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მიენიჭება პროგრამით გათვალისწინებული ძირითადი სპეციალობის 230  კრედიტის და თავისუფალი 

კომპონენტების სახით 10 კრედიტის ათვისების შემდეგ, არანაკლებ 240 კრედიტის შესრულების 

შემთხვევაში. 

სწავლების ენა 

ქართული 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი 

სახელმწიფო სერტიფიკატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მფლობელს, რომელიც 

ჩაირიცხება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.   

პროგრამის აღწერა 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა ,,მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული 

სისტემების მართვა“ შედგენილია ECTS სისტემით, 

1 კრედიტი უტოლდება 25 საათს, რომელშიც იგულისხმება როგორც საკონტაქტო, ისე  

დამოუკიდებელი  მუშაობის  საათები. პროგრამა გრძელდება 4 წელი (8 სემსესტრი).   
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       ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს (ECTS). რაც უზრუნველყოფს 

პროგრამის მიზნების და ძირითადი კვალიფიკაციისათვის საჭირო სწავლის შედეგების მიღწევას 

უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს ბაკალავრიატის საფეხურის აღმწერის შესაბამისი 

დონით.  

კრედიტების განაწილება წარმოდგენილია სასწავლო გეგმაში. სასწავლო კურსები 

წარმოდგენილია სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების სახით: სავალდებულო სასწავლო 

კურსები 230 კრედიტი (მათ შორის პრაქტიკა: საველე -5კრედიტი, საწარმოო-5 კრედიტი, საბაკალავრო 

ნაშრომი 5 კრედიტი, სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები 10 კრედიტი ) და თავისუფალი 

კომპონენტები 10 კრედიტი.  

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ,,მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული 

სისტემების მართვა“ სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები დალაგებულია 

ლოგიკური თანმიმდევრობით, ზოგადიდან დარგობრივისკენ და მარტივიდან რთულისკენ. სასწავლო 

გეგმაში მოცემულია ინფორმაცია სასწავლო კურსების დაშვების წინაპირობების შესახებ. ერთი 

სემესტრი მოიცავს 20 კვირას, აქედან სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს 15 კვირის მანძილზე.   

სტუ-ს რექტორის მიერ სემესტრის დაწყებამდე გამოიცემა და ვებგვერზე ქვეყნდება აკადემიური 

კალენდარი. 

პირველი სასწავლო წლის ხანგრძლივობაა 2 სემესტრი. სტუდენტი ორი სემესტრის განმავლობაში 

შეისწავლის 12 სასწავლო კურსს (60 კრედიტი). 

 

მეორე სასწავლო წლის ხანგრძლივობაა 2 სემესტრი. სტუდენტი  ორი  სემესტრის განმავლობაში 

შეისწავლის 12 სავალდებულო სასწავლო კურსს (60 კრედიტი). 

 

მესამე სასწავლო წლის ხანგრძლივობაა 2 სემესტრი. სტუდენტი ორი სემესტრის  განმავლობაში 

შეისწავლის 10 სასწავლო კურსს და გაივლის  ორ პრაქტიკას (საველე, საწარმოო) სულ (60 კრედიტი),   

რომელთაგან 10 კრედიტი არის არჩევითი,  5 კრედიტი საწარმოო პრაქტიკა, 5 კრედიტი საველე 

პრაქტიკა, ხოლო 40 კრედიტი სავალდებულო სასწავლო კურსები. 

 

მეოთხე სასწავლო წლის ხანგრძლივობაა 2 სემესტრი. სტუდენტი ორი სემესტრის განმავლობაში 

შეისწავლის 11 სასწავლო კურსს და შეასრულებს საბაკალავრო ნაშრომს სულ (60 კრედიტი), 

რომელთაგან 10 კრედიტი თავისუფალი სასწავლო კურსი, 5 კრედიტი საბაკალავრო ნაშრომი, ხოლო 

ძირითადი სასწავლო კურსები 45 კრედიტი. 

სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული სასწავლო პროცესის ორგანიზების, 

სტუდენტთა მიღწევების, შეფასების, სტუდენტებთან სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების და 

სტუდენტის მიერ კრედიტების დაგროვების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია 

დოკუმენტში ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია“, 

რომელიც განთავსებულია ვებგვერდზე: https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php 

პროგრამის მიზანი 

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და პროფესიული) 

1. განაზოგადებს ინფორმაციებს გაეროს მიერ პროგნოზირებული გლობალური შიმშილობის, 

მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების მართვის საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზანია:  

 მოამზადოს ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე ორიენტირებული მენეჯმენტის 

ბაკალავრი, რომელსაც ექნება მთის მდგრადი ფერმერული სისტემების მართვის თეორიებისა და 

პრინციპების, გარემოს დაცვის, დეგრადირებული, დაბალნაყოფიერი ნიადაგების გაუმჯობესების, 

ფიტო სანიტარული მელიორაციის, მთის ეკოლოგიურად ცვალებად და რისკებით სავსე გარემოში 

,,IFOAM’’- ის მიერ რეკომენდირებული სისტემების მენეჯმენტის ცოდნა; 

 აღჭურვოს სტუდენტი კლიმატგონივრული ტექნოლოგიების გამოყენებით მთაში არსებული მძიმე 

სოციალური, ეკონომიკური, ეკოლოგიური სირთულეების შემცირებისათვის, გონივრული ფინანსური, 

ორგანიზაციული ქცევისათვის, ბიზნესის გაფართოებისათვის და მთის ორგანული ფერმერული 

სისტემების მდგრადი მართვისათვის და საქმიანობის ეთიკური პრინციპების დაცვით. 

https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php
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წყურვილის, კლიმატის გლობალური ცვლილებებით გამოწვეული მოვლენების პრევენციის 

საკითხებზე, მდგრადი მართვის და ეკონომიკურად ეფექტური მენეჯმენტის კარგ 

გამოცდილებაზე;  

2. იყენებს გლობალური მდგრადობის მიზნების, მათი პრინციპების განსახორციელებლად 

საჭირო ცოდნას; 

3. იაზრებს წარმოების მენეჯმენტში კლიმატგონივრული ტექნოლოგიების, ტექნიკის 

გამოყენების, ორგანული პროდუქციის წარმოება რეალიზაციისათვის საჭირო თეორიულ და 

პრაქტიკულ საკითხებს;  

4. აანალიზებს ინფორმაციას უსაფრთხო, ეკოლოგიურად სუფთა აგრობიზნესში მენეჯმენტის, 

ორგანიზაციული ქცევის, მომარაგება-რეალიზაციის ჯაჭვის მნიშვნელობაზე;  

5. განსაზღვრავს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ჩასატარებელი საქმიანობების 

პრიორიტეტებს, მართვის თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიების, ბაზრის, წარმოების 

ფინანსური მდგრადობის განმსაზღვრელი პროცესების გათვალისწინებით; 

6. განიხილავს მთის ისტორიული, კულტურული, ბუნებრივი, გენეტიკური მემკვიდრეობის, 

ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების, სოციალური, ეკომიგრაციის კონტროლის საქმეში 

რეგიონალური ეკონომიკის მნიშვნელობას; 

7. მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების მენეჯმენტისათვის საჭირო   ცოდნის 

საფუძველზე, აყალიბებს მოსაზრებებს და წარადგენს სპეციალისტებთან და 

საზოგადოებასთან; 

8. იზიარებს  მთის ისტორიული, კულტურული, ბუნებრივ, გენეტიკური მემკვიდრეობის დაცვის, 

სამუშაო ადგილების შექმნის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების და 

ეკომიგრაციის პრევენციის მიზანშეწონილებას; 

9. დამოუკიდებლად გეგმავს  სწავლის  გაგრძელების შესაძლებლობას უმაღლესი განათლების 

შემდგომ საფეხურზე; 

10. ავლენს პატივისცემას პროფესიისა და პარტნიორებისადმი, გლობალური მდგრადობის 

მიზნებისადმი. 

სწავლის შედეგების მიღწევის (სწავლება-სწავლის) მეთოდები 

 ლექცია  სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)  პრაქტიკული  ლაბორატორიული 

 პრაქტიკა  საკურსო სამუშაო/პროექტი  კონსულტაცია  დამოუკიდებელი მუშაობა 

 სწავლის პროცესში კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება 

სწავლება-სწავლის მეთოდების ქვემოთ მოცემული შესაბამისი აქტივობები, რომლებიც ასახულია 

შესაბამის სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში): დისკუსია/დებატები; თანამშრომლობითი 

(cooperative) სწავლება; ჯგუფური (collaborative) მუშაობა; პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - 

მეთოდი;  ევრისტიკული მეთოდი; 

შემთხვევების შესწავლა (Case study); გონებრივი იერიში (Brain storming); დემონსტრირების მეთოდი; 

ინდუქციური მეთოდი; დედუქციური მეთოდი; ანალიზის მეთოდი; სინთეზის მეთოდი; ვერბალური 

ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი; წერითი მუშაობის მეთოდი; ლაბორატორიული მეთოდი; პრაქტიკული 

მეთოდები; ახსნა-განმარტებითი მეთოდი; ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება; პროექტის 

შემუშავება და პრეზენტაცია; საბაკალავრო ნაშრომი. 

 

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 
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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. 

FX-ის მიღების შემთხვევაში ინიშნება დამატებით გამოცდა, შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 

5 დღეში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებულ 

ქულას. 

დეტალური ინფორმაცია მოცემულია სტუ-ის ვებგვერდზე: საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია: https://gtu.ge/Study-

Dep/Forms/Forms.php 

დასაქმების სფერო 

 საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მდგრადი 

განვითარების პროექტები 

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

 მთის სოფლის მდგრადი ორგანული  წარმოების განვითარების საერთაშორისო და 

ადგილობრივი პროგრამები 

 კოოპერატივები. სასათბურე თუ სხვა სახის ორგანული მეურნეობები, მთის დარგობრივი 

ფერმერული გაერთიანებები  

 ორგანული პროდუქციის მწარმოებელი მცენარეთა დაცვის საშუალებების მწარმოებელი და 

სავაჭო კომერციული სტრუქტურები,  ღია და დახურული გრუნტის  მეურნეობები 

 გარემოსდაცვითი საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები 

 „შპს მექანიზატორის“ რეგიონალური მომსახურეობის ცენტრები 

 კვებისა და სურსათის უვნებლობის ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები 

 სავაჭრო ქსელის შესაბამისი მომსახურების სფეროები  (აგრარული  ბაზრები, სუპერ და  

ჰიპერმარკეტები) 

 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტთა გადამამუშავებელი საწარმოები და კომპანიები 

 ორგანული და სასურსათო აგრო–წარმოების მოწყობის სამსახურები 

 აგრარული პროფილის სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები 

 სახელმწიფო/კერძო კვლევითი, საკონსულტაციო და მომსახურების ცენტრები 

 INVITRO გამრავლების, ორგანული თუ ჩვეულებრივი სათესლე და სარგავი მასალების 

წარმოებები 

 სააუდიტორო მიმართულების სამსახურები 

 რეგიონალური, მუნიციპალური და სხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო საკონსულტაციო 

სამსახურები, დარგობრივი ბიზნეს კონსულტაციბი, გაყიდვები, სავაჭრო პრესა 

 დარგთან დაკავშირებული  სამსახურები, საგანმანათლებო დაწესებულებები 

 ორგანული კვების მრეწველობა 

 ორგანული მოსავლის წარმოება, მცენარეთა და გარემოს დაცვა, მცენარეების მოშენება 

 ორგანული ცხოველების კვება, ცხოველების მომშენება და ორგანული მეცხოველეობის წარმოება 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები 

https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php
https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php
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პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით, დამატებითი 

ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტაციაში. 

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 87 

პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა: 

№ 

 

 

სასწავლო კურსი 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი III წელი IV წელი 

სემესტრი 

I II III IV V VI VII VIII 

1 უცხოური ენა - 1    

1.1 უცხოური ენა (ინგლისური) – B1.1 არ აქვს 

6 

       

1.2 უცხოური  ენა (გერმანული) - B 1.1 არ აქვს        

1.3 უცხოური ენა (ფრანგული) – B1.1 არ აქვს        

1.4 უცხოური ენა (რუსული) – B1.1 არ აქვს        

2. 
გამოყენებითი ინფორმატიკის 

საფუძვლები 1 
არ აქვს 4        

3. ეკონომიკის საფუძვლები არ აქვს 5        

4. მენეჯმენტის  საფუძვლები არ აქვს 5        

5. მარკეტინგის საფუძვლები  არ აქვს 5        

6.  ბიზნესის  საფუძვლები  არ აქვს 5        

7.                                                                       უცხოური ენა - 2 

7.1  უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2 

უცხოური ენა 

(ინგლისური) – 

B1.1 

 

6 

      

7.2 უცხოური  ენა (გერმანული) - B 1.2 

უცხოური  ენა 

(გერმანული) - B 

1.1 

       

7.3 უცხოური ენა (ფრანგული) – B1.2 

უცხოური ენა 

(ფრანგული) – 

B1.1 

       

7.4 უცხოური ენა (რუსული) – B1.2 

უცხოური ენა 

(რუსული) – 

B1.1 

       

ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

  8. 
მთის მდგრადი განვითარების 

საფუძვლები  
არ აქვს  6       

  9. 

 მთის მდგრადი ორგანული 

ფერმერული სისტემების 

საფუძვლები 

,,მენეჯმენტის  

საფუძვლები’’;. 

,,გამოყენებითი 

ინფორმატიკის 

 5       
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საფუძვლები - 

1’’; 

10.  ფინანსების  საფუძვლები 
   ეკონომიკის 

საფუძვლები 
 5       

11. 

 თანამედროვე ინოვაციური 

ტექნოლოგიების საფუძვლები 

მთიანი რეგიონების 

განვითარებაში 

არ აქვს  4       

12. სტატისტიკის საფუძვლები  
არ აქვს 

 
 4       

   13.  უცხოური ენა -  3 

13.1 უცხოური ენა (ინგლისური) – B2.1  

უცხოური ენა 

(ინგლისური) - 

B1.2 

  

5 

     

13.2 უცხოური ენა (გერმანული) – B2.1 

უცხოური  ენა 

(გერმანული) - B 

1.2 

       

13.3 უცხოური ენა (ფრანგული) – B2.1 

უცხოური ენა 

(ფრანგული) – 

B1.2 

       

13.4 უცხოური ენა (რუსული) - B2.1 

უცხოური ენა 

(რუსული) – 

B1.2 

       

ძირითადი სპეციალობის კურსები (დარგობრივი) 

14. 

მთის ორგანული მეცხოველეობის 

საფუძვლები 

 

თანამედროვე 

ინოვაციური 

ტექნოლოგიები

ს საფუძვლები 

მთიანი 

რეგიონების 

განვითარებაში. 

მთის მდგრადი 

ორგანული 

ფერმერული 

სისტემების   

საფუძვლები.   

  5      

15.  მიკრობიოლოგიის საფუძვლები არ აქვს   5      

16. 

დაპროექტება და პროექტის 

მართვა აგრარულ და 

ბიოსისტემების ინჟინერიაში  

..ბიზნესის  

საფუძვლები’’; 

,,სტატისტიკის 

საფუძვლები’’; 

  5      

17. 

 

მთის კლიმატი და     

აგრომეტეოროლოგიის 

საფუძვლები 

 

 

არ აქვს 
  5      

18 
 ბიოეკონომიკა  

 

ეკონომიკის 

საფუძვლები 
  5      

19. უცხო ენა - 4 

19.1 

 
 უცხოური ენა (ინგლისური) – B2.2 

უცხოური ენა 

(ინგლისური) – 

B2.1 

   5     
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19.2 უცხოური ენა (გერმანული) – B2.2 

უცხოური ენა 

(გერმანული) – 

B2.1 

       

19.3 უცხოური ენა (ფრანგული) – B2.2 

უცხოური ენა 

(ფრანგული) – 

B2.1 

       

19.4 უცხოური  ენა (რუსული) - B2.2 

უცხოური ენა 

(რუსული) - 

B2.1 

       

ძირითადი სპეციალობის კურსები (დარგობრივი) 

20. 
ფერმერული მეურნეობის 

მენეჯმენტი  

,,მენეჯმენტის 

საფუძვლები; 

დაპროექტება 

და პროექტის 

მართვა 

აგრარულ და 

ბიოსისტემების 

ინჟინერიაში; 

   5     

21.   მწვანე ეკონომიკა 
ეკონომიკის 

საფუძვლები 
   5     

22. 

საქართველოს მაღალმთის 

ნიადაგები 

 

მთის კლიმატი 

და     

აგრომეტეორო

ლოგიის 

საფუძვლები 

   5     

23. 
ცხოველთა გენეტიკის 

საფუძვლები   

,,მთის 

ორგანული 

მეცხოველეობის 

საფუძვლები’’; 

,,მიკრობიოლოგ

იის 

საფუძვლები ’’; 

   5     

24 
ტყე და მერქნის დამუშავების 

მართვა 

მთის მდგრადი 

განვითარების 

საფუძვლები 

   5      

25. არჩევითი სპეციალობის კურსები (დარგობრივი) 

25.1 

წყლის გამოყენების ოპტიმალური 

რეჟიმები მთის მდგრად   

ორგანულ  ფერმერულ სისტემებში 

არ აქვს     

5 

   

25.2 მთიანი რეგიონების დემოგრაფია არ აქვს        

25.3 
საგადასახადო დაბეგვრის 

საფუძვლები. 
არ აქვს        

25.4 
მთის  ორგანული მინდვრად 

საკვებწარმოება 
არ აქვს        

25.5.  
მთის ორგანული მდელოთ 

საკვებწარმოება 
არ აქვს        

25.6. 
მთიანი რეგიონების წყლის 

რესურსების ხარისხის დაცვა 
არ აქვს        

25.7. 
ადამიანისა და გარემოს 

რადიაციული უსაფრთხოება 
არ აქვს        
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25.8. მიწადმოქმედების საფუძვლები არ აქვს        

25.9 
გარემოს შეფასება, ეკოლოგიური 

ექსპერტიზა  და აუდიტი 
არ აქვს        

25.10 
სამეწარმეო საქმიანობის  

საფუძვლები 
არ აქვს         

25.11 ორგანული ქიმია A არა აქვს         

ძირითადი სპეციალობის კურსები (დარგობრივი) 

26. ცხოველთა  მომშენებლობა 

,,ცხოველთა 

გენეტიკის 

საფუძვლები’’. 

,,მარკეტინგის 

საფუძვლები’’; 

    5    

27 
 

სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაცია 

საქართველოს 

მაღალმთის 

ნიადაგები. 

    5    

28 
საწარმოო პრაქტიკა ,,სამთო 

სატყეო მეურნეობის მართვაში’’ 

ორგანული ტყე,  

ორგანული 

მერქნის 

დამუშავების 

მართვა; 

მწვანე 

ეკონომიკა 

    5    

29. 

 

გეოგრაფიული ინფორმაციული 

სისტემები მდგრადი 

განვითარებისათვის 

მთის მდგრადი 

განვითარების 

საფუძვლები; 

    5    

30. 
აგრობიზნესის მიწოდების ჯაჭვის 

მდგრადი  მართვის საფუძვლები  

ფერმერული 

მეურნეობის 

მენეჯმენტი 

    5    

31. არჩევითი სპეციალობის კურსები (დარგობრივი) 

31.1 

კულტურულ მცენარეთა 

ორგანული სელექცია, 

მეთესლეობა და თესლმცოდნეობა 

არ აქვს      

5 

  

31.2 

 

მთის ბუნებრივი საკვები 

რესურსების გამოყენების 

უსაფრთხოება და უვნებლობა 

არ აქვს        

31.3 ცხოველთა ანატომია. არ აქვს        

31.4 ეკო-სასოფლო ტურიზმი არ აქვს        

31.5 
საქართველოს ფიზიკური 

გეოგრაფია 
არ აქვს        

ძირითადი სპეციალობის კურსები (დარგობრივი) 

32. 
ცხოველთა ორგანული კვება მთის 

ორგანულ ფერმერულ სისტემებში 

,,მწვანე 

ეკონომიკა; 

,,ცხოველთა 

მომშენებლობა’’;                                                                                                                                                                                                                                       

     5   

33. 

მცენარეთა  INVITRO გამრავლების  

მენეჯმენტი 

 

,,მიკრობიოლოგ

იის 

საფუძვლები’’; 

     5   
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აგრობიზნესის 

მიწოდების 

ჯაჭვის 

მდგრადი  

მართვის 

საფუძვლები; 

  34 

საველე პრაქტიკა ,,მთიანი 

რეგიონების ორგანული 

ფერმერული სისტემების მართვა“ 

 

საწარმოო 

პრაქტიკა 

,,სამთო სატყეო 

მეურნეობის 

მართვაში’’; 

,,ცხოველთა  

მომშენებლობა’’. 

     5   

  35 
რესურსები და სტრატეგიული 

მენეჯმენტი  

დაპროექტება 

და პროექტის 

მართვა 

აგრარულ და 

ბიოსისტემების 

ინჟინერიაში 

     5   

36 ოპერაციული მენეჯმენტი 
მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
     5   

37. 
მთიანი ზონის სამკურნალო 

მცენარეების მენეჯმენტი 

მცენარეთა 

ორგანული 

(INVITRO)  

გამრავლების 

მენეჯმენტი 

      5  

38 
რეგიონალური  

ეკონომიკის საფუძვლები   

რესურსები და 

სტრატეგიული 

მენეჯმენტი; 

 

საველე 

პრაქტიკა 

,,მთიანი 

რეგიონების 

ორგანული 

ფერმერული 

სისტემების 

მართვა“ 

      5  

 

39. 

ფინანსური მენეჯმენტი 

აგრობიზნესისათვის  

ოპერაციული 

მენეჯმენტი 
      5  

40 

მცენარეთა მავნებლები, 

დაავადებები და ინტეგრირებული 

დაცვა მთის ფერმერულ 

სისტემებში 

მიკრობიოლოგი

ის საფუძვლები; 

მთის მდგრადი 

ორგანული 

ფერმერული 

სისტემების 

საფუძვლები 

      5  

41. 

ორგანული რძე და რძის 

პროდუქტების წარმოების 

მენეჯმენტი 

,,ცხოველთა 

ორგანული 

კვება მთის 

ორგანულ 

ფერმერულ 

სისტემებში;. 

      5  
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42 თავისუფალი  კომპონენტები 

42.1 
მდგრადი განვითარების 

ეროვნული სტრატეგია 
არ აქვს       

5 

 

42.2 საქართველოს ისტორია  არ აქვს        

42.3 
შესავალი მასპინძლობის 

ინდუსტრიაში 
არ აქვს        

42.4 
ქართული ენის გამოყენებითი 

სტილისტიკა 
არ აქვს        

 

42.5 
 რელიგიების ისტორია არ აქვს            

43. 

ორგანული ხორცი და ხორცის 

პროდუქტების წარმოების  

ტექნოლოგია 

ორგანული რძე 

და რძის 

პროდუქტების 

წარმოების 

მენეჯმენტი. 

       
5 

 

44 
მთის ზონის ორგანული სოფლის   

მეურნეობა 

რეგიონალური  

ეკონომიკის 

საფუძვლები;   

რესურსები და 

სტრატეგიული 

მენეჯმენტი ; 

       5 

45. 

მთის ბიომრავალფეროვნების 

კონსერვაცია და რაციონალური 

გამოყენების მენეჯმენტი 

 

,,მცენარეთა 

მავნებლები, 

დაავადებები და 

ინტეგრირებულ

ი დაცვა მთის 

ფერმერულ 

სისტემებში“ 

მთიანი ზონის 

სამკურნალო 

მცენარეების 

მენეჯმენტი; 

       5 

46. ორგანიზაციული ქცევა 
მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
       5 

47. თავისუფალი  კომპონენტები 

47.1 
კრიტიკული აზროვნების 

საფუძვლები 
არ აქვს        

5 

47.2 ქვეყანათმცოდნეობა არ აქვს        

47.3 პოლიტოლოგია არ აქვს        

47.4 დემოკრატია და მოქალაქეობა არ აქვს        

47.5 კლიენტთა მომსახურება არ აქვს        

47.6 კულტურა და თანამედროვეობა არ აქვს        

47.7 ფილოსოფიის შესავალი არ აქვს        

47.8 შესავალი ფერთამცოდნეობაში არ აქვს        

47.9 
საზოგადოებრივი სექტორის 

ეკონომიკა 
არ აქვს        

47.10 წერითი და ზეპირი არ აქვს        
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პროგრამის სასწავლო გეგმა 

 

№ 

 

 

სასწავლო კურსის 

კოდი 

 

 

სასწავლო კურსი 

E
C

T
S 

 კ
რ

ედ
ი

ტ
ი

/ს
აა

თ
ი

 

საათი 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

სე
მი

ნა
რ

ი
 (

ჯ
გ

უ
ფ

შ
ი

 მ
უ

შა
ო

ბ
ა)

 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
ი

უ
ლ

ი
 

პრ
აქ

ტ
ი

კა
 

სა
კუ

რ
სო

 ს
ამ

უ
შა

ო
/პ

რ
ო

ექ
ტ

ი
 

შუ
ას

ემ
ეს

ტ
რ

უ
ლ

ი
 გ

ამ
ო

ც
დ

ა 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი

 გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
 მ

უ
შ

აო
ბ

ა 

1.1  LEH19212G1-P  
-უცხოური ენა (ინგლისური) – 

B1.1 
6/150   60    1 1 88 

1.2  LEH18812G1-P  
უცხოური  ენა (გერმანული) - 

B 1.1 
6/150   60    1 1 88 

კომუნიკაციები 

48. 

საბაკალავრო ნაშრომი ,,მთის 

ორგანული ფერმერული 

სისტემების მართვა“- ში  

საველე 

პრაქტიკა 

,,მთიანი 

რეგიონების 

ორგანული 

ფერმერული 

სისტემების 

მართვა“; 

„ფინანსური 

მენეჯმენტი 

აგრობიზნესისა

თვის“ 

„სასოფლო -

სამეურნეო 

მექანიზაცია“ 

„აგრობიზნესის 

მიწოდების 

ჯაჭვის 

მდგრადი 

მართვის  

საფუძვლები“ 

„ცხოველთა 

ორგანული 

კვება მთის 

ორგანულ 

ფერმერულ 

სისტემებში“  

       5 

სემესტრში 30 30 30 30 30 30 30 30 

წელიწადში 60 60 60 60 

სულ 240 



- 12 -  (სულ 15 გვ.) 

1.3  LEH18612G1-P 
უცხოური ენა (ფრანგული) – 

B1.1 
6/150   60    1 1 88 

1.4  LEH19012G1-P 
უცხოური ენა (რუსული) – 

B1.1 
6/150   60    1 1 88 

2  ICT15008G1-LB 
გამოყენებითი ინფორმატიკის 

საფუძვლები 1 
4/100 15   15   1  1 68 

3 SOS11112G1-LS ეკონომიკის საფუძვლები 5/125 15 30     2 2 76 

4 BUA34313G1-LS მენეჯმენტის საფუძვლები 5/125 15 30     2 2 76 

      5 BUA50813G1-LS მარკეტინგის  საფუძვლები 5/125 15 30     1 1 78 

6  BUA43513G1-LSP ბიზნესის საფუძვლები 5/125 15 24 6    2 2 76 

7.1  LEH19312G1-P 
უცხოური ენა (ინგლისური) - 

B1.2 
6/150   60    1 1 88 

7.2  LEH18912G1-P  
უცხოური  ენა (გერმანული) - 

B 1.2 
6/150   60    1 1 88 

7.3  LEH18712G1-P  
უცხოური ენა (ფრანგული) – 

B1.2 
6/150   60    1 1 88 

7.4  LEH19112G1-P  
უცხოური ენა (რუსული) – 

B1.2 
6/150   60    1 1 88 

8  BUA39413G2-LS 
მთის მდგრადი განვითარების 

საფუძვლები 
6/150 30 30     1 1 88 

9  EET20310G2-LS 

მთის მდგრადი ორგანული 

ფერმერული სისტემების 

საფუძვლები 

5/125 15 30     1 1 78 

    10  BUA20213G1-LS ფინანსების საფუძვლები 5/125 15 30     1 3 76 

11 
 EET22610G2-LP 

 

 თანამედროვე ინოვაციური 

ტექნოლოგიების საფუძვლები 

მთიანი რეგიონების 

განვითარებაში   

4/100 15  15    1 1 68 

12  MAS24513G1-LSP სტატისტიკის საფუძვლები 4/100 15 5 10     1 1 68 

13.1  LEH10412G1-P 
უცხოური ენა (ინგლისური) – 

B2.1 
5/125   45    1 1 78 

13.2  LEH11212G1-P 
უცხოური ენა (გერმანული) – 

B2.1 
5/125   45    1 1 78 

13.3  LEH10812G1-P  
უცხოური ენა (ფრანგული) – B 

2.1 
5/125   45    1 1 78 

     13.4 
 LEH11612G1-P უცხოური ენა (რუსული) - 

B2.1 
5/125   45    1 1 78 

14 
MAP13205G2-LS  ,,მთის ორგანული 

მეცხოველეობის საფუძვლები 
5/125 15 30     1 1 78 

15  BRS17610G1-LB 
მიკრობიოლოგიის 

საფუძვლები 
5/125 15   30   1 1 78 

16 
 BUA73210G1-LP 

 

დაპროექტება და პროექტის 

მართვა აგრარულ და 

ბიოსისტემების ინჟინერიაში 

5/125 15  30    1 1 78 

17   EET20410G2-LP 

მთის კლიმატი და     

აგრომეტეოროლოგიის 

საფუძვლები 

5/125 15  30    1 1 78 

18  SOS11712G2-LS  ბიოეკონომიკა 5/125 15 30     1 1 78 

19.1  LEH10512G1-P 
 უცხოური ენა (ინგლისური) – 

B 2.2 
5/125   45    1 1 78 

19.2  LEH11312G1-P 
უცხოური ენა (გერმანული) – 

B2.2 
5/125   45    1 1 78 

19.3  LEH10912G1-P  
 უცხოური ენა (ფრანგული) – 

B2.2 
5/125   45    1 1 78 
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19.4 
 LEH11712G1-P 

 

 უცხოური ენა (რუსული) – 

B2.2 
5/125   45    1 1 78 

20 BUA34513G3-LS 
ფერმერული მეურნეობის 

მენეჯმენტის  საფუძვლები 
5/125 15 30     1 1 78 

21 SOS11812G2-LS მწვანე ეკონომიკა 5/125 15 30     1 1 78 

22 ENV15010G1-LS 
 საქართველოს მაღალმთის 

ნიადაგები 
5/125 15 30     1 1 78 

23   MAP13305G2-LS     
 ცხოველთა გენეტიკის 

საფუძვლები 
5/125 15 30     1 1 78 

24 FOR15205G1-LP 
ტყე და მერქნის დამუშავების 

მართვა 
5/125 15  30    1 1 78 

25.1  EET22310G2-LP 

 წყლის გამოყენების 

ოპტიმალური რეჟიმები მთის 

მდგრად   ორგანულ  

ფერმერულ სისტემებში 

5/125 15  30    1 1 78 

25.2 SOS45513G1-LS 
მთიანი რეგიონების 

დემოგრაფია 
5/125 15 30     1 1 78 

 

25.3 

 

BUA14113G1-LS     
საგადასახადო დაბეგვრის 

საფუძვლები  
5/125 15 30     1 1 78 

25.4 AGC12210G2-LP 
 მთის ორგანული მინდვრად 

საკვებწარმოება 
5/125 15  30    1 1 78 

25.5 AGC12310G2-LP 
მთის ორგანული მდელოთ 

საკვებწარმოება 
5/125 15  30    1 1 78 

25.6  AAC46101G2-LS 
მთიანი რეგიონების წყლის 

რესურსების ხარისხის დაცვა; 
5/125 15 30     1 1 78 

25.7 PHS61908G1-LP  
 ადამიანისა და გარემოს 

რადიაციული უსაფრთხოება 
5/125 15  30    1 2 77 

25.8  AGC12510G2-LS 
 მიწადმოქმედების 

საფუძვლები 
5/125 15 30     1 1 78 

25.9 ENV14605G1-LS 

გარემოს შეფასება, 

ეკოლოგიური ექსპერტიზა  და 

აუდიტი 

5/125 15 30     1 1 78 

25.10 SOS11612G2-LS 
სამეწარმეო საქმიანობის  

საფუძვლები 
5/125 15 30     1 1 78 

25.11 PHS11604G2-LB ორგანული ქიმია A 5/125 15   30   1 1 78 

26 MAP13605G2-LP ცხოველთა მომშენებლობა 5/125 15  30    1 1 78 

27 EET67110G2-LP სასოფლო-სამეურნეო 
მექანიზაცია 

5/125 15  30    1 1 78 

28 FOR15405G1-R 
საწარმოო პრაქტიკა ,,სამთო 

სატყეო მეურნეობის მართვაში 
5/125     60   2 63 

29 
ICT36605G2-LP 

 

გეოგრაფიული 

ინფორმაციული სისტემები 

მდგრადი განვითარებისათვის 

5/125 15  30    1 1 78 

30 BUA34713G3-LP 

აგრობიზნესის მიწოდების 

ჯაჭვის მდგრადი  მართვის 

საფუძვლები 

5/125 15  30    1 1 78 

31.1. AGC12710G2-LS 

კულტურულ მცენარეთა 

ორგანული სელექცია, 

მეთესლეობა და 

თესლმცოდნეობა 

5/125 15 30     1 1 78 

31.2 BRS17710G1-LS 

მთის ბუნებრივი საკვები 

რესურსების გამოყენების 

უსაფრთხოება და უვნებლობა

  

5/125 15 30     1 1 78 
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31.3 MAP13105G2-LS  ცხოველთა ანატომია 5/125 15 30     1 1 78 

31.4 PES17413G1-LS  ეკო-სასოფლო ტურიზმი 5/125 15 30     1 1 78 

31.5 PHS22601G1-LS 
საქართველოს ფიზიკური 

გეოგრაფია 
5/125 15 30     1 1 78 

32  MAP15810G2-LP  

 ცხოველთა ორგანული კვება 

მთის ორგანულ ფერმერულ 

სისტემებში 

5/125 15   30    1 1 78 

33 BUA34210G3-LS  მცენარეთა INVITRO 

გამრავლების მენეჯმენტი       
5/125 15 30     1 1 78 

34  MAP13705G2-R 

 საველე პრაქტიკა ,,მთიანი 

რეგიონების ორგანული 

ფერმერული სისტემების 

მართვა“ 

5/125     60   2 63 

35 BUA34813G3-LS    
 რესურსები და 

სტრატეგიული მენეჯმენტი 
5/125 15 30     1 1 78 

36 
BUA34613G1-LSP 

  
ოპერაციული მენეჯმენტი 5/125 15 15 15    1 1 78 

37 
BUA34310G3-LS 

 

მთიანი ზონის სამკურნალო 

მცენარეების მენეჯმენტი   
5/125 15 30     1 1 78 

38 SOS14012G2-LS 
რეგიონალური  

ეკონომიკის საფუძვლები 
5/125 15 30     1 1 78 

39  BUA20913G2-LS        
ფინანსური მენეჯმენტი 

აგრობიზნესისათვის 
5/125 15 30     2 2 76 

40 EET20110G2-LS 

მცენარეთა მავნებლები, 

დაავადებები და 

ინტეგრირებული დაცვა მთის 

ფერმერულ სისტემებში 

5/125 15 30     1 1 78 

41 MAP13405G2-LS 

 

ორგანული რძე და რძის 

პროდუქტების წარმოების 

მენეჯმენტი 

5/125 15 30     1 1 78 

  42.1    BUA80513G1-LS  მდგრადი განვითარების 

ეროვნული სტრატეგია 
5/125 15 30     2 2 76 

42.2  HEL29812G1-LS  საქართველოს ისტორია 5/125 15 30     1 1 78 

 42.3.  PES16113G1-LS 
 შესავალი მასპინძლობის 

ინდუსტრიაში 
5/125 15 30     1 1 78 

42.4 

 

 LEH11812G1-LS 

 

 ქართული ენის    

 გამოყენებითი სტილისტიკა 
5/125 15 30     2 2 76 

42.5  HEL10112G1-LS რელიგიების ისტორია 5/125 15 30     1 1 78 

 43 MAP13505G2-LS 

ორგანული ხორცი და ხორცის 

პროდუქტების წარმოების 

ტექნოლოგია 

5/125 15 30     1 1 78 

44 AGC12410G2-LS 
მთის ზონის ორგანული 

სოფლის    მეურნეობა 
5/125 30 15     1 1 78 

45 ENV15110G1-LS 

 მთის ბიომრავალფეროვნების 

კონსერვაცია და 

რაციონალური გამოყენების 

მენეჯმენტი 

5/125 15 30     1 1 78 

46. BUA43113G1-LSP ორგანიზაციული ქცევა  5/125 15 20 10    2 4 74 

47.1 HEL31513G1-LS 
კრიტიკული აზროვნების 

საფუძვლები 
5/125 15 30     1 1 78 

47.2  BUA44713G1-LS ქვეყანათმცოდნეობა 5/125 15 30     2 2 76 

47.3  SOS20213G1-LS  პოლიტოლოგია 5/125 15 30     2 2 76 
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47.4  BUA83413G1-LS დემოკრატია და მოქალაქეობა 5/125 15 30     2 2 76 

47.5 BUA55313G1-LS  კლიენტთა მომსახურება 5/125 15 30     1 1 78 

47.6 SOS40513G1-LS 
კულტურა და 

თანამედროვეობა 
5/125 15 30     2 2 76 

47.7 HEL30512G1-LS ფილოსოფიის შესავალი 5/125 15 30     2 2 76 

47.8 AAC63006G1-LK შესავალი ფერთამცოდნეობაში 5/125 8     37 1 2 77 

47.9 BUA42913G1-LS 
 საზოგადოებრივი სექტორის 

ეკონომიკა 
5/125 15 30     

1 2 77 

47.10 LEH11912G1-LS 
წერითი და ზეპირი 

კომუნიკაციები 
5/125 15 30     

2 2 76 

48. BUA34613G3-K 

საბაკალავრო ნაშრომი ,,მთის 

ორგანული ფერმერული 

სისტემების მართვა“- ში 

5/125      30   95 

 

 

 

პროგრამის  ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები კობა კობალაძე  

 

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების  

ინჟინერინგის ფაკულტეტის ხარისხის  

უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი                                                              ნინო   ლომიძე 

 

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების  

ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანი                         გიორგი  ქვარცხავა 

 

შეთანხმებულია 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან                    დავით  მახვილაძე 
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