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პროგრამის სახელწოდება 
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პროფესორი გივი გოლეთიანი 
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მიენიჭება ძირითადი  სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსების  225 კრედიტისა  და 

თავისუფალი კომპონენტების  15 კრედიტის  კომბინირებით არანაკლებ 240 კრედიტის შესრულების 

შემთხვევაში.   
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პროგრამის აღწერა 

ბაკალავრიატის  საგანმანათლებლო პროგრამა: „საკვები პროდუქტების წარმოება-გადამუშავება და 

სამაცივრო მოწყობილობები“ შექმნილია დარგში ადგილობრივი, ასევე უცხოური უნივერსიტეტების 

 (საკვები პროდუქტების ინჟინერია(Food Engineering),კატალონიის პოლიტექნიკური 

უნივერსიტეტი,ბარსელონა,ესპანეთი https://www.upc.edu/en/bachelors/food-engineering-castelldefels-esab   

კვებისა და ბიოტექნოლოგიური წარმოების მანქანები და აპარატები.  პლოვდივის კვების 

ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. პლოვდივი, ბულგარეთი http://uft-plovdiv.bg/UFT_EN/ ; კვების 

ინჟინერია. გალაცის უნივერსიტეტი  გალაცი, რუმინეთი    http://www.sia.ugal.ro/index.php/ro/ ; კვების 

ინჟინერია. ერჯეისის უნივერსიტეტი  ქ.კაისერი  თურქეთი https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx)   

გამოცდილებებზე დაყრდნობითა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

  პროგრამა შედგენილია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის  სისტემით (ECTS) მოთხოვნების 

შესაბამისად 1 კრედიტი უდრის 25 აკადემიურ საათს, რომელშიც იგულისხმება როგორც საკონტაქტო, 

ასევე დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. კრედიტების განაწილება წარმოდგენილია სასწავლო 

გეგმაში.  

სტუდენტმა ინჟინერიის ბაკალავრი სასურსათო ტექნოლოგიაში  ხარისხის მინიჭებისთვის უნდა 

დააგროვოს არანაკლებ 240 კრედიტი, რაც უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნებისა და ძირითადი 

კვალიფიკაციისთვის საჭირო შედეგების მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს 

ბაკალავრიატის საფეხურის აღმწერის დონით. 

საგანმათლებლო პროგრამა შედგენილია ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო 

კურსებისგან და თავისუფალი კომპონენტებისგან. ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის 

სასწავლო კურსები წარმოდგენილია სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების სახით: 

სავალდებულო სასწავლო კურსების  195 კრედიტის, პრაქტიკის 5 კრედიტის, საბაკალავრო ნაშრომი 10 

კრედიტის ოდენობით, ხოლო სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსების კი 15 კრედიტის 

ოდენობით. პროგრამა მოიცავს თავისუფალ კომპონენტებს 15 კრედიტის მოცულობით. 

სტუდენტი თავისუფალი კომპონენტს ირჩევს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის  

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში არსებული სასწავლო კურსებიდან/საგნებიდან/ 

მოდულებიდან მისთვის საინტერესო სფეროებში (საკითხებზე) თვალსაწიერის გაფართოების მიზნით. 

„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციაში“ მოცემული   

სასწავლო პროცესის ორგანიზების, სტუდენტთა მიღწევების შეფასების, სტუდენტებთან სასწავლო და 

საფინანსო ხელშეკრულებების და სტუდენტის მიერ კრედიტების დაგროვების  შესახებ ინფორმაცია 

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

პროგრამის მიზანი 

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და პროფესიული) 

აღწერს სურსათის წარმოება-გადამუშავებასა და ცივად შენახვის სამაცივრო მოწყობილობებთან 

დაკავშირებულ თეორიებსა და პრინციპებს; მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან  

საკვები პროდუქციის წარმოებისათვის გამოყენებულ მანქანა-დანადგარების კლასიფიკაციას; 

სასურსათო პროდუქტების იდენტიფიკაციისა და ფალსიფიკაციის დადგენას კვლევის თანამედროვე 

მეთოდების გამოყენებით; პროდუქციის შენახვის ჰიგიენურ პირობებს ტექნოლოგიური 

ინსტრუქციებისა და მეთოდური მითითებების გათვალისწინებით. 

  პროგრამის მიზანია  

- ინჟინერიის ბაკალავრს სასურსათო ტექნოლოგიაში   მისცეს საერთაშორისო სტანდარტების 

შესაბამისი თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები საკვები პროდუქტების და სასმელების 

წარმოება- გადამუშავებასა და დისტრიბუციის დროს გამოყენებული  მოწყობილობების  და მათზე 

მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების  შესახებ. 

-უზრუნველყოს დარგის საწარმოებში მანქანა-დანადგარებისა და სამაცივრო მოწყობილობების 

შერჩევის, დაპროექტების, ექსპლუატაციისა და სარემონტო სამუშაოების წარმართვისათვის შრომის 

დაცვისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების ნორმების გამოყენება.  

-განიხილავს საკვები პროდუქტების ხარისხის საერთაშორისო ნორმებისა და ტენდენციების 

რეგულირების საკითხებს. იაზრებს  წარმოების ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საკითხებსა და ბიზნესის 

წარმართვის უახლეს ტენდენციებს. 

https://www.upc.edu/en/bachelors/food-engineering-castelldefels-esab
http://uft-plovdiv.bg/UFT_EN/
http://www.sia.ugal.ro/index.php/ro/
https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx
https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php
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 გადმოსცემს ხელოვნური სიცივის მიღების, მისი უშუალო გამოყენებისა და  გავრცელების კანონებისა 

და პრინციპების დაუფლების ხერხებს; სიცივით დამუშაავების პროცესში (გაგრილება, გაციება, 

გაყინვა) კვების პროდუქტების თბოფიზიკური ცვლილებების ტექნოლოგიურ კანონზომიერებებს. 

განმარტავს შრომის დაცვის საფუძვლების ძირითად ცნებებსა და ტერმინებს;  კვების ობიექტებზე 

მომუშავეთა შრომის პირობებს; მავნე და საშიშ საწარმოო ფაქტორებს; წნევის ქვეშ მომუშავე 

დანადგარებისა და მოწყობილობების ტექნიკური გაუმართაობის მიზეზებს; ინდივიდუალური და 

კოლექტიური დაცვის სისტემებს. 

აანალიზებს ბიზნესის წარმართვის ზოგად თეორიებს; წარმოების ეკონომიკისა და საწარმოოს 

მენეჯმენტის ძირითად პრინციპებს; კომპანიის მართვის კანონზომიერებებს; მართვის მეთოდების 

ინოვაციურ სინთეზს; შიდა და გარე ფაქტორების გავლენას კომპანიის მუშაობაზე; მეთოდებს 

კომპანიის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით; კვების საწარმოთა ბიზნეს საქმიანობაში არსებული 

პრობლემების გადაჭრის გზებსა და ბიზნესში მიმდინარე სიახლეებს. 

ადგენს კვებისა და სამაცივრო  საწარმოების ტექნიკური დაპროექტების ძირითად პრინციპებს;  

წარმოების გენერალურ გეგმას; ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებს სანიტარულ-ტექნიკური, შრომის 

დაცვისა და უსაფრთხოების მონაცემებზე დაყრდნობით; წინასწარ განსაზღვრული მითითების 

შესაბამისად   მონახაზს საწარმოების  დაპროექტებისას გარემოს დამაბინძურებელი ნივთიერებებისა 

და ნარჩენების შემცირების განმახორციელებელ თეორიებსა და მეთოდების გამოყენებაზე; საწარმოს 

ტექნიკური პროექტის დეტალურ წერილობით ანგარიშებს. 

იხილავს სურსათის გადამამუშავებელ თანამედროვე ტექნოლოგიური მოწყობილობების 

კონსტრუქციულ აგებულებას და მათზე მიმდინარე ტექნოლოგიურ პროცესებს; კინემატიკური და 

ძალოვანი გაანგარიშების მეთოდებს, უსაფრთხო მომსახურების წესებსა და ნორმებს. 

იაზრებს კვებისა და სამაცივრო წარმოებისათვის განკუთვნილ მანქანა-დანადგარების და 

ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟის, ტექნიკური მომსახურების და რემონტის 

ჩატარებისათვის საჭირო ტექნოლოგიურს სქემებს; მოწყობილობების მუშაობის ტექნიკურ 

შესაძლებლობებს და მუშაობის მართვის ალგორითმებს.  

განსაზღვრავს ჰაერის ტექნოლოგიური კონდიცირების და მაცივარ-დანადგარების მუშაობის 

თერმოდინამიკურ პროცესებს, დიაგნოსტიკის, შეკეთებისა და ექსპლუატაციის მეთოდებს;  

პრაქტიკულ საქმიანობაში კონდიცირებისა და გაყინვის პროცესების სწორად წარმართვის საჭირო 

პირობებს,  უახლეს ასპექტებზე დაყრდნობით. 

წარმოადგენს მოსაზრებებს, დასკვნებს, პრეზენტაციებს სასურსათო ინჟინერიისა და სამაცივრო 

ტექნოლოგიაში არსებული საკითხების გადაჭრის გზებთან დაკავშირებით დარგის წამყვანი 

საწარმოების სპეციალისტებთან კომუნიკაციით. 

წარმართავს დამოუკიდებლად შემდგომ სწავლის პროცესს, ეთიკური ნორმების დაცვით, კვების 

ინდუსტრიის განვითარების შესაბამისად. 

 

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, რომელიც ასახულია 

შესაბამის სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში): 

დისკუსია/დებატები  

 თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება  

ჯგუფური (collaborative) მუშაობა  

შემთხვევების შესწავლა (Case study);  

გონებრივი იერიში (Brain storming) 

როლური და სიტუაციური თამაშები 

დემონსტრირება;  

ინდუქცია  

 დედუქცია 

 ანალიზი 

 სინთეზი 

 ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი;  
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 წერითი მუშაობა 

 ახსნა-განმარტებითი;  

 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება 

 პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია  

 

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. 

FX -ის მიღების შემთხვევაში სტუ ნიშნავს დამატებითი გამოცდას დასკვნითი გამოცდის შედეგების 

გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას 

არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული 

შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის საბოლოო 

შეფასებაში. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის 

საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელმაც შუალედურ  შეფასებაში 

გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი (დააგროვა არანაკლებ 30 ქულისა). შუასემესტრული 

გამოცდისა და დასკვნითი/დამატებითი გამოცდების ვადების შესახებ მითითებული იქნება რექტორის 

ბრძანებაში სემესტრის ჩატარების განრიგის შესახებ. 

,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა პრაქტიკის ჩატარებისა და შეფასების წესის” 

და „საბაკალავრო კვლევითი პროექტის/ნაშრომის შესრულების წესის“ შესახებ დეტალური ინფორმაცია 

მოცემულია სტუ-ის ვებგვერდზე: https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php  

 

 

დასაქმების სფერო 

ინჟინერიის ბაკალავრის სურსათის ტექნოლოგიაში დასაქმების სფეროს წარმოადგენს კვების 

მრეწველობის საწარმოები: პურის, მაკარონის, ჩაის, საკონსერვო, საკონდიტრო, რძის, ღვინის, ლუდის, 

უალკოჰოლო სასმელების, ხორცის, თევზის, კომბინირებული საკვების, სამაცივრო კომბინატები, 

ტერმინალები, საზოგადოებრივი კვების ობიექტები, სასტუმროები, სადისტრიბუციო კომპანიები, 

სამაცივრე და კონდიცირების ტექნიკის  სარემონტო საწარმოები. 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები 

https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php


- 5 -  (სულ 13 გვ.) 

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით.  

დამატებითი ინფორმაცია მოცემულია თანდართულ დოკუმენტაციაში. 

 

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა:  81 

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 

 სავალდებულო სასწავლო       

               კურსები 

         

1 საინჟინრო მათემატიკა 1 არ აქვს 5        

2 ზოგადი ფიზიკა 1 არ აქვს 5        

3 ზოგადი ქიმია A არ აქვს 4        

4 მხაზველობითი გეომეტრია არაქვს 3        

5 კომპიუტერული სისტემები და 

გამოყენებითი ტექნოლოგიები  

1 

არ აქვს 4        

6 არჩევითი კურსები უცხოური ენა 1 

6.1 

ინგლისური ენა-1 ინგლისურ  ენაში 

ეროვნული გამოცდის 

შედეგი 

5 

       

6.2 

გერმანული  ენა  - 1 გერმანულ ენაში 

ეროვნული გამოცდის 

შედეგი 

       

6.3 

ფრანგული  ენა - 1 ფრანგულ  ენაში 

ეროვნული გამოცდის 

შედეგი 

       

6.4 

რუსული  ენა-1 რუსულ ენაში 

ეროვნული გამოცდის 

შედეგი 

       

7 კვების ინჟინერიის 

საფუძვლები 

არ აქვს 3 
       

8 საინჟინრო მათემატიკა 2 საინჟინრო 

მათემატიკა 1 

 5 
      

9 ზოგადი ფიზიკა 2 ზოგადი ფიზიკა 1  5       

10 გეგმილური ხაზვა მხაზველობითი 

გეომეტრია 

 3 
      

11 კომპიუტერული სისტემები და 

გამოყენებითი ტექნოლოგიები  

2 

კომპიუტერული 

სისტემები და 

გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები I 

 4 

      

12 არჩევითი კურსები უცხოური ენა 2 

12.1 ინგლისური ენა - 2 ინგლისური ენა-1  5       
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12.2 გერმანული  ენა - 2 გერმანული ენა - 1        

12.3 ფრანგული  ენა - 2 ფრანგული  ენა - 1        

12.4 რუსული ენა - 2 რუსული  ენა-1        

13 

საკვები პროდუქტების 

წარმოების პროცესები და 

აპარატები 

ზოგადი ქიმია A; 

კვების ინჟინერიის 

საფუძვლები 

 6       

14 არჩევითი ჰუმანიტარული კურსები 

14.1 ფილოსოფიის საფუძვლები არაქვს  

3 

      

14.2 შესავალი ფსიქოლოგიაში არ აქვს        

14.3 საქართველოს ისტორია არ აქვს        

14.4 სოციოლოგიის შესავალი არ აქვს        

14.5 კულტუროლოგია არ აქვს        

14.6 
ენობრივი კომუნიკაციის 

თანამედროვე ტექნოლოგიები 

არ აქვს 
       

14.7 პოლიტიკის საფუძვლები არ აქვს        

14.8 
ტექნიკური დიზაინის 

ისტორია 

არ აქვს 
       

15 
საინჟინრო მათემატიკა 3 საინჟინრო 

მათემატიკა 2 
  5      

16 

გამოყენებითი მექანიკა საინჟინრო 

მათემატიკა 1, 

ზოგადი ფიზიკა 1 

  6      

17 
ელექტროტექნიკა და 

ელექტრონიკის საფუძვლები 

ზოგადი ფიზიკა 2 
  3      

18 
კომპიუტერული საინჟინრო 

გრაფიკა 

გეგმილური ხაზვა 
 

  3      

19 არჩევითი კურსები უცხოური ენა 3 

19.1 ინგლისური ენა - 3 ინგლისური ენა- 2   

5 

     

19.2 გერმანული  ენა - 3 გერმანული  ენა- 2        

19.3 ფრანგული  ენა - 3 ფრანგული  ენა - 2        

19.4 რუსული ენა - 3 რუსული ენა - 2        

20 

ჰიდრავლიკის საფუძვლები  საინჟინრო 

მათემატიკა 1; 

ზოგადი ფიზიკა 1 

  3      

21 
აკადემიური წერის 

ელემენტები 

არ აქვს 
  3      

22 თბოტექნიკა  ზოგადი ფიზიკა 2    3     

23 
ტექნიკური მექანიკა გამოყენებითი 

მექანიკა 
   6     

24 შრომის დაცვის საფუძვლები       არ აქვს    3     

25 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია       არ აქვს    3     

26 

კვების პროდუქტების 

წარმოების ჰიგიენის 

საფუძვლები 

      არ აქვს 

   3     

27 არჩევითი კურსები უცხოური ენა 4 
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27.1 ინგლისური ენა - 4 ინგლისური ენა- 3    

5 

    

27.2 გერმანული  ენა - 4 გერმანული  ენა- 3        

27.3 ფრანგული  ენა - 4 ფრანგული  ენა - 3        

27.4 რუსული ენა - 4 რუსული ენა - 3        

28 ბიზნესის საფუძვლები არ აქვს    5     

29 

სასურსათო პროდუქტების 

იდენტიფიკაცია და 

ფალსიფიკაცია 

არ აქვს 

   4     

30 

კვებისა და სამაცივრო 

საწარმოთა ტექნოლოგიური 

პროცესის ავტომატიზაციის 

საზომ-საკონტროლო 

ხელსაწყოები             

ელექტროტექნიკა და 

ელექტრონიკის 

საფუძვლები     5    

31 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები-1 

31.1 
კვების საწარმოთა ბიზნესის 

მართვა 

ბიზნესის 

საფუძვლები 
    

5 

   

31.2 
მანქანა-დანადგარების 

მხატვრული კონსტრუირება 

არ აქვს 
       

32 
კვების პროდუქტების გაყინვის 

პროცესის ტექნოლოგია 

თბოტექნიკა 
    5    

33 

მცენარეული წარმოშობის 

ნედლეულიდან საკვები 

პროდუქციის წარმოების 

ტექნოლოგია 

გარემოს დაცვა და 

ეკოლოგია 
    5    

34 სამაცივრო ტექნიკა თბოტექნიკა     5    

35 

ცხოველური წარმოშობის 

ნედლეულიდან საკვები 

პროდუქციის  წარმოების 

ტექნოლოგია 

კვების პროდუქტების 

წარმოების ჰიგიენის 

საფუძვლები;სასურსა

თო პროდუქტების 

იდენტიფიკაცია და 

ფალსიფიკაცია 

    5    

36 

მიკროპროცესორული მართვა 

კვების ინდუსტრიაში 

კვებისა და 

სამაცივრო 

საწარმოთა 

ტექნოლოგიური 

პროცესის 

ავტომატიზაციის 

საზომ-საკონტროლო 

ხელსაწყოები 

     4   

37 თავისუფალი კომპონენტები       5   

38 

სასურსათო  ნედლეულის 

გადამამუშავებელი 

მოწყობილობები 

ტექნიკური მექანიკა; 

ჰიდრავლიკის 

საფუძვლები 

     6   

39 

ალკოჰოლური, უალკოჰოლო 

სასმელების, ჩაისა და ხილ-

კენკროვანი წვენების წარმოება 

კვების პროდუქტების 

გაყინვის პროცესის 

ტექნოლოგია; 

     5   

40 

პურის, მაკარონისა  და 

საკონდიტრო ნაწარმის 

საწარმოო პროცესები 

მცენარეული 

წარმოშობის 

ნედლეულიდან 

საკვები პროდუქციის 

     5   
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წარმოების 

ტექნოლოგია 

 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები 2 

41.1 

მობილური სამაცივრო 

სისტემები 

კვების პროდუქტების 

გაყინვის პროცესის 

ტექნოლოგია 

     

5 

  

41.2 
ჰაერის ტექნოლოგიური 

კონდიცირება 

სამაცივრო ტექნიკა 
       

42 

კვებისა და სამაცივრო 

საწარმოთა მოწყობილობების 

სერვისი 

მიკროპროცესორული 

მართვა კვების 

ინდუსტრიაში 

      5  

43 

მარცვლეულისა და 

კომბინირებული საკვების 

გადამამუშავებელი 

მოწყობილობები 

სასურსათო 

ნედლეულის 

გადამამუშავებელი 

მოწყობილობები 

      5  

44 
მაცივარ-მანქანების 

დაპროექტება 

სამაცივრო ტექნიკა 
      5  

45 

კვების მრეწველობის 

საწარმოთა დაპროექტება 

პურის, მაკარონისა  

და საკონდიტრო 

ნაწარმის საწარმოო 

პროცესები 

      5  

46 საბაკალავრო პრაქტიკა 

ცხოველური 

წარმოშობის 

ნედლეულიდან 

საკვები პროდუქციის  

წარმოების 

ტექნოლოგია; 

მცენარეული 

წარმოშობის 

ნედლეულიდან 

საკვები პროდუქციის 

წარმოების 

ტექნოლოგია; 

სასურსათო  

ნედლეულის 

გადამამუშავებელი 

მოწყობილობები; 

კვების პროდუქტების 

გაყინვის პროცესის 

ტექნოლოგია; 

ალკოჰოლური, 

უალკოჰოლო 

სასმელების, ჩაისა და 

ხილ-კენკროვანი 

წვენების წარმოება; 

პურის, მაკარონისა  

და საკონდიტრო 

ნაწარმის საწარმოო 

პროცესები; 

      5  

47 თავისუფალი კომპონენტები        5  

48 
წარმოების ეკონომიკა და 

მენეჯმენტი 

ბიზნესის 

საფუძვლები; 

კვების საწარმოთა 

ბიზნესის მართვა 

       5 
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თავისუფალი  კომპონენტები  

 

№ საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 
ECTS კრედიტი 

1  საწარმოთა სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებები არ აქვს 5 

2 წარმოების მექანიზაციის საშუალებები არ აქვს 5 

3 მართვა მარტივად არ აქვს 5 

4 წარმატების სტრატეგია არ აქვს 5 

5 სამრეწველო ნაწარმის ტარა და შეფუთვა არ აქვს 5 

6 სამრეწველო ნაწარმის ხარისხის მართვა არ აქვს 5 

7 თბური გრიგალური და პულსაციური მილები არ აქვს 5 

8 ჰიდრო - პნევმოამძრავები და სისტემები არ აქვს 5 

49 
კვების მანქანების გაანგარიშება 

და კონსტრუირება 
ტექნიკური მექანიკა        5 

50 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები 3   

50.1 

მცირე საწარმოებში აგრარული 

პროდუქტების გადამუშავების 

მანქანები და ტექნოლოგიური 

ხაზები 

სასურსათო  

ნედლეულის 

გადამამუშავებელი 

მოწყობილობები; 

ალკოჰოლური, 

უალკოჰოლო 

სასმელების, ჩაისა და 

ხილ-კენკროვანი 

წვენების წარმოება 

       

5 

50.2 

მეცხოველეობის 

პროდუქტების გადამუშავების 

ტექნოლოგიური დანადგარ-

მოწყობილობები 

ცხოველური 

წარმოშობის 

ნედლეულიდან 

საკვები პროდუქციის  

წარმოების 

ტექნოლოგია 

       

51 საბაკალავრო ნაშრომი 

არანაკლებ 

ძირითადი სწავლის 

სფეროს  200 

კრედიტის ათვისების 

შემთხვევაში 

       10 

52 თავისუფალი კომპონენტები         5 

სემესტრში 29 31 28 32 30 30 30 30 

წელიწადში 60 60 60 60 

სულ 240 



- 10 -  (სულ 13 გვ.) 

 

 

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

შ
აო

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
შ

აო
/პ

რ
ო

ექ
ტ

ი
 

შ
უ

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 MAS33508G1-LP საინჟინრო მათემატიკა 1 5/125 15  30    1 2 77 

2 PHS50208G1-LB ზოგადი ფიზიკა 1 5/125 15   30   1 2 77 

3 PHS11704G2-LB ზოგადი ქიმია A 4/100 15   15   1 1 68 

4 EET70105G1-LP მხაზველობითი გეომეტრია 3/75 15  15    1 1 43 

5 

 

ICT15505G2-LB 

 

კომპიუტერული სისტემები 

და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები  1 

 

4/100 

 

15 

   

15 

   

1 

 

1 

 

68 

6 არჩევითი კურსები უცხოური ენა 1 

6.1 LEH15012G3-P ინგლისური ენა-1 5/125   45    1 1 78 

6.2 LEH14612G3-P გერმანული  ენა  - 1 5/125   45    1 1 78 

6.3 LEH15812G3-P ფრანგული  ენა - 1 5/125   45    1 1 78 

6.4 LEH15412G3-P რუსული  ენა-1 5/125   45    1 1 78 

7 
MAP10105G1-LS კვების ინჟინერიის 

საფუძვლები 

3/75 15 15     1 1 43 

8 MAS33608G1-LP საინჟინრო მათემატიკა 2 5/125 15  30    1 2 77 

9 PHS50308G1-LB ზოგადი ფიზიკა 2 5/125 15   30   1 2 77 

10 EET70205G1-P გეგმილური ხაზვა 3/75   30    1 1 43 

11 

 

ICT15605G2-LB 
კომპიუტერული სისტემები 

და გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები  2 

4/100 15   15   1 1 68 

12 არჩევითი კურსები უცხოური ენა 2 

12.1 LEH15112G3-P ინგლისური ენა - 2 5/125   45    1 1 78 

12.2 LEH14712G3-P გერმანული  ენა - 2 5/125   45    1 1 78 

12.3 LEH15912G3-P ფრანგული  ენა - 2 5/125   45    1 1 78 

12.4 LEH15512G3-P რუსული ენა - 2 5/125   45    1 1 78 

13 

MAP10205G1-LPB საკვები პროდუქტების 

წარმოების პროცესები და 

აპარატები 

 

6/140 

 

15 

 

 

 

15 

 

30 

   

1 

 

 

1 

 

88 

14 არჩევითი ჰუმანიტარული  ბლოკი 

14.1 HEL30212G1-LS ფილოსოფიის საფუძვლები 3/75 15 15     1 1 43 

14.2 SOS30312G1-LS შესავალი ფსიქოლოგიაში 3/75 15 15     1 1 43 

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

14.4 SOS40312G1-LS სოციოლოგიის შესავალი 3/75 15 15     1 1 43 

14.5 SOS43811G1-LS კულტუროლოგია 3/75 15 15     2 2 41 

14.6 
LEH12012G1-LS ენობრივი კომუნიკაციის 

თანამედროვე ტექნოლოგიები 

3/75 15 15     1 1 43 

14.7 SOS62411G1-LS პოლიტიკის საფუძვლები 3/75 15 15     2 2 41 
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14.8 
ART20305G1-LS ტექნიკური დიზაინის 

ისტორია 

3/75 15 15     1 1 43 

15 MAS33708G1-LP საინჟინრო მათემატიკა 3 5/125 15  30    1 2 77 

16 MAS36101G1-LB გამოყენებითი მექანიკა 6/150 30   30   1 1 88 

17 
EET40202G1-LB ელექტროტექნიკა და 

ელექტრონიკის საფუძვლები 

3/75 15   15   1 1 43 

18 
EET73505G3-P კომპიუტერული საინჟინრო 

გრაფიკა 

3/75   30    1 1 43 

19 არჩევითი კურსები უცხოური ენა 3 

19.1 LEH15212G3-P ინგლისური ენა - 3 5/125   45    1 1 78 

19.2 LEH14812G3-P გერმანული  ენა - 3 5/125   45    1 1 78 

19.3 LEH16012G3-P ფრანგული  ენა - 3 5/125   45    1 1 78 

19.4 LEH15612G3-P რუსული ენა - 3 5/125   45    1 1 78 

20 AAC48601G1-LB ჰიდრავლიკის საფუძვლები 3/75 15   15   1 1 43 

21 
LEH16702G3-LS აკადემიური წერის 

ელემენტები 

3/75 15 15     1 1 43 

22 EET49402G3-LB თბოტექნიკა 3/75 15   15   1 1 43 

23 EET74705G1-LBK ტექნიკური მექანიკა 6/150 30   15  15 1 1 88 

24 HHS20303G1-LB შრომის დაცვის საფუძვლები 3/75 15   15   1 1 43 

25 EET20704G1- LB გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 3/75 15   15   1 1 43 

26 

MAP10405G1-LS კვების პროდუქტების 

წარმოების ჰიგიენის 

საფუძვლები 

3/75 15 15     1 1 43 

27 არჩევითი კურსები უცხოური ენა 4 

27.1 LEH15312G3-P ინგლისური ენა - 4 5/125   45    1 1 78 

27.2 LEH14912G3-P გერმანული  ენა - 4 5/125   45    1 1 78 

27.3 LEH16112G3-P ფრანგული  ენა - 4 5/125   45    1 1 78 

27.4 LEH15712G3-P რუსული ენა - 4 5/125   45    1 1 78 

   28 BUA70205G1-LS ბიზნესის საფუძვლები 5/125 15 30     1 1 78 

29 

 

MAP12605G1-LB 

სასურსათო პროდუქტების 

იდენტიფიკაცია და 

ფალსიფიკაცია 

4/100 15 15     1 1 68 

30 

 

MAP11505G1-LP 

კვებისა და სამაცივრო 

საწარმოთა ტექნოლოგიური 

პროცესის ავტომატიზაციის 

საზომ-საკონტროლო 

ხელსაწყოები 

5/125 15  30    1 1 78 

31 სპეციალური არჩევითი სასწავლო კურსი 1. 

31.1 
BUA33505G3-LP კვების საწარმოთა ბიზნესის 

მართვა 

5/125 15  30    1 1 78 

31.2 
ART22705G1-LS მანქანა-დანადგარების 

მხატვრული კონსტრუირება 

5/125 15  30    1 1 78 

32 

MAP11205G1-LP(S) 

 

კვების პროდუქტების  

გაყინვის პროცესის 

ტექნოლოგია 

5/125 15 30     1 1 78 

33 

MAP10605G1-LP 

 

მცენარეული წარმოშობის 

ნედლეულიდან საკვები 

პროდუქციის წარმოების 

ტექნოლოგია 

5/125 15  30    1 1 78 

34 
MAP15405G2-LS 

 

სამაცივრო ტექნიკა 5/125 15  30    1 1 78 

35 

MAP10705G1-LP ცხოველური წარმოშობის 

ნედლეულიდან საკვები 

პროდუქციის  წარმოების 

ტექნოლოგია 

5/125 15  30    1 1 78 

36 EET73205G2-LB მიკროპროცესორული მართვა 4/100 15   15   1 1 68 
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კვების ინდუსტრიაში 

37  თავისუფალი კომპონენტები           

38 

MAP10805G1-LPK სასურსათო  ნედლეულის 

გადამამუშავებელი 

მოწყობილობები 

6/150 15  15   30 1 2 87 

39 

MAP11905G1- LPB 

 

ალკოჰოლური, უალკოჰოლო 

სასმელების, ჩაისა და ხილ-

კენკროვანი წვენების 

წარმოება 

5/125 15 15  15   1 1 78 

40 

MAP12405G1-LS 

 

პურის, მაკარონისა  და 

საკონდიტრო ნაწარმის 

საწარმოო პროცესები 

5/125 15 30     1 1 78 

41 სპეციალური არჩევითი სასწავლო კურსი 2. 

41.1 
MAP15505G2-LS მობილური სამაცივრო 

სისტემები 

5/125 15  30    1 1 78 

41.2 
MAP11105G1-LP ჰაერის ტექნოლოგიური 

კონდიცირება 

5/125 15  30    1 1 78 

42 

MAP11305G1-LB კვებისა და სამაცივრო 

საწარმოთა მოწყობილობების 

სერვისი 

5/125 15   30   1 1 78 

43 

MAP11405G1-LS მარცვლეულისა და 

კომბინირებული საკვების 

გადამამუშავებელი 

მოწყობილობები 

5/125 15 30     1 1 78 

44 
MAP11005G1-LPK მაცივარ-მანქანების 

დაპროექტება 

5/125 15  15   15 1 1 78 

45 
MAP10905G1-LPK 

 

კვების მრეწველობის 

საწარმოთა დაპროექტება 

5/125 15  15   15 1 1 78 

46 
MAP12705G1-R 

 
საბაკალვრო პრაქტიკა 

5/125      45 1 2 77 

47  თავისუფალი კომპონენტები           

48 
BUA70305G1-LS კვების საწარმოთა  ეკონომიკა 

და მენეჯმენტი 

5/125 15 30     1 1 78 

49 

MAP11605G1-LP კვების მანქანების 

გაანგარიშება და 

კონსტრუირება 

5/125 15  30    1 1 78 

50 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები-3 

50.1 

MAP15205G2-LS 

 

მცირე საწარმოებში 

აგრარული პროდუქტების 

პირველადი გადამუშავების 

მანქანები და ტექნოლოგიური 

ხაზები 

5/125 15 30     1 1 78 

50.2 

MAP15305G2-LP მეცხოველეობის 

პროდუქტების 

გადამუშავების 

ტექნოლოგიური დანადგარ-

მოწყობილობები 

5/125 15  30    1 1 78 

51 MAP12805G1-K საბაკალავრო ნაშრომი 10/250      105 1 2 142 

52  თავისუფალი კომპონენტები           

1 

MAP11705G1-LP კვების  საწარმოთა  

სპეციალური სატრანსპორტო 

საშუალებები 

5/125 15  30    1 1 78 

2 
EET04805G1-LP წარმოების მექანიზაციის 

საშუალებები 

5/125 15  30    1 1 78 

3 BUA31505G3-LSK მართვა მარტივად 5/125 15 15    15 1 1 78 

4 BUA31605G3-LSK წარმატების სტრატეგია 5/125 15 15    15 1 1 78 



- 13 -  (სულ 13 გვ.) 

5 
MAP21905G1-LS  სამრეწველო ნაწარმის ტარა 

და შეფუთვა 

5/125 30 15     1 1 78 

6 
MAP21905G1-LS  სამრეწველო ნაწარმის ტარა 

და შეფუთვა 

5/125 30 15     1 1 78 

7 
MAP11705G1-LP თბური, გრიგალური და 

პულსაციური მილები 

5/125 15 30     1 1 78 

8 
EET97105G1-LP 

 

ჰიდრო - პნევმოამძრავები და 

სისტემები 

5/125 30  15    1 1 78 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები                გივი გოლეთიანი 

 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი                                      ნათია ბუთხუზი 

 

 

ფაკულტეტის დეკანი                                                                                                      ოთარ გელაშვილი 

             

 

                 შეთანხმებულია 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან                 დავით მახვილაძე 

 

                     მიღებულია 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი №15  03.07.2012 წ. 

 

                მოდიფიცირებულია 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე.  

ოქმი №5   21.12.2020 წ. 

 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე            ოთარ გელაშვილი 


