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პროგრამის აღწერა 

     პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით, პროგრამის ხანგრძლივობაა 240 კრედიტი.  8 სემესტრი. 1 
კრედიტი უდრის 25 საათს, რომელშიც იგულისხმება როგორც საკონტაქტო, ისე დამოუკიდებელი 
მუშაობის საათები. კრედიტების განაწილება წარმოდგენილია  პროგრამის საგნობრივ დატვირთვაში.  
       ერთი წლის სასწავლო პროცესი  მოიცავს 60 კრედიტს (ორი სემესტრის 20-20 კვირა).  გაწერილია 
შემდეგნაირად: 15 კვირა სწავლება, ერთი კვირა (კერძოდ VIII)  შუასემესტრული გამოცდა. ე.ი. 
სწავლება და შუასემესტრული გამოცდა  ხორციელდება 16 კვირის განმავლობაში XVII-დან XX კვირის 
ჩათვლით ხორციელდება  დასკვნითი (XVII- XVIII) და დამატებითი (XIX-XX) გამოცდები;  დამატებითი 
გამოცდები ტარდება ძირითადი გამოცდის შემდეგ 10 დღიანი შუალედით . 
     სტუდენტის ინდივიდუალური დატვირთვის შესაბამისად, კრედიტების რაოდენობა ერთ 
წელიწადში შეიძლება 60 კრედიტზე ნაკლები ან მეტი იყოს, მაგრამ არაუმეტეს 75 კრედიტისა. 
     პროგრამა შესდგება ფუნდამენტური, ზოგადტექნიკური, ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური და 
სპეციალობის საგნების ბლოკისაგან.  
     ფუნდამენტურ საგნებს (მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია) ეთმობა  53 კრედიტი, გარდა ამისა 
პროგრამაში არის ქიმიის არჩევითი საგნები (სულ 10 სასწავლო კურსი), რომელთაგან სტუდენტი 
ირჩევს ოთხ სასწავლო კურსს -სულ 20 კრედიტი. მთლიანობაში 73 კრ. 
      ზოგადტექნიკურ საგნებს ეთმობა 50 კრედიტი; 
     ჰუმანიტარულ-ეკონომიკურ  საგნებს ეთმობა  19 კრედიტი. გარდა ამისა პროგრამაში არის 
თავისუფალი კომპონენტების სამი არჩევითი ბლოკი სულ 9 კრედიტის ოდენობით ( 15 სასწავლო 
კურსი, თითოეული 3 კრედიტის ოდენობით) 
      სპეციალობის საგნებს ეთმობა 90 კრედიტი, რომელიც შემდეგნაირად ნაწილდება: 50 კრედიტი 
ეთმობა სპეციალობის ძირითად საგნებს, მათ შორის არის არჩევითი ტექნოლოგიური სასწავლო 
კურსების ბლოკი-20 კრედიტის ოდენობით (4 სასწავლი კურსი თითოეული 5 კრ., სულ 10 სასწავლო 
კურსი.); 30 კრედიტი ეთმობა არჩევითი სასაწავლო კურსების ჯგუფებს, სულ 10 ჯგუფი, საიდანაც 
სტუდენტი ირჩევს ერთ ჯგუფს. 
5 კრ.-საწარმოო გაცნობითი პრაქტიკაა და 5 კრ. დამამთავრებელი ნაშრომი. 
     დამამთავრებელი ნაშრომი (5 კრ.) ორიენტირებულია თეორიული-პრაქტიკული ხასიათის ნაშრომის 
შესრულების და პრეზენტაციის უნარების განვითარებაზე: საკვლევი თემის შერჩევა და სამუშაო გეგმის 
შედგენა, ინფორმაციის მოძიება და სათანადოდ დამუშავება, დასკვნების ჩამოყალიბება და საჯაროდ 
დაცვა. საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობისას უნდა გამოვლინდეს საბაკალავრო პროგრამის 
სავალდებულო და არჩევითი კურსების შესწავლის შედეგად მიღწეული ცოდნის დონის და 
პრაქტიკული უნარების ხარისხის შესაბამისობა საბაკალავრო პროგრამით განსაზღვრულ სწავლის 
შედეგებთან კონკრეტული საკვლევი თემის ფარგლებში. 

საწარმოო- გაცნობითი პრაქტიკა- ორიენტირებულია სწავლის პროცესში მოპოვებული თეორიული 
ცოდნის პრაქტიკულ რეალიზაციაზე, გამომუშავებული უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში 
გამოყენებაზე. აღნიშნული კომპონენტი შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს აკადემიურ 
გარემოში მოპოვებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების პრაქტიკაში გამოყენების გამოცდილება .  

გარდა საწარმოო -გაცნობითი პრაქტიკისა, არჩევითი სასაწავლო კურსების ჯგუფების ცალკეული 
სასწავლო კურსების  სილაბუსებში გაწერილია საწარმოო პრაქტიკა, რომელიც ემსახურება 
კონკრეტული ქიმიური ტექნოლოგიების  საწარმოებში საწარმოო პროცესში მონაწილეობას და  
წარმოების სპეციფიკის გაცნობას.  
 

 
პროგრამის მიზანი 

 მოამზადოს საინჟინრო საქმიანობაზე ორიენტირებული სპეციალისტი 
 მისცეს ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროში  საბაზისო განათლება  

ტექნოლოგიური პროცესების გაცნობიერების,  წარმოქმნილი პრობლემების და ამოცანების 
გაგებისა და მათი პრაქტიკული რეალიზაციისათვის. 

 შეასწავლოს- მატერიალური წარმოების სხვადასხვა სფეროში გამოყენებად პროდუქტებად 
ბუნებრივი ნედლეულის გადამუშავების ეკონომიკური მეთოდები და საშუალებები, ტექნოლო-
გიური პროცესების მართვის ძირითადი პრინციპები და კანონზომიერებები,  
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სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

ცოდნა და გაცნობიერება: 
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის  სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზირებული 
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს ბუნებრივი ნედლეულის 
მოხმარების სხვადასხვა სფეროში გამოყენებად პროდუქტებად ქიმიური და ბიოლოგიური გზით 
გადამუშავებას,  ტექნოლოგიური პროცესების ძირითადი კანონზომიერებების გაცნობიერებას, 
მოწყობილობა -დანადგარების მოქმედების პრინციპების დაუფლებას, ნედლეულისა და პროდუქციის 
ხარისხობრივი მაჩვენებლების კონტროლის მეთოდოლოგიის საფუძვლების ათვისებას, 
ტექნოლოგიური პროცესის განხორციელების აუცილებელი პარამეტრების დაცვისა და შესაბამისად, 
პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას.  

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროს ფართო ცოდნა, საბაზისო კონცეფციების, 
თეორიებისა და პრინციპების გაცნობიერება; ბუნებრივი ნედლეულის გადამუშავების ეკონომიკური 
მეთოდების და საშუალებების დაუფლება; პროდუქციის კონტროლის მეთოდოლოგიის ათვისება და 
პროდუქციის ექსპერტიზის სტანდარტებთან, კანონებთან და მარეგლამენტირებელ დოკუმენტებთან 
შესაბამისობის დადგენა; გარემოს და შრომის უსაფრთხო პირობების დაცვის სტრატეგიის 
გაცნობიერება; 

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროს ტექნოლოგიური პროცესების და საწარმოების 
დაგეგმარების კანონზომიერებების პრინციპების გაცნობიერება;  

 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 
 ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროსათვის დამახასიათებელი მრავალმხრივი და 
სპეციალიზირებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და 
პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად 
გადასაწყვეტად. 
 ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელებაში მონაწილეობა და მისი ცალკეული სტადიების 
მართვა; ტექნოლოგიური პროცესების კანონზომიერებებზე დაყრდნობით ტექნოლოგიური პროცესების 
შეფასება; პროდუქციის ხარისხის კონტროლის თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენება; 
განსაზღვრული მითითებებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად ინოვაციური მეთოდების, 
თანამედროვე  ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებების დანერგვაში მონაწილეობა; 
კვლევითი ცალკეული კომპონენტების განხორციელება წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების და 
მითითებების შესაბამისად;  ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებების უსაფრთხო და გარემოს 
დაცვითი მოთხოვნებით ექსპლუატაცია; წინასწარ განხორციელებული მითითებების მიხედვით 
თანამედროვე საწარმოების სტრუქტურების დაპროექტებაში და ტექნოლოგიური პროცესების 
ორგანიზებაში მონაწილეობა; ტექნოლოგიურ პროცესებში მენეჯერული და მარკეტინგული 
წინადადებების გათვალისწინება. 
დასკვნის უნარი: 
ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დარგისათვის დამახასიათებელი პრობლემების 
იდენტიფიცირება, ფორმულირება და გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის მიღება, 
სიტუაციათა ანალიზი  სფეროსთვის დამახასიათებელი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული 
მეთოდის გამოყენებით პროდუქციის ექსპერტიზის შედეგების, ტექნოლოგიურ პროცესებში რისკ-
ფაქტორების შეფასება -შეჯერება.  

საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კონტექსტში ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიების 
მოძიების და ბუნებრივი ნედლეულის სპექტრის ათვისების მეთოდოლოგია, 
ტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხო წარმართვა და ტექნიკური და ტექნოლოგიური 
საშუალებების გარემოს დაცვითი მოთხოვნების მიხედვით ექსპლუატაცია, ნორმატიული 
მაჩვენებლების გათვალისწინება, პროდუქციის ხარისხის ექსპერტიზის მეთოდოლოგია. 

 გამოუმუშავოს ინფორმაციის მოძიების, გადამუშავების, ანალიზის, კომუნიკაციის, 
პროფესიული და ეთიკური პასუხისმგებლობის   უნარები. 
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სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ხასითის  კვლევის კომპონენტების შედეგების ანალიზი და 
ინტერპრეტაცია; ტექნიკური და ტექნოლოგიური დანადგარების საექსპლუატაციო ღირებულების 
შეფასება  და სათანადო დასკვნის გამოტანა. 
კომუნიკაციის უნარი: 

 საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად 
გადაცემის უნარი სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხო 
ენაზე.  სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების 
შემოქმედებითად გამოყენება; პროფესიულ საკითხებზე მოსაზრების ლაკონურად და გასაგებად 
დაფიქსირება წერითი ფორმით; ქიმიური და ბიოლოგიის დარგში მნიშვნელოვანი ფაქტების, 
მოვლენების დემონსტრირება; ჯგუფებთან და ინდივიდებთან ეფექტური კომუნიკაცია ინფორმაციის 
განსჯისა და განზოგადებისათვის; ტექნოლოგიურ და კვლევით საქმიანობაში პროფესიული 
მიღწევების პრეზენტაცია. 

სწავლის უნარი: 
სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 
ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად 
და მრავალმხრივად შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მეორე 
საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის გაგრძელების საჭიროების დადგენა; ქიმიური და ბიოლოგიური 
ინჟინერიის სფეროში პროფესიული ცოდნის და გამოცდილების გაფართოების მიზნით 
დამოუკიდებლად პროფესიული განვითარება. 

ღირებულებები: 
ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროს  ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება 
და სხვებისთვის გაზიარება, ეთიკური, პროფესიული და სამართლებრივი ნორმების დაცვა; 
  ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის 
მიღება და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა; ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროში 
ტექნოლოგიური პროცესების წარმართვა სიცოცხლისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის გათვალისწინებით და მუდმივი ზრუნვა მათ გასაუმჯობესებლად. 
 

 

 
სწავლის შედეგების მიღწევის (სწავლება-სწავლის) მეთოდები 

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

 
სწავლის პროცესში კონკრეტული სასწავლო კურსის პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, 
გამოიყენება სწავლება-სწავლის მეთოდების ქვემოთ მოცემული 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.  
4. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და 
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ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას.  
5. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს პროცესი 
სწავლებისას ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის გზით 
ხორციელდება.  
6. შემთხვევების შესწავლა (Case study) – პედაგოგი სტუდენტებთან ერთად განიხილავს კონკრეტულ 
შემთხვევებს და ისინი ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად, საინჟინრო 
უსაფრთხოების სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული ავარიის ან კატასტროფის განხილვა, 
პოლიტიკის მეცნიერებაში - კონკრეტული, მაგალითად, ყარაბახის პრობლემის (სომხეთ-აზერბაიჯანის 
კონფლიქტის) ანალიზი და ა. შ.  
7. გონებრივი იერიში (Brain storming) – ეს მეთოდი გულისხმობს თემის ფარგლებში კონკრეტული 
საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული, 
აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი განაპირობებს 
პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. მეთოდის გამოყენება ეფექტიანია 
სტუდენტთა 2  
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.  
8. როლური და სიტუაციური თამაშები – 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. 
9. 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.  
10. ინდუქციური მეთოდი – განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, როდესაც 
სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული ანუ მასალის 
გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისკენ.  
11. დედუქციური მეთოდი – განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც 
ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს ანუ 
პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.  
12. ანალიზის მეთოდი – გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 
ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 
საკითხების დეტალური გაშუქება.  
13. სინთეზის მეთოდი – გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის 
შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის განვითარებას.  
14. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. 
15. წერითი მუშაობის მეთოდი – რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ამონაწერებისა 
და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესეს 
შესრულება და სხვ.  
16. ლაბორატორიული მეთოდი – გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ცდების დაყენება, 
ვიდეომასალის, დინამიკური ხასიათის მასალის ჩვენება და სხვ.  
17. პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს 
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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.  
18. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პედაგოგს 
მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 
მოცემული თემის ფარგლებში.  
19. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ 
ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 
პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  
20. პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია – პროექტზე მუშაობისას სტუდენტი რეალური პრობლემის 
გადასაჭრელად იყენებს შეძენილ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. პროექტით 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 და დამაჯერებლად , 
კორექტული ფორმით არის წარმოდგენილი. იგი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, 
წყვილებში ან ჯგუფურად; ასევე, ერთი საგნის ფარგლებში ან რამდენიმე საგნის ფარგლებში (საგანთა 
ინტეგრაცია); დასრულების შემდეგ პროექტი წარედგინება ფართო აუდიტორიას.  
 

 
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 

 ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის საწარმოები–არაორგანული ნაერთებისა და 
საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების, ცემენტის, მინისა და კერამიკის კომბინატები, ნავთობის 
გადამუშავების საწარმოები, ცხიმკომბინატები, ფარმაცევტულ ქარხნები, პოლიმერების 
გადამამუშავებელ საწარმოები, ქიმიური და კვების წარმოების საექსპერტო ლაბორატორიები, 
მაგისტრალურ ნავთობ– და გაზსადენები, სამთო–გამამდიდრებელ კომბინატები, კვების მრეწველობის 
საწარმოები, საღებავების წარმოება, გალვანურ საამქროები, გამრეცხ საშუალებების წარმოება, 
ბიოტექნოლოგიური პროფილის წარმოებები, 

 
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 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 საინფორმაციო წყაროებით; 
სასწავლო-მეთოდური რეკომენდაციებით;  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;  დარგის აქტუალური 
მიღწევების ასახვა პროგრამის სწავლის შედეგებზე  უზრუნველყოფილია, ასევე, ჩართულობით 
საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში.                                                                                                                                         
სასწავლო პროცესის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა   

პროგრამა განხორციელდება ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის. ქიმიური 
და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის  ბაზაზე (მ. კოსტავას ქ. 69), სადაც განთავსებულია 
ლაბორატორიები, ტექნიკური აღჭურვილობებითა და  კომპიუტერული ტექნიკით. სალექციო 
აუდიტორიები, სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ლაბორატორია. საბაზისო 
დისციპლინებს ფაკულტეტის სტუდენტები შეისწავლიან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
საბაზისო დეპარტამენტების ბაზაზე.   
    საწარმოო პრაქტიკის ორგანიზება  
პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების მისაღწევად განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა 
საწარმოო პრაქტიკას. საწარმოო პრაქტიკა ხორციელდება შემდეგ საწარმოო ობიექტებზე:  

1. შპს „ „ემენ ქემიქალ ჯორჯია“ 

2. მეტეხის კერამიკული ბლოკების ქარხანა 

3. ნავთობის კომპანია „ზდ“ 

4. მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი 

5. სს „რუსთავის აზოტი“ 

6. შპს „თბილისის ფარმაცევტული ქარხანა“ 

7. ძირულის ცეცხლგამძლე ნაკეთობათა კომბინატი 

8. სს „არი“ 

9. ინდმეწარმე კერამიკული საწარმო 

10. დუგლაძეების ღვინის კომპანია 

11. შპს „ოდეკა“ 
 
(ხელშეკრულებები  და მემორანდუმები თან ერთვის). 

 
 
თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 127 
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პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა 

№ 

 
 

საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი III წელი IV წელი 

სემესტრი 

I II III IV V VI VII VIII 

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        

6 უცხოური ენა 1 არ აქვს 

3 

       

6-1 ინგლისური ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 

არ აქვს        

6-2 
ფრანგული  ენა  ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 

არ აქვს 
       

6-3 
გერმანული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 

არ აქვს 
       

6-4 
რუსული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 

არ აქვს 
       

7 
ენობრივი კომუნიკაციების 
თანამედროვე ტექნოლოგიები 

არ აქვს 
3        

8 მათემატიკა 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 უცხოური ენა 1         

11-1 

ინგლისური ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

ინგლისური ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის 
- 1 

 

3 

      

11-2 

ფრანგული  ენა  ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

ფრანგული  ენა  
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის 
- 1 

       

11-3 

გერმანული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

გერმანული  ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის 
- 1 

       

11-4 

რუსული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

რუსული  ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის 
- 1 
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12 ფილოსოფიის შესავალი არ აქვს  3       

13 
კომპიუტერული 
პროექტირების საფუძვლები 

გამოყენებითი 
ინფორმატიკა 

 4       

14 თავისუფალი კომპონენტები* არ აქვს  3       

15 ფიზიკური ქიმია  ზოგადი ქიმია   6      

16 ორგანული ქიმია  ზოგადი ქიმია   6      

17 
მექანიზმების და მანქანების 
თეორიის და მანქანათა 
ნაწილების საფუძვლები 

ზოგადი ფიზიკა   4      

18 
ელექტროტექნიკისა და
ელექტრონიკის საფუძვლები 

ზოგადი ფიზიკა   4      

19 შესავალი ეკონომიკაში არ აქვს   3      

20 
კოროზიის  არსი და დაცვის 
მეთოდები ფიზიკური ქიმია   

4 
     

21 
სტანდარტიზაცია-
სერთიფიკაცია არ აქვს   4      

22 ზოგადი მასალათმცოდნეობა არ აქვს    5     

23 ზოგადი ბიოლოგია არ აქვს    4     

24 
ტექნოლოგიური   პროცესების 
თეორიის საფუძვლები 

ფიზიკური ქიმია,  
მათემატიკა 2.1 

   5     

25 

კოლოიდური ქიმია ფიზიკური 
ქიმია,ანალიზური 
ქიმია და ანალიზის 
ინსტრუმენტული 
მეთოდები 

   5     

26 თავისუფალი კომპონენტები* არ აქვს    3     

27 მენეჯმენტი და მარკეტინგი არ აქვს    4     

28 თავისუფალი კომპონენტები* არ აქვს    3     

29 
ძირითადი პროცესები და 
აპარატები, მათემატიკა 2.1     6    

30 
ზოგადი ქიმიური 
ტექნოლოგია 1 

არაორგანული ქიმია, 
ორგანული ქიმია. 
მათემატიკა 2.1. 

    5    

31 
ზოგადი ბიოტექნოლოგია ორგანული ქიმია, 

ზოგადი ბიოლოგია 
    

5 
   

32 
ქიმიური და 
ბიოტექნოლოგიური ქარხნების 
მოწყობილობა 

ძირითადი 
პროცესები და 
აპარატები, 

    
5 

   

33 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 არ აქვს     5    

34 
შრომის უსაფრთხოება  ქიმიურ 
საწარმოებში    

არ აქვს 
    5    

35 ქიმიური და 
ბიოტექნოლოგიური ქარხნების 
დაპროექტების საფუძვლები 

კომპიუტერული 
პროექტირების 
საფუძვლები, 
ძირითადი 
პროცესები და 
აპარატები, ქიმიური 

     4   
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და 
ბიოტექნოლოგიური 
ქარხნების 
მოწყობილობა 

36 
ხარისხის კონტროლისა და 
ტექნოლოგიური პროცესების 
ავტომატიზაციის  საფუძვლები 

არ აქვს      5   

37 
ქიმიის არჩევითი კურსები: 
(სულ 20 კრედიტი, სტუდენტი 
ირჩევს 4 სასწავლო კურსს) 

      20   

37-1 სილიკატების ფიზიკური ქიმია 
 ფიზიკური ქიმია 1      5   

37-2 ნავთობის ქიმია; 
 ორგანული ქიმია      5   

37-3 ბიოქიმია ორგანული ქიმია      5   

37-4 ელექტროქიმია ფიზიკური ქიმია,  
კოლოიდური ქიმია 

     5   

37-5 მაღალტემპერატურული 
მოწინავე მასალების ქიმია არაორგანული ქიმია      5   

37-6 ტოქსიკოლოგიური ქიმია 
 ორგანული ქიმია      5   

37-7 ნანოქიმია 
 

ფიზიკური ქიმია,  
კოლოიდური ქიმია 

     5   

37-8 პარფიუმერულ-კოსმეტიკური 
ნაწარმის ქიმია 
 

ორგანული ქიმია, 
კოლოიდური ქიმია      5   

37-9 კომპოზიციური მასალების 
ქიმია არაორგანული  ქიმია,        5   

37-10 ბიოორგანული ქიმია 
 

ორგანული ქიმია      5   

38 საწარმოო პრაქტიკა 

ზოგადი ქიმიური 
ტექნოლოგია, 
ზოგადი 
ბიოლოგიური 
ტექნოლოგია,  
ძირითადი 
პროცესები და 
აპარატები, გარემოს 
დაცვა და ეკოლოგია 
2, შრომის 
უსაფრთხოება  
ქიმიურ საწარმოებში,    
 

      5  

39 

არჩევითი ტექნოლოგიური 
კურსები: 
(სულ 20 კრედიტი, სტუდენტი 
ირჩევს 4 სასწავლო კურსს) 
 

       20  

39-1 არაორგანულ ნივთიერებათა 
და საყოფაცხოვრებო ქიმიის 
პროდუქტების ტექნოლოგიის 

ძირითადი 
პროცესები და 
აპარატები 

      
5 
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საფუძვლები 

39-2 სილიკატების   ზოგადი 
ტექნოლოგია 

არაორგანული ქიმია,  
ფიზიკური ქიმია 1 

      
5 

 

39-3 
ორგანულ ნივთიერებათა   
ტექნოლოგიის საფუძვლები 

ძირითადი 
პროცესები და 
აპარატები 

      
5 

 

39-4 ელექტროქიმიური 
ტექნოლოგიების   საფუძვლები  
 

ფიზიკური ქიმია       
5 

 

39--
65 

კომპოზიციური და 
ბიონანოსამედიცინო  
მასალების ტექნოლოგია 

კომპოზიციური 
მასალების ქიმია 
 

      
5 

 

3-79 სამედიცინო და ტექნიკური
პოლიმერების ინჟინერინგი 

ორგანული ქიმია       
5 

 

39-8 ქიმიური და საკვები 
პროდუქტების ექსპერტიზის 
საფუძვლები 

არაორგანული ქიმია, 
ორგანული ქიმია, 
ანალიზური ქიმია და 
ანალი-ზის 
ინსტრუმენ-ტალური 
მეთოდე-ბი,  
ბიოქიმია 

      

5 

 

39-9 ფარმაცევტული პრეპარატების 
ქიმიური ტექნოლოგია 

ორგანული ქიმია       5  

39-10 პარფიუმერულ-კოსმეტიკური 
ნაწარმის ტექნოლოგია 

პარფიუმერულ-
კოსმეტიკური 
ნაწარმის ქიმია 
 

      

5 

 

40 საბაკალავრო ნაშრომი 

ზოგადი ქიმიური 
ტექნოლოგია, 
ზოგადი 
ბიოლოგიური 
ტექნოლოგია,  
ძირითადი 
პროცესები და 
აპარატები, გარემოს 
დაცვა და ეკოლოგია 
2, შრომის 
უსაფრთხოება  
ქიმიურ საწარმოებში,    
კომპიუტერული 
პროექტირების 
საფუძვლები. 

       5 

 
არჩევითი სასწავლო კურსების 
ჯგუფები 
 

        30 

სემესტრში 30 30 31 29 31 29 25 35 

წელიწადში 60 60 60 60 

სულ 240 
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  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 პოლიტიკის საფუძვლები არ აქვს 3 

6 ქიმიის ისტორია არ აქვს 3 

7 დედამიწის ისტორია არ აქვს 3 

8 ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა არ აქვს 3 

9 მსოფლიოს ქვეყნების ინსტიტუციური 
სისტემები 

არ აქვს 3 

10 საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია არ აქვს 3 

11 შესავალი ხელოვნების ისტორიაში არ აქვს 3 

12 ერგონომიკის საფუძვლები არ აქვს 3 

 
 
 
 
არჩევითი საგანთა ჯგუფები: 
 
საგანთა ჯგუფი №1 

№ საგანი დაშვების წინაპირობა 
ECTS 

კრედიტი 

1
ბმული აზოტის და გოგირდმჟავას 
ტექნოლოგია

არაორგანულ ნივთიერებათა და 
საყოფაცხოვრებო ქიმიის 
პროდუქტების ტექნოლოგიის 
საფუძვლები 

6 

2
მარილების, სასუქების და სოდის 
ტექნოლოგია 

ტექნოლოგიური პროცესების 
თეორიის საფუძვლები 

6 

3
საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების 
ტექნოლოგია

არაორგანულ ნივთიერებათა და 
საყოფაცხოვრებო ქიმიის 
პროდუქტების ტექნოლოგიის 
საფუძვლები, არაორგანული ქიმია, 
ორგანული ქიმია, ანალიზური ქიმია 
და ანალიზის ინსტრუმენტული 
მეთოდები 

6 

სუფთა ნაერთების ზოგადი 
ტექნოლოგია

არაორგანული ქიმია, ანალიზური 
ქიმია 6 

5 ენერგოტექნოლოგიური სისტემები ფიზიკური ქიმია, ტექნოლოგიური 6 
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არაორგანულ ნივთიერებათა 
ტექნოლოგიაში 

პროცესების თეორიის საფუძვლები 

 
 
საგანთა ჯგუფი №2 
 

№ საგანი დაშვების წინაპირობა 
ECTS 

კრედიტი 

1 მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზა
არაორგანული ქიმია, ორგანული 
ქიმია, ანალიზური ქიმია და ანალიზის 
ინსტრუმენტალური მეთოდები 

5 

2 ქიმიური მრეწველობის პროდუქციის 
ექსპერტიზა 

ქიმიური და საკვები პროდუქტების 
ექსპერტიზის საფუძვლები 

5 

3 კვების პროდუქტების ექსპერტიზა ქიმიური  და კვების პროდუქტების  
ექსპერტიზის    საფუძვლები, ბიოქიმია 

5 

სასამართლო ქიმიური ექსპერტიზა
არაორგანული ქიმია, ორგანული 
ქიმია, ანალიზური ქიმია და ანალიზის 
ინსტრუმენტალური მეთოდები 

5 

ექსპერტიზის სამართლებრივი 
საფუძვლები

არ აქვს 
5 

6 ლაბორატორიულ სამუშაოთა ტექნიკა არაორგანული ქიმია, ორგანული ქიმია 5 

 
 
 
საგანთა ჯგუფი №3 
 

№ საგანი დაშვების წინაპირობა 
ECTS 

კრედიტი 

1
ცემენტის და სხვა მჭიდა მასალების 
ქიმიური ტექნოლოგია-

სილიკატების ფიზიკური ქიმია 6 

2 მინის, მინანქრის და მინაკრისტალური 
მასალების ქიმიური ტექნოლოგია- 

არაორგანული ქიმია, ფიზიკური ქიმია 
1

6 

3
კერამიკის და ცეცხლგამძლე მასალების 
ტექნოლოგია-

არაორგანული ქიმია, ფიზიკური 
ქიმია1

6 

4 

სამედიცინო, სილიკატური და 
სპეცდანიშნულების მასალების 
წარმოების კონტროლი და ექსპერტიზის 
საფუძვლები 

ანალიზური ქიმია და ანალიზის 
ინსტრუმენტალური მეთოდები

6 

5 
სამედიცინო დანიშნულების მასალების 
და ნაკეთობების ტექნოლოგია 

არაორგანული ქიმია, ფიზიკური ქიმია 
1 

6 
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საგანთა ჯგუფი №4 
 

№ საგანი დაშვების წინაპირობა 
ECTS 

კრედიტი 

1
ორგანულ ნივთიერებათა ქიმიური  
ტექნოლოგია; 

ორგანულ ნივთიერებათა  
ტექნოლოგიის საფუძვლები 

6 

2 ცხიმების გადამუშავების  ტექნოლოგია 
ორგანულ ნივთიერებათა 
ტექნოლოგიის საფუძვლები 

6 

3
ნავთობქიმიური სინთეზის 
ტექნოლოგია 

ორგანულ ნივთიერებათა 
ტექნოლოგიის საფუძვლები;   

5 

ზედაპირულად აქტიურ ნაერთთა 
ტექნოლოგია  

ორგანულ ნივთიერებათა 
ტექნოლოგიის საფუძვლები 

5 

ნავთობის   გადამუშავების ზოგადი 
ტექნოლოგია 

ორგანულ ნივთიერებათა 
ტექნოლოგიის საფუძვლები. 8 

 
 
საგანთა ჯგუფი №5 

№ საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS 
კრედიტი 

1 

ფარმაცევტული ქიმია ფარმაცევტული პრეპარატების 
ქიმიური ტექნოლოგია. ანალიზური 
ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული 
მეათოდები 
 

5 

2 

ფარმაცევტული პრეპარატების 
სტანდარტიზაცია 

ფარმაცევტული პრეპარატების 
ქიმიური ტექნოლოგია. ანალიზური 
ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული 
მეათოდები 
 

5 

3 
სამკურნალო მცენარეული 
ნედლეული ბიოქიმია 5 

4 
ფარმაცევტული პრეპარატების 
სამრეწველო წარმოება 

ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმიური 
ტექნოლოგია. 

7 

5 ფარმაკოლოგიის საფუძვლები  არა აქვს 4 

6 
ფარმაცევტული საქმის 
ორგანიზაციის საფუძვლები 

არა აქვს 
4 
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საგანთა ჯგუფი №6 

№ საგანი დაშვების წინაპირობა 
ECTS 

კრედიტი 

1 ზოგადი იმუნოლოგია  ზოგადი ბიოლოგია 5 

2 კლინიკურ–ლაბორატორიული 
დიაგნოსტიკა  

 
ზოგადი ბიოლოგია 

5 

3 სამედიცინო ბიოქიმია   ორგანული ქიმია 5 

მიკრობიოლოგია  ზოგადი ბიოლოგია 5 

სასურსათო პროდუქტების კონტროლი 
და ბიოტექნოლოგიური ტესტები 

ზოგადი ბიოლოგია 5 

6 
სამრეწველო ბიოტექნოლოგია  
 

ზოგადი ბიოტექნლოგია 5 

 
 
საგანთა ჯგუფი №7 
 

№ საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS 
კრედიტი 

1
თანამედროვე ტექნოლოგიებში 
გამოყენებული მოწინავე 
კომპოზიციური მასალები  

კომპოზიციური და 
ბიონანოსამედიცინო  მასალების 
ტექნოლოგია 

6 

2

პოლიმერული კომპოზიტების 
ტექნოლოგია და კოროზიული 
მდგრადობა 
 

კომპოზიციური და 
ბიონანოსამედიცინო  მასალების 
ტექნოლოგია 

6 

3
საინსტრუმენტო კომპოზიციური 

მასალები 
კომპოზიციური და 
ბიონანოსამედიცინო  მასალების 
ტექნოლოგია 

6 

4 
კერამიკული კომპოზიტები და მათი 

წარმოების ტექნოლოგია 
 

კომპოზიციური და 
ბიონანოსამედიცინო  მასალების 
ტექნოლოგია 

6 

5 
მაღალი სიმძლავრის 

ჰეტერომოდულური კერამიკული 
კომპოზიციები. 

კომპოზიციური და 
ბიონანოსამედიცინო  მასალების 
ტექნოლოგია 

6 

 
 
საგანთა ჯგუფი №8 

№ საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS კრედიტი 

1 
გარემოსდაცვითი ელექტროქიმიური 
ტექნოლოგიების  საფუძვლები 

ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების   
საფუძვლები 

6 

2 
ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების 
გაწმენდის ნანო ელექტროქიმიური 
ტექნოლოგიები 

ნანოქიმია, ელექტროქიმიური 
ტექნოლოგიების   საფუძვლები 
 

6 

3 წიაღისეულის უსაფრთხო ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების   6 
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გადამუშავების ელექტროქიმიური 
ტექნოლოგიები 

საფუძვლები 

კომუნიკაციების კოროზიისაგან დაცვა, 
კონტროლი და ინსპექცია 

ელექტროქიმია, კოროზიის  არსი და 
დაცვის მეთოდები 

6 

გალვანური დანაფარების მიღების 
ტექნოლოგია 

ფიზიკური ქიმია 6 

 
საგანთა ჯგუფი №9 
 

№ საგანი დაშვების წინაპირობა 
ECTS კრედიტი 

1
პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური 
ნაწარმის ნედლეული და მასალები 

პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური 
ნაწარმის ქიმია 6 

2 
სამკურნალო-კოსმეტიკური 
საშუალებები ფიზიკური ქიმია, კოლოიდური ქიმია 6 

3 პარფიუმერულ-კოსმეტიკური ნაწარმის 
ანალიზი

ანალიზური ქიმია და ანალიზის 
ინსტრუმენტალური მეთოდები 

6 

4 ჰიდროქიმია ფიზიკური ქიმია, კოლოიდური ქიმია 6 

5 კოსმეტოლოგია 
პარფიუმერულ-კოსმეტიკური 
ნაწარმის ქიმია. 

6 

 
 
 
 
 
 
საგანთა ჯგუფი №10 
 

№ საგანი დაშვების წინაპირობა 
ECTS კრედიტი 

1 პოლიმერების ქიმია  სამედიცინო და ტექნიკური 
პოლიმერების ინჟინერინგი 

6 

2 
პოლიმერების მიღება, გადამუშავება
და გამოყენება 

სამედიცინო და ტექნიკური 
პოლიმერების ინჟინერინგი 6 

3 ბიოდეგრაგირებადი პოლიმერები 
სამედიცინო და ტექნიკური
პოლიმერების ინჟინერინგი

6 

4 
პოლიმერული წამლები, ნანოწამლები 
და ქირურგიული მასალები 

სამედიცინო და ტექნიკური 
პოლიმერული მასალების 
ინჟინერინგი. 

6 

5 ფუნქციური პოლიმერები ქიმიურ 
კვლევებსა და ტექნოლოგიებში 

სამედიცინო და ტექნიკური
დანიშნულების პოლიმერების
ინჟინერინგი 

6 
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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       
 უცხოური ენა 1       

6 
ინგლისური ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის 
- 1 

      

7 ფრანგული  ენა  ტექნიკური სპეციალობებისათვის 
-  

      

8 
გერმანული  ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის 
- 1 

      

9 რუსული  ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1       

10 
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე 
ტექნოლოგიები 

      

11 მათემატიკა 2.1        
12 არაორგანული ქიმია        

13 
ანალიზური ქიმია და ანალიზის 
ინსტრუმენტალური მეთოდები 

      

14 ფილოსოფიის შესავალი       
15 კომპიუტერული პროექტირების საფუძვლები       
 უცხოური ენა 2       

16 
ინგლისური ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის 
- 2 

      

17 ფრანგული  ენა  ტექნიკური სპეციალობებისათვის 
- 2 

      

18 
გერმანული  ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის 
- 2 

      

19 რუსული  ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 2       
20 ფილოსოფიის შესავალი       
21 კომპიუტერული პროექტირების საფუძვლები       
22 ფიზიკური ქიმია 1       
23 ორგანული ქიმია        

24 
მექანიზმების და მანქანების თეორიის და 
მანქანათა ნაწილების საფუძვლები 

      

25 
ელექტროტექნიკისა და ელექტრონიკის
საფუძვლები 

      

26 შესავალი ეკონომიკაში       
27 სტანდარტიზაცია-სერთიფიკაცია       
28 ზოგადი მასალათმცოდნეობა       
29 ზოგადი ბიოლოგია       
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30 
ტექნოლოგიური   პროცესების თეორიის 
საფუძვლები 

      

31 კოლოიდური ქიმია       
32 კოროზიის  არსი და დაცვის მეთოდები       
33 მენეჯმენტი და მარკეტინგი       
34 ძირითადი პროცესები და აპარატები,       
35 ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია 1       
36 ზოგადი ბიოტექნოლოგია       

37 
ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური ქარხნების 
მოწყობილობა 

      

38 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2       
39 შრომის უსაფრთხოება  ქიმიუირ საწარმოებში           

40 
ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური ქარხნების 
დაპროექტების საფუძვლები 

      

41 
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური 
პროცესების ავტომატიზაციის  საფუძვლები 

      

42 სილიკატების ფიზიკური ქიმია       
43 ნავთობის ქიმია;       
44 ბიოქიმია       
45 ელექტროქიმია       

46 
მაღალტემპერატურული მოწინავე მასალების 
ქიმია 

      

47 ტოქსიკოლოგიური ქიმია       
48 ნანოქიმია       
49 პარფიუმერულ-კოსმეტიკური ნაწარმის ქიმია       
50 კომპოზიციური მასალების  ქიმია.       
51 ბიოორგანული ქიმია       
52 საწარმოო  პრაქტიკა       

53 არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო 
ქიმიის პროდუქტების ტექნოლოგიის საფუძვლები 

      

54 სილიკატების   ზოგადი ტექნოლოგია       

55 
ორგანულ ნივთიერებათა   ტექნოლოგიის 
საფუძვლები 

      

56 ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების   საფუძვლები       

57 კომპოზიციური და ბიონანოსამედიცინო  
მასალების ტექნოლოგია 

      

58 
სამედიცინო და ტექნიკური პოლიმერების
ინჟინერინგი 

      

59 
ქიმიური და საკვები პროდუქტების ექსპერტიზის 
საფუძვლები 

      

60 
ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმიური 
ტექნოლოგია 

      

61 პარფიუმერულ-კოსმეტიკური ნაწარმის 
ტექნოლოგია 

      

 თვისუფალი კომპონენტები       
62 საქართველოს ისტორია       
63 კულტურა და თანამედროვეობა       
64 სოციოლოგია       
65 შესავალი ფსიქოლოგიაში       
66 პოლიტიკის საფუძვლები       
67 ქიმიის ისტორია       
68 დედამიწის ისტორია       
69 ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა       
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70 მსოფლიოს ქვეყნების ინსტიტუციური სისტემები       
71 საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია       
72 შესავალი ხელოვნების ისტორიაში       
73 ერგონომიკის საფუძვლები       
74 ბმული აზოტის და გოგირდმჟავას ტექნოლოგია       
75 მარილების, სასუქების და სოდის ტექნოლოგია       

76 
საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების 
ტექნოლოგია

      

77 სუფთა ნაერთების ზოგადი ტექნოლოგია       

78 ენერგოტექნოლოგიური სისტემები არაორგანულ 
ნივთიერებათა ტექნოლოგიაში 

      

79 მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზა       
80 ქიმიური მრეწველობის პროდუქციის ექსპერტიზა       
81 კვების პროდუქტების ექსპერტიზა       
82 სასამართლო ქიმიური ექსპერტიზა       
83 ექსპერტიზის სამართლებრივი საფუძვლები       
84 ლაბორატორიულ სამუშაოთა ტექნიკა       

85 
ცემენტის და სხვა მჭიდა მასალების ქიმიური 
ტექნოლოგია-

      

86 მინის, მინანქრის და მინაკრისტალური მასალების 
ქიმიური ტექნოლოგია- 

      

87 
კერამიკის და ცეცხლგამძლე მასალების 
ტექნოლოგია-

      

88 
სამედიცინო, სილიკატური და 
სპეცდანიშნულების მასალების წარმოების 
კონტროლი და ექსპერტიზის საფუძვლები 

      

89 
სამედიცინო დანიშნულების მასალების და 
ნაკეთობების ტექნოლოგია 

      

90 ორგანულ ნივთიერებათა ქიმიური  ტექნოლოგია;       
91 ცხიმების გადამუშავების  ტექნოლოგია       
92 ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია       
93 ზედაპირულად აქტიურ ნაერთთა ტექნოლოგია        
94 ნავთობის   გადამუშავების ზოგადი ტექნოლოგია       
95 ფარმაცევტული ქიმია       

96 
ფარმაცევტული პრეპარატების 
სტანდარტიზაცია 

      

97 სამკურნალო მცენარეული ნედლეული       

98 
ფარმაცევტული პრეპარატების სამრეწველო 
წარმოება 

      

99 ფარმაკოლოგიის საფუძვლები        

100 
ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაციის 
საფუძვლები 

      

101 ზოგადი იმუნოლოგია        
102 კლინიკურ–ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა        
103 სამედიცინო ბიოქიმია         
104 მიკრობიოლოგია        

105 
სასურსათო პროდუქტების კონტროლი და 
ბიოტექნოლოგიური ტესტები 

      

106 სამრეწველო ბიოტექნოლოგია        

107 
თანამედროვე ტექნოლოგიებში გამოყენებული 
მოწინავე კომპოზიციური მასალები 

      

108 პოლიმერული კომპოზიტების ტექნოლოგია და 
კოროზიული მდგრადობა 
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109 საინსტრუმენტო კომპოზიციური მასალები       

110 
კერამიკული კომპოზიტები და მათი წარმოების 

ტექნოლოგია 
      

111 მაღალი სიმძლავრის ჰეტერომოდულური 
კერამიკული კომპოზიციები. 

      

112 
გარემოსდაცვითი ელექტროქიმიური 
ტექნოლოგიების  საფუძვლები 

      

113 ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის 
ნანო ელექტროქიმიური ტექნოლოგიები 

      

114 
წიაღისეულის უსაფრთხო გადამუშავების 
ელექტროქიმიური ტექნოლოგიები 

      

115 
კომუნიკაციების კოროზიისაგან დაცვა, 
კონტროლი და ინსპექცია 

      

116 გალვანური დანაფარების მიღების ტექნოლოგია       

117 პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური ნაწარმის 
ნედლეული და მასალები 

      

118 სამკურნალო-კოსმეტიკური საშუალებები       
119 პარფიუმერულ-კოსმეტიკური ნაწარმის ანალიზი       
120 ჰიდროქიმია       
121 კოსმეტოლოგია       
122 პოლიმერების ქიმია        

123 
პოლიმერების მიღება, გადამუშავება და
გამოყენება 

      

124 ბიოდეგრაგირებადი პოლიმერები       

125 
პოლიმერული წამლები, ნანოწამლები და 
ქირურგიული მასალები 

      

126 
ფუნქციური პოლიმერები ქიმიურ კვლევებსა და 
ტექნოლოგიებში 

      

127 საბაკალავრო ნაშრომი       

 
პროგრამის სასწავლო გეგმა 

№ 
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1 MAS32508G1-LP მათემატიკა 1.1 5/125 15  30    1 2 77 
2 PHS50108G1-LB ზოგადი ფიზიკა 5/125 15   30   1 2 77 

3 
ICT11608G1-LB 
 

გამოყენებითი 
ინფორმატიკა

5/125 15   30   1 2 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 
  უცხოური ენა 1 3/75       1 1  
6 LEH14412G1-P ინგლისური ენა ტექნიკური    30    1 1 43 
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სპეციალობებისათვის - 1 

7 
LEH14812G1-P ფრანგული  ენა  ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის -   
  30    1 1 43 

8 
LEH15012G1-P გერმანული  ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 
   30    1 1 43 

9 
LEH14612G1-P რუსული  ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 
 

  30    1 1 43 

10 
LEH12012G1-LS ენობრივი კომუნიკაციების 

თანამედროვე 
ტექნოლოგიები 

3/75 
15 15     1 1 43 

11 
MAS32608G1-LP 
 

მათემატიკა 2.1  
5/125 

15  30    1 2 77 

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

13 

PHS162404G1-LPB ანალიზური ქიმია და 
ანალიზის 
ინსტრუმენტალური 
მეთოდები 

6/150 15  15 30   1 1 88 

  უცხოური ენა 2           

14 LEH14512G1-P ინგლისური ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

3/75   30    1 1 43 

15 
LEH14912G1-P ფრანგული  ენა  ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 2 
3/75  

 
30    1 1 43 

16 LEH15112G1-P გერმანული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

3/75   30    1 1 43 

17 LEH14712G1-P რუსული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

3/75   30    1 1 43 

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

19 
ICT54504G1-LP კომპიუტერული 

პროექტირების 
საფუძვლები 

4/100 
15 

 
15    1 1 68 

20 PHS18804G1-LPB ფიზიკური ქიმია  6/150 15  15 30   1 1 88 
21 PHS18204G1-LB ორგანული ქიმია  6/150 15   45   1 1 88 

22 

EET7530G1-LB მექანიზმების და 
მანქანების თეორიის და 
მანქანათა ნაწილების 
საფუძვლები 

4/100 

15   15   1 1 68 

23 
EET40202G1-LB ელექტროტექნიკისა და

ელექტრონიკის
საფუძვლები 

4/100 
15   15   1 1 68 

24 SOS56212G1-LS შესავალი ეკონომიკაში 3/75 15 15     2 2 41 

25 
EET16404G1-LB სტანდარტიზაცია-

სერთიფიკაცია 4/100 
15  15    1 1 68 

26 EET82904G1-LB   ზოგადი 
მასალათმცოდნეობა 

5/125 15   30   1 1 78 

27 BRS12504G1-LP ზოგადი ბიოლოგია 4/100 15  30    1 1 68 

28 
EET17304G1-LB   ტექნოლოგიური   

პროცესების თეორიის 
საფუძვლები 

5/125 15  30    1 1 78 

29 PHS18304G1-LB კოლოიდური ქიმია 5/125 15   30   1 1 78 

30 
EET13604G1-LB 
 

კოროზიის  არსი და 
დაცვის მეთოდები 

4/100 15   15   1 1 68 

31 BUA30804G2-LS მენეჯმენტი და მარკეტინგი 4/100 15 15     1 2 67 
32 EET17504G1-LPB ძირითადი პროცესები და 6/150 15  15 30   1 1 88 
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აპარატები, 

33 
EET17604G1-LB ზოგადი ქიმიური 

ტექნოლოგია 1 
5/125 15   30   1 1  

34 EET39704G1-LS ზოგადი ბიოტექნოლოგია 5/125 15 30     1 1 78 

35 
EET16004G1-LB 

 

ქიმიური და 
ბიოტექნოლოგიური 
ქარხნების მოწყობილობა 

5/125 15  30    1 1 78 

36 EET20504G1 LSB გარემოს დაცვა და 
ეკოლოგია 2 

5/125 15 15  15   1 1 78 

37 
HHS23103G1-LSB შრომის უსაფრთხოება  

ქიმიურ საწარმოებში    
5/125 15 15  15   1 1 78 

38 

EET19104G1-LP ქიმიური და 
ბიოტექნოლოგიური 
ქარხნების დაპროექტების 
საფუძვლები 

4/100 15  15    1 1 68 

39 

EET01708G1-LSPR ხარისხის კონტროლისა და 
ტექნოლოგიური 
პროცესების 
ავტომატიზაციის  
საფუძვლები 

5/125 10 10 15  10  1 2 77 

40 
EET11104G1-LS სილიკატების ფიზიკური 

ქიმია 
 

5/125 15 30     1 1 78 

41 
PHS10904G1-LP ნავთობის ქიმია; 

 
5/125 30  15    1 1 78 

42 BRS20804G1-LP ბიოქიმია 5/125 30  15    1 1 78 
43 PHS13904G1-LB ელექტროქიმია 5/125 30 3 6 6   1 1 78 

44 
EET12704G1-LB მაღალტემპერატურული 

მოწინავე მასალების ქიმია 
5/125 15   30   1 1 78 

45 PHS10804G1-LPB ტოქსიკოლოგიური ქიმია 5/125 15  15 15   1 1 78 

46 
EET13504G1-LSPB ნანოქიმია 

 
5/125 30 3 6 6   1 1 78 

47 
EET18204G1-LP პარფიუმერულ-

კოსმეტიკური ნაწარმის 
ქიმია 

5/125 15  30    1 1 78 

48 
PHS12904G1-LP კომპოზიციური მასალების 

ქიმია. 
5/125 30  15    1 1 78 

49 
PHS11004G1-LP ბიოორგანული ქიმია 

 
5/125 15  30    1 1 78 

50 EET16704G2-P საწარმოო  პრაქტიკა 5/125     45  1 1 78 

51 

EET16604G1-LB არაორგანულ 
ნივთიერებათა და 
საყოფაცხოვრებო ქიმიის 
პროდუქტების 
ტექნოლოგიის 
საფუძვლები 

5/125 15  30    1 1 78 

52 EET11004G1-LB სილიკატების   ზოგადი 
ტექნოლოგია 

5/125 15   30   1 1 78 

53 
PHS18904G1-LS ორგანულ ნივთიერებათა   

ტექნოლოგიის 
საფუძვლები 

5/125 15 30     1 1 78 

54 
EET13404G1-LBR ელექტროქიმიური 

ტექნოლოგიების   
საფუძვლები  

5/125 30 12  3   1 1 78 
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55 
EET12604G1-LB კომპოზიციური და 

ბიონანოსამედიცინო  
მასალების ტექნოლოგია 

5/125 15   30   1 1 78 

56 
EET10904G1-LP სამედიცინო და

ტექნიკური პოლიმერების
ინჟინერინგი 

5/125 15  30    1 1 78 

57 
EET17104G1-LB ქიმიური და საკვები 

პროდუქტების 
ექსპერტიზის საფუძვლები 

5/125 15   30   1 1 78 

58 
EET15004G1-LB ფარმაცევტული 

პრეპარატების ქიმიური 
ტექნოლოგია 

5/125 15  15 15   1 1 78 

59 
EET18104G1-LS პარფიუმერულ-

კოსმეტიკური ნაწარმის 
ტექნოლოგია 

5/125 15 30     1 1 78 

 
 თავისუფალი 

კომპონენტები 
       1 1  

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

61 SOS40112G1-LS კულტურა და 
თანამედროვეობა 

3/75 15 15     1 1 43 

62 SOS40312G1-LS სოციოლოგია 3/75 15 15     1 1 43 
63 SOS30312G1-LS შესავალი ფსიქოლოგიაში 3/75 15 15     1 1 43 
64 SOS62411G1-LS პოლიტიკის საფუძვლები 3/75 15 15     2 2 41 

66 PHS11404G1-LS ქიმიის ისტორია 3/75 15 15     1 1 43 
67 PHS20103G1-LS დედამიწის ისტორია 3/75 15 15     1 1 43 

68 SOS55712G1-LS ბუნებათსარგებლობის 
ეკონომიკა 

3/75 15 15     2 2 41 

69 SOS56412G1-LS მსოფლიოს ქვეყნების 
ინსტიტუციური სისტემები 

3/75 15 15     2 2 41 

70 
SOS56512G1-LS საინჟინრო-ეკონომიკური 

ფსიქოლოგია 
3/75 15 15     2 2 41 

71 HEL20906G1-LS შესავალი ხელოვნების 
ისტორიაში 

3/75 15 15     1 1 43 

72 AAC60706G1-LP ერგონომიკის საფუძვლები 3/75 15  15    1 1 43 
  საგანთა ჯგუფი №1        1 1  

73 
EET16104G1-LB ბმული აზოტის და 

გოგირდმჟავას 
ტექნოლოგია

6/150 24   36   1 1 88 

74 EET16304G1-LB მარილების, სასუქების და 
სოდის ტექნოლოგია 

6/150 24   36   1 1 88 

75 
EET18904G1-LB საყოფაცხოვრებო ქიმიის 

პროდუქტების 
ტექნოლოგია

6/150 15   45   1 1 88 

76 
EET16504G1-LB სუფთა ნაერთების ზოგადი 

ტექნოლოგია
6/150 15   45   1 1 88 

77 

EET16204G1-LB ენერგოტექნოლოგიური 
სისტემები არაორგანულ 
ნივთიერებათა 
ტექნოლოგიაში 

6/150 15  15   15 1 1 88 

  საგანთა ჯგუფი №2        1 1  

78 
EET17404G1-LB მინერალური ნედლეულის 

ექსპერტიზა
5/125 12   33   1 1 78 

79 
EET17204G1-LB ქიმიური მრეწველობის 

პროდუქციის ექსპერტიზა 
5/125 15   30   1 1 78 
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80 
EET16904G1-LB კვების პროდუქტების 

ექსპერტიზა
5/125 15  30    1 1 78 

81 
EET16704G1-LB სასამართლო ქიმიური 

ექსპერტიზა
5/125 12   33   1 1 78 

82 
EET17004G1-LB   ექსპერტიზის 

სამართლებრივი 
საფუძვლები

5/125 15  30    1 1 78 

83 EET19004G1-LB ლაბორატორიულ 
სამუშაოთა ტექნიკა     

5/125 15   30   1 1 78 

  საგანთა ჯგუფი №3        1 1  

84 
EET11304G1-LBR ცემენტის და სხვა მჭიდა 

მასალების ქიმიური 
ტექნოლოგია-

6/150 15   30 15  1 1 88 

85 

EET11204G1-LBR მინის, მინანქრის და 
მინაკრისტალური 
მასალების ქიმიური 
ტექნოლოგია- 

6/150 15   30 15  1 1 88 

86 
EET11404G1-LBR კერამიკის და 

ცეცხლგამძლე მასალების 
ტექნოლოგია-

6/150 15   30 15  1 1 88 

87 

EET11604G1-LP სამედიცინო, სილიკატური 
და სპეცდანიშნულების 
მასალების წარმოების 
კონტროლი და 
ექსპერტიზის საფუძვლები 

6/150 30  30    1 1 88 

88 

EET11504G1-LB სამედიცინო 
დანიშნულების მასალების 
და ნაკეთობების 
ტექნოლოგია 

6/150 15   45   1 1 88 

  საგანთა ჯგუფი №4        1 1 88 

89 EET10104G1-LPB ორგანულ ნივთიერებათა 
ქიმიური  ტექნოლოგია; 

6/150 15  15 30   1 1 88 

90 EET18804G1-LSB ცხიმების გადამუშავების  
ტექნოლოგია 

6/150 15 15  30   1 1 88 

91 EET10204G1-LP ნავთობქიმიური სინთეზის 
ტექნოლოგია 

5/125 30  15    1 1 78 

92 
EET10404G1-LPB ზედაპირულად აქტიურ 

ნაერთთა ტექნოლოგია  
5/125 15  15 15   1 1 78 

93 
EET10304G1-LPB ნავთობის   გადამუშავების 

ზოგადი ტექნოლოგია 8/200 
15  15 45 15  1 1 108 

  საგანთა ჯგუფი №5        1 1 78 

94 PHS10604G1-LP ფარმაცევტული ქიმია 5/125 30  15    1 1 78 

95 
PHS10704G1-LPB ფარმაცევტული 

პრეპარატების 
სტანდარტიზაცია 

5/125 15  15 15   1 1 78 

96 
EET18404G1-LS სამკურნალო მცენარეული 

ნედლეული 
5/125 15 30     1 1 78 

97 
EET10604G1-LPB ფარმაცევტული 

პრეპარატების სამრეწველო 
წარმოება 

7/175 
15  15 30 15  1 1 98 

98 
HTH14204G1-LP ფარმაკოლოგიის 

საფუძვლები  
4/100 

15      1 1 68 

99 
EET18704G1-LP ფარმაცევტული საქმის 

ორგანიზაციის 4/100 
15  15    1 1 68 
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საფუძვლები 
  საგანთა ჯგუფი №6        1 1  

100 BRS12604G1-LS ზოგადი იმუნოლოგია  5/125 15 30     1 1 78 

101 
BRS12704G1-LPB კლინიკურ–

ლაბორატორიული 
დიაგნოსტიკა  

5/125 15  14 16   1 1 78 

102 BRS20904G1-LB სამედიცინო ბიოქიმია   5/125 15   30   1 1 78 
103 BRS12804G1-LPB მიკრობიოლოგია  5/125 15  14 16   1 1 78 

104 

EET39904G1-LS სასურსათო პროდუქტების 
კონტროლი და 
ბიოტექნოლოგიური 
ტესტები 

5/125 15 30     1 1 78 

105 
EET39804G1-LS სამრეწველო 

ბიოტექნოლოგია  
 

5/125 15 30   5  1 1 73 

  საგანთა ჯგუფი №7           

106 

EET12204G1-LPBR თანამედროვე 
ტექნოლოგიებში 
გამოყენებული მოწინავე 
კომპოზიციური მასალები.

6/150 15  15 15 15  1 1 88 

107 

EET12304G1-LPB 
 

პოლიმერული 
კომპოზიტების 
ტექნოლოგია და 
კოროზიული მდგრადობა 
 

6/150 15  15 30   1 1 88 

108 
EET12004G1-LB საინსტრუმენტო 

კომპოზიციური მასალები 
6/150 30   30   1 1 88 

109 

EET12404G1-LPB კერამიკული 
კომპოზიტები და მათი 
წარმოების ტექნოლოგია 
 

6/150 15  15 30   1 1 88 

110 

EET12104G1-LPB     მაღალი სიმძლავრის 
ჰეტერომოდულური 
კერამიკული 
კომპოზიციები. 

6/150 15  15 30   1 1 88 

  საგანთა ჯგუფი №8        1 1  

111 

EET12904G1-LSB გარემოსდაცვითი 
ელექტროქიმიური 
ტექნოლოგიების  
საფუძვლები 

6/150 30 10  20   1 1 88 

112 

 
EET13004G1-LB 

ბუნებრივი და ჩამდინარე 
წყლების გაწმენდის ნანო 
ელექტროქიმიური 
ტექნოლოგიები 

6/150 30   30   1 1 88 

113 

 
EET13104G1-LBR 

წიაღისეულის უსაფრთხო 
გადამუშავების 
ელექტროქიმიური 
ტექნოლოგიები 

6/150 30   15 15  1 1 88 

114 
EET13304G1-LB კომუნიკაციების 

კოროზიისაგან დაცვა, 
კონტროლი და ინსპექცია 

6/150 30   30   1 1 88 

115 
EET13204G1-LB გალვანური დანაფარების 

მიღების ტექნოლოგია 
6/150 30   30   1 1 88 
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  საგანთა ჯგუფი №9        1 1 88 

116 
EET17704G1-LB 

 
პარფიუმერიულ-
კოსმეტიკური წარმოების 
ნედლეული და მასალები 

6/150 30   30   1 1 88 

117 
EET18304G1-LP სამკურნალო-კოსმეტიკური 

საშუალებები 
6/150 30  30    1 1 88 

118 
EET17804G1-LB პარფიუმერულ-

კოსმეტიკური ნაწარმის 
ანალიზი

6/150 30   30   1 1 88 

119 EET17904G1-LP ჰიდროქიმია 6/150 30  30    1 1 88 
120 EET18004G1-LP კოსმეტოლოგია 6/150 30  30    1 1 88 

  საგანთა ჯგუფი №10        1 1 88 
121 PHS11104G1-LPB პოლიმერების ქიმია  6/150 15  15 30   1 1 88 

122 
EET10704G1-LPB პოლიმერების მიღება, 

გადამუშავება და
გამოყენება 

6/150 15  15 30   1 1 88 

123 
EET18504G1-LB ბიოდეგრაგირებადი 

პოლიმერები 
6/150 30   30   1 1 88 

124 
EET10804G1-LSB პოლიმერული წამლები, 

ნანოწამლები და 
ქირურგიული მასალები 

6/150 
15  15 30   1 1 88 

125 
EET18604G1-LS ფუნქციური პოლიმერები 

ქიმიურ კვლევებსა და 
ტექნოლოგიებში 

6/150 
30 30     1 1 88 

126 EET16804G2-K 
 

საბაკალავრო ნაშრომი 5/125 
         

 
პროგრამის ხელმძღვანელი                ნაზი კუციავა 
 
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 2018 წ. 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე            ნუგზარ წერეთელი 


