15     1 1 43 
46 PHS11404G1-LS ქიმიის ისტორია 3/75 15 15     1 1 43 
47 PHS20103G1-LS დედამიწის ისტორია 3/75 15 15     1 1 43 

48 SOS55712G1-LS ბუნებათსარგებლობის 
ეკონომიკა 

3/75 15 15     2 2 41 

49 
SOS56412G1-LS მსოფლიოს ქვეყნების 

ინსტიტუციური 
სისტემები 

3/75 15 15     2 2 41 

50 SOS56512G1-LS საინჟინრო-ეკონომიკური 
ფსიქოლოგია 

3/75 15 15     2 2 41 

51 SOS62411G1-LS პოლიტიკის საფუძვლები 3/75 15 15     2 2 41 

52 
HEL20906G1-LS შესავალი ხელოვნების 

ისტორიაში 
3/75 15 15     1 1 43 
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არჩევითი საგანთა ჯგუფი 
№ 1 

1.1 
EET22204G1-LPK 
 

გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასება 

8/200 15  30   30 1 1 123 

1.2 EET23104G1-LS 
ბუნებათსარგებლობის 
ეკონომიკა და 
პროგნოზირება 

6/150 15 45     1 1 88 

1.3 
EET23404G1-LS 
 ეკოლოგიური აუდიტი 

6/150 15 45     1 1 88 

1.4 EET22304G1-LS 
ბუნებრივი რესურსები და 
ენერგეტიკის 
ეკოლოგიური ასპექტები 

5/125 15 30     1 1 78 

1.5 EET23004G1-LS 
უნარჩენო ტექნოლოგიის 
საფუძვლები 

5/125 15 30     1 1 78 

 
  

არჩევითი საგანთა ჯგუფი 
№ 2 

          

2.1 EET22504G1-LPK საწარმოთა საპროექტო - 
ეკოლოგიური გამოკვლევა 

8/200 15  30   30 1 1 123 

2.2 
EET23504G1-LPK 
 

ეკოლოგიური 
ეფექტურობა და 
ეკონომიკური ზარალის 
შეფასება 

6/150 15  30  15  1 1 88 

2.3 
EET22404G1-LSR 
 

სამრეწველო ეკოლოგია 
6/150 15 30   15  1 1 88 

2.4 
EET21904G1-LS 
 

ეკოლოგიური მენეჯმენტი 
5/125 15 30     1 1 78 

2.5 EET23204G1-LS 
მეორადი მასალების 
გადამუშავების 
ტექნოლოგია. 

5/125 15 30     1 1 78 

 
პროგრამის ხელმძღვანელი                დიმიტრი ერისთავი 
 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 
 სამსახურის უფროსი                                                       მამუკა მაისურაძე 
 
 
ფაკულტეტის დეკანი                                                                                           ნუგზარ წერეთელი 
 

 
შეთანხმებულია 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან                  ირმა ინაშვილი 
                                                                                                                                   

მოდიფიცირებულია 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 
ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 
 ოქმი № 3; 30 მარტი 2018წ. 

 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე              ნუგზარ  წერეთელი 


