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საგანმანათლებლო პროგრამაში გათვალისწინებულია უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა 

ჩარჩოს მიხედვით ბაკალავრიატისთვის განსაზღვრული კომპეტენციები და დასაქმების ბაზრის 

მოთხოვნები. ბაკალავრის მომზადება მიმდინარეობს სავალდებულო და თავისუფალი 

კომპონენტებით განსაზღვრული კრედიტების მეშვეობით. სავალდებულო კომპონენტები მოიცავს: 

სასწავლო კურსებს და საველე პრაქტიკას. საგანმანათლებლო პროგრამა შედგენილია ECTS 

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი 

სახელმწიფო სერტიფიკატის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს, რომელიც ჩაირიცხება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

ქართული 

გარემოსმცოდნეობის ბაკალავრი 

(Bachelor of Environmental Studies in Sustainable Development of Mountain Village Environment) 

მიენიჭება პროგრამით გათვალისწინებული 240 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში. 

პროფესორი ნოე ხოზრევანიძე 
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სისტემით. 1 კრედიტი უდრის 25 საათს, რომელშიც იგულისხმება როგორც საკონტაქტო, ისე 

დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. თითოეული სემესტრის მოცულობა არის - 30 ECTS 

კრედიტი. პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 წელი (8 სემესტრი).  ერთი სემესტრი მოიცავს 20 კვირას. 

აქედან სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს 16 კვირა. XVII კვირა ეთმობა ემატურ პროექტს და 

გამოცდისათვის მზადებას, XVIII–XIX კვირას ტარდება დასკვნითი გამოცდა. საჭიროების 

შემთხვევაში XX კვირა ეთმობა დამატებით გამოცდას. დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი გადის 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მან ფინალურ გამოცდაზე გასვლის შემდეგ ჯამში დააგროვა 41- დან 

50 ქულის ჩათვლით. საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა შეადგენს სავალდებულო 

სასწავლო კურსებს 225  კრედიტის ოდენობით, არჩევით სასწავლო კურსებს 10 კრედიტის 

ოდენობით და თავისუფალი კომპონენტებს 5 კრედიტის ოდენობით. თითოეულ სემესტრში 

თითოეული სასწავლო კურსის შეფასების მაქსიმალური ქულაა 100. შუალედური შეფასების 

მაქსიმალური ქულაა 60. შუალედური შეფასება შედგება 2 კომპონენტისაგან: მიმდინარე აქტივობა 

და შუასემესტრული გამოცდა. მიმდინარე აქტივობების მაქსიმალური შეფასებაა 30 ქულა.  

შუასემესტრული გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა 30 ქულა.  მიმდინარე აქტივობისა და 

შუასემესტრული გამოცდის ქულათა ჯამია - 60, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 30 ქულა, 

დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულა – 40, დასკვნითი შეფასების მინიმალური დადებითი 

ქულაა 11. 

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 12 სასწავლო კურსს (60 კრედიტი), რომელთაგან 1 სასწავლო კურსი (5 კრედიტი) არის 

არჩევითი,  ხოლო 55 კრედიტი სავალდებულო სასწავლო კურსი.  

მეოთხე სასწავლო წლის ხანგრძლივობაა 2 სემესტრი. სტუდენტი ორი სემესტრის განმავლობაში 

შეისწავლის 10 სავალდებულო სასწავლო კურსს (60კრედიტი). მათ შორისაა საველე პრაქტიკა (15 

კრედიტი), თავისუფალი კომპონენტები (5 კრედიტი), და 1 არჩევითი სასწავლო კურსი (5 

კრედიტი), ხოლო 35 კრედიტი სავალდებულო სასწავლო კურსი. 

პროგრამის მიზანი 

მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარების ინტერდისციპლინარული საგნმანათლებლო 

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს სოფლის, მუნიციპალური, რეგიონალური და საერთაშორისო დონის 

შრომის ბაზარზე ორიენტირებული გარემოსმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე 

სპეციალისტი, რომელსაც ექნება თანამედროვე გარემოს მდგრადი განვითარების კონცეფციების ცოდნა, 

სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარების თეორიებისა და პრინციპების გააზრებისა და 

მთისმცოდნეობის საკითხების გაცნობიერების უნარი და შეძლებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში 

მთის გარემოს სფეროში მიმდინარე ბუნებრივი პროცესების გაცნობიერებას და პრიორიტეტების 

ადეკვეტურად განსაზღვრას. საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის 

მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ფორმირებასა და დემოკრატიული ღირებულებების, ეთიკური და 

პროფესიული პატივისცემის ნორმების ჩამოყალიბებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები სრულად მოიცავს დადგენილ 

ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს, რაც მკაფიოდ ასახავს კურსდამთავრებული რა ცოდნის, 

უნარებისა და კომპეტენციების მქონე იქნება. 

 

 

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

სწავლის შედეგები: „მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარების“ ბაკალავრიატის  

საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშაოს 

უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

1. განსაზღვრავს, გარემოს დაცვის ფუნქციონალურ სფეროებს, მდგრადი განვითარების კონცეფციებს, 

სოფლად სამეწარმეო საქმიანობის თანამედროვე პრინციპებს მუდმივად ცვალებად, 

მულტიკულტურულ გარემოში. 

2. ახდენს, მთის სოფლისა და კავკასიის რეგიონის  გარემოს მდგრადი ეკონომიკური, ეკოლოგიური, 

სოციალური განვითარების თავისებურებების  იდენეტიფიცირებას 

3. არჩევს, მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარების ზოგად და სპეციფიურ მეთოდებს, მდგრადი 
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განვითარების პროცესებთან დაკავშირებულ სტანდარტულ და განსხვავებულ მიდგომებს, მიკრო და 

მაკროკლიმატური გარემოს მახასიათებლებს. იყენებს მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარების 

ზოგად და სპეციფიურ მეთოდებს, სოფლის გარემოს დაცვის მიზნის, მისიის, სტრუქტურის, 

ამოცანების და სწორი სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობის მისაღებად 

4. აანალიზებს მთიანი ტერიტორიების მდგრადი განვითარების ძირითად ორიენტირებს, პრინციპებს, 

სოფლის მდგრადი გარემოს დაცვის სასიცოცხლო და საარსებო კონცეფციებს  

5. განმარტავს მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარების არსს, სოფლის და მისი მდგრადი ახალი 

გარემოს შესაძლებლობების გაჩენის თავისებურებებს 

6. ხსნის სოფლის სიცოცხლისუნარიანობის მდგრადობის შენარჩუნების  და მთიანი რეგიონის 

სპეციფიკური მახასიათებლების მნიშვნელობას   

7. განიხილავს  მთის სოფლის  ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური გარემოს 

მრავალფეროვნებას 

8. აფასებს მთის მდგრადი განვითარების საკითხებს, პრაქტიკული სამუშაოების მეთოდის თეორიული 

ცოდნის საფუძველზე აყალიბებს დასკვნებს და ახდენს მათ საჯაროდ წარდგენას აკადემიურ თუ 

პროფესიულ საზოგადოებასთან 

9. გეგმავს დამოუკიდებლად სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას უმაღლესი განათლების შემდგომ 

საფეხურზე-მაგისტრატურაში 

10. მონაწილეობს პროფესიული ღირებულებების ფორმირების პროცესში, იცავს მოქალაქეობრივი 

პასუხისმგებლობის პრინციპებს და ეთიკურ ნორმებს. იზიარებს მთის გარემოს დაცვის, შენარჩუნების 

და განვითარების, ასევე პროფესიული ეთიკის მიღებულ ნორმებს. 

 

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 

სწავლის შემდეგი მეთოდები, რომელიც ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის პროგრამებში 

(სილაბუსში): 

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. 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. 

5. 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 საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ 
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სახეს ატარებდეს. 

6. ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, როდესაც 

სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული ანუ მასალის 

გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისკენ. 

7. დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც  

ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს ანუ 

პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ. 

8. ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 

ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 

საკითხების დეტალური გაშუქება. 

9. სინთეზის მეთოდი გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას.  

ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის განვითარებას. 

10. 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. 

11. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ამონაწერებისა და 

ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესეს შესრულება 

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. 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 

(საგანთაინტეგრაცია); დასრულების შემდეგ პროექტი შესაძლებელია წარედგინოს ფართო 

აუდიტორიას. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით. 

შეფასება ხდება სამი ფორმით: მიმდინარე აქტივობა, შუასემესტრული გამოცდა და დასკვნითი 

გამოცდა. მიმდინარე აქტივობების მაქსიმალური შეფასებაა 30 ქულა.  შუასემესტრული 

გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა 30 ქულა.  მიმდინარე აქტივობისა და შუასემესტრული 

გამოცდის ქულათა ჯამია - 60, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 30 ქულა, დასკვნითი 

გამოცდის მაქსიმალური ქულა – 40, დასკვნითი შეფასების მინიმალური დადებითი ქულაა 11. 

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. 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში (FX)-ის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება 

აქვს გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნითი გამოცდის შედეგის გამოცხადებიდან არანაკლებ 

5 დღის გავლის შემდეგ. 

 

დასაქმების სფერო 
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 საქართველოს    რეგიონალური    განვითარებისა   და   ინფრასტრუქტურის, სამინისტროს 

მთის მდგრადი განვითარების პროექტები; 

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 

 მთის სოფლის მდგარადი განვითარების საერთაშორისო და ადგილობრივი პროგრამები; 

 მთის დარგობრივი ფერმერული გაერთიანებები და კოოპერატივები; 

 სასათბურე მეურნეობები; 

 გარემოსდაცვითი საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები; 

 „შპს მექანიზატორის“ რეგიონალური მომსახურეობის ცენტრები; 

 კვებისა და სურსათის უვნებლობის ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები; 

 სავაჭრო ქსელის შესაბამისი მომსახურების სფერო (აგრარული ბაზრები, სუპერ

 და ჰიპერმარკეტები); 

 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტთა გადამამუშავებელი საწარმოები და კომპანიები; 

 აგრო–წარმოების მოწყობის სამსახურები; 

 აგრარული პროფილის სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები; 

 სახელმწიფო/კერძო კვლევითი, საკონსულტაციო და მომსახურების ცენტრები; 

 მთის მდგრადი განვითარების დარგობრივი, სახელმწიფო/კერძო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციები; 

 მაღალმთიანი რეგიონალური აგროტურისტული ორგანიზაციები; 

 სატყეო მეურნეობები, ნაკრძალები და ეროვნული პარკები; 

 სოფლის სოციალურ საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები; 

 მთის ბუნებრივი რესრუსების პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციები; 

 მთის ბუნებრივი კატასტროფებისა და გარემოს მდგრად დაცვაზე მომუშავე ადგილობრივი თუ 

საერთაშორისო ორგანიზაციები. 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

 
 

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და მატერიალური რესურსი 

 
 

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 71 

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 უცხოური ენა -1 

1.1 ინგლისური ენა – 1 

ინგლისურ 

ენაში 

ეროვნული 

გამოცდის 

შედეგი 

5    

    

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით. 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კომპონენტებს უძღვება უნივერსიტეტის 

აკადემიური პერსონალი, ასევე სათანადო კომპეტენციების მქონე მოწვეული სპეციალისტები. 

ადამიანური რესურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტაციაში 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები 
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1.2 გერმანული ენა –1 

გერმანულ 

ენაში 

ეროვნული 

გამოცდის 

შედეგი 

   

    

1.3 ფრანგული ენა –1 

ფრანგულ 

ენაში 

ეროვნული 

გამოცდის 

შედეგი 

   

    

1.4 რუსული ენა -1 

რუსულ ენაში 

ეროვნული 

გამოცდის 

შედეგი 

   

    

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

2 ინფორმატიკის საფუძვლები არ აქვს 5        

3 საქართველოს ისტორია  
არ აქვს 

5        

4 მათემატიკა 1.1 არ აქვს 
5        

5 ეკონომიკის საფუძვლები არ აქვს 5        

6 
სამეწარმეო საქმიანობის 

საფუძვლები 

არ აქვს 
5        

7 უცხოური ენა -2 

7.1 ინგლისური ენა – 2 
ინგლისური 

ენა – 1 

 

5 

      

7.2 გერმანული ენა –2 
გერმანული 

ენა –1 

       

7.3 ფრანგული ენა –2 

ფრანგული 

ენა 

–1 

       

7.4 რუსული ენა-2 
რუსული ენა 

-1 

       

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

8 

მთის მდგრადი 

განვითარების 

საფუძვლები 

არ აქვს  
6 

      

9 
საქართველოს 

ფიზიკური გეოგრაფია 

არ აქვს  
5 

      

10 სამთო მიწათმოქმედება არ აქვს  4       

11 მარკეტინგის საფუძვლები არ აქვს  5       

12 მენეჯმენტის საფუძვლები არ აქვს  5       

13 უცხოური ენა -3 

13.

1 
ინგლისური ენა – 3 

ინგლისურ

ი ენა – 2 

  
 

 

5 

     

13.

2 
გერმანული ენა –3 

გერმანულ

ი ენა –2 

       

13.

3 
ფრანგული ენა –3 

ფრანგული 

ენა 

–2 
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13.

4 
რუსული ენა -3 

რუსული ენა 

- 2 

       

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

14  ბიოეკონომიკა 
ეკონომიკის 

საფუძვლები 

  
5 

     

15 
მთის სოფლის მდგრადი 

განვითარების საფუძვლები 

მთის 

მდგრადი 

განვითარების 

საფუძვლები 

   

6 

     

 

16 

მთის მდგრადი ორგანული 

ფერმერული სისტემების 

საფუძვლები 

 

არ აქვს 

   

5 

     

17 სტატისტიკის საფუძვლები მათემატიკა 1.1   4      

18 
მთის აგროეკოლოგიის 

საფუძვლები 

არ აქვს   
5 

     

19 უცხოური ენა -4 

19.1 ინგლისური ენა – 4 

ინგლისურ

ი ენა  

– 3 

   

 

 

5 

    

19.2 გერმანული ენა –4 
გერმანულ

ი ენა –3 

       

19.3 ფრანგული ენა –4 
ფრანგული 

ენა 

–3 

       

19.4 რუსული ენა -4 
რუსული ენა 

- 3 

       

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

20 
ბუნებრივი კატასტროფები და 

რისკები 

არ აქვს    
5 

    

 

21 

მთის კლიმატი და 

აგრომეტეოროლოგიის 

საფუძვლები 

 

არ აქვს 

    

5 

    

22 
მთის რეგიონის რაციონალური 

ბუნებათსარგებლობა 

არ აქვს    
6 

    

23 
მთაში საინჟინრო   სისტემების   

მართვა 

არ აქვს    
5 

    

 

24 

საქართველოს მთიანი 

რეგიონების ტურისტულ- 

რეკრიაციული პოტენციალი 

არ აქვს     

4 

    

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

25 
მთიანი რეგიონის 

ლანდშაფტური დაგეგმარება 

არ აქვს     
5 

   

26 ფინანსების საფუძვლები 
ეკონომიკის 

საფუძვლები 

    
5 

   

27 ტურიზმი მთის რეგიონებში არ აქვს     5    

28 ეკო-სასოფლო ტურიზმი არ აქვს     5    

29 
ნარჩენების მართვის 

საფუძვლები 

არ აქვს     5    

30 არჩევითი სასწავლო  კურსები 

30.1 სოციოლოგია არ აქვს         
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30.2 
შესავალი პოლიტიკის 

მეცნიერებაში 

არ აქვს      

 

 

 

 

 

5 

   

 

30.3 

წყლის გამოყენების 

ოპტიმალური რეჟიმები მთის 

მდგრად ორგანულ ფერმერულ 

სისტემებში 

არ აქვს        

 

30.4 

ორგანული მეცხოველეობა 

სოფლის მდგრადი საარსებო 

წყაროსათვის 

 

არ აქვს 

       

30.5 
მთიანი ზონის სამკურნალო 

მცენარეები 

არ აქვს        

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

 

31 

თანამედროვე ინოვაციური 

ტექნოლოგიების საფუძვლები 

მთიანი რეგიონების 

განვითარებაში 

 

არ აქვს 

     
4 

  

32 
გარემოს დაცვითი 

კანონმდებლობის საფუძვლები 

არ აქვს      6   

33 
სოფლის მეურნეობის 

მექანიზაცია 

არ აქვს      5   

34 მწვანე ეკონომიკა 
ბიოეკონომიკა      

5 
  

35 
მთიანი რეგიონების 

დემოგრაფია 

სტატისტიკის 

საუძვლების 

     
5 

  

36 

მთის ბიომრავალფეროვნების 

კონსერვაცია და რაციონალური 

გამოყენების მენეჯმენტი 

არ აქვს 

     
5 

  

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

37 მთიანი გარემოს ეკოლოგია 

მთის 

მდგრადი 

განვითარების 

საფუძვლები 

      5  

38 
მთის ზონის ორგანული 

სოფლის მეურნეობა 

 

არ აქვს 

       

5 

 

39 გარემოს შეფასება 

მთის 

მდგრადი 

განვითარების 

საფუძვლები 

      
5 

 

40 

გეოგრაფიულ ინფორმაციული 

სისტემები მდგრადი 

განვითარებისათვის 

მთის 

მდგრადი 

განვითარების 

საფუძვლები 

      
5 

 

41 სატყეო სამეურნეო საქმიანობა 

მთის 

მდგრადი 

განვითარების 

საფუძვლები 

      
5 

 

42 მთიანი გარემოს უსაფრთხოება 

 მთის 

მდგრადი 

განვითარების 

საფუძვლები 

      
5 

 

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

43 
ტყე და მერქნის დამუშავების 

მართვა 

მთის 

მდგრადი 

განვითარების 

       5 
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საფუძვლები 

   44 
საველე პრაქტიკა “მთის სოფლის 

გარემოს მდგრადი განვითარება“ 

9, 15,16,20, 28, 

33,34, 36, 38,39 

       
15 

45 არჩევითი სასწავლო  კურსები 

45.1 

მთის ბუნებრივი საკვები 

რესურსების გამოყენების  

უსაფრთხოება და უვნებლობა 

არ აქვს         

 

 

5 
 

45.2 

საინვესტიციო პროექტების 

მომზადება და განხორციელება 

სოფლის მეურნეობაში 

 

არ აქვს 

       

46 თავისუფალი კომპონენტები 

46.1 შესავალი ფერთამცოდნეობაში არ აქვს        

 

 

 

5 

46.2 შრომის უსაფრთხოება არ აქვს        

46.3 კულტურა და თანამედროვეობა არ აქვს        

46.4 

 
ფილოსოფიის შესავალი 

 

არ აქვს 

       

46.5 რელიგიების ისტორია არ აქვს        

46.6 
კრიტიკული აზროვნების 

საფუძვლები 

არ აქვს        

46.7 ქვეყანათმცოდნეობა არ აქვს        

46.8 გეოპოლიტიკა არ აქვს        

46.9 დემოკრატია და მოქალაქეობა არ აქვს        

სემესტრში 30 30 30 30 30 30 30 30 

წელიწადში 60 60 60 60 

სულ 240 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის სასწავლო გეგმა 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

სასწავლო კურსის 

კოდი 
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1. უცხოური ენა -1 

1.1 LEH10212G1-P ინგლისური ენა – 1 5/125   3/45    1 1 78 

1.2 LEH11012G1-P გერმანული ენა –1 5/125   3/45    1 1 78 
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1.3 LEH10612G1-P ფრანგული ენა –1 5/125   45    1 1 78 

1.4 LEH11412G1-P რუსული ენა -1 5/125   3/45    1 1 78 

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

2 
ICT56101G1-LB ინფორმატიკის 

საფუძვლები 
5/125 15   30   1 1 78 

3 
HEL29812G1-LS  საქართველოს 

ისტორია  
5/125 15 30     1 1 78 

4 
MAS32508G1-LP მათემატიკა 1.1 

5/125 15  30    1 2 77 

5 
SOS11112G1-LS ეკონომიკის 

საფუძვლები 
5/125 15 30     2 2 76 

6 
SOS11612G2-LS 

 

სამეწარმეო 
საქმიანობის 
საფუძვლები 

5/125 15 30     1 1 78 

7 უცხოური ენა -2 

7.1 LEH10312G1-P ინგლისური ენა – 2 5/125   3/45    1 1 78 

7.2 LEH11112G1-P გერმანული ენა –2 5/125   3/45    1 1 78 

7.3 LEH10712G1-P       ფრანგული ენა –2 5/125   45    1 1 78 

7.4 LEH11512G1-P რუსული ენა-2 5/125   3/45    1 1 78 

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

8 

BUA39413G2-LS 

 

მთის მდგრადი 

განვითარების 

საფუძვლები 

6/150 30 30     1 1 88 

9 
PHS22601G1-LS საქართველოს 

ფიზიკური გეოგრაფია 
5/125 30 26 4    1 1 63 

10 
AGC12610G2-LS სამთო 

მიწათმოქმედება 
4/100 15 15     1 1 68 

11 
BUA50813G1-LS მარკეტინგის 

საფუძვლები 
5/125 15 30     2 2 76 

12 
BUA34313G1-LS მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
5/125 15 30     2 2 76 

13 უცხოური ენა -3 

13.1 LEH10412G1-P ინგლისური ენა – 3 5/125   3/45    1 1 78 

13.2 LEH11212G1-P გერმანული ენა –3 5/125   3/45    1 1 78 

13.3 LEH10812G1-P ფრანგული ენა –3 5/125   45    1 1 78 

13.4 LEH11612G1-P რუსული ენა -3 5/125   3/45    1 1 78 

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

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

15 

BUA39513G2-LS მთის სოფლის 

მდგრადი 
განვითარების 
საფუძვლები 

6/150 30 30     1 1 88 

16 

EET20310G2-LS მთის მდგრადი 

ორგანული 

ფერმერული 

სისტემების 

საფუძვლები 

5/125 15 30     1 1 78 

17 
MAS24513G1-LSP სტატისტიკის 

საფუძვლები 
4/100 15 5 10    1 1 68 

18 
EET20710G2-LS მთის აგროეკოლოგიის 

საფუძვლები 5/125 15 30     1 1 78 

19 უცხოური ენა -4 

19.1 LEH10512G1-P ინგლისური ენა – 4 5/125   45    1 1 78 

19.2 LEH11312G1-P გერმანული ენა –4 5/125   45    1 1 78 

19.3 LEH10912G1-P ფრანგული ენა –4 5/125   45    1 1 78 
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19.4 LEH11712G1-P რუსული ენა -4 5/125   3/45    1 1 78 

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

20 

ENV16705G1-LS ბუნებრივი 
კატასტროფები და 
რისკები 

5/125 30 15     1 1 78 

21 

EET20410G2-LP მთის კლიმატი და 

აგრომეტეოროლოგი

ის საფუძვლები 

5/125 15  30    1 1 78 

22 

EET29604G1-LS 

 

მთის რეგიონის 

რაციონალური 
ბუნებათსარგებლობა 

6/150 30 30     1 1 88 

23 
EET21410G2-LP 

 

მთაში საინჟინრო   
სისტემების   მართვა 5/125 15  30    1 1 78 

24 

PES18313G1-LS 

 

საქართველოს მთიანი 

რეგიონების 

ტურისტულ- 

რეკრიაციული 
პოტენციალი 

4/100 15 15     1 1 68 

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

25 

AAC46001G2-LS მთიანი რეგიონის 

ლანდშაფტური 
დაგეგმარება 

5/125 15 30     1 1 78 

26 
BUA20213G1-LS ფინანსების 

საფუძვლები 
5/125 15 30     1 3 76 

27 
PES16813G1-LS ტურიზმი მთის 

რეგიონებში 
5/125 15 30     1 1 78 

28 
PES17413G1-LS ეკო-სასოფლო 

ტურიზმი 
5/125 15 30     1 1 78 

29 
MAP15905G2-LS ნარჩენების მართვის 

საფუძვლები 
5/125 15 30     1 1 78 

30 არჩევითი სასწავლო კურსები 

30.1 SOS40212G1-LS სოციოლოგია 5/125 15 30     1 1 78 

30.2 
SOS20511G2-LS შესავალი პოლიტიკის 

მეცნიერებაში 
5/125 15 30     2 2 76 

30.3 

EET22310G2-LP წყლის გამოყენების 

ოპტიმალური 

რეჟიმები მთის 

მდგრად ორგანულ 

ფერმერულ 

სისტემებში 

5/125 15  30    1 1 78 

30.4 

ENV14805G1-LP 

 

ორგანული 

მეცხოველეობა 

სოფლის 

მდგრადი 

საარსებო 

წყაროსათვის 

5/125 15  30    1 1 78 

30.5 

ENV20710G1-LS მთიანი ზონის 

სამკურნალო 

მცენარეები 

5/125 15 30     1 1 78 

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

31 

EET22610G2-LP თანამედროვე 

ინოვაციური 

ტექნოლოგიების 

საფუძვლები 

მთიანი 

რეგიონების 

4/100 15  15    1 1 68 
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განვითარებაში 

32 
EET29704G1-LS 

 

გარემოს დაცვითი 
კანონმდებლობის 
საფუძვლები 

6/150 30 30     1 1 88 

33 
EET22410G2-LP 

 

სოფლის მეურნეობის 
მექანიზაცია 5/125 15  30    1 1 78 

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

35 
SOS45513G1-LS მთიანი რეგიონების 

დემოგრაფია 
5/125 15 22 8    1 1 78 

36 

ENV15110G1-LS მთის 
ბიომრავალფეროვნები
ს კონსერვაცია და 
რაციონალური 
გამოყენების 
მენეჯმენტი 

5/125 15 30     1 1 78 

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

37 
ENV14705G1-LS მთიანი გარემოს 

ეკოლოგია 
5/125 15 30     1 1 78 

38 

AGC12410G2-LS 

 

მთის ზონის 

ორგანული სოფლის 

მეურნეობა 

 

5/125 

 

30 

 

15 
    

 

1 

 

1 
78 

39 ENV14605G1-LS გარემოს შეფასება 5/125 15 30     1 1 78 

40 

ICT36605G2-LP 

 

გეოგრაფიული 

ინფორმაციული 

სისტემები მდგრადი 

განვითარებისათვის 

5/125 15  30    1 1 78 

41 
FOR15105G1-LS სატყეო სამეურნეო 

საქმიანობა 
5/125 15 30     1 1 78 

42 
ENV20905G1-LS მთიანი გარემოს 

უსაფრთხოება 
5/125 15 30     1 1 78 

 ძირითადი სპეციალობის კურსები (ზოგადი და დარგობრივი) 

43 
FOR15205G1-LP 

 

ტყე და მერქნის 
დამუშავების მართვა 5/125 15  30    1 1 78 

44 

PES18413G1-R 

 

საველე პრაქტიკა 

“მთის სოფლის 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება“ 

15/375     180   2 193 

45 არჩევითი სასწავლო კურსები 

45.1 

BRS17710G1-LS 

 

მთის ბუნებრივი 
საკვები რესურსების 
გამოყენების  
უსაფრთხოება და 
უვნებლობა 

5/125 15 30     1 1 78 

45.2 

AAC81001G1-LP საინვესტიციო 

პროექტების 

მომზადება და 

განხორციელება 

სოფლის მეურნეობაში 

5/125 15  30    1 1 78 

46 თავისუფალი კომპონენტები 

46.1 
AAC63006G1-LK 

 

შესავალი 
ფერთამცოდნეობაში 5/125 8     37 1 2 77 

46.2 HHS20103G1-LSB შრომის უსაფრთხოება 5/125 15 15  15   1 1 78 
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46.3 
SOS44711G1-LS კულტურა და 

თანამედროვეობა 
5/125 15 30     2 2 76 

46.4 
HEL30512G1-LS ფილოსოფიის 

შესავალი 
5/125 15 30     2 2 76 

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

46.6 HEL31513G1-LS 

კრიტიკული 

აზროვნების 

საფუძვლები 

5/125 15 30     1 1 78 

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

46.8 BUA81813G1-LS გეოპოლიტიკა 5/125 15 30     1 1 78 

46.9 LAW17911G1-LS 
დემოკრატია და 

მოქალაქეობა 
5/125 15 30     2 2 76 

 

 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი      ნოე ხოზრევანიძე 

 

 

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 

 

დამტკიცებულია 

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს  

2019 წლის 10 დეკემბრის 

№01-05-04/396 დადგენილებით 

 

          მოდიფიცირებულია  

აგრარული მეცნირებების და ბიოსისტემების  

ინჟინერინგის ფაკულტეტის საბჭოს  

ხდომაზე ოქმი №101  29.04.2021 წ.  

 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                                                                                    გიორგი ქვარცხავა 


