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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 საგანმანთლებლო პროგრამა ,,ტრანსპორტი“ შექმნილია როგორც საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის, ისე სხვა უნივერსიტეტების გამოცდილებაზე დაყრდნობით 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 ტრანსპორტის ინჟინერიის ბაკალავრის 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 (228 კრედიტი) და თავისუფალი კომპონენტებისგან (12 კრედიტი). ძირითადი 

სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები წარმოდგენილია სავალდებულო და 

არჩევითი სასწავლო კურსების სახით: სავალდებულო სასწავლო კურსები –  192 კრედიტი, პრაქტიკა – 6 

კრედიტი, ორი არჩევითი კონცენტრაცია (საავტომობილო ტრანსპორტის, სარკინიგზო ტრანსპორტის) – 

თითოეული  30 კრედიტი საბაკალავრო ნაშრომის ჩათვლით. 

 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 

მიზანი 1. მოამზადოს ტრანსპორტის სფეროს ფართო თეორიული ცოდნითა და პრაქტიკული 

უნარებით აღჭურვილი სპეციალისტი სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების (საავტომობილო, 

სარკინიგზო) ხარვეზების დიაგნოსტიკის პროცესში მონაწილეობისათვის; 

 

მიზანი 2. შესძინოს კურსდამთავრებულს სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების შენარჩუნების, 

რემონტისა და მომსახურების სამუშაოების, დადგენილი პროცედურებისა და მითითებების 

შესაბამისად, წარმართვის უნარები შრომის, მოძრაობისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების 

პრინციპების გათვალისწინებით; 

 

მიზანი 3. ქვეყანაში ტრანსპორტის პრიორიტეტულობისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნათა 

გათვალისწინებით შეუქმნას კურსდამთავრებულს მყარი საფუძველი სწავლის შემდგომ საფეხურზე 

გაგრძელებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარებისთვის. 

https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php
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სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და პროფესიული) 

1. განმარტავს თანამედროვე  სატრანსპორტო საშუალებების კონსტრუქციებს და მათი 

მექანიზმებისა და სისტემების მუშაობის პრინციპებს;  

2. ჩამოთვლის თანამედროვე სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების ხარვეზების 

დიაგნოსტიკის,  შენარჩუნების, რემონტისა და მომსახურებისათვის საჭირო ტექნიკურ 

საშუალებებს;  

3. სტანდარტული მეთოდებით განსაზღვრავს სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობისა და 

ეკოლოგიური უსაფრთხოების არსებულ პრობლემებს და  მათი გადაჭრის შესაძლო გზებს; 

4. მითითებების შესაბამისად ამუშავებს სატრანსპორტო საშუალებების ხარვეზების 

დიაგნოსტიკის, რემონტისა და მომსახურების რთული და გაუთვალისწინებული პრობლემების 

გადაჭრისათვის, ცალკეულ ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ამოცანებს; 

5. წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად, შრომის უსაფრთხოების წესების 

გათვალისწინებით, ადგენს პრაქტიკული ხასიათის პროექტს სატრანსპორტო საშუალებების 

სერვისის ობიექტის საწარმოო უბნის ორგანიზებისათვის; 

6. სტანდარტული და ზოგიერთი უახლესი მეთოდის გამოყენებით აფასებს  სატრანსპორტო 

საშუალებების ტექნიკურ მდგომარეობას; 

7. შემოქმედებითად იყენებს ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიურ საშუალებებს 

სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან, არსებული პრობლემური საკითხების განხილვისა 

და  გადაჭრის გზების ძიებისათვის; 

8. ადგენს საკუთარ შემდგომი სწავლის გაგრძელების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების 

საჭიროებებს. 

 

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; ჯგუფური (collaborative) მუშაობა; ევრისტიკული;; შემთხვევების შესწავლა (Case 

study); დემონსტრირება; ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი; 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. 



- 4 -  (სულ 14 გვ.) 

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 

სახელმწიფო/მუნიციპალური და კერძო სატრანსპორტო ორგანიზაციები: სს „საქართველოს რკინიგზის“ 

საწარმოები/დაწესებულებები (რკინიგზის სადგურები და ტერმინალები; სალოკომოტივო და სავაგონო 

დეპოები; სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სახაზო დაწესებულებები);  საქალაქო 

ელექტრული ტრანსპორტის (მათ შორის მეტროპოლიტენის) მოძრავი შემადგენლობის საექსპლუატაციო 

უბნები; სს ელმავალმშენებელი ქარხანა; შპს ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხანა; შპს რუსთავის 

ვაგონმშენებელი კომპანია; საავტომობილო ტრანსპორტის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული 

(ავტომობილების ტექნიკური მდგომარეობის, მოძრაობისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის, პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების, მგზავრთა გადაყვანის, ტვირთის 

გადაზიდვის) საწარმოები/დაწესებულებები; სატრანსპორტო-საექსპედიტორო ცენტრები, დარგობრივი 

ასოციაციები  და სხვა ორგანიზაციები, სადაც შეძლებს - ტრანსპორტის ინჟინერიის ბაკალავრი  შესაბამისი 

კვალიფიკაციით მუშაობას. 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები 

 

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით. დამატებითი 

ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ სილაბუსებში და ადამიანური რესურსების მონაცემებში. 

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა:  96 

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                

https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php
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1 საინჟინრო მათემატიკა 1   არ აქვს 5        

2 ზოგადი ფიზიკა 1 არ აქვს 5               

3 ზოგადი ქიმია A არ აქვს 4               

4 
მხაზველობითი 

გეომეტრია 
არ აქვს 3               

5 

კომპიუტერული 

სისტემები  და 

გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 1  

არ აქვს 4               

6                       უცხოური ენის 1 (არჩევითი სასწავლო კურსი) 

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 მასალათმცოდნეობა  არ აქვს 3        

8       არჩევითი ჰუმანიტარული სასწავლო კურსი 

8.1 
ფილოსოფიის  

საფუძვლები 

არ აქვს 

 

 

  

  

  

  

 3 

  

  

  

            

8.2 შესავალი ფსიქოლოგიაში 
 

            

8.3 საქართველოს ისტორია 
 

            

8.4 სოციოლოგიის  შესავალი 
 

            

8.5 კულტუროლოგია 
 

            

8.6 

ენობრივი კომუკაციების 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 
 

            

8.7 პოლიტიკის საფუძვლები 
 

            

8.8 
ტექნიკური დიზაინის 

ისტორია  
            

9 საინჟინრო მათემატიკა 2 საინჟინრო მათემატიკა 1   5             

10 ზოგადი ფიზიკა 2 ზოგადი ფიზიკა 1   5             

11 გეგმილური ხაზვა 
მხაზველობითი  

გეომეტრია 
  3             

12 

კომპიუტერული 

სისტემები  და 

გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 2 

კომპიუტერული 

სისტემები  და 

გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 1 

  4             

13 უცხოური ენა 2. (არჩევითი სასწავლო კურსი) 

13.1 ინგლისური ენა  2 ინგლისური ენა 1   

5 

            

13.2 გერმანული  ენა  2 გერმანული  ენა 1               

13.3 ფრანგული  ენა   2 ფრანგული  ენა   1               

13.4 რუსული  ენა  2  რუსული  ენა  1               
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14 

საავტომობილო 

სატრანსპორტო 

საშუალებების ზოგადი 

კურსი 

არ აქვს   3       

15 

რკინიგზის  

სატრანსპორტო 

საშუალებების ზოგადი 

კურსი 

არ აქვს   3       

16 
აკადემიური წერის 

ელემენტები 
არ აქვს   3      

 17 საინჟინრო მათემატიკა 3 საინჟინრო მათემატიკა 2     5           

18  უცხოური ენა 3.  (არჩევითი სასწავლო კურსი) 

18.1 ინგლისური ენა 3 ინგლისური ენა  2   

5 

     

18.2 გერმანული  ენა  3 გერმანული  ენა  2        

18.3 ფრანგული  ენა   3 ფრანგული  ენა   2        

18.4 რუსული  ენა 3 რუსული  ენა 2        

19 გამოყენებითი მექანიკა 
საინჟინრო მათემატიკა 1; 

ზოგადი ფიზიკა 1. 
     6           

20 
ჰიდრავლიკის 

საფუძვლები 

საინჟინრო მათემატიკა 1; 

ზოგადი ფიზიკა 1. 
    3 

 
        

21 

ელექტროტექნიკა და 

ელექტრონიკის 

საფუძვლები 

ზოგადი ფიზიკა 2     3           

22 
გარემოს დაცვა და 

ეკოლოგია  
არ აქვს     3           

23 
შრომის დაცვის 

საფუძვლები 
არ აქვს      3      

 24 ტექნიკური მექანიკა  
გამოყენებითი მექანიკა; 

 
      6 

 
      

25  უცხოური ენა 4.  (არჩევითი სასწავლო კურსი) 

25.1 ინგლისური ენა  4 ინგლისური ენა 3    

5 

    

25.2 გერმანული  ენა 4 გერმანული  ენა  3        

25.3 ფრანგული  ენა  4 ფრანგული  ენა   3        

25.4 რუსული  ენა  4 რუსული  ენა 3        

26 
ერთიანი სატრანსპორტო 

სისტემა  

საავტომობილო სატრანს-

პორტო საშუალებების 

ზოგადი კურსი;  

რკინიგზის სატრანს-

პორტო საშუალებების 

ზოგადი კურსი 

   3     

27 
კომპიუტერული 

საინჟინრო გრაფიკა 
გეგმილური ხაზვა 

   
3         

28 
საექსპლუატაციო 

მასალები 

ზოგადი ქიმია A; 

ჰიდრავლიკის 

საფუძვლები; 

მასალათმცოდნეობა 

      5        

29 

სატრანსპორტო 

კანონმდებლობა და 

ნორმატივები 

არ აქვს       4        

30 თბოტექნიკა ზოგადი ფიზიკა 2       3         

31 სატრანსპორტო ეკოლოგია 
გარემოს დაცვა და 

ეკოლოგია 
    3    
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32 
ურთიერთშეცვლადობა და 

ტექნიკური გაზომვები 
ტექნიკური მექანიკა     3    

33 

მიკროპროცესორული 

ტექნიკის გამოყენება 

ტრანსპორტზე  

კომპიუტერული 

სისტემები  და 

გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 2 

    3    

34 
ლოგისტიკური მენეჯმენ-

ტის საფუძვლები  
არ აქვს         3    

35 

სახმელეთო 

სატრანსპორტო 

საშუალებების სერვისი 

შრომის დაცვის 

საფუძვლები; 

საექსპლუატაციო 

მასალები 

        6       

36 
სახმელეთო სატვირთო 

გადაზიდვები 

ერთიანი სატრანსპორტო 

სისტემა 
        6       

37 
სახმელეთო ტრანსპორტის 

მოძრაობის უსაფრთხოება  

სატრანსპორტო 

კანონმდებლობა და 

ნორმატივები 

        6    

38 
სატრანსპორტო 

ლოგისტიკური სისტემები 

ლოგისტიკური 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები 

          5     

39 ელექტრული ტრანსპორტი  

ელექტროტექნიკა და 

ელექტრონიკის 

საფუძვლები 

          4     

40 

მართვის 

ავტომატიზირებული 

სისტემები ტრანსპორტზე 

მიკროპროცესორული 

ტექნიკის გამოყენება 

ტრანსპორტზე 

          3     

41 თავისუფალი კომპონენტი      6   

42 სახმელეთო 

სატრანსპორტო  

გადაყვანები 

ერთიანი სატრანსპორტო 

სისტემა 
            6   

43 სახმელეთო ტრანსპორტის 

მოძრაობის ორგანიზაციის 

ტექნიკური საშუალებები  

სახმელეთო 

ტრანსპორტის 

მოძრაობის 

უსაფრთხოება             6   

 

 44 სატრანსპორტო საწარმოო 

პრაქტიკა 

სახმელეთო 

სატრანსპორტო 

საშუალებების სერვისი;  

სატრანსპორტო 

ლოგისტიკური 

სისტემები; 

შრომის დაცვის 

საფუძვლები 

             6 
 

45 სატრანსპორტო 

ობიექტების დაპროექტება 

სახმელეთო 

სატრანსპორტო 

საშუალებების სერვისი; 

კომპიუტერული 

საინჟინრო გრაფიკა; 

აკადემიური წერის 

ელემენტები 

        6 
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46 დატვირთვა - 

განტვირთვის 

კომპლექსური მექანიზაცია 

და ავტომატიზაცია 

სახმელეთო სატვირთო 

გადაზიდვები 
              6 

47 თავისუფალი კომპონენტები               6 

48 
კომერციული საქმიანობა 

ტრანსპორტზე 

სატრანსპორტო 

ლოგისტიკური 

სისტემები 

             6 

49 არჩევითი კონცენტრაციები 

49.1 საავტომობილო ტრანსპორტის კონცენტრაცია 

49.1.1 საავტომობილო ძრავები თბოტექნიკა         3       

49.1.2  ავტომობილის შასი საავტომობილო სატრანს-

პორტო საშუალებების 

ზოგადი კურსი; 

ჰიდრავლიკის 

საფუძვლები; 

ურთიერთშეცვლადობა 

და ტექნიკური 

გაზომვები 

          6     

 49.1.3 ავტომობილის 

ეკოლოგიური 

უსაფრთხოება 

სატრანსპორტო 

ეკოლოგია; 

საავტომობილო ძრავები 

          3     

 

 

 

49.1.4 

ავტომობილის 

დიაგნოსტიკა და 

ტექნიკური მომსახურება 

სახმელეთო 

სატრანსპორტო 

საშუალებების სერვისი; 

საავტომობილო ძრავები; 

 ავტომობილის შასი 

            7   

49.1.5 საავტომობილო საგზაო-

სატრანსპორტო 

შემთხვევები  

სახმელეთო ტრანს-

პორტის მოძრაობის 

უსაფრთხოება 

            5   

49.2 სარკინიგზო ტრანსპორტის კონცენტრაცია 

49.2.1 ვაგონების  მოწყობილობა 

და წარმოების ძირითადი 

ელემენტები 

რკინიგზის სატრანს-

პორტო საშუალებების 

ზოგადი კურსი; 

        3       

49.2.2 
ავტომატიკისა და 

ტელემექანიკის სისტემები 

სარკინიგზო 

ტრანსპორტზე 

სახმელეთო ტრანს-

პორტის მოძრაობის 

უსაფრთხოება; 

  
          6      

 
49.2.3 რკინიგზის 

ელექტრომომარაგება და 

მატარებელთა წევა 

მიკროპროცესორული 

ტექნიკის გამოყენება 

ტრანსპორტზე; 

     3   

49.2.4 

რკინიგზის სადგურები და 

კვანძები 

სახმელეთო სატვირთო 

გადაზიდვება; 

ავტომატიკისა და 

ტელემექანიკის 

სისტემები სარკინიგზო 

ტრანსპორტზე 

            5   

49.2.5 რკინიგზის 

ელექტრომოძრავი 

შემადგენლობა  

ელექტრული 

ტრანსპორტი; 

 რკინიგზის 

             4   
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ელექტრომომარაგება და 

მატარებელთა წევა 

49.2.6 სარკინიგზო მოძრავ 

შემადგენლობათა 

ავტომატური მუხრუჭები  

ვაგონების  მოწყობილობა 

და წარმოების ძირითადი 

ელემენტები 

      3  

 

 

 

50 საბაკალავრო ნაშრომი 

ძირითადი  სწავლის 

სფეროს შესაბამისი  

სასწავლო კურსები 204 

კრედიტი.  

 
            6 

                                                                                         სემესტრში 29 31 31 29 33 27 30 30 

წელიწადში 60 60 60 60 

                                                                                                       სულ 240 

 

 

 

თავისუფალი  კომპონენტები  

№ საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS კრედიტი 

1 წარმატების სტრატეგია არ აქვს 3 

2 მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაფია არ აქვს 3 

3 საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR) არ აქვს 3 

4 საინფორმაციო უზრუნველყოფა  არ აქვს 3 

5 მალფუჭებადი პროდუქტების შენახვა არ აქვს 3 

6 საერთაშორისო  ორგანიზაციები არ აქვს 3 

7 ადამიანი და უსაფრთხოება არ აქვს 3 

85 სოციალური პროგრესი  და  ავტომობილი ა         არ აქვსარრქს 33 

       9 რკინიგზის მშენებლობის ისტორია  არ აქვს 3 

       10 მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია არ აქვს 3 

11 კომპიუტერული გრაფიკა (Corel Draw) არ აქვს 3 

12 საგარდამქმნელო ტექნიკა  არ აქვს 3 

13 საქართველოს ეკონომიკა არ აქვს 3 

14 საზოგადოება და მეტროპოლიტენი  არ აქვს 3 

15 ინტელექტუალური სისტემები  არ აქვს 3 

16  მეტყევეობის საფუძვლები არ აქვს 3 

17 ქართული ნაციონალური კოსტუმი არ აქვს 3 

18 მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმისა და აქსესუარების 

მასალაში შესრულება 

არ აქვს 3 

19 ქართული ხალხური რეწვა არ აქვს 3 

20  წიგნის ხელოვნების 

განვითარების ეტაპები  
 

არ აქვს 3 
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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 

 სავალდებულო სასწავლო კურსები 

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 

ICT19005G1-LB 

 

კომპიუტერული 

სისტემები  და 

გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 1  

4/100 15   15   1 1 68 

   6        უცხოური ენა 1. (არჩევითი სასწავლო კურსები)           

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 EET83404G1-LB მასალათმცოდნეობა 3/75 15   15   1 1 43 

8 არჩევითი ჰუმანიტარული სასწავლო კურსები:           

8.1 
HEL30212G1-LS ფილოსოფიის  

საფუძვლები 

3/75 15 15     1 1 43 

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

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

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

8.5 SOS43811G1 კულტუროლოგია 3/75 15 15     2 2 41 

8.6 LEH12012G1-LS ენობრივი კომუკაციების 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 

3/75 15 15     1 1 43 

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

8.8 
ART20305G1-LS ტექნიკური დიზაინის 

ისტორია 

3/75 15 15     1 1 43 

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

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

11 EET70205G1-P გეგმილური ხაზვა 3/75   30    1 1 43 
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12 

ICT19105G1-LB 

 

კომპიუტერული 

სისტემები  და 

გამოყენებითი 

ტექნოლოგიები 2 

4/100 15   15   1 1 68 

13                 უცხოური ენა 2. (არჩევითი სასწავლო კურსები) 

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

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

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

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

14 

 

 

EET90105G1-LP 

 

საავტომობილო 

სატრანსპორტო 

საშუალებების ზოგადი 

კურსი 

3/75 15 

 

 15    1 1 43 

15 

EET90205G1-LP 

 

რკინიგზის  

სატრანსპორტო 

საშუალებების ზოგადი 

კურსი 

3/75 15 

 

 15    1 1 43 

16 
LEH16702G3-LS აკადემიური წერის 

ელემენტები 

3/75 15 

 

15     1 1 43 

17 
MAS33708G1-LP 

 

საინჟინრო მათემატიკა 3 5/125  15  30    1 2 77 

18 უცხოური ენა 3. (არჩევითი სასწავლო კურსები)           

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

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

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

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

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

20 
AAC48601G1-LB ჰიდრავლიკის 

საფუძვლები 

3/75 15   15   1 1 43 

21 

EET40202G1-LB 

 

ელექტროტექნიკა და 

ელექტრონიკის 

საფუძვლები 

3/75 15   15   1 1 43 

22 
EET20704G1-LB გარემოს დაცვა და 

ეკოლოგია  

4/100 15   15   1 1 43 

23 
HHS20303G1-LB 

 

შრომის დაცვის 

საფუძვლები 

3/75 15   15   1 1 43 

24 EET74705G1-LBK ტექნიკური მექანიკა 6/150 30   15  15 2 2 86 

25 უცხოური ენა 4. (არჩევითი სასწავლო კურსები) 

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

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

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

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

26 
EET90505G1-LP ერთიანი სატრანსპორტო 

სისტემა  

3/75 15  15    1 1 43 

27 
EET73505G3-P 

  

კომპიუტერული 

საინჟინრო გრაფიკა 

3/75   30    1 1 43 
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28 
EET93105G1-LB საექსპლუატაციო 

მასალები 

5/125 15   30   1 1 78 

29 

EET93205G1-LS 

 

სატრანსპორტო 

კანონმდებლობა და 

ნორმატივები 

4/100 15 15     1 1 68 

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

31 

EET93005G1-LB 

 

სატრანსპორტო ეკოლოგია 4/100 15   15   1 1 68 

32 
EET76905G2-LB ურთიერთშეცვლადობა 

და ტექნიკური გაზომვები 

3/75 15   15   1 1 43 

33 

EET90405G1-LS 

 

მიკროპროცესორული 

ტექნიკის გამოყენება 

ტრანსპორტზე  

3/75 15 15     1 1 43 

34 
BUA39805G1-LP 

 

ლოგისტიკური 

მენეჯმენტის საფუძვლები  

3/75 15  15    1 1 43 

35 

EET90605G1-LP 

 

სახმელეთო 

სატრანსპორტო 

საშუალებების სერვისი   

6/150 30  30    1 1 88 

36 
EET90705G1-LPK 

 

სახმელეთო სატვირთო 

გადაზიდვები  

6/150 30  15   15 1 2 87 

37 
EET90805G1-LP 

 

სახმელეთო ტრანსპორტის 

მოძრაობის უსაფრთხოება  

6/150 30  30    1 1 88 

38 
TRS10805G1-LP 

 

სატრანსპორტო 

ლოგისტიკური სისტემები  

5/125 15  30    1 1 78 

39 
EET91105G1-LS ელექტრული 

ტრანსპორტი  

4/100 15 15     1 1 68 

40 

EET91205G1-LS 

 

მართვის 

ავტომატიზირებული 

სისტემები ტრანსპორტზე 

3/75 15 15     1 1 43 

41 თავისუფალი კომპონენტი  6          

42 EET93805G-LP სახმელეთo 

სატრანსპორტო 

გადაყვანები  

6/150 30  30    1 1 88 

43 EET91805G1-LS სახმელეთო ტრანსპორტის 

მოძრაობის ორგანიზაციის 

ტექნიკური საშუალებები  

6/150 30 30     1 1 88 

44  EET96705G1-R საწარმოო სატრანსპორტო 

პრაქტიკა 

6/150      60 1 2 87 

45  EET91705G1-LPK 

 

სატრანსპორტო 

ობიექტების დაპროექტება 

6/150 30  15   15 1 2 87 

46  EET92905G1-LK 

 

დატვირთვა -

განტვირთვის 

კომპლექსური 

მექანიზაცია და 

ავტომატიზაცია 

6/150 30     30 1 2 87 

47 თავისუფალი კომპონენტები 6          

48 EET93305G1-LSK კომერციული საქმიანობა 

ტრანსპორტზე 

6/150 30 15    15 1 2 87 

49 არჩევითი კონცენტრაციები 

49.1. საავტომობილო ტრანსპორტის არჩევითი კონცენტრაცია 

49.1.1. EET90905G1-LB საავტომობილო ძრავები 3/75 15   15   1 1 43 

49.1.2 EET93905G1-LB ავტომობილის შასი 6/75 30   30   1 1 88 
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თავისუფალი კომპონენტები 

 

1 BUA37105G1 წარმატების სტრატეგია 3/75 15 15     1 1 43 

2 
SOS17305G1-LS 

მსოფლიოს ეკონომიკური 

გეოგრაფია 

3/75 15 15     1 1 43 

3 
MAP31505G1-LS 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა (PR) 

3/75 15 15     1 1 43 

4 EET92505G1-LP საინფორმაციო 

უზრუნველყოფა  

3/75 15  15    1 1 43 

5 EET92805G1-LP მალფუჭებადი 

პროდუქტების შენახვა 

3/75 15  15    1 1 43 

6 
EET93405G1-LS 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციები 

3/75 15 15     1 1 43 

7 EET94005G1-L ადამიანი და უსაფრთხოება 3/75 30      1 1 43 

8 EET98705G1-LS 

 

სოციალური პროგრესი  და  

ავტომობილი 

3/75 15 15     1 1 43 

9 EET98805G1-LS 

 

რკინიგზის მშენებლობის 

ისტორია - 

3/75 15 15     1 1 43 

10 EET98905G1-LS 

 

მეტროპოლიტენის 

მშენებლობის ისტორია 

3/75 15 15     1 1 43 

 

49.1.3 EET91305G1-LB ავტომობილის 

ეკოლოგიური 

უსაფრთხოება 

3/75 15   15   1 1 43 

49.1.4 EET91905G1-LB 

 

ავტომობილის 

დიაგნოსტიკა და 

ტექნიკური მომსახურება 

7/175 30   30   1 1 113 

49.1.5 EET92005G1-LP 

 

საავტომობილო საგზაო-

სატრანსპორტო 

შემთხვევები  

 

5/125 15  30    1 1 78 

49.2 სარკინიგზო ტრანსპორტის არჩევითი კონცენტრაცია 

49.2.1 EET91005G1-LP ვაგონების  მოწყობილობა 

და წარმოების ძირითადი 

ელემენტები 

3/75 15  15    1 1 43 

49.2.2 EET91505G1-LBK 

 

ავტომატიკისა და 

ტელემექანიკის სისტემები 

სარკინიგზო 

ტრანსპორტზე 

6/150 30   15  15 1 2 87 

49.2.3 EET91605G1-LK 

 

რკინიგზის 

ელექტრომომარაგება და 

მატარებელთა წევა  

3/75 15     15 1 2 42 

49.2.4  EET92105G1-LPK რკინიგზის სადგურები და 

კვანძები 

5/125 15  15   15 1 2 77 

49.2.5 EET92205G1-LS 

 

რკინიგზის 

ელექტრომოძრავი 

შემადგენლობა  

4/100 15 15     1 1 68 

49.2.6 EET99205G2-LK სარკინიგზო მოძრავ 

შემადგენლობათა 

ავტომატური მუხრუჭები 

3/75 15     15 1 1 43 

50   EET96805G1-K საბაკალავრო ნაშრომი 6/150      60 1 2 87 
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11 
MAP31705G1-LS 

კომპიუტერული გრაფიკა 

(Corel Draw) 

3/75    30   1 1 43 

12 EET92605G1-LP საგარდამქმნელო ტექნიკა  3/75 15  15    1 1 43 

13 SOS16105G2-LS საქართველოს ეკონომიკა 3/75 15 15     1 1 43 

14 
EET99005G1-LP 

საზოგადოება და 

მეტროპოლიტენი 

3/75 15  15    1 1 43 

15 EET94205G2-LS 

 

ინტელექტუალური 

სისტემები  

3/75 15 15     1 1 43 

16   MAP21405G1-LS მეტყევეობის საფუძვლები 3/75 15 15     1 1 43 

17 
MAP31205G1-LS 

ქართული ნაციონალური 

კოსტუმი 

3/75 15 15     1 1 43 

18 

MAP30905G1-B 

მსუბუქი მრეწველობის 

ნაწარმისა და აქსესუარების 

მასალაში შესრულება 

3/75    30   1 1 43 

19 MAP31705G1-P ქართული ხალხური რეწვა 3/75   30    1 1 43 

20  MAP22805G1-LS წიგნის ხელოვნების 

განვითარების ეტაპები 

3/75 15 15     1 1 43 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები    გიორგი აბრამიშვილი 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი                           ნათია ბუთხუზი 

 

ფაკულტეტის დეკანი                                                                                           ოთარ გელაშვილი 

 

შეთანხმებულია 

სტუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან     დავით მახვილაძე 
                            

მიღებულია 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 

12  იანვარი  ოქმი N1  2012 წელი 

 

მოდიფიცირებულია 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი №,       , 2020 წელი 

 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                                                            ოთარ გელაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 


