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მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

პროგრამის სახელწოდება 
არქეოლოგია 
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პროგრამის ხელმძღვანელი 

პროფესორი  გივი  ინანიშვილი 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

არქეოლოგიის  მაგისტრი 
(Master of Archaeology) 
მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამის არანაკლებ 120 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში 

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით 

120 კრედიტი 

 
სწავლების ენა 

ქართული 

 
პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია არქეოლოგიის მაგისტრის მომზადება, რომელსაც ექნება ღრმა, სისტემური 
ცოდნა ისტორიული მემკვიდრეობის კვლევის ისტორიის, არქეოლოგიური საველე-საძიებო 
ტექნოლოგიების და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ტექნიკური ექსპერტიზის და 
კონსერვაციის სფეროში, რისთვისაც სტუდენტი უნდა დაეუფლოს არქეოლოგიური მასალის 
მოპოვების, მეცნიერული დამუშავების, მეცნიერულ-ლაბორატორიული ანალიზის, დაცვის და 
კონსერვაციის აპრობირებულ და უახლეს მეთოდებს. 
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პროგრამის აღწერა 

პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით,  1 კრედიტი უდრის 27 საათს, რომელშიც იგულისხმება 
როგორც საკონტაქტო, ისე  დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. კრედიტების განაწილება 
წარმოდგენილია  სასწავლო გეგმაში. პროგრამა გრძელდება 2 წელი (4სემესტრი) და მოიცავს 120 
კრედიტს . სასწავლო კომპონენტი - 75 კრედიტი,  კვლევითი - 45. 
 პირველი წლის  ასათვისებელი   60 კრედიტიდან 55 კრედიტი ეთმობა სასწავლო კურსებს, 5 - კვლევით 
კომპონენტს ანუ პროსპექტუსის შესრულებას. სამაგისტრო კვლევის პროექტი/პროსპექტუსი ფასდება 
მაქსიმუმ 100 ქულით ორი შუალედური შეფასებისა (30+30) და დასკვნითი გამოცდის (40) ქულების 
ჯამით.  
პირველი წლის სასწავლო პროცესი  გრძელდება ორი სემესტრის 42 კვირის მანძილზე  (21-21 კვირა) და  
გაწერილია შემდეგნაირად: ორი კვირა,  კერძოდ VII  და XIV კვირა შუალედური გამოცდებისთვისაა 
განკუთვნილი.  ესე იგი სწავლება და ორი შუალედური შეფასება ხორციელდება 17 კვირის 
განმავლობაში (I-XVII კვირა).  XVIII-დან XXI კვირის ჩათვლით ხორციელდება  დასკვნითი და 
დამატებითი გამოცდები (დამატებითი გამოცდები ტარდება დასკვნითი გამოცდიდან 10 დღის  შედეგ 
და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტმა ვერ მიიღო 51 ქულა და საგანი არ ჩაეთვალა 
ჩაბარებულად, მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია დაგროვილი ჰქონდეს 41 ქულა, რათა შეძლოს 
დამატებით გამოცდაზე გასვლა).                      
 მეორე წლის  ასათვისებელი 60 კრედიტიდან 20 კრედიტი ეთმობა სასწავლო კურსებს, 10 კრედიტი - 
კოლოკვიუმს, ხოლო 30 - სამაგისტრო ნაშრომის დასრულებისა და დაცვისათვისაა განკუთვნილი.                                                                                 
  მეორე წლის სასწავლო პროცესი  გრძელდება ორი სემესტრის 42 კვირის მანძილზე  (21-21 კვირა) და  
გაწერილია შემდეგნაირად: მესამე სემესტრში ორი კვირა,  კერძოდ VII  და XIV კვირა შუალედური 
გამოცდებისთვისაა განკუთვნილი.  ესე იგი სწავლება და ორი შუალედური შეფასება ხორციელდება 17 
კვირის განმავლობაში (I-XVII კვირა). XVIII-დან XXI კვირის ჩათვლით ხორციელდება  დასკვნითი და 
დამატებითი გამოცდები (დამატებითი გამოცდები ტარდება მხოლოდ დასკვნითი გამოცდიდან 10 
დღის  შედეგ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტმა ვერ მიიღო 51 ქულა და საგანი არ ჩაეთვალა 
ჩაბარებულად, მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია დაგროვილი ჰქონდეს 41 ქულა, რათა შეძლოს 
დამატებით გამოცდაზე გასვლა). მეოთხე სემესტრში სრულდება სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობა .                                                                                                          
თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევის (კოლოკვიუმის) შედეგები ფასდება მაქსიმუმ 100 ქულით ორი 
შუალედური შეფასებისა (30+30) და დასკვნითი გამოცდის (40) ქულების ჯამით. 
სამაგისტრო ნაშრომს აფასებს 5-7 წევრისაგან შემდგარი საგამოცდო კომისია (10 კომპონენტით) 
მაქსიმუმ 100 ქულით. 
ნაშრომის საბოლოო შეფასების სკალირებული ქულა (S) გამოითვლება შემდეგი ფორმულით S=2xM, 
სადაც M არის ათივე კომპონენტის შეფასების ჯამური ქულა. 
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტის შეფასების წესი იხილეთ: 
http://www.gtu.ge/Study-Dep/Forms/Regulations.php 

 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული 
აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების 
საფუძველზე (საერთო სამაგისტრო და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული გამოცდები). გამოცდების 
საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის ვებგვერდზე  http://gtu.ge/Study-
Dep/ გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო 
გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
მიერ დადგენილი წესით. 

 

 
სწავლის შედეგები და კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

– ცოდნა და გაცნობიერება : 
– სხვადასხვა ტიპის არქეოლოგიური წყაროს გათხრის სპეციფიკის ცოდნა 
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– მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის დამუშავებისა და მეცნიერული ინტერპრეტაციისათვის 
აუცილებელი ისტორიის და ხელოვნების  ცოდნა 

– არქეოლოგიური კულტურების ისტორიული კონტექსტის კომპლექსური ხედვა 
– არქეოლოგიური არტეფაქტების თეორიული და სტილური ანალიზი 
– საქართველოს ძველი ისტორიის რეკონსტრუქცია 
– არქეოლოგიური წყაროების დაცვის და უსაფრთხოების მექანიზმების ცოდნა 
– სიძველეთა კონსერვაციის სქემაში გარკვევა და კორექტირება 
– ქანების,  არქეოლოგიური წყაროების მასალის - სპეციფიკის ცოდნა-გაცნობიერება 
– სხვისი და საკუთარი მიგნების კრიტიკული ხედვა. 
– ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 
– არქეოლოგიური გათხრების დამოუკიდებლად წარმოება 
– არქეოლოგიური კულტურული ფენების და ძეგლ(ებ)ის ფიქსაცია 
– ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით 

საველე არქეოლოგიური სამუშაოების წარმართვა 
– ძეგლის დაზიანების წყაროს და მასშტაბის დადგენა და მის აღმოსაფხვრელად შემუშავებულ 

ღონისძიებათა განსახორციელებლად გეგმის შემუშავება 
– სიძველის, მატერიალური კულტურის ძეგლის ექსპერტიზის პრინციპების თეორიული და 

პრაქტიკული მაღალპროფესიული რეალიზაცია  
– ძეგლის ტექნიკური კვლევის ექსპერიმენტში თანამედროვე ლაბორატორიული ანალიზის 

მეთოდების გამოყენება 
– არქეოლოგიური მონაპოვრის კომპლექსური კვლევის ტექნიკა-ტექნოლოგიის  სქემის 

რეალიზაცია 
– ორგანული და არაორგანული მასალების ლაბორატორიული რესტავრაცია 
– კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სამუზეუმო რესტავრაცია 
– არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული არტეფაქტების კულტურული ლოკალიზაცია 
– სიძველეთა და სახვითი ხელოვნების ნიმუშთა ტექნიკური ექსპერტიზა 
– სანახელავო ქვების დიაგნოსტიკა 
– ბუნებრივი და ხელოვნური მინერალების და მათი ნაკეთობების ექსპერტული კვლევა 
– ძეგლის, არტეფაქტის  ლაბორატორიულ-ექსპერიმენტული კვლევა 
– გეომორფოლოგიური კვლევითი მიდგომების არქეოლოგიური ძიების პრობლემის 

გადასაწყვეტად ადაპტირება. 

– დასკვნის უნარი : 
– არქეოლოგიური ძეგლის გამოვლენა 
– მატერიალური კულტურის, არქეოლოგიურ  ძეგლზე არსებული ინფორმაციის მეცნიერული 

სინთეზი 
– არქეოლოგიური ძეგლის ისტორიული წარმომავლობისა და იდენტიფიკაციისათვის 

პარამეტრების დადგენა 
–  ძეგლის ხელოვნებათმცოდნეობითი ანალიზის საფუძველზე, მხატვრული სტილის 

ფორმირების გათვალისწინებით, დასკვნების შემუშავება 
– ძეგლის, არტეფაქტის  ლაბორატორიულ-ექსპერიმენტული კვლევის მონაცემთა 

ინტერპრეტაცია 
– პეტროგრაფიული ანალიზის საფუძველზე კერამიკული მასალის ქრონოლოგიური არეალის 

ფარგლების განსაზღვრა 
– ახალაღმოჩენილი მასალის მონაცემებზე დაყრდნობით ადეკვატური დასკვნის ჩამოყალიბება, 
– არქეოლოგიურ ძეგლთა მეცნიერულ ანალიზზე დაყრდნობილი ახალი თვალსაზრისის 

ფორმირება 
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– განსხვავებული მასალის არტეფაქტების ნივთმცოდნეობით ანალიზზე დაყრდნობით 
არგუმენტირებული დასკვნითი დებულების ჩამოყალიბება 

– ძეგლის ისტორიულ-ტექნოლოგიური ანალიზის მახასიათებელთა სინთეზი. 

– კომუნიკაციის უნარი : 
– იდეების რეალიზაციის თუ არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ 

დეტალური წერილობითი მოხსენების მომზადება 
– სრულფასოვანი არქეოლოგიური კვლევების წარმართვის პოტენციალის ანალიზის შეთავაზება 

აუდიტორიისათვის 
– პროფესიული კავშირების დამყარება და მათი რეალიზაცია. 

– სწავლის უნარი : 
– სპეციალობაში მეცნიერული კვლევის  მიმართულების არჩევა 
– მეცნიერული კვლევის დამოუკიდებლად და შემოქმედებითად  წარმართვა 
– მიღებული ცოდნის  მუდმივად განახლების უნარი. 

– ღირებულებები: 
– კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პოლიტიკის წარმართვა და კორექტირება 
– კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროში დამკვიდრებული და მოწინავე საზოგადოებების 

მიერ მიღებული სტანდარტით ოპერირება.   

 
 
სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები 

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

ნაშრომი 
სწავლის პროცესში, კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება 
სწავლის შემდეგი მეთოდები: 
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 
ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას.  
5. 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 
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სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ 
სახეს ატარებდეს.  
6. ანალიზის მეთოდი – გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 
ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 
საკითხების დეტალური გაშუქება.  
7. სინთეზის მეთოდი – გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას. 
ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის განვითარებას.  
8. 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. 
9. წერითი მუშაობის მეთოდი – რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ამონაწერებისა და 
ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესეს შესრულება 
და სხვ.  
10. ლაბორატორიული მეთოდი – გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ცდების დაყენება, 
ვიდეომასალის, დინამიკური ხასიათის მასალის ჩვენება და სხვ.  
11. პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს 
პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს. ამ შემთხვევაში სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე 
დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ მოქმედებას, მაგალითად, საწარმოო და პედაგოგიური 
პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.  
12. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პედაგოგს 
მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 
მოცემული თემის ფარგლებში.  
13. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ 
ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 
პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  
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 წარედგინება ფართო აუდიტორიას. სწავლების 
კონკრეტული მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში). 

 
სტუდენტის ცოდნის შეფასება 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. 
დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  

• (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  
• (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  
• (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  
• (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  
• (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  

• (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 
მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე 
ერთხელ გასვლის უფლება. 

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

თანდართულ სილაბუსებში მოცემულია სტუდენტის ცოდნის შეფასების ფორმები, მეთოდები, 
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კრიტერიუმები და სკალები.  
კვლევითი კომპონენტის შეფასების წესი მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 
http://www.gtu.ge/Study-Dep/Forms/Regulations.php 

 
დასაქმების სფერო 

• არქეოლოგიური კვლევის პროექტები 
•  მუზეუმები 
• კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და ექსპერტიზაზე  ორიენტირებული დაწესებულებები. 

 

 
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამები 

 
პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამას თან ახლავს მატერიალური რესურსის დამადასტურებელი დოკუმენტი და აკადემიური 
პერსონალის CV-ები 

 
თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 20 

 
საგანმანათლებლო პროგრამის სქემა 

 

№ 
სასწავლო და კვლევითი 

კომპონენტები 

I წელი II წელი 

სულ 
კრედიტები 

სე
მე

სტ
რ

ი 
I 

სე
მე

სტ
რ

ი 
II

 

სე
მე

სტ
რ

ი 
II

I  

სე
მე

სტ
რ

ი 
IV

 

 სასწავლო კომპონენტი:      

1  სასწავლო კურსები 30 25 20  75 

 კვლევითი კომპონენტი:      

2 სამაგისტრო კვლევის პროექტი 
/პროსპექტუსი   5   5 

3 თეორიული/ექსპერიმენტული 
კვლევა/კოლოკვიუმი  

  10  10 

4 სამაგისტრო ნაშრომის დასრულება და 
დაცვა 

   30 30 

ECTS 
კრედიტები 

სემესტრში 30 30 30 30 120 
კურსზე 60 60 120 
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პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა 
 

№ 

 

საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

საგნის 
კოდი 

I წელი 
II 

წელი 

სემესტრი 

I II III 

1 SAHIG 07                       საქართველოს ძველი ისტორიის წყაროები არ გააჩნია 5   

2 ANEC 
007 

ძველი ახლო აღმოსავლეთის ეთნოსები და კავკასია არ გააჩნია 5   

3 MASC 007                 ნივთმცოდნეობა არ გააჩნია 5   

4 
ARART 
O7  

არქეოლოგიური არტეფაქტები არ გააჩნია 5   

5 GEMOR  
03 გეომორფოლოგია       არ გააჩნია 5   

  ბიზნესკომუნიკაცია (არჩევითი) არ გააჩნია 5   

6 BSCE007                ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური ენა) - -   

7 BSCF007 ბიზნესკომუნიკაცია (ფრანგული ენა ) - -   

8 BSCG007 ბიზნესკომუნიკაცია  (გერმანული ენა) - -   

9 BSCR007 ბიზნესკომუნიკაცია  (რუსული ენა) - -   

  თარგმანის თეორია და პრაქტიკა        (არჩევითი) არ გააჩნია  5  

10 TPTE007 თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) -  -  

11 TPTF007 თარგმანის თეორია და პრაქტიკა  (ფრანგული) -  -  

12 TPTG007 თარგმანის თეორია და პრაქტიკა  (გერმანული) -  -  

13 TPTR007 თარგმანის თეორია და პრაქტიკა  (რუსული) -  -  

14 PETLI  
03 პეტროგრაფია, ლითოლოგია არ გააჩნია  5  

15 HITAS 07           ხელოვნების სტილთა ისტორია და თეორია არ გააჩნია  5  

16 
COCU 
007 

მატერიალური კულტურის ძეგლების კონსერვაცია  ნივთმცოდ 
ნეობა 

 5  

17 
ARTBI 
O7 თბილისის არქეოლოგია        

არქეოლოგიუ
რი 

არტეფაქტები 
 5  

18 
TEXAN 07                  სიძველეთა ტექნიკური ექსპერტიზა ნივთმცოდ 

ნეობა 
  5 

19 APMINO3  გამოყენებითი   მინერალოგია  არ გააჩნია   5 

20 
FIPRA 07 
 საველე  პრაქტიკა  

არქეოლოგიუ
რი 

არტეფაქტები        
  10 

სემესტრში 30 25 20 

წელიწადში 55 20 

სულ 75 
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სწავლის შედეგების რუკა 
 

 
საგნის 
კოდი 

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 
SAHIG 07                        საქართველოს ძველი ისტორიის 

წყაროები 
+ + +  + + 

2 
ANEC 007        ძველი ახლო აღმოსავლეთის ეთნოსები 

და კავკასია 
+  +   + 

3 MASC 007                 ნივთმცოდნეობა + + +  +  

4 ARART O7 -   არქეოლოგიური არტეფაქტები + + + +   

5 GEMOR  03 გეომორფოლოგია       + + +    

  ბიზნესკომუნიკაცია (არჩევითი) + +  +  + 
6 BSCE007                ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური ენა)       
7 BSCF007 ბიზნესკომუნიკაცია (ფრანგული ენა)       
8 BSCG007 ბიზნესკომუნიკაცია  (გერმანული ენა)       
9 BSCR007 ბიზნესკომუნიკაცია  (რუსული  ენა)       

 
 თარგმანის თეორია და პრაქტიკა 

(არჩევითი) 
+ +  +   

10 
TPTE007 თარგმანის თეორია და პრაქტიკა 

(ინგლისური) 
      

11 
TPTF007 თარგმანის თეორია და პრაქტიკა  

(ფრანგული) 
      

12 
TPTG007 თარგმანის თეორია და პრაქტიკა  

(გერმანული) 
      

13 
TPTR007 თარგმანის თეორია და პრაქტიკა  

(რუსული) 
      

14 PETLI  03 პეტროგრაფია, ლითოლოგია + + +    

15 
HITAS 07           ხელოვნების სტილთა ისტორია და 

თეორია 
+ + + +  + 

16 
COCU 007 მატერიალური კულტურის ძეგლების 

კონსერვაცია  
+ + +  + + 

17 ARTBI O7 თბილისის არქეოლოგია        +  +    
18 TEXAN 07              სიძველეთა ტექნიკური ექსპერტიზა + + +    

19 APMIN O3  გამოყენებითი   მინერალოგია  + + +  +  

20 FIPRA 07 საველე  პრაქტიკა  + + + +   
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პროგრამის სასწავლო გეგმა 

 
 
 

 
№ 

 
 

                                             საათები 
 

 
                   საგანი 

EC
TS

  
\ ს

აა
თ

ი 

ლ
ექ

ცი
ა 

სე
მი

ნა
რ

ი 
( ჯ

გუ
ფ

ში
 

მუ
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

 
სა

მუ
შა

ო
/პ

რ
ო

ექ
ტ

ი 

კო
ნს

უ
ლ

ტ
აც

ია
 

შუ
ალ

ედ
უ

რ
ი/

დ
ას

კ 
ვნ

ით
ი 

გა
მო

ცდ
ა  

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი 
მუ

შა
ო

ბა
 

1 საქართველოს ძველი ისტორიის წყაროები 5/135 15 30     15 2/1 72 

2 
ძველი ახლო აღმოსავლეთის ეთნოსები და 
კავკასია 

5/135 15 30     15 2/1 72 

3 ნივთმცოდნეობა 5/135 15 30     15 2/1 72 

4  არქეოლოგიური არტეფაქტები 5/135 15 30     15 2/1 72 

5 გეომორფოლოგია       5/135 15  30    15 2/1 72 

6 
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური ენა, 
ფრანგული ენა, გერმანული ენა, რუსული 
ენა) 

5/135   45    15 2/1 72 

7 
თარგმანის თეორია და პრაქტიკა 
(ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, 
რუსული) 

5/135 15  30    15 2/1 72 

8 პეტროგრაფია, ლითოლოგია 5/135 15  30    15 2/1 72 

9 ხელოვნების სტილთა ისტორია და თეორია 5/135 15  30    15 2/1 72 

10  მატერიალური კულტურის ძეგლების 
კონსერვაცია   

5/135 15   30   15 2/1 72 

11 თბილისის არქეოლოგია        5/135 15 30     15 2/1 72 

12 სიძველეთა ტექნიკური ექსპერტიზა 5/135 15   30   15 2/1 72 

13 გამოყენებითი   მინერალოგია  5/135 15   30   15 2/1 72 

14 საველე  პრაქტიკა  10/ 
270 

    180   2/1  87 

 
 
პროგრამის ხელმძღვანელი   გივი  ინანიშვილი 
 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის   ივანე  ჯაგოდნიშვილი 
სამსახურის უფროსი 
 
ფაკულტეტის დეკანი   რუსუდან ქუთათელაძე 
                
                მიღებულია 
         ბიზნეს ინჟინერინგის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 
     2013      წლის      12  დეკემბერს    
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე   რუსუდან ქუთათელაძე 

 
შეთანხმებულია 

სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის ხელმძღვანელი        გიორგი ძიძიგური 


