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პროგრამის აღწერა 

                  პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით, 1 კრედიტი უდრის 25 საათს, რომელშიც 
იგულისხმება როგორც საკონტაქტო, ისე დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. კრედიტების 
განაწილება წარმოდგენილია  პროგრამის საგნობრივ დატვირთვაში. პროგრამის  ციკლი 
გრძელდება 4 წელი  (ერთი წელი 60 კრედიტი), 8 სემესტრი  (ერთი სემესტრი 30 კრედიტი) და 
სულ მოიცავს 240 კრედიტს (ECTS). სასწავლო პროგრამაში გათვალისწინებულია სპეციალო-
ბის (164 კრედიტი), ზოგადტექნიკური (23 კრედიტი), ფუნდამენტალური (20 კრედიტი), 
ეკონომიკური  (8 კრედიტი) და ჰუმანიტარული  (25 კრედიტი) საგნები. II და IV სემესტრში 
გათვალისწინებული თავისუფალი კომპონენტები  მოიცავს 9 კრედიტს (სულ 12 სასწავლო 
კურსი, თითოეული 3 კრედიტი),  საწარმოო პრაქტიკა VI სემესტრში  – 5 კრედიტს, არჩევითი 
ტექნოლოგიური კურსები VII სემესტრში – 25 კრედიტს და საბაკალავრო ნაშრომი – 5 
კრედიტს. VIII სემესტრში გათვალისწინებული არჩევით საგანთა ჯგუფები  (ოთხი ჯგუფი) 
მოიცავს მასალათმცოდნეობის, შედუღების, ლითონების ჩამოსხმის და წნევით დამუშავების 
სასწავლო კურსებს (30 კრედიტი).    
სასწავლო წელი  გრძელდება ორი სემესტრი (20–20 სასწავლო კვირა). 15 კვირა სწავლება; 
ერთი, კერძოდ VIII კვირა, შუასემესტრული გამოცდა. ამდენად, სწავლება და 
შუასემესტრული გამოცდა ხორციელდება 16 კვირის განმავლობაში (I-XVI კვირა),  ხოლო 
XVII-დან XX კვირის ჩათვლით – დასკვნითი (ორი კვირა) და დამატებითი გამოცდები. 
დამატებითი გამოცდები ტარდება ძირითადის შემდეგ 10 დღიანი შუალედით. 

პირველი წლის სასწავლო პროცესი (ორი სემესტრის 20-20 კვირა) შემდეგნაირად არის 
გაწერილი: 11 - საუნივერსიტეტო და საფაკულტეტო, 2 – სპეციალობის საგანი;  
          მეორე წლის სასწავლო პროცესი (ორი სემესტრის 20-20 კვირა)  შემდეგნაირად არის 
გაწერილი: 4 – საუნივერსიტეტო და  საფაკულტეტო,  6 – სპეციალობის საგნი;  
           მესამე წლის სასწავლო პროცესი (ორი სემესტრის 20-20 კვირა)  შემდეგნაირად არის 
გაწერილი: 11 –  სპეციალობის საგანი; 5 კრედიტი გამოყოფილია საწარმოო პრაქტიკისათვის;  
          მეოთხე წლის სასწავლო პროცესში,  VII სემესტრში გათვალისწინებულია არჩევითი 
ტექნოლოგიური კურსები (9 სასწავლო კურსი, თითოეული 5 კრედიტის მოცულობით, 
სტუდენტი ირჩევს 5 სასწავლო კურსს. სულ სემესტრში 25 კრედიტი). VIII სემესტრი მოიცავს 
არჩევით საგანთა ჯგუფებს ( ოთხი არჩევითი ჯგუფი, თითოეული  30 კრედიტი სემესტრში)  
და საბაკალავრო ნაშრომს. 

 

 
პროგრამის მიზანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს თანამედროვე მოთხოვნების 
შესაბამისი, კონკურენტუნარიანი, საინჟინრო განათლების საფუძვლების მქონე და 
პრაქტიკულ  საქმიანობაზე ორიენტირებული ბაკალავრი მასალათმცოდნეობისა და მასალათა 
დამუშავების (სამსხმელო წარმოება, შედუღება, ლითონების წნევით დამუშავება) სფეროში. 
შეასწავლოს მასალათმცოდნეობის საფუძვლები, ლითონური და არალითონური მასალების 
აგებულება, ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები და ქიმიურ შედგენილობასა, სტრუქტურასა და 
თვისებებს შორის კავშირი. გააცნობიერებინოს თერმული დამუშავების, ფორმის შეცვლის 
ოპერაციებისა და გარემო პირობების გავლენა საკონსტრუქციო მასალების საექსპლუატაციო 
მახასიათებლებზე; შეასწავლოს ტექნიკაში გამოყენებული უმთავრესი და ახალი სა-
კონსტრუქციო მასალების თვისებები და  გამოყენების სფეროები; გააცნოს ლითონების 
თერმული და ფორმის შეცვლის ძირითადი ოპერაციები - სხმული ნაკეთობის წარმოება  
(საკონსტრუქციო და მხატვრული სხმულები), ლითონური პროდუქციისა და კონსტრუქციე-
ბის შედუღება და დიაგნოსტიკა, ლითონთა წნევით დამუშავება, ასევე მასალების მხატვრული 
დამუშავება; გარემოს დაცვის, ეკოლოგიისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხები. 
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სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

- ცოდნა და გაცნობიერება – მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების ინჟინერიის 
სფეროს მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც მოიცავს 
მასალათმცოდნეობის, ლითონთა თერმული დამუშავების, სამსხმელო წარმოების, 
შედუღებისა და ლითონების წნევით დამუშავების სფეროებში დამკვიდრებული თეორიებისა 
და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას; მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების 
სფეროების კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას: 

 მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების ტექნოლოგიების  სფეროს 
ფართო  ცოდნა; 
       მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების ტექნოლოგიების 
ძირითადი სფეროების ურთიერთკავშირის გაცნობიერება; 
      ლითონების თერმული და ფორმის შეცვლის ტექნოლოგიური რეჟიმების განსაზღვრის 
მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება;  
      ლითონების მხატვრული დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესების ცოდნა და 
გაცნობიერება; 
      მასალათმცოდნეობის, მასალათა დამუშავების ტექნოლოგიების და ლითონების 
მხატვრული დამუშავების  ტექნოლოგიური პროცესების ტერმინოლოგიის ცოდნა; 
     გარემოს დაცვის, ეკოლოგიისა და შრომის უსაფრთხოების მეცნიერული საფუძვლების 
ცოდნა. 
 
- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული 
ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების გამოყენება მასალათ-
მცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების (თერმული დამუშავების, სამსხმელო წარმოების, 
შედუღებისა და ლითონების წნევით დამუშავების) ტექნოლოგიების  სფეროში კონკრეტული 
პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად; მასალათმცოდნეობისა და მასალათა 
დამუშავების  სფეროსათვის დამახასიათებელი  მეთოდების გამოყენება წამოჭრილი 
პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის დაგეგმვაში 
და განხორციელებაში მონაწილეობა წინასწარ დასახული ამოცანის გადასაჭრელად;  

           მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების ტექნოლოგიების თეო-
რიული დებულებებისა და პრინციპების გამოყენება პრაქტიკული სამუშაოების გადაწყვე-
ტაში; 

  მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების სფეროში  ახალი ტექ-
ნიკური და ტექნოლოგიური ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება მათი პრაქტიკული გამო-
ყენების მიზნით; 

 მასალათა მაკრო და მიკროსტრუქტურის, აგრეთვე ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლე-
ბის   ხარისხობრივი და რაოდენობრივი შესწავლა;  

 თერმული დამუშავების, სამსხმელო წარმოების, შედუღების, ლითონების წნევით 
დამუშავებისა და ლითონების მხატვრული დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესების და 
მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობის, გარემოს დაცვის, ეკოლოგიისა და შრომის 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;  

 
- დასკვნის უნარი – მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების სფეროსათვის დამახა-
სიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების 
ამოცნობა, ასევე განყენებული მონაცემების და/ან სიტუაციების ურთიერთშედარება, ანალიზი 
და სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება:  
 
     ახალი ინფორმაციის მოძიების,  დამუშავებისა და დასკვნის გამოტანის უნარი; 
     მასალათმცოდნეობისა და ლითონების თერმული დამუშავების, სამსხმელო წარმოების, 
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შედუღებისა და წნევით დამუშავების ინჟინერიის სფეროში წარმოქმნილი პრობლემების 
გადასაწყვეტად ახალი და განყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზი და მათ 
საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 
    მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და ლითონების დამუშავების ტექნოლოგიების 
სფეროში გამოყენებული მოწყობილობისა და მანქანა-დანადგარების საექსპლუატაციო 
მომსახურებასა და შეკეთების ტექნოლოგიურ პროცესზე, აგრეთვე მანქანა-დანადგარების 
ტექნიკურ მდგომარეობასა და მუშაობის უნარზე დასკვნის შედგენა და განმარტება; 
 
- კომუნიკაციის უნარი - იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების 
შესახებ საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის თანმიმდევრულად გადაცემის 
უნარი, წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპე-
ციალისტებისათვის  გადაცემა მშობლიურ და უცხოურ ენებზე: 
    სამუშაო მიზნების მისაღწევად თანამედროვე ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლო-
გიური რესურსების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; 
    პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 
    პრეზენტაციებისა  და  წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   
 
- სწავლის უნარი – საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად 
შეფასება მასალათმცოდნეობის, სამსხმელო წარმოების, შედუღების, ლითონების წნევით 
დამუშავების და მხატვრული დამუშავების მიმართულებით პრიორიტეტების 
გათვალისწინებით; შემდგომი სწავლის საჭიროების დადგენის უნარი:  
    მასალათმცოდნეობის, ლითონების თერმული დამუშავების, სამსხმელო წარმოების, 
შედუღების, ლითონების წნევით დამუშავების და მხატვრული დამუშავების სფეროში 
ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის 
თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების 
თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის გაგრძელების 
საჭიროების დადგენა;  
     მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების ინჟინერიის სფეროში ცოდნისა და 
გამოცდილების გამდიდრების მიზნით უახლესი საინფორმაციო მასალების მოძიების, 
ათვისებისა და  უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი. 
 
- ღირებულებები – მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების ინჟინერიის 
სფეროში ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად 
სწრაფვა.  სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების  შეფასება, გათავისება 
და სხვებისთვის გაზიარება.  
    ეთიკისა  და მორალის ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 
    ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონა-
წილეობის მიღებისა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 
     მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და თერმული დამუშავების, სამსხმელო წარმოების, 
შედუღების, ლითონების წნევით დამუშავებისა და ლითონების მხატვრული დამუშავების 
სფეროს საწარმოებში მუშაობის პროცესის წარმართვა ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფით. მუდმივი სწრაფვა გარემოს დაცვის, ეკოლოგიისა და 
შრომის უსაფრთხოების პირობების  გასაუმმჯობესებლად. 
 
 

სწავლის შედეგების მიღწევის (სწავლება-სწავლის) მეთოდები 

 ლექცია  სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)  პრაქტიკული ლაბორატორიული 
 პრაქტიკა  საკურსო სამუშაო/პროექტი  კონსულტაცია  დამოუკიდებელი მუშაობა 
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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 აქტივობის 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 –სწავლების იმგვარი სტრატეგიაა, როდესაც 
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 აქტივობის გამოყენებით 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. ლაბორატორიული მეთოდი  გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ცდების დაყენება, 
ვიდეომასალის, დინამიკური ხასიათის მასალის ჩვენება და სხვ.  
5. 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. 
6. გონებრივი იერიში (Brain storming) – ეს აქტივობა გულისხმობს თემის ფარგლებში 
კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია 
რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. 
აღნიშნული აქტივობა განაპირობებს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის 
განვითარებას. მისი გამოყენება ეფექტიანია სტუდენტთა 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. დემონსტრირების მეთოდი – აქტივობის 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 



- 6 -  (სულ 24 გვ.) 

საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს. 
8. ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, 
როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის 
მიმართული ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან 
ზოგადისკენ. 
9. დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, 
რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს 
წარმოადგენს ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ. 
10. ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 
ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 
საკითხების დეტალური გაშუქება.  
11. 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. 
12. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: 
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, 
რეფერატის ან ესეს შესრულება და სხვ. 
13. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 
პედაგოგს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 
განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 
14. 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 შესაძლებელია წარედგინოს ფართო აუდიტორიას. (დისკუსია, დებატები, 
პრეზენტაცია, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 

 
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. 
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დასაქმების სფერო 

მასალათმცოდნეობის ბაკალავრი შეიძლება დასაქმდეს სახელმწიფო ან კერძო საწარმოში და 
დაწესებულებაში, რომელთა საქმიანობაც  დაკავშირებულია ლითონპროდუქციის წარმოებასა 
და მოხმარებასთან, აგრეთვე სხვადასხვა სახის საწარმოო დანიშნულების მოწყობილობებისა 
და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის  საშუალო და კაპიტალურ  რემონტებსა და 
მოდერნიზაციასთან: მანქანათმშენებლობა, საავიაციო მრეწველობა, მეტალურგიული 
წარმოება, ელმავალმშენებლობა, სამოქალაქო, სამრეწველო და ჰიდროტექნიკური 
მშენებლობების ობიექტები, და ა.შ., მხატვრული სხმულების წარმოება, ლითონების  
მხატვრული დამუშავების და საიუველირო  საწარმოები.  კერძოდ:  

1. შპს « რუსთავის ფოლადი»; 
2. შპს «თბილავიამშენი»;  
3. სსიპ ფ. თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;  
4. სს «ელმავალმშენებელი»; 
5. სსიპ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; 
6. შპს  «ფიბრობეტ»; 
7. შპს ჯეოფერო მეტალი ; 
8. შპს  კავკასუს მეტალგრუპი–სიემჯი . 

 
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; 
მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე ხელმისაწვდომია ქიმიური ტექნოლოგიისა და 
მეტალურგიის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში და ვებ–გვერდზე განთავსებული 
ელექტრონული წიგნების საშუალებით. დარგის აქტუალური მიღწევების ასახვა პროგრამის 
სწავლის შედეგებზე ასევე უზრუნველყოფილია  ჩართულობით საერთაშორისო 
ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში.                                                                                                                                         
სასწავლო პროცესის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა   

პროგრამა განხორციელდება ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის 
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტის 
(კოსტავას ქ. 69) ბაზაზე. სასწავლო და სამეცნიერო ლაბორატორიები განთავსებულია   მე–10 
კორპუსში (კოსტავას ქ. 69), პირველი კორპუსში (კოსტავას ქ. 68, მე–6 კორპესში, (კოსტავას ქ. 
77), ადმინისტრაციულ კორპუსში (კოსტავას ქ. 77), განკუთვნილი  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.   
    სასწავლო პრაქტიკის ორგანიზება  
    პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების მისაღწევად განსაკუთრებული ყურადღება 
ექცევა სასწავლო პრაქტიკებს, რომელიც ხორციელდება ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევით 
ლაბორატორიებში, შპს «რუსთავის ფოლადი»; სსიპ ფ. თავაძის მეტალურგიისა და 
მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი; სს «ელმავალმშენებელი»; სსიპ წულუკიძის სამთო 
ინსტიტუტი;  შპს ჯეოფერო მეტალი ;  შპს  კავკასუს მეტალგრუპი–სიემჯი . 
ხელშეკრულების საფუძველზე. (ხელშეკრულებები  და მემორანდუმები თან ერთვის). 

 
თანდართული სილაბუსების რაოდენობა:   87 
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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 
6.1. გერმანული ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის 
- 1 
6.2. ინგლისური ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის 
- 1 
6.3. რუსული ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის 
- 1 
6.4. ფრანგული  ენა  
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის 
- 1 

არ აქვს 

 
 
 
 
 
3 

       

7 
ენობრივი კომუნიკა-
ციების თნამედროვე 
ტექნოლოგიები 

არ აქვს 
 
3        

8 მათემატიკა 2.1 მათემატიკა 1.1  5       

   9 

 
უცხოური ენა 2 
9.1. გერმანული ენა   
ტექნიკური სპეცია-
ლობებისათვის – 2  
 
9.2. ინგლისური ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის 
- 2 
 
9.3. რუსული  ენა 
ტექნიკური  
სპეციალობებისათვის 
- 2 

 
 
 
გერმანული  
ენა ტექნიკური  
სპეციალობები
სათვის - 1 
ინგლისური 
ენა ტექნიკური 
სპეციალობები
სათვის -1 
რუსული  ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობები
სათვის - 1 

 
3 
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9.4. ფრანგული  ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის 
- 2 

ფრანგული ენა  
ტექნიკური 
სპეციალობები
სათვის -1 

10 
ფილოსოფიის  
შესავალი არ აქვს  

3 
       

11 ზოგადი მეტალურგია არ აქვს  6       

12 
ზოგადი  
მეტალოგრაფია არ აქვს  

6 
      

13 
კომპიუტერული 
პროექტირების 
საფუძვლები 

გამოყენებითი 
ინფორმატიკა 

 4       

14 
თავისუფალი 
კომპონენტები არ აქვს  

3 
       

15 

მექანიზმების და 
მანქანების თეორიის 
და მანქანათა 
ნაწილების 
საფუძვლები 

ზოგადი 
ფიზიკა   4      

16 
მასალათმცოდნეობის 
საფუძვლები 

ზოგადი 
მეტალოგრაფია   

 
6 

     

17 

ლითონების 
მხატვრული 
დამუშავების 
საფუძვლები 

არ  აქვს   

 
6 

     

18 

ლითონების 
ფიზიკური და 
მექანიკური 
თვისებები 

ზოგადი  
მეტალოგრაფია   

 
6 

     

19 
სხმული სტრუქტურის 
ფორმირება და 
ჩამოსხმის მეთოდები 

ზოგადი მე-
ტალურგია, 
ზოგადი  
მეტალოგრაფია 

  

 
6      

20 
მენეჯმენტი და 
მარკეტინგი არ აქვს   4      

21 გარემოს დაცვა და 
ეკოლოგია  2 

არ აქვს    5     

22 
შრომის უსაფრთხოება 
მეტალურგიულ 
საწარმოებში 

არ აქვს    5     

23 
შედუღების 
თეორიული 
საფუძვლები 

ზოგადი 
ფიზიკა, 
ზოგადი ქიმია,  

   
6 

    

24 
ლითონების წნევით 
დამუშავების 
საფუძვლები 

მასალათმცოდნ
ეობის 
საფუძვლები 

   
6 
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25 
თავისუფალი 
კომპონენტები 

არ აქვს 
   

3 
    

26 
თავისუფალი 
კომპონენტი 

არ აქვს 
   

3 
    

27 

ლითონების  
თერმული და 
ქიმიურ–თერმული   
დამუშავების  
ტექნოლოგიები 

ზოგადი ქიმია. 
მასალათმცოდნ
ეობის 
საფუძვლები 

    5    

28 

შედუღებადი  
მასალები  და 
შენადუღი 
კონსტრუქციები 

ზოგადი ფიზი-
კა, მასალათ-
მცოდნეობის 
საფუძვლები, 

    5    

29 

ლითონური პროდუ-
ქციის ექსპერტიზისა  
და სერტიფიკაციის  
საფუძვლები   

მასალათმცოდნ
ეობის  საფუძვ-
ლები; 
ლითონების 
ფიზიკური და 
მექანიკური 
თვისებები. 

    

 
 

5 
   

30 
სამსხმელო წარმოების 
ტექნოლოგიური 
საფუძვლები 

სხმული 
სტრუქტურის 
ფორმირება და 
ჩამოსხმის 
მეთოდები 

    

 
 

5    

31 
სამჭედლო-საშტამპავი 
მოწყობილობა 
 

ლითონების 
წნევით 
დამუშავების 
საფუძვლები 

    

 
5 

   

32 
დნობით  შედუღების 
ტექნოლოგია და 
მოწყობილობა 

შედუღებადი  
მასალები  და 
შენადუღი კონ-
სტრუქციები 

    

 
5 

   

33 საწარმოო პრაქტიკა 

სამსხმელო 
წარმოების 
ტექნოლოგიურ
ი საფუძვლები; 
ლითონების  
თერმული და 
ქიმიურ–თერ-
მული   დამუ-
შავების  ტექ-
ნოლოგიები; 
ლითონების 
წნევით დამუ-
შავების საფუ-
ძვლები; შედუ-
ღებადი  მასა-
ლები  და შენა-

     

5 
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დუღი კონსტ-
რუქციები 

34 არალითონური  
მასალები 

ზოგადი ქიმია, 
ზოგადი 
ფიზიკა,  
მასალათმცოდნ
ეობის 
საფუძვლები. 

     

 
5 

  

35 

სამსხმელო 
შენადნობების 
რაფინირება, 
მოდიფიცირება და 
ლეგირება 

სხმული 
სტრუქტურის 
ფორმირება და 
ჩამოსხმის 
მეთოდები, სამ-
სხმელო წარ-
მოების ტექ-
ნოლოგიური 
საფუძვლები 

     

 
5 

  

36 წინაღობით შედუღება 
 

მასალათმცოდნ
ეობის 
საფუძვლები, 
შედუღების 
თეორიული 
საფუძვლები 

     

 
 

5   

37 
საგლინავი 
საამქროების 
მოწყობილობა 

ლითონების 
წნევით 
დამუშავების  
საფუძვლები 

     

 
5   

38 
თუჯის სხმულის 
სტრუქტურა და 
თვისებები 

სხმული სტრუ-
ქტურის ფორ-
მირება და ჩა-
მოსხმის მეთო-
დები; სამსხმე-
ლო წარმოების 
ტექნოლოგიურ
ი საფუძვლები 

     

 
 

5 

  

 

არჩევითი 
ტექნოლოგიური 

კურსები: 
(სტუდენტი ირჩევს 5 
სასწავლო კურსს 
თითოეული 5 
კრედიტის ოდენობით  

       

 
 
 
 

25 

 

39 
ლეგირებული 
ფოლადები და 
შენადნობები 

მასალათმცოდნ
ეობის  
საფუძვლები,  
ზოგადი ქიმია 

      

 
5 

 

40 
ფერადი ლითონები,   
შენადნობები და მათი 
თერმული დამუშავე-

მასალათმცოდნ
ეობის  
საფუძვლები 

      
 

5  
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ბის ტექნოლოგია. 

41 
რჩილვის 
ტექნოლოგია და 
მოწყობილობა 

შედუღებადი  
მასალები  და 
შენადუღი კონ-
სტრუქციები. 

      

 
5 

 

42 
შედუღების 
დიაგნოსტიკა 

შედუღებადი  
მასალები  და 
შენადუღი 
კონსტრუქციებ
ი. 

      

 
5 

 

43 
პრეციზიული 
სხმულების წარმოება 

სხმული 
სტრუქტურის 
ფორმირება და 
ჩამოსხმის 
მეთოდები, 
სამსხმელო 
წარმოების 
ტექნო-
ლოგიური 
საფუძვლები 

      

 
5 

 

44 
ფერადი ლითონების 
შენადნობების 
სხმულები 

სხმული 
სტრუქტურის 
ფორმირება და 
ჩამოსხმის 
მეთოდები 

      

 
5 

 

45 კომპოზიციური 
მასალები 

მასალათმცოდნ
ეობის 
საფუძვლები 

      
 

5  

46 

ლითონების წნევით 
დამუშავების  
მანქანების 
ექსპლუატაცია და 
რემონტი 

ლითონების 
წნევით 
დამუშავების 
საფუძვლები 

      

 
5 

 

47 

ფხვნილოვანი 
მასალები, 
დანაფარები, 
პრეციზიული 
დამუშავება 

ზოგადი ქიმია; 
მასალათმცოდნ
ეობის 
საფუძვლები 

      

 
5 

 

48 საბაკალავრო ნაშრომი 

მასალათა 
დამუშავების 
(თერმული 
დამუშავება, 
ჩამოსხმა, 
შედუღება, 
წნევით 
დამუშავება) 
ტექნოლოგიები
; გარემოს 
დაცვა და 

       5 
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თავისუფალი კომპონენტები 

№ საგანი დაშვების 
წინაპირობა 

ECTS 
კრედიტი 

14.1 საქართველოს ისტორია  
 
 
 
 

არ აქვს 
 
 

 

 
 
 
 
 

3 
 
 

  
 
 

14.2 სოციოლოგია 
14.3. კულტურა და თანამედროვეობა 
14.4 ქიმის  ისტორია 
14.5 დედამიწის ისტორია 
14.6 პოლიტიკის საფუძვლები 
14.7 შესავალი ეკონომიკაში 
14.8 საინჟინრო-ეკონომიკური 

ფსიქოლოგია 
14.9 მსოფლიოს ქვეყნების 

ინსტიტუციური სისტემები 
14.10 ბუნებათსარგებლობის 

ეკონომიკა 
14.11 ერგონომიკის საფუძვლები 
14.12 შესავალი ხელოვნების 

ისტორიაში 
 
არჩევითი საგანთა ჯგუფები 

№ საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS 
კრედიტი 

საგანთა ჯგუფი 1 
 
 

თერმულად 
დამუშავებული 

ლითონების თერმული და 
ქიმიურ–თერმული 

 
5 

ეკოლოგია 2; 
შრომის უსაფრ-
თხოება  მეტა-
ლურგიულ 
საწარმოებში;    
კომპიუტერულ
ი 
პროექტირების 
საფუძვლები.. 

49 

არჩევითი საგანთა 
ჯგუფები 

(სტუდენტი ირჩევს 6 
სასწავლო კურსს, 

თითოეულს 5 
კრედიტის ოდენობით) 

         
30 

სემესტრში 30 30 32 28 30 30 25 35 

წელიწადში 60 60 60 60 

სულ 240 
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49.1 ნაკეთობის დეფექტები 
და მათი კონტროლის 
მეთოდები. 

დამუშავების ტექნოლოგიები 

 
49.2 

თერმული საამქროების 
მოწყობილობა და 
დაგეგმარების 
პრინციპები 

ლითონების თერმული და 
ქიმიურ–თერმული 
დამუშავების ტექნოლოგიები 

 
5 

 
49.3 

საიარაღო ფოლადები, 
შენადნობები და მათი 
თერმული დამუშავება 

 
მასალათმცოდნეობის 
საფუძვლები 

 
5 

 
49.4 

ელექტრონულ-სხივური 
ტექნოლოგიები 

ზოგადი ფიზიკა; 
მასალათმცოდნეობის 
საფუძვლები 

 
5 

 
49.5 

ლითონური ნაკეთობე-
ბის ზედაპირული განმ-
ტკიცების ელექტროფი-
ზიკური ტექნოლოგიები 

ზოგადი ფიზიკა; 
მასალათმცოდნეობის 
საფუძვლები 

 
5 

49.6 კოროზიის  არსი და 
დაცვის მეთოდები 

 
ზოგადი ქიმია 

5 

საგანთა ჯგუფი 2 
 

49.7 
შედუღების კვების 
წყაროები 

ზოგადი ფიზიკა; 
მასალათმცოდნეობის 
საფუძვლები 

5 

49.8 არალითონური 
მასალების შედუღება 

შედუღების თეორიული 
საფუძვლები 

5 

 
49.9 

შენადუღი შეერთების 
სიმტკიცე და კონსტრუქ-
ციების დეფორმაციები 

ზოგადი ფიზიკა; 
მასალათმცოდნეობის 
საფუძვლები 

5 

 
49.10 

მასალათა  ლაზერული  
დამუშავების  
საფუძვლები 

ზოგადი ფიზიკა; 
მასალათმცოდნეობის 
საფუძვლები 

5 

 
49.11 

მასალათა პლაზმური  
ჭრა და განმტკიცება 

მასალათმცოდნეობის 
საფუძვლები; შედუღების 
თეორიული საფუძვლები 

5 

 
49.12 

შეერთების მეთოდები  
და საშემდუღებლო 
მასალები 

შედუღებადი მასალები და 
შენადუღი კონსტრუქციები 

5 

საგანთა ჯგუფი 3 
 

49.13 
საიუველირო სხმულების  
წარმოების ტექნოლოგია 

პრეციზიული სხმულების 
წარმოება; სამსხმელო 
შენადნობების რაფინირება, 
მოდიფიცირება და ლეგირება 

5 

 
49.14 

 
მხატვრული სხმულების 
წარმოების ტექნოლოგია 

სამსხმელო წარმოების 
ტექნოლოგიური საფუძვლები; 
ფერადი ლითონების 
შენადნობების სხმულები 

5 

 
49.15 

 
სადნობი ღუმელები და 
საშრობები 

სამსხმელო წარმოების 
ტექნოლოგიური საფუძვლები; 
მასალათმცოდნეობის 
საფუძვლები 

5 



- 16 -  (სულ 24 გვ.) 

 
49.16 

სპეციალური  
დანიშნულების Fe-C 
შენადნობების სხმულები 

სხმული სტრუქტურის ფორმი-
რება და ჩამოსხმის მეთოდები; 
სამსხმელო წარმოების 
ტექნოლოგიური საფუძვლები; 

5 

 
49.17 

საყალიბე და საკოპე    
ნარევები. სამსხმელო 
დანაფარები. 

სამსხმელო წარმოების 
ტექნოლოგიური საფუძვლები; 
მასალათმცოდნეობის 
საფუძვლები 

5 

 
49.18 

შავი  და ფერადი  
ლითონების  სამსხმელო 
წარმოება 

 
ზოგადი მეტალოგრაფია 

5 

საგანთა ჯგუფი 4 
49.19 გლინვის თეორია და 

ტექნოლოგია 
ლითონების წნევით 
დამუშავების საფუძვლები 

5 

49.20 ჭედვა-შტამპვის 
ტექნოლოგია 

ლითონების წნევით 
დამუშავების საფუძვლები 

5 

 
49.21 

მასალათმცოდნეობა 
მხატვრული 
ნაკეთობებისათვის 

 
მასალათმცოდნეობის 
საფუძვლები 

5 

 
49.22 

ახალი მასალები და 
ნანოტექნოლოგიები 

ზოგადი ფიზიკა; ზოგადი 
ქიმია; მასალათმცოდნეობის 
საფუძვლები 

5 

49.23 სახურებელი ღუმელები ზოგადი მეტალურგია 5 
 

49.24 
ლითონების მხატვრული 
დამუშავების ხერხები 

ლითონების მხატვრული 
დამუშავების საფუძვლები 

5 

 
 
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. გერმანული ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 
6.2. ინგლისური ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 
6.3. რუსული ენა ტექნიკური 
 სპეციალობებისათვის - 1 
6.4. ფრანგული  ენა  ტექნიკური 
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სპეციალობებისათვის - 1 

7 ენობრივი კომუნიკაციების თნამედროვე 
ტექნოლოგიები 

      

8 მათემატიკა 2.1       

9 

უცხოური ენა 2 
9.1. გერმანული ენა   ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის – 2  
9.2. ინგლისური ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 
9.3. რუსული  ენა ტექნიკური  
სპეციალობებისათვის - 2 
9.4. ფრანგული  ენა ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

      

10 ფილოსოფიის შესავალი       
11 ზოგადი მეტალურგია       
12 ზოგადი  მეტალოგრაფია       
13 კომპიუტერული პროექტირების საფუძვლები       

14 თავისუფალი კომპონენტები       

14.1 საქართველოს ისტორია       

14.2 სოციოლოგია       

14.3 კულტურა და თანამედროვეობა       

14.4  ქიმის  ისტორია       

14.5 დედამიწის ისტორია       

14.6  პოლიტიკის საფუძვლები       

14.7 შესავალი ეკონომიკაში       

14.8 საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია       

14.9 
მსოფლიოს ქვეყნების ინსტიტუციური 
სისტემები 

      

14.10 ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა       

14.11 ერგონომიკის საფუძვლები       

14.12 შესავალი ხელოვნების ისტორიაში       

15 მექანიზმების და მანქანების თეორიის და 
მანქანათა ნაწილების საფუძვლები 

      

16 მასალათმცოდნეობის საფუძვლები       

17 
ლითონების მხატვრული დამუშავების 
საფუძვლები 

      

18 ლითონების ფიზიკური და მექანიკური 
თვისებები 

      

19 
სხმული სტრუქტურის ფორმირება და 
ჩამოსხმის მეთოდები 

      

20 მენეჯმენტი და მარკეტინგი       
21 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია  2       
22 შრომის უსაფრთხოება მეტალურგიულ საწარმოებში       
23 შედუღების თეორიული საფუძვლები       
24 ლითონების წნევით დამუშავების საფუძვლები       

25 
ლითონების  თერმული და ქიმიურ–თერმული   
დამუშავების  ტექნოლოგიები 

      

26 შედუღებადი  მასალები  და შენადუღი 
კონსტრუქციები 

      

27 
ლითონური პროდუქციის ექსპერტიზისა  და 
სერტიფიკაციის  საფუძვლები   
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28 სამსხმელო წარმოების ტექნოლოგიური 
საფუძვლები 

      

29 სამჭედლო-საშტამპავი მოწყობილობა       

30 
დნობით  შედუღების ტექნოლოგია და 
მოწყობილობა 

      

31 საწარმოო პრაქტიკა       
32 არალითონური  მასალები       

33 სამსხმელო შენადნობების რაფინირება, 
მოდიფიცირება და ლეგირება 

      

34 წინაღობით შედუღება       
35 საგლინავი საამქროების მოწყობილობა       
36 თუჯის სხმულის სტრუქტურა და თვისებები       
 არჩევითი ტექნოლოგიური კურსები:       

37 ლეგირებული ფოლადები და შენადნობები       

38 ფერადი ლითონები,   შენადნობები და მათი 
თერმული დამუშავების ტექნოლოგია. 

      

39 რჩილვის ტექნოლოგია და მოწყობილობა       
40 შედუღების დიაგნოსტიკა       
41 პრეციზიული სხმულების წარმოება       
42 ფერადი ლითონების შენადნობების სხმულები       
43 კომპოზიციური მასალები       

44 
ლითონების წნევით დამუშავების  მანქანების 
ექსპლუატაცია და რემონტი 

      

45 
ფხვნილოვანი მასალები, დანაფარები, პრეციზიული 
დამუშავება       

46 საბაკალავრო ნაშრომი       
47 არჩევითი საგანთა ჯგუფები       
 საგანთა ჯგუფი 1       

47.1 
თერმულად დამუშავებული ნაკეთობის 
დეფექტები და მათი კონტროლის მეთოდები. 

      

47.2 
თერმული საამქროების მოწყობილობა და 
დაგეგმარების პრინციპები 

      

47.3 
საიარაღო ფოლადები, შენადნობები და მათი 
თერმული დამუშავება 

      

47.4 ელექტრონულ-სხივური ტექნოლოგიები       

47.5 
ლითონური ნაკეთობების ზედაპირული
განმტკიცების ელექტროფიზიკური
ტექნოლოგიები 

      

47.6 კოროზიის  არსი და დაცვის მეთოდები       
 საგანთა ჯგუფი 2       

47.7 შედუღების კვების წყაროები       
47.8 არალითონური მასალების შედუღება       

47.9 
შენადუღი შეერთების სიმტკიცე და 
კონსტრუქციების დეფორმაციები 

      

47.10 
მასალათა  ლაზერული  დამუშავების  
საფუძვლები 

      

47.11 მასალათა პლაზმური  ჭრა და განმტკიცება       

47.12 
შეერთების მეთოდები  და საშემდუღებლო 
მასალები 

      

 საგანთა ჯგუფი  3       
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47.13 საიუველირო სხმულების  წარმოების 
ტექნოლოგია 

      

47.14 
მხატვრული სხმულების წარმოების 
ტექნოლოგია 

      

47.15 სადნობი ღუმელები და საშრობები       

47.16 სპეციალური  დანიშნულების Fe-C შენად-
ნობების სხმულები 

      

47.17 
საყალიბე და საკოპე ნარევები. სამსხმელო 
დანაფარები. 

      

47.18 
შავი  და ფერადი  ლითონების  სამსხმელო 
წარმოება 

      

 საგანთა ჯგუფი  4       
47.19 გლინვის თეორია და ტექნოლოგია       
47.20 ჭედვა-შტამპვის ტექნოლოგია       

47.21 
მასალათმცოდნეობა მხატვრული 
ნაკეთობებისათვის 

      

47.22 ახალი მასალები და ნანოტექნოლოგიები       
47.23 სახურებელი ღუმელები       
47.24 ლითონების მხატვრული დამუშავების ხერხები       

 

 
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    1 1 78 
2 PHS50108G1-LB ზოგადი ფიზიკა 5/125 15   30   1 1 78 

3 ICT11608G1-LB გამოყენებითი 
ინფორმატიკა 

5/125 15   30   1 1 78 

4 PHS10104G1-LB ზოგადი ქიმია 5/125 15   30   1 1 78 

5 EET70505G1-LP საინჟინრო გრაფიკა 4/100 15  15    1 1 68 

6 

 
LEH15012G1-P 
 
 
LEH14412G1-P 
 
 
LEH14612G1-P 

უცხოური ენა 1 
6.1. გერმანული ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 
6.2. ინგლისური ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 
6.3. რუსული  ენა 

3/75   30    1 1 43 
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LEH14912G1-P 
 

ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 
6.4. ფრანგული  ენა  
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 1 

7 

LEH12012G1-LS 
 

ენობრივი 
კომუნიკაციების 
თნამედროვე 
ტექნოლოგიები 

3/75 15 15     1 1 43 

8 MAS32608G1-LP მათემატიკა 2.1 5/125 15  30    1 1 78 

9 

 
LEH15112G1-P 
 
 
LEH14512G1-P 
 
 
LEH14712G1-P 
 
LEH14912G1-P 
 

უცხოური ენა 2 
9.1. გერმანული ენა   
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის – 2  
9.2. ინგლისური ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 
9.3. რუსული  ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 
9.4. ფრანგული  ენა 
ტექნიკური 
სპეციალობებისათვის - 2 

  3/75   30                                                 1    
 
 
                                                                                                 

1 43 

                                                                                                 
10 

HEL30212G1-LS 
ფილოსოფიის  შესავალი 

3/75 15 15     1 1 43 

11 
EET80404G2-LSB 
 ზოგადი მეტალურგია 

6/150 30 30     1 1 88 

12 EET80704G1-LB ზოგადი  მეტალოგრაფია 6/150 30   30   1 1 88 

13                                                                               
ICT54504G1-LP კომპიუტერული 

პროექტირების 
საფუძვლები 

4/100 15  15    1 1 68 

    14                             
 
 

თავისუფალი 
კომპონენტები 

          

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

14.2 SOS40312G1-LS სოციოლოგია 3/75 15 15     1 1 43 

14.3 SOS40112G1-LS კულტურა და 
თანამედროვეობა 

3/75 15 15     1 1 43 

14.4 PHS11404G1-LS ქიმის  ისტორია 3/75 15 15     1 1 43 

14.5 PHS20103G1-LS დედამიწის ისტორია 3/75 15 15     1 1 43 

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

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

14.8 
SOS56512G1-LS საინჟინრო-ეკონომიკური 

ფსიქოლოგია 
3/75 15 15     2 2 41 

14.9 
SOS56412G1-LS მსოფლიოს ქვეყნების 

ინსტიტუციური 
სისტემები 

3/75 15 15     2 2 41 
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14.10 
SOS55712G1-LS ბუნებათსარგებლობის 

ეკონომიკა 
3/75 15 15     2 2 41 

14.11 
AAC60706G1-LP ერგონომიკის 

საფუძვლები 
3/75 15 15     1 1 43 

14.12 HEL20906G1-LS შესავალი ხელოვნების 
ისტორიაში 

3/75 15 15     1 1 43 

                       
15 

EET75305G                                                                                                                             
1-LB 

მექანიზმების და 
მანქანების თეორიის და 
მანქანათა ნაწილების 
საფუძვლები 

4/100 15   15   1 1 68 

16 
EET80804G1-LB 
 

მასალათმცოდნეობის 
საფუძვლები 

6/150 30   30   1 1 88 

17 
EET81604G1-LP ლითონების მხატვრული 

დამუშავების საფუძვლები 
6/150 15  45    1 1 88 

18 
EET81004G1-LB ლითონების ფიზიკური 

და მექანიკური თვისებები 
6/150 15   45   1 1 88 

19 
EET83804G1-LB  
 

სხმული სტრუქტურის 
ფორმირება და ჩამოსხმის 
მეთოდები 

6/150 30   30   1 1 88 

20 BUA30804G2-LS 
 

მენეჯმენტი და 
მარკეტინგი 

4/100 15 15     1 1 68 

21 
EET20504G1 LSB გარემოს დაცვა და 

ეკოლოგია  2 
5/125 15 15  15   1 1 78 

22 
HHS23203G1-LSB შრომის უსაფრთხოება 

მეტალურგიულ 
საწარმოებში 

5/125  
15 

 
15 

  
15 

   
1 

 
1 

 
78 

23 
EET83904G1-LB 
 

შედუღების თეორიული 
საფუძვლები 

6/150 30   30   1 1 88 

24 
EET81704G1-LB 
 

ლითონების წნევით 
დამუშავების საფუძვლები 

6/150 30   30   1 1 88 

25 

EET81104G1-LB ლითონების  თერმული 
და ქიმიურ–თერმული   
დამუშავების  
ტექნოლოგიები 

5/125  
15 

   
30 

   
1 

 
1 

 
78 

26 
EET84004G1-LB 
 

შედუღებადი  მასალები  
და შენადუღი 
კონსტრუქციები 

5/125 30   15   1 1 78 

27 
EET81204G1-LP 
 

ლითონური პროდუქციის 
ექსპერტიზისა  და სერტი–
ფიკაციის  საფუძვლები   

5/125  
15 

  
30 

    
1 

 
1 

 
78 

28 
EET84104G1-LB 

 
სამსხმელო წარმოების 
ტექნოლოგიური 
საფუძვლები 

5/125  
15 

   
30 

   
1 

 
1 

 
78 

29 
EET82004G1-LP სამჭედლო-საშტამპავი 

მოწყობილობა 
5/125 15  30    1 1 78 

30 
 
EET84204G1-LP 

დნობით  შედუღების 
ტექნოლოგია და 
მოწყობილობა 

5/125  
30 

  
15 

    
1 

 
1 

 
78 

31 EET84504G2-P საწარმოო პრაქტიკა 5/125          
32 EET86104G1-LB არალითონური  მასალები 5/125 15   30   1 1 78 
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33 

 
EET84304G1-LB 

სამსხმელო შენადნობების 
რაფინირება, 
მოდიფიცირება და 
ლეგირება 

5/125  
15 

   
30 

   
1 

 
1 

 
78 

34 EET84404G1-LB წინაღობით შედუღება 5/125 30   15   1 1 78 

35 
EET81904G1-LP საგლინავი საამქროების 

მოწყობილობა 
5/125 15  30    1 1 78 

36 
EET84504G1-LB 
 

თუჯის სხმულის 
სტრუქტურა და 
თვისებები 

5/125 15   30   1 1 78 

 
 არჩევითი ტექნოლოგიური 

კურსები: 
          

37 
EET81404G1-LS ლეგირებული ფოლადები 

და შენადნობები 
5/125 15 30     1 1 78 

38 

 
EET81304G1-LS 
 

ფერადი ლითონები,   
შენადნობები და მათი 
თერმული დამუშავების 
ტექნოლოგია. 

5/125  
30 

 
15 

     
1 

 
1 

 
78 

39 
EET84604G1-LB 
 

რჩილვის ტექნოლოგია და 
მოწყობილობა 

5/125 30   15   1 1 78 

40 EET84704G1-LB შედუღების დიაგნოსტიკა 5/125 30   15   1 1 78 

    41 
EET84804G1-LB პრეციზიული სხმულების 

წარმოება 
5/125 15   30   1 1 78 

42 
EET86004G1-LB ფერადი ლითონების 

შენადნობების სხმულები 
5/125 15   30   1 1 78       

43 EET80904G1-LB კომპოზიციური მასალები 5/125 15   30   1 1 78 

44 

 
EET81804G1-LPB 
 

ლითონების წნევით 
დამუშავების  მანქანების 
ექსპლუატაცია და 
რემონტი 

 
5/125 

 
15 

  
 

 
30 

   
1 

 
1 

 
78 

45 
 
EET83704G1-LP 
 

ფხვნილოვანი მასალები, 
დანაფარები, 
პრეციზიული დამუშავება 

5/125 15  30    1 1 78 

46 EET84604G2-K საბაკალავრო ნაშრომი 5/125          

47 
 არჩევითი საგანთა 

ჯგუფები 
 
 

         

  საგანთა ჯგუფი 1           

47.1 

 
EET82204G1-LP 
 

თერმულად დამუშავებუ-
ლი ნაკეთობის დეფექტები 
და მათი კონტროლის 
მეთოდები. 

 
5/125 

 
15 

  
30 

    
1 

 
1 

 
78 

47.2 
 
EET82304G1-LK 
 

თერმული საამქროების 
მოწყობილობა და 
დაგეგმარების პრინციპები 

 
5/125 

 
15 

     
30 

 
1 

 
1 

 
78 

47.3 
 
EET83604G1-LP 
 

საიარაღო ფოლადები, 
შენადნობები და მათი 
თერმული დამუშავება 

 
5/125 

 
15 

  
30 

    
1 

 
1 

 
78 

47.4 EET82704G1-LB 
 

ელექტრონულ-სხივური 
ტექნოლოგიები 

5/125 15   30   1 1 78 
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47.5 

 
EET83504G1-LS 

ლითონური ნაკეთობების
ზედაპირული განმტკი-
ცების ელექტროფიზი-
კური ტექნოლოგიები 

 
5/125 

 
15 

 
30 

     
1 

 
1 

 
78 

47.6 EET13604G1-LB 
 

კოროზიის  არსი და 
დაცვის მეთოდები 

5/125 15   30   1 1 78 

  საგანთა ჯგუფი 2           

47.7 
EET84904G1-LB 
 

შედუღების კვების 
წყაროები 

5/125 30   15   1 1 78 

47.8 
EET85004G1-LB 
 

არალითონური მასალების 
შედუღება 

5/125 30   15   1 1 78 

47.9 

 
EET85104G1-LP 

შენადუღი შეერთების სიმ-
ტკიცე და 
კონსტრუქციების 
დეფორმაციები 

5/125  
30 

  
15 

    
1 

 
1 

 
78 

47.10 
EET85204G1-LP   
 

მასალათა  ლაზერული  
დამუშავების  
საფუძვლები 

5/125 30  15    1 1 78 

47.11 
EET85304G1-LB 
 

მასალათა პლაზმური  ჭრა 
და განმტკიცება 

5/125 30   15   1 1 78 

47.12 
EET85404G1-LP 
 

შეერთების მეთოდები  და 
საშემდუღებლო მასალები 

5/125 30  15    1 1 78 

  საგანთა ჯგუფი 3           

47.13 
EET85504G1-LB 
 

საიუველირო სხმულების  
წარმოების ტექნოლოგია 

5/125 15   30   1 1 78 

47.14 
EET85604G1-LB მხატვრული სხმულების 

წარმოების ტექნოლოგია 
5/125 15   30   1 1 78 

47.15 EET86204G1-LP სადნობი ღუმელები და 
საშრობები 

5/125 15  30    1 1 78 

47.16 
 
EET85704G1-LB 

სპეციალური  
დანიშნულების Fe-C შენა-
დნობების სხმულები 

5/125  
15 

   
30 

   
1 

 
1 

 
78 

47.17 
 
EET85804G1-LB 

საყალიბე და საკოპე 
ნარევები. სამსხმელო 
დანაფარები. 

 
5/125 

 
15 

   
30 

   
1 

 
1 

 
78 

47.18 
EET85904G1-LB 
 

შავი  და ფერადი  
ლითონების  სამსხმელო 
წარმოება 

5/125 15   30   1 1 78 

  საგანთა ჯგუფი 4           

47.19 
EET82104G1-LPB გლინვის თეორია და 

ტექნოლოგია 
5/125 15  15 15   1 1 78 

47.20 EET82604G1-LPB ჭედვა-შტამპვის 
ტექნოლოგია 

5/125 15  15 15   1 1 78 

47.21 
 
EET82504G1-LB 
 

მასალათმცოდნეობა 
მხატვრული 
ნაკეთობებისათვის 

 
5/125 

 
15 

   
30 

   
1 

 
1 

 
78 

47.22 EET81504G1-LP ახალი მასალები და 
ნანოტექნოლოგიები 

5/125 30  15    1 1 78 

47.23 EET86304G1-LB სახურებელი ღუმელები 5/125 15   30   1 1 78 
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47.24 EET82404G1-LPB ლითონების მხატვრული 
დამუშავების ხერხები 

5/125 15  15 15   1 1 78 

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

შეთანხმებულია 
სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან                ირმა ინაშვილი 
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