
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა  

მშენებლობა 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 (120+60+60) 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში - მიენიჭება ძირითადი სპეციალობის და თავისუფალი კომპონენტების ან/და დამატებითი 

სპეციალობ(ებ)ის კომბინირებით არანაკლებ 240 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

• მოამზადოს საინჟინრო განათლების საფუძვლების მქონე სამშენებლო, საპროექტო და პრაქტიკულ საქმიანობაზე 

ორიენტირებული მშენებლობის დარგის სპეციალისტი, რომელიც მყარი ბაზისური ცოდნითა და ტრანსფერული უნარებით 

შეძლებს დინამიკურად ცვლად გარემოში ორიენტაციას. 

• შეასწავლოს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, სამშენებლო-საპროექტო საქმიანობის ძირითადი ამოცანების 

შესრულების მეთოდები და მექანიზმები სამშენებლო ნორმებისა და  წესების დაცვით. 

• შეასწავლოს შენობა-ნაგებობების დაპროექტების პროცესში, მშენებლობაში  გასათვალისწინებელი რისკ-ფაქტორები, რათა 

შეძლოს დარგთან დაკავშირებული პრობლემების კრიტიკული გააზრება, სათანადო დოკუმენტების მომზადება, 

დასაბუთებულად და საიმედოდ გადაჭრა. 

• ჩამოუყალიბოს  შესაბამის ფორმატში პროფესიული კომუნიკაციის უნარი.  

• მოამზადოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი  კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, მაღალი მოქალაქეობრივი 

შეგნებისა და აქტივობის სპეციალისტი ღირსეული კარიერისათვის, რომელიც მოტივირებული იქნება მეტს მიაღწიოს 

პროფესიული თვალსაზრისით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

- ცოდნა და გაცნობიერება – კურსდამთავრებულს აქვს: 

�     სამშენებლო  სფეროს და მისი  მრავალმხრივი და სპეციალიზირებული ტექნოლოგიური პროცესების  

თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად  უდევს  სამშენებლო მოედნის საინჟინრო 

მომზადების, სამშენებლო ტვირთების ტრანსპორტირების და დატვირთვა-დაცლის, მიწის, საძირკვლის 

მოწყობის, ქვის, მონოლითური ბეტონის და რკინაბეტონის, შენობების კონსტრუქციულ-გეგმარებითი 

გადაწყვეტის,   ამწე-სატრანსპორტო მანქანების    მუშაკებისთვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და 



შესაბამისად, პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას. 

 

- მშენებლობისა და პროექტირების საბაზო კონცეფციების, თეორიებისა და პრინციპების ცოდნა; 

- დარგის სპეციალისტის ეთიკური და პროფესიული პასუხისმგებლობის გაცნობიერება; 

- სამშენებლო სამუშაოების გარემოსთან მიმართებაში უვნებლად და უსაფრთხოდ წარმართვის ცოდნა. ტექნიკურ და 

გარემოსდაცვით საკითხებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების გაცნობიერება; 

- შესაბამისი მათემატიკური მეთოდებისა და ბუნებისმეტყველების საფუძვლების ცოდნა საინჟინრო პრობლემების 

გადასაჭრელად; 

- დარგში მართვისა და პროექტის ელემენტების ცოდნა; 

- მშენებლობის პროცესში სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მშენებლობის ტექნოლოგიური პროცესების კომპლექსური  

საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება; 

- მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის საჭიროების განსაზღვრის უნარი; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  –კურსდამთავრებულს აქვს: 

� სამშენებლო დარგში,  ტექნოლოგიურ  და საპროექტო  სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების  

შემოქმედებითად  გადასაწყვეტად,  მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული 

ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება.                                    

 

- სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით მშენებლობისადმი წაყენებული მოთხოვნების გათვალისწინებით სამუშაოთა 

წარმართვის უნარი; 

- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების  მარტივი  ელემენტების კონსტრუირების უნარი; 

- მშენებლობაში გამოყენებული თანამედროვე სამშენებლო მანქანებისა და მექანიზმების შერჩევა, შეფასებებისა და გამოყენების 

უნარი; 

- თანამედროვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით მშენებლობის მართვის უნარი; 



- მშენებლობისათვის დამახასიათებელი საერთო პრობლემების იდინტიფიცირების, ფორმულირებისა და გადაჭრის უნარი; 

დასკვნის უნარი-–კურსდამთავრებულს აქვს: 

� სამშენებლო დარგში გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული  

მეთოდებით  მათი  გაანალიზება  და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება. 

 

- სამეცნიერო-ტექნიკური  ლიტერატურიდან და ინტერნეტიდან ინფორმაციის მოძიების, ანალიზისა და დასკვნის გაკეთების 

უნარი; 

- შენობა-ნაგებობების,  ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საგზაო, სატრანსპორტო და რკინიგზის ნაგებობების პროექტირებაში 

მონაწილეობის, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს  რისკ ფაქტორების სწორად აღქმის შეფასებისა და დასკვნის 

ჩამოყალიბების უნარი. 

 კომუნიკაციის უნარი- კურდამთავრებულს აქვს: 

� სამშენებლო დარგზე, მიწოდებული  ინფორმაციის ან საკუთარი აზრის  თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

 

- ქართულ და უცხოურ ენაზე  იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი 

ანგარიშის მომზადების,  ინფორმაციის დარგის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემის უნარი; 

- დარგის სპეციალისტებთან მკაფიოდ და დეტალურად  სხვადასხვა თემებზე დისკუსიაში მონაწილების მიღების უნარი; 

-სამშენებლო ტერმინოლოგიის გამოყენებით საქმიანი დოკუმენტის შედგენის უნარი;  

-სამშენებლო საქმეში, აზრებისა და შეხედულებების წერილობით ჩამოყალიბებისა და  სხვადასხვა შეხედულებების 

საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად არგუმენტების მოყვანის უნარი; 

სწავლის უნარი – კურდამთავრებულს აქვს: 

� გაუთვალისწინებელ  ვითარებაში შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით სწავლის 

მიმართულების განსაზღვრა. 

 

-საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების უნარი; 



-საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების  შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად 

მართვას,  მიღებული ცოდნის საშუალებით დამოუკიდებლად სწავლის პროცესის გაგრძელებას განათლების მეორე 

საფეხურზე (მაგისტრატურა). 

     ღირებულებები : 

� სამშენებლო დარგის საქმიანობის, პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და 

სხვებისთვის გაზიარება; 

 

-კურსდამთავრებულს აქვს ეთიკის ძირითადი კანონების დაცვით მოქმედების უნარი. ითავსებს მშენებლის პროფესიულ და 

ეთიკურ პასუხიმგებლობას საზოგადოების უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობაზე, ასევე ესთეტიკურ ღირებულებებზე; 

-ითავსებს ეკოლოგიური სისტემების პატივიცსემისა და გარემოს დაცვის ვალდებულებებს; 

-აქვს პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, ორგანიზებულობა და სხვა) დაცვის უნარი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა  

მშენებლობა (რუსულენოვანი) 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 (120+60+60) 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

Бакалавр  инженерии в строительстве  – Степень  будет  присвоена после прохождения  краткого цикла в сочетании со свободными 

компонентами  или дополнительными специальностями (не менее 240 кредитов). 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

• Подготовить имеющие основы инженерного образования ориентированные на строительную, проектную и практическую 

деятельность специалиста в отрасли  строительства,  который при помощи                      твёрдых базисных знаний и трансферных умений  

сможет ориентироваться в динамически изменяющейся обстановке. 

• Изучить методы и механизми выполнения основных строительно-проектных задач  деятельности с применением современных 

технологий с соблюдением  строительных норм и правил.  

• Изучить предусмотренные в процесе проектирования зданий и сооружений и строительства риск-факторы, чтобы суметь 

критически осмыслить связанные  с отраслью проблемы, подготовить соответствующую документацию и обоснованное  и надёжное 

решение. 

• С формулировать в соответствующем формате умение професиональной коммуникации. 

Подготовить в соответствии с современными требованиями, квалифицированного, конкурентоспособного с высокой гражданской 

сознательностью и активностью специалиста для достойной карьеры, который будет мотивирован  достич большего с точки зрения  

профессионализма. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 



Знание и познание – выпусник имеет: 

_ знание базовых концепций, теории и принципов строительства и проектирования; 

_ осознаные этической и професиональной ответственности специалистом отрасли; 

_ умение безвредного и безопасного ведения строительной деятельности по отношении к окружающей среде. Осознание 

взаимозависимости между техническими вопросами и вопросами защиты окружающей среды; 

_ знание основ  соответствующих математических и природоведческих методов для  решения иженерных задач; 

_ знание элементов управления и проектирования в отрасли; 

_ знание и осознание строительных норм и правил в процесе строительства, комлексных вопросов технологических процесов 

строительства; 

_ умение определения необходимости  обучения на протяжении всей жизны.  

Способность исползования знаний на практике –  Окончивший курс имеет: 

_ умение проведения работ предусмотренных к требованиям строительства с учётом исползования   строительных норм и правил; 

_ умение конструировать простых элементов гражданских и промишленных зданий и сооружений; 

_ умение управления  строительства  совремнними техниками и технологиами.  

_ умение решения, формулиирования и идентифицирования общие проблеми характерных для строительства.   

Способность к выводам  – Окончивший курс имеет:  

_ умение поиска информации из научно-технической литературы и с интернета, её анализа и заключений; 

_ умение участия в проектировани зданий и сооружений, гидротехнических, дорожных, транспортных и железодорожных 

сооружений, а также во времия строительства и эксплуатаци правильная оценка риск-факторов, восприятия и формулирования 

выводов.  

Способность комуникации– Окончивший курс имеет:  

_ способность подготовки писменного отчёта на грузинском и иностранном языках относительно идей, существующих прлблемах и 

путей их решения,  устно передатвать информации  специалистам и неспециалистам; 

_ умение принять участие в дискусиях специалистами  отрасли и различные темы, иметь чёткую и ясную позицию; 

_ умение составление деловой документации с использованием строительной терминологии; 

_ умение формулирования мыслей и мнений в писменной форме, приводить аргументы для поддержки или против других мнений. 

Умение учить– Окончивший курс имеет:  

_ умение последовательной многосторонной оценки процесса собственной учёбы, 

_ после окончания учебной прграммы окончивший курс, сможет самостоятельно управлять процесом учёбы, на оснований 

полученных знании самостоятельно продолжить процес учёбы, 

 

Ценности:  

_ окончивший курс имеет способность действовать с соблюдением основных законов этики, сочетает професиональную и 

этическую ответственность о безопасности и здоровии общества, а также  эстетических ценностьях; 

_ сочетает уважение к системам экологии и объязательсвом защиты среды; 
умение соблюдать професиональные ценности (точность, пунктуальность, объективность, организованность и др.) 

 



 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

აგროინჟინერია 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ინჟინერიის ბაკალავრი/აგროინჟინერიაში 

(Bachelor of engineer/in agroengineering) 

მიენიჭება ძირითადი სპეციალობის და თავისუფალი კომპონენტების ან/და დამატებითი სპეციალობ(ებ)ის კომბინირებით არანაკლებ 
240 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მოამზადოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი კონკურენტუნარიანი, საინჟინრო განათლების საფუძვლების მქონე საპროექტო 

და პრაქტიკულ საექსპლუატაციო საქმიანობაზე ორიენტირებული აგროინჟინერი, რომელიც მყარი ბაზისური ცოდნითა და 

ტრანსფერული უნარებით შეძლებს დინამიკურად ცვალებად გარემოში ორიენტაციას, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით 

საპროექტო და საექსპლუატაციო საქმიანობის განხორციელებას, მოტივირებული იქნება  პროფესიული თვალსაზრისით ღირსეული 

წვლილი შეიტანოს საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში. წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად 

შეძლებს სამელიორაციო სისტემების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის პროცესში რისკ-ფაქტორების გათვალისწინებას, 

თანამედროვე მეთოდის გამოყენებით მორწყვისა და დაშრობის პროექტის განხორციელებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება - აგროინჟინერიაში საინჟინრო ამოცანების გადასაჭრელად შესაბამისი მათემატიკური მეთოდების ცოდნა; 

ტექნიკურ და გარემოსდაცვით საკითხებს შორის ურთიერთდამოკიდებულებების გაცნობიერება; კომპლექსური საკითხების 

გაცნობიერება; აგროინჟინერის ეთიკური და პროფესიული პასუხისმგებლობის გაცნობიერება; წყალსამეურნეო პროექტების 

შედგენისა და ექსპლუატაციის ცოდნა და გაცნობიერება; წყალთა მეურნეობაში ორგანიზაციისა და მენეჯმენტის ელემენტების ცოდნა; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - მორწყვისა და დაშრობის ახალი თანამედროვე მეთოდების პრაქტიკაში გამოყენება; 

წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად მიწების მელიორაციულ ათვისებასთან დაკავშირებული კვლევითი ან 

პრაქტიკული ხასიათის პროექტების განხორციელება; სამელიორაციო ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღების  და ტექნიკური 

მდგომარეობის შეფასება; ჰიდრომელიორაციული სისტემების რეკონსტრუქციასა და აღჭურვასთან დაკავშირებული სამუშაოების 



განხორციელება; 

დასკვნის უნარი – წყალთა მეურნეობაში სხავდასხვა ინფორმაციული მასალების შეგროვებისა და განმარტებების გაკეთება; 

სიტუაციის ანალიზით, მიღებული შედეგების შეჯერებითა და სინთეზით, დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება. 

კომუნიკაციის უნარი - აგროინჟინერიის დარგში იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება; მშობლიურ და უცხოურ ენაზე სპეციალისტებისათვის სამელიორაციო სისტემებზე არსებული 

მდგომარეობის შესახებ თანამედროვე საინორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებებით ინფორმაციის გადაცემა;  

სწავლის უნარი - საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება; საგანმანათლებლო პროგრამის 

დამთავრების შემდეგ,  უშუალო ხელმძღვანელობის ქვეშ, სწავლის საჭიროებების დადგენა და პროცესის გაგრძელება. 

ღირებულებები – პროფესიული ეთიკის ძირითადი კანონების დაცვით მოქმედება; აგროინჟინერის პროფესიული ქცევის, ეთიკური 

პასუხისმგებლობისა და ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, ორგანიზებულობა და სხვა) დასამკვიდრებლად 

სწრაფვა.    

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ინჟინერიის მაგისტრი სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის სპეციალიზაციით 

(Master of  Engineering with speciality  agricultural hydro reclamation) 

მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამის არანაკლებ 120 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კონკურენტუნარიანი ინჟინერიის მაგისტრი სასოფლო-სამეურნეო 

ჰიდრომელიორაციაში, რომელიც შეძლებს თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით ჰიდრომელიორაციული სისტემების საიმედობის 

შეფასებას, სამელიორაციო ნაგებობების დაპროექტებას და ექსპლუატაციას, სარწყავ და დამშრობ სისტემებზე კვლევების 

დამოუკიდებლად განხორციელებას და დინამიკურად ცვალებად გარემოში ორიენტაციას.   

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა; აცნობიერებს 

მიწების მელიორაციულ ათვისებასთან დაკავშირებული ორიგინალური იდეების შემუშავების და ამოცანების დასმისა და  გადაჭრის 

გზებს; აქვს წყალსამეურნეო ობიექტების ექსპლუატაციის პროექტების შედგენის და მათი  ექსპლუატაციაში მიღების  ცოდნა და 

გაცნობიერება;  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - სამეცნიერო კვლევითი მეთოდოლოგიის, ექსპერიმენტული კვლევების თეორიული 

საფუძვლების, ოპტიმიზაციის მათემატიკური მეთოდების გამოყენება; ბიზნეს გეგმის შედგენა, ბაზრის ანალიზი და პრაქტიკული 



რეალიზაცია; დამოუკიდებელი კვლევების განხორციელებისას წარმოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად ორიგინალური გზების 

ძიება; კონკრეტული კვლევის ამოცანებიდან გამომდინარე კვლევისათვის აუცილებელი მეთოდების  და მიდგომების შერჩევა. 

დასკვნის უნარი  - სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციაში განხორციელებული უახლესი კვლევებიდან მიღებული 

ინფორმაციის კრიტიკული  ანალიზი, მიღწეული შედეგების შეჯერება და სინთეზი, დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება.  

კომუნიკაციის უნარი - აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ურთიერთობისას მიღებული ინფორმაციის გააზრება და 

დამუშავება; ჩატარებული კვლევის, წერილობითი ანგარიშის მომზადება; საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

მიღწევათა გათვალისწინებით  კრეატიული და ინოვაციური საქმიანობის წარმართვისას როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ენაზე 

პროფესიული  კომუნიკაცია; აუდიტორიის წინაშე საჯარო გამოსვლა. 

სწავლის უნარი - წყალთამეურნეობის სფეროში ახალი ცოდნის მიღების საშუალებების დამოუკიდებლად მოძიება, სწავლის 

პროცესის თავისებურებების გაცნობიერების საფუძველზე შემდგომი  სწავლის სტრატეგიულად დაგეგმვა და დამოუკიდებლად 

წარმართვა. 

ღირებულებები - კრიტიკულ არაპროგნოზირებად სიტუაციებში ჰიდრომელიორატორის პროფესიული ქცევისა და ეთიკის ნორმების 

დაცვა; საკუთარი და კოლეგების პროფესიული ღირებულებების მიმართ დამოკიდებულების დაფასება; თანამედროვე ინოვაციური 

ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.       

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა  

მშენებლობა 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 კრედიტი 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ა)   ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის სპეციალიზაციით; 
       Engineer Master of Construction on Civil and Industrial specialization; 

ბ) ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში გრუნტების მექანიკა და ფუძე-საძირკვლების სპეციალიზაციით; 

        Engineer Master of Construction on soil mechanic and basis specialization; 

გ)  ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში მშენებლობის ტექნოლოგიის  სპეციალიზაციით; 

       Engineer Master of Construction on Construction  technology specialization; 

დ) ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში კომპიუტერული პროექტირება მშენებლობაში  სპეციალიზაციით; 



         Engineer Master of Construction on Computer projecting of Construction specialization; 

 

ე) ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში წყალმომარაგება და წყალარინების  სპეციალიზაციით; 

      Engineer Master of Construction on Water - Supply and sewerage  specialization; 

 

ვ) ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროტექნიკური  მშენებლობის სპეციალიზაციით; 

         Engineer Master of Construction on Hydro technical build of the hydro stations  specialization; 

 

ზ)     ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში სამდინარო ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის  სპეციალიზაციით; 

        Engineer Master of Construction on River Hydro technical construction build specialization; 

 

თ)    ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში საზღვაო  ნაგებობების მშენებლობის  სპეციალიზაციით; 

        Engineer Master of Construction on sea construction build specialization; 

 

ი)     ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში ხიდებისა და   გვირაბების  მშენებლობის  სპეციალიზაციით; 

        Engineer Master of Construction on bridges and tunnels build specialization; 

 

კ)      ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში რკინიგზის მშენებლობის  სპეციალიზაციით; 

        Engineer Master of Construction on railway build specialization; 

 

ლ)   ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში ნაგებობათა გამოცდა და ტექნიკური ექსპერტიზის სპეციალიზაციით; 

         Engineer Master of Construction on construction testing and technical expertise specialization; 

 

მ)     ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში  საშენი მასალების სპეციალიზაციით; 

        Engineer Master of Construction on building materials specialization; 

 

ნ)      ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში თბოაირმომარაგება და ვენტილაციის  სპეციალიზაციით; 

         Engineer Master of Construction on thermal gas supply and ventilation specialization; 

 



ო)     ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის  სპეციალიზაციით; 

        Engineer Master of Construction on car roads and airport building specialization. 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

• მოამზადოს მშენებლობის მაგისტრი, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, ბაზრის 

მოთხოვნების შესაბამისი  ცოდნით და უნარებით აღჭურვილი, დამოუკიდებლად და თავისუფლად შეძლებს 

სამშენებლო სივრცის ათვისების დაწყებას და მშენებლობის პროცესების სწორად წარმართვას მდგრადი და საიმედო 

მშენებლობის მისაღწევად; 

•  შეასწავლოს მშენებლობის დარგში  არსებული ურთულესი საინჟინრო პრობლემების გადაჭრა ახალი, ორიგინალური 

გზების, უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების  გამოყენებით; 

• შეასწავლოს  საპროექტო ნორმატიულ დოკუმენტაციაზე დამოუკიდებლად მუშაობა და ხარისხზე ორიენტირებული 

სამშენებლო ობიექტის საექსპლუატაციოდ გადაცემა; 

• ჩამოუყალიბოს შესაბამის ფორმატში აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის უნარი; 

• მოამზადოს მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნებისა და აქტივობის სპეციალისტი დარგში ღირსეული კარიერისთვის, 

რომელიც მოტივირებული იქნება მეტს მიაღწიოს პროფესიული თვალსაზრისით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

         კურსდამთავრებული, არჩეული სპეციალიზაციის მიხედვით, შეძლებს სამოქალაქო და სამრეწველო შებობების დაპროექტებასა 

და მშენებლობას; სამდინარო, ჰიდროტექნიკური, ჰიდროელექტროსადგურების, საზღვაო , სარკინიგზო ნაგებობების დაპროექტებასა 

და მშენებლობას; ხიდების, გვირაბების, აეროპორტების მშენებლობას;  საშენი მასალების სწორად გამოყენებას და მშენებლობის 

ტექნოლოგიური პროცესების სწორად წარმართვას; წყალმომარაგება და წყალარინების, თბოაირმომარაგებისა და ვენტილაციის  

სისტემების დაპროექტებასა და მშენებლობას;  საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობას; გრუნტების მექანიკისა და 

საინჟინრო მექანიკის ცოდნის საფუძველზე ფუძე საძირკვლების დაპროექტებას; ნაგებობათა გამოცდას და ტექნიკური ექსპერტიზის  

ჩატარებას; მშენებლობაში კომპიუტერული პროექტირების მეთოდების დანერგვას. 

ცოდნა და გაცნობიერება  

- აქვს დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების  

შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;                           

- აქვს მშენებლობისა და პროექტირების  კონცეფციების, თეორიებისა და პრინციპების ღრმა და სისტემური ცოდნა; 



- აქვს შენობა-ნაგებობების,  ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საგზაო, სატრანსპორტო და რკინიგზის ნაგებობების 

პროექტირების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს  რისკ ფაქტორების სწორად განსაზღვრისა და  შეფასების უნარი; 

- აქვს მშენებლობასა და პროექტირებაში   პრობლემების გადაჭრის გზების გაცნობიერების უნარი; 

- აცნობიერებს ტექნიკურად დასაბუთებული ორგანიზაციულ-ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების საჭიროებას 

არსებული პრობლემების გადაჭრის მიზნით; 

- აქვს მშენებლობის ინჟინრული მომზადებისა და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების მაღალ დონეზე წარმოების უნარი; 

- აქვს არსებული შენობა-ნაგებობების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საგზაო, სატრანსპორტო და რკინიგზის ნაგებობების 

მდგომარეობის კვლევისა  და საჭიროების შემთხვევაში მათი გაძლიერება-რეკონსტრუქციის ღონისძიებათა 

დამოუკიდებლად შემუშავებისა და   განხორციელების  უნარი; 

- აქვს მშენებლობის პროცესში სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მშენებლობის ტექნოლოგიური პროცესების კომპლექსური 

საკითხების ღრმა და სისტემური ცოდნა; 

- აცნობიერებს მშენებლის პროფესიულ და ეთიკურ პასუხისმგებლობას; 

- აქვს მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის საჭიროების განსაზღვრის უნარი; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

- ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; დარგის კომპლექსური პრობლემების 

გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; 

- აქვს მშენებლობისათვის დამახასიათებელი კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიების 

უნარი; 

- დამოუკიდებლად შეუძლია ექსპერიმენტების  დაგეგმვა, ანალიზი. მონაცემების მათემატიკური და სტატისტიკური 

დამუშავება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; 

- მშენებლობისადმი წაყენებული მოთხოვნების გათვალისწინებით, სამშენებლო  ნორმებისა და წესების დაცვით სამუშაოთა 

დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი; 

- შეუძლია დამოუკიდებლად განახორციელოს საავტორო და ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობის ყველა ეტაპზე; 



- თანამედროვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით მშენებლობის დამოუკიდებლად მართვის უნარი. 

 

დასკვნის უნარი  

- რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის    საფუძველზე 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

- აქვს სამეცნიერო-ტექნიკური  ლიტერატურიდან და ინტერნეტიდან რთული და არასრული  ინფორმაციის მოძიების და 

კრიტიკული  ანალიზის საფუძველზე დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; 

- აქვს შენობა-ნაგებობების,  ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საგზაო, სატრანსპორტო და რკინიგზის ნაგებობების, 

წყალმომარაგება და წყალარინების, თბოაირმომარაგებისა და ვენტილაციის  სისტემების  პროექტირებაში მონაწილეობის, 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს  რისკ ფაქტორების სწორად აღქმის,  შეფასებისა და კრიტიკული  ანალიზის 

საფუძველზე  დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; 

კომუნიკაციის უნარი 

- თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ  საზოგადოებასთან 

ქართულ და მის მიერ არჩეულ უცხოურ ენაზე; 

- აქვს ქართულ და უცხოურ ენაზე იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით, დამოუკიდებლად დეტალური  ანგარიშის მომზადების,  ინფორმაციის 

აკადემიურ თუ პროფესიულ მშენებელ საზოგადოებასთან ზეპირად გადაცემის უნარი; 

- აქვს დარგის სპეციალისტებთან დისკუსიაში მონაწილების მიღების უნარი. შეუძლია მკაფიოდ და დეტალურად ისაუბროს 

თავის მომზადებულ დასკვნებსა და კვლევის მეთოდებზე, ასევე  სხვადასხვა თემებზე;  

- შეუძლია დამოუკიდებლად საქმიანი დოკუმენტის შედგენა  სამშენებლო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

სწავლის უნარი  

- სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის 

მაღალი დონე;  

- აქვს საკუთარი სწავლის პროცესის სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე   და მრავალმხრივად შეფასების უნარი; 



- საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს 

- სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვას,  მიღებული ცოდნის საშუალებით  

- სწავლის პროცესის გაგრძელებას სწავლების შემდგომ საფეხურზე; 

- შეუძლია საკუთარი ცოდნის კრიტიკული შეფასება და  პროფესიული უნარების სრულყოფა. 

ღირებულებები  

- ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში 

წვლილის შეტანა; 

- კურსდამთავრებულს აქვს ეთიკის ძირითადი კანონების დაცვით მოქმედების უნარი. ითავსებს მშენებლის პროფესიულ და 

ეთიკურ პასუხიმგებლობას საზოგადოების უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობაზე, ასევე ესთეტიკურ ღირებულებეზე; 

- ითავსებს ეკოლოგიური სისტემების პატივიცსემისა და გარემოს დაცვის ვალდებულებებს; 

- აქვს პროფესიული ღირებულებების (პატიოსნება, მოქალაქეობრივი შეგნება და  აქტივობა, სიზუსტე, პუნქტუალობა, 

ობიექტურობა, ორგანიზებულობა და სხვა) დაცვის უნარი; 

- მონაწილეობას იღებს ისეთი ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოების 

უსაფრთხოება, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. 

 

 

 

 

 

 

 

 



საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა  

სამხედრო   ინჟინერია 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 კრედიტი 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამხედრო მეცნიერება შეისწავლის შეიარაღებული ბრძოლის პრობლემებს, რომლებიც ასევე შერწყმულია და მოიცავს 

საიჟინრო, ეკონომიკურ, სამართლის, ფსიქოლოგიის, პედაგოგიკის, საბუნებისმეტყველო, ისტორიის და სხვა სფეროებს. 

სამხედრო მეცნიერების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია სამხედრო-საინჟინრო მეცნიერება, რომელიც წარმოდგენს 

ერთობლიობას ბუნებრივი და ხელოვნური გარემოს საინჟინრო ორგანიზაციის, საინჟინრო შეიარაღების, ტექნიკისა და 

სამხედრო-საინჟინრო ხელოვნების თეორიისა, რაც ეფუძნება სამშენებლო დარგის სამხედრო გამოყენებას. 

 

სამხედრო_საინჟინრო მეცნიერება მოიცავს: 

 
— ტერიტორიის და პოზიციების სამხედრო-საინჟინრო მომზადებას; 

— ბრძოლებისა და ოპერაციების სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფას; 

— საინჟინრო ჯარების და საინჟინრო შეიარაღების საშუალებების საბრძოლო გამოყენებას; 

— ფორთიფიკაციას; 

— ფეთქებად და არაფეთქებად საინჟინრო ნაგებობებისაგან შექმნილ წინააღმდეგობებს და განსაზღვრავს მათი დაძლევის ხერხებს; 

— აფეთქების საქმეს; 

— სამხედრო გზებს; 

— საკოლონე გზებს; 

— სამხედრო ხიდებს და გადასასვლელებს; 

— გადასასვლელების მოწყობას წყლიან და უწყლო დაბრკოლებებზე; 

— შენიღბვის ტექნიკურ საშუალებებს; 

— სამხედრო ჰიდროტექნიკას; 

— სამხედრო წყალმომარაგებას; 

— ენერგოუზრუნველყოფას; 

— სამხედრო საზღვაო ძალებისათვის ბაზების მშენებლობას; 

— აეროდრომების და ვერტოდრომების მშენებლობას; 

— ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებს; 

— საბრძოლო საინჟინრო ნაგებობების სამხედრო გამოყენებას. 



სამხედრო-საინჟინრო ხელოვნების თეორიული საფუძვლების პრაქტიკული გამოყენება წყდება სტატეგიულ, ოპერატიულ 

და ტაქტიკურ დონეებზე (იხ. გვ. 3 – სამხედრო-საინჟინრო მეცნიერების სტრუქტურა და მისი ადგილი მეცნიერების სისტემაში). 

სტრატეგიულ დონეზე ხორციელდება საომარი მოქმედებების თეატრის და სახელმწიფოს სამხედრო-საინჟინრო მომზადება 

თავდაცვისათვის – ომისათვის, რაც არის ორგანიზაციული, ტექნიკური, საინჟინრო და სხვა ღონისძიებების სისტემა, რომელიც 

საომარი მოქმედებების თეატრზე ხორციელდება ომში შეიარაღებული ძალების ორგანიზებული ჩაბმის უზრუნველყოფისა და 

საომარი მოქმედებების წარმატებით წარმოების მიზნით. ასევე, არის თავდაცვისათვის ქვეყნის ტერიტორიის მომზადების 

საერთო-სახელმწიფოებრივი ღონისძიებების შემადგენელი ნაწილი. იგი ხორციელდება მშვიდობიან დროს და ომის 

მსვლელობისას. მოიცავს გამაგრებული რაიონების შექმნას; სარკინიგზო და საავტომობილო გზების, აეროდრომების ქსელის 

მშენებლობას და განვითარებას; სამხედრო-საზღვაო ბაზების შექმნას და სხვ. 

 

ამ მხრივ, მშვიდობიანობის, ომის სამზადისის და განსაკუთრებით ბრძოლებისა და ოპერაციების საინჟინრო 

უზრუნველყოფის დროს, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია საინჟინრო ვითარების შესწავლა, რომელიც წარმოადგენს იმ 

ფაქტორებისა და პირობების ერთობლიობას, რომლებიც ახასიათებენ ადგილმდებარეობას და მის საინჟინრო მოწყობას, 

მოწინააღმდეგისა და საკუთარი საინჟინრო ჯარების მდგომარეობას და შესაძლებლობებს, სხვა ჯარების, ძალებისა და 

საშუალებების შესაძლებლობებს და მოქმედებებს საინჟინრო უზრუნველყოფის ამოცანების შესასრულებლად. საინჟინრო 

ვითარებაში შედის: საინჟინრო ჯარების შემადგენლობა და დაჯგუფება; ბუნებრივი დაბრკოლებებისა და ღობურების 

დახასიათება; ადგილმდებარეობის საინჟინრო გამართვა საბრძოლო მოქმედებების ზოლში და მათი გავლენა ჯარების 

მოქმედებებზე; დაზიანების საშუალებების ზემოქმედების შედეგად ადგილმდებარეობის ტაქტიკური თვისებების შეცვლა, 

აგრეთვე, სხვადასხვა საშუალებებითა და ხერხებით საინჟინრო ამოცანების შესრულების შესაძლებლობები.  

 
ტერიტორიის საინჟინრო შესწავლა გამოავლენს მის საინჟინრო მდგომარეობას, რომლის მიხედვითაც იწყება საინჟინრო 

უზრუნველყოფა.  

 
საინჟინრო უზრუნველყოფა არის ოპერატიული უზრუნველყოფის სახეობა და იმ საინჟინრო ღონისძიებებისა და 

ამოცანების კომპლექსი, რომელიც სრულდება ჯარებისათვის ხელშემწყობი პირობების შესაქმნელად, მათი დროული და 

ფარული წინ წაწევის, გაშლის მანევრისა და საბრძოლო    ამოცანების    შესრულების,    დაზიანების სხვადასხვა 

საშუალებებისაგან დაცვის  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამაღლებისათვის, აგრეთვე, მოწინააღმდეგისათვის დანაკარგის მიყენებისა და მისი მოქმედებების გაძნელებისათვის. საინჟინრო 

უზრუნველყოფაში შედის: საინჟინრო დაზვერვა; ადგილმდებარეობის საინჟინრო მოწყობა; ღობურებში გასვლელების გაყვანა და 

მათი მოვლა-შენახვა; ბირთვული ნაღმების განადგურება _ გაუვნებელყოფა; ადგილმდებარეობის და ობიექტების განაღმვა; 

მოწინააღმდეგის სადაზვერვო-სასიგნალო ხელსაწყოების განადგურება; მოძრაობის, მოზიდვის და ევაკუაციის გზების მომზადება 

და მოვლა-შენახვა; წყლისმიერი დაბრკოლებების ფორსირების დროს _ გადალახვისას გადასასვლელების მოწყობა და მოვლა-

შენახვა; წყლის მოპოვება და წყალმომარაგების პუნქტების გამართვა; შენიღბვის საინჟინრო ღონისძიებები, ჯარების მიერ 

ნგრევის, დატბორვისა და ხანძრების რაიონების გადალახვის უზრუნველყოფა; მოწინააღმდეგის მაღალი სიზუსტის იარაღის 

სისტემით მოგერიება და მოწინააღმდეგის მიერ მასობრივი დაზიანების იარაღის გამოყენებისა და ტექნოგენური 

კატასტროფების შედეგების ლიკვიდაცვია და სხვა. საინჟინრო უზრუნველყოფის ერთ_ერთი უმთავრესი პროცედურაა 

ადგილმდებარეობის საინჟინრო მოწყობა, რომლიც შედეგად იქმნება სამხედრო ინფრასტრუქტურა _ სტაციონარული და 
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არასტაციონარული ობიექტების სისტემა ჯარების განლაგების, სწავლების, გაშლის უზრუნველყოფის და ოპერაციების, 

საბრძოლო მოქმედებების წარმოებისათვის. 

              სამხედრო ინფრასტრუქტურის ცალკეული შემადგენელი ნაწილია საინჟინრო ნაგებობები შექმნილი სამხედრო 

ამოცანებისათვის. აღნიშნულიდან გამომდინარე “სამხედრო ინჟინერიის“ პროგრამის მიზანს წარმოადგენს  სამხედრო მეცნიერების 

dargში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მოქალაქეობრივი ცნობიერებისა და საკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი  

კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური, მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნებისა და აქტივობის სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც 

ექნება დარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული სამხედრო-საინჟინრო ცოდნა, მოტივირებული იქნება მეტს მიაღწიოს პროფესიული 

თვალსაზრისით და  ღირსეული წვლილი შეიტანოს საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში.  სამხედრო 

მეცნიერებათა დოქტორს, ორიენტირებულია რა ახალი ცოდნის შექმნასა და  ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვაზე, 

სამხედრო ინჟინერიის განხრით შეეძლება, ტრადიციული მიდგომების გაუმჯობესებით და განსხვავებული ხედვით 

წარმოადგინოს აღნიშნული პროცედურების კვლევა, პროექტირება, აგება, შექმნა და გამოყენება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება –  სამხედრო მეცნიერებათა  დოქტორს სამხედრო ინჟინერიის განხრით აქვს ცოდნა და კომპეტენცია 

სამხედრო-საინჟინრო სფეროს, როგორც სამშენებლო-საინჟინრო მეცნიერების, ასევე სამხედრო მეცნიერების სინთეზის სახით. ეს 

დარგი მოიცავს სამხედრო მიზნებისათვის აგებულ საინჟინრო ობიექტების, კომპლექსების და სისტემების პროექტირებას, შექმნას და 

მათი საბრძოლო გამოყენების ხელოვნებას, იგი ძირითადად მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: 

— საკუთარი ძალებისათვის და მოსახლეობისათვის მობილურობის შექმნის საინჟინრო უზრუნველყოფა; 

— მოწინააღმდეგის ძალების მაქსიმალური შეფერხების და დაბრკოლებების საინჟინრო უზრუნველყოფა; 

— საკუთარი ძალების, ტექნიკისა და ობიექტებისათვის სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნებისათვის საინჟინრო ღონისძიებების 

უზრუნველყოფა; 

— ზოგადი ინჟინერია; 

— ტოპოგრაფიული ინჟინერია. 

   ამასთან, სამხედრო მეცნიერებათა  დოქტორს სამხედრო ინჟინერიის განხრით აქვს სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული 

ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა, რეფერირებადი 

პუბლიკაციებისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე მას  გააჩნია: 

- არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზის ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება; 

- სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის მეთოდების და მოდელირების, ზუსტი და მიახლოებითი გაანგარიშების თეორიების უახლეს 

მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა; 

- ტექნიკურად დასაბუთებული ორგანიზაციული გადაწყვეტილებების მიღების უნარი არსებული პრობლემების გადაჭრის მიზნით; 

- სრულყოფილი თეორიული ცოდნის გამოყენებით კვლევითი პროექტირების დამოუკიდებლად წარმართვის ან/და 

ხელმძღვანელობის უნარი; 

- სამხედრო-საინჟინრო დარგში პროფესიული და ეთიკური პასუხისმგებლობა გარემოსა და საზოგადოების მიმართ; 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – შეუძლია:  

- სამხედრო-საინჟინრო სფეროში ახალი ეფექტური ან გაუმჯობესებული, მეთოდების და მოდელების შექმნა რთული და 

წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი და შეფასება;  

- ეფექტური რეკომენდაციების შემუშავება დასმული პრობლემის გადაჭრის ყველაზე ოპტიმალური გზების თაობაზე; 



- პრობლემის გადასაჭრელად სწორი და ეფექტური კომპლექსური ღონისძიებების დასახვა კვლევის რელევანტური მეთოდებისა და 

მოდელირების თეორიების გამოყენებით; 

- სამხედრო-საინჟინრო სფეროში ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; 

- სამხედრო-საინჟინრო მეცნიერებაში ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდების და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც 

ახალი ცოდნის შეძენაზეა ორიენტირებული; 
  

 დასკვნის უნარი – აქვს სამხედრო ინჟინერიაში რისკ-ფაქტორების დანახვის, შეფასებისა და კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 

დასკვნის გაკეთების უნარი. დარგში არსებული პრობლემების გადაჭრისთვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილებების 

დამოუკიდებლად მიღების უნარი. 
 

კომუნიკაციის უნარი –    

• აქვს  სამხედრო-საინჟინრო სფეროს სპეციალისტებთან, საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან უცხოურ ენაზე 

თემატიკურ პოლემიკაში ჩართვის და საკუთარი ცოდნის დასაბუთებულად, მკაფიოდ წარმოჩენის უნარი; 

• აქვს ინოვაციურ კვლევებში გამოყენებული მეთოდებისა და მიღებული უახლესი მიღწევევბის გარკვევით და 

გამართულად ჩამოყალიბების უნარი 
 

სწავლის უნარი –  

• აქვს სწავლისა და კვლევის პროცესში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების 

გამოყენების და წარმოჩენის უნარი; 

•  აქვს სწავლისა და კვლევის პროცესში პროფესიული უნარების სრულყოფის უნარი; 
 

ღირებულებები –  

• იკვლევს და შეიმუშავებს ინოვაციურ მეთოდებს პროფესიული ღირებულებების (ორგანიზებულობა, მოქალაქეობრივი შეგნება და 

აქტივობა, ობიექტურობა, პუნქტუალობა და სხვ.) დასამკვიდრებლად; 

• აქვს ახალი ღირებულებების დაცვის უნარი, რომელთა დამკვიდრებითაც უზრუნველყოფილი 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
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მშენებლობა 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 კრედიტი 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ინჟინერიის დოქტორი მშენებლობაში 



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

  დღეისათვის სამშენებლო დარგის (ზოგადად მშენებლობის სფეროში), ტრადიციულთან (ქვის, ხის, ლითონის, რკინაბეტონისა და 

პლასტმასის სამშენებლო მასალები) ერთად, ფართო გამოყენება პოვა კომპოზიტურმა მასალებმა. შენობა–ნაგებობების სივრცითი 

მზიდი კარკასი და შემომფარგვლელი კონსტრუქციები მზადდება ტრადიციულისაგან განსხვავებული ფიზიკო–მექანიკური 

მახასიათებლების მქონე მასალებისაგან. ასეთ კომპოზიტურ მასალებსა და კლასს მიეკუთვნება ორი ან რამდენიმე შრისაგან 

შედგენილი, მეტალოკერამიკული, ბოჭკოვანი, მემბრანული ჩანართებიანი და სხვა სახის კონსტრუქციები. მშენებლობაში ფართოდ 

გამოიყენება კომბინირებული მასალებისაგან შედგენილი სივრცითი მზიდი კარკასების (ჩონჩხედების) ამგები სამშენებლო 

კონსტრუქციები. ასევე, უნდა აღინიშნოს ახალი ტიპის მასალებისა და მათი გამოყენებით შედგენილი კონსტრუქციებით 

სარეკონსტრუქციო საშუშაოების ჩატარების კონსტრუქციული და ესტეთიური ეფექტურობა.   

    სამეცნიერო ლიტერატურაში ნაკლებადაა ცნობილი ზემოთ მითითებული მასალების ფიზიკო–მექანიკური მახასითებლების 

შესწავლა–დადგენისა და შენობა–ნაგებობების მზიდი კარკასების ამგები კონსტრუქციების რეალური მუშაობის კვლევის შედეგები. 

აქედან გამომდინარე მშენებლობის პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს ახალი ტიპის მასალების, სარეკონსტრუქციო ნაგებობის 

აღდგენა–გაძლიერების, ახალი ტიპის კონსტრუქციების შექმნის და კვლევის თანამედროვე დონეზე მდგომი მეთოდების შემუშავების 

პერსპექტივა. ასევე, ახალი ეფექტური (ან გაუმჯობესებული) დამზადებისა და მონტაჟის ტექნოლოგიების მეთოდების დამუშავება.  

    ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მშენებლობის პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სამშენებლო დარგის 

ინფრასტრუქტურისათვის, კერძოდ, სამოქალაქო და სამრეწველო, დიდმალიანი, სპეციალური და მაღლივი შენობა-ნაგებობების, ასევე 

ზოგადად მშენებლობის სფეროში მაღალ კვალიფიცირებული სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც შეეძლებათ დაამუშაონ 

შენობა-ნაგებობების არქიტექტურულ-კონსტრუქციული გადაწყვეტებიდან მიღებული სხვადასხვა სახეობის მზიდი კარკასების 

(ჩონჩხედების) ამგები, არსებული და ახალი ტიპის, სამშენებლო კონსტრუქციების საკვლევ-ანალიზური, ტექნიკური ექსპერტიზის, 

სტატიკური და დინამიკური გაანგარიშებისა და პროექტირების მეცნიერული საფუძვლები. ყოველივე მიიღწევა სამშენებლო 

კონსტრუქციების უახლესი (არსებული) თეორიული მეთოდებისა და პრაქტიკული გამოცდილების შესწავლისა და თანამედროვე 

შეხედულებების გათვალისწინების საფუძველზე. ზემოთ აღნიშნული მიზნის მისაღწევად ინჟინერიის დოქტორს შეეძლება ახალი 

ეფექტური (ან გაუმჯობესებული) საანგარიშო სქემებისა და მოდელების შექმნა, რომლებშიც გამოყენებული იქნება არსებული (ან 

მოდიფიცირებული), ახალი სახეობების, სამშენებლო მასალების წარმოების, დამზადებისა და მონტაჟის ტექნოლოგიების უახლესი 

მიღწევები. ასევე, ინჟინერიის დოქტორს ექნება სამეცნიერო–ტექნიკური თანამედროვე მიღწევების შედეგების აქტიურად ათვისების 

უნარი, ეფექტური სამეცნიერო და პედაგოგიური მუშაობის შესაძლებლობა. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება – დოქტორს აქვს სამშენებლო დარგის (ზოგადად მშენებლობის დარგში) კერძოდ სამოქალაქო და 

სამრეწველო, დიდმალიანი, სპეციალური და მაღლივი შენობა-ნაგებობის, ასევე ზოგადად მშენებლობის სფეროს უახლეს მიღწევებზე 

დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა 

(რეფერირებადი პუბლიკაციებისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე); 

- აქვს არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზის ცოდნის განახლებული ფარგლების 

გაცნობიერება; 

- აქვს შენობა-ნაგებობის სივრცითი მზიდი კარკასი და შემომფარგვლელი კონსტრუქციების დასამზადებლად გამოყენებული 



ტრადიციულისაგან განსხვავებილი ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლების მქონე მასალებზე ისეთი ცოდნა, რომელიც დამყარებულია 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უახლეს მიღწევებზე; 

- აქვს სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის მეთოდების და მოდელირების, ზუსტი და მიახლოებითი გაანგარიშების თეორიების უახლეს 

მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა; 

აქვს სამშენებლო დარგის ინფრასტრუქტურისათვის, კერძოდ, სამოქალაქო და სამრეწველო, დიდმალიანი, სპეციალური და მაღლივი 

შენობა-ნაგებობისა და სამშენებლო კონსტრუქციების სტატიკური და დინამიკური ტექნოლოგიების უახლეს მიღწევებზე; 

- აქვს მშენებლობის ინჟინრული მომზადების,  ტექნიკური ექსპერტიზის, ახალი სახეობების სამშენებლო მასალების დამზადებისა და 

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიების უახლეს მიღწევებზე დამყარებული თეორიული ცოდნა; 

- აცნობიერებს ტექნიკურად დასაბუთებული ორგანიზაციულ-ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების საჭიროებას არსებული 

პრობლემების გადაჭრის მიზნით; 

- აცნობიერებს სრულყოფილი თეორიული ცოდნის გამოყენების როლს კვლევითი პროექტირების დამოუკიდებლად წარმართვასა ან 

ხელმძღვანელობაში; 

- აცნობიერებს მშენებლობის ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების მიღებისას მშენებლობის პროფესიული და ეთიკურ 

პასუხისმგებლობას გარემოსა და საზოგადოებაზე; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – შეუძლია სამოქალაქო და სამრეწველო, დიდმალიანი, სპეციალური და მაღლივი შენობა-

ნაგებობების, ასევე ზოგადად მშენებლობის სფეროში ახალი ეფექტური (ან გაუმჯობესებული ან მოდიფიცირებული), საანგარიშო 

სქემებისა და მოდელების შექმნა რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი და შეფასება, 

შეიმუშაოს ეფექტური რეკომენდაციები დასმული საინჟინრო პრობლემის გადაჭრის ყველაზე ოპტიმალური გზების თაობაზე; 

- შეუძლია  პრობლემის გადასაჭრელად დასახოს სწორი და ეფექტური კომპლექსური ღონისძიებები კვლევის რელევანტური 

მეთოდებისა და მოდელირების თეორიების გამოყენებით; 

- შეუძლია სამოქალაქო და სამრეწველო, დიდმალიანი, სპეციალური და მაღლივი შენობა-ნაგებობების, ასევე ზოგადად მშენებლობის 

სფეროში ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; 

- შეუძლია საინჟინრო მეცნიერებაში შეიმუშაოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები და მიდგომები, რომლებიც ახალი 

ცოდნის შეძენაზეა ორიენტირებული; 

- შეუძლია სამოქალაქო და სამრეწველო, დიდმალიანი, სპეციალური და მაღლივი შენობა-ნაგებობების, ასევე ზოგადად მშენებლობის 

სფეროში, სხვადასხვა დანიშნულების სამშენებლო კონსტრუქციების სტატიკური და დინამიკური გაანგარიშება და კონსტრუირება, 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უახლეს მიღწევებზე დამყარებული მეთოდებით; 

- შეუძლია განახორციელოს სხვადასხვა დანიშნულების სამშენებლო შენობა-ნაგებობების მშენებლობისათვის, ინჟინრული მომზადება 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმართვა-წარმოება ტექნოლოგიების უახლეს მიღწევებზე დაყრდნობით, რომ მან ზიანი არ 

მიაყენოს გარემოსა და საზოგადოებას; 

- 

 დასკვნის უნარი – შეუძლია სამოქალაქო და სამრეწველო, დიდმალიანი, სპეციალური და მაღლივი შენობა-ნაგებობების, ასევე 

ზოგადად მშენებლობის სფეროში ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და კრიტიკული მიდგომის ანალიზი, სინთეზი და 

შეფასება, არსებული რთული პრობლემების ახლებური ახსნის ძიება დამოუკიდებლად და ეფექტურად გადაჭრა, მათ შორის: 

- კვლევითი პროექტირების ან პრაქტიკული საქმიანობის ხელმძღვანელობის პროცესში, აქვს უნარი, საჭიროების შემთხვევაში 

გამოიყენოს დამატებითი რესურსები და მიიღოს  სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილება. 

კომუნიკაციის უნარი –  შეუძლია სამოქალაქო და სამრეწველო, დიდმალიანი, სპეციალური და მაღლივი შენობა-ნაგებობების, ასევე 

ზოგადად მშენებლობის სფეროში ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და კრიტიკული მიდგომის ანალიზი, სინთეზი და 



შეფასება, არსებული პრობლემების; 

-აქვს სამშენებლო დარგის მეცნიერების სფეროში განვითარებულ უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რის საფუძველზეც 

დოქტორს შეუძლია სამშენებლო დარგის ფარგლებში მიმდინარე სამეცნიერო დისკუსიებში ჩაერთოს სრულფასოვნად და აწარმოოს 

თეორიული ან გამოყენებითი ხასიათის კამათი, რომელიც არსებული ცოდნის თვისობრივად გამდიდრებას; 

-შეუძლია შეძენილი ცოდნის სხვაზე გადაცემა. 

სწავლის უნარი – უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა 

სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში; 

ღირებულებები – ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა  

ჰიდროინჟინერია 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 კრედიტი 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ინჟინერიის დოქტორი მშენებლობაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია თანამედროვე კვლევებისა და ინოვაციური საქმიანობის საფუძველზე შრომის ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანი, საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისი კომპენტენტურებების მქონე სამეცნიერო კადრის მომზადება, 

რომელიც ჰიდროინჟინერიის დარგში შეძლებს ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვას, განახორციელებას და 

ზედამხედველობას. დოქტორანტმა  უნდა შეძლოს:  

• ჰიდროტექნიკური ნაგებობების გაანგარიშება თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით მისი დაძაბულ-დეფორმირებული 

მდგომარეობის შესწავლის მიზნით ძალთა ძირითად და განსაკუთრებული შეთანასწორებულ ზემოქმედებაზე; 

• ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაზიანების დროული დაფიქსირება, მისი გამომწვევი მიზეზების დადგენა და 

სარეაბილიტაციო ღონისძიებების შემუშავება; 

• ჰიდროენერგეტიკული ეკონომიკური ეფექტიანობის დასაბუთება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მოთხოვნილი 

ეკონომიკური კრიტერიუმების გამოყენებით, დაფინანსების სქემის გათვალისწინებით; 

•  ცემენტის ფუძიანი კომპოზიტების (ტრადიციული და ახალი ბეტონები) ფიზიკო-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა; 

• კომპოზიტებში დაძაბულ-დეფორმირებული რეალური მდგომარეობის ამსახველი რეოლოგიური მოდელის შემუშავება, ეს 

უკანასკნელი უზრუნველყოფს კონსტრუქციების სრულყოფილ საანგარიშო მეთოდიკის და შესაბამისი პროგრამების შექმნას; 

• მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდების ისეთი სქემის შემუშავებას, რომელიც უზრუნველყოფს 24 საათიანი გარანტირებულ 

მიწოდების რეჟიმს, მინიმალური დანაკარგებით და დანახარჯებით; 

• კალაპოტური პროცესების ჰიდრავლიკის ექსპერიმენტალური და თეორიული კვლევის საფუძვლზე მდინარეების 

კალაპოტების წარეცხვისაგან დამცავი ნაგებობების კონსტრუქციების შერჩევა-დაპროექტება იმ მოთხოვნათა 

გათვალისწინებით, რომ ნაგებობების საიმედოობა პასუხობდეს მაღალ გარანტიებს და ოპტიმალურ დანახარჯებს; 

• მდინარის ორფაზიანი ნაკადების მოძრაობის კანონზომიერების შესწავლა, რაც იძლევა საშუალებას წინასწარ განისაზღვროს 

მდინარის ნაპირების დალექვისა და წარეცხვის ადგილები, რის შემდეგადაც სპეციალისტი შეძლებს პრევენციული 

ღონისძიებების გატარებას; 

• ქალაქების, სოფლების და საწარმოების თბოაირმომარაგების პრობლემური საკითხების მეცნიერულ დონეზე გადაწყვეტა და 

მაქსიმალური ეფექტიანობით მოსახლეობის და საწარმოების უზრუნველყოფას გათბობისა და კონდიცირების 

მოწყობილობების დაპროქტებით, დამონტაჟებით და ექსპლუატაციით. მეცნიერულ დონეზე ექსპლუატაციის უსაფრთხოდ 

წარმოების ნორმატივების შემუშავებას და მის  უზრუნველყოფას ავტომატური სისტემების შექმნის თვალსაზრისით. გაზის 

მიწოდების დროს წარმოქმნილი კომერციული დანაკარგების შემცირებას.  

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება  _  კურსდამთავრებულს აქვს: 

• ჰიდროინჟინერიაში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა; 

• სამეცნიერო ინფორმაციის მოპოვებისა და ანალიზის უნარი. ცოდნის ახლებური მიდგომით გაცნობიერების, გააზრებისა და 

გადაფასების უნარი; 
• აქვს სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის მეთოდების და მოდელირების, ზუსტი და მიახლოებითი გაანგარიშების თეორიების 

უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა; 

• აქვს მშენებლობის ინჟინრული მომზადების,   ახალი სახეობების სამშენებლო მასალების დამზადებისა და   

ჰიდროსაინჟინრო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიების უახლეს მიღწევებზე დამყარებული თეორიული ცოდნა. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – კურსდამთავრებულს აქვს: 

• ჰიდროტექნიკური, სამდინარო და საზღვაო ნაგებობების მშენებლობისას წყალმომარაგების  და წყალარინების საკითხების 

მოგვარებისას, დასახელებული პუნქტებისა და საწარმოების თბოაირმომარაგების პრობლემურ საკითხებზე მუშაობისას 

ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვის, განხორციელებისა და ზედამხედველობის უნარი; 

• ჰიდროინჟინერიაში უახლესი კვლევითი ანალიტიკური და სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებისა და რთული 

ამოცანების ამოხსნის უნარი; 

• აცნობიერებს დარგში სრულყოფილი თეორიული ცოდნის გამოყენების როლს კვლევითი პროექტირების დამოუკიდებლად 

წარმართვასა ან ხელმძღვანელობაში; 

• შეუძლია  პრობლემის გადასაჭრელად დასახოს სწორი და ეფექტური კომპლექსური ღონისძიებები კვლევის რელევანტური 

მეთოდებისა და მოდელირების თეორიების გამოყენებით;  

• შეუძლია ჰიდროტექნიკური, სამდინარო და საზღვაო ნაგებობების მშენებლობისას, წყალმომარაგებისა  და წყალარინების, 

ასევე თბოაირმომარაგების პრობლემური საკითხების მეცნიერულ დონეზე გადაწყვეტა და ინოვაციური კვლევის 

დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა. 

დასკვნის უნარი – კურსდამთავრებულს აქვს:  

• სამეცნიერო და სოციალურ პრობლემებზე მსჯელობების ფორმირებისათვის მონაცემების შეგროვების, გადამუშავების და 

ინტერპრეტირების უნარი; 

• მეცნიერული კვლევის შედეგების საფუძველზე რეკომენდაციების შედგენისა და დასკვნის გაკეთების უნარი; 

• ჰიდროტექნიკური, სამდინარო და საზღვაო ნაგებობების, წყალმომარაგება და წყალარინების, თბოაირმომარაგების და 

ვენტილაციის სისტემების პროექტირების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს რისკ-ფაქტორების დანახვის, 

შეფასებისა და კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასკვნის გაკეთების უნარი; 

• ჰიდროინჟინერიაში მშენებლობასა და პროექტირებისას წარმოჩენილი პრობლემების გადასაჭრელად სწორი და ეფექტური 

გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი. 

კომუნიკაციის  უნარი – კურსდამთავრებულს აქვს:  

• კვლევებში გამოყენებული მეთოდებისა და მიღებული უახლესი მიღწევების დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენის 

უნარი; 

• დარგის სპეციალისტებთან და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან უცხოურ ენაზე თემატურ პოლემიკაში 

ჩართვის და თავისი აზრის მკაფიოდ, გამართულად ჩამოყალიბების უნარი. 

      სწავლის  უნარი – კურსდამთავრებულს აქვს:  

• უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი იდეებით საკუთარი სწრაფვის, საქმიანობასა და 

კვლევის პროცესის სტარატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე და მრავალმხრივად შეფასების უნარი; 

• უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის კრიტიკული შეფასებისა და პროფესიული უნარების სრულყოფის უნარი; 

• მეცნიერულ-კვლევით მუშაობაში მეცადინეობებსა და უახლესი ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევების გამოყენების 

უნარი. 

ღირებულებები   



•  აქვს  პროფესიული ღირებულებების (პატიოსნება, მოქალაქეობრივი შეგნება და  აქტივობა, სიზუსტე, პუნქტუალობა, 

ობიექტურობა, ორგანიზებულობა და სხვა) დაცვის უნარი; 

•  იკვლევს ისეთ ახალ ღირებულებებს, რომელთა დამკვიდრებითაც უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოების უსაფრთხოება, 

ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. 

 

 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა  

საგზაო ინფრასტრუქტურა და მიწისქვეშა ხელოვნური ნაგებობები 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 კრედიტი 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ინჟინერიის დოქტორი  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურისა და მიწისქვეშა ხელოვნური ნაგებობების დარგის კვალიფიციური სპეციალისტების 

მომზადება, რომლებიც შეძლებენ სატრანსპორტო ნაგებობების, კერძოდ საავტომობილო და რკინიგზების, მეტროპოლიტენების, 

ხიდების, აეროდრომების, სატრანსპორტო გვირაბების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მომსახურე საწარმოების, სატრანსპორტო 

შენობების აეროპორტების მიწისქვეშა და მიწისზედა ნაგებობების, რკინიგზების ელექტროფიკაციის სფეროებში მეცნიერული 

კვლევების წარმოებას იმ კავშირების კანონზომიერებების კომპლექსურად შესწავლილ ბაზაზე, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ 

ბუნებრივ-ტექნიკური სისტემების ფორმირებაზე თანამედროვე შეხედულებების გათვალისწინებით და ინფორმაციული 

უზრუნველყოფის უახლესი მეთოდების, ეფექტური საანგარიშო მოდელების და სქემების, ტრადიციული და ახალი საშენი მასალების 

და ტექნოლოგიების გამოყენებით. აგრეთვე, სისტემური მიდგომების საფუძველზე ტექნიკური პროგრესის კვალდაკვალ საინჟინრო 

ნაგებობების კვლევა-ძიებას, დაპროექტებას, მშენებლობასა და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფისას; კვალიფიციური აკადემიური 

პერსონალის მომზადება საგზაო ინფრასტუქტურის სფეროს საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის. 



საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

- ცოდნა და გაცნობიერება – საგზაო  ინფრასტრუქტურისა და მიწისქვეშა ხელოვნური ნაგებობების, კერძოდ რკინიგზების, 

საავტომობილო გზების, ხიდების, სატრანსპორტო გვირაბების და სხვა სატრანსპორტო ხაზობრივი კომუნიკაციების სფეროს, 

უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა,  

რათა პროექტირებაში და მშენებლობაში შეეძლოთ მაღალი ტექნილოგიების გამოყენება. 

ექსპლუატაციის დროს ხანგრძლივი მონიტორინგის განხორციელების უნარი შესაბამისი გადამწოდების (დეფორმაციების 

წერტილოვანი და განაწილებული, ტემპერატურის, კუთხური გადაადგილების, ვიბრაციის მეწყერის გამოვლინების დამდგენი და 

სხვა) შერჩევა და კონსტრუქციაზე განლაგება. 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – საგზაო ინფრასტრუქტურისა და მიწისქვეშა ხელოვნური ნაგებობების, კერძოდ 

რკინიგზების, საავტომობილო გზების, ხიდების, სატრანსპორტო გვირაბების და სხვა სატრანსპორტო ხაზობრივი კომუნიკაციების, 

სფეროში ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; თანამედროვე კვლევითი და 

ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. 

- დასკვნის გაკეთების უნარი – საგზაო ინფრასტრუქტურისა და მიწისქვეშა ხელოვნური ნაგებობების, კერძოდ რკინიგზების, 

საავტომობილო გზების, ხიდების, სატრანსპორტო გვირაბების და სხვა სატრანსპორტო ხაზობრივი კომუნიკაციების, სფეროში 

ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება 

ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური 

გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება; საინჟინრო ღონისძიებათა ეფექტიანობის დასაბუთება. 

- კომუნიკაციის უნარი – ახალი  ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, 

ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასტან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე; 

- სწავლის უნარი –  საგზაო  ინფრასტრუქტურისა და მიწისქვეშა ხელოვნური ნაგებობების, კერძოდ რკინიგზების, საავტომობილო 

გზების, ხიდების, სატრანსპორტო გვირაბების და სხვა სატრანსპორტო ხაზობრივი კომუნიკაციების, სფეროში უახლეს მიღწევებზე 

დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ 

შორის კვლევის პროცესში.  

- ღირებულებები  – საგზაო ინფრასტრუქტურისა და მიწისქვეშა ხელოვნური ნაგებობების, კერძოდ რკინიგზების, საავტომობილო 

გზების, ხიდების, სატრანსპორტო გვირაბების და სხვა სატრანსპორტო ხაზობრივი კომუნიკაციების, სფეროში ღირებულებათა 

დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. მოძრაობის კომფორტულობისა და 

უსაფრთხოებისთვის, ასევე გარემოზე ზემოქმედების შემცირებისთვის მუდმივი მოღვაწეობა. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 



180 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

აგროინჟინერიის დოქტორი  

(Doctor in Agroengineering) 

მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამის არანაკლებ 180 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მოამზადოს სამეცნიერო კადრები აგროინჟინერიაში, რომლებიც შეძლებენ ექსპერიმენტების დაგეგმვისათვის მექანიკა-მათემატიკური 

მეთოდების გამოყენებას; მრავალფაქტორიანი ექსპერიმენტების დაგეგმვას და დამუშავებას; კვლევის შედეგების განზოგადოებას და 

მეცნიერული კვლევის ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრას; სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის ამაღლების, 

წყლის რესურსების ოპტიმალურად გამოყენების, აგროეკოლოგიური ლანდშაფტების მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით, 

წყალმოთხოვნილების პროგნოზირების მეთოდების დამუშავებას; ბმული და არაბმული გრუნტებისათვის გარეცხვის 

ექსპერიმენტული კვლევების ჩატარებას; კერძოდ კი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდა-განვითარების პროცესზე მოქმედ 

მრავალრიცხოვან ცვლად ფაქტორთა შორის წყალს, როგორც ერთ-ერთ აუცილებელ სუბსტანციას და  მართვად ფაქტორს 

პრიორიტეტული მნიშვნელობა ენიჭება. თითქმის ყველა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელი ქვეყანა განიცდის წყლის 

რესურსების დეფიციტს, რის გამოც სარწყავ მიწათმოქმედებაში მისი ოპტიმალურად გამოყენება პროგრამული მოსავლის მიღების 

გარანტი ხდება. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდა-განვითარების დინამიკასა და მოსავლის ფორმირებაში გადამწყვეტი როლი 

ნიადაგის ჰაერის, სითბოს რეჟიმების და ტენიანობის ოპტიმიზაციას ენიჭება, რომელიც ერთი-ერთი  თანამედროვე ტექნოლოგიის 

საფუძველზე (ნიადაგის მულჩირება) უნდა განხორციელდეს, რომლის შედეგად უზრუნველყოფილი იქნება არა მხოლოდ ნიადაგის 

წყლის რეჟიმის რეგულირება, არამედ ნიადაგის ჰაერის და სითბოს რეჟიმების ბუნებრივ ოპტიმიზაცია, რაც თავის მხრივ 

განსაზღვრავს ნიადაგის მიკრობიოლოგიური პროცესების აქტივიზაციას. მულჩირების შედეგად სავეგეტაციო პერიოდში ნიადაგში 

აქტიური ჯამური ტემპერატურის აკუმულაცია შედარებით დროის მცირე ინტერვალში მიმდინარეობს, რაც გამოიხატება საადრეო 

მოსავლის მიღებით. მულჩირების ტექნოლოგიას განსაკუთრებული როლი ენიჭება არიდულ და ნახევრად არიდულ სარწყავი 

მიწათმოქმედების ზონაში. ამ მეთოდის გამოყენების ეფექტიანობა დღეისათვის ძირითადად აისახება მიღებული მოსავლის 

რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების მიხედვით და ნაკლები ყურადღება ექცევა მიმდინარე პროცესების 

კანონზომიერებათა ფიზიკური სურათის შესწავლას. ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, აქტუალურია გამოყენებული 

ტექნოლოგიის მეცნიერული საიმედოობის დასაბუთებისათვის მოხდეს თერმოდინამიკური პროცესების დიფერენციალური შესწავლა 

ნიადაგის ტანში ყველა მონაწილე კომპონენტ-ფაქტორის გათვალისწინებით. თანამედროვე წარმოდგენების საფუძველზე შეიქმნას 

უნიფიცირებული საანგარიშო მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს მოქმედ ფაქტორთა შესაძლო მაქსიმალურ გათვალისწინებას 

პროდუქტიული წყლის ფორმირების პროცესში. 

მთაგორიანი რთული რელიეფის მქონე ქვეყნებში  ნიადაგ-გრუნტების ეროზიული პროცესების შესწავლა და მისი უარყოფითი 

შედეგების რაოდენობრივ შეფასება აქტუალურია და განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ეროზიის საწინააღმდეგო 

ღონისძიებების პრაქტიკაში რეალიზაციის მიზნით, ამა თუ იმ კონკრეტული ჰიდროგეოლოგიური,  რეოლოგიურ-ლანდშაფტური და 



სხვა პირობებისათვის, სარწყავი მიწათმოქმედების პირობებში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ქვეშ  არსებული თუ ახალი 

ფართობების ათვისება მოითხოვს მეცნიერულად დასაბუთებული მეთოდების დამუშავებას. ირიგაციული ეროზია ბუნებრივი 

ეროზიული პროცესებისაგან განსხვავებით თვითგარეცხვადი წყალგამტარი არხების კალაპოტების დეფორმაციებისა და ნიადაგების 

ზედაპირული ეროზიული პროცესების ურთიერთდამოუკიდებლად შესწავლას საჭიროებს, რაც გულისხმობს ზედაპირულ-

მოლეკულური მოვლენების ეფექტების და თერმოდინამიკური წონასწორობის პირობების აუცილებელ გათვალისწინებას. სარწყავი 

მელიორაციის პრაქტიკაში ნიადაგების წყლისმიერი ეროზიის საკითხების რაოდენობრივი შეფასების,  მის წინააღმდეგ ბრძოლის 

საინჟინრო მეთოდების შემუშავების და ეროზიის პროგნოზირებისათვის აქტუალურია ამ ახალი მიმართულების შესაბამისი 

თეორიული უზრუნველყოფა.   

გარემო პირობებზე ანტროპოგენული ზემოქმედება ხშირად ანომალიების, კერძოდ ბმული ღვარცოფების,  წარმოშობის მიზეზია,  

რომლის შედეგად დიამეტრულად იცვლება არსებული სიტუაცია და ეკოლოგიური წონასწორობა. სოფლის მეურნეობის მდგრადი 

განვითარება მნიშვნელოვან წილად,  როგორც მთისწინა ისე მთიან რეგიონებში მელიორაციული მიწების რაციონალურ გამოყენებაზე, 

მის ეკოლოგიურ წონასწორობაზე და სტიქიურ მოვლენებისაგან მათი დაცვის პრობლემებთან არის უშუალო კავშირში. საკითხი მეტად 

აქტუალურია რადგანაც მსოფლიოში თითქმის არ არსებობს მთიან რეგიონებში განლაგებული ქვეყნები, რომლებიც არ განიცდის 

ღვარციფული ნაკადების დამანგრეველ ზემოქმედებას. უკანასკნელ პერიოდში ასეთი ნაკადების განმეორადობის სიხშირის გავლენის 

ზონების მნიშვნელოვანმა ზრდამ განსაკუთრებული სახე მიიღო.  აქედან გამომდინარე ღვარცოფსაცავებში მიმდინარე პროცესები 

მათი საანგარიშო მახასიათებლების ცვლილების პროგნოზირება,   სატრსატრანზიტო უბნებზე და გამოტანის კონუსებზე მოძრაობის 

პირობების შეფასება, მათი კვლევის სფეროში გამოყენებული მეთოდების გაღრმავება-დაზუსტება ღვარცოფული პროცესების 

შესწავლის აქტუალურ პრობლემად რჩება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება  - სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციაში უახლეს მიღწევებზე და არსებულ მეცნიერული კვლევებზე ღრმა 

ფუნდამენტური ცოდნა; აცნობიერებს მელიორაციული სისტემების ეკოლოგიურად მდგრადი განვითარების პერსპექტიულ 

მიმართულებებს; არსებული სამელიორაციო სისტემების ტექნიკური მოდერნიზაციისას დასმული ამოცანების გაცნობიერების უნარი. 

ორგანიზაციული კვლევების წარმოების ცოდნით წვლილი შეაქვს სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის განვითარებაში და 

აუცილებელი სტანდარტის დონეზე აფართოვებს ცოდნის საზღვრებს ეროვნული და საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში  

ასახვით. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - დამოუკიდებლად დაგეგმვის და განხორციელების ისეთი ინოვაციური კვლევის წარმოების 

უნარი, რომელიც მოიცავს ეროზიულ და ღვარცოფულ პროცესებს, მათი დამანგრეველი შედეგების ეკოლოგიურად უსაფრთხო 

ინტეგრირებული მეთოდებით შეუძლია სარწყავ და დამშრობ ფართობებზე ზედაპირული წყლების ფორმირება და სამელიორაციო 

საინჟინრო ამოცანების გადაწყვეტის ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება; დიდქანობიან 

ფერდობებზე მორწყვის წესებისა და ახალი ტექნიკის დამუშავების უნარი; ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების კვლევის და მათი 

სარწყავად გამოყენების პირობების დამუშავების უნარი. 

დასკვნის უნარი - ახალი და რთულად განხორციელებადი იდეების კრიტიკული ანალიზის და მათი შეფასების უნარი; სამელიორაციო 

სისტემების დაპროექტებაზე, მშენებლობაზე და მისი შემდგომი ექსპლუატაციის პირობებში პრობლემების გადასაჭრელად 



დამოუკიდებლად სწორი დასკვნების გაკეთების და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი.   

კომუნიკაციის უნარი - ბუნებრივი წყალსადინარების მიმდებარე სასოფლო-სამეურნეო მიწების წყალდიდობების, წყალმოვარდნების 

და ღვარცოფული მოვლენებისაგან დაცვის წერილობითი ანგარიშის წარმოდგენის უნარი; წყალსადინართა კალაპოტებში მიმდინარე 

პროცესების და მათი მდგრადობის რღვევის, ტექნიკურად სრულყოფილი სამელიორაციო სისტემების გამართული მუშაობის შესახებ 

ლაკონურად და გასაგებად წერილობითი ანგარიშის წარმოდგენის უნარი; სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის დარგში თანამედროვე 

უახლესი მიღწევების გაცნობა  და არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენის უნარი; 

კოლეგებთან და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების ფართო წრესთან თემატურ პოლემიკაში თანამედროვე საინფორმაციო–

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით უცხოურ ენაზე ჩართვის უნარი; 

სწავლის უნარი - სწავლის, საქმიანობისა და კვლევის პროცესში სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის უახლეს მიღწევებზე სისტემური 

ცოდნა. მასზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე კვლევის პროცესის გააზრების, დაგეგმვის და განხორციელების უნარი. 

ღირებულებები - ინდივიდუალური ღირებულებების დამკვიდრების გზების კვლევის უნარი; საკუთარი და კოლეგების პროფესიული 

ღირებულებების მიმართ დამოკიდებულების შეფასების უნარი; მათ დასამკვიდრებლად თანამედროვე ინოვაციურ მეთოდების 

შემუშავების უნარი. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერის დარგში  შრომის თავისუფალ ბაზარზე კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, 

რისთვისაც აუცილებელია:  

ჰიდრო და თბოელექტროსადგურებში ელექტრული ენერგიის წარმოების ტექნოლოგიების შესწავლა. ელექტრული 

ენერგიის მაღალი ძაბვის ქსელით დიდ მანძილზე გადაცემის, მომხმრებელთა შორის მისი განაწილების, ელექტრული 

რეჟიმების პარამეტრების რეგულირების, ელექტრული სისტემების მართვის საჭირო ცოდნის შეძენა. ენერგეტიკული 

დანადგარების და მოწყობილობების მონტაჟის, გამართვის, გამოცდის, ექსპლუატაციის და რემონტის უნარ-ჩვევების 

დაუფლება. ენერგეტიკის ეკოლოგიური და ეკონომიკური ასპექტების, ენერგიის არატრადიციული წყაროების,  



ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების  და ენერგოსისტემის  იმედიანობის გაუმჯობესების მეთოდების     შესწავლა. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება 

გააჩნია ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სფეროს მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული  თეორიული და პრაქტიკული   

ცოდნა. გაცნობიერებული აქვს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობები. 

აქვს ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დარგის ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ 

გააზრებას. იცნობს დარგის მთავარ პრინციპებს, რომელიც მოიცავს კომპლექსურ საკითხებს,  კერძოდ, ენერგეტიკულ დანადგარების 

პროექტირებას, მონტაჟს, გამოცდას, დიაგნოსტიკას, რემონტს,  ექსპლუატაციის პირობებებს და პროცესებს. იცის შრომის დაცვის, 

უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის წესები და ნორმები. ფლობს სათანადო 

ტერმინოლოგიას, გაცნობიერებული აქვს ენერგეტიკის დარგის სტრუქტურისა და ენერგეტიკის ქვედარგებს შორის 

ურთიერთკავშირი. ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

აქვს შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარები ფართო სპექტრის აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად 

ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სფეროში; 

აქვს  პროფესიული ფუნქციების განხორციელების უნარი. გააჩნია ენერგეტიკის სფეროში კომპლექსური პრობლემების 

ამოცნობა/იდენტიფიცირების და წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად მათი გადაჭრის უნარი. შეუძლია 

ენერგეტიკული დანადგარების და მოწყობილობების მონტაჟი, ექსპლუატაცია, რემონტი, საექსპლუატაციო  პარამეტრების შეცვლა, 

ენერგიაშემცველების აღრიცხვისა და ხარისხის კონტროლი, ტექნიკური დოკუმენტაციის, მუშა ნახაზებისა  და სქემების წაკითხვა. 

დასკვნის უნარი  

აქვს ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის სფეროსათვის დამახასიათებელი მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობის, მათი 

გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირების უნარი.  

 შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან 

სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის 

ჩამოყალიბება ენერგეტიკული დანადგარების, ქსელების და სისტემების ტექნიკური მდგომარეობის და მუშაობის უნარიანობის 

შესახებ; ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მოთხოვნების ფორმულირება.  მომხმარებელთან მიწოდებული ენერგიის ხარისხის 

პარამეტრების შეფასება და ამ პარამეტრების რეგულირება;   

კომუნიკაციის უნარი 

იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა ენერგეტიკოსებისა და არა 

ენერგეტიკოსებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით. 

 ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის დარგსა და ქვედარგებში არსებული პრობლემებისა, კერძოდ თბო და 

ჰიდროელექტროსადგურების, ენერგტიკული სისტემის და სხვა ენერგეტიკული დანადგარებში არა საშტატო პროცესების 

მიმდინარეობის შესახებ წერილობითი და ზეპირი ანგარიშის მომზადება და წარდგენა. თანამედროვე საინფორმაციო და 



საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება. ენერგეტიკული სისტემის მართვის პროგრამებით ინფორმაციის 

შეკრების (SCADA და სხვ.), დამუშავების, შენახვისა და გადაცემის უნარი. დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა და 

პროექტის დეტალური და მომცველი წერილობითი ანგარიში მომზადება. 

სწავლის უნარი 

საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში; შეირჩიოს და გააგრძელოს საწვლა 

მისთვის მისაღებ ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის  პროგრამის მოდულებზე. 

მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა. შემდგომი სწავლის საჭიროებების 

დადგენა  და მრავალმხრივად შეფასება.  ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის დარგში პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების 

გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა. ბაკალავრიატში მიღებული ცოდნით, ენერგეტიკიკა 

ელექტროინჟინერიის ქვედარგების შესაბამისი სამაგისტრო თემატიკების შერჩევა.  

ღირებულებები 

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხებისათვის 

გაზიარება. 

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის დარგისა და ქვედრაგების პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებთან 

თავისი (უტყუარობა, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, ორგანიზებულობა და სხვ.) და სხვათა დამოკიდებულების 

შეფასება. ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და სწრაფვა მათ დასამკვიდრებლად, პროფესიული 

ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

Бакалавр   энергетики и электроиженерии 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

Подготовка конкурентноспособных кадров на свободном рынке труда в сфере энергетики и электроинженерии для чего 

необходимо: 

Изучение технологии производства электроэнергии на гидро и теплоэлектростанциях, преобретение необходимых знаний в 



управлении электроэнергосистемой, передачи электроэнергии высоким напряжением на большие расстояния, её 

распределение между потребителями и регулирования параметров электрических режимов сети. Приобретение навыков 

монтажа, пуско-наладки и тестирования, эксплуатации и ремонта энергетических установок и устройств. Изучение методов 

увеличения надёжности энергосистемы, получения энергии нетрадиционными методами, экологической безопасности и 

экономической эффективности. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

Знание и познание –  

многостороннее специализированное и практическое  знание сферы электроэнергетики и электроинженерии, которое содержит 

критическое осмысление теории и принципов. Осмысленна возможность професиональной деятельности. 

   Знает основных принципов энергетики. которые включают в себя комплексные вопросы, в частности проектирование энергетических 

установок, их монтаж, диагностика и ремонт, условия и принцыпы эксплуатации . Знает технику безопасности труда, промышленной 

санитарии и правила и нормы противопожарной безопастности. Владеет соответствующей терминологией, осознаёт структуру 

энергетики и взаимосвязь между  её подразделениями. Понимает необходимость углубления знаний.  

Понимает комплексных вопросов изучаемой области знаний; 

Умение использования знаний на практике – имеет  практические и познавательные навыки для разрешения проблем характерных для 

сферы энергетики и электроинженерии.  

       Имеет навыки осуществления практических  функций, а также навыки решения вопросов по предварительно определённым 

указаниям и индентификации комплексных проблем  энергетики. Может осуществить  ремонт, эксплуатацию, монтаж, пуско-наладку и 

тестирование энергетических установок и устройств. Может определить энергоёмкость и контролировать качество устройств, читать 

схемы и создавать рабочие чертежи, работать с технической документацией. 

Умение делать заключение – сбор, индентификация и разъяснение данных, характерных для сферы энергетики и электроинженерии.  

       Возможность анализа отдельных данных и/или ситуаций с помощью стандартных  и отдельно предпочтённых  методов,  

документальное  оформление подтверждённых выводов по поводу технического состояния и работоспособности  электрических и 

энергетических установок, сетей и систем; формулирования  основных технико-экономических покозателей. Оценка качества 

параметров подаваемой потребителям электрической энергии и регулирование этих параметров. 

Коммуникативные умения – подготовка подробных письменных отчетов и устного изложения, информирование об идеях, имеющихся 

проблемах и путях их решения для специалистов, а также неспециалистов на иностранных  языках, творческого использования 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

     Подготовка и представление писменных и устных отчётов о нештатных ситуациях в энергосистеме и других объектах энергетики, а 

также различных проблем отрасли энергетики и электроинженерии. Творческое использование современных информационных и 

коммуникационных возможностей. Способность сбора , обработки, передачи программной информации (программа СКАДА и др) для 

анализа и управления режимами работы энергосистемы. Подготовка  детальных письменных отчетов о проектах и участие в дискуссиях 

на высоком профессиональном уровне.  

 Учебные умения– поэтапная и многосторонняя оценка собственного учебного процесса в меняющейся обстановке, установление 

потребностей последующего обучения,  выбор продолжения обучения в одном из модулей энергетики и электроинженерии. 

      Возможность управления собственным учебным процессом при условии минимального руководства. 

Возможность многосторонней оценки необходимости продолжения обучения. Определение собственного направления обучения с 



целью углубления професиональных знаний и опыта в области энергетики и электроинженерии. Возможность выбора тематики 

диссертации магистра в конкретых сферах. 

Ценности – участие в процессе формирования ценностей в области энергетики и электроинженерии  и стремление  к их  внедрению  

в  жизнь. Оценка собственного и отношения других к характерным для профессиональной деятельности ценностям (честность, 

пунктуальность, объективность, организованность и т.д.). Соблюдение норм этики и морали, участие в процессе формирования 

приведённых  выше ценностей. 
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Бакалавр    инженерии по  телекоммуникации 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

Подготовка бакалавра  инженерии. объектами профессиальной деятельности которых являютсят  технологические системы и технические 

средства, которыми осуществляется излучение и передача сигналов звука , данных  и изображений и их прием посредстиом радио , 

проводных, оптических либо иных систем, что с точки зрения видов обслуживания и их распространения совпадает с мировыми 

тенденциями развития телекоммуникации. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

Знание и познание : 

• имеет  профессиональную  компетентность , определяющую полученным в результате достигнутых  при обучении теоретических и 

практических дисциплин по программе телекоммуникация; навыки осуществления профессиональных функций; знание основных 

тенденций развития теории и техники  телекоммуникации; 



• может обеспечить    установленние для  эксплюатации  средств телекоммуникации требования действующих норм,  правил и 

стандартов; 

• знает теоретические  основы и принципы действия схемотехнического проектирования,.  

              расчета и построения коммуникационных узлов, систем  и аппаратуры дискретных и аналоговых 

   сообщений, теоретические основы и принципы действия передачи данных и сетей телефонной 

 связи, построение каналообразующих и оконечных  устройств, комплексов электронного       управления, теоретические основы и 

принципы действия систем  мобильной связи; основы многоканальной и радиорелейной связи; обладает  знанием основ систем связи, 

устройств электро- питания  электросвязи, электроакустики; 

• знает принципы построения  и действия многоканальных систем передач, наземной и космической 

   радиосвязи, радио  и телевещания, приемно-передающей и антенно-фидерной техниики,  

   теоретические возможности и принципы построения, сбора, обработки, хранения  и передачи 

   информаций; методы безопасности информаций  и охрана информаций от несанкцированных 

   включении;  обладает навыками использования основ трудового законодательства и охраны труда. 

Умение применения знаний на практике : умеет:  

• рассмотрение процессов  происходящих в сетях телекоммуникации, устройствах и системах 

     обработки информации и разработку  правил их технической эксплуатации; 

• эксплуатационное и  сервисное обслуживание телекоммуникационых систем и устройств; 

• участие в экспериментальных, исследовательских, монтажных и пуско -наладочных  работах; 

• проверка и обработка данных измерения  характеристик  телекоммуникационых устройств, каналов и трактов;    

•  эксплуатация конкретных технических объектов в результате полученных в процессе образования  умений и навыков. 

Умение делать заключение : 

• может для проектных объектов и систем  составлять основные технико-экономические требования; 

• бакалавр разрабатывает, необходимые для производства  технические, методические и норма- 

    тивные документации, а также предложения для реализаций этой документации; 

•  может принять участие в разработке  и проектировании сетей и систем  передачи, приема 

     и распределения информации; 

•  может использовать методы телекоммуникации в смежных образовительных направлениях. 

Коммуникативные уменния : 

•  может граммотно и понятно писать; 

•  обладает навыками подготовки детального  писменного  отчета об идеях, сушествующих проблемах 

   и путях их преодоления; 

• обладает навыками коммуникации на родном и иностранном языках; 

•  может   устно передать  информацию на грузинском и иностранном языках   спецялистам    и неспецялистам  ;                                          

• может участвовать в испытаниях систем  и  в  процессе их внедрения в эксплуатацию, также в работах связанных со стандартизацией 

технических средств. 

Учебные умения 

• поэтапная и многосторонная оценка персонального учебного процесса, определения потребностей последующего обучения. 

Ценности : 

• бакалавр обладает навыками основ гуманитарных знаний, знает этические  и законодательные 

нормы, на основе  которых  он действует в обществе; 

          *    ответственностью  относится к охране окружающей среды; 

          *   обладает такой культурой мышления, при которой сможет  на научой основе организовать 



              собственный  труд  и приобрести достигнутые в отраслы  новые знания. 
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ინჟინერიის  ბაკალავრი ტელეკომუნიკაციაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ინჟინერიის ბაკალავრის მომზადება, რომლის პროფესიული მოღვაწეობის ობიექტებს წარმოადგენს ის ტექნოლოგიური სისტემები და  

ტექნიკური საშუალებები, რომლებითაც ხორციელდება ბგერის, მონაცემებისა და გამოსახულების სიგნალების გამოსხივება, გადაცემა 

და მიღება რადიო, სადენიანი, ოპტიკური ან სხვა სისტემებით, რაც, როგორც მომსახურებათა სახეობების, ასევე მათი გავრცელების 

თვალსაზრისით, ემთხვევა ტელეკომუნიკაციის განვითარების მსოფლიო ტენდენციებით განსაზღვრულ ვითარებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

გააჩნია ტელეკომუნიკაციის მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამით მიღწეული თეორიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 

ერთობლიობით განსაზღვრული ბაკალავრის პროფესიული კომპეტენტურობა; პროფესიული ფუნქციების განხორციელების უნარი; 

ტელეკომუნიკაციის თეორიისა და ტექნიკის  განვითარების ძირითადი ტენდენციების ცოდნა; 

შეუძლია სატელეკომუნიკაციო საშუალებების ექსპლუატაციისათვის დადგენილი მოთხოვნების, მოქმედი ნორმების, წესებისა და 

სტანდარტების დაცვა; 

იცის სქემოტექნიკური დაპროექტების, 

საკომუტაციო კვანძების გათვლისა და აგების, ანალოგური და დისკრეტული შეტყობინების სისტემებისა და აპარატურის, მონაცემთა 



გადაცემისა და სატელეფონო კავშირის ქსელების, არხწარმომქმნელი და დამაბოლოებელი მოწყობილობების, ელექტრონული 

მართვის კომპლექსების, მობილური კავშირის სისტემების თეორიული საფუძვლები და მოქმედების პრინციპები; მრავალარხიანი და 

რადიოსარელეო კავშირის საფუძვლები; გააჩნია კავშირგაბმულობის სისტემების, ელექტროაკუსტიკისა და 

ელექტროკავშირგაბმულობის კვების მოწყობილობების საფუძვლების ცოდნა; 

იცის გადაცემის მრავალარხიანი სისტემების, მიწისპირა და კოსმოსური რადიოკავშირის, რადიო და სატელევიზიო მაუწყებლობის, 

მიმღებ-გადამცემებისა და საანტენო-საფიდერო ტექნიკის აგებისა და მოქმედების პრინციპები; ინფორმაციის შეკრების, დამუშავების, 

შენახვისა და გადაცემის სისტემების თეორიული შესაძლებლობები და აგების პრინციპები; ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და 

არასანქციონირებული ჩართვებისაგან ინფორმაციის დაცვის მეთოდები. გააჩნია შრომის კანონმდებლობისა და შრომის დაცვის 

საფუძვლების გამოყენების უნარი. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:  შეუძლია 

ტელეკომუნიკაციის ქსელებში, ინფორმაციის დამუშავების მოწყობილობებში და სისტემებში პროცესების განხილვა და მათი 

ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების დამუშავება;  

სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და მოწყობილობების საექსპლუატაციო და სასერვისო მომსახურება; 

ექსპერიმენტული, კვლევითი, სამონტაჟო და გაშვება-მოწესების სამუშაოებში მონაწილეობა; 

 ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობების, არხებისა და ტრაქტების მახასიათებლების გაზომვა და გაზომვის შედეგების დამუშავება; 

განათლების პროცესში შეძენილი საწყისი უნარ-ჩვევების საფუძველზე კონკრეტული ტექნიკური ობიექტების ექსპლუატაცია; 

 ბაკალავრს უნდა შეეძლოს მუშაობა სატელეკომუნიკაციო და რადიოტექნიკური წარმოება-დაწესებულებების საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნების შესაბამისად. 

დასკვნის უნარი: 

შეუძლია საპროექტო ობიექტებისა და სისტემებისათვის ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მოთხოვნების ფორმულირება; 

ბაკალავრი შეიმუშავებს წარმოებისათვის საჭირო ტექნიკურ, მეთოდურ და ნორმატიულ დოკუმენტაციას, აგრეთვე წინადადებებს ამ 

დოკუმენტაციის რეალიზაციისათვის; 

შეუძლია ინფორმაციის გადაცემის, მიღებისა და განაწილების ქსელებისა და სისტემების დამუშავებასა და დაპროექტებაში 

მონაწილეობა; 

შეუძლია ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ მომიჯნავე მიმართულებებში ტელეკომუნიკაციის თეორიის მეთოდების 

გამოყენება. 

კომუნიკაციის უნარი: 

შეუძლია გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა; 

გააჩნია იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადების უნარი; 

გააჩნია მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი; 

შეუძლია სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე. 

შეუძლია მონაწილეობა მოწყობილობა-დანადგარების გამოცდასა და მათი ექსპლუატაციაში  დანერგვის პროცესში, აგრეთვე 



ტექნიკური საშუალებების, სისტემებისა და პროცესების სტანდარტიზაციასთან დაკავშირებულ სამუშაოებში. მონაწილეობა შეუძლია 

კომპიუტერული ტექნიკის საშუალებით საწარმოო ინფორმაციის გაანალიზება და შედეგების დაყვანა მომსახურე პერსონალზე; 

ბაკალავრი მონაწილეობს წარმოების ფუნქციონირების მაღალეკონომიკური და ეფექტური მეთოდების დადგენის ექსპერიმენტულ და 

კვლევით სამუშაოებში. ამუშავებს ექსპერიმენტის შედეგებს და ახორციელებს მათ ანალიზს; 

გააჩნია ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების ეფექტიანად გამოყენების უნარი. 

სწავლის უნარი: ინჟინერიის ბაკალავრი ტელეკომუნიკაციის სპეციალობით მომზადებულია: 

განათლების გასაგრძელებლად ტელეკომუნიკაციის, ელექტროტექნიკური და გამოყენებითი მათემატიკის მიმართულებებით 

მაგისტრატურაში სწავლის გასაგრძელებლად;  

ბაკალავრის ხარისხის მიღება მონათესავე მიმართულებებში, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის შემოკლებულ ვადებში 

ათვისების საფუძველზე; 

გააჩნია საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასებისა და დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი. 

ღირებულებები: 

ბაკალავრი ფლობს ჰუმანიტარული ცოდნის საფუძვლებს, იცის ის ეთიკური და საკანონმდებლო ნორმები, რომელთა საფუძველზეც 

მოქმედებს საზოგადოებაში;  

პასუხისმგებლობით ეკიდება გარემოს დაცვას; 

გააჩნია აზროვნების ისეთი კულტურა, რომ შეუძლია საკუთარი შრომის მეცნიერულ საფუძველზე ორგანიზება და დარგში 

მიღწეული ახალი ცოდნის მოპოვება; 

კრიტიკულად აფასებს საკუთარ საქმიანობას და ცდილობს დარგში მიღწეული ახალი ცოდნის მოპოვებას; 

გააჩნია სოციალური პასუხისმგებლობითა და სამოქალაქო თვითშეგნებით მოქმედების აუცილებლობის გააზრების უნარი; 

საკუთარი მოქმედების კრიტიკული შეფასების უნარი. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 
 

საწარმოო და სერვისულ სისტემათა ინჟინერინგი 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
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თავისუფალი მეცნიერებების ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 



პროგრამის მიზანია მოამზადოს საინჟინრო და მენეჯერული ზოგადი განათლების მქონე ბაკალავრი, რომელსაც ექნება საწარმოო 

რესურსების, აღჭურვილობის, ინფორმაციის და ენერგიის გამაერთიანებელი სამრეწველო და სერვისული სისტემების პროექტირების, 

დანერგვის და ექსპლუატაციის საკითხთა კომპლექსის ცოდნა, სისტემათა ინტეგრირების ანალიზური, გამოთვლითიდა 

ექსპერიმენტული მეთოდების ათვისების საფუძველზე 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება 

გააჩნია მყარი საბაზო წარმოდგენები ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული სისტემების როლზე საწარმოო და სერვისული ბიზნესის 

წარმატების მიღწევასა და შენარჩუნებაში, აცნობიერებს საინჟინრო და მმართველობითი გადაწყვეტილებების მათში 

ურთიერთშეკავშირების აუცილებლობას; დაუფლებულია პროცესული მიდგომის გამოყენებას საწარმოთა ოპერაციული სისტემების 

პროექტირებაში, მათი მაღალშედეგიანი დანერგვის და მუშაობის ეფექტიანობის უზრუნველყოფის ზოგად მეთოდოლოგიას. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

შეუძლია საინჟინრო დამუშავებების ბიზნესის დაგეგმარებასთან შეკავშირება ერთიან პროექტში და ქმედითი მონაწილეობის მიღება 

მის რეალიზებაში; შეუძლია როგორც ენერგეტიკული და/ან კავშირგაბმულობის, ისე ნებისმიერი სხვა საწარმოო, თუ სერვისული 

სფეროს საწარმოო სისტემების დაგეგმარება მწარმოებლურობის დაკვეთილი დონის უზრუნველყოფით; შეუძლია საწარმოო 

სისტემათა ექსპლუატაციის შედეგების ადეკვატური შეფასება, ორგანიზაციული ღონისძიებების შემუშავება და გატარება 

პროდუქციის და პროცესების მაღალი ხარისხის და რესურსების ყაირათიანი ხარჯვის უზრუნველყოფის მიზნით 

დასკვნის უნარი  

საწარმოო სისტემების მოდელირების და მოქმედების სიმულაციური ანალიზის საფუძველზე, აკეთებს დასკვნებს მათი მუშაობის 

მოსალოდნელ შედეგებზე; სამრეწველო და სერვისულ ოპერაციათა შესრულების კონტროლის მეშვეობით, თვალყურს ადევნებს 

საწარმოთა სამუშაო გეგმების რეალიზებაზე და აკეთებს დასკვნებს მაკორექტირებელი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობაზე.  

კომუნიკაციის უნარი 

შეუძლია იდეების და მოსაზრებების ლაკონურად, გრამატიკული წესების დაცვით და შინაარსობრივად გასაგებად წარმოდგენა 

სხვადასხვა წერილობით მიმართვებში, საკუთარი მოსაზრებების და გადაწყვეტილებების ადექვატური გადაცემა ურთიერთობებში 

თანამშრომლებთან და საქმიან პარტნიორებთან. 

სწავლის უნარი 

შეუძლია საკუთარი კვალიფიკაციის დონის ობიექტური შეფასება და მისი სრულყოფის აუცილებლობის გამოვლენა; იცნობს 

პროფესიული განვითარების შესაძლებლობებს და მზად არის მათი დამოუკიდებელი გამოყენებისთვის. 

ღირებულებები 

იცნობს და იზიარებს საინჟინრო და სამეწარმეო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ პროფესიულ და ეთიკურ ქცევით ნორმებს; პროფესიულ 

საქმიანობას ეწევა სიზუსტის, პუნქტუალობის, ობიექტურობის, გამჭვირვალობის და ორგანიზებულობის პრინციპების დაცვით; 

გააჩნია ადექვატური წარმოდგენები პროფესიული გადაწყვეტილებების ეკოლოგიურ და სოციალურ ზეგავლენებზე, გათავისებული 



აქვს საკუთარი პასუხისმგებლობა მათთან მიმართებაში. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 
 

საინჟინრო მენეჯმენტი 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
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მენეჯმენტის ბაკალავრი  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია სპეციალისტების მომზადება სამრეწველო და სერვისული საწარმოების მართვის ამოცანების გადასაწყვეტად 

პროდუქციის და მომსახურების მაღალი ხარისხის და რესურსების ყაირათიანი ხარჯვის უზრუნველყოფით აღჭურვილობის და 

სათავსოების ეფექტიანი გამოყენების პირობებში, აგრეთვე საწარმოთა ტექნოლოგიური გადაიარაღების, ახალი ნაწარმის და სერვისის 

ათვისების პროექტების შედგენასა და რეალიზებაში ქმედითი მონაწილეობისათვის.   

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება 

� გაცნობილია საწარმოთა მართვის აქტივობების ძირითად სპექტრს, საფუძვლიანად იცნობს პროექტების მენეჯმენტში 

გამოყენებულ მიდგომებს; 

• საშუალო რგოლის მენეჯერთათვის მისაღები კომპეტენტურობით დაუფლებულია საწარმოო ოპერაციათა მენეჯმენტის 

თეორიულ საფუძვლებს, ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტის  მეთოდოლოგიას და შეუძლია სათანადო მიდგომების 

გამოყენება როგორც ზოგადად, ისე ტელეკომუნიკაციის სფეროსთან მიმართებაში.   

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

� შეუძლია საწარმოო ოპერაციების და პროექტების მართვის დაგეგმარებაში მონაწილეობა, პროცესების ეფექტიანობის და 

ნაწარმის მისაღები ხარისხის უზრუნველყოფით; 



• შეუძლია საწარმოო პროცესების და პროექტების შესრულების რესურსებით უზრუნველყოფის ორგანიზება, პერსონალის 

უსაფრთხო და ეფექტური მუშაობის მოწყობა, შედეგიანი კომუნიკაცია საქმიან პარტნიორებთან, ოპერაციული რისკების 

შეფასება სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში მათი ასახვის მიზნით, ბიზნესის ოპერაციული სისტემის დაგეგმარება 

კორპორატიულ დონეზე განსაზღვრული მითითებების საფუძველზე; შეუძლია ყველა ზემოაღნიშნული ამოცანის გადაწყვეტა 

იმ თავისებურებების გათვალისწინებით, რომლებიც ტელეკომუნიკაციის სფეროს ახასიათებს. 

 

დასკვნის უნარი  

� სპეციალური დისციპლინების გავლის შედეგად ათვისებული მიდგომების გამოყენებით, შეუძლია ვითარების ზოგადი 

შეფასება, როგორც საწარმოთა ტექნოლოგიურ  დონესთან, ისე  განვითარების პერსპექტივებთან მიმართებაში. 
• შეუძლია სამრეწველო ოპერაციათა დაგეგმარების და მიმდინარეობის კონტროლისთვის, აგრეთვე ტექნოლოგიურ 

გადაიარაღებასთან დაკავშირებული პროექტების შედგენისა და რეალიზებისთვის რელევანტური მონაცემების შეგროვება და 

მათი მომზადება რაოდენობრივი ანალიზისთვის; შეუძლია სათანადო ინფორმაციის სისტემატიზების საფუძველზე 

პირველადი დასკვნების მომზადება სატელეკომუნიკაციო კომპანიების ტექნოლოგიური განვითარების ბიზნეს-პოტენციალის 

შესაფასებლად.  

 

კომუნიკაციის უნარი 

� შეუძლია ლაკონურად, გრამატიკული წესების დაცვით და შინაარსობრივად გასაგებად წარმოადგინოს ზეპირ და წერილობით 

მიმართვებში საკუთარი იდეები და მოსაზრებები; 
• შეუძლია საწარმოს საქმიანობის შედეგების და მიღებული გადაწყვეტილებების ადექვატური ასახვა სათანადო ანგარიშებში; 

შეუძლია უცხოურ ენაზე სპეციალისტებისათვის ინფორმაციის გადაცემა და საქმიანი მოლაპარაკებების წარმოება. 

 

სწავლის უნარი 

� აქვს უნარი ობიექტურად შეაფასოს საკუთარი კვალიფიკაციის დონე, სრულფასოვნად დაგეგმოს საკუთარი შემდგომი სწავლა 

და გააზრებულად გამოიყენოს ამისთვის სწავლების არსებული შესაძლებლობები 

• შეუძლია  დამოუკიდებლად დაეუფლოს კვალიფიკაციის სრულყოფისთვის საჭირო ცოდნის ახალ ელემენტებს და 

პროფესიული საქმიანობის განხორციელების მისთვის ჯერ უცნობ მეთოდიკებს. 

 

ღირებულებები 

• საკუთარ საქმიანობაში ხელმძღვანელობს ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმებით, იჩენს ისეთ პიროვნულ-პროფესიულ 

თვისებებს, როგორიცაა სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა და ორგანიზებულობა.  

• გათავისებული აქვს საკუთარი პროფესიული პასუხისმგებლობა საწარმოთა რითმულ და ეფექტიან მუშაობაზე, არატიპიურ 

ვითარებებში დამოუკიდებლად მიღებულ გადაწყვეტილებებზე; ესმის მენეჯერის პასუხისმგებლობები საბოლოო 

მომხმარებელთათვის მიწოდებულ ნაწარმსა და სერვისზე; ითავისებს პასუხისმგებლობას საწარმოთა გარემოსდაცვით და 

საზოგადოებრივ ვალდებულებებზე; საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობს ღირებულებების ფორმირების 



პროცესში და ისწრაფვის მათ დასამკვიდრებლად. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა  
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
მენეჯმნეტის მაგისტრი პროექტების მენეჯმენტის სპეციალიზაციით 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტების მომზადება ინოვაციური გადაწყვეტილებების შემუშავებისა და რეალიზებისთვის, 

საწარმოო სისტემებთან და ინდუსტრიულ პოლიტიკასთან მიმართებაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება 

გააჩნია მყარი და სისტემური ცოდნა, საკმარისი ინდუსტრიული სისტემების ინოვაციური ინჟინერინგისთვის და მათი 

ეფექტიანობის რადიკალური გაუმჯობესებისთვის; სრულად აცნობიერებს კომპლექსური სოციოტექნიკური სისტემების 

საზოგადოების განვითარებაზე ზეგავლენის 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

 უზრუნველყოფს მის საქმიანობის სფეროში დამკვიდრებულ პროფესიული სტანდარტების ოპტიმიზებას; სათანადო კვლევების 

წარმოების მეშვეობით, შეუძლია სამრეწველო და სერვისულ ოპერაციების ორგანიზებისადმი ახლებური მიდგომების და ახალი 

ტექნოლოგიების მწარმოებლობითი პოტენციალის დამოუკიდებელი შესწავლა; მიღებული ინფორმაციის რაოდენობრივი ანალიზის 

და იმიტაციური მოდელირებისას მისი გამოყენების საფუძველზე, შეიმუშავებს ადექვატურ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს 

ტექნოლოგიებთან და საწარმოო ოპერაციებთან მიმართებაში და უზრუნველყოფს მათ რეალიზებას ინოვაციურ საწარმოო 



სისტემებში 

დასკვნის უნარი  

სამეცნიერო, თუ სხვა მსგავსი ხასიათის მისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის, აგრეთვე საკუთარი კვლევების შედეგების 

ანალიზის საფუძველზე, შეუძლია გრძელვადიანი სამეწარმეო პოლიტიკის განმსაზღვრელი წინადადებების სინთეზირება, როგორც 

კონკრეტული საწარმოებისა და ცალკეული დარგებისთვის, ისე მთლიანად ინდუსტრიისთვის; საკუთარ დასკვნებს აყალიბებს 

რაოდენობრივი ფორმულირებების სახით, ამასთან ახდენს რეალიზებისთვის დასახულ ინოვაციათა საკუთარი არჩევანის ამომწურავ 

არგუმენტირებას. კომუნიკაციის უნარი 

კომუნიკაციის უნარი 

აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვით და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სათანადო გამოყენებით, 

შეუძლია საკუთარი დასკვნების, არგუმენტაციის, კვლევების მეთოდების და შედეგების ქართულ და უცხოურ ენებზე ადექვატური 

წარმოდგენა, როგორც პროფესიული, ისე ნებისმიერი სხვა საზოგადოების წინაშე. ღირებულებები 

სწავლის უნარი 

შეუძლია საკუთარი კვალიფიკაციის დონის ობიექტური შეფასება და სრულყოფის აუცილებლობის გაცნობიერება; ხელეწიფება 

პროფესიული განვითარების სტრატეგიის შემუშავება და მისი რეალიზების შესაძლებლობების (დამოუკიდებელი მუშაობა, 

სტაჟირება სხვა ორგანიზაციებში, სწავლა დოქტორანტურაში და ა.შ.) კრეატიული გამოყენება 

ღირებულებები 

იზიარებს მისი საქმიანობის სფეროში დამკვიდრებულ პროფესიულ ღირებულებებს, აქტიურად ხელს უწყობს საკუთარ გარემოცვაში 

(დაქვემდებარებულები, თანაშემსრულებლები, საქმიანი პარტნიორები და ა.შ.) მათ დამკვიდრებას და შემდგომ განვითარებას; 

სრულად იღებს პასუხისმგებლობას თავის პროფესიულ გადაწყვეტილებებზე როგორც დამსაქმებლების და დაქვემდებარებული 

მუშაკების, ისე მთლიანად საზოგადოების წინაშე 

 

 

 

 

 



საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

ტელეკომუნიკაცია 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ინჟინერიის მაგისტრი ტელეკომუნიკაციაში 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სპეციალისტების გაღრმავებული მომზადება  პროფესიული მოთხოვნების შესაბამისი 

მოღვაწეობისათვის ტელეკომუნიკაციის სფეროში, რომელიც მოიცავს ფართოზოლოვან ციფრულ ქსელებს, ბოჭკოვან-ოპტიკურ 

ტექნოლოგიებს, ციფრული მობილური რადიოკავშირისა და ციფრული მაუწყებლობის სისტემებს, ელექტრომაგნიტური ველებისა 

და ტალღების გავრცელების პრინციპებს, საანტენო ტექნიკასა და ელექტრომაგნიტური ეკოლოგიის პრობლემებს. საგანმანათლებლო 

პროგრამა ითვალისწინებს პროფესიული საქმიანობის შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტების, წარმოება-დაწესებულებების 

ტექნიკური განვითარების პერსპექტივებისა და ფუნქციონირების თავისებურებების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის შესწავლის 

შესაძლებლობას.   

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება  

გააჩნია ტელეკომუნიკაციის დარგის პრობლემების კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა და შესაბამისი უნარ–

ჩვევები, რაც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას. იცის: პროფესიული საქმიანობის შესაბამისი 

საერთაშორისო სტანდარტები,  დადგენილებები, ნორმატიული აქტები და სხვა სახელმძღვანელო მასალები; წარმოება–

დაწესებულებების ტექნიკური განვითარების პერსპექტივები და ფუნქციონირების თავისებურებანი; თანამედროვე 

სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და მოწყობილობების მოქმედების პრინციპები, ტექნიკური მონაცემები და კონსტრუქციული 

თავისებურებანი; კვლევების მეთოდები და შეუძლია კვლევითი მუშაობის წარმართვის პირობების განსაზღვრა; ტექნიკური 

დოკუმენტაციის შემუშავებისადმი და პრაქტიკული ნიმუშების ან მოწყობილობებისადმი წაყენებული ძირითადი მოთხოვნები; 

სამეცნიერო–კვლევით სამუშაოებთან  დაკავშირებული მათემატიკური აპარატი და მიღებული შედეგების ტექნიკურ–ეკონომიკური 

ეფექტურობის განსაზღვრა; ტელეკომუნიკაციის სფეროში მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევები; ეკონომიკის, წარმოების 

ორგანიზაციის, შრომის და მართვის საფუძვლები; შრომის კანონმდებლობა; შრომის დაცვის წესები და ნორმები. აცნობიერებს 

დარგისათვის დამახასიათებელ ცალკეულ სპეციფიკურ პრობლემებს და მათი გადაჭრის გზებს;  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

შეუძლია: ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; ტელეკომუნიკაციის დარგის კომპლექსური 



პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; სამეცნიერო–კვლევითი და პედაგოგიური მოღვაწეობის პროცესში დამოუკიდებლად 

ისეთი ამოცანების ფორმულირება და გადაწყვეტა, რომლებიც მოითხოვენ ღრმა პროფესიულ ცოდნას; კვლევის საჭირო მეთოდების 

შერჩევა კონკრეტული კვლევების ამოცანებიდან გამომდინარე;  არსებული მეთოდების მოდიფიცირება და კვლევის ახალი 

მეთოდების დამუშავება; კვლევის და დაკვირვების შედეგების დამუშავება, მათი გააზრება და ანალიზი ლიტერატურაში არსებული 

მონაცემების გათვალისწინებით; თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით ბიბლიოგრაფიული სამუშაოების 

ჩატარება; ჩატარებული სამუშაოს შედეგების წარმოდგენა ანგარიშების, რეფერატების, სტატიის სახით რედაქტირების, ბეჭდვისა და 

ასახვის თანამედროვე საშუალებების გამოყენებით; შემსრულებელთა მუშაობის ორგანიზება და მმართველობითი 

გადაწყვეტილებების განხორციელება განსხვავებული შეხედულებების პირობებში; დამუშავებული პროექტებისა და პროგრამების 

განსახორციელებად მეთოდური, ნორმატიული და ტექნიკური დოკუმენტების წინადადებებისა და ღონისძიებების დამუშავება; 

წარმოების ეფექტურად მუშაობის უზრუნველსაყოფად მოწინავე გამოცდილების გამოყენება და მეცნიერებისა და ტექნიკის უახლესი 

მეთოდების დანერგვა. გააჩნია დასახული მიზნების მისაღწევად მთავარი საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფის, შესაბამისი 

დროითი ჩარჩოების დადგენისა და სამუშაოთა შესრულების გრაფიკების შედგენის უნარი; 

დასკვნის უნარი 

შეუძლია: ტელეკომუნიკაციის დარგის უახლესი მიღწევების შესახებ მიღებული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება და მიღებული ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; ტელეკომუნიკაციის სფეროს 

ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების საფუძველზე მიღებული შედეგების ანალიზი; ექსპერიმენტების ჩატარებაში 

მონაწილეობით დაკვირვებებისა და გაზომვების შედეგებზე დასკვნების გამოტანა; სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების 

მოდერნიზაციისა და ექსპლუატაციის პროცესში შესაბამისი სისტემის გამოცდის მეთოდიკისა და პროგრამის შემუშავება, შედეგების 

პროგნოზირება და მათი ანალიზი.  

სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და ქსელების განვითარებისთვის მიღებული გადაწყვეტილებების ტექნიკური დასაბუთების 

შედგენა; სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და ქსელების მოწყობილობების ფუნქციონირების იმიტაციური და მათემატიკური 

მოდელების შედგენა; სატელეკომუნიკაციო ტექნიკის მდგომარეობისა და განვითარებს პერსპექტივების ანალიზი.                                       

კომუნიკაციის უნარი 

შეუძლია: მშობლიურ და მის მიერ არჩეულ უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია ტელეკომუნიკაციის დარგის აკადემიურ თუ პროფესიულ 

საზოგადოებასთან სატელეკომუნიკაციო სისტემებსა და მოწყობილობებში მიმდინარე პროცესებისა და მის მიერ გაკეთებული 

დასკვნების, მოყვანილი არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების შესახებ; ტელეკომუნიკაციის სფეროში  არსებული პრობლემების 

გადაჭრის მიზნით მის მიერ ჩამოყალიბებული იდეების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება; გააჩნია საჯარო 

გამოსვლების წარმართვის უნარი. 

სწავლის უნარი 

შეუძლია: სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვა; 

საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გაღმრმავების მიზნით; სწავლის 

პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება, მისი სტრატეგიის მაღალ დონეზე დაგეგმვა, თანმიმდევრობის შეფასება და მისი 



დამოუკიდებლად წარმართვა;  შემოქმედებითი და ინოვაციური საქმიანობის წარმართვა. გააჩნია ანალიტიკური და ლოგიკური 

აზროვნებისა და ახალი ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და ანალიზის უნარი. მომზადებულია დოქტორანტურაში სწავლის 

გასაგრძელებლად ტელეკომუნიკაციისა და მონათესავე პროგრამებში.  

ღირებულებები 

შეუძლია: ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი პროგრესული ღირებულებების 

დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა. იცის ის 

ეთიკური და საკანონმდებლო ნორმები, რომელთა საფუძველზეც უნდა მოქმედებდეს საზოგადოებაში და კომპანიაში. 

პასუხისმგებლობით ეკიდება გარემოს დაცვასა და ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებას. აქვს ადამიანის უფლებების დაცვის 

ვალდებულების შეგნება და გააჩნია სოციალური პასუხისმგებლობითა და სამოქალაქო თვითშეგნებით მოქმედების აუცილებლობის 

გააზრების უნარი.  

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
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ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი  

სპეციალიზაციით:  

ა) ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი თბოენერგეტიკის სპეციალიზაციით;  

ბ) ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი ჰიდროენერგეტიკის სპეციალიზაციით;  

 გ) ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი ელექტროენერგეტიკის სპეციალიზაციით;  

დ)ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი ელექტროტექნიკისა და სამრეწველო  

ელექტრონიკის სპეციალიზაციით;  

ე) ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი ელექტრომექანიკის სპეციალიზაციით 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დარგისა და 

ქვედარგებისათვის, კერძოდ თბოენერგეტიკისათვის ჰიდროენერგეტიკისათვის , ელექტროენერგეტიკისათვის . 

ელექტრომექანიკისათვის, ელეატროტექნიკა და ელექტრონიკისათვის დამახასიათებელი ორგანიზაციულ – ნორმატიული და 



საწარმოო – ტექნოლოგიური საქმიანობისათვის საჭირო ფართო და გაღრმავებული ცოდნის მქონე სპეციალისტის მომზადება. 

პროგრამა სტუდენტებს მიცემს ფუნდამეტურ ცოდნას ენერგიის წარმოების, გადაცემის, განაწილების და გარდაქმნის 

ტექნოლოგიებში. განუვითარებს რაოდენობრივი შეფასებების, ენერგეტიკული პრობლემების ანალიზის, პროგნოზირების, 

კაპიტალდაბანდებების და დანახარჯების გაანგარიშების, გარემოზე ზეგავლენის შეფასების, საქმიანობის ეფექტური დაგეგმვის და 

მართვის უნარებს. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება 

აქვს ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დარგში კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა. აცნობიერებს დარგისა 

და შესაბამისი ქვედარგის დამახასიათებელ სპეციფიკურ პრობლემებს და მათი გადაჭრის გზებს. იცის - ჰიდრორესურსების/ 

არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენების (ათვისების) საკითხები; ჰიდრო/ თბური ენერგიების მექანიკურ და 

ელექტრულ ენერგიად გარდაქმნის ტექნოლოგიები; ელექტრული/ თბური ენერგიების გადაცემის და განაწილების პრობლემები; 

ენერგეტიკული სისტემების მოქმედების პრინციპები, ტექნიკური განვითარების პერსპექტივები და ფუნქციონირების 

თავისებურებანი; თანამედროვე ენერგოტექნოლოგიური დანადგარების და კომპლექსების დაპროექტება, მონტაჟი, ექსპლუატაცია და 

რემონტი; პროფესიული საქმიანობის შესაბამისი საერთშორისო სტანდარტები, დადგენილებები, ნორმატიული და სხვა 

სახელმძღვანელო მასალები; ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის დარგის მენეჯმენტის და მარკენტინგის საფუძვლები; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

შეუძლია: ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემის გადაჭრა 

დამოუკიდებლად და ორიგინალური გზით; ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის დარგში და ქვედარგებში (თბოენერგეტიკა/ 

ჰიდროენერგეტიკა/ელექტროენერგეტიკა/ელექტრომექანიკა/ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა) არსებული დანდგარების და 

სისტემების მუშაობის რეჟიმების მართვა და ოპტიმიზაცია; ექსპლუატაციის და ავარიულ სიტუაციებში მიმდინარე პროცესების 

მოდელირება, მუშაობის მდგრადობის გაანგარიშება - შეფასება თანამედროვე მეთოდების საფუძველზე. ამოცანათა დაგეგმვა და 

განხორციელება დამოუკიდებლად პროფესიულ დონეზე; კვლევის და დაკვირვების შედეგების დამუშავება, ლიტერატურაში 

არსებული მონაცემების გათვალისწინებით მათი გააზრება და ანალიზი; დარგში და ქვედარგებსი სამეწარმეო პროექტების 

შემუშავება და განხორციელება. 

დასკვნის უნარი  

შეუძლია კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი, ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის 

დარგში და ქვედარგებში (თბოენერგეტიკა/ ჰიდროენერგეტიკა/ ელექტროენერგეტიკა/ ელექტრომექანიკა/ ელექტროტექნიკა და 

ელექტრონიკა) სფეროში უახლესი მონაცემების გამოყენებით. ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების საფუძველზე მიღებული 

შედეგების ანალიზი. ენერგეტიკული სისტემის და ენერგეოტექნოლოგიური დანადგარები მუშაობის არამდგრადობით გამოწვეული 

პრობლემების გადაწყვეტის განზოგადებული ვარიანტების დამუშავება, მათი ანალიზი, შედეგების პროგნოზირება, გადაწყვეტების 

მიღება და -პროექტის რეალიზაცია. არასრულ და შეზღუდულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აზრის ჩამოყალიბება, პრობლემების 

განსაზღვა.  



კომუნიკაციის უნარი 

შეუძლია: მშობლიურ და მის მიერ არჩეულ უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია, ენერგეტიკა და ელქტროინჟინერის დარგსა და შესაბამის 

ქვედარგებში მიმდინარე პროცესებზე, როგორც აკადემიურ ასევე პროფესიულ დონეზე. თანამედროვე ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების გამოყენებით ბიბლიოგრაფიული სამუშაოების ჩატარება; ჩატარებული სამუშაოს შედეგების წარმოდგენა 

ანგარიშების, რეფერატების, სტატიის სახით: დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება; სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა. 

სწავლის უნარი 

სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვა. 

პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გაღმრმავების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა; 

მომზადებულია დოქტორანტურაში სწავლის გასაგრძელებლად ენერგეტიკის და მონათესავე მიმართულებებში. 

ღირებულებები 

ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის 

შეტანა. პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; იცის ის ეთიკური და საკანონმდებლო 

ნორმები, რომელთა საფუძველზეც უნდა მოქმედებდეს საზოგადოებაში და წარმოებაში; პასუხისმგებლობით ეკიდება გარემოს 

დაცვას ეკოლოგიურ პრობლემებს;  
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ენერგეტიკა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მამოძრავებელი ძალა და ენერგეტიკული და ეროვნული უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის საფუძველთა საფუძველია. სწორედ ენერგეტიკის განვითარების დონით განისაზღვრება ქვეყანაში წარმოებული 

პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა (როგორც შიდა, ისე გარე ბაზარზე), ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური 

მდგომარეობა, და საერთოდ, ამ ქვეყნის ადგილი და როლი მსოფლიო თანამეგობრობაში. ენერგეტიკა, რომელიც დიდი ხანია მყარად 

და სტაბილურად დამკვიდრდა ეკონომიკის ყველა დარგში და ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ბუნებრივი და ხელოვნური 

ქვესისტემების დიდ ერთობლიობას წარმოადგენს. მისი მიზანი სხვადასხვა სახის ენერგეტიკული რესურსის გარდაქმნა, განაწილება 

და გამოყენებაა. ეს ქვესისტემები ერთმანეთთან იმდენად მჭიდროდაა დაკავშირებული, რომ მათი ცალ-ცალკე განხილვა, 

ურთიერთკავშირების გარეშე, პრაქტიკულად შეუძლებელია.  ენერგიის წარმოების, გადაცემის, განაწილებისა და მოხმარების ყოველი 

ეტაპი, რომელიც მოიცავს ტრადიციულ ენერგეტიკას (თბო, ჰიდრო და ბირთვული ენერგეტიკა), ენერგიის განახლებად 

წყაროებს(მცირე ჰიდროელექტროსადგურები, ქარის ენერგეტიკა, გეოთერმული ენერგეტიკა, მზის ენერგეტიკა, ბიოენერგეტიკა, 

სათბობ-ელემენტები, წყალბადის ენერგეტიკა), ელექტრულ ქსელებს (ქვესადგურები, გამანაწილებელი მოწყობილობები, გადამცემი 

ხაზები), თბომომარაგებას (გათბობა, ცხელწყალმომარაგება, ვენტილაცია) და სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსს, მოითხოვს 

ურთულესი საინჟინრო-ტექნიკური, ეკონომიკური, სამართებლივი და გარმოსდაცვითი პრობლემების მეცნიერულ დონეზე 

გადაწყვეტას და შესაბამისად, ფართო პროფილის სამეცნიერო კადრების მომზადებას. აქედან გამომდინარე, წარმოდგენილი 

სადოქტორი პროგრამის მიზანია, სამეცნიერო-კვლევით, საპროექტო-საკონსტრუქტორო, საწარმოო-ტექნოლოგიურ, ორგანიზაციულ-

მმართველობით და საგანმანათებლო სფეროებში მოღვაწეობისათვის საჭირო, ფუნდამენტურ კვლევებზე დამყარებული, ფართო, 

პრობლემების სისტემური ხედვის და გაღრმავებული ცოდნის მქონე დოქტორის მომზადებაა. სადოქტორო პროგრამა სრულად 

მოიცავს საქართველოში მდგრადი და ეფექტური ენერგეტიკული ბაზის შექმნის, ენერგეტიკული სისტემების და ობიექტების 



ოპტიმალური მართვისა და განვითარების, გააზრებული ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავებისა და მისი ეტაპობრივი 

განხორციელების გზებს, ენერგეტიკულ სექტორში არსებული პრობლემების დღევანდელ მდგომარეობას, აქ მიმდინარე საინჟინრო-

ტექნიკურ, ეკონომიკურ, სამართლებრივ და გარემოსდაცვით პროცესებს, ადგილობრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსებისა და 

ენერგიის განახლებადი წყაროების მასშტაბური გამოყენების, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის და ენერგოდამზოგი 

ღონისძიებების პრაქტიკული რეალიზების შესაძლებობლობებს, საქართველოში ელექტრო, ჰიდრო და თბოენერგეტიკის, 

ენერგოსისტემისა და სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების პერსპექტივებს, თანამედროვე ენერგეტიკული 

დანადგარებისა და სამილსადენო სისტემების მუშაობის პრინციპებს, სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტს, 

ელექტროტექნიკის, ელექტრომექანიკის, ენერგეტიკული დანადგარების დიაგნოსტიკის, ელექტრონიკის, ელექტრული 

ტექნოლოგიების და ელექტრომომარაგების საკითხებს.  არსებითი ყურადღება დაეთმობა დოქტორანტებისათვის ისეთი ინფორმაციის 

მიწოდებას, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს სრულად ფლობდეს დარგისათვის სპეციფიკურ (თეორიულ და კვლევით) მეთოდებს, 

შეიმუშავოს კვლევის ახალი მეთოდები და მიდგომები, შეძლოს პროფესიული და კომპლექსური პრობლემების განსაზღვრა და მათი 

გადაჭრისათვის ახალი იდეებისა და მეთოდების შემუშავება, დამოუკიდებლად შეიმუშავოს ახალი პროექტები და მართოს მათი 

განხორციელების პროცესი. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება 

ელექტრული და სითბური ენერგიების წარმოების, გადაცემის, განაწილებისა და მოხმარების სფეროში უახლეს მიღწევებზე 

დამყარებული ცოდნა, რაც დოქტორანს არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას 

მისცემს (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სფეროში 

არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივი გადაფასების გზით დოქტორანტი გააცნობიერებს ცოდნის განახლებულ 

ფარგლებს;  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სფეროში დამოუკიდებლად დაგეგმავს, განახორციელებს და ზედამხედველობას გაუწევს 

ინოვაციურ კვლევებს; შეიმუშავებს ახლებურ კვლევით და ანალიტიკურ მეთოდებსა და მიდგომებს, რომლებიც, ელექტრული და 

სითბური ენერგიების წარმოების, გადაცემის, განაწილებისა და მოხმარების სფეროში, ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და 

რომელიც საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში შეიძლება აისახოს. 

დასკვნის უნარი  

ექნება, ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სფეროში ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების 

კრიტიკული ანალიზის, სინთეზისა და შეფასების უნარი. შეძლებს ელექტრული და სითბური ენერგიების წარმოების, გადაცემის, 

განაწილებისა და მოხმარების მიმდინარე პროცესებში წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური 

გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებას 

 

კომუნიკაციის უნარი 



ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სხვადასხვა სფეროში ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირის ფონზე, 

შეეძლება რთული და სადავო იმფორმაციის დასაბუთებული, მკაფიო და ეფექტური წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო 

საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე;  

სწავლის უნარი 

 მზად იქნება, ენერგეტიკის სექტორში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის ფონზე, განავითაროს და განახორციელოს ახალი 

იდეები საქართველოში მდგრადი და ეფექტური ენერგეტიკული ბაზის შექმნის, ენერგეტიკული სისტემების და ობიექტების 

ოპტიმალური მართვისა და განვითარების, გააზრებული ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავებისა და მისი ეტაპობრივი 

განხორციელების პროცესში. 

ღირებულებები 

შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში 

წვლილის შეტანა. პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა, რაც აუცილებელ პირობას 

წარმოადგენს საწარმოს ხელმძღვანელებთან, ტექნიკურ პერსონალთან, საინვესტიციო თუ კომერციულ ბანკებთან, საქმიან თუ 

ფინანსურ წრეებთან, მუნიციპალურ ორგანოებთან, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და საზოგადოების წარმომადგენლებთან, 

საერთაშორისა და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, პარტნიორებთან და ა. შ. მჭიდრო კოტაქტების დასამყარებლად და 

ურთიერთობის, თანხმობისა და ერთსულოვნების მისაღწევად.  

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

ტელეკომუნიკაცია 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ინჟინერიის დოქტორი ტელეკომუნიკაციაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სადოქტორო პროგრამის მიზანია, ფუნდამენტურ კვლევებზე დამყარებული, პრობლემების სისტემური ხედვისა და ღრმა ცოდნის 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პიროვნებების მომზადება, სამეცნიერო-კვლევითი, საპროექტო-საკონსტრუქტორო, 

საწარმოო-ტექნოლოგიურ, ორგანიზაციულ-მმართველობით და საგანმანათლებლო სფეროებში მოღვაწეობისათვის, რომლებსაც 

გააჩნიათ ცოდნა და კვლევის მეთოდების გამოყენების უნარ-ჩვევები ტელეკომუნიკაციის დარგის ძირითად მიმართულებებში, იციან 



დარგის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები, შეუძლიათ კომპლექსური პრობლემების განსაზღვრა და მათი გადაჭრისათვის 

ახალი იდეებისა და მეთოდების დამუშავება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება 

იცის ტელეკომუნიკაციის დარგის უახლესი სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები, კვლევის მეთოდები და შეუძლია კვლევითი 

მუშაობის წარმართვის პირობების განსაზღვრა; იცის პროფესიული და კვლევითი საქმიანობის შესაბამისი საერთაშორისო და 

სამამულო სტანდარტები, მეთოდური, ნორმატიული და სხვა სახელმძღვანელო მასალები; იყენებს სამეცნიერო-კვლევით 

სამუშაოებთან დაკავშირებულ მათემატიკურ აპარატს და შეუძლია მიღებული შედეგების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობის 

განსაზღვრა. აქვს, ტელეკომუნიკაციის დარგში ღრმა, სისტემური და უახლესი ცოდნა, რომელიც საერთაშორისო რეფერირებადი 

პუბლიკაციებისათვის, აუცილებელი სტანდარტის დონეზე მუშაობის საშუალებას იძლევა; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

შეუძლია: პრობლემის გადაჭრა დამოუკიდებლად ცოდნის შემოქმედებითად გამოყენების საფუძველზე; დამოუკიდებლად დაგეგმოს 

და განახორციელოს ზედამხედველობა ინოვაციურ კვლევებზე; შეიმუშაოს უახლესი კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები და 

მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის მიღებაზე იქნება ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და ქსელების ფუნქციონირების იმიტაციური და მათემატიკური მოდელების შედგენა; 

სატელეკომუნიკაციო ტექნიკის მდგომარეობისა და განვითარების პერსპექტივების ანალიზი; სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და 

ქსელების აგების საიმედობის, მომსახურების ხარისხისა და ეკონომიკურობის ზრდის ამოცანების გადაწყვეტა და პროექტის მიზნების 

გამჭვირვალედ ფორმულირება და პრიორიტეტების გამოვლენა; პრობლემის გადაწყვეტის განზოგადებული ვარიანტების დამუშავება, 

მათი ანალიზი, შედეგების პროგნოზირება და მრავალკრიტერიუმიანობის პირობებში კომპრომისული გადაწყვეტილების განსაზღვრა;  

დასკვნის უნარი 

შეუძლია: ტელეკომუნიკაციის დარგში ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, 

სინთეზი და შეფასება, რითაც ახალი მეთოდოლოგიის განვითარებას უწყობს ხელს; პრობლემის გადაჭრისათვის დამოუკიდებლად 

იღებს სწორ და ეფექტურ გადაწყვეტილებას; სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების შემდგომი განვითარებისათვის 

მიღებული გადაწყვეტილების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების შედგენა;  

კომუნიკაციის უნარი 

გააჩნია: რთული და სადავო ინფორმაციის მკაფიოდ გადაცემის უნარი სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, მათი 

მომზადების დონის გათვალისწინებით; თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა და მათი 

შემოქმედებითად გამოყენების, ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისების, სამეცნიერო-ტექნიკურ 

კონფერენციებში და თათბირებში მოაწილეობის უნარი; 

სწავლის უნარი 



შეუძლია სხვების სწავლის პროცესის დაგეგმვა და მართვა; სამეცნიერო-ტექნიკური ცოდნის ამაღლების ღონისძიებების ორგანიზება; 

ცოდნის აკადემიურ და პროფესიულ სფეროებში წვლილის შეტანა სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შედეგების ფართოდ 

დანერგვის საფუძველზე; სასწავლო რესურსების სრული სპექტრის გამოყენება; 

ღირებულებები  

შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულებების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში 

წვლილის შეტანა. პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა, რაც აუცილებელი პირობაა 

კომპანიის ხელმძღვანელებთან, ტექნიკურ პერსონალთან, საინვესტიციო და კომერციულ ბანკებთან, საქმიან წრეებთან, მუნიციპალურ 

ორგანოებთან, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და საზოგადოების წარმომადგენლებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ 

ორგანიზაციებთან, პარტნიორებთან და ა.შ. მჭიდრო კონტაქტების დასამყარებლად და ურთიერთობის, თანხმობისა და 

ერთსულოვნების მისაღწევად; ერთგულება გლობალური ინფორმაციული საზოგადოების შექმნისადმი და ტელეკომუნიკაციის 

ტექნიკისა და ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციების პროგნოზირება და არეკვლა სასწავლო პროგრამებში და სასწავლო-

სამეცნიერო ბაზის განვითარების გეგმებში. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

გეოლოგია 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

გეოლოგიის ბაკალავრი  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

– ცოდნის შეძენა დედამიწის შესახებ: მისი აგებულების, ნივთიერი შემადგენლობის, მიმდინარე პროცესებისა და ისტორიის 

შესწავლა; 

– საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის შეძენა გეოლოგიის საბაზისო და სპეციალურ 

საგნებში; 

– გეოლოგიური, გეოფიზიკური საველე და ლაბორატორიული კვლევების მეთოდების დაუფლება; 

– გემოლოგიური კვლევის მეთოდების ათვისება და მათი გამოყენების თავისებურებების გაცნობიერება; 

– საველე პირობებში მოპოვებული მასალის კამერული და ლაბორატორიული დამუშავებისა და მიღებული მონაცემების  

აღწერის უნარის გამომუშავება; 

– ინფორმაციულ–კომუნიკაციური ტექნოლოგიური სისტემების ეფექტიანად გამოყენების უნარის ჩამოყალიბება გეოლოგიური 



სამუშაოების საბოლოო მიზნების მისაღწევად; 

– ბუნებრივი კატასტროფული პროცესების გაცნობიერების, რისკების შეფასების და გარემოს დაცვის ღონისძიებების უნარის 

გამომუშავება;  

– დარგის  პრაქტიკული ასპექტების ათვისება, კერძოდ, სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების ძებნისა და პროგნოზირების 

გეოლოგიური და გეოფიზიკური მეთოდების დაუფლება; 

- საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საფუძვლების დაუფლება, საველე–გეოლოგიური სამუშაოების შესრულება და 

შეგროვილი მასალის     მომზადება დასამუშავებლად. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

– ინფორმაცია დედამიწის წარმოშობის და აგებულების შესახებ;    ამჟამად და წარსულში მასზე მიმდინარე გეოლოგიური და 

გეოდინამიკური პროცესების აღწერა და ინტერპრეტაცია; 

– გეოლოგიის სხვადასხვა დარგის მიერ მოძიებული ფაქტებისა და მოვლენების კრიტიკული შეფასება და მათი გაცნობიერება; 

– ძირითადი გეოლოგიური ტერმინოლოგიის საფუძვლიანი ცოდნა; 

– ;გეოლოგიის დარგის თანამედროვე კვლევის მეთოდების შესწავლა და მათი მიზნობრივი გაცნობიერება; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

- მსჯელობა გეოლოგიური დისციპლინების თეორიული დებულებებისა და პრინციპების გამოყენების შესახებ და სფეროსთვის 

დამახასიათებელი საველე გეოლოგიური და ლაბორატორიული მეთოდების გამოყენება გეოლოგიური პრობლემების 

გადასაჭრელად; 

- რაოდენობრივ-სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება გეოლოგიაში; 

- შეეძლება გეოლოგიის საბაზისო დისციპლინებში მიღებული მონაცემების დამუშავება და ინტერპრეტაცია; 

- ახალი გეოლოგიური ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება; 

- გეოლოგიური მოვლენების შეფასება, მიღებული შედეგების შეჯერება.  

- კვლევის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება, სამეცნიერო–ტექნიკური  ინფორმაციის სწრაფად მოძიება და მისით 

სარგებლობა; 

- საველე–გეოლოგიურ პირობებში დამოუკიდებლად მოპოვებული მასალის კამერული და ლაბორატორიული შესწავლა, 

მიღებული შედეგების აღწერა, სქემატური გეოლოგიური ჭრილების გამოხაზვა; 

 

დასკვნის  უნარი:    

– გეოლოგიური პრობლემების გადასაწყვეტად დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება, ასევე განყენებული მონაცემების 

და/ან სიტუაციების ანალიზი, დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება მათ საფუძველზე; 

– კონკრეტული დასკვნების გაკეთება გეოლოგიური და ეკოლოგიური პრობლემების ურთიერთგანპირობებულობის გააზრების 

საფუძველზე; 



– გეოლოგიური დასკვნების ჩამოყალიბება საველე და ლაბორატორიული კვლევების  საფუძველზე; 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

– ლაკონურად,  გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა; 

– მშობლიურ და/ან უცხოურ ენაზე არსებული თანამედროვე ინფორმაციულ კომუნიკაციური ტექნოლოგიების ცოდნა და 

გამოყენება დასახული მიზნების მისაღწევად; 

– პრეზენტაციის მომზადება ან ინფორმაციის ზეპირად  ჩამოყალიბებისა და წერილობითი ფორმულირების უნარი 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის; 

– ჯგუფური მუშაობის უნარი საველე და კამერალურ პერიოდებში; 

 

სწავლის უნარი: 

– სწავლის მიმართულების განსაზღვრა და მისი გაგრძელება განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა); 

– სწავლის მიმართულების განსაზღვრა გეოლოგიური პროფესიული საქმიანობის საფუძველზე; 

 

ღირებულებები 

– პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, უსაფრთხოება ,გარემოს ეკოლოგია, 

გამჭვირვალობა და სხვ.) დაცვა; 

– ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

        გეოლოგიური პროფესიული ღირებულებების გაცნობიერება, კოლეგებთან დამოკიდებულების შეფასება და ინფორმაციის   

გაცვლა;  

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

სამთო და გეოინჟინერია  
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სამთო და გეოინჟინერიის ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

- საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის შეძენა სამთო და გეოინჟინერიის საბაზო და 

სპეციალურ საკითხებში; 

- კვლევის თანამედროვე თეორიული და ლაბორატორიული მეთოდების დაუფლება სამთო საქმესა და გეოინჟინერიაში; 

- შესაბამისი პროფილით დამოუკიდებელი მუშაობის უნარების გამომუშავება; 

- დარგის პრაქტიკული ასპექტების ათვისება, როგორებიცაა: მყარი, თხევადი და აირადი სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების 

ძებნა-ძიება,  საბადოთა დამუშავების და გადამუშავების ტექნოლოგიები, მანქანები და სატრანსპორტო სისტემები, საშახტო და 

მიწისქვეშა მშენებლობა, სამთო საწარმოთა ავტომატიზაცია, სამთო ელექტრომექანიკა, ტრანსპორტი, მანქანები და დანადგარები, 

სამთო სამუშაოების დაგეგმვა, ნავთობისა და გაზის საბადოების ძებნა-ძიება, დამუშავება, წიაღისეულის გამდიდრება, 

ნავთობგაზსადენების და ნავთობგაზსაცავების ექსპლუატაცია, ტრანსპორტირება და შენახვა, შრომის უსაფრთხოება და დაცვა, 

საგანგებო სიტუაციების მართვა. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

- სამთო და გეოინჟინერიის დარგის  თეორიული და პრაქტიკული   ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს ტექნოლოგიურ 

საკითხებსა და  სამთო მომპოვებელი მანქანა-დანადგარების მექანიკის ინჟინერიის საწარმოო პროცესებს. მყარი სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების, ნავთობისა და გაზის საბადოების ბურღვის, დამუშავების და ექსპლუატაციის სფეროში 

დასაქმებული მუშაკთა პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას; 

- სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავებისა და გადამუშავების თეორიული და სტანდარტული პრაქტიკული საკითხების ცოდნა 

და ცალკეული სამთო სამუშაოების პროცესების თავისებურებათა გაცნობიერება; 

- სამთო მანქანების, სტაციონარული დანადგარების, ელექტრო მექანიკისა და საწარმოო პროცესების ავტომატიზაციის სფეროს 

ფართო   ცოდნა; 

- შრომის უსაფრთხოების  საკითხების ცოდნა; 

- სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების ძებნა-ძიებისა და საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების მეთოდების  ცოდნა. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

-       მყარი, თხევადი  და აირადი სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა დამუშავებისა და გადამუშავების ცალკეულ ტექნოლოგიურ 

პროცესებში მონაწილეობის უნარი. საჭირო ტექნიკური ლიტერატურის მოძიებისა და პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების 

უნარი; 

- სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავება-გადამუშავებასთან დაკავშირებული სტანდარტული ტექნოლოგიური პროცესების 

(გვირაბების გაყვანა-გამაგრება, სასარგებლო წიაღისეულის მიწისქვეშა და ღია წესით დამუშავება, მყარი და აირადი სასარგებლო 

წიაღისეულის ჭაბურღილებით მოპოვება,   ტრანსპორტირება, ელექტრომომარაგება, სამთო მანქანები და დანადგარები, 



წიაღისეულის გამდიდრება, შრომის უსაფრთხოება) შესრულება. მათი ძირითადი პარამეტრების გაანგარიშება და 

ინტერპრეტაცია.     

–      სხვადასხვა სახის მშენებლობის დაპროექტების საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა; 

- საინჟინრო-გეოდინამიკური პროცესების (მეწყერი, ეროზია, ღვარცოფი) საერთო შეფასება; 

- მოსალოდნელი მინერალური დაგროვების შესაძლო გენეტური ტიპების, მადნიანი სხეულების  

        სავარაუდო ფორმების და სივრცობლივი ორიენტაციის ელემენტების განსაზღვრა; 

- ძებნისა და ძიების გეოლოგიური სამუშაოებში მონაწილეობა; სამთო საწარმოების გეოლოგიური მომსახურება; სარეწაო 

გეოფიზიკურ კვლევებში მონაწილეობის მიღება;   

- საწარმოებში საშიში და მავნე ფაქტორების, პროფესიული რისკების გამოვლენა, შრომის ჰიგიენურ-სანიტარული პირობების, 

ელექტრო და ხანძარფეთქებად უსაფრთხოების ღონისძიებებში მონაწილეობა; 

- საგანგებო  სიტუაციების, ობიექტების, ტექნოგენური რისკების გამოვლენა, მუშა-მოსამსახურეთა დაცვა,  ავარიებისა და 

კატასტროფების შედეგების ლოკალიზაცია-ლიკვიდაციის ღონისძიებებში მონაწილეობა; 

 

დასკვნის უნარი: 

- სამთო საქმისა და გეოინჟინერიის მკაფიოდ გამოკვეთილი ტექნიკური პრობლემების ამოცნობა; 

-  სამთო საქმისა და გეოინჟინერიის დარგის ტექნიკური პრობლემების გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების 

იდენტიფიცირება  სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით. დასაბუთებული დასკვნის გაკეთება. 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

-  სამთო საქმისა და გეოინჟინერიის თეორიული დებულებებისა და პრაქტიკული საკითხების შესახებ გრამატიკულად 

გამართული არგუმენტირებული მსჯელობა; 

 - საკუთარი მოსაზრებებისა და იდეების ასევე, მოპოვებული ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის 

სტრუქტურირებულად, თანმიმდევრულად, ლოგიკურად, ლაკონურად  და გასაგებად გადაცემა სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის; 

-  თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მრავალმხრივი გამოყენება, პროექტთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის (ანგარიშის) უცხოურ ენაზე მომზადება და წარდგენა. 

 



სწავლის უნარი: 

- სამთო საქმისა და გეოინჟინერიის ტექნიკური საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის უნარი; 

- პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა და 

განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის გაგრძელება. 

    

ღირებულებები: 

-    პროფესიული ღირებულებების (შრომის უსაფრთხოება; გარემოს დაცვა; პროფესიული სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, 

გამჭვირვალობა,  ორგანიზებულობა და სხვ.) გაცნობიერება, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 

-    ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

-    საკუთარი სამუშაოს კრიტიკული შეფასება; 

-    სამუშაოს შესრულებისას სხვებისათვის სწორი მიმართულებების მიცემა და საქმიანი რჩევების გაზიარება;  

-    პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებების ფორმირების პროცესში  

      მონაწილეობის მიღება, თავისი და სხვათა დამოკიდებულებების ობიექტური შეფასება. 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

გეოინფორმატიკა 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის ბაკალავრი 



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი და მისცეს ცოდნა გეოინფორმაციული სისტემებისა და 

დისტანციური ზონდირების ტექნოლოგიების სფეროში ძირითადი საკითხების შესახებ. კერძოდ, მომზადდება სპეციალისტი, 

რომელიც ფლობს თანამედროვე დონის სისტემურ, მეთოდოლოგიურ, გეოინფორმაციულ-ტექნოლოგიურ, ანალიტიკურ ცოდნას, რაც 

საშუალებას მისცემს წარმატებით განახორციელოს სხვადასხვა პროფილის გეოინფორმაციული სისტემებისა და დისტანციური 

ზონდირების  ტექნოლოგიების დაპროექტება, განავითაროს ფირმის, საწარმოს, ორგანიზაციის გეოინფორმაციული და დისტანციური 

ზონდირების სისტემები. ამასთან მას შეეძლება თანამედროვე გეოინფორმაციული სისტემებისა და დისტანციური ზონდირების 

ტექნოლოგიების (როგორც სამაგიდო ისე სერვერული)  განვითარება და პრაქტიკაში დანერგვა. გარდა ამისა საგანმანათლებლო 

პროგრამის შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის შეძენა საინჟინრო გეოდეზიის საბაზო და სპეციალურ საკითხებში; 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

• გეოინფორმაციულ-ტექნოლოგიური მიმართულებით თანამედროვე დონის სისტემური, მეთოდოლოგიური  და  

ანალიტიკური ცოდნის მიღება 

• გეოინფორმაციული სისტემებისა და დისტანციური ზონდირების  ტექნოლოგიების დაპროექტებაში მონაწილეობის მიღება 

• ფირმის, საწარმოს, ორგანიზაციის გეოინფორმაციული და დისტანციური ზონდირების სისტემების შემუშვებასა და  

განვითარებაში მონაწილეობის მიღება 

• საინჟინრო გეოდეზიის საბაზო და სპეციალურ საკითხებში საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი თეორიული ცოდნის 

მიღება 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

• გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების, მათ შორის  სამაგიდო და სერვერული  პროგრამული სისტემების გამოყენების უნარი 

• მოდელირების და პროგრამირების საფუძვლების პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

• გეომონაცემთა შეგროვება, მათი ვიზუალიზაციის და ანალიზისა  უნარი 

• პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად მართვის თანამედროვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი 

• გეოინფორმაციული სისტემების დაპროექტებაში, დამუშავებაში, ინტეგრირებასა და დანერგვაში მონაწილეობის მიღების 

უნარი 

• გეოინფორმატიკის სფეროში ახალი ტექნოლოგიური ინფორმაციის მოძიების, დამუშავებისა და ინტერპრეტაციის უნარი 

• სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების ეფექტიანად გამოყენების 

უნარი 

• გეოინფორმაციულ ტექნოლოგიებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, რისკების მართვისა და კონტროლის მექანიზმების 

ფლობის უნარი 

დასკვნის  უნარი: 

• გეოინფორმატიკის დარგში სხვადასხვა ტიპის პრობლემების გადასაწყვეტად თანამედროვე ტექნოლოგიების 

შესაძლებლობების ანალიზი და მათ საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი 

• ახალი ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და ანალიზის უნარი 



    კომუნიკციის უნარი: 

• ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი 

• ლოგიკურად გამართული წერითი კონსტრუქტების შექმნის უნარი 

• აუდიტორიის შესაბამისი პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი 

• კომპლექსური საკითხების წერითი ფორმულირების უნარი 

• მშობლიურ და უცხოურ ენაზე (B2 დონეზე) კომუნიკაციის უნარი 

• კომპლექსური საკითხების ზეპირი ფორმულირების უნარი 

• საკუთარი მოსაზრებების საჯაროდწარდგენა შესაბამისი ცოდნითა და ლოგიკით, მათი ნათლად დასაბუთებაროგორც 

სპეციალისტებთან, ისე არასპეციალისტებთან 

სწავლის უნარი: 

• საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების (შემდგომი სწავლის საჭიროების 

დადგენის) უნარი, აგრეთვე ცვალებად და გაუთვალისწინებელ გარემოში სწავლის  მიმართულების განსაზღვრის უნარი 

ღირებულებები: 

• პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, ორგანიზებულობა და სხვ.) 

დაცვისა და დამკვიდრების  უნარი 

                   ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვის უნარი 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

საინჟინრო  გეოდეზია 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 



პროგრამის მიზანია მოამზადოს ბაკალავრი,  რომელიც უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ შეძლებს საინჟინრო გეოდეზიური 

სამუშაოების შესრულებას საინჟინრო ობიექტების მშენებლობის სხვადასხვა სტადიაზე: საინჟინრო ობიექტების მიმოკვლევის, 

პროექტის ნატურაში გადატანის (დაკვალვის), მშენებლობისას გეომეტრიული პარამეტრების კონტროლისა და დეფორმაციებზე 

დაკვირვების, აგრეთვე საყრდენი გეოდეზიური ქსელების დაპროექტებისა და სიზუსტის შეფასებისას.  გარდა ამისა 

საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის შეძენა გეოინფორმაციული სისტემებისა და 

დისტანციური ზონდირების ტექნოლოგიების საბაზო და სპეციალურ საკითხებში. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

 ცოდნა და გაცნობიერება: 

- შრომის უსაფრთხოების  საფუძვლების ცოდნა. 

- გეოდეზიური და მარკშეიდერული სამუშაოების ჩატარების საფუძვლების ცოდნა; 

- გეოდეზიური და მარკშაიდერული სამუშაოების თანამედროვე დონის სისტემური ცოდნის მიღება 
- საინჟინრო გეოდეზიის საბაზო და სპეციალურ საკითხებში საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი თეორიული ცოდნის 

მიღება 

- გეოინფორმაციული სისტემებისა და დისტანციური ზონდირების ტექნოლოგიების საფუძვლების ცოდნა 

     ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

- გეოდეზიური საფუძვლის პუნქტების განხშირება და აგეგმვითი სამუშაოები; პროექტის  ადგილზე გადატანა;  აშენებული 

ნაგებობების დეფორმაციებზე დაკვირვებები გეოდეზიური ხელსაწყოების გამოყენებით;   საკადასტრო სამუშაოების 

შესრულება, უძრავი ქონების აგეგმვა, აღრიცხვა-რეგისტრაცია და  გაფორმება; 

- სამთო საქმეში წიაღისეულის საბადოს ძიების, დაპროექტების, მშენებლობის, ექსპლუატაციის და ლიკვიდაციის დროს 

მარკშეიდერული სამსახურის უზრუნველყოფა; 

- სამშენებლო მოედანზე ძირითადი გეოდეზიური ამოცანების შესრულება (დაკვალვითი სამუშაოები, ნიშნულის გადატანა 

ზედაპირიდან სართულებზე და მიწისქვეშ, სამშენებლო მოედნის მოშანდაკება). მიწისქვეშა ორიენტირება (ჰორიზონტალური 

და ვერტიკალური აგეგმვა), მიწისქვეშა პოლიგონომეტრია და ნიველობა. 

- გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების, მათ შორის  სამაგიდო და სერვერული  პროგრამული სისტემების გამოყენების უნარი 

დასკვნის   უნარი: 

- საინჟინრო გეოდეზიის პრობლემების გადასაწყვეტად ახალი და განყენებული მონაცემების საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება. 

- ახალი ინფორმაციის მიღების და  დამუშავების უნარი 

კომუნიკაციის უნარი: 

- ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი 

- ლოგიკურად გამართული წერითი კონსტრუქტების შექმნის უნარი 

- აუდიტორიის შესაბამისი პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი 

- კომპლექსური საკითხების წერითი ფორმულირების უნარი 



- მშობლიურ და უცხოურ ენაზე   კომუნიკაციის უნარი 

- კომპლექსური საკითხების ზეპირი ფორმულირების უნარი 

- საჯარო გამოსვლების წარმართვის უნარი. 

სწავლის უნარი: 

- პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა და 

განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის გაგრძელება. 

   ღირებულებები: 

-    პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა,  

      ორგანიზებულობა და სხვ.) დაცვა; 

-    ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

-    გეოდეზიური პროფესიული ღირებულებების გაცნობიერება, კოლეგებთან დამოკიდებულების  

     შეფასება და ინფორმაციის გაცვლა. 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

საინჟინრო  უსაფრთხოება  და  საგანგებო  სიტუაციების  მართვა 
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გარემოს ინჟინერიის  და უსაფრთხოების  ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მომზადდეს  წარმოების უსაფრთხოებისა და საგანგებო  სიტუაციების მართვის ბაკალავრი,  რომელსაც  შესწავლილი  ექნება : 

საწარმოო შრომის პირობებ; წარმოების  მავნე და  საშიშ  საწარმოო  ფაქტორები; პროფესიულ რისკები;  პროფესიულ დაავადებები  და 



საწარმოო   ტრავმატიზმი; შრომის უსაფრთხოების  წესები, ნორმები  და ინსტრუქციები; საწარმოო ჰიგიენური და  სანიტარიული 

ფაქტორები;  საწარმოში შრომის უსაფრთხო  და  კომფორტული პირობების  შექმნის  პრინციპები ;ელექტროუსაფრთხოების, ხანძარ- 

და ფეთქებადუსაფრთხოების  საკითხები; ბუნებრივი და  ტექნოგენური  საგანგებო  სიტუაციების გამომწვევი  მიზეზები; საწარმოო 

და სატრანსპორტო ავარიებისა და  კატასტროფების  გამომწვევი  მიზეზები;  პრევენციულ ღონისძიებებსა და სალიკვიდაციო  

სამუშაოების  ჩატარების  ძირითადი პრინციპები; ექსტრემალურ  სიტუაციებში მოსახლეობისა და საწარმოს  პერსონალისთვის 

პირველადი  დახმარების  წესები. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება  : 

- საინჟინრო   უსაფრთხოებისა  და  საგანგებო  სიტუაციების  მართვის  სფეროს  მრავალმხრივი  და  სპეციალიზებული  

თეორიული  და პრაქტიკული  ცოდნა, რომელიც  საფუძვლად  უდევს საწარმოში ჯანმრთელი, უსაფრთხო და 

კომფორტული  პირობების  შექმნას, მანქანა- დანადგარების,მოწყობილობების,აპარატების, ტექნოლოგიური და 

წნევის ქვეშ მომუშავე დანადგარების, ამწე-სატრანსპორტო და გადასაზიდი მექანიზმების უსაფრთხო ექსპლუატაციას, 

საწარმოში ექსტრემალური პირობების იდენტიფიკაციის. რისკ-ფაქტორების გაანალიზების, საწარმოო მდგრადობის 

ამაღლების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება; 

- ბუნებრივი და ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციის წარმოქმნის რისკების დაფიქსირებისა და გაცნობიერების უნარი; 

- საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროს ფართო თეორიული ცოდნა; 

- საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში  მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების 

კრიტიკული გაცნობიერება; 

- საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში  ძირითადი სფეროების 

ურთიერთკავშირების გაცნობიერება; 

- საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის ძირითადი ცნებებისა და   ტერმინების ცოდნა; 

- საკანონმდებლო და ნორმატიული დოკუმენტაციის შესრულებისა და გაფორმების მეთოდებისა და საშუალებების 

ცოდნა; 

- კომპიუტერული თანამედროვე ტექნიკისა და  ტექნოლოგიების მიღწევების ცოდნა; 

- საწარმოს დაგეგმარების პროცესში საინჟინრო უსაფრთხოების საკითხების  ცოდნა და გაცნობიერება; 

- მანქანების,მოწყობილობების და აპარატურის ხანძარ და ფეთქებადმდგრადობის  შეფასებისა და ამაღლების 

მეთოდების ცოდნა; 

- ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობის მეთოდებისა და საშუალებების, სიცოცხლის 

უსაფრთხოების ნორმატიულ–ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

- მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული 

უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის   სფეროში  



სავარაუდო პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად; 

- საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის  თეორიული დებულებებისა და პრინციპების კრიტიკული 

და არგუმენტირებული გააზრება; 

- საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში ახალი ტექნიკური და ტექნოლოგიური 

ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება;   

- სამუშაოს შესრულებისას დაქვემდებარებული თანამშრომლებისთვის სწორი მიმართულებებისა და საქმიანი რჩევების 

მიცემის უნარი; 

- საკანონმდებლო და ნორმატიული დოკუმენტაციის შესრულებისა და გაფორმების უნარი; 

- უსაფრთხოების სფეროში კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების გამოყენება;  

- საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში 

მოწყობილობების დაპროექტებასა ან რეკონსტრუქციაში მონაწილეობის მიღება; 

- ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების მოთხოვნათა 

დაცვასა და უზრუნველყოფაში მონაწილეობის მიღების უნარი; 

- წინასწარ დაგეგმილი  მითითებების მიხედვით  საწარმოების მოქნილი სტრუქტურების დაპროექტების, სამრეწველო 

ფირმების ორგანიზებისა და ნორმალური ფუნქციონირების წარმართვის უნარი. 

 

დასკვნის უნარი: 

- მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული მეთოდებით მათი 

გაანალიზება  და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

- ახალი ინფორმაციის მოძიებისა და დამუშავების უნარი; 

- საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების პრობლემების გადასაწყვეტად ახალი  მონაცემებისა და 

სიტუაციების ანალიზი და მათ საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

- საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების სფეროში  ტრავმატიზმისა და პროფესიული დაავადებების, 

საგანგებო სიტუაციებში აღდგენითი და სალიკვიდაციო სამუშაოების შესახებ  დასკვნის შედგენა და განმარტება .   

-  

კომუნიკაციის უნარი: 

- საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე; 

- სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების შემოქმედებითად 

გამოყენების უნარი; 

- პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

- პრეზენტაციების ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი;  

- სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბების და 



კომუნიკაციის  უნარი მშობლიურ და უცხოურ ენაზე. 

 

სწავლის უნარი: 

- სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით; 

- ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და 

მრავალმხრივად შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე 

(მაგისტრატურა) სწავლის გაგრძელების საჭიროების დადგენა;  

- საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების 

მიზნით თანამედროვე ინფორმაციის მოძიების, ათვისების და  უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი. 

 

ღირებულებები: 

- საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში პრინციპების, ფასეულობებისა და 

ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 

- ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

- მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

- ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი; 

                     წარმოებებში მუშაობის წარმართვა სიცოცხლისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრინციპების გათვალისწინებით. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები  (რუსულენოვანი) 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

სამთო და გეოინჟინერიის ბაკალავრი    

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 



        სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც განახორციელებენ პროფესიულ მოღვაწეობას ნახშირწყალბადების ძიების, ბურღვის, 

დამუშავების და ექსპლუატაციის პრობლემებში, ასევე  ნავთობისა და გაზის შენახვასა და ტრანსპორტირებაში. გეოლოგიის, 

გეოფიზიკის, გეოქიმიის, ბურღვის, დამუშავების, ძებნის, ძიების მეთოდოლოგიის და ნავთობისა და გაზის საბადოების გეოლოგიურ 

ეკონომიკური შეფასების სფეროში მეცნიერების და ტექნიკის მიღწევების შესწავლა.    

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება:  

• სამთო და გეოინჟინერიის დარგში, კონკრეტულად, ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიებში, სპეციალიზებული თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც  ნავთობისა და გაზის საბადოების ძიების, ბურღვის,  დამუშავებისა და ექსპლუატაციის 

საფუძვლებია; 

• ნავთობისა და გაზის  ძებნის, ძიების, ჭაბურღილების ბურღვის  და ნავთობის და გაზის მოპოვების, საწარმოო პროცესების 

ავტომატიზაციის და შრომის უსაფრთხოების, ძებნა-ძიების მეთოდების, ჰიდროგეოლოგიური, გეოქიმიური და გეოფიზიკური 

სამუშაოების, ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკისა და ტექნოლოგიის, ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავებისა და 

ექსპლუატაციის საკითხების ფართო ცოდნა;  

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების სფეროს ფართო თეორიული ცოდნა; 

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიებში  მიღწევებისა და სიახლეების შეფასების გაცნობიერება; 

• საწარმოო პროცესების გაცნობიერება ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების დარგში;   

• ჭაბურღილებზე, ნავთობგაზმომპოვებელ სარეწაოებზე, საძიებო სამუშაოების დროს უსაფრთხო  

მუშაობის მეთოდებისა და საშუალებების, ნორმატიულ-ტექნიკური და უსაფრთხოების  ორგანიზაციული საკითხების ცოდნა და 

გაცნობიერება; 

• ნავთობისა და გაზის ეკონომიკური როლის გაცნობიერება; 

• ძიების, მოპოვების, ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირებისა და შენახვის სტანდარტული პრაქტიკული საკითხების ცოდნა და  

მათთან დაკავშირებული ცალკეული ტექნოლოგიური სპეციფიკაციის გაცნობიერება. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

• საძიებო, სადაზვერვო, ჰიდროგეოლოგიური, გეოქიმიური  და გეოფიზიკური გამოკვლევებით    მიღებული  მასალების  

ინტერპრეტაციის  მეთოდების  ფართო სპექტრის გამოყენება პრაქტიკაში;  

• საძიებო, გეოლოგიური, გეოქიმიური, ჰიდროგეოლოგიური, გეოფიზიკური (გრავიმეტრიული,    სეისმური, მაგნიტომეტრიული, 

ელექტრომეტრიული) და სარეწაო გეოფიზიკური მეთოდების    გამოყენება ძიების, ბურღვის, მოპოვების, ტრანსპორტირების  და 

ნახშირწყალბადების  ექსპლუატაციის სამუშაოების ჩატარების პროცესში; 

• თეორიული ცოდნის  საფუძველზე  ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავებისა და    ექსპლუატაციის პროცესში  

პრაქტიკული  უნარების  გამოყენება. საბადოების  დამუშავების    კონტროლის მეთოდების  გამოყენება  განსაზღვრული  

მითითებების  შესაბამისად. მონაწილეობის    მიღება  ჭაბურღილების ჰიდროდინამოკურ  გამოკვლევებში. 

• სამეცნიერო-ტექნიკური ანგარიშების, განმარტებითი ბარათების, რუკების, სქემების და სხვა   დადგენილი ანგარიშგებების  



შედგენაში  მონაწილეობის მიღება. 

• საბურღი დანადგარებისა და ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვის ტექნოლოგიების გამოყენება  განსაზღვრული 

მითითებების შესაბამისად ჭაბურღილების საპროექტო სიღრმემდე წარმატებით დასაყვანად; 

• სამუშაოების ჩატარება ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების სფეროში სასიცოცხლო და ეკოლოგიური უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის გათვალისწინებით; 

• ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელება და დანადგარების მომსახურეობა განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად 

ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების მშენებლობის, რემონტის, რეკონსტრუქციისა და აღდგენის დროს. 

 

დასკვნის უნარი: 

• ახალი ინფორმაციის მონაცემების მკაფიოდ განსაზღვრის, შეგროვების, გამოვლენისა და  დამუშავების უნარი, მიღებული 

ინფორმაციის  არსის გაგება; 

• გეოლოგიური, გეოფიზიკური, გეოქიმიური, ჰიდროგეოლოგიური, სარეწაო-გეოლოგიური, ეკოლოგიურ-გეოლოგიური საფონდო 

მონაცემების შეგროვება, მათი იდენტიფიკაცია და ანალიზი თანამედროვე სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით ნავთობისა 

და გაზის ტექნოლოგიების სფეროში; 

• გეოლოგიური, გეოფიზიკური, გეოქიმიური, ჰიდროგეოლოგიური, სარეწაო-გეოლოგიური, ეკოლოგიურ-გეოლოგიური საფონდო 

მონაცემების შეგროვება, აგრეთვე  მონაცემთა და  ცალკეული სიტუაციის ანალიზი ცალკეული მეთოდების გამოყენებით 

ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების სფეროში და დასკვნების დასაბუთების უნარი; 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

• პროფესიული საკითხების შესახებ ზეპირი და წერილობითი  ინფორმაციის თანმიმდევრულად, ლაკონურად და გასაგებად 

გადაცემა, იდეების გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის რუსულ ან უცხო ენაზე; 

• საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური რესურსების გამოყენების უნარი დასახული მიზნის მისაღწევად; 

• ჯგუფში ერთობლივი მოღვაწეობის უნარი, საერთო მიზნის მოძებნის უნარი, საერთო საქმეში წვლილის შეტანა, კოლეგებთან 

კოოპერაციისათვის და კოლექტივთან მუშაობისათვის მზადყოფნა. 

 

სწავლის უნარი: 

• წარმოქმნილი გარემოებების პრიორიტეტების გათვალისწინებით პროგნოზირებით სწავლების მიმართულების განსაზღვრა; 

• მრავალმხრივი შეფასება, შემდგომი სწავლებისათვის  სასწავლო - შემეცნებით მოღვაწეობაში მოთხოვნილებების დადგენა; 

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით თანამედროვე მასალების  

მოძიების, ათვისების უნარი და პროფესიული დონის მუდმივი ამაღლების აუცილებლობის აღქმა; 

 



ღირებულებები: 

• ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა, უნარი შეუსაბამოს თავისი ღირებულებები და შემდგომი მისწრაფება  

მათი ცხოვრებაში  დანერგვისაკენ; 

• მორალის, ეთიკისა და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვაში მონაწილეობა და  ცხოვრებაში მათი დანერგვისაკენ   

სწრაფვა; 

  ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების სფეროში  საკუთარი პრინციპებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და მათი   

გაზიარება სხვებთან. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

სამთო  და  ნავთობგაზის  საქმე 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

სამთო და გეოინჟინერიის  ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სპეციალისტების მომზადება  მენეჯმენტის; ნახშირწყალბადების  საბადოების ძებნა- ძიების ტექნოლოგიის; ნავთობისა 

და გაზის ყველაზე უფრო პერსპექტიული ტერიტორიების გამოვლენის; ნავთობისა და გაზის მარაგების გამოთვლისა და 

რესურსების შეფასების; მაგისტრალური და სარეწაო მილსადენების, სატუმბო და საკომპრესორო სადგურების, ნავთობგა-

ზსაცავებისა და ნავთობბაზების,  ჭაბურღილების პროდუქციის ამოღებისა და მომზადების ტექნიკური მოწყობილობებ-

ის, აპარატურისა და საშუალებების პროექტირების, აგებისა და ექპლუატაციის  პრობლემების გადაჭრის განსახორციელე-

ბლად.   

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება:  

• თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა სამთო და ნავთობგაზის საქმის სფეროში, რომელიც საფუძვლად უდევს 

ნავთობისა და გაზის საბადოების ძიების, ნავთობგაზსადენებისა  და ნავთობგაზსაცავების პროექტირების 

საფუძვლებს, აგებას და ექსპლუატაციას, საწარმოო პროცესების ავტომატიზაციას;  



• მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების  შემეცნება სამთო და ნავთობგაზის საქმეში; 

• სამთო და ნავთობგაზის კომპლექსებსა და საწარმოებში უსაფრთხო მუშაობის მეთოდებისა და საშუალებების, 

ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციისა და ორგანიზაციული  საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება;  

• მმართველობითი აზროვნების  ევოლუციის ძირითადი ეტაპების ცოდნა; 

• საორგანიზაციო სტრუქტურის პროექტირების, უფლებამოსილების განაწილებისა და პასუხისმგებლობის ცოდნა; 

• სამთო და ნავთობგაზის კომპლექსებისა და  საწარმოების ფინანსური აღრიცხვის ძირითადი ჩვევების ფლობა; 

• სამთო და ნავთობგაზის საქმის  სფეროში საწარმოო პროცესების გაცნობიერება; 

• - ნავთობისა და გაზის საბადოების ძებნისა და ძიების ტექნოლოგიის, ნავთობისა და გაზის მარაგების დათვლის და  

რესურსების შეფასების,   ნავთობგაზგეოლოგიური დარაიონების  ძირითადი პრინციპების და მეთოდების ცოდნა; 

• ნავთობგაზსადენებისა  და ნავთობგაზსაცავების პროექტირების, აგების და ექსპლუატაციის საფუძვლების ცოდნა და 

გაცნობიერება. 

   

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

• სამთო-გეოლოგიური და ნავთობგაზგეოლოგიური კვლევების საბაზისო ზოგადპროფესიული  თეორიებისა და 

მეთოდების ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობა;  

• საბუნებისმეტყველო, სამთო-გეოლოგიური და ნავთობგაზგეოლოგიური დისციპლინების ძირითადი კანონების 

გამოყენება პროფესიულ საქმიანობაში;  

• ძებნა-ძიების სამუშაოების პროექტირების,    ნახშირწყალბადების ამოღების სარეწაო კონტროლისა და   

რეგულირების, მილსადენით ან სხვა გზით ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირების, გაზისა და 

ნავთობპროდუქტების მიწისქვეშა შენახვისათვის   მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი; 

• განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად საწარმოო მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპების გამოყენების უნარი; 

• ნავთობისა და გაზის  ძიების, ჭაბურღილების ექსპლუატაციის, ნახშირწყალბადოვანი ნედლეულის ტრანსპორტი-

რებისა და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელებაში  და კორექტირებაში  მონაწილეობის  მიღება; 

• თეორიული ცოდნის საფუძველზე პრაქტიკული უნარების გამოყენება ძებნა-ძიების სამუშაოების,  

ნავთობგაზსადენების და ნავთობგაზსაცავების  პროექტირების, მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროცესში; 

• ნავთობგაზსადენებისა და ნავთობგაზსაცავების მოწყობის, რემონტისა და რეკონსტრუქციისას დანადგარების 

მომსახურების უნარი; 

• გამოცდილი სპეციალისტების ხელმძღვანელობით ნავთობგაზსადენებისა  და ნავთობგაზსაცავების 

პროექტირებაში, აგებასა და ექსპლუატაციაში მონაწილეობა;   

• სამთო და ნავთობისა და გაზის საქმის სფეროში სამუშაოების წარმოების უნარი  სიცოცხლისა და ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების გათვალისწინებით. 

 



დასკვნის უნარი: 

• ახალი ინფორმაციის მონაცემების  მკაფიოდ განსაზღვრის, შეგროვების, გამოვლინების,   დამუშავების და გაგების 

უნარი; 

• დადასტურებული დასკვნების, ანგარიშების, განმარტებითი ბარათების, რუქების,  სქემების და სხვა დაწესებული 

ანგარიშგების სახეობებში მონაწილეობა, მათი შედგენა და დოკუმენტალური გაფორმება;    

- თანამედროვე სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით სამთო-გეოლოგიური, გეოფიზიკური, გეოქიმიური, 

ჰიდროგეოლოგიური, სარეწაო-გეოლოგიური, ეკოლოგიურ-გეოლოგიური საფონდო მონაცემების შეგროვება, მათი 

იდენტიფიკაცია და ანალიზი. მათ საფუძველზე დასკვნების გაკეთება და დასაბუთება; 

-  სამთო და ნავთობგაზის კომპლექსებსა და  საწარმოებში  ბიზნეს-იდეების განვითარების ფორმირებაში მონაწილეობა. 

კომუნიკაციის უნარი: 

• პროფესიული საკითხების შესახებ ზეპირი და წერილობითი  ინფორმაციის თანმიმდევრულად, ლაკონურად და 

გასაგებად გადაცემის უნარი;  სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის რუსულ ან უცხო ენებზე  იდეების 

გადმოცემა; 

• საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური რესურსების გამოყენების უნარი დასახული მიზნის მისაღწევად; 

• ჯგუფში ერთობლივი მოღვაწეობის უნარი, საერთო მიზნის მოძებნის უნარი, საერთო საქმეში და სამთო და 

ნავთობგაზის კომპლექსებსა და  საწარმოებში კოლექტივების მუშაობაში წვლილის შეტანა; 

• აზრთა სხვადასხაობისათვის, უთანხმოებისა და კონფლისტისთვის თავის გართმევის უნარი; სხვათა აზრის 

მხედველობაში მიღების უნარი, მოლაპარაკებისა და კომპრომისის მოძებნის გზები. 

 

სწავლის უნარი: 

• წარმოქმნილი გარემოებებისა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით  სწავლების მიმართულების განსაზღვრა; 

• მრავალმხრივი შეფასება, შემდგომი სწავლებისათვის  სასწავლო - შემეცნებით მოღვაწეობაში მოთხოვნილებების 

დადგენა; 

• სამთო  და  ნავთობგაზის საქმის  სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით თანამედროვე 

მასალების  მოძიების, ათვისების უნარი და პროფესიული დონის მუდმივი ამაღლების აუცილებლობის აღქმა; 

• უნარი იყო მოქნილი სწრაფი ცვლილებების პირობებში. უწყვეტი განათლების მიღებით,         პროფესიული 

მოღვაწეობის ახალი პროფილების ათვისებისაკენ სწრაფვა, პროფესიული   შესაძლებლობების გაფართოვება. 

 

     ღირებულებები: 



• ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა, უნარი შეუსაბამოს თავისი ღირებულებები და შემდგომი 

მისწრაფება  მათი ცხოვრებაში  დანერგვისაკენ; 

• მორალის, ეთიკისა და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვაში მონაწილეობა და  ცხოვრებაში მათი 

დანერგვისაკენ   სწრაფვა; 

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების სფეროში  საკუთარი პრინციპებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და 

მათი გაზიარება სხვებთან; 

საკუთარი როლისა და მნიშვნელობის გაცნობიერება, მიზნობრივი და აზრობრივი მითითებების შერჩევის უნარი 

საკუთარი მოქმედებებისა და ქცევისას, გადაწყვეტილების მიღების უნარი. თვითშემეცნებისკენ სწრაფვა, პირადული 

თვისებების, ფსოქოლოგიური განათლების, კულტურული აზროვნებისა და ქცევის  განვითარების უნარი. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 



საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის მაგისტრი  
 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის მაგისტრები, რომლებიც კომპეტენტურები იქნებიან 

საინჟინრო გეოდეზიის (სამოქალაქო თუ სამრეწველო მშენებლობის გეოდეზიური უზრუნველყოფა, გეოდეზიური სამუშაოების 

პროექტის შედგენა, საყრდენი გეოდეზიური ქსელების დაპროექტება და სიზუსტის ანგარიში, დეფორმაციული პროცესების კვლევა), 

მარკშეიდერიის (მიწისქვეშა დამუშავებისას მარკშეიდერული მომსახურება, შახტის მშენებლობის და ექსპლოატაციის დროს 

ძირითადი კომპლექსების დაკვალვა და კონტროლი. მოცულობების დადგენის მეთოდები)  და კადასტრის (მიწის ფონდის მართვის 

მექანიზმი, მიწის სამართალი, მიწათმოწყობა, მიწის კადასტრი, მიწების მონიტორინგი და მიწების კონტროლი, მიწების სამართ-

ლიანად დანაწილება და გადანაწილება სუბიექტებს შორის, საადგილმამულო დავების გადაწყვეტა, მიწაზე სხვადასხვა სახის 

გარიგებათა ორგანიზაცია, მიწის ფონდის დაცვა) საკითხებში. აგრეთვე დაეუფლონ შესრულებული გეოდეზიური გაზომვების 

მათემატიკური დამუშავების კლასიკური მეთოდებს და პრაქტიკაში გამოყენებას. შეიძინონ ცოდნა გეოინფორმაციული სისტემების 

ტექნოლოგიების სფეროში ძირითადი საკითხების შესახებ.  აგრეთვე შეეძლებათ ზედაპირული და მიწისქვეშა საინჟინრო შენობებისა 

და პრეციზიული ნაგებობების გეოდეზიური მომსახურება როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის პერიოდში. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
- ცოდნა და გაცნობიერება – აქვს საინჟინრო გეოდეზიის და გეოინფორმატიკის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც 

აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს; 

გაცნობიერებული აქვს დაკვალვითი სამუშაოების თეორია და პრაქტიკა, გააჩნია სამშენებლო ობიექტისა და გარემო პირობების 

მიხედვით დაკვალვის მეთოდის შერჩევის უნარი. 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში მოქმედება, კომპლექსური პრობლემების 

გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა 

და მიდგომების გამოყენებით: 

გეოდეზიური და მარკშეიდერული საყრდენი გეგმურ-სასიმაღლო საფუძვლის დაპროექტებისა და სიზუსტის შეფასების უნარი. 

ზედაპირული და მიწისქვეშა საინჟინრო  ობიექტების მონიტორინგის და დეფორმაციებზე დაკვირვების უნარი; 

სამთო მომპოვებელი პროფილის საწარმოებში, ღია კარიერებზე თუ მიწისქვეშა გამონამუშევრებში, თანამედროვე მოთხოვნების 

შესაბამისი მარკშეიდერული უზრუნველყოფის უნარი; 

საკადასტრო სამუშაოების, უძრავი ქონების აგეგმვისა და აღრიცხვა-რეგისტრაციის უნარი.  

- დასკვნის  უნარი – მიღებული ცოდნის საფუძველზე, ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბება: 

სამოქალაქო თუ სამრეწველო სამშენებლო ობიექტების გეოდეზიური მომსახურება, მიმოკვლევის სტადიაზე საყრდენი ქსელების 

დაპროექტება, სიზუსტის შეფასება და საკმარისობის დასაბუთების უნარი. მეთოდებისა და ინსტრუმენტების დასაბუთბულად 

შერჩევის უნარი; 

გეოდეზიური და მარკშეიდერული განაზომების შედეგების დამუშავების მეთოდების შერჩევის, დამუშავების, ხარისხის 

განსაზღვრის და ანალიზის საფუძველზე დასკვნის ჩამოაყალიბების უნარი. 

- კომუნიკაციის უნარი – ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა. იდეების, არსებული პრობლემების და 



მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება. 

მშობლიურ და უცხოურ ენაზე, სპეციალისტებისა და  არასპეციალისტებისათვის, სამარკშეიდერო, გეოდეზიურ და კადასრულ 

სამუშაოებში გეოინფორმაციული სისტემების გამოყენება და თვალსაჩინო მასალის შექმნის გზით ინფორმაციის მიწოდების 

უნარი. 

- სწავლის უნარი – სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და 

სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე. პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის 

მიმართულებების განსაზღვრა; 

აითვისოს ახლად გამოსული ხელსაწყო ინსტრუმენტები და პროგრამული უზრუნველყოფა, განსაზღვროს მათი უპირატესობანი, 

მომავალში რაციონალურად გამოყენების დაგეგმვის მიზნით. 

დამოუკიდებლად მოიძიოს სამეცნიერო–ტექნიკური ლიტერატურა და  გაიღრმაოს ცოდნა გეოდეზიის, კადასტრისა და 

მარკშეიდერიის განხრით. დამოუკიდებლად  განსაზღვროს ამ მიმართულებით საკუთარი კვალიფიკაციის სრულყოფის სხვა 

გზები (სემინარებში მონაწილეობა, პროფესიული დახელოვნება და სტაჟირება, აკადემიური ხარისხის მიღება, სასწავლო 

ტურნეებსა და გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა და სხვა). 

- ღირებულებები – ღირებულებებისადმი თავისი  შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა: 

მიწის რესურსების მართვის პროფესიული ღირებულებების გაცნობიერება; 

გეოდეზიური და მარკშეიდერული  პროფესიული ღირებულებების (სამარშეიდერო და გეოდეზიური ინსტრუქციები, გაზომვების 

შესრულება სათანადო სიზუსტით და შერჩეულ დროს, ) გაცნობიერება. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

გეოლოგია  
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ა) გეოლოგიის  მაგისტრი სტრატიგრაფიის სპეციალიზაციით; 

ბ) გეოლოგიის  მაგისტრი მინერალოგიის სპეციალიზაციით; 

 გ) გეოლოგიის  მაგისტრი მადანთა და საბადოების გეოლოგიის  სპეციალიზაციით; 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 



სტუდენტმა შეისწავლოს გეოლოგიის დარგში კვლევის თანამედროვე მეთოდების დამოუკიდებლად გამოყენება; თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნის გამოყენებით სრულყოფილი გეოლოგიური  პროექტის შედგენა; დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ-ჩვევების 

გამომუშავება; გეოლოგიური პროფილის საველე პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარის გამომუშავება; 

სამეცნიერო ტექნიკური ინფორმაციის სწრაფი მოძიება და ამ ინფორმაციით გეოლოგიური სამუშაოების დაგეგმვა და მისი 

განხორციელება; გეოლოგიური რუკების, ჭრილების შედგენა და მათზე საბადოების და მადანგამოვლინებების დატანა; 

გეოლოგიური მონაცემების  დამუშავება, მიღებული შედეგებით დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება და შესაბამისი 

გადაწყვეტილებების მიღება; გეოლოგიური საკითხების გადაჭრისთვის მათემატიკური მეთოდების გამოყენება; ჰიდროგეოლოგიური 

სამუშაოების  დაგეგმვა, ჩატარება და პროექტირება; გემოლოგიური კვლევის მეთოდების  გამოყენება საექსპერტო სამუშაოების 

შესასრულებლად;  

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება 

 

–    გეოლოგიის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა; 

- ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების უნარი; 

- გეოლოგიის ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზების გაცნობიერებს;  

- გეოლოგიის  როგორც საბუნებისმეტჱველო მეცნიერების პრინციპებისა და ღირებებულების ცოდნა;  

- გეოლოგიის ძირითადი პრობლემების  ანალიზისა და გაცნობიერების უნარი; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

 

-  სასარგებლო მინერალიზაციის თვალსაზრისით პერსპექტიული უბნების და ტერიტორიების გამოყოფა;  

- მიკროსკოპით შლიფებისა და ანშლიფების შესწავლა; 

-  სხვადასხვა სახის წიაღისეულის (მყარი, თხევადი) გამოვლენა და მარაგების დადგენა-შეფასება, განაწილების კანონზომიერების 

შესწავლა; 

-  სტრატიგრაფიულ-პალეონტოლოგიური კვლევების დამოუკიდებლად ჩატარება;  

- საველე გეოლოგიურ პირობებში დამოუკიდებლად აღებული ქვიური მასალის მიზანმიმართული ლაბორატორიული კვლევა, 

მიღებული შედეგების განზოგადება, დამუშავება და შესაბამისი დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება; 

- გეოლოგიის დისციპლინებში მიღებული ცოდნის საფუძველზე პროექტის შედგენა და მისი საჯაროდ წარდგენა; 

- საველე გეოლოგიური სამუშაოების და ლაბორატორიული კვლევების  საფუძველზე გეოლოგიური რუკების და ჭრილების აგება; 

- თანამედროვე გეოლოგიური ლაბორატორიული მეთოდების გამოყენებით საექსპერტო და სადიაგნოსტიკო სამუშაოების 

ჩატარება; 

 

 

დასკვნის  უნარი  

 

-  გეოლოგიის დარგში მიღებული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

- საველე გეოლოგიური სამუშაოების და ლაბორატორიული კვლევების საფუძველზე დასაბუთებული კომპეტენციები, დასკვნის 

გაკეთების უნარი; 



- ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან დაკავშიორებული დასაბუთებული რჩევების მიცემა პროექტების შემუშავებისას; 

 

 

კომუნიკაციის უნარი  

 

-  ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა და პრეზენტაცია. არსებული პრობლემების  გადაჭრის გზების  

დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადების უნარი; 

-  მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი; 

-  სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე; 

-  საჯარო გამოსვლების წარმართვის უნარი; 

 

სწავლის უნარი  

 

–   სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა; 

- სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება; 

-  სწავლის პროცესის  სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; 

-  პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიმართულებების განსაზღვრა; 

 

ღირებულებები  

 

 -  ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების  

     დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული  

     ნორმების დაცვა; 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

ნავთობისა და გაზის  ტექნოლოგიები  
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
სამთო და გეოინჟინერიის  მაგისტრი ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკისა და 

ტექნოლოგიების  სპეციალიზაციით 



 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია ნავთობისა და გაზის საბადოების ძებნის, ძიების, გეოქიმიური და გეოფიზიკური მეთოდების, ნავთობზე, გაზზე 

და მყარ წიაღისეულზე ჭაბურღილების ბურღვის, ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავების ტექნოლოგიის, 

ნავთობგაზსადენების და ნავთობგაზსაცავების ექსპლუატაციის, მიღებული საწარმოო შედეგების დამუშავების მათემატიკური 

სტატისტიკის მეთოდების, ცალკეული საწარმოო პროცესების მოდელირების და ოპტიმიზაციის ხერხების  შესწავლა.  

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება  

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების ფართო თეორიული ცოდნა; 

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა; 

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასება; 

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების ძირითადი სფეროების ურთიერთკავშირის გაცნობიერება; 

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების ტერმინოლოგიის ცოდნა; 

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების სფეროში ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების 

შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების თეორიული დებულებებისა და პრინციპების შესახებ არგუმენტირებული მსჯელობა; 

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების პრობლემების ანალიტიკური კვლევისა და ეფექტიანი ტექნოლოგიური 

გადაწყვეტილებების მიღება, ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების მეთოდების, გადაწყვეტისას რაოდენობრივ-სტატისტიკური 

მეთოდების გამოყენება; 

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების ახალი ტექნიკური და ტექნოლოგიური ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და 

ინტერპრეტაცია; 

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების თანამედროვე ტენდენციების შეფასება, მიღებული შედეგების შეჯერება და სინთეზი, 

განზოგადებული დასკვნების გაკეთება და პროგნოზირება; 

• ფაქტიური გეოლოგიურ-გეოფიზიკური მასალის შეგროვება, ანალიზი და შეფასება. 

• ჭაბურღილების ბურღვის ახალი ტექნიკური საშუალებების და ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება. 

• ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავების პროექტირების, ჭაბურღილების ექსპლუატაციის ოპტიმალური რეჟიმების, 

ნავთობგაზსადენების და ნავთობგაზსაცავების სამუშაო რეჟიმების შერჩევა.  

• ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება, კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, 

ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების 

გამოყენებით;  

დასკვნის  უნარი  

• ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების პრობლემების გადასაწყვეტად ახალი და განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების 

ანალიზი და ათ საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

• დასკვნებისა და რეკომენდაციების გაცემა მანქანა-მოწყობილობების დინამიკურ-ხარისხობრივ მაჩვენებლების შესახებ; 

• დასკვნის გაკეთება მანქანა-მოწყობილობების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზის საფუძველზე; 

• დასკვნის და რეკომენდაციის გაცემა ტექნოლოგიურ და საექსპლუატციო სამუშაოების უსაფრთხოებაზე; 



• მოპოვებული გეოლოგიური, გეოქიმიური და გეოფიზიკური მასალის ანალიზი და შეფასება. 

• რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება; 

• გუნდური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილების, ინიციატივია და დასაბუთებული დასკვნების გამოვლინების 

უნარი; 

• უახლოეს მონაცემებზე დაყრდნობით რთული და არასრული ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის, კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

• გუნდური გააწყეტილებების შემუშავბეაში მონაწილეობის, ინიციატივისა და დასაბუთებული დასკვნების გამოვლენის უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი  

• თავისი დასკვნების, არგუმენტირებული მსჯელობის, კვლევის მეთოდების და მიღებული შედეგების სრულყოფილად და 

გასაგებად წარმოჩინების უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასტან ქართულ და უცხოურ ენებზე; 

• კვლევის წარმოების და მათი შედეგების გასაჯაროებისას აკადემიური პატიოსნების სტანდატების დაცვა; 

• აკადემიურ და პროფეიულ საზოგადოებასტან კვლევის შედეგების, ეთოდების და დარგის პრობლემატიკის წარმოჩინება 

თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გამოყენებით. 

სწავლის უნარი  

• სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად 

დაგეგმვის მაღალი დონე; 

• პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა. 

ღირებულებები  

ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა და პროფესიული ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების 

დამოკიდებულების შეფასება, ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

სამთო და გეოინჟინერია  
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ა) სამთო და გეოინჟინერიის  მაგისტრი სამთო საქმის სპეციალიზაციით; 

ბ) სამთო და გეოინჟინერიის  მაგისტრი საინჟინრო გეოლოგიის სპეციალიზაციით; 
 



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია:  სამთო ტექნოლოგიების და გეოინჟინერიის სპეციალობით (წიაღისეულის საბადოების ძიება, 

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები, დამუშავებისა და გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიები, სამთო საწარმოების 

ელექტრომომარაგება, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია) კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი მაგისტრის მომზადება, რომელიც 

თანამედროვე მეთოდების გამოყენების გზით შეძლებს სამთო-ტექნოლოგიური პროცესების სწორედ წარმართვას, შესაბამისი 

ღონისძიებების დასახავას, ტერიტორიის სამეურნეო ათვისებისათვის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების წარმართვას, სამთო 

ტექნოლოგიური და საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების დაგეგმვასა და განხორციელებას.    

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება: 

• სამთო და გეოინჟინერიის სფეროს ფართო თეორიული ცოდნა; 

• სამთო და გეოინჟინერიის პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა; 

• სამთო და გეოინჟინერიის მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასება; 

• სამთო და გეოინჟინერიის ძირითადი სფეროების ურთიერთკავშირის გაცნობიერება; 

• სამთო და გეოინჟინერიის ტერმინოლოგიის ცოდნა; 

• იცის თანამედროვე სამთო მანქანება-დანადგარების კონსტრუქციები, მათი ელექტრო და ჰიდრო მოწყობილობები, 

ექსპლუატასიისა და შეკეთების თავისებურებები, ფლობს ამ მანქანების და მათი კვანძების კონსტრუირების მეთოდებს; 

• ტექნოლოგიური მანქანების და ავტომატიზებული კომპლექსების კვლევის, ანალიზის და სინთეზის მეთოდებისა და 

მეთოდიკების ღრმა ცოდნა. 

 

     ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

• სამთო და გეოინჟინერიის თეორიული დებულებებისა და პრინციპების შესახებ არგუმენტირებული მსჯელობა; 

• სამთო და გეოინჟინერიის პრობლემების ანალიტიკური კვლევისა და ეფექტიანი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების 

მიღება, ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების მეთოდების, გადაწყვეტისას რაოდენობრივ-სტატისტიკური მეთოდების  

გამოყენება; 

• სამთო და გეოინჟინერიის ახალი ტექნიკური და ტექნოლოგიური ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და 

ინტერპრეტაცია; 

• სამთო და გეოინჟინერიის თანამედროვე ტენდენციების შეფასება, მიღებული შედეგების შეჯერება და სინთეზი, 

განზოგადებული დასკვნების გაკეთება და პროგნოზირება; 

• სამთო და გეოინჟინერიაში გამოყენებული  ავტომატური რეგულირების და მართვის სისტემების კვლევისა და 

გაანგაარიშების მეთოდების გამოყენება; 

• რთული სტრუქტურული მექანიზმების, ამძრავთა სისტემების და მანქანა–მოწყობილობების კინეტოსტატიკის და 

დინამიკის  გაანგარიშების  მეთოდების გამოყენება; 

• შეუძლია  წიაღისეულის საბადოების დაძიება და მათი სამრეწველო-ეკონომიკური შეფასება, საიჟინრო-გეოლოგიური 

შესწავლა, შახტებისა და მიწისქვეშა ნაგებობების  მშენებლობა, წიაღისეულის დამუშავება და გადამუშავება 

ტრადიციული და თანამედროვე პროგრესული ტექნოლოგიური პროცესებით და ამ პროცესების მექანიზაცია - ავტომა-

ტიზაცია, მთლიანი საწარმოს ელექტრომომარაგების სქემის შედგენა; 

• შეუძლია საწარმოო დავალების შესასრულებლად შეირჩიოს გვირაბგამყვანი და მომნგრევი კომბაინები, ამწე-



სატრანსპორტო მანქანები და მექანიზმები, დაგეგმოს მათი მუშაობა და უხელმძღვანელოს მათ მოქმედებას. საჭიროების 

შემთხვევაში აქვს უნარი გაიანგარიშოს, გადააკეთოს და გააუმჯობესოს მანქანების ტექნიკური მონაცემები; 

• შეუძლია გაერკვეს თანამედროვე სამთო მანქანა-დანადგარების კონსტრუქციებში და მათ ელექტრული მართვის 

სისტემებში, დაამონტაჟოს, მოემსახუროს და შეაკეთოს  ისინი, ამასთან შეუძლია მოდერნიზაცია გაუკეთოს არსებულს; 

• ტექნოლოგიური მანქანების და ავტომატიზებული კომპლექსების კვლევის დამოუკიდებლად წარმოება უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით. 

 

დასკვნის უნარი 

• სამთო და გეოინჟინერიის პრობლემების გადასაწყვეტად ახალი და განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების 

ანალიზი და მათ საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

• დასკვნისა და რეკომენდაციების გაცემა  მანქანა-მოწყობილობების  დინამიკურ–ხარისხობრივ მაჩვენებლების შესახებ; 

• დასკვნის გაკეთება მანქანა–მოწყობილობების ტექნიკურ–ეკონომიკური ანალიზის საფუძველზე; 

• დასკვნისა და რეკომენდაციის გაცემა საექსპლუატაციო უსაფრთხოებაზე; 

• აქვს უნარი ხელმძღვანელობა გაუწიოს ამწე-სატრანსპორტო, დამუშავებულ და დასამუშავებელ მანქანების მუშაობას, მათ 

მომსახურებას და შეკეთების პროცესებს. საჭიროების შემთხვევაში გაანალიზოს მანქანების მუშაობა, მიიღოს 

გადაწყვეტილება მათი გადაჯგუფების, სხვა ობიექტზე გადასროლის შესახებ, რათა უფრო ხარისხიანად და უმოკლეს 

დროში შეასრულოს საწარმოო დავალებები; 

• მრეწველობაში გამოყენებული მანქანა–მოწყობილობების და ავტომატიზებული კომპლექსების ფუნქციონირების 

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

• უახლოეს მონაცემებზე დაყრდნობით რთული და არასრული ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის, კრიტიკული 

ანალიზის და კვლევის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

• გუნდური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობის, ინიციატივისა და დასაბუთებული დასკვნების 

გამოვლენის უნარი; 

• უახლოეს მონაცემებზე დაყრდნობით რთული და არასრული ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის, კრიტიკული 

ანალიზის და კვლევის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

• გუნდური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობის, ინიციატივისა და დასაბუთებული დასკვნების 

გამოვლენის უნარი. 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

• თავისი დასკვნების, არგუმენტირებული მსჯელობის, კვლევის მეთოდების და მიღებული შედეგების სრულყოფილად 

და გასაგებად წარმოჩინების უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე; 

• კვლევის წარმოების და მათი შედეგების გასაჯაროებისას აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვა; 

• აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან კვლევის შედეგების, მეთოდების და დარგის პრობლემატიკის 

წარმოჩინება თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გამოყენებით. 

 

  სწავლის უნარი 

• სწავლის  პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და 

სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე. 



• პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა;  

 

ღირებულებები 

              ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა და პროფესიული ღირებულებებისადმი თავისი და   

სხვების დამოკიდებულების შეფასება, ახალი ღირებულებების, დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

უსაფრთხოების ინჟინერია  და  რისკების  შეფასება  
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების  მაგისტრი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, უსაფრთხოების ინჟინერიისა და რისკების შეფასების  

სფეროსათვის დამახასიათებელი ორგანიზაციულ-ნორმატიული და საწარმოო-ტექნოლოგიური საქმიანობისათვის 

საჭირო ფართო და გაღრმავებული ცოდნის მქონე სპეციალისტის მომზადება. პროგრამა სტუდენტებს მისცემს 

ფუნდამენტურ ცოდნას საწარმოო პროცესების უსაფრთხოებაში, მოწყობილობა- დანადგარების უსაფრთხო  

ექსპლუატაციის მეთოდებში, რომელსაც შეეძლება საწარმოო პროცესების სპეციფიკიდან გამომდინარე სრულყოფილად 

გამოავლინოს და შეაფასოს  პოტენციური რისკები, მათი სიდიდეები, ადამიანზე ზემოქმედების დონეები, 

განახორციელოს ქმედებები ბურებრივი, ტექნოგენური, სოციალური ხასიათის საგანგებო სიტუაციების ასაცილებლად,  

შექმნილი პრობლემების გადასაჭრელად  შეიმუშაოს  ორგანიზაციული სამუშაოების და აღდგენითი-სალიკვიდაციო 

ღონისძიებების კონკრეტული გეგმა.  

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება - უსაფრთხოების ინჟინერიის და რისკების შეფასების მრავალმხრივი, სპეციალისირებული 

თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, პრობლემების გადაჭრის გზების ცოდნა; საწარმოო საშიშროებებისა და რისკების 

გამომწვევი ფაქტორების გაცვ=ნობიერების უნარი, საწარმოო ტრავმატიზმის, პროფესიული დაავადებების, 



ბუნებრივი,ტრქნიგენური და სოციალური ხასიათის საგანგებო სიტუაციების წარმოქმნის ხელშემწყობი პირობების და 

პროგნიზირებისათვის საწყისი მონაცემების ცოდნა და გაცნობიერება; ტექნოლოგიური პროცესების, მოწყობილობა-

დანადგარების უსაფრთხო და ეფექტური ექსპლუატაციის მეთოდებისა და საშუალებების, სიცოცხლის უსაფრთხოების 

ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხების ცოდნა და ნორმატიული მასალების გაცნობიერება. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი -  მრავალმხრივი და სპეციალიზირებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის 

საფუძველზე შეძლებს სამრეწველო ობიექტებზე პოტენციური რისკების გამოვლენას, შეფასებას და მათი თავიდან 

აცილებისათვის კონკრეტული ღონისძიებების დასახვას; საწარმოებში მავნე და სახიფათო ფაქტორების გამოვლენას და 

კონტროლს; ბუნებრივი, ტექნოგენური და სოციალური საგანგებო სიტუაციების შედეგების სალიკვიდაციო-აღდგენითი 

სამუშაოების წარმართვას; საევაკუაციო ღონისძიებების დაგეგმვისას მოსახლეობის ტრანსპორტით, სამედიცინო 

მოწყობილობებით, საკვებით, წყლით და პირველადი მოხმარების საგნებით უზრუნველყოფის  ორგანიზებას; 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების, ახალი სავენტილაციო, გასანათებელი  სისტემების და დანადგარების, უსაფრთხოების 

ტექნიკის, ხანძარ- და ფეთქებადდამცავი აპარატურის, მოწყობილობების უსაფრთხო ექსპლუატაციას. 

დასკვნის უნარი - ცვალებად და განსხვავებულ საწარმოო და საგანგებო სიტუაციებში წარმოქმნილი პრობლემების 

გადასაჭრელად შეძლებს ცნობილი  წყაროებით სარგებლობას, თანამედროვე ინფორმაციის მოძჲებას, პრობლემების 

გადასაწყვეტად ახალი მონაცემების და სიტუაციების გაანალიზებას და მათ საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბებას. 

კომუნიკაციის უნარი -  პროფესიასთან და საწარმოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე არსებული პრობლემების, მათი მოგ-

ვარების გზების შესახებ ინფორმაციის  თანმიმდევრულად გადაცემას სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, 

როგორც მშობლიურ, ასევე მის მიერ არჩეულ უცხოურ ენაზე; სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციული  

ტექნოლოგიური რესურსების  გამოყენების უნარი; პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის და 

ინფორმაციის მომზადების უნარი. 

სწავლის უნარი - სწავლის მიმართულების  განსაზღვრა შექმნილ გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით; 

ცოდნის და გამოცდილების გაღრმავების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად 

შეფასება; უსაფრთხოების ინჟინერიასა და პროფესიული  რისკების შეფასების სფეროში  შემდგომ საფეხურსე სწავლის 

გაგრძელება. 

ღირებულებები -  უსაფრთხოების ინჟინერიისა და პროფესიული რისკების შეფასების სფეროში პროფესიული პასუხის-

მგებლობის, ფასეულობების, ადამიანური  ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და გაზიარება; ეთიკის და მორალის მიღე-

ბული ნორმების დაცვა; წარმოებებში  მუშაობის წარმართვა სიცოცხლის და გარემოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის,  

დაცვის მიმართულებით და მუდმივი სწრაფვა მათი გაუმჯობესებისათვის. 
 

 

 

 



 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

გეოლოგია  
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 

 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

გეოლოგიის დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

- პროგრამის მიზანია, დოქტორანტმა, საფუძვლიანი ცოდნის მიღებასთან ერთად, შეძლოს დამოუკიდებლად შეასრულოს 

სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული სამუშაოები, რომლებიც დაფუძნებული იქნებიან კვლევების ინოვაციურ მეთოდებზე 

და მეცნიერების  უახლეს მიღწევებზე. ახალგაზრდა სპეციალისტის საქმიანობის კონკრეტული მიზანდასახულობა 

მდგომარეობს მასში, რომ განახორციელოს საქართველოს ცალკეული რეგიონის, გეოლოგიის ისეთი პრობლემური და 

პრაქტიკული მნიშვნელობის საკითხების ხელახლა  გააზრება და გადაფასება, რომლებიც მოიცავენ პალეონტოლოგიის, 

სტრატიგრაფიის, მინერალოგიის, პეტროლოგიის, რეგიონული გეოლოგიის, მარგი წიაღისეული საბადოების გეოლოგიის და 

ძებნა–ძიების, ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის სფეროებს;ლითოსფეროს აგებულების, ნივთიერი 

შედგენილობის, ორგანული სამყაროს ევოლუციის,  გეოდინამიკური პროცესების მიმდინარეობის, დედამიწის ქერქის 

გეოლოგიური განვითარების თანამიმდევრობის და სასარგებლო ნამარხთა საბადოების გენეზისის, ძებნა–ძიების და მათი 

პრაქტიკული გამოყენების საკითხების დამოუკიდებლად დამუშვება და შესაბამისი დასკვნების გაკეთება; 

- საქართველოს ტერიტორიის რთული რელიეფის და მრავალფეროვანი გეოლოგიური აგებულების პირობებში განვითარებული 

აქტიური გეოდინამიკური პროცესების (მეწყერები, ღვარცოფები, ზვავები, მდინარეთა ნაპირების და სავარგულების ეროზია 

და სხვ.), სტიქიური მოვლენების პროგნოზირების,  მათგან გამოწვეული კატასტროფების შედეგების  შესწავლა-შეფასება და  

აღმკვეთი   კომპლექსური პრევენციული სამუშაოების დაგეგმვა და ჩატარების ორგანიზება; 

- მინერალური რესურსების ძებნა–ძიება ინოვაციური მეთოდებით, პროგნოზირება და კომპლექსური შესწავლა,  სწორი და 

ეფექტური გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება;  

- ახალი ცოდნისა და მიღწევების გამოყენება  სამეცნიერო–კვლევით საქმიანობაში, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური 



კადრების მომზადება  ეროვნულ–საგანამანათლებლო სისტემის ტრადიციების დაცვით და შრომის შიდა ბაზრის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით;  

- სპეციალიზებული საშუალო და მსხვილმასშტაბიანი დეტალური გეოლოგიური რუკების შედგენა თანამედროვე GIS და  GPS 

პროგრამების გამოყენებით, გეოლოგიური და ეკოლოგიური რისკების შეფასება და ანალიზის ახალი მეთოდების შემუშავება; 

-  საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება გრუნტების და ქანების კომპლექსურ ლაბორატორიულ კვლევებში გეოლოგიური 

და სამშენებლო პროექტების დასამუშავებლად; 

- სახელმწიფო სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების (გზები, ნავთობ–გაზ–წყალსადენები, კაშხლები, ხიდები და გვირაბები 

და სხვ.)  სამშენებლო  ტერიტორიაზე გეოლოგიური და ეკოლოგიური სამუშაოების დამოუკიდებლად შესრულება და 

რისკების შეფასება;   

- გეოლოგიური სამუშაოების შესრულება კვლევის უახლესი მეთოდების გამოყენებით საქართველოს მინერალური რესურსების 

ხელახლა შესწავლისა  და ნაწილობრივი  გადაფასების მიზნით; 

- საქართველოს მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი რესურსების კომპლექსური კვლევა სასმელი და ტექნიკური წყალმომარაგების 

მიზნით, თერმული და მინერალური მიწისქვეშა წყლების შესწავლა თბოენერგეტიკის და სამკურნალო სფეროში მათი შესაძლო 

გამოყენების თვალსაზრისით; 

- სტანდარტებისა და ნორმატიული აქტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება და მათი პრაქტიკაში დანერგვის ხელშეწყობა, 

მონაცემთა ბანკის შექმნა და საერთაშორისო საინფორმაციო ქსელში ჩართვა; 

- გეოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელი სტრატეგიის განსაზღვრა, რეალიზება და 

სადისერტაციო ნაშრომის მომზადება; 

             გეოლოგია, საზოგადოდ, ემსახურება დედმიწის ნივთიერი შედგენილობის, აგებულების, ამჟამად და გეოლოგიურ წარსულში 

მასში მიმდინარე  უნივერსალური ეგზო– და ენდოდინამიკური გეოლოგიური პროცესების  კანონზომიერებების, სიცოცხლის 

წარმოშობისა და განვითარების პრობლემების  გადაწყვეტას, კონკრეტულად კი, როგორც ზემოთ იყო ნაწილობრივ აღნიშნული, 

ათეულობით უმნიშვნელოვანესი თეორიული და პრაქტიკული საკითხის შესწავლას. საბოლოო  ანგარიშით,  გეოლოგიური მეცნიე-

რება  არის დედამიწათმცოდნეობის უმნიშვნელოვანესი დარგი, რომელიც აერთიანებს ცოდნათა ჯამს მიწის, როგორც სამყაროს 

მატერიალური სხეულის შესახებ და,  ამავე დროს, ხალხის სამსახურში აყენებს  მის სიმდიდრეს. ამ მხრივ გეოლოგიის მნიშვნელობა  

ჩვენი ქვეყნის  დამოუკიდებლობის, ეკონომიკური განვითარების, თავდაცვის ამაღლების  და  განათლების საქმეში ერთობ 

მნიშვნელოვანია. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება – გეოლოგიის, როგორც დედამიწის შემსწავლელი კომპლექსური მეცნიერების ცალკე აღებული რომელიმე 

დარგის საფუძვლების სრულად დაუფლება, თეორიული ცოდნის უნარიანად გამოყენება  კონკრეტულ ობიექტებთან მიმართებაში, 

პრაქტიკულ საქმიანობაში შეძენილი ცოდნის რაციონალურად მოხმარება,  კვლევითი, საველე და ლაბორატორიული სამუშაოების 

მნიშვნელობის სრულად გააზრება.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – კვლევების დამოუკიდებლად დაგეგმვა, მათ განხორციელებაზე ზედამხედველობა;   ახალი  

კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების ათვისება, რომლებიც აისახება რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

დასკვნის უნარი – კონკრეტულად აღებულ ობიექტზე კომპლექსური გეოლოგიური სამუშაოების შედეგად მოპოვებული ფაქტობრივი 

მასალის დამუშავების და  საფონდო და ლიტერატურულ წყაროებთან შეჯერებით ჯეროვანი დასკვნის გამოტანა,   რეკომენდაციების 

შემუშავება ობიექტის ექსპლუატაციაში გადაცემის რაციონალური გზების შესახებ;  



კომუნიკაციის უნარი – აქაურ და უცხოელ კოლეგებთან პოლემიკის გამართვის უნარი პროფესიული  საკითხებზე, საკუთარი 

პოზიციის დამაჯერებლად დასაბუთება,  უცხოური ენების აუცილებელი ფლობა საერთაშორისო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში 

აქტიური მონაწილეობის მიღების მიზნით;    

სწავლის უნარი – უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან პრობლემების გადაწყვეტისათვის 

მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში; 

ღირებულებები –მეცნიერული აზროვნების  ახალი ფორმებისა და პროფესიული დაოსტატების გზების ძიება და მათ 

დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

სამთო  საქმისა  და  გეოლოგიის  მენეჯმენტი  
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 

 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი სამთო მრეწველობისა და 

გეოლოგიის მენეჯმენტში, რომელიც უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის საფუძველზე შეძლებს აღნიშნულ დარგებში 

მიმდინარე ეკონომიკური და  მენეჯერული პროცესების წარმართვას ეკონომიკისა და მენეჯმენტის უახლესი მეთოდების და 

მიდგომების გამოყენებით; სამთო მრეწველობისა და გეოლოგიის სფეროსთვის დამოუკიდებლად აწარმოოს კვლევები, პრაქტიკაში 

დანერგოს კვლევების შედეგები; განახორციელოს სწავლება უმაღლესი განათლების სისტემაში.  

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება. 

• სამთო მრეწველობის და გეოლოგიის დარგების მენეჯმენტის სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული 

ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის 



აუცილებელი სტანდარტის დონეზე); 

• არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება; 

• ბიზნესის ყველა სფეროში (სამეწარმეო ბიზნესი, ფინანსები, ინოვაციები და ახალი ტექნიკა, მარკეტინგი, სადაზღვევო საქმე, 

საგადასახადო საქმე და სხვა მისთ.) ღრმა თეორიული ცოდნა. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. 

• სამთო მრეწველობის და გეოლოგიის დარგებში ინოვაციური კვლევების დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და 

ზედამხედველობა;  

• ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდების და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ორიენტირებულია ახალი ცოდნის 

შექმნაზე და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

• ბიზნესის ყველა სფეროში (სამეწარმეო ბიზნესი, ფინანსები, ინოვაციები და ახალი ტექნიკა, მარკეტინგი, სადაზღვევო საქმე, 

საგადასახადო საქმე და სხვა მისთ.) კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა, მათი იდენტიფიცირება და გადაჭრა შესაბამისი 

ცოდნის, უნარებისა და მიღებული ნორმების გამოყენებით;  

• კვლევითი სამუშაოს შესრულება, როგორც დამოუკიდებლად, ასევე კოლექტივთან ერთად. 

დასკვნის უნარი 

• სამთო მრეწველობის და გეოლოგიის დარგების პრობლემების იდენტიფიკაციის, შეფასების, სისტემატიზაციის და გადაჭრისათვის 

სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილებების  დამოუკიდებლად მიღება; 

• კვლევის შედეგების მიზნობრივი და ყოველმხრივი კრიტიკული ანალიზი. ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეების, 

კრიტერიუმებისა და მიდგომების ფორმირება, შეთავაზება, რეკომენდება, სინთეზი და შეფასება.  

• კვლევის საფუძველზე ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება დარგის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით; 

კომუნიკაციის უნარი 

• სამთო მრეწველობის და გეოლოგიის დარგების პრობლემების კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნების, ახალი ცოდნისა და 

კვლევის მეთოდოლოგიის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა;  

• საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან საკუთარი კვლევების შედეგების, სფეროს პრობლემატიკის და მისი 

განვითარებისთვის განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ მსჯელობა და პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე. 

სწავლის უნარი 

• კვლევისა და სწავლის პროცესში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე სწავლის დამოუკიდებლად 

წარმართვის უნარი და მზაობა ახალი იდეების განვითარებისათვის. 

ღირებულებები 

      ღირებულებების დამკვიდრების გზების კვლევა და ინოვაციური მეთოდების შემუშავება სამთო მრეწველობისს და გეოლოგიის 

მენეჯმენტში უსაფრთხოების და ეკონომიკური ეფექტიანობის გარანტიების დაცვით, როგორც რეგიონული, ისე მსოფლიო 

თანამედროვე მოთხოვნათა გათვალისწინებით. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ინჟინერიის დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მოამზადოს დოქტორები საინჟინრო გეოდეზიის დარგში, რომლებიც იქნებიან კომპეტენტურნი თავიანთ წამოჭრილი სამუშაოების 

შესასრულებლად. აგრეთვე შეასწავლოს თეორიული და პრაქტიკული საკითხები საინჟინრო გეოდეზიის საბაზო და სპეციალური 

საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში.  გააგრძელოს სამეცნიერო მოღვაწეობა, მოამზადოს სპეციალისტები გეოდეზიის დარგში.  

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

- ცოდნა და გაცნობიერება – საინჟინრო გეოდეზიის სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის 

გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი 

სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული 

ფარგლების გაცნობიერება; 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და 

ზედამხედველობა. ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის 

შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

- დასკვნის  უნარი – რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;  

- კომუნიკაციის უნარი – ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა. ზედმეტად გართულებული ენისთვის 

თავის არიდებისა და ლოგიკურად გამართული წერითი კონსტრუქტების შექმნის უნარი. იდეების, არსებული პრობლემებისა და 

გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება, აუდიტორიის შესაბამისი პრეზენტაციებისა და 

წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი; 

- მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი, სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირად 

გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე. კომპლექსური საკითხების ზეპირი ჩამოყალიბებისა და საჯარო გამოსვლების წარმართვის 

უნარი; 

- სწავლის უნარი – სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი 

იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში; 

ღირებულებები – ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.  



     პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა;  

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

სამთო და გეოინჟინერიის დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია დოქტორანტმა გაღრმავებულ თეორიულ ცოდნასთან ერთად შეძლოს დამოუკიდებლად შეასრულოს ნავთობისა 

და გაზის ძებნა-ძიებასთან, ბურღვასთან და მოპოვებასთან დაკავშირებული სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული სამუშაოები, რაც 

კონკრეტულად დაეფუძნება ჰიდროგეოლოგიურ, გეოქიმიურ, გეოფიზიკურ კვლევებს და ბურღვის ინოვაციურ ტექნოლოგიებს. 

დოქტორანტმა უნდა შეისწავლოს საქართველოს დეტალური ნავთობგაზდარაიონება, გამოყოს ახლი ნავთობგაზსაძიებო უბნები და 

შეძლოს გამოყოფილი სტრუქტურების შესაბამისი მარაგების შეფასება არსებულ კატეგორიებში. კვლევითი სამუშაოების ჩატარება 

ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავების, ჭაბურღილების ექსპლუატაციის, პროდუქტიულ ფენზე ზემოქმედების თანამედროვე 

მეთოდების მიმართულებით. კონკრეტულ სიტუაციაში პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილებების 

დამოუკიდებლად მიღება.    

დღეისათვის საქართველოს რიგ ტერიტორიებზე   ჩატარებული ნავთობისა და გაზის საძიებო თანამედროვე გეოლოგიურ-

გეოფიზიკური  (2D, 3D) კვლევები და მათი ინტერპრეტაციის შედეგები  არის  პერსპექტივა  დიდი  საბადოების აღმოჩენისა,  ისეთი  

როგორიც  იყო  შუაეოცენურ ნალექებში სამგორი–პატარძეულის  ნავთობის საბადო. ამიტომ  ამ  მიმართულებით  საჭიროა  

პროფესიული კადრების  მომზადება, რომლებიც შეძლებენ,  ძებნა–ძიებითი, ბურღვითი და ათვისებითი სამუშაოების მაღალ დონეზე  

შესრულებას.  



საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება – ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიებში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის 

გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი 

სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული 

ფარგლების გაცნობიერება; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; 

შემუშავება ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომებისა, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა 

ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

დასკვნის უნარი –  ნავთობგაზსაძიებო სამუსაოების ჩატარების შედეგად მიღებული მასალების შეჯამება, ინტერპრეტაცია და დასკვნის 

გაკეთება. ბურღვისა და მოპოვების პროცესში  სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;  

კომუნიკაციის უნარი – ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და 

გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე; 

სწავლის უნარი – უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა 

სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, ნახშირწყალბადების კვლევის პროცესში; 

ღირებულებები – ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

ნავთობისა და გაზის კვლევითი და მოპოვებითი სამუშაოების დროს გარემოს დაცვითი ღონისძიებების დაგეგმვა და გატარება. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამთო და სამთამადნო მრეწველობას დღეისათვის განსაკუთრებული პრიორიტეტული მნიშვნელობა გააჩნია საქართველოს 

ეკონომიკაში, რადგან ამ დარგის სამრეწველო ობიექტები წარმატყებით ფუნქციონირებენ.  ტყიბულ-შაორის საბადის ქვანახშირს, იმის 

გამო რომ ჩვენი ქვეყანა ღარიბია ნავთობისა და გაზის მნიშვნელოვანი საბადოებით, განმსაზღვრელი როლი უკავია თბოენერგეტიკაში, 



ფერადი ლითონების (ფეროშენადნობების) და მჭიდა სამშენებლო მასალების (ცემენტის) წარმოებაში, როგორც ძირითადი საბაზისო 

სათბობი ნედლეული. ასევე მნიშვნელოვანის ჭიათურის მანგანუმისა და მადნეულის პოლიმეტალური საბადოების როლი ქვეყნის 

ეკონომიკაში. ყველა ამ საბადოს ექსპლუატაცის წარმოუდგენელია წიაღისეულის მოპოვების, გამდიდრების და ტრანსპორტირების 

გარეშე, რომელთა ეფექტურობა და ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები მთლიანად დამოკიდებულია ცალკეული მიმართულებით 

გათვალისწინებული ტექნოლოგიური პროცესების სრულყოფაზე და მათ რაციონალურად გამოყენებაზე კონკრეტული პირობების 

გათვალისწინებით. სწორედ ზემოაღნიშნულ პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხების შესწავლასა და გადაწყვეტას ემსახურება 

პროგრამა, რომელიც სრულად მოიცავს ყველა იმ მიმართულებებთან დაკავშირებულ სამეცნიერო ტექნიკური საკითხების შესწავლას 

და განზოგადებას. პროგრამის მიზანია მომზადდეს მაღალი კვალიფიკაციის აკადემიური პერსონალი, რომელთაც შეეძლებათ ასევე 

პედაგოგიური მოღვაწეობა უმაღლეს ტექნიკურ სასწავლებლებში, ასევე ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის აღზრდა, რომელთაც უნარი 

ექნებათ ზემოაღნიშნული მრეწველობის და მასთან მონათესავე დარგებში განახორციელონ მეცნიერებისა და ტექნიკის თანამედროვე 

მიღწევები და აამაღლონ ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები.  

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება –  სამთო დარგის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დამყარებული ცოდნა, რაც  მოიცავს მყარი სასარგებლო 

წიაღისეულის ღია კარიერული და შახტური წესით მოპოვების, მასთან დაკავშირებული პროცესების, აგრეთვე მინერალური 

გადამუშავების უახლესი ტექნოლოგიების, საბადოების ექსპლუატაციის, მადნის ტრანსპორტირების და წარმოების ნარჩენების 

დასაწყობების საკითხების ცოდნას. მიღებული ცოდნის გაფართოებისა და ხელახალი გააზრების გზით ახალი ეკონომიკურად 

ეფექტური და უნარჩენო ტექნოლოგიებისწ შექმნის აუცილებლობის გაცნობიერება.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი –  მყარი წიაღისეულის მოპოვების და გადამუშავების ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული 

ინოვაციური კვლევების დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური 

მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო 

რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

დასკვნის უნარი –  კვლევების შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძვლიანი და კომპეტენტური ანალიზის საფუძველზე 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება.  

კომუნიკაციის უნარი –  ინფორმაციის ლაკონურად, გასაგებად გადმოცემის უნარი როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ენაზე. იდეების, 

პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება, ასევე პრეზენტაციების 

მომზადების უნარი.  

სწავლის უნარი – უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი, 

კვლევისა და სწავლის პროცესში მზაობა ახალი იდეების განვითარებისათვის. 

ღირებულებები – ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

პროფესიულ ღირებულებათა, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა.  
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ინჟინერიის დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

თანამედროვე საზოგადოება ხასიათდება ტექნიკური  საშუალებების, რობოტიზირებული სისტემების, მაღალმწარმოებლური მანქანა-

დანადგარების გამოყენების  მაღალი  დონით. თანამედროვე ტექნიკური საშუალებები სულ უფრო ენერგოტევადი და 

ავტომატიზირებული ხდება. დღესდღეობით წარმოებებში უმნიშვნელოვანესი ელემენტი არის ადამიანი,რომელმაც უნდა 

მოემსახუროს, მართოს, აკონტროლოს ტექნიკური სისტემები და ტექნოლოგიური პროცესები. დღეისათვის საწარმოში სამუშაო გარემო 

განიცდის  ტექნოლოგიების მზარდ ცვლილებებს.მიუხედავად მიღწეული პროგრესისა,ბევრი მომუშავისათვის გადასაწყვეტი რჩება 

უსაფრთხოება, ჯანმრთელობა და სამუშაო პირობები რადგანაც საწარმოო საქმიანობა დაკავშირებულია მაღალი დონის 

საშიშროებებთან,ანუ საწარმოო რისკებთან.   

საწარმოო ავარიების,ტრავმების, უბედური შემთხვევების, პროფესიული დაავადებების ანალიზი მეტყველებს იმაზე, რომ მათი 

წარმოშობის და განვითარების ძირითადი მიზეზებია უსაფრთხოების მოთხოვნების შეუსრულებლობა,საწარმოო რისკებისა და 

ტექნოგენური საშიშროებების, მათგან დაცვის მეთოდებების და საშუალებების უგულვებელყოფა და უმეტეს შემთხვევაში  

საშიშროებების წარმოქმნის უმთარესი მიზეზებია ადამიანური ფაქტორი. ზემოაღნიშნულ პრობლემებთან დაკავშირებული 

საკითხების შესწავლასა და გადაწყვეტას ემსახურება პროგრამა, რომელიც სრულად მოიცავს უსაფრთხოების ინჟინერიისა და რისკების   

შეფასება     მიმართულებასთან  დაკავშირებულ სამეცნიერო-ტექნიკური საკითხების შესწავლასა და კვლევასთან. 

პროგრამის მიზანია მომზადდეს მაღალი კვალიფიკაციის დოქტორი, რომელმაც უნდა იცოდეს და შეეძლოს: 

- ძირითადი ტექნიგენური საშიშროებები, მათი დახასიათება, ადამიანზე ზემოქმედების დონე და დაცვის საშუალებები; 

- საწარმოო  გარემოს საშიშროებების იდენტიფიცირება,რისკების შეფასება, ეფექტური დაცვითი საშუალებების შერჩევა,სამუშაო 

გარემოს კომფორტული პირობებით უზრუინველყოფა; 

- უსაფრთხოების, შრომის ჰიგიენის,საწარმოო სანიტარიის, სახანძრო-ფეთქებადუსაფრთხოების, რადიაციულიუსაფრთხოების, 

ელექტროუსაფრთხოების საკანონმდებლო და უფლებრივი აქტები,უსაფრთხოების ტექნიკური რეგლამენტები. 



ზემოაღნიშნული პროგრამით მომზადებული აკადემიური დოქტორი უნდა: 

- ფლობდეს უსაფრთხოების კულტურას, რისკებზე ორიენტირებულ აზროვნებას,რომლის დროსაც საწარმოო უსაფრთხოების, 

გარემოს დაცვის, ადამიანის ჯანმრთელობის საკითხები არის პრიორიტეტული; 

- ფლობდეს ღრმა ცოდნას რისკების განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემების გასაცნობიერებლად,გარემოზე 

ანტროპოგენური საშიშროებების ზემოქმედების და ინდივიდის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად; 

იყოს მზად გამოიყენოს პროფესიული ცოდნა ნეგატიური ეკოლოგიური შედეგების მინიმიზაციისათვის,საწარმოო უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად და შრომის პირობების გასაუმჯობესებლად. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

- ცოდნა და გაცნობიერება – უსაფრთხოების სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის 

გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი 

სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული 

ფარგლების გაცნობიერება; 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და 

ზედამხედველობა. ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის 

შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; სიტუაციის სპეციფიკიდან გამომდინარე 

გაანალიზოს პოტენციური საწარმოო რისკები და ფაქტორები, შეეძლოს საწარმოო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების 

მართვის მეთოდების, სტიქიური უბედურებების, მსხვილი სამრეწველო ავარიების და კატასტროფების გაანალიზება და თავიდან 

აცილების ღონისძიებების დასახვა; 

- დასკვნის  უნარი – რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;  

- კომუნიკაციის უნარი – ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა. ზედმეტად გართულებული ენისთვის 

თავის არიდებისა და ლოგიკურად გამართული წერითი კონსტრუქტების შექმნის უნარი. იდეების, არსებული პრობლემებისა და 

გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება, აუდიტორიის შესაბამისი პრეზენტაციებისა და 

წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი; 

- მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი, სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირად 

გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე. კომპლექსური საკითხების ზეპირი ჩამოყალიბებისა და საჯარო გამოსვლების წარმართვის 

უნარი; 

- სწავლის უნარი – სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი 

იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში; 

- ღირებულებები – ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების 

შემუშავება. პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ქიმიური და ბიოლოგიური  ინჟინერიის ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

• მოამზადოს საინჟინრო საქმიანობაზე ორიენტირებული სპეციალისტი 

• მისცეს ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროში  საბაზისო განათლება ტექნოლოგიური პროცესების 

გაცნობიერების,  წარმოქმნილი პრობლემების და ამოცანების გაგებისა და მათი პრაქტიკული რეალიზაციისათვის. 

• შეასწავლოს- მატერიალური წარმოების სხვადასხვა სფეროში გამოყენებად პროდუქტებად ბუნებრივი 

ნედლეულის გადამუშავების ეკონომიკური მეთოდები და საშუალებები, ტექნოლოგიური პროცესების მართვის 

ძირითადი პრინციპები და კანონზომიერებები,  

საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კონტექსტში ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიების მოძიების და 

ბუნებრივი ნედლეულის სპექტრის ათვისების მეთოდოლოგია, 

ტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხო წარმართვა და ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებების გარემოს 

დაცვითი მოთხოვნების მიხედვით ექსპლუატაცია, ნორმატიული მაჩვენებლების გათვალისწინება,პროდუქციის 

ხარისხის ექსპერტიზის მეთოდოლოგია. 

• გამოუმუშავოს ინფორმაციის მოძიების, გადამუშავების, ანალიზის, კომუნიკაციის, პროფესიული და ეთიკური 

პასუხისმგებლობის   უნარები. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 



ცოდნა და გაცნობიერება: 

ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის  სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზირებული თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს ბუნებრივი ნედლეულის მოხმარების სხვადასხვა სფეროში 

გამოყენებად პროდუქტებად ქიმიური და ბიოლოგიური გზით გადამუშავებას,  ტექნოლოგიური პროცესების ძირითადი 

კანონზომიერებების გაცნობიერებას, მოწყობილობა -დანადგარების მოქმედების პრინციპების დაუფლებას, ნედლეულისა 

და პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლების კონტროლის მეთოდოლოგიის საფუძვლების ათვისებას, 

ტექნოლოგიური პროცესის განხორციელების აუცილებელი პარამეტრების დაცვისა და შესაბამისად, პროფესიული 

საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას.  

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროს ფართო ცოდნა, საბაზისო კონცეფციების, თეორიებისა და პრინციპების 

გაცნობიერება;ბუნებრივი ნედლეულის გადამუშავების ეკონომიკური მეთოდების და საშუალებების დაუფლება; 

პროდუქციის კონტროლის მეთოდოლოგიის ათვისება და პროდუქციის ექსპერტიზის სტანდარტებთან, კანონებთან და 

მარეგლამენტირებელ დოკუმენტებთან შესაბამისობის დადგენა;გარემოს და შრომის უსაფრთხო პირობების დაცვის 

სტრატეგიის გაცნობიერება; 

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროს ტექნოლოგიური პროცესების და საწარმოების დაგეგმარების 

კანონზომიერებების პრინციპების გაცნობიერება; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიისსფეროსათვის დამახასიათებელი მრავალმხრივი და სპეციალიზირებული 

თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის 

გამოყენებააბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 

ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელებაში მონაწილეობა და მისი ცალკეული სტადიების მართვა;ტექნოლოგიური 

პროცესების კანონზომიერებებზე დაყრდნობით ტექნოლოგიური პროცესების შეფასება;პროდუქციის ხარისხის 

კონტროლის თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენება; 

განსაზღვრული მითითებებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად ინოვაციური მეთოდების, თანამედროვე  ტექნიკური და 



ტექნოლოგიური საშუალებების დანერგვაში მონაწილეობა; 

კვლევითი ცალკეული კომპონენტების განხორციელება წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების და მითითებების 

შესაბამისად;ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებების უსაფრთხო და გარემოს დაცვითი მოთხოვნებით 

ექსპლუატაცია; წინასწარ განხორციელებული მითითებების მიხედვით თანამედროვე საწარმოების სტრუქტურების 

დაპროექტებაში და ტექნოლოგიური პროცესების ორგანიზებაში მონაწილეობა;ტექნოლოგიურ პროცესებში მენეჯერული 

და მარკეტინგული წინადადებების გათვალისწინება. 

დასკვნის უნარი: 

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დარგისათვის დამახასიათებელი პრობლემების იდენტიფიცირება, 

ფორმულირება და გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის მიღება, სიტუაციათა ანალიზი  სფეროსთვის 

დამახასიათებელი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებითპროდუქციის ექსპერტიზის 

შედეგების, ტექნოლოგიურ პროცესებში რისკ-ფაქტორების შეფასება -შეჯერება.  

სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ხასიათის  კვლევის კომპონენტების შედეგების ანალიზი და ინტერპრეტაცია;ტექნიკური 

და ტექნოლოგიური დანადგარების საექსპლუატაციო ღირებულების შეფასება  და სათანადო დასკვნის გამოტანა. 

კომუნიკაციის უნარი: 

საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხო ენაზე. სამუშაო მიზნების მისაღწევად 

ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების შემოქმედებითად გამოყენება;პროფესიულ საკითხებზე 

მოსაზრების ლაკონურად და გასაგებად დაფიქსირება წერითი ფორმით;ქიმიური და ბიოლოგიის დარგში მნიშვნელოვანი 

ფაქტების, მოვლენების დემონსტრირება;ჯგუფებთან და ინდივიდებთან ეფექტური კომუნიკაცია ინფორმაციის განსჯისა 

და განზოგადებისათვის;ტექნოლოგიურ და კვლევით საქმიანობაში პროფესიული მიღწევების პრეზენტაცია. 

სწავლის უნარი: 

სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლისპროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად 

შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის 

გაგრძელების საჭიროების დადგენა; ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროშიპროფესიული 

ცოდნისდაგამოცდილებისგაფართოებისმიზნითდამოუკიდებლად პროფესიული განვითარება. 

ღირებულებები: 



ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროს  ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის 

გაზიარება, ეთიკური, პროფესიული და სამართლებრივი ნორმების დაცვა; 

ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღება და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვა;ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროში ტექნოლოგიური პროცესების წარმართვა 

სიცოცხლისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გათვალისწინებით და მუდმივი ზრუნვა მათ 

გასაუმჯობესებლად. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

აგრარული ტექნოლოგიები 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

აგრონომიის ბაკალავრი  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

თანამედროვე აგროტექნოლოგიის განვითარებისათვის განსაკუთრებით აქტუალურია აგრარული დარგის  

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ როგორც თეორიული, ისე 

პრაქტიკული ცოდნა: აგროტექნოლოგიის, აგროქიმიის, ნიადაგმცოდნეობის, მცენარეთა დაცვის ხილ-

ბოსტნისა და ყუძნის მოყვანის ტექნოლოგიის, აგრობიოტექნოლოგიის, მცენარეთა სელექცია-გენეტიკის, 

ორგანული სოფლის მეურნეობის, აგროეკოლოგიის საკითხებში. მომავალ სპეციალისტს 

აგროტექნოლოგიური,განათლების საფუძველზე უნდა შეეძლოს სოფლის მეურნეობაში მიღწევების და 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა კომპლექსის გამოყენება, რაც უხვი, მაღალხარისხიანი და ეკოლოგიურად სუფთა 

მოსავლის მიღების საწინდარია. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 



1 ცოდნა და გაცნობიერება - აგრარული ტექნოლოგიების    ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და 

პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. საბუნებისმეტყველო და ხელშემწყობი ზუსტი მეცნიერებების  

საფუძვლების ცოდნა, ბიოლოგიის ფუნდამენტური მეცნიერებების ძირითადი პრინციპების ცოდნას; მცენარეში 

მიმდინარე ფიზიოლოგიური, და ბიოქიმიური პროცესების ცოდნას;  ნიადაგის ტიპების, სტრუქტურის, 

დამუშავების ხერხების, ნაყოფიერების და მისი ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობე– სების პრინციპების 

ცოდნას; აგრარული კულტურების მავნებელ-დაავადებების და სარეველების გავრცელების პროგნოზირებასა 

და მათი მოქმედების წინააღმდეგ ინტეგრირებული ბრძოლის ღონისძიებების ცოდნას; აგრონომიაში 

კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას;  ბუნებრივ-ეკოლოგიური პირობებისა და ბაზრის მოთხოვნების 

გათვალისწინებთ აგრარული წარმოების ოპტიმალური ორგანიზაციის ცოდნას; თანამედროვე ტენდენციების, 

ახალი ინოვაციური მიმართულებების ცოდნას.  

     2 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – აგრარული   წარმოებისათვის დამახასიათებელი და ასევე 

ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად: ნაკვეთისა და    კულტურის  

შერჩევას, აგრარული წარმოების საკვები სავარგულების ზედაპირულ და ძირეულ გაუმჯობესებასა და 

რაციონალური გამოყენების, შესაბამისი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებოს უნარი; დადგენილი 

აგროტექნიკური ღონისძიებების ოპტიმალურ კალენდარულ აგროვადებში ჩატარების; თესლბრუნვების 

სისტემის შედგენის,  ნიადაგის  დამუშავების, თესვისა და რგვის სამუშაოების ჩატარების, მინდორში და ბაღში 

ნიადაგის დამუშავების, განოყიერების, მელიორაციის, მოვლა-მოყვანის აგროტექნიკის, მოსავლის 

ფორმირების, მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების, მოსავლის აღების და აღებისშემდგომი დამუშავების და 

დაფასოების ორგანიზების, დარგში გამოყენებულ აპარატების, მანქანა–დანადგარების მოქმედების 

პრინციპების, ტექნიკური და ტექნოლოგიური თავისებურებების ცოდნისა  და მათი უსაფრთხო 

ექსპლუატაციის, ტექნოლოგიური პარამეტრების დაცვის უნარი. 

3 დასკვნის  უნარი - შეეძლება, აგრარული  ტექნოლოგიისათვის  დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და 

განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზის, სტანდარტული და ზოგიერთი 

გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; შეეძლება, ტექნოლოგიის 

ცალკეული სტადიების ოპტიმალური შეფასება, რისკ–ფაქტორებზე რეაგირება, ხარისხობრივი და 

რენტაბელური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე პრობლემის იდენტიფიცირება, ფორმულირება და შესაბამისი 

დასკვნის გაკეთება. სპეციალობის შესაბამისი ტერმინოლოგიის ცოდნა და საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოების 

უნარი; არსებული ლიტერატურიდან და ელექტრონული წყაროებიდან ექსპერიმენტული მონაცემებისა და 



ინფორმაციის მოძიების უნარი და ამის საფუძველზე ადეკვატური და დასაბუთებული დასკვნის გამოტანა;   

4 კომუნიკაციის უნარი -  შეძლებს  თანამდროვე კომპიუტერული და სხვა საინფორმაციო ტექნოლოგიების, 

ბიბლიოთეკებისა და სხვა ინფორმაციის წყაროების ეფექტიან გამოყენებას;  იდეების, არსებული პრობლემებისა 

და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადებას და ინფორმაციის 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემას, თანამედროვე საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება; აგრარულ  სფეროში მიღწეული მეცნიერული 

და პრაქტიკული შედეგების, სიახლეების გაცნობას და მათ დანერგვა-გავრცელებაში მონაწილოების მიღებას.  

5    სწავლის უნარი –აგრარულ ტექნოლოგიებში საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და 

მრავალმხრივად შეფასებას, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენას; თავისი შესაძლებლობების შეფასებას, 

დროის მაქსიმალურად და ეფექტიანად გადანაწილებას, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენას; 

სწავლის წარმატებული შედეგის მისაღწევად, შეძლებს წინააღმდეგობების დაძლევას; სწავლის გაგრძელებას 

ცოდნის გაღრმავების მიზნით.  

6   ღირებულებები – აგრარულ ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვა, ყველა სახის პროფესიულ საქმიანობაში, პატიოსნების პრინციპების აღიარებას.  
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხიების ბაკალავრი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 



სტუდენტი შეისწავლის გარემოს დაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის ძირითად ასპექტებს, ბუნებრივი 

რესურსების როლს, მისი რაციონალური გამოყენების მნიშვნელობას, გარემოს ობიექტების ხარისხის 

ნორმატივებს, მასზე მოქმედ მავნე ნივთიერებათა, აგრეთვე ბუნებრივი და ანთროპოგენული ფაქტორების 

ზეგავლენას, ბიოსფეროს წონასწორობის დამრღვევ ფაქტორებს, კლიმატური ცვლილებისა და ეკოლოგიური 

მონიტორინგის საკითხებს, ტოკსიკოლოგიურ მახასიათებლებს, ტოქსიკოკინეტიკისა და გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების მეთოდებს, საინჟინრო ეკოლოგიის პრობლემებს, ეკოლოგიური მენეჯმენტისა და 

აუდიტის ძირითად საკითხებს, ასევე გარემოს დაცვით მეთოდებს, აპარატებსა         და საშუალებებს, საინჟინრო 

ეკოლოგიისა და უნარჩენო ტექნოლოგიის საფუძვლებს, ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკისა და 

პროგნოზირების საკითხებს, საწარმოთა უსაფრთხოების პრობლემებსა და საგანგებო სიტუაციების რისკების 

ფაქტორებს. მრეწველობის სხვადასხვა დარგის საწარმოებში, ორგანიზაციებში და დაწესებულებებში გარემოს 

დაცვითი ინჟინერიისა და უსაფრთხოების საკითხების რეალიზაციაზე ორიენტირებული სპეციალისტის 

მომზადება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება - გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების სფეროს თეორიული და პრაქტიკული 

ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს ზოგადი ეკოლოგიის, მოკრობიოლოგიის, ტოქსიკოლოგიის, გარემოს 

ქიმიის, საინჟინრო ეკოლოგიის, ეკოლოგიური მონიტორინგის, კლიმატური ცვლილების, ეკოლოგიური და 

შრომის უსაფრთხოების, საგანდეგო სიტუაციების მართვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და 

შესაბამისად ეკოლოგიური ცნობიერების, გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების პროფესიული საქმიანობის 

საზღვრების გაცნობიერებას. 

– ეკოლოგიური განათლებისა და ცნობიერების ამაღლება, რომელიც მოიცავს ფაქტორიალური, პოპულაციური, 

ბიოგეოცენოლოგიის, გარემოს ქიმიის, ტოქსიკოლოგიის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

რაციონალური გამოყენების ძირითად ასპექტების, ჰიდროსფეროს, ატმოსფერული ჰაერისა და ნიადაგის  

შედგენილობის, ნივთიერებათა მიგრაციისა და გარდაქმნათა გამოკვლევის, აგრეთვე მათი დაცვის ფიზიკურ–

ქიმიურ მეთოდებისა და ტექნიკის ცოდნას. ბუნებრივი და სამრეწველო ობიექტების ეკოლოგიური 

მონიტორინგის ორგანიზაციის სტრატეგიის, კლიმატური ცვლილებების გამოწვევი ფაქტორების ცოდნას. 

საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლების, საწარმოთა საპროექტო–ეკოლოგიური გამოკვლევის, გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების, ეკოლოგიური მენეჯმენტისა და აუდიტის, უნარჩენო ტექნოლოგიის, 

ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკისა და პროგნოზირების თეორიული, კვლევითი ხასიათისა და პრაქტიკული 



ასპექტების ათვისებას, გარემოს დაცვის სფეროში საერთაშორისო კონვენციების გაცნობიერებას, აგრეთვე 

შრომის უსაფრთხოების  და საგანგებო სიტუაციების მართვის ძირითადი პრინციპების ცოდნას, რაც ხელს 

შეუწყობს სტუდენტს უმაღლესი განათლების შემდგომ საფეხურებზე სწავლის გაგრძელებასა და მუშაობაში. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული 

ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება გარემოს 

ინჟინერიისა და უსაფრთხოების სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.  

 

– გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური მონიტორინგის განსახორციელებლად   ბუნებრივი ობიექტების, 

სამრეწველო აეროზოლებისა და ჩამდინარე წყლების შემადგენელი კომპონენტების განსაზღვრის 

საერთაშორისო სტანდარტული მეთოდიკების გამოყენება; ბიოსფეროს წონასწორობის დამრღვევი ფაქტორების 

ბუნებრივი და ანტროპოგენული წყაროების, ტექნოგენური ავარიებისა და უსაფრთხოების ზომების დადგენის 

უნარი; უნარჩენო და ეკოლოგიურად უვნებელი ტექნოლოგიური პროცესების განვითარებისათვის სამრეწველო 

აეროზოლებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მექანიზმის კინეტიკის და ნიადაგის დაცვის მეთოდების, 

გამწმენდი აპარატურა-დანადგარების გამოყენებაში მონაწილეობის მიღება; ბიოლოგიურ ობიექტებზე მოქმედი 

მავნე ნივთიერებათა, ტოქსიკომახასიათებლებისა და ტოქსიკოკინეტიკის გამოკვლევის, გარემოს ბუნებრივი და 

სამრეწველო ობიექტების კონტროლის და სისუფთავის ხარისხის დადგენის უნარი; სამრეწველო ნარჩენების 

ტექნოგენურ ნედლეულად გამოყენების შესაძლებლობა; ბუნებრივი რესურსებისა და ენერგეტიკის 

ეკოლოგიური ასპექტების გათვალისწინებით ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის პროგნოზირების, 

ეკოლოგიური ეფექტურობისა და ეკოლოგიური ზარალის შეფასების უნარი. 

დასკვნის უნარი - მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, მათი 

გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების 

გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

– ბიოსფეროში მიმდინარე მოვლენების –- ცოცხალი ორგანიზმების (ფლორისა და ფაუნის), საარსებო 

პირობების, მათი სტრუქტურული და რაოდენობრივი ცვლილებების, გარემოსთან ყველა ბუნებრივ 

კომპონენტთა ურთიერთკავშირისა და ურთიერთზემოქმედების შედეგის, ატმოსფერულ ჰაერში, 

ჰიდროსფეროსა და ნიადაგში ნივთიერებათა მიგრაციის, შეწონილი,  ხსნადი ან უხსნად ფორმათა შესწავლის, 



მავნე ნივთიერებათა ჰიგიენური ნორმატივების საფუძველზე გარემოს დაცვითი მეთოდების, პრევენციული 

ღონისძიებებისა და უსაფრთხოების ზომების დასახვა, ეკოლოგიური მენეჯმენტის და აუდიტის საკითხების 

ოპერირება, ეკოლოგიური ეფექტურობისა და ეკონომიკური ზარალის შეფასება. 

კომუნიკაციის უნარი – გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების მიმართულების ძირითად საკითხებზე 

საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის 

უნარი სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ ასევე უცხოურ ენაზე.  

– გარემოს დაცვითი ინჟინერიისა და უსაფრთხოების მიმართულებით ინფორმაციის მოძიებისა და 

გაანალიზების უნარი საინჟინრო ეკოლოგიისა და სხვა დარგის სპეციალისტებისათვის. გარემოს დაცვის 

სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კონვენციების, ასევე ტექნოგენური ავარიებისა და შრომითი 

უსაფრთხოების ღონისძიების შესახებ მოძიებული თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების ინფორმაციის შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; პრეზენტაციების ან წერილობითი 

ინფორმაციის მომზადების უნარი; სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და 

წერილობითი ჩამოყალიბებისა და კომუნიკაციის უნარი ქართულ და უცხოურ ენებზე.  

 სწავლის უნარი – ეკოლოგიური ცნობიერების ასამაღლებლად გარემოს ინჟინერიისა და უსართხოების  

მიმართულებით სწავლის განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში პრიორიტეტების 

გათვალისწინებით. 

 – სტუდენტს შეეძლება ეკოლოგიისა და მისი მიმართულებების გლობალური და ზოგადი პრობლემატიკის 

გარკვევა. ცოცხალი ორგანიზმების სტრუქტურული, რაოდენობრივი ცვლილებებისა და მათი გამომწვევი 

მიზეზების, ბიოსფეროში ნივთიერებათა წრებრუნვების ბუნებრივი და დამრღვევი ფაქტორების გამოვლენა. 

ბიოსფეროს ეკოლოგიური წონასწორობის შემანარჩუნებელი და დამრღვევი ფაქტორების დადგენის შესწავლა. 

გარემოს ობიექტების ხარისხის დადგენისათვის ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზაციისა და 

განხორციელების გზების შესწავლა. გარემოს ობიექტების დამაბინძურებელი მავნე ნივთიერებათა წყაროების, 

მათი გაუვნებელყოფის მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენების შესწავლა. გამოიმუშავებს  გარემოს დაცვის 

სფეროში არსებული პრობლემების შეცნობას, სიტუაციის კრიტიკული მიდგომისა და ინდივიდუალური 

მუშაობის უნარ-ჩვევებს, ასევე უსაფრთხო შრომითი პირობების შესაქმნელ ღონისძიებათა და საგანგებო 

სიტუაციების მართვის ასპექტებს, საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად 



შეფასებას, რომელიც აუცილებელია დამოუკიდებლად სწავლის შემდგომი გაგრძელებისათვის. 

ღირებულებები  –  გარემოს ინჟინერიისა და უსართხოების სფეროს პროფესიული საქმიანობისათვის 

დამახასიათებელი ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება. 

– საქართველოში და სხვა ქვეყნებში მიმდინარე ეკოლოგიური პროცესების ცვლილებების, პრობლემებისა და 

მათ ღირებულებებში  გარკვევა, გარემოს დაცვითი მეთოდების, აგრეთვე პრევენციული ღონისძიებების 

გატარებაში  და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვაში თანამონაწილეობა. გარემოს დაცვისა სფეროში ისეთი 

ასპექტებისა და ნორმების ღირებულებების გარკვევა, როგორიცაა: სამეცნიერო - ტექნიკური, სოციალურ - 

ეკონომიური, ჰიგიენურ - ესტეტიკური, პედაგოგიური და მორალური. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

მასალათმცოდნეობა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ინჟინერიის ბაკალავრი მასალათმცოდნეობაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, კონკუ-

რენტუნარიანი, საინჟინრო განათლების საფუძვლების მქონე და პრაქტიკულ  საქმიანობაზე ორიენტირებული 

ბაკალავრი მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების სფეროში. შეასწავლოს მასალათმცოდნეობის 

საფუძვლები, ლითონური და არალითონური მასალების აგებულება, ფიზიკო-მექანიკური თვისებები და 

ქიმიურ შედგენილობასა, სტრუქტურასა და თვისებებს შორის კავშირი. გააცნობიერებინოს სხვადასხვა სახის 

დამუშავებისა და გარემო პირობების გავლენა საკონსტრუქციო მასალების საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე; 

შეასწავლოს ტექნიკაში გამოყენებული უმთავრესი საკონსტრუქციო მასალების თვისებები და  გამოყენების 

სფეროები; გააცნოს ლითონების თერმული და ფორმის შეცვლის ძირითადი ოპერაციები - სხმული ნაკეთობის 

წარმოება  (საკონსტრუქციო და მხატვრული სხმულები), ლითონური პროდუქციისა და კონსტრუქციების 



შედუღება და დიაგნოსტიკა, ლითონთა წნევით დამუშავება, მათ შორის მასალების მხატვრული დამუშავება და 

საიუველირო საქმის საფუძვლები; გარემოს დაცვის, ეკოლოგიისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხები. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება – მასალათმცოდნეობის ინჟინერიის სფეროს მრავალმხრივი თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც მოიცავს მასალათმცოდნეობის, ლითონთა თერმული დამუშავებისა  და 

ფორმის შეცვლის ოპერაციების სფეროებში დამკვიდრებული თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ 

გააზრებას; მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების სფეროების კომპლექსური საკითხების 

გაცნობიერებას. 

• მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების ტექნოლოგიების  სფეროს ფართო  ცოდნა; 

      • მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების ტექნოლოგიების ძირითადი სფეროების 

ურთიერთკავშირის გაცნობიერება; 

     • ლითონების თერმული და ფორმის შეცვლის ტექნოლოგიური რეჟიმების განსაზღვრის მეთოდების ცოდნა 

და გაცნობიერება;  

     • ლითონების მხატვრული დამუშავებისა და საიუველირო ნაკეთობის წარმოების ტექნოლოგიური 

პროცესების ცოდნა და გაცნობიერება; 

     • მასალათმცოდნეობისა და ლითონთა ტექნოლოგიის ტერმინოლოგიის ცოდნა; 

    • გარემოს დაცვის, ეკოლოგიისა და შრომის უსაფრთხოების მეცნიერული საფუძვლების ცოდნა. 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე 

შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების გამოყენება მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების 

ტექნოლოგიების  სფეროში კონკრეტული და აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად; 

მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების  სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი 

გამორჩეული მეთოდის გამოყენება მასალათმცოდნეობაში წამოჭრილი პრობლემების გადასაჭრელად, 

კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობა წინასწარ განსაზღვრული 

მითითებების შესაბამისად;  

       • მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების ტექნოლოგიების თეორიული დებულებებისა 

და პრინციპების გამოყენება პრაქტიკული სამუშაოების გადაწყვეტაში; 



 • მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების სფეროში  ახალი ტექნიკური და 

ტქქნოლოგიური ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება მათი პრაქტიკული გამოყენების მიზნით; 

• მასალათა მაკრო და მიკროსტრუქტურის ხარისხობრივი შესწავლა, მასალათა ფიზიკო-მექანიკური 

მახასიათებლების  განსაზღვრა; 

• ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობის, გარემოს დაცვის, ეკოლოგიისა 

და შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესებში მონაწილეობა;  

- დასკვნის უნარი – მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების სფეროსათვის დამახასიათებელი 

მონაცემების შეგროვება და განმარტება, მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, ასევე განყენებული 

მონაცემების და/ან სიტუაციების ურთიერთშედარება, ანალიზი და სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;  

    • ახალი ინფორმაციის მოძიების,  დამუშავებისა და დასკვნის გამოტანის უნარი; 

    • მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების სფეროში წარმოქმნილი პრობლემების 

გადასაწყვეტად ახალი და განყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზი და მათ საფუძველზე 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

   • მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების სფეროში მოწყობილობისა და მანქანა-

დანადგარების საექსპლუატაციო მომსახურებასა და შეკეთების ტექნოლოგიურ პროცესზე, აგრეთვე მანქანა-

დანადგარების ტექნიკურ მდგომარეობასა და მუშაობის უნარზე დასკვნის შედგენა და განმარტება; 

 

- კომუნიკაციის უნარი - იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ საკუთარი 

აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი, წერილობითი ანგარიშის 

მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის  გადაცემა მშობლიურ და 

უცხოურ ენებზე. 

   • სამუშაო მიზნების მისაღწევად თანამედროვე ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური 

რესურსების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; 

   • პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

   • პრეზენტაციებისა  და  წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   



- სწავლის უნარი – საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება 

მასალათმცოდნეობისა და მასალების დამუშავების მიმართულებით შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების 

გათვალისწინებით; შემდგომი სწავლის საჭიროების დადგენის უნარი;  

 

   • მასალათმცოდნეობის სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის 

პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება 

და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის გაგრძელების საჭიროების დადგენა;  

    • მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების 

მიზნით უახლესი მასალების მოძიების, ათვისებისა და  უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი. 

- ღირებულებები – მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების სფეროში ღირებულებების 

ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.  სფეროს პრინციპების, 

ფასეულობებისა და ღირებულებების  შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება. 

      • ეთიკისა  და მორალის ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

   • ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა 

და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

    • მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების სფეროს საწარმოებში მუშაობის პროცესის 

წარმართვა ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფით და მუდმივი სწრაფვა 

გარემოს დაცვის, ეკოლოგიისა და შრომის უსაფრთხოების პირობების  გასაუმმჯობესებლად. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

მეტალურგია 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

ინჟინერიის ბაკალავრი მეტალურგიაში 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მეტალურგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს ცოდნა: 

შავი ლითონების, შენადნობების, კერძოდ: თუჯების, ფოლადების (ჩვეულებრივი ნახშირბადიანი, 

ხარისხოვანი, ლეგირებული, უჟანგავი და სხვა სახის სპეციალური ფოლადები), ფეროშენადნობების - 

ფერომანგანუმის, ფეროსილიციუმის, ფეროქრომის, ფეროვანადიუმის –  მეტალურგიაში; ფერადი ლითონების  

და მასალების  კერძოდ: მძიმე, მსუბუქი, კეთილშობილი, იშვიათი ლითონებისა და მათი შენადნობების 

მეტალურგიაში; მეორეული ლითონების მეტალურგიაში - ჯართისა და საწარმოო ნარჩენების გადამუშავება-

უტილიზაცია; მეტალურგიულ ღუმლების თბური მუშაობის და კონსტრუქციის გაანგარიშების და 

დაპროექტების შესახებ; ფერადი ლითონების პირო-  და ჰიდრომეტალურგიული სპეციალური აპარატურის 

კონსტრუქციის, მუშაობის პრინციპების და ექსპლუატაციის შესახებ; მეტალურგიულ და მომიჯნავე 

საწარმოებში გარემოს დაცვის თანამედროვე პრინციპების შესახებ. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

1) ცოდნა და გაცნობიერება: 
� მეტალურგიის სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული 

ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს როგორც შავი ლითონების - თუჯის, ფოლადის, 
ფეროშენადნობების, სპეციალური შენადნობების,  ისე ფერადი სუფთა და ზესუფთა ლითონების, 
შენადნობების მიღების და გადამუშავების ტექნოლოგიების და მათი სრულყოფის ზოგადი ცოდნა 
და საშუალო დონის მენეჯმენტისათვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და შესაბამისად, 
პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას; 

� მეტალურგიის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების 
კრიტიკულ გააზრებას. მეტალურგიის კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება; 

� მსოფლიოში მეტალურგიის  მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების ზოგადი ცოდნა; 
� შავი და ფერადი მეტალურგიის ტექნოლოგიების ძირითადი მიმართულებების 

ურთიერთკავშირის გაცნობიერება; 
� მეტალურგიის ტერმინოლოგიის ცოდნა და მონაწილეობის მიღება ახალი ტერმინების შექმნის 

პროცესში; 
� კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების ცოდნა მეტალურგიული აგრეგატების, 

მოწყობილობების, საამქროების ნახაზებისა და გეგმების შექმნისათვის; 
� მეტალურგიის ტექნოლოგიური პროცესების, ციკლების, სქემების და საწარმოთა დაგეგმარების 

მეთოდების  და განვითარების პერსპექტივების ცოდნა–გაცნობიერება; 



� ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობის მეთოდებისა და 
საშუალებების, სიცოცხლის უსაფრთხოების ნორმატიულ–ტექნიკური და ორგანიზაციული 
საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება. 

 
2) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

� მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე 

შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება მეტალურგიის  სფეროში 
აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 

� შავი და ფერადი მეტალურგიის თეორიული დებულებებისა და პრინციპების კრიტიკული და 
არგუმენტირებული გააზრება; 

� მეტალურგიისათვის დამახასიათებელი მაღალტემპერატურული პროცესების და ასევე 

ჰიდრომეტალურგიული მეთოდის გამოყენება მაღალი ხარისხის ლითონის მიღების 
პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება 
წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;  

� თუჯის, ფოლადის, ფეროშენადნობების, კომპლექსური და სპეცშენადნობების, მძიმე, 
კეთილშობილი, მსუბუქი, იშვიათი, მცირე ფერადი ლითონების ტექნოლოგიის ცოდნის 
გამოყენების უნარი;  

� ხარისხის მართვის სისტემის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება; 
� თბური რეჟიმების დადგენა, აგრეგატების კონსტრუქციების შერჩევა, თბური მუშაობის 

დარღვევის მიზეზების დადგენა და გამოსწორება;  
� მეტალურგიისათვის დამახასიათებელი გამოწვის, დნობის, გამოტუტვის, ცემენტაციის, 

ელექტროლიზის, იონგაცვლითი, ექსტრაქციის აპარატურის კონსტრუქციებისა და 
ექსპლუატაციის უნარი, ასევე ზოგიერთი ახალი ბაქტერიოლოგიური, ვაკუუმური, პლაზმური 
ტექნოლოგიების ძირითადი მიმართულებების გამოყენება და ანალიზი, მათ შორის პრობლემების 
გადაჭრის მიზნით; 

 
3) დასკვნის  უნარი: 

� მკაფიოდ გამოკვეთილი მეტალურგიის პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო 

მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე 

დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება; 
� მეტალურგიისათვის  დამახასიათებელი  მონაცემების - ლითონის წარმოების მაჩვენებლები 

სათბობის და ელექტრულ ღუმლებში, ენერგიის ხარჯი ალქმედ, კონვერტერულ ან ელექტრულ 
ღუმლებში - შეგროვება  და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების 
ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული  მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული 



დასკვნის ჩამოყალიბება;  
� მადნების ქიმიური და მინერალოგიური მონაცემების შეგროვება და მათ საფუძველზე ლითონის 

მიღების ტექნოლოგიური მეთოდების შერჩევა და შეფასება; 
� თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით, პირადი კონტაქტებით უახლესი 

ინფორმაციის ოპერატიულად მოძიებისა და დამუშავების უნარი; 
� დასკვნის შედგენა და განმარტება მეტალურგიის სფეროში ტექნოლოგიური პროცესის 

სრულყოფის, მოდერნიზაციის ან ახალი წარმოების შექმნის დროს. 
4) კომუნიკაციის  უნარი: 

� იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა 
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის 
გამოყენებით. თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მრავალმხრივად 
გამოყენება. უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის 
წარდგენა;  

� იდეების,  არსებული  პრობლემებისა  და  გადაჭრის  გზების შესახებ დეტალური წერილობითი 
ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის  
ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე; 

�  თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება; 
� პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი; 
� სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების 

შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; 
� მეტალურგიული ტერმინოლოგიის ინგლისურ და ძირითად ევროპულ ენებზე თავისუფალი 

ფლობის უნარი. 
 

5) სწავლის უნარი:  
� საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ 

ვითარებაში; 
� საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი 

სწავლის საჭიროებების დადგენა; 
� სწავლის მიმართულების განსაზღვრა მსოფლიოში შექმნილი გარემოს, პრიორიტეტების და 

ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით; 
� მეტალურგიის სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით თანამედროვე 

მასალების მოძიების, ათვისების და  უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი. 
 

6) ღირებულებები: 



� მეტალურგიის სფეროს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებთან 
თავისი და სხვათა დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 

� ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა; 
� მეტალურგიის სფეროს მიღწევების, ისტორიული და ეკონომიკური მნიშვნელობის, 

ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 
� ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 
� მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 
� მეტალურგიის სფეროში წარმოებებში მუშაობის წარმართვა სიცოცხლისა, გარემოს დაცვის და 

ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გათვალისწინებით და მუდმივი სწრაფვა მათი 
გაუმჯობესების მიზნით. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

სასურსათო ტექნოლოგიის  ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია: 

• მისცეს სასურსათო ტექნოლოგიის სფეროში  საბაზისო განათლება  ტექნოლოგიური პროცესების 

გაცნობიერების,  წარმოქმნილი პრობლემების და ამოცანების გაგებისა და მათი პრაქტიკული 

რეალიზაციისათვის. 

• სტუდენტს მისცეს ზოგადი ცოდნა სასურსათო ტექნოლოგიის სხვადასხვა სფეროში: პურპროდუქტების, 

საკონდიტრო, ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების, ხორცისა და რძის პროდუქტების,   

საკონსერვო წარმოება.  

• შეასწავლოს სტუდენტს დარგის ძირითადი პრინციპები, თეორიები და კონცეფციები; 



• შეასწავლოს სტუდენტს სასურსათო პროდუქტთა წარმოების ტექნოლოგიური სქემები, წარმოებისას 

მიმდინარე ფიზიკო-ქიმიური პროცესები, გამოყენებული ნადლეულის დახასიათება, სასურსათო 

პროდუქტების ფიზიკო–ქიმიური ანალიზი. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

– ცოდნა და გაცნობიერება;––  სასურსათო ტექნოლოგიის  სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს 

თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სასურსათო ტექნოლოგიის კომპლექსური საკითხების 

გაცნობიერება;  

სასურსათო  ტექნოლოგიის ძირითადი სფეროების ურთიერთკავშირის გაცნობიერება. სასურსათო 

ტექნოლოგიის ტერმინოლოგიის ცოდნა. 

ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობის მეთოდებისა და საშუალებების, 

მოწყობილობების და სისტემების მომსახურეობის და ექსპლუატაციის ნორმების ცოდნა, გარემოს დაცვის, 

შრომის უსაფრთხოების ნორმატიულ–ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება; 

ბუნებრივი ნედლეულის გადამუშავების ეკონომიკური მეთოდების და საშუალებების დაუფლება; 

– ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი–  სასურსათო ტექნოლოგიის სფეროსათვის დამახასიათებელი და 

ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული 

ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;   სასურსათო 

ტექნოლოგიაში გამოყენებული აპარატების, მანქანა–დანადგარების  უსაფრთხო ექსპლუატაცია, 

ტექნოლოგიური პარამეტრების დაცვა.  

 სასურსათო ტექნოლოგიის ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელებაში მონაწილეობა, პროდუქციის 

ხარისხის კონტროლის თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენება; 

განსაზღვრული მითითებებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად ინოვაციური მეთოდების, თანამედროვე  

ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებების დანერგვაში მონაწილეობა; სასურსათო ტექნოლოგიაში 

გამოყენებული სხვადასხვა წარმოშობის ძირითადი და დამხმარე ნედლეულის შენახვისა და   ტექნოლოგიური 

პროცესისათვის მომზადების რეჟიმისა და პირობების დაცვა.  



კვლევითი ცალკეული კომპონენტების განხორციელება წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების და 

მითითებების შესაბამისად;  ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებების უსაფრთხო და გარემოს დაცვითი 

მოთხოვნებით ექსპლუატაცია; ტექნოლოგიურ პროცესებში მენეჯერული და მარკეტინგული ხასიათის 

წინადადებების გათვალისწინება. 

– დასკვნის უნარი– სასურსათო ტექნოლოგიისათვის  დამახასიათებელი მონაცემების –ნედლეულის ფიზიკო–

ქიმიური მახასიათებლები, ტექნოლოგიური რეჟიმის პარამეტრები, პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლები, 

წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება და წარმოების რენტაბელობა– შეგროვება და განმარტება. 

მიღებული მონაცემების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით და 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;  ტექნოლოგიის ცალკეული სტადიების ოპტიმალური შეფასება, 

რისკ–ფაქტორებზე რეაგირება  და შესაბამისი დასკვნის ჩამოყალიბება. 

– კომუნიკაციის უნარი– სასურსათო ტექნოლოგიის ირგვლივ  არსებული იდეებისა და  პრობლემების, ასევე 

არსებული პრობლემების აღმოფხვრის შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და 

ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ 

ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება; 

–   სწავლის უნარი– საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი 

სწავლის საჭიროებების დადგენა; 

სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

სასურსათო ტექნოლოგიის სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით თანამედროვე 

მასალების მოძიების, ათვისების და  უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი. 

–   ღირებულებები – ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად 

სწრაფვა 

სასურსათო  ტექნოლოგიის  სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და 

სხვებისთვის გაზიარება; ღირებულებების, ეთიკისა და  მორალის   მიღებული ნორმების დაცვა; 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ფარმაციის ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პრაქტიკულ საქმიანობაზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, სათანადო კომპეტენციის ლიბერალური 

ღირებულებების, პროფესიული ზრდისა და შემდგომ ეტაპზე სწავლის უნარის მქონე ბაკალავრების 

მომზადება ფარმაციის სპეციალობით, რომლებსაც შეეძლებათ თანამედროვე ფარმაცევტული სექტორის 

მოთხოვნების და მიღებული კვალიფიკაციის გათვალისწინებით - ნედლეულის, სუბსტანციისა და 

სამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუალებების დამზადება, ხარისხის კონტროლი, სტანდარტიზაცია და 

მოსახლეობის უზრუნველყოფა უსაფრთხო, ხარისხიანი, ხელმისაწვდომი სამკურნალო საშუალებებით; 

განუვითარდებათ ინფორმაციისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკულ ფარმაციაში ეფექტურად 

გამოყენების უნარი, ჩამოუყალიბდებათ პროფესიული და პიროვნული ღირებულებები. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება  

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები 

� იცის ზოგადი, არაორგანული, ორგანული, ანალიზური, ფიზიკური და 

კოლოიდური ქიმიის საფუძვლები, ანალიზური ქიმია და ანალიზის 

ინსტრუმენტული მეთოდები  და აცნობიერებს ქიმიის როლს ფარმაცევტული 

დისციპლინების ათვისებაში;  

� იცის მათემატიკის ძირითადი საბაზო საკითხები; 

� ფლობს ლათინურ ენას და ფარმაცევტულ ტერმინოლოგიას, აცნობიერებს 

ლათინური ენის მნიშვნელობას ფარმაცევტისათვის; 

� აცნობიერებს ჯანდაცვის როლს ქვეყნის განვითარების საქმეში;  



� ზოგადად იცნობს და აცნობიერებს ადამიანის ანატომიის,  ადამიანის 

ფიზიოლოგიის, ზოგადი პათოლოგის, როლს მაღალკვალიფიციური 

ფარმაცევტის მომზადების საქმეში;  

� ზოგადად იცნობს და აცნობიერებს ადამიანის ორგანიზმის ორგანოების, 

ორგანოთა სისტემების ფორმას და აგებულებას, უჯრედთა ინტეგრაციას და 

ქსოვილთა წარმოქმნას, სხვადასხვა ქსოვილის სტრუქტურულ და ფუნქციურ 

ორგანიზაციას, მათ წარმოშობას, ადამიანის ორგანიზმში მოლეკულურ და 

უჯრედულ დონეზე მიმდინარე ძირითად ბიოლოგიურ პროცესებს; 

� აცნობიერებს და იცის ბიოეთიკის, სამედიცინო ფსიქოლოგიის საფუძვლების, 

ზოგადი ჰიგიენის, ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგიის ძირითადი 

პრინციპები და კომპლექსური საკითხები; 

� ზოგადად იცნობს და აცნობიერებს სასიცოცხლო პროცესების მოლეკულურ 

მექანიზმებს, მემკვიდრეობისა და ცვალებადობის კანონზომიერებს - როგორც 

ორგანიზმის ცხოველმყოფელობის ნორმალური პროცესების, ასევე მათი 

დარღვევების დროს; 

� იცის მიკროსამყაროს (ბაქტერიების, სოკოების, ვირუსების) მორფოლოგიური, 

ფიზიოლოგიური, ბიოქიმიური თავისებურებები და ამ მიკროსამყაროს 

ურთიერთქმედება ადამიანთან, კერძოდ, იმუნურ სისტემასთან; 

� აცნობიერებს ფარმაკოგნოზიის,   ფარმაცევტული ტექნოლოგიის,  გალენური 

პრეპარატების ტექნოლოგიის, სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული 

საშუალებების ტექნოლოგიის კომპლექსურ საკითხებს და იცის მათი 

პრაქტიკაში გამოყენების გზები; 

� იცის და აცნობიერებს ფარმაცევტული ნედლეულის დამზადების, შრობის, 

გადამუშავების, შენახვის წესებს; ანალიზის, სტანდარტიზაციის მეთოდების 

მნიშვნელობას უსაფრთხო, ეფექტური და ხარისხიანი ფარმაცევტული 

პროდუქციის მიღებისას, როგორც აფთიაქის, ასევე საწარმოს პირობებში; 

� იცის და აცნობიერებს ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლებში, 

ტოქსიკოლოგიურ ქიმიაში,  ფარმაცევტული ქიმიაში და ბიოქიმიაში 

განხილული საკითხების თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკული გააზრების 

აუცილებლობას; 

� იცის ცოცხალ ორგანიზმში შემავალ ნაერთთა ძირითადი კლასების: 



ნახშირწყლების, ცილების, ლიპიდებისა და სხვ. შედგენილობა, ნაერთების 

ცვლა, პათოლოგიური პროცესები; 

� იცის ძირითადი ქიმიური და ფარმაკოლოგიური ჯგუფები, მათი მოქმედების 

მექანიზმები, ფარმაკოლოგიური ეფექტები, ორგანიზმში შეყვანის, 

ბიოტრანსფორმაციისა და ელიმინაციის გზები; რაციონალური 

ფარმაკოთერაპიის საფუძვლები; 

� იცის ფარმაკოლოგიის საფუძვლები და ფარმაკოლოგია, ფარმაკოკინეტიკის 

საფუძვლები, სოციალური ფარმაციის საფუძვლები, სამედიცინო და 

ფარმაცევტული საქონელმცოდნეობა, აცნობიერებს მათ როლს ფარმაცევტის 

მომზადების საქმეში; 

� იცის ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის 

საფუძვლები; 

� იცის ფარმაცევტული დაწესებულებებისა და საწარმოების ორგანიზაციის 

პრინციპები, მართვისა და საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლები; 

� იცნობს წამალთა ნომენკლატურას, და იცის მათი სწორი შენახვის, დაწყობის, 

რეალიზაციის პრინციპები; 

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია 

მიიღოს შემდეგი კომპეტენტურობები 

� აქვს სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიისა 

და ექსპერტიზის, ფარმაკოთერაპიის, ზოგადი ტოქსიკოლოგიის, 

ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქიმიისა და ექსპერტიზის, 

ფიტოთერაპიის (მცენარეული, არაორგანული და ორგანული ნედლეული) 

ფარმაცევტული ქიმიის  (ორგანული სამკურნალო საშუალებები) ფართო 

ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას 

და აცნობიერებს მათ როლს ფარმაცევტის მომზადებაში; 

� იცის ფარმაცევტული ნედლეულისა და პროდუქციის დამზადების, 

გადამუშავებისა და ანალიზის ფიზიკური, მექანიკური, ქიმიური და 

ბიოლოგიური საფუძვლები; 

� აცნობიერებს ორგანიზმში მიმდინარე ფიზიოლოგიურ, ბიოქიმიურ და 

პათოლოგიურ პროცესებს, ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა როლს და 



მნიშვნელობას; 

� იცის ტოქსიკანტების ცალკეული ჯგუფების მოკლე დახასიათება. 

ბიოლოგიური ტოქსიკანტები. ბაქტერიული ტოქსიკანტები. მიკოტოქსინები. 

უმაღლესი მცენარეების ტოქსინები. ზოოტოქსინები (ცხოველების ტოქსინები). 

ბუნებრივი არაორგანული ნაერთები. ბუნებრივი ორგანული ნაერთები. 

სინთეზური ტოქსინები. პესტიციდები. ორგანული გამხსნელები. წამლები, 

კვებითი დანამატები, კოსმეტიკური საშუალებები. საბრძოლო მომწამვლელი 

ნივთიერებები (სმნ). აქვს სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერების 

უნარი; 

� იცის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ზოგადი ქიმია და ექსპერტიზის 

საშუალებები. კუმარინების, ფლავონოიდების, ანტრაქინონების, 

კარდენოლიდების და ბუფადიენოლიდების კლასიფიკაცია და მათი 

განაწილება მცენარეში, მეორეული წარმოშობის მცენარეული ნივთიერებები - 

ჰიდროარომატული ნაერთები, ფენოლური ნაერთები და სხვ.  აცნობიერებს მათი 

შესწავლის აუცილებლობას; 

� იცის, რომ მცენარეებით მკურნალობა ხშირად თანამედროვე წამლებისა და 

მკურნალობის სხვა მეთოდებთან ერთად გამოიყენება. სამკურნალო 

მცენარეებით მკურნალობა განსაკუთრებით ეფექტურია ქრონიკულად 

მიმდინარე დაავადებების შემთხვევაში, იცის ფიტოთერაპიული საშუალებების 

ქიმიური საფუძვლები, ოფიცინალური, არაოფიცინალური და ხალხური 

მედიცინის ნომენკლატურა; 

� იცის სამკურნალო საშუალებათა ბრუნვა და სახელმწიფო რეგისტრაცია, 

სერთიფიცირება, გაყიდვა, რეკლამა; ფარმაცევტული ტექნოლოგიები; კერძო 

სამედიცინო მიკრობიოლოგია; ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების 

ტექნოლოგია; ფარმაცევტული წარმოების პროცესები და აპარატები; 

ფარმაცევტული დახმარება; აცნობიერებს მათი შესწავლის აუცილებლობას; 

� აცნობიერებს ფარმაცევტულ პრაქტიკაში საერთაშორისო სტანდარტებით 

განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების აუცილებლობას, ერკვევა 

ფარმაცევტული დაწესებულებების ორგანიზაციულ სტრუქტურასა და 

საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლებში; 

� აცნობიერებს ფარმაცევტული ნედლეულის დამზადების, შრობის, 



გადამუშავების, შენახვის წესების, ანალიზის, სტანდარტიზაციის მეთოდების 

დაცვის მნიშვნელობას უსაფრთხო, ეფექტური და ხარისხიანი ფარმაცევტული 

პროდუქციის მიღებისას, როგორც აფთიაქის, ასევე საწარმოს პირობებში; 

� იცის აფთიაქებში, ლაბორატორიებსა და ფარმაცევტულ საამქროებში მუშაობის 

წესები; 

� იცის ფარმაცევტული პროდუქციის დამზადებისა და ანალიზის დროს 

გამოყენებული აპარატურა-მანქანების, ხელსაწყოების მუშაობის პრინციპები; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები 

� იცის მედიკო-ბიოლოგიური და ფუნდამენტური ფარმაცევტული 

დისციპლინების თეორიული საფუძვლები და აქვს მათი პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი; 

� ერკვევა   თანამედროვე ბიოქიმიური კვლევების მეთოდებში, შეუძლია 

ბიოორგანიზმის შედგენილობაში არსებული ნაერთების სტრუქტურის, 

თვისებებისა და ლოკალიზაციის, აგრეთვე მათი წარმოქმნის გზებისა და 

კანონზომიერებების; გარდაქმნათა თანმიმდევრობისა და მექანიზმის; მათი 

ბიოლოგიური და ფიზიოლოგიური მნიშვნელობის განსაზღვრა. 

� შუძლია სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის რაციონალური შერჩევა;   

� შეუძლია დაზარალებულთათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა; 

� გარკვეულია წამალთა ფორმების კლასიფიკაციასა და მათ სააფთიაქო, თუ 

საქარხნო ტექნოლოგიაში, შეუძლია წამალთა ფორმების დამზადება და 

სტანდარტიზაცია;  

� იცის ფარმაცევტული ტექნოლოგიების თანამედროვე მოთხოვნები, შეუძლია 

ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ანალიზის ჩატარება. შეუძლია 

სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის 

გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული 

ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების 



შესაბამისად; 

� შეუძლია სახელმწიფო ფარმაკოპეაში მოცემული სტანდარტული მეთოდებით 

ნივთიერებათა მიღება და მათი ქიმიური ანალიზის პრაქტიკულად 

განხორციელება; 

� შეუძლია ბუნებრივი (მცენარეული, ცხოველური და მინერალური) და 

სინთეზური ნედლეულის დამზადება, გადამუშავება და შენახვა; 

� შეუძლია სამკურნალო მცენარეული, ნედლეულის დამზადება, გადამუშავება 

სტანდარტიზაცია და შენახვა; 

� იცის მცენარეში შემავალი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების 

გამოცალკევების და მათი იდენტურობის დადგენა; 

� იცის მცენარის მაკროსკოპული და მიკროსკოპული ანალიზი, ჰისტოქიმია და 

მიკროქიმიური ანალიზი, სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის 

მორფოლოგიურ-ანატომიური აღწერა; ფოთლისა და ყვავილის მაკრო და მიკრო 

ანალიზი, დაწვრილმანებული ნედლეულის მიღება საანალიზო სინჯის აღება 

და კეთილხარისხოვნების დადგენა. სამკურნალო მცენარეული ნედლეულების 

ნაკრებების შედგენა და ანალიზი; 

� აქვს უვნებელი და ხარისხიანი სამკურნალო საშუალებებით მომხმარებლის 

უზრუნველყოფის და  მომხმარებლის უფლებების დაცვის უნარი;   

� იცის ატმოსფერული ჰაერის, სასმელი წყლის, ნიადაგის, კვების პროდუქტების 

დამაბინძურებელი ფიზიკურ, ქიმიური და ბიოლოგიური ფაქტორები, 

შეუძლია ნეიტრალიზაციის მეთოდების გამოყენება; 

� აქვს წამლის კლინიკური ეფექტურობისა და ღირებულებითი ეფექტურობის 

შეფასების უნარი;   

� შეუძლია: რეცეპტის მიხედვით წამლის გაცემა და დოზირების, დანიშნულების, 

მიღებისა და გვერდითი ეფექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, 

ურეცეპტოდ გასაცემი სამკურნალწამლო საშუალებების რაციონალური 

შერჩევა;  

� შეუძლია აპარატურა-დანადგარების და ხელსაწყოების უსაფრთხოდ 

ექსპლოატაცია; 

� აქვს მომხმარებლის ფსიქოლოგური სტატუსის შეფასების უნარი; 

� შეუძლია გადაუდებელი სამედიცინო შემთხვევების დროს პირველადი 



სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა; 

� აქვს სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული (ფსიქოტროპული, ნარკოტიკული) 

სამკურნალწამლო საშუალებების აღრიცხვისა და გაცემის უნარი; 

� აქვს სახელმწიფო სტანდარტებისა და ნორმატიული-ტექნიკური 

დოკუმენტაციის გამოყენების უნარი; 

� აქვს შეუთავსებადი ან არასწორი დოზირებით გამოწერილი რეცეპტის 

შემთხვევაში, ექიმთან ურთიერთობისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; 

 

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია 

მიიღოს შემდეგი კომპეტენტურობები 

� შეუძლია სამკურნალო საშუალებების ფარმაკოგნოსტური, ტოქსიკოლოგიური 

და ქიმიური ანალიზის  ჩატარება; 

� შეუძლია ფარმაცევტული პროდუქციის ქიმიური, ბიოლოგიური და 

ტოქსიკოლოგიური ანალიზის ჩატარება; 

� შეუძლია განსაზღვროს ტოქსიკანტის მოლეკულის გეომეტრია. ნივთიერებების 

ფიზიკიურ-ქიმიური თვისებები. ტოქსიკანტების სტაბილურობა გარემოში. 

ქიმიური თვისებები. ქიმიური ბმების ტიპები, რომელიც წარმოიქმნება 

ტოქსიკანტსა და სამიზნეს შორის; 

� შეუძლია სამკურნალო, პროფილაქტიკური, პარფიუმერული და კოსმეტიკური 

ნაწარმის ნედლეულის, სუბსტანციის და ფარმაცევტული პროდუქციის 

ხარისხის კონტროლი; 

� ერკვევა ზოგიერთი დაავადების გამომწვევ მიზეზებში და შეუძლია მისი 

სამკურნალო პრეპარატების სწორად შერჩევა; საჭიროების შემთხვევაში 

პრეპარატის შეცვლა; ინფორმაციის მიცემა თითოეულ პრეპარატზე; 

� შეუძლია რაციონალური ფარმაკოთერაპიული დახმარება; 

� შეუძლია განსაზღვროს ფიტოთერაპიული საშუალებების გამოყენების 

ძირითადი პრინციპები, ჩვენება და უკუჩვენება, უპირატესობა ქიმიურ 

შენაერთებთან შედარებით; 

� შეუძლია კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება 

წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად სამკურნალო 



საშუალებათა ტექნოლოგიასა და ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაციაში; 

� შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული 

მეთოდის გამოყენება, სამკურნალო საშუალებების ექსტემპორალური 

დამზადება (რეცეპტის შესაბამისად) და ფარმაცევტული პროდუქციის 

სერიული წარმოება (რეგლამენტის შესაბამისად); 

� შეუძლია ფარმაცევტული პროდუქციის სტაბილურობის განსაზღვრა და 

ვარგისიანობის ვადების დადგენა; 

დასკვნის უნარი  

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები 

� შეუძლია ფარმაცევტული საქმიანობის პროცესში ფაქტობრივი მონაცემების 

გააზრება-გაანალიზება და დასკვნის გაკეთება, წარმოქმნილი პრობლემების 

გამომწვევი ფაქტობრივი მონაცემების შეგროვება, ლოგიკური მსჯელობის 

საფუძველზე ლოგიკური დასკვნის გაკეთება.  

� შეუძლია ფარმაკოპეაში მოცემული ანალიზის  მეთოდების გამოყენებით 

სამკურნალო, პარფიუმერული, კოსმეტიკური და პროფილაქტიკური 

საშუალებების  კეთილხარისხოვნების შესახებ დასკვნის გაკეთება; 

� ატმოსფერული ჰაერის, სასმელი წყლის, ნიადაგის, კვების პროდუქტების 

დაბინძურების შემთხვევაში შეუძლია დასაბუთებული დასკვნის გაკეთება; 

� აქვს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი მასალის შეგროვების, 

დამუშავების, ანალიზის უნარი და შედეგების განმარტება; 

�  

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია 

მიიღოს შემდეგი კომპეტენტურობები 

� შეუძლია ტოქსიკანტების და ტოქსიკურობის შესახებ  მონაცემების შეგროვება და 

განმარტება,  ტოქსიკანტის ზემოქმედების და მისი ტოქსიკურობის, აგრეთვე 

რისკფაქტორების შესახებ დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

� შეუძლია ფარმაცევტული საქმიანობის პროცესში, კერძოდ სამკურნალო 

საშუალებათა ბრუნვის და სახელმწიფო რეგისტრაციის, სერთიფიცირების, 



გაყიდვისა და რეკლამირების დროს  წარმოქმნილი პრობლემების გამომწვევი 

ფაქტობრივი მონაცემების შეგროვება, ლოგიკური მსჯელობის საფუძველზე 

მიზეზების დადგენა და შესაბამისი დასკვნის გაკეთება; 

 

კომუნიკაციის უნარი  

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები 

� შეუძლია პროფესიულ თემებზე დისკუსია და დებატები კოლეგებთან; 

� შეუძლია მომხმარებლისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება; 

� აქვს ინფორმაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკულ 

ფარმაციაში ეფექტურად გამოყენების უნარი; 

� შეუძლია ლათინური ენის იდეებისა და ფარმაცევტული ტერმინოლოგიის 

საკვანძო საკითხების სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა; 

ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა; 

� შეუძლია ახალი პროფესიული მასალის მოძიება და პრეზენტაციის გაკეთება 

კოლეგებისა და მომხმარებლებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ 

ენაზე; 

� აქვს „ბიოეთიკის“ და „ბიოსამედიცინო ეთიკის“, მორალისა და სამათლის 

ურთიერთმიმართების, ეთიკური ანალიზის საშუალებების შესახებ   

ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერის; იდეების, 

არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის მომზადების უნარი; 

� აქვს ჯგუფში და ინდივიდუალურად მუშაობის უნარი; 

� აქვს ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის უნარი; 

 

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია 

მიიღოს შემდეგი კომპეტენტურობები 

� აქვს ახალ სიტუაციაში ადაპტაციის უნარი; 

� შეუძლია საწავლის პერიოდში მიღებული ცოდნის შესახებ დეტალური 



წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, 

აგრეთვე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  

გამოყენებით;  

სწავლის უნარი  

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები 

� შეუძლია ძირითად საბაზო დისციპლინებში საკუთარი სწავლის პროცესის 

თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის 

საჭიროებების დადგენა; 

� გააჩნია პროფესიული და კარიერული ზრდის მიზნით სწავლის უნარი; 

� შეუძლია ბოტანიკის, მცენარეთა მორფოლოგიის, ანატომიისა და 

ფიზიოლოგიის, აგრეთვე ადამიანის ანატომიის, ადამიანის ფიზიოლოგიისა და 

პათოლოგიის თეორიული ასპექტების შესწავლა,  სწავლის პროცესის 

თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება; 

 

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია 

მიიღოს შემდეგი კომპეტენტურობები 

� აქვს შემდგომ საფეხურზე სწავლის უნარი; 

� გააჩნია დამოუკიდებლად სასწავლო კომპონენტების შერჩევისა და სწავლის 

დაგეგმვის უნარი; 

� აქვს ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის 

პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების უნარი, შეუძლია 

აღნიშნული მიმართულებით სწავლის საჭიროების დადგენა. 

ღირებულებები  

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები 

� გააჩნია ფარმაცევტულ პრაქტიკაში ეთიკისა და სამართლებრივი პრინციპების 

დაცვისა და გამოყენების უნარი; 



� პასუხისმგებელია მასზე დაკისრებული საქმიანობის ხარისხიანად 

შესრულებაზე; 

� იცავს მომხმარებლის ინტერესებს; გააჩნია გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების 

ვალდებულებების შეგრძნება; 

 

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია 

მიიღოს შემდეგი კომპეტენტურობები 

� გააჩნია მუშაობის წარმართვის უნარი სიცოცხლისა და ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გათვალისწინებით;  

� მკურნალ ექიმებთან შეთანხმებით უზრუნველყოფს პაციენტისთვის 

ხელმისაწვდომი მედიკამენტების შერჩევას: 

� მაღალი პასუხისმგებლობით ეკიდება საკუთარ პროფესიულ საქმიანობას, 

განსაკუთრებით: ძლიერმოქმედი, ფსიქოტროპული და ტერატოგენული 

ეფექტის მქონე სამკურნალო საშუალებების დოზების შემოწმებისას და 

გაცემისას; 

� შეუძლია მონაწილეობის მიღება დარგის ღირებულებების ფორმირების 

დასამკვიდრებლად სწრაფვაში; 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

Инженерия защиты окружающей среды 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 



გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხიების ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სტუდენტი შეისწავლის გარემოს დაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის ძირითად ასპექტებს, ბუნებრივი 

რესურსების როლს, მისი რაციონალური გამოყენების მნიშვნელობას, გარემოს ობიექტების ხარისხის 

ნორმატივებს, მასზე მოქმედ მავნე ნივთიერებათა, აგრეთვე ბუნებრივი და ანთროპოგენული ფაქტორების 

ზეგავლენას, ბიოსფეროს წონასწორობის დამრღვევ ფაქტორებს, კლიმატური ცვლილებისა და ეკოლოგიური 

მონიტორინგის საკითხებს და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მეთოდებს, საინჟინრო ეკოლოგიის 

პრობლემებს, ეკოლოგიური მენეჯმენტისა და აუდიტის ძირითად საკითხებს, ასევე გარემოს დაცვით 

მეთოდებს, აპარატებსა         და საშუალებებს, საინჟინრო ეკოლოგიისა და უნარჩენო ტექნოლოგიის 

საფუძვლებს, ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკისა და პროგნოზირების საკითხებს, საწარმოთა უსაფრთხოების 

პრობლემებსა და საგანგებო სიტუაციების რისკების ფაქტორებს. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება  

– ეკოლოგიური განათლებისა და ცნობიერების ამაღლება, რომელიც მოიცავს ფაქტორიალური, პოპულაციური, 

ბიოგეოცენოლოგიის, გარემოს ქიმიის, ტოქსიკოლოგიის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

რაციონალური გამოყენების ძირითად ასპექტების, ჰიდროსფეროს, ატმოსფერული ჰაერისა და ნიადაგის  

შედგენილობის, ნივთიერებათა მიგრაციისა და გარდაქმნათა გამოკვლევის, აგრეთვე მათი დაცვის ფიზიკურ–

ქიმიურ მეთოდებისა და ტექნიკის ცოდნას. ბუნებრივი და სამრეწველო ობიექტების ეკოლოგიური 

მონიტორინგის ორგანიზაციის სტრატეგიის, კლიმატური ცვლილებების გამოწვევი ფაქტორების ცოდნას. 

საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლების, საწარმოთა საპროექტო–ეკოლოგიური გამოკვლევის, გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების, ეკოლოგიური მენეჯმენტისა და აუდიტის, უნარჩენო ტექნოლოგიის, 

ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკისა და პროგნოზირების ათვისებას, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტს უმაღლესი 

გაცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – – გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური მონიტორინგის 

განსახორციელებლად   ბუნებრივი ობიექტების, სამრეწველო აეროზოლებისა და ჩამდინარე წყლების 

შემადგენელი კომპონენტების განსაზღვრის საერთაშორისო სტანდარტული მეთოდიკების გამოყენება; 

ბიოსფეროს წონასწორობის დამრღვევი ფაქტორების ბუნებრივი და ანტროპოგენული წყაროების, ტექნოგენური 

ავარიებისა და უსაფრთხოების ზომების დადგენის უნარი; უნარჩენო და ეკოლოგიურად უვნებელი 

ტექნოლოგიური პროცესების განვითარებისათვის სამრეწველო აეროზოლებისა და ჩამდინარე წყლების 

გაწმენდის მექანიზმის კინეტიკის და ნიადაგის დაცვის მეთოდების, გამწმენდი აპარატურა-დანადგარების 

გამოყენებაში მონაწილეობის მიღება; ბიოლოგიურ ობიექტებზე მოქმედი მავნე ნივთიერებათა, 



ტოქსიკომახასიათებლებისა და ტოქსიკოკინეტიკის გამოკვლევის, გარემოს ბუნებრივი და სამრეწველო 

ობიექტების კონტროლის და სისუფთავის ხარისხის დადგენის უნარი; სამრეწველო ნარჩენების ტექნოგენურ 

ნედლეულად გამოყენების შესაძლებლობა; ბუნებრივი რესურსებისა და ენერგეტიკის ეკოლოგიური 

ასპექტების გათვალისწინებით ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის პროგნოზირების, ეკოლოგიური 

ეფექტურობისა და ეკოლოგიური ზარალის შეფასების უნარინათლების შემდგომ საფეხურებზე სწავლის 

გაგრძელებასა და მუშაობაში. 

 

დასკვნის უნარი -  ბიოსფეროში მიმდინარე მოვლენების –- ცოცხალი ორგანიზმების (ფლორისა და ფაუნის), 

საარსებო პირობების, მათი სტრუქტურული და რაოდენობრივი ცვლილებების, გარემოსთან ყველა ბუნებრივ 

კომპონენტთა ურთიერთკავშირისა და ურთიერთზემოქმედების შედეგის, ატმოსფერულ ჰაერში, 

ჰიდროსფეროსა და ნიადაგში ნივთიერებათა მიგრაციის, შეწონილი,  ხსნადი ან უხსნად ფორმათა შესწავლის, 

მავნე ნივთიერებათა ჰიგიენური ნორმატივების საფუძველზე გარემოს დაცვითი მეთოდების, პრევენციული 

ღონისძიებებისა და უსაფრთხოების ზომების დასახვა, ეკოლოგიური მენეჯმენტის და აუდიტის საკითხების 

ოპერირება, ეკოლოგიური ეფექტურობისა და ეკონომიკური ზარალის შეფასება. 

კომუნიკაციის უნარი –  გარემოს დაცვითი ინჟინერიისა და უსაფრთხოების მიმართულებით ინფორმაციის 

მოძიებისა და გაანალიზების უნარი საინჟინრო ეკოლოგიისა და სხვა დარგის სპეციალისტებისათვის. გარემოს 

დაცვის სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კონვენციების, ასევე ტექნოგენური ავარიებისა და 

შრომითი უსაფრთხოების ღონისძიების შესახებ მოძიებული თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების ინფორმაციის შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; პრეზენტაციების ან წერილობითი 

ინფორმაციის მომზადების უნარი; სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და 

წერილობითი ჩამოყალიბებისა და კომუნიკაციის უნარი ქართულ და უცხოურ ენებზე.  

სწავლის უნარი – სტუდენტს შეეძლება ეკოლოგიისა და მისი მიმართულებების გლობალური და ზოგადი 

პრობლემატიკის გარკვევა. ცოცხალი ორგანიზმების სტრუქტურული, რაოდენობრივი ცვლილებებისა და მათი 

გამომწვევი მიზეზების, ბიოსფეროში ნივთიერებათა წრებრუნვების ბუნებრივი და დამრღვევი ფაქტორების 

გამოვლენა. ბიოსფეროს ეკოლოგიური წონასწორობის შემანარჩუნებელი და დამრღვევი ფაქტორების დადგენის 

შესწავლა. გარემოს ობიექტების ხარისხის დადგენისათვის ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზაციისა და 

განხორციელების გზების შესწავლა. გარემოს ობიექტების დამაბინძურებელი მავნე ნივთიერებათა წყაროების, 

მათი გაუვნებელყოფის მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენების შესწავლა. გამოიმუშავებს  გარემოს დაცვის 

სფეროში არსებული პრობლემების შეცნობას, სიტუაციის კრიტიკული მიდგომისა და ინდივიდუალური 



მუშაობის უნარ-ჩვევებს, ასევე უსაფრთხო შრომითი პირობების შესაქმნელ ღონისძიებათა და საგანგებო 

სიტუაციების მართვის ასპექტებს, საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად 

შეფასებას, რომელიც აუცილებელია დამოუკიდებლად სწავლის შემდგომი გაგრძელებისათვის. 

ღირებულებები  – საქართველოში და სხვა ქვეყნებში მიმდინარე ეკოლოგიური პროცესების ცვლილებების, 

პრობლემებისა და მათ ღირებულებებში  გარკვევა, გარემოს დაცვითი მეთოდების, აგრეთვე პრევენციული 

ღონისძიებების გატარებაში  და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვაში თანამონაწილეობა. გარემოს დაცვისა 

სფეროში ისეთი ასპექტებისა და ნორმების ღირებულებების გარკვევა, როგორიცაა: სამეცნიერო - ტექნიკური, 

სოციალურ - ეკონომიური, ჰიგიენურ - ესტეტიკური, პედაგოგიური და მორალური.. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

 Химическая  и  биологическая  инженерия 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ქიმიური და ბიოლოგიური  ინჟინერიის ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

• მოამზადოს საინჟინრო საქმიანობაზე ორიენტირებული სპეციალისტი 

• მისცეს ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროში  საბაზისო განათლება ტექნოლოგიური 

პროცესების გაცნობიერების,  წარმოქმნილი პრობლემების და ამოცანების გაგებისა და მათი 

პრაქტიკული რეალიზაციისათვის. 

• შეასწავლოს- მატერიალური წარმოების სხვადასხვა სფეროში გამოყენებად პროდუქტებად ბუნებრივი 

ნედლეულის გადამუშავების ეკონომიკური მეთოდები და საშუალებები, ტექნოლოგიური პროცესების 

მართვის ძირითადი პრინციპები და კანონზომიერებები,  

საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კონტექსტში ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიების მოძიების და 



ბუნებრივი ნედლეულის სპექტრის ათვისების მეთოდოლოგია, 

ტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხო წარმართვა და ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებების 

გარემოს დაცვითი მოთხოვნების მიხედვით ექსპლუატაცია, ნორმატიული მაჩვენებლების 

გათვალისწინება,პროდუქციის ხარისხის ექსპერტიზის მეთოდოლოგია. 

• გამოუმუშავოს ინფორმაციის მოძიების, გადამუშავების, ანალიზის, კომუნიკაციის, პროფესიული და 

ეთიკური პასუხისმგებლობის   უნარები. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის  სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზირებული თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს ბუნებრივი ნედლეულის მოხმარების სხვადასხვა სფეროში 

გამოყენებად პროდუქტებად ქიმიური და ბიოლოგიური გზით გადამუშავებას,  ტექნოლოგიური პროცესების 

ძირითადი კანონზომიერებების გაცნობიერებას, მოწყობილობა -დანადგარების მოქმედების პრინციპების 

დაუფლებას, ნედლეულისა და პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლების კონტროლის მეთოდოლოგიის 

საფუძვლების ათვისებას, ტექნოლოგიური პროცესის განხორციელების აუცილებელი პარამეტრების დაცვისა 

და შესაბამისად, პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას.  

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროს ფართო ცოდნა, საბაზისო კონცეფციების, თეორიებისა და 

პრინციპების გაცნობიერება;ბუნებრივი ნედლეულის გადამუშავების ეკონომიკური მეთოდების და 

საშუალებების დაუფლება; პროდუქციის კონტროლის მეთოდოლოგიის ათვისება და პროდუქციის 

ექსპერტიზის სტანდარტებთან, კანონებთან და მარეგლამენტირებელ დოკუმენტებთან შესაბამისობის 

დადგენა;გარემოს და შრომის უსაფრთხო პირობების დაცვის სტრატეგიის გაცნობიერება; 

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროს ტექნოლოგიური პროცესების და საწარმოების დაგეგმარების 

კანონზომიერებების პრინციპების გაცნობიერება; 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიისსფეროსათვის დამახასიათებელი მრავალმხრივი და 

სპეციალიზირებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული 

უნარების ფართო სპექტრის გამოყენებააბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 

ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელებაში მონაწილეობა და მისი ცალკეული სტადიების 

მართვა;ტექნოლოგიური პროცესების კანონზომიერებებზე დაყრდნობით ტექნოლოგიური პროცესების 

შეფასება;პროდუქციის ხარისხის კონტროლის თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენება; 

განსაზღვრული მითითებებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად ინოვაციური მეთოდების, თანამედროვე  

ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებების დანერგვაში მონაწილეობა; 

კვლევითი ცალკეული კომპონენტების განხორციელება წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების და 

მითითებების შესაბამისად;ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებების უსაფრთხო და გარემოს დაცვითი 

მოთხოვნებით ექსპლუატაცია; წინასწარ განხორციელებული მითითებების მიხედვით თანამედროვე 

საწარმოების სტრუქტურების დაპროექტებაში და ტექნოლოგიური პროცესების ორგანიზებაში მონაწილეობა; 

დასკვნის უნარი: 

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დარგისათვის დამახასიათებელი პრობლემების იდენტიფიცირება, 

ფორმულირება და გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის მიღება, სიტუაციათა ანალიზი  სფეროსთვის 

დამახასიათებელი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებითპროდუქციის 

ექსპერტიზის შედეგების, ტექნოლოგიურ პროცესებში რისკ-ფაქტორების შეფასება -შეჯერება.  

კომუნიკაციის უნარი: 

საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის 

უნარი სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ქართულ და ასევე უცხო ენაზე. სამუშაო მიზნების 

მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების შემოქმედებითად გამოყენება; 

პროფესიულ საკითხებზე მოსაზრების ლაკონურად და გასაგებად დაფიქსირება წერითი ფორმით;  

 



სწავლის უნარი: 

სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და 

მრავალმხრივად შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და სწავლის გაგრძელების 

საჭიროების დადგენა;  

ღირებულებები: 

ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღება 

და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ინჟინერიის ბაკალავრი მასალათმცოდნეობაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, კონკუ-

რენტუნარიანი, საინჟინრო განათლების საფუძვლების მქონე და პრაქტიკულ  საქმიანობაზე ორიენტირებული 

ბაკალავრი მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების სფეროში. შეასწავლოს მასალათმცოდნეობის 

საფუძვლები, ლითონური და არალითონური მასალების აგებულება, ფიზიკო-მექანიკური თვისებები და 

ქიმიურ შედგენილობასა, სტრუქტურასა და თვისებებს შორის კავშირი. გააცნობიერებინოს სხვადასხვა სახის 

დამუშავებისა და გარემო პირობების გავლენა საკონსტრუქციო მასალების საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე; 

შეასწავლოს ტექნიკაში გამოყენებული უმთავრესი საკონსტრუქციო მასალების თვისებები და  გამოყენების 

სფეროები; გააცნოს ლითონების თერმული და ფორმის შეცვლის ძირითადი ოპერაციები - სხმული ნაკეთობის 

წარმოება  (საკონსტრუქციო და მხატვრული სხმულები), ლითონური პროდუქციისა და კონსტრუქციების 



შედუღება და დიაგნოსტიკა, ლითონთა წნევით დამუშავება, მათ შორის მასალების მხატვრული დამუშავება და 

საიუველირო საქმის საფუძვლები; გარემოს დაცვის, ეკოლოგიისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხები. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება – მასალათმცოდნეობის ინჟინერიის სფეროს მრავალმხრივი თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც მოიცავს მასალათმცოდნეობის, ლითონთა თერმული დამუშავებისა  და 

ფორმის შეცვლის ოპერაციების სფეროებში დამკვიდრებული თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ 

გააზრებას; მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების სფეროების კომპლექსური საკითხების 

გაცნობიერებას. 

• მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების ტექნოლოგიების  სფეროს ფართო  ცოდნა; 

      • მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების ტექნოლოგიების ძირითადი სფეროების 

ურთიერთკავშირის გაცნობიერება; 

     • ლითონების თერმული და ფორმის შეცვლის ტექნოლოგიური რეჟიმების განსაზღვრის მეთოდების ცოდნა 

და გაცნობიერება;  

     • ლითონების მხატვრული დამუშავებისა და საიუველირო ნაკეთობის წარმოების ტექნოლოგიური 

პროცესების ცოდნა და გაცნობიერება; 

     • მასალათმცოდნეობისა და ლითონთა ტექნოლოგიის ტერმინოლოგიის ცოდნა; 

    • გარემოს დაცვის, ეკოლოგიისა და შრომის უსაფრთხოების მეცნიერული საფუძვლების ცოდნა. 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე 

შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების გამოყენება მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების 

ტექნოლოგიების  სფეროში კონკრეტული და აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად; 

მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების  სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი 

გამორჩეული მეთოდის გამოყენება მასალათმცოდნეობაში წამოჭრილი პრობლემების გადასაჭრელად, 

კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობა წინასწარ განსაზღვრული 

მითითებების შესაბამისად;  

       • მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების ტექნოლოგიების თეორიული დებულებებისა 

და პრინციპების გამოყენება პრაქტიკული სამუშაოების გადაწყვეტაში; 



 • მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების სფეროში  ახალი ტექნიკური და 

ტქქნოლოგიური ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება მათი პრაქტიკული გამოყენების მიზნით; 

• მასალათა მაკრო და მიკროსტრუქტურის ხარისხობრივი შესწავლა, მასალათა ფიზიკო-მექანიკური 

მახასიათებლების  განსაზღვრა; 

• ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობის, გარემოს დაცვის, ეკოლოგიისა 

და შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესებში მონაწილეობა;  

- დასკვნის უნარი – მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების სფეროსათვის დამახასიათებელი 

მონაცემების შეგროვება და განმარტება, მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, ასევე განყენებული 

მონაცემების და/ან სიტუაციების ურთიერთშედარება, ანალიზი და სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;  

    • ახალი ინფორმაციის მოძიების,  დამუშავებისა და დასკვნის გამოტანის უნარი; 

    • მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების სფეროში წარმოქმნილი პრობლემების 

გადასაწყვეტად ახალი და განყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზი და მათ საფუძველზე 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

   • მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების სფეროში მოწყობილობისა და მანქანა-

დანადგარების საექსპლუატაციო მომსახურებასა და შეკეთების ტექნოლოგიურ პროცესზე, აგრეთვე მანქანა-

დანადგარების ტექნიკურ მდგომარეობასა და მუშაობის უნარზე დასკვნის შედგენა და განმარტება; 

 

- კომუნიკაციის უნარი - იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ საკუთარი 

აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი, წერილობითი ანგარიშის 

მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის  გადაცემა მშობლიურ და 

უცხოურ ენებზე. 

   • სამუშაო მიზნების მისაღწევად თანამედროვე ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური 

რესურსების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; 

   • პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

   • პრეზენტაციებისა  და  წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   



- სწავლის უნარი – საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება 

მასალათმცოდნეობისა და მასალების დამუშავების მიმართულებით შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების 

გათვალისწინებით; შემდგომი სწავლის საჭიროების დადგენის უნარი;  

 

   • მასალათმცოდნეობის სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის 

პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება 

და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის გაგრძელების საჭიროების დადგენა;  

    • მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების 

მიზნით უახლესი მასალების მოძიების, ათვისებისა და  უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი. 

- ღირებულებები – მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების სფეროში ღირებულებების 

ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.  სფეროს პრინციპების, 

ფასეულობებისა და ღირებულებების  შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება. 

      • ეთიკისა  და მორალის ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

   • ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა 

და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

•     • მასალათმცოდნეობის ინჟინერიისა და მასალათა დამუშავების სფეროს საწარმოებში მუშაობის 

პროცესის წარმართვა ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფით და 

მუდმივი სწრაფვა გარემოს დაცვის, ეკოლოგიისა და შრომის უსაფრთხოების პირობების  გასაუმჯო-

ბესებლად..   
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ინჟინერიის ბაკალავრი მეტალურგიაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მეტალურგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს ცოდნა: 

შავი ლითონების, შენადნობების, კერძოდ: თუჯების, ფოლადების (ჩვეულებრივი ნახშირბადიანი, 

ხარისხოვანი, ლეგირებული, უჟანგავი და სხვა სახის სპეციალური ფოლადები), ფეროშენადნობების - 

ფერომანგანუმის, ფეროსილიციუმის, ფეროქრომის, ფეროვანადიუმის –  მეტალურგიაში; ფერადი ლითონების  

და მასალების  კერძოდ: მძიმე, მსუბუქი, კეთილშობილი, იშვიათი ლითონებისა და მათი შენადნობების 

მეტალურგიაში; მეორეული ლითონების მეტალურგიაში - ჯართისა და საწარმოო ნარჩენების გადამუშავება-

უტილიზაცია; მეტალურგიულ ღუმლების თბური მუშაობის და კონსტრუქციის გაანგარიშების და 

დაპროექტების შესახებ; ფერადი ლითონების პირო-  და ჰიდრომეტალურგიული სპეციალური აპარატურის 

კონსტრუქციის, მუშაობის პრინციპების და ექსპლუატაციის შესახებ; მეტალურგიულ და მომიჯნავე 

საწარმოებში გარემოს დაცვის თანამედროვე პრინციპების შესახებ.. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

 
ცოდნა და გაცნობიერება: 

� მეტალურგიის სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული 
ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს როგორც შავი ლითონების - თუჯის, ფოლადის, 
ფეროშენადნობების, სპეციალური შენადნობების,  ისე ფერადი სუფთა და ზესუფთა ლითონების, 
შენადნობების მიღების და გადამუშავების ტექნოლოგიების და მათი სრულყოფის ზოგადი ცოდნა 
და საშუალო დონის მენეჯმენტისათვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და შესაბამისად, 
პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

� მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე 

შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება მეტალურგიის  სფეროში 
აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 

დასკვნის  უნარი: 

� მკაფიოდ გამოკვეთილი მეტალურგიის პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო 

მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე 



დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება; 
კომუნიკაციის  უნარი: 

� იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა 
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის 
გამოყენებით. თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მრავალმხრივად 
გამოყენება. უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და 
ანგარიშის წარდგენა;  

სწავლის უნარი:  

� საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ 

ვითარებაში; 
� საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი 

სწავლის საჭიროებების დადგენა; 
ღირებულებები: 

� მეტალურგიის სფეროს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებთან 
თავისი და სხვათა დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 
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სასურსათო ტექნოლოგიის  ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია: 

• სტუდენტს მისცეს ზოგადი ცოდნა სასურსათო ტექნოლოგიის სხვადასხვა სფეროში: პურპროდუქტების, 

საკონდიტრო, ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების, ხორცისა და რძის პროდუქტების,   

საკონსერვო წარმოება.  



• შეასწავლოს სტუდენტს დარგის ძირითადი პრინციპები, თეორიები და კონცეფციები; 

• შეასწავლოს სტუდენტს სასურსათო პროდუქტთა წარმოების ტექნოლოგიური სქემები, წარმოებისას 

მიმდინარე ფიზიკო-ქიმიური პროცესები, გამოყენებული ნადლეულის დახასიათება, სასურსათო 

პროდუქტების ფიზიკო–ქიმიური ანალიზი. 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება;––  სასურსათო ტექნოლოგიის  სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა 

და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სასურსათო ტექნოლოგიის კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება;  

სასურსათო  ტექნოლოგიის ძირითადი სფეროების ურთიერთკავშირის გაცნობიერება. სასურსათო 

ტექნოლოგიის ტერმინოლოგიის ცოდნა. 

ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობის მეთოდებისა და საშუალებების, 

მოწყობილობების და სისტემების მომსახურეობის და ექსპლუატაციის ნორმების ცოდნა, გარემოს დაცვის, 

შრომის უსაფრთხოების ნორმატიულ–ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება; 

ბუნებრივი ნედლეულის გადამუშავების ეკონომიკური მეთოდების და საშუალებების დაუფლება; 

– ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი–  სასურსათო ტექნოლოგიის სფეროსათვის დამახასიათებელი და 

ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული 

ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;   სასურსათო 

ტექნოლოგიაში გამოყენებული აპარატების, მანქანა–დანადგარების  უსაფრთხო ექსპლუატაცია, 

ტექნოლოგიური პარამეტრების დაცვა.  

 სასურსათო ტექნოლოგიის ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელებაში მონაწილეობა, პროდუქციის 

ხარისხის კონტროლის თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენება; 

განსაზღვრული მითითებებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად ინოვაციური მეთოდების, თანამედროვე  

ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებების დანერგვაში მონაწილეობა; სასურსათო ტექნოლოგიაში 

გამოყენებული სხვადასხვა წარმოშობის ძირითადი და დამხმარე ნედლეულის შენახვისა და   ტექნოლოგიური 

პროცესისათვის მომზადების რეჟიმისა და პირობების დაცვა.  



კვლევითი ცალკეული კომპონენტების განხორციელება წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების და 

მითითებების შესაბამისად;  ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებების უსაფრთხო და გარემოს დაცვითი 

მოთხოვნებით ექსპლუატაცია; ტექნოლოგიურ პროცესებში მენეჯერული და მარკეტინგული ხასიათის 

წინადადებების გათვალისწინება. 

– დასკვნის უნარი– სასურსათო ტექნოლოგიისათვის  დამახასიათებელი მონაცემების –ნედლეულის ფიზიკო–

ქიმიური მახასიათებლები, ტექნოლოგიური რეჟიმის პარამეტრები, პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლები, 

წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება და წარმოების რენტაბელობა– შეგროვება და განმარტება. 

მიღებული მონაცემების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით და 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;  ტექნოლოგიის ცალკეული სტადიების ოპტიმალური შეფასება, რისკ–

ფაქტორებზე რეაგირება  და შესაბამისი დასკვნის ჩამოყალიბება. 

– კომუნიკაციის უნარი– სასურსათო ტექნოლოგიის ირგვლივ  არსებული იდეებისა და  პრობლემების, ასევე 

არსებული პრობლემების აღმოფხვრის შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და 

ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ 

ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება; 

–   სწავლის უნარი– სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

სასურსათო ტექნოლოგიის სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით თანამედროვე 

მასალების მოძიების, ათვისების და  უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი. 

–   ღირებულებები – სასურსათო  ტექნოლოგიის  სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების 

ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; ღირებულებების, ეთიკისა და  მორალის   მიღებული ნორმების 

დაცვა; 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ფარმაციის ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პრაქტიკულ საქმიანობაზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, სათანადო კომპეტენციის ლიბერალური 

ღირებულებების, პროფესიული ზრდისა და შემდგომ ეტაპზე სწავლის უნარის მქონე ბაკალავრების მომზადება 

ფარმაციის სპეციალობით, რომლებსაც შეეძლებათ თანამედროვე ფარმაცევტული სექტორის მოთხოვნების 

და მიღებული კვალიფიკაციის გათვალისწინებით - ნედლეულის, სუბსტანციისა და სამკურნალო-

პროფილაქტიკური საშუალებების დამზადება, ხარისხის კონტროლი, სტანდარტიზაცია და მოსახლეობის 

უზრუნველყოფა უსაფრთხო, ხარისხიანი, ხელმისაწვდომი სამკურნალო საშუალებებით; განუვითარდებათ 

ინფორმაციისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკულ ფარმაციაში ეფექტურად გამოყენების უნარი, 

ჩამოუყალიბდებათ პროფესიული და პიროვნული ღირებულებები.. 



საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება  

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები 

� იცის ზოგადი, არაორგანული, ორგანული, ანალიზური, ფიზიკური და 

კოლოიდური ქიმიის საფუძვლები, ანალიზური ქიმია და ანალიზის 

ინსტრუმენტული მეთოდები  და აცნობიერებს ქიმიის როლს ფარმაცევტული 

დისციპლინების ათვისებაში;  

� იცის მათემატიკის ძირითადი საბაზო საკითხები; 

� ფლობს ლათინურ ენას და ფარმაცევტულ ტერმინოლოგიას, აცნობიერებს 

ლათინური ენის მნიშვნელობას ფარმაცევტისათვის; 

� აცნობიერებს ჯანდაცვის როლს ქვეყნის განვითარების საქმეში;  

� ზოგადად იცნობს და აცნობიერებს ადამიანის ანატომიის,  ადამიანის 

ფიზიოლოგიის, ზოგადი პათოლოგის, როლს მაღალკვალიფიციური 

ფარმაცევტის მომზადების საქმეში;  

� ზოგადად იცნობს და აცნობიერებს ადამიანის ორგანიზმის ორგანოების, 

ორგანოთა სისტემების ფორმას და აგებულებას, უჯრედთა ინტეგრაციას და 

ქსოვილთა წარმოქმნას, სხვადასხვა ქსოვილის სტრუქტურულ და ფუნქციურ 

ორგანიზაციას, მათ წარმოშობას, ადამიანის ორგანიზმში მოლეკულურ და 

უჯრედულ დონეზე მიმდინარე ძირითად ბიოლოგიურ პროცესებს; 

� აცნობიერებს და იცის ბიოეთიკის, სამედიცინო ფსიქოლოგიის საფუძვლების, 

ზოგადი ჰიგიენის, ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგიის ძირითადი 

პრინციპები და კომპლექსური საკითხები; 

� ზოგადად იცნობს და აცნობიერებს სასიცოცხლო პროცესების მოლეკულურ 

მექანიზმებს, მემკვიდრეობისა და ცვალებადობის კანონზომიერებს - როგორც 

ორგანიზმის ცხოველმყოფელობის ნორმალური პროცესების, ასევე მათი 

დარღვევების დროს; 

� იცის მიკროსამყაროს (ბაქტერიების, სოკოების, ვირუსების) მორფოლოგიური, 

ფიზიოლოგიური, ბიოქიმიური თავისებურებები და ამ მიკროსამყაროს 

ურთიერთქმედება ადამიანთან, კერძოდ, იმუნურ სისტემასთან; 



� აცნობიერებს ფარმაკოგნოზიის,   ფარმაცევტული ტექნოლოგიის,  გალენური 

პრეპარატების ტექნოლოგიის, სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული 

საშუალებების ტექნოლოგიის კომპლექსურ საკითხებს და იცის მათი 

პრაქტიკაში გამოყენების გზები; 

� იცის და აცნობიერებს ფარმაცევტული ნედლეულის დამზადების, შრობის, 

გადამუშავების, შენახვის წესებს; ანალიზის, სტანდარტიზაციის მეთოდების 

მნიშვნელობას უსაფრთხო, ეფექტური და ხარისხიანი ფარმაცევტული 

პროდუქციის მიღებისას, როგორც აფთიაქის, ასევე საწარმოს პირობებში; 

� იცის და აცნობიერებს ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლებში, 

ტოქსიკოლოგიურ ქიმიაში,  ფარმაცევტული ქიმიაში და ბიოქიმიაში 

განხილული საკითხების თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკული გააზრების 

აუცილებლობას; 

� იცის ცოცხალ ორგანიზმში შემავალ ნაერთთა ძირითადი კლასების: 

ნახშირწყლების, ცილების, ლიპიდებისა და სხვ. შედგენილობა, ნაერთების 

ცვლა, პათოლოგიური პროცესები; 

� იცის ძირითადი ქიმიური და ფარმაკოლოგიური ჯგუფები, მათი მოქმედების 

მექანიზმები, ფარმაკოლოგიური ეფექტები, ორგანიზმში შეყვანის, 

ბიოტრანსფორმაციისა და ელიმინაციის გზები; რაციონალური 

ფარმაკოთერაპიის საფუძვლები; 

� იცის ფარმაკოლოგიის საფუძვლები და ფარმაკოლოგია, ფარმაკოკინეტიკის 

საფუძვლები, სოციალური ფარმაციის საფუძვლები, სამედიცინო და 

ფარმაცევტული საქონელმცოდნეობა, აცნობიერებს მათ როლს ფარმაცევტის 

მომზადების საქმეში; 

� იცის ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის 

საფუძვლები; 

� იცის ფარმაცევტული დაწესებულებებისა და საწარმოების ორგანიზაციის 

პრინციპები, მართვისა და საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლები; 

� იცნობს წამალთა ნომენკლატურას, და იცის მათი სწორი შენახვის, დაწყობის, 

რეალიზაციის პრინციპები; 

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია 



მიიღოს შემდეგი კომპეტენტურობები 

� აქვს სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიისა 

და ექსპერტიზის, ფარმაკოთერაპიის, ზოგადი ტოქსიკოლოგიის, 

ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქიმიისა და ექსპერტიზის, 

ფიტოთერაპიის (მცენარეული, არაორგანული და ორგანული ნედლეული) 

ფარმაცევტული ქიმიის  (ორგანული სამკურნალო საშუალებები) ფართო 

ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას 

და აცნობიერებს მათ როლს ფარმაცევტის მომზადებაში; 

� იცის ფარმაცევტული ნედლეულისა და პროდუქციის დამზადების, 

გადამუშავებისა და ანალიზის ფიზიკური, მექანიკური, ქიმიური და 

ბიოლოგიური საფუძვლები; 

� აცნობიერებს ორგანიზმში მიმდინარე ფიზიოლოგიურ, ბიოქიმიურ და 

პათოლოგიურ პროცესებს, ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა როლს და 

მნიშვნელობას; 

� იცის ტოქსიკანტების ცალკეული ჯგუფების მოკლე დახასიათება. 

ბიოლოგიური ტოქსიკანტები. ბაქტერიული ტოქსიკანტები. მიკოტოქსინები. 

უმაღლესი მცენარეების ტოქსინები. ზოოტოქსინები (ცხოველების ტოქსინები). 

ბუნებრივი არაორგანული ნაერთები. ბუნებრივი ორგანული ნაერთები. 

სინთეზური ტოქსინები. პესტიციდები. ორგანული გამხსნელები. წამლები, 

კვებითი დანამატები, კოსმეტიკური საშუალებები. საბრძოლო მომწამვლელი 

ნივთიერებები (სმნ). აქვს სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერების 

უნარი; 

� იცის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ზოგადი ქიმია და ექსპერტიზის 

საშუალებები. კუმარინების, ფლავონოიდების, ანტრაქინონების, 

კარდენოლიდების და ბუფადიენოლიდების კლასიფიკაცია და მათი 

განაწილება მცენარეში, მეორეული წარმოშობის მცენარეული ნივთიერებები - 

ჰიდროარომატული ნაერთები, ფენოლური ნაერთები და სხვ.  აცნობიერებს მათი 

შესწავლის აუცილებლობას; 

� იცის, რომ მცენარეებით მკურნალობა ხშირად თანამედროვე წამლებისა და 

მკურნალობის სხვა მეთოდებთან ერთად გამოიყენება. სამკურნალო 



მცენარეებით მკურნალობა განსაკუთრებით ეფექტურია ქრონიკულად 

მიმდინარე დაავადებების შემთხვევაში, იცის ფიტოთერაპიული საშუალებების 

ქიმიური საფუძვლები, ოფიცინალური, არაოფიცინალური და ხალხური 

მედიცინის ნომენკლატურა; 

� იცის სამკურნალო საშუალებათა ბრუნვა და სახელმწიფო რეგისტრაცია, 

სერთიფიცირება, გაყიდვა, რეკლამა; ფარმაცევტული ტექნოლოგიები; კერძო 

სამედიცინო მიკრობიოლოგია; ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების 

ტექნოლოგია; ფარმაცევტული წარმოების პროცესები და აპარატები; 

ფარმაცევტული დახმარება; აცნობიერებს მათი შესწავლის აუცილებლობას; 

� აცნობიერებს ფარმაცევტულ პრაქტიკაში საერთაშორისო სტანდარტებით 

განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების აუცილებლობას, ერკვევა 

ფარმაცევტული დაწესებულებების ორგანიზაციულ სტრუქტურასა და 

საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლებში; 

� აცნობიერებს ფარმაცევტული ნედლეულის დამზადების, შრობის, 

გადამუშავების, შენახვის წესების, ანალიზის, სტანდარტიზაციის მეთოდების 

დაცვის მნიშვნელობას უსაფრთხო, ეფექტური და ხარისხიანი ფარმაცევტული 

პროდუქციის მიღებისას, როგორც აფთიაქის, ასევე საწარმოს პირობებში; 

� იცის აფთიაქებში, ლაბორატორიებსა და ფარმაცევტულ საამქროებში მუშაობის 

წესები; 

� იცის ფარმაცევტული პროდუქციის დამზადებისა და ანალიზის დროს 

გამოყენებული აპარატურა-მანქანების, ხელსაწყოების მუშაობის პრინციპები; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები 

� იცის მედიკო-ბიოლოგიური და ფუნდამენტური ფარმაცევტული 

დისციპლინების თეორიული საფუძვლები და აქვს მათი პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი; 

� ერკვევა   თანამედროვე ბიოქიმიური კვლევების მეთოდებში, შეუძლია 



ბიოორგანიზმის შედგენილობაში არსებული ნაერთების სტრუქტურის, 

თვისებებისა და ლოკალიზაციის, აგრეთვე მათი წარმოქმნის გზებისა და 

კანონზომიერებების; გარდაქმნათა თანმიმდევრობისა და მექანიზმის; მათი 

ბიოლოგიური და ფიზიოლოგიური მნიშვნელობის განსაზღვრა. 

� შუძლია სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის რაციონალური შერჩევა;   

� შეუძლია დაზარალებულთათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა; 

� გარკვეულია წამალთა ფორმების კლასიფიკაციასა და მათ სააფთიაქო, თუ 

საქარხნო ტექნოლოგიაში, შეუძლია წამალთა ფორმების დამზადება და 

სტანდარტიზაცია;  

� იცის ფარმაცევტული ტექნოლოგიების თანამედროვე მოთხოვნები, შეუძლია 

ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ანალიზის ჩატარება. შეუძლია 

სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის 

გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული 

ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების 

შესაბამისად; 

� შეუძლია სახელმწიფო ფარმაკოპეაში მოცემული სტანდარტული მეთოდებით 

ნივთიერებათა მიღება და მათი ქიმიური ანალიზის პრაქტიკულად 

განხორციელება; 

� შეუძლია ბუნებრივი (მცენარეული, ცხოველური და მინერალური) და 

სინთეზური ნედლეულის დამზადება, გადამუშავება და შენახვა; 

� შეუძლია სამკურნალო მცენარეული, ნედლეულის დამზადება, გადამუშავება 

სტანდარტიზაცია და შენახვა; 

� იცის მცენარეში შემავალი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების 

გამოცალკევების და მათი იდენტურობის დადგენა; 

� იცის მცენარის მაკროსკოპული და მიკროსკოპული ანალიზი, ჰისტოქიმია და 

მიკროქიმიური ანალიზი, სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის 

მორფოლოგიურ-ანატომიური აღწერა; ფოთლისა და ყვავილის მაკრო და მიკრო 

ანალიზი, დაწვრილმანებული ნედლეულის მიღება საანალიზო სინჯის აღება 

და კეთილხარისხოვნების დადგენა. სამკურნალო მცენარეული ნედლეულების 

ნაკრებების შედგენა და ანალიზი; 

� აქვს უვნებელი და ხარისხიანი სამკურნალო საშუალებებით მომხმარებლის 



უზრუნველყოფის და  მომხმარებლის უფლებების დაცვის უნარი;   

� იცის ატმოსფერული ჰაერის, სასმელი წყლის, ნიადაგის, კვების პროდუქტების 

დამაბინძურებელი ფიზიკურ, ქიმიური და ბიოლოგიური ფაქტორები, 

შეუძლია ნეიტრალიზაციის მეთოდების გამოყენება; 

� აქვს წამლის კლინიკური ეფექტურობისა და ღირებულებითი ეფექტურობის 

შეფასების უნარი;   

� შეუძლია: რეცეპტის მიხედვით წამლის გაცემა და დოზირების, დანიშნულების, 

მიღებისა და გვერდითი ეფექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, 

ურეცეპტოდ გასაცემი სამკურნალწამლო საშუალებების რაციონალური 

შერჩევა;  

� შეუძლია აპარატურა-დანადგარების და ხელსაწყოების უსაფრთხოდ 

ექსპლოატაცია; 

� აქვს მომხმარებლის ფსიქოლოგური სტატუსის შეფასების უნარი; 

� შეუძლია გადაუდებელი სამედიცინო შემთხვევების დროს პირველადი 

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა; 

� აქვს სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული (ფსიქოტროპული, ნარკოტიკული) 

სამკურნალწამლო საშუალებების აღრიცხვისა და გაცემის უნარი; 

� აქვს სახელმწიფო სტანდარტებისა და ნორმატიული-ტექნიკური 

დოკუმენტაციის გამოყენების უნარი; 

� აქვს შეუთავსებადი ან არასწორი დოზირებით გამოწერილი რეცეპტის 

შემთხვევაში, ექიმთან ურთიერთობისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; 

 

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია 

მიიღოს შემდეგი კომპეტენტურობები 

� შეუძლია სამკურნალო საშუალებების ფარმაკოგნოსტური, ტოქსიკოლოგიური 

და ქიმიური ანალიზის  ჩატარება; 

� შეუძლია ფარმაცევტული პროდუქციის ქიმიური, ბიოლოგიური და 

ტოქსიკოლოგიური ანალიზის ჩატარება; 

� შეუძლია განსაზღვროს ტოქსიკანტის მოლეკულის გეომეტრია. ნივთიერებების 

ფიზიკიურ-ქიმიური თვისებები. ტოქსიკანტების სტაბილურობა გარემოში. 



ქიმიური თვისებები. ქიმიური ბმების ტიპები, რომელიც წარმოიქმნება 

ტოქსიკანტსა და სამიზნეს შორის; 

� შეუძლია სამკურნალო, პროფილაქტიკური, პარფიუმერული და კოსმეტიკური 

ნაწარმის ნედლეულის, სუბსტანციის და ფარმაცევტული პროდუქციის 

ხარისხის კონტროლი; 

� ერკვევა ზოგიერთი დაავადების გამომწვევ მიზეზებში და შეუძლია მისი 

სამკურნალო პრეპარატების სწორად შერჩევა; საჭიროების შემთხვევაში 

პრეპარატის შეცვლა; ინფორმაციის მიცემა თითოეულ პრეპარატზე; 

� შეუძლია რაციონალური ფარმაკოთერაპიული დახმარება; 

� შეუძლია განსაზღვროს ფიტოთერაპიული საშუალებების გამოყენების 

ძირითადი პრინციპები, ჩვენება და უკუჩვენება, უპირატესობა ქიმიურ 

შენაერთებთან შედარებით; 

� შეუძლია კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება 

წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად სამკურნალო 

საშუალებათა ტექნოლოგიასა და ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაციაში; 

� შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული 

მეთოდის გამოყენება, სამკურნალო საშუალებების ექსტემპორალური 

დამზადება (რეცეპტის შესაბამისად) და ფარმაცევტული პროდუქციის 

სერიული წარმოება (რეგლამენტის შესაბამისად); 

� შეუძლია ფარმაცევტული პროდუქციის სტაბილურობის განსაზღვრა და 

ვარგისიანობის ვადების დადგენა; 

დასკვნის უნარი  

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები 

� შეუძლია ფარმაცევტული საქმიანობის პროცესში ფაქტობრივი მონაცემების 

გააზრება-გაანალიზება და დასკვნის გაკეთება, წარმოქმნილი პრობლემების 

გამომწვევი ფაქტობრივი მონაცემების შეგროვება, ლოგიკური მსჯელობის 

საფუძველზე ლოგიკური დასკვნის გაკეთება.  

� შეუძლია ფარმაკოპეაში მოცემული ანალიზის  მეთოდების გამოყენებით 

სამკურნალო, პარფიუმერული, კოსმეტიკური და პროფილაქტიკური 



საშუალებების  კეთილხარისხოვნების შესახებ დასკვნის გაკეთება; 

� ატმოსფერული ჰაერის, სასმელი წყლის, ნიადაგის, კვების პროდუქტების 

დაბინძურების შემთხვევაში შეუძლია დასაბუთებული დასკვნის გაკეთება; 

� აქვს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი მასალის შეგროვების, 

დამუშავების, ანალიზის უნარი და შედეგების განმარტება; 

�  

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია 

მიიღოს შემდეგი კომპეტენტურობები 

� შეუძლია ტოქსიკანტების და ტოქსიკურობის შესახებ  მონაცემების შეგროვება და 

განმარტება,  ტოქსიკანტის ზემოქმედების და მისი ტოქსიკურობის, აგრეთვე 

რისკფაქტორების შესახებ დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

� შეუძლია ფარმაცევტული საქმიანობის პროცესში, კერძოდ სამკურნალო 

საშუალებათა ბრუნვის და სახელმწიფო რეგისტრაციის, სერთიფიცირების, 

გაყიდვისა და რეკლამირების დროს  წარმოქმნილი პრობლემების გამომწვევი 

ფაქტობრივი მონაცემების შეგროვება, ლოგიკური მსჯელობის საფუძველზე 

მიზეზების დადგენა და შესაბამისი დასკვნის გაკეთება; 

 

კომუნიკაციის უნარი  

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები 

� შეუძლია პროფესიულ თემებზე დისკუსია და დებატები კოლეგებთან; 

� შეუძლია მომხმარებლისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება; 

� აქვს ინფორმაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკულ 

ფარმაციაში ეფექტურად გამოყენების უნარი; 

� შეუძლია ლათინური ენის იდეებისა და ფარმაცევტული ტერმინოლოგიის 

საკვანძო საკითხების სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა; 

ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა; 

� შეუძლია ახალი პროფესიული მასალის მოძიება და პრეზენტაციის გაკეთება 

კოლეგებისა და მომხმარებლებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ 



ენაზე; 

� აქვს „ბიოეთიკის“ და „ბიოსამედიცინო ეთიკის“, მორალისა და სამათლის 

ურთიერთმიმართების, ეთიკური ანალიზის საშუალებების შესახებ   

ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერის; იდეების, 

არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის მომზადების უნარი; 

� აქვს ჯგუფში და ინდივიდუალურად მუშაობის უნარი; 

� აქვს ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის უნარი; 

 

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია 

მიიღოს შემდეგი კომპეტენტურობები 

� აქვს ახალ სიტუაციაში ადაპტაციის უნარი; 

� შეუძლია საწავლის პერიოდში მიღებული ცოდნის შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, 

აგრეთვე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  

გამოყენებით;  

სწავლის უნარი  

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები 

� შეუძლია ძირითად საბაზო დისციპლინებში საკუთარი სწავლის პროცესის 

თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის 

საჭიროებების დადგენა; 

� გააჩნია პროფესიული და კარიერული ზრდის მიზნით სწავლის უნარი; 

� შეუძლია ბოტანიკის, მცენარეთა მორფოლოგიის, ანატომიისა და 

ფიზიოლოგიის, აგრეთვე ადამიანის ანატომიის, ადამიანის ფიზიოლოგიისა და 

პათოლოგიის თეორიული ასპექტების შესწავლა,  სწავლის პროცესის 

თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება; 

 



პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია 

მიიღოს შემდეგი კომპეტენტურობები 

� აქვს შემდგომ საფეხურზე სწავლის უნარი; 

� გააჩნია დამოუკიდებლად სასწავლო კომპონენტების შერჩევისა და სწავლის 

დაგეგმვის უნარი; 

� აქვს ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის 

პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების უნარი, შეუძლია 

აღნიშნული მიმართულებით სწავლის საჭიროების დადგენა. 

ღირებულებები  

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები 

� გააჩნია ფარმაცევტულ პრაქტიკაში ეთიკისა და სამართლებრივი პრინციპების 

დაცვისა და გამოყენების უნარი; 

� პასუხისმგებელია მასზე დაკისრებული საქმიანობის ხარისხიანად 

შესრულებაზე; 

� იცავს მომხმარებლის ინტერესებს; გააჩნია გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების 

ვალდებულებების შეგრძნება; 

 

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია 

მიიღოს შემდეგი კომპეტენტურობები 

� გააჩნია მუშაობის წარმართვის უნარი სიცოცხლისა და ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გათვალისწინებით;  

� მკურნალ ექიმებთან შეთანხმებით უზრუნველყოფს პაციენტისთვის 

ხელმისაწვდომი მედიკამენტების შერჩევას: 

� მაღალი პასუხისმგებლობით ეკიდება საკუთარ პროფესიულ საქმიანობას, 

განსაკუთრებით: ძლიერმოქმედი, ფსიქოტროპული და ტერატოგენული 

ეფექტის მქონე სამკურნალო საშუალებების დოზების შემოწმებისას და 

გაცემისას; 



� შეუძლია მონაწილეობის მიღება დარგის ღირებულებების ფორმირების 

დასამკვიდრებლად სწრაფვაში; 
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აგრარულ მეცნიერებათა მაგისტრი აგრონომიის სპეციალობით, აგროტექნოლოგიის სპეციალიზაციით; 

ან (აგრარულ მეცნიერებათა მაგისტრი აგრონომიის სპეციალობით, აგროქიმია–ნიადაგმცოდნეობი 

სპეციალიზაციით; ან აგრარულ მეცნიერებათა მაგისტრი აგრონომიის სპეციალობით, აგროეკოლოგიის 

სპეციალიზაციით; ან აგრარულ მეცნიერებათა მაგისტრი აგრონომიის სპეციალობით,  მცენარეთა  სელექცია–

გენეტიკა სპეციალიზაციით; აგრარულ მეცნიერებათა მაგისტრი აგრონომიის სპეციალობით,  მცენარეთა დაცვის 

სპეციალიზაციით;  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამა მიზნად ისახავს, მომზადდეს მაგისტრი, რომელთაც განუვითარდებათ საერთო კულტურული 



პიროვნული თვისებები და პროფესიული კომპეტენციები. მათ შეეძლებათ მემცენარეობის უვნებელი 

პროდუქტების წარმოებისათვის აგრარული პოლიტიკის თანამედროვე პრობლემების გადაწყვეტა. მათ 

ეცოდინებათ სხვადასხვა სახის აგროტექნოლოგიებით, განსაზღვრონ მაღალი ხარისხისა და მაღალი 

მოსავლიანობის მიღწევის შესაძლებლობა, სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის შეარჩიონ და შეაფასონ 

ნიადაგობრივ-კლიმატური ზონები, აგრეთვე აგროფიტოცინოზის მდგომარეობის შეფასებისა და კორექციის 

უნარი, მცენარეთა დაცვისათვის და კვებისათვის მრავალფეროვანი  მეთოდოლოგიური მიდგომების 

გამოყენებით აგრონომიაში ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და კვლევითი მეთოდების დანერგვა, მსოფლიო 

აგრარული მეცნიერების თანამედროვე მიღწევებისა და მოწინავე ტექნოლოგიების  ცოდნა. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

1. ცოდნა და გაცნობიერება – აქვს აგროტექნოლოგიებში ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც 

აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის 

გადაჭრის გზებს; 

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ  

გარემოში  მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ 

შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; 

აგრონომიის თანამედროვე მიღწევების ანალიზის შედეგების და თეორიული ცოდნის გამოყენება 

არსებული ტექნოლოგიების სრულყოფის, ახალი გადაწყვეტილებების შექმნისა და წარმოებაში დანერგვის 

უნარი; 

3. დასკვნის  უნარი  –  რთული  და  არასრული  ინფორმაციის  (მათ  შორის,  უახლესი კვლევების) 

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე 

დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

4. კომუნიკაციის უნარი – თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია 

აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან, 

5.  სწავლის   უნარი   –   სწავლის   დამოუკიდებლად   წარმართვა,   სწავლის   პროცესის 

თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; 

6. ღირებულებები   –   ღირებულებებისადმი  თავისი  და   სხვების  დამოკიდებულების შეფასება და 

ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 
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მასალათმცოდნეობის  მაგისტრი  არჩეული  სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით:  

ა) მასალათმცოდნეობის  მაგისტრი  ლითონმცოდნეობა და ლითონთა დამუშავების ტექნოლოგიების 

სპეციალიზაციით ; 

ბ) მასალათმცოდნეობის  მაგისტრი  შედუღების ტექნოლოგიების სპეციალიზაციით ; 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს ცოდნა ფუნდამენტალურ და ზოგადსაინჟინრო 

მეცნიერებათა სფეროში და მოამზადოს იგი სამაგისტრო სპეციალიზაციის განხრით; შეასწავლოს 

მასალათმცოდნეობის ძირითადი პრინციპები, ლითონებისა და მათი შენადნობების სტრუქტურული 

აგებულება,  ფიზიკო-მექანიკური თვისებები, აგრეთვე სტრუქტურასა და თვისებებს შორის კავშირი; თვისებათა 

კვლევისა და მათი მიზანდასახულად შეცვლის მეთოდები, რაც ერთ-ერთი განმსაზღვრელი პირობაა 

ლითონების საექსპლუატაციო მახასიათებლების ამაღლების თვალსაზრისით.  გააცნობიერებინოს ქიმიური 

შედგენილობისა და თერმული, ქიმიურ-თერმული თუ ფომის შეცვლის სხვადასხვა ოპერაციების გავლენა 

ლითონური მასალის სტრუქტურულ აღნაგობასა და ჩამოყალიბებულ თვისებებზე, გააცნოს ტექნიკაში 

გამოყენებული შავი და ფერადი ლითონები და  შენადნობები, ლეგირებული ფოლადები, სპეციალური და 

განსაკუთრებული თვისებების შენადნობები, მათი შედგებილობა, თვისებები, თვისებათა შეცვლის გზები და 

გამოყენების სფეროები. გააცნოს ახალი მიმართულების - ნანომასალათმცოდნეობის საფუძცლები და შესძინოს 

კონკრეტული ცოდნა ნანოკრისტალური აგებულების მასალებისა და დანაფარების მიღების აირთერმული და 

ელექტრონულ-სხივური ტექნოლოგიები.  



შეასწავლოს ლითონებისა და მათი შენადნობების დამუშავების სახეები: თერმული და ქიმიურ-თერმული 

დამუშავება (მოწვა, ნორმალიზაცია, წრთობა, მოშვება; ცემენტაცია, დააზოტება, დაციანება, დიფუზიური 

მეტალიზაცია; თერმო-მექანიკური დამუშავება და ა.შ.), დამუშავების მიზანი და გამოყენების სფეროები; 

ლითონების ჩამოსხმა და სხმულების წარმოება, ლითონური პროდუქციისა და შენადუღი კონსტრუქციების 

დაპროექტება და  წარმოება, ლითონთა წნევით დამუშავება .  

სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებული საგნების შესწავლით მაგისტრანტს გამოუმუშავდება სწორი 

მიდგომა პროგრესული, უახლესი ტექნოლოგიების მიმართ და შეიძენს  იმ აუცილებელ უნარ-ჩვევებს, რაც მას 

საინჟინრო და მეცნიერული ამოცანების წარმატებით გადაწყვეტაში დაეხმარება.  მაგისტრანტი 

დამოუკიდებლად შეძლებს მისთვის საინტერესო კვლევის მიმართულების შერჩევას დოქტორანტურაში 

სწავლის გასაგრძელებლად. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება – მასალათმცოდნეობის და მონათესავე საინჟინერო  სფეროების აირთერმული 

დანაფარების, აირალური, დეტონაციური, ზებგერითი ,ელექტრორკალური მეტალიზაციით, მაღალი სიხშირის, 

ელექტროიმპულსური, პლაზმური, ვაკუუმურ-კონდენსაციური,  ღრმა და სისტემური ცოდნა; აცნობიერებს 

ცალკეული პრობლემის: ლითონების თერმულ დამუშავებაში, ლითონების ჩამოსხმაში, ლითონების წნევით 

დამუშავებასა და მასალათა შედუღებაში გადაჭრის გზებს; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების  სფეროსათვის 

დამახასიათებელი ,  კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება: 

სხმულების მაკრო, მიკრო, სუბმიკროსტრუქტურების შესწავლა და რაოდენობრივი ანალიზი;,–პლასტიკურობის 

თეორიის მეთოდებზე  დაყრდნობით ლითონების წნევით დამუშავების კონკრეტული ამოცანების ამოხსნა, 

სხეულის დაძაბულდეფორმირებული  მდგომარეობის განსაზღვრა, ძაბვების განსაზღვრის გრაფიკული  

მეთოდის გამოყენება, დეფორმირებული სხეულის ზღვრული მდგომარეობის დადგენა პლასტიკურობის 

პირობებიდან გამომდინარე გაგლინული მილების ხარისხობრივ მაჩვენელებზე მოქმედი ფაქტორების 

გამოვლენა და მათი გათვალისწინება, მილების  გლინვის ტექნოლოგიური პროცესის გამართვა და სტაბილური 

წარმართვა. აირთერმული დანაფარების მიღბის კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, 

ორიგინალური გზების  მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდების 

ლითონების ჩამოსხმაში, წნევით დამუშავებაში, შედუღებაში და თერმულ დამუშავებაში;  

დასკვნის  უნარი  –  მასალათმცოდნეობის სფეროსთვის დამახასიათებელი რთული და არასრული 



ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) მეტალოგრაფიული, მასალათა ფიზიკო-მექანიკური, 

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; ლითონების წნევით 

დამუშავების  სხვადასხვა  პროცესისათვის სხეულის დაძაბულ დეფორმირებული  მდგომარეობის ანალიზიდან 

გამომდინარე მის  მექანიკურ  მდგომარეობაზე  დასკვნის გამოტანა  ლითონური პროფილისის მისაღები  

კალიბრების ფორმისა და  ზომების   ანალიზი და დასაბუთებული დასკვნის გამოტანა; კომპოზიციური 

მასალების  ძირითადი თვისებების  ანალიზის საფუძველზე დასკვნის გამოტანა;   დანაფარის ხარისხზე: 

ადგეზიაზე, ფორიანობაზე და სხვა; 

კომუნიკაციის უნარი – თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია 

აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე, სტანდარტებისა და 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით; 

სწავლის   უნარი   –   მასალათმცოდნეობის დისციპლინების სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა,– 

პლასტიკურობის თეორიის ძირითადი დებულებებზე დაყრდნობით;  ლითონების წნევით დამუშავების ახალი 

პროცების თეორიული საფუძვლების დამოუკიდებლად შესწავლა სწავლის პროცესის თავისებურებების 

გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე. პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების 

გამდიდრების მიზნით , საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა, თანამედროვე საინფორმაციო 

საშუალობების გამოყენება; 

ღირებულებები   – ლითონმცოდნეობის,  შედუღების, წევით დამუშავების  ღირებულებებისადმი თავისი და 

სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

მასალათმცოდნეობის სფეროს ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 



ინჟინერიის მაგისტრი მეტალურგიაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მეტალურგიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მაგისტრანტებს: 

• მისცეს გაღრმავებული ცოდნა მეტალურგიის პროცესების თეორიაში, ლითონების მიღებისა და 

რაფინირების თეორიაში; 

• შეუმუშაოს თანამედროვე სადნობ, სახურებელ,  გამოტუტვის,ცემენტაციის, ელექტროლიზის, 

იონგაცვლით და ექსტრაქციის  აგრეგატებში ტექნოლოგიური პროცესებისა და სამეცნიერო კვლევის 

ჩატარების უნარი; 

• გააცნობიეროს მეტალურგიის თეორიის საფუძველზე ახალი ტექნოლოგიების ანალიზი და მათი 

შემუშავება კონკრეტული ბრძმედის, ფოლადსადნობი, ფეროშენადნობების და ფერადი, მათ შორის 

კეთილშობილი ლითონების წარმოების პირობებში;  

• შეუმუშაოს ახალი ტექნიკის შერჩევის, დანერგვის და რაციონალური გამოყენების უნარი,  

• შეასწავლოს მას: 

შავი ლითონების, შენადნობების მეტალურგიის, კერძოდ: სპეციალური თუჯების, უმაღლესი ხარისხის  და 

სპეციალური, რთული შედგენილობის ფეროშენადნობების და ფერადი ლითონების თანამედროვე ახალი 

ტექნოლოგიების ათვისება, უცხოური მოწინავე საწარმოების მონაცემების ანალიზი და გამოყენება;  

მეტალურგიული ღუმლების და აგრეგატების ზოგადი თეორია, რომელიც მისცემს მაგისტრს საშუალებას 

გამოიყენოს მიღებული ცოდნა ნებისმიერი - დაბალ- და მაღალტემპერატურული, აღდგენითი, სადნობი, 

თერმული, სახურებელი, საშრობი და შეცხობითი ღუმლების დაგეგმარებაში და სათანადო თბური რეჟიმების 

შექმნაში;  ფერადი ლითონების პირო-  და ჰიდრომეტალურგიული პროცესების კვლევა, არსებული 

ტექნოლოგიების კრიტიკული გააზრება  და დახვეწა, მოქმედი, ასაღორძინებელი და შესაქმნელი საწარმოების 

პირობებში;  მეტალურგიის წარმოების ტექნოლოგიის და მენეჯმენტის კავშირი და 

ურთიერთდამოკიდებულება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს მეტალურგიის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, 

ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;  



აქვს შავი ლითონების მეტალურგიის სამი ძირითადი დარგის - თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების 

წარმოების - სისტემური და კომპლექსური ცოდნა, ამით შეუძლია შეიმუშაოს ორიგინალური ტექნოლოგიები, 

რათა ოპერატიულად გამოიყენოს უფრო რენტაბელური  მეტალურგიის ძირითადი აგრეგატები სხვა 

ტრადიციული სქემის ნაცვლად, მაგალითად თუჯსადნობ ღუმელში - ბრძმედში - მოხდეს ფეროშენადნობების 

გამოდნობა, მჟანგავ ფოლადსადნობ აგრეგატში შესრულდეს აღდგენითი პროცესები; 

აცნობიერებს ფერადი ლითონების მეტალურგიის ორი ძირითადი -  პირო- და ჰიდრომეტალურგიული 

ტექნოლოგიის  ძალიან ფართო სპექტრს, რომელიც განპირობებულია როგორც ფერადი ლითონების დნობის 

ტემპერატურის დიდი განსხვავებით, ასევე ნედლეულის შედგენილობით და სასურველი ლითონის მცირე 

შემცველობით; 

შეუძლია ახალი იდეების რეგენირება მეტალურგიაში გარემოს დაცვის მიმართულებით, ვინაიდან 

მეტალურგიის მასშტაბები და გარემოზე ზემოქმედების სპექტრი ძალიან მნიშვნელოვანია. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში 

მოქმედება; მეტალურგიის კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ 

შორის კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;  

თავისუფლად მოქმედებს მეტალურგიულ წარმოებაში, როცა უწევს ოპერატიული მოქმედება წარმოების სრული 

ციკლის პირობებში - ნედლეულიდან მზა პროდუქციის გამოშვებამდე; 

განსაკუთრებულად არის ორიენტირებული ფერადი ლითონების მეტალურგიის ტექნოლოგიურ 

მულტიდისციპლინურ სფეროში, სადაც  საჭიროა პირომეტალურგიული მაღალტემპერატურული პროცესების 

შედარება ჰიდრომეტალურგიულ  პროცესებთან და ნედლეულის გადამუშავების შესაბამისი ოპტიმალური  

ტექნოლოგიური სქემების შერჩევა; 

შეუძლია  ლითონის რაფინირების ხერხების შერჩევა, იცის ლითონის ჯართის უზარმაზარი მარაგის 

გადამუშავების ტექნოლოგიები, ძვირადღირებული ელემენტების შენარჩუნებით და რიგითი ან ზესუფთა 

ლითონების და შენადნობების მიღების მიზნით; 



მეტალურგიის კომპლექსური ცოდნა აძლევს საშუალებას მერყევ ეკონომიკურ გაუთვალისწინებელ პირობებში 

უმოკლეს დროში იპოვოს პრობლემების გადაწყვეტის გზები, მაგალითად დეფიციტური ნედლეულის, 

სათბობის, აღმდგენელის შეცვლა ახალი ხელმისაწვდომი მასალებით; 

 

დასკვნის უნარი - რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული 

ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით 

ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;  

მეტალურგიული ტექნოლოგიური პროცესების  განვითარება სრულდება ლითონის უმაღლესი ხარისხის 

მიღების მიმართულებით, მავნე მინარევების - გოგირდის, ფოსფორის, გამონაბოლქვი აირების, არალითონური 

ჩანართების მოშორების უამრავი ხერხი მჭიდროდაა დაკავშირებული ეკონომიკურ ფაქტორთან და 

ხელთარსებულ შესაძლებლობებთან, ამის გათვალსწინებით შეუძლია კონკრეტულ ეკონომიკურ პირობებში 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება, სამეცნიერო კვლევების უახლეს მონაცემებზე (მაგალითად, კვლევები 

ოქროს არაციანურ გამხსნელებზე) დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი  და პრაქტიკული 

რეკომენდაციების მოწოდება; 

კომუნიკაციის უნარი - თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ 

თუ პროფესიულ მეტალურგიის სპეციალისტების  საზოგადოებასთან ქართულ და მის მიერ არჩეულ უცხოურ 

ენაზე; 

სწავლის უნარი - სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება 

და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; საკუთარი  რეალური შესაძლებლობების და ცოდნის  

ობიექტური შეფასება, შემდგომი მეცნიერული საქმიანობის  მიმართულების და სწავლის გაგრძელების 

საჭიროების დადგენა; მეტალურგიის დოქტორანტურაში სწავლის მიმართულების განსაზღვრა მსოფლიოში 

შექმნილი გარემოს, პრიორიტეტების და ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით; 

ღირებულებები - ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. საზოგადოებაში სხვადასხვა ლითონების (ფოლადის, 



სპეციალური შენადნობების, ოქროს, ვერცხლის, პლატინოიდების და სხვა) მარაგის სტრატეგიული 

ღირებულებებისადმი დამოკიდებულების არგუმენტული შეფასება და მეტალურგიის განვითარების პროცესში 

მონაწილეობის მიღება; 

მეტალურგია კაცობრიობის ცივილიზაციის განვითარების ქვაკუთხედს წარმოადგენს. ნებისმიერი ქვეყნის 

ძლიერება მის ოქროს მარაგებთან და შესაბამისად მეტალურგიის განვითარების დონესთანაა დაკავშირებული. 

დღეს ადამიანები კოსმოსურ და ოკიანის სივრცეებს იკვლევენ, რაც როგორც შავი, ასევე ფერადი მეტალურგიის, 

განვითარების მაღალი დონის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა. ასევე აუცილებელია გარემოს დაცვა 

მეტალურგიის მავნე ზემოქმედებისაგან, სხვაგვარად პლანეტა ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდება. 

ეს ღირებულებები ღრმად უნდა ჰქონდეს მაგისტრანტს გაცნობიერებული ნებისმიერი მეტალურგიული 

პროცესის განხორციელებისას; 

ქვეყანაში მეტალურგის პროფესიის  ღირსეული ადგილის და პატივისცემის დამკვიდრებაში აქტიური 
მონაწილეობა;   
ლითონის ისტორიული და ეკონომიკური მნიშვნელობის, ღირებულებების პოპულარიზაცია და 
სხვებისთვის გაზიარება. 
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გარემოს  ინჟინერიისა და უსაფრთხოების მაგისტრი  საინჟინრო ეკოლოგიის სპეციალიზაციით 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საინჟინრო ეკოლოგიის სფეროში რაციონალური ბუნებათსარგებლობის პრობლემატიკური საკითხების 

გადასაჭრელად, ბიოსფეროს კომპონენტების სისუფთავის კონტროლისათვის და დაბინძურების 

შესამცირებლად ისეთი ტერიტორიულ-სამრეწველო კომპლექსების შექმნა, რომელიც მოიცავს ატმოსფერული 



ჰაერისა და ჰიდროსფეროს დაცვის ტექნოლოგიური პროცესების სქემებს თანამედროვე ტექნიკის გამოყენებით. 

აგრეთვე საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზებისათვის საზოგადოების აქტიურ 

თანამონაწილეობას. 

    საქართველოს ბიოსფეროს ეკოლოგიური მდგომარეობის ცვლილებების, სოციალური ეკოლოგიისა და 

ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემების გადასაწყვეტად, სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებით, 

აგრეთვე ეკოლოგიური სამართლის საფუძველზე დაყრდნობით, ბუნებრივი რესურსების დაცვის ღონისძიებების 

ეკოლოგო–ეკონომიკური ეფექტურობის გათვალისწინებით პრევენციული ღონისძიებების შემუშავება და 

საწარმოთა ეკოლოგიური მენეჯმენტის სწორი წარმართვა.   

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

- ცოდნა და გაცნობიერება – საინჟინრო ეკოლოგიის ცალკეული პრობლემის გადასაჭრელად აცნობიერებს და 

შეიმუშავებს ორიგინალური იდეების განსახორციელებელ გზებს, ეკოლოგიური სამართლის, საწარმოთა 

ეკოლოგიური მენეჯმენტის საფუძვლებზე ბიოსფეროს კომპონენტების სისუფთავის კონტროლისათვის და 

დაბინძურების შესამცირებლად თანამედროვე ტექნიკის გამოყენებას, ეკოლოგიურად უვნებელი 

ტექნოლოგიური პროცესის სქემების შემუშავებას და  სრულყოფას. 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – მრეწველობის სხვადასხვა დარგის საწარმოთა მიერ ეკოლოგიური 

და ეკონომიკური თვალსაზრისით,  ნედლეულის კომპლექსური გამოყენებით ისეთი ტერიტორიულ-

სამრეწველო კომპლექსების შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვით ტექნოლოგიებს უახლესი 

ტექნოლოგიური სისტემებისა და აპარატურის, სამეცნიერო–კვლევითი შედეგების დამუშავების 

მათემატიკურ მეთოდების გამოყენებას, საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზებას, 

გარემოს ობიექტების დაცვის სამართლებრივ კანონმდებლობის, ეკოლოგიური მართვის ასპექტების 

ათვისებასა და პრაქტიკაში გამოყენებას. 

- დასკვნის უნარი – რთული ეკოლოგიური სიტუაციის მქონე რეგიონის მაგალითზე, გარემოს ობიექტების, 

არსებული და დასაპროექტებელი სამრეწველო საკვლევი ობიექტების ეკოლოგიური კვლევისა და 

კონტროლის შედეგების ანალიზის, ბუნებრივი რესურსების დაცვის ღონისძიებების ეკოლოგიურ–

ეკონომიკური ეფექტურობის საფუძველზე, უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური 

სინთეზი, ეკოლოგიური მდგომარეობის პროგნოზირება და დასკვნის გაკეთება.  

- კომუნიკაციის უნარი – საინჟინრო ეკოლოგიის სფეროში რიგი პრობლემატიკური საკითხების შესახებ 

დასკვნების არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია  აკადემიურ თუ პროფესიულ 

საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე. არსებული ეკოლოგიური პრობლემების და მათი 

პრევენციული ღონისძიებების შემუშავება და გატარება საინფორმაციო–საკომუნიკაციო მიღწევათა 



გათვალიაწინებით. 

- სწავლის უნარი – საინჟინრო ეკოლოგიის თვალსაზრისით სამრეწველო რეგიონების მიხედვით გარემოს 

ობიექტების ეკოლოგიური  მდგომარეობის შესწავლა, ბიოსფეროს კომპონენტების დაცვის, უსაფრთხო 

უახლესი ტექნოლოგიური პროცესების თავისებურებებისა და რაციონალური ბუნებათსარგებლობის 

პრობლემების გადაწყვეტის ძირითადი ეტაპებისა და პერსპექტივების დასახვის სწავლის დამოუკიდებლად 

წარმართვა. ასევე ატმოსფერული ჰაერისა და ჰიდროსფეროს დაცვითი ტექნოლოგიური პროცესების 

თავისებურებების გაცნობიერება, სოციალური ეკოლოგიისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვის 

სტრატეგიული გეგმის დამუშავება.  

–   ღირებულებები – საქართველოსა და სხვა ქვეყნების  გარემოს ობიეტების ეკოლოგიური   

       მდგომარეობის ცვლილებების, პრობლემებისა და მათ ღირებულებებისადმი დამოკიდებულებების   

       შეფასება, პრევენციულ ღონისძიებებში თანამონაწილეობა და ახალი ღირებულებების   

       დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 
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სასურსათო ტექნოლოგიის   მაგისტრი  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სტუდენტს მისცეს ღრმა სისტემური ცოდნა სასურსათო ტექნოლოგიის სხვადასხვა დარგში. შეასწავლოს 

სასურსათო პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური სქემები, საწარმოო ხერხები და მეთოდები, წარმოებისას 

მიმდინარე ფიზიკო–ქიმიური პროცესები, შესაბამისი მანქანა–დანადგარები. ახალი სანედლეულო რესურსის 

გამოვლენა და მათ ბაზაზე ახალი სახის პროდუქციის შექმნა, დარგის პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება და 



სამეცნიერო სამუშაოებში მონაწილეობა. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება – სასურსათო ტექნოლოგიის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც   

აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის 

გადაჭრის გზებს; დარგობრივი ინფორმაციული ტექნოლოგიების და პროგრამული პაკეტების გამოყენება. 

ტექნოლოგიური პროცესების დაგეგმვა, პროექტირების და განხორციელების ჩვევების გამომუშავება. 

ტექნოლოგიური პროცესების დროს კანონზომიერებების და თავისებურებების შემეცნება.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში 

მოქმედება, კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, 

კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; საწარმოს 

ტექნოლოგიური სქემის და ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტურობაზე ზრუნვა. უახლესი მეთოდებისა და 

მიდგომების გამოყენებით კვლევითი, კონსტრუქციული და ტექნიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. 

ტექნიკურ საშუალებებისა და მოწყობილობა-დანადგარების ექსპლუატაციისთვის დადგენილი ნორმების, 

წესების და სტანდარტების დაცვა. ექსპერიმენტულ –ტექნოლოგიური ინოვაციების ხელშეწყობა და 

განვითარება. მანქანა-დანადგარების, ტექნოლოგიური ხაზების  საექსპლუატაციო ღირებულებების შეფასება და 

მათი შემდგომი მოდერნიზაცია. 

დასკვნის გაკეთების უნარი – სასურსათო ტექნოლოგიაში რთული და არასრული ინფორმაციის  კრიტიკული 

ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით 

ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; კრიტიკული აზროვნების         ჩამოყალიბება პროცესების მოდელირებისა 

და და ამოცანათა გადაწყვეტის პროცესში. 

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე სასურსათო ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება, პრობლემებზე ადექვატური რეაგირება.  პროდუქციის შემდგომი სრულყოფის და 

ბაზრის მოთხოვნილებების გათვალისწინებით ტექნოლოგიური რეგლამენტის კორექტირება და ახალი 

რესურსების გამოთვლა. ექსპერტიზის შეფასება-შეჯერება  სტანდარტებთან  და სხვა მარეგულირებელ 

დოკუმენტებთან შესაბამისობაში. კომპიუტერული გამოთვლების მეთოდებითა და კომპიუტერული 

მოდელირებით ექსპერიმენტალური კვლევის ოპტიმალური და სწორი ორგანიზება. 

კომუნიკაციის უნარი - სასურსათო ტექნოლოგიის პრობლემების ირგვლივ თავისი დასკვნების, პერსპექტივის 

და ინოვაციური წინადადებების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ 

პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხო ენებზე, ლაკონურად, გასაგებად დაწერითი ნორმებია 

დაცვით პროფესიული დოკუმენტაციის შედგენისა და წარდგენის უნარი.  აკადემიური პატიოსნების 

სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით;  



სწავლის ნარი – სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება,  

პროფესიული ზრდის სტრატეგიის დაგეგმვა და სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა. 

ღირებულებები – ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.  პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის 

მიღებული ნორმების დაცვა; 

პროფესიული ღირებულებებიდან გამომდინარე დარგის განვითარების პერსპექტივის  არგუმენტაცია ქვეყნის 

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ასპექტში, -კოლეგებთან თანამშრომლობით პროფესიასთან 

დაკავშირებული ფასეულობების და ახალი ღირებულებების დამკვიდრება. 
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ქიმიის მაგისტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ქიმიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტი, რომელიც 

აღჭურვილი იქნება ღრმა როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული  ცოდნით, რასაც უზრუნველყოფს პროგრამის 

სასწავლო (თეორიული კურსები) და კვლევითი (ექსპერიმენტული ნაწილი) კომპონენტები.  

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს ქიმიის დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, 

ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს; 



შეუძლია სამეცნიერო, სამეცნიერო-პოპულარული, თუ სხვა დარგობრივი ლიტერატურის საშუალებით 

თვალყური ადევნოს დარგის განვითარების ტენდენციებს, გააცნობიეროს ქიმიისა და ქიმიური ინჟინერიის 

წინაშე მდგომი თანამედროვეობით გამოწვეული ამოცანები. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში 

მოქმედება; დარგის კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის 

კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ქიმიის 

თეორიული ცოდნის გამოყენება ქიმიური და მისი მონათესავე დარგების პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრაში; 

შესასრულებელი სამუშაოს პროექტირება, დაგეგმვა, დავალებების განაწილება და მის შესრულებაზე 

მონიტორინგი. შეეძლება ქიმიური ნაერთების სინთეზი, ანალიზი, უცნობი ნივთიერების აღნაგობისა და 

სისუფთავის დადგენა. 

დასკვნის უნარი - რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული 

ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით 

ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; ლიტერატურის ანალიზის და/ან ექსპერიმენტით მიღებული შედეგების 

გაანალიზება და დასკვნის გამოტანა.  საანალიზოდ წარმოდგენილი ნივთიერების (მათ შორის ახალი) 

სისუფთავისა და აღნაგობის დადასტურება. 

კომუნიკაციის უნარი - თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ 

თუ პროფესიულ  საზოგადოებასთან ქართულ და მის მიერ არჩეულ უცხოურ ენაზე; დარგის ტერმინოლოგიის 

ცოდნა; როგორც დარგის სპეციალისტების, ისე ფართო საზოგადოების წინაშე პრეზენტაცით წარდგენის, 

შესრულებული ამოცანის შესახებ ანგარიშის დაწერის უნარი.  

სწავლის უნარი - სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება 

და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; დარგის წინაშე თანამედროვეობით წამოჭრილი ამოცანებიდან 

გამომდინარე შეძენილი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის ბაზაზე ცოდნის დამოუკიდებლად მუდმივად 

განახლების უნარი. მუდმივად განახლებადი თანამედროვე ლაბორატორიული მეთოდებისა და 

მოწყობილობა/დანადგარების დამოუკიდებლად ათვისება.  



ღირებულებები - ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. მუდმივი ზრუნვა პროფესიული ეთიკის გაღრმავებასა და 

თანამედროვე სტანდარტების დამკვიდრებაში. მისი პროფესიული მოღვაწეობის შედეგების (დასკვნების, 

ანალიზების და ა.შ) მნიშვნელობის გაცნობიერება. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ქიმიური და ბიოლოგიური  ინჟინერიის   მაგისტრი არჩეული  სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით:  

ა) ქიმიური და ბიოლოგიური  ინჟინერიის   მაგისტრი ქიმიური ტექნოლოგიის სპეციალიზაციით;  

ბ) ქიმიური და ბიოლოგიური  ინჟინერიის   მაგისტრი ბიოლოგიური ტექნოლოგიის სპეციალიზაციით;  

გ) ქიმიური და ბიოლოგიური  ინჟინერიის   მაგისტრი ნავთობისა და გაზის გადამუშავების ტექნოლოგიის სპეციალიზაციით;  

დ) ქიმიური და ბიოლოგიური  ინჟინერიის   მაგისტრი ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიის სპეციალიზაციით; 

 ე) ქიმიური და ბიოლოგიური  ინჟინერიის   მაგისტრი პარფიუმერული და კოსმეტიკური პროდუქციის წარმოების ინჟინერიის 

სპეციალიზაციით; 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

• სტუდენტს მისცეს ღრმა და სისტემური ცოდნა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის  სხვადასხვა სპეციალიზაციაში- 

არაორგანული, ორგანული, სილიკატური, ელექტროქიმიური,  მაღალმოლეკულური, კომპოზიციური მასალების, ფარმაცევტული,  

ბიოლოგიური ტექნოლოგია-ტექნოლოგიური პროცესების  მართვის, წარმოქმნილი პრობლემების და ამოცანების აღქმისა და მათი 

პრაქტიკული გადაჭრისათვის. 



• შეასწავლოს  ღრმად და საფუძვლიანად  დარგის ძირითადი პრინციპები, თეორიები და კონცეფციები, ტექნოლოგიური 

პროცესების მართვა, სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ინოვაციების დაგეგმვა, პროექტირება და განხორციელება, პროდუქციის 

შეფასების მეთოდოლოგია; საბაზრო მოთხოვნილების გათვალისწინებით ტექნოლოგიური რეგლამენტის კორექტირება და ახალი 

რესურსების გათვლა, პრობლემებზე ადექვატური რეაგირება. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება–ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროს ღრმა და სისტემატური ცოდნა, დარგობრივი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების და პროგრამული პაკეტების გამოყენების, ტექნოლოგიური პროცესების დაგეგმვის, პროექტირების 

და განხორციელების უნარის გამომუშავება, ტექნოლოგიური პროცესების მიმდინარეობის დროს  კანონზომიერებების და 

თავისებურებების გლობალურ დონეზე შემეცნება, სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ინოვაციების ხელშეწყობა და განვითარება, 

კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბება პროცესების მოდელირებისა და ამოცანათა გადაწყვეტის პროცესში, მომიჯნავე და 

ქვედარგებს შორის კავშირის გაცნობიერება, წარმოების მენეჯერული და მარკეტინგული მართვის პრინციპების გაცნობიერება.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი–ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სფეროში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების 

მართვა, დარგში არსებული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების მოძიება, საწარმოს 

ტექნოლოგიური სქემის და ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტურობაზე ზრუნვა, უახლოესი მეთოდებისა და მიდგომების 

გამოყენებით კვლევითი, კონსტრუქციული და ტექნიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება, ტექნიკურ საშუალებების და 

მოწყობილობა-დანადგარების ექსპლუატაციისათვის დადგენილი ნორმების, წესების და სტანდარტების დაცვა, საექსპლუატაციო 

ღირებულებების შეფასება და მათი შემდგომი მოდერნიზაცია.  

დასკვნის უნარი–საინფორმაციო წყაროებიდან მოძიებული და უახლესი კვლევების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დარგთან 

დაკავშირებული დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება, პრობლემებზე ადექვატური რეაგირება. პროდუქციის შემდგომი 

სრულყოფის და ბაზრის მოთხოვნილებების გათვალისწინებით ტექნოლოგიური რეგლამენტის კორექტირება და  ახალი რესურსების 

გათვლა. ექსპერტიზის შედეგების შეფასება-შეჯერება საერთაშორისო სტანდარტებთან, კანონებთან და სხვა მარეგულირებელ 

დოკუმენტებთან შესაბამისობაში. კომპიუტერული გამოთვლების მეთოდებითა და კომპიუტერული მოდელირებით 

ექსპერიმენტალური კვლევის ოპტიმალური და სწორი ორგანიზება. ბიზნეს გარემოს ანალიზი საჭირო ინსტრუმენტების-ინდუსტრიის 

ანალიზის და ბაზრის ანალიზის გამოყენებით. 

კომუნიკაციის უნარი–მშობლიურ და უცხო ენაზე კომუნიკაცია. იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების 

შესახებ ლაკონური და ლოგიკურად გამართული დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება, დარგის პრობლემების, 

პერსპექტივის და ინოვაციური წინადადებების საჯარო განხილვის მომზადება და მასში მონაწილეობა როგორც ადგილობრივ, ისე 

უცხოელი სპეციალისტების გარემოცვაში. თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.   

სწავლის უნარი–ცოდნის თვითშეფასებაზე დაყრდნობით პროფესიული ზრდის სტრატეგიის დაგეგმვა და სწავლის მიმართულებების 



განსაზღვრა. უცხო ენის ფლობის ზოგადი და სპეციფიკური უნარის გამომუშავება უცხოეთში სწავლის გაცვლითი პროგრამების 

ფარგლებში. 

ღირებულებები–პროფესიული ღირებულებებიდან გამომდინარე დარგის პერსპექტივის განვითარების არგუმენტაცია ქვეყნის 

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ასპექტში, დარგთაშორის კავშირის გაცნობიერება.პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა 

და მორალის  მიღებული ნორმების დაცვა. 

კოლეგებთან თანამშრომლობით  პროფესიასთან დაკავშირებული ფასეულობების და ახალი ღირებულებების დამკვიდრება. 

ეკოლოგიური და შრომის უსაფრთხოებით  გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვაზე პროფესიონალური პასუხისმგებლობა. 
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ფარმაცია 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ფარმაციის მაგისტრი არჩეული  სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით:  

ა) ფარმაციის მაგისტრი ფარმაცევტული ანალიზის სპეციალიზაციით; 

ბ) ფარმაციის მაგისტრი სამრეწველო ფარმაციის სპეციალიზაციით; 

გ) ფარმაციის მაგისტრი ფარმაცევტული კოსმეტოლოგია და პარფიუმერიის სპეციალიზაციით . 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ფარმაცევტული დისციპლინების სიღრმისეული შესწავლა, ფარმაციის პრაქტიკოსი 

კადრების მომზადება,  რომლებიც მიიღებენ ღრმა და სისტემურ ცოდნას ფარმაცევტული ანალიზის,  სამრეწველო ფარმაციის, აგრეთვე 

ფარმაცევტული კოსმეტოლოგიისა და პარფიუმერიის სპეციალიზაციებით.   

სამაგისტრო პროგრამა უპირატესად მიმართულია სტუდენტებში ფარმაცევტისათვის აუცილებელი უნარების 

გამომუშავებაზე, რასაც ახლავს მათთვის ფარმაცევტის საქმიანობისათვის საჭირო პროფესიული ეთიკისა და თეორიული ცოდნის 

გადაცემა.  შემუშავებული პროგრამა მაგისტრანტებს მისცემს  სიღრმისეულ ცოდნას ფარმაციის ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: 



სამკურნალწამლო საშუალებათა მოძიება, მოპოვება, გამოკვლევა, ტოქსიკო-ქიმიური ანალიზი, სამკურნალო საშუალებების 

დამზადება, შენახვა და გაცემა, დასამუშავებელი საკითხების ეკონომიკური მხარის დაგეგმვა, ბაზრის მოძიება და სხვა.  

კურსდამთავრებულები  შეძლებენ ახალ გარემოში ადექვატურ მოქმედებას; კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელებას, უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებას ფარმაცევტული ანალიზის,  სამრეწველო ფარმაციის, აგრეთვე ფარმაცევტული 

კოსმეტოლოგიისა და პარფიუმერიის მიმართულებით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება – აქვს სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების 

საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;  

 

� აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლების აუცილებლობას, აქვს საკუთარი ცოდნის და ჩვევების ობიექტურად 

შეფასების უნარი. 

� აცნობიერებს სამკურნალო საშუალებათა ქიმიის განვითარებისა და სამკურნალო საშუალებათა მიღების წყაროების 

მნიშვნელობას;  

� აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა, ფარმაცევტული საქმიანობის სახელმწიფო პოლიტიკის და სამართლებრივი საფუძვლების, 

ფარმაცევტული სამსახურის ორგანიზაციის განხრით,  

� იცის აფთიაქის, ფარმაცევტული საწარმოების და ბაზების სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები.  

� აქვს ფარმაცევტული ქიმიის და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის ღრმა ცოდნა და შეუძლია სამკურნალო პრეპარატების კომბინირება 

წამლის ეფექტის გაზრდის მიზნით.  

� იცის ქიმიური ნივთიერებების თავსებადობა და შეუძლია მკურნალობის პროცესში ანტაგონიზმის და სინერგიზმის სახეების 

გათვალისწინება;  

� იცის ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ანალიზის მეთოდები, მათი სპეციფიკური თავისებურებები; სასამართლო-სამედიცინო და 

სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის ორგანოების ორგანიზაცია; ფარმაცევტ-ტოქსიკოლოგის, ექსპერტ-ქიმიკოსის უფლება-

მოვალეობები. 

� აქვს კვლევითი სამუშაოს შესრულებაში მონაწილეობის უნარი;  

� აქვს სამკურნალო მცენარეული, ცხოველური და მინერალური ნედლეულის კვლევის  დაგეგმვის, ანალიზის მეთოდების 

შერჩევის და სამეცნიერო ცოდნის გამოყენების უნარი;  

 

              ფარმაციის მაგისტრი ფარმაცევტული ანალიზის სპეციალიზაციით 

 

� აცნობიერებს ფარმაკოლოგიური ჯგუფების მიხედვით პრეპარატების კლასიფიკაციის, მედიკამენტების დანიშვნისას მათი 

ჩვენებების, უკუჩვენებების, გვერდითი ეფექტებისა და დოზირების სქემების მნიშვნელობას;  

� იცის ფარმაკოკინეტიკურ და ფარმაკოდინამიკურ პროცესებზე მოქმედი ფაქტორების თავისებურებები, პაციენტთა გარკვეული 

კატეგორიების (მოხუცები, ბავშვები, ორსულები) მკურნალობის სპეციფიკა; შხამიანი და ძლიერმოქმედი მედიკამენტების 



დიფერენცირების პრინციპები, გვერდითი და ტოქსიკური ეფექტების პროგნოზირება და მათი თავიდან აცილება;  

� იცის ფარმაცევტული ანალიზის მეთოდები – ფიზიკური, ქიმიური, ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები და აცნობიერებს  

სამკურნალო საშუალებათა გაუვარგისობის მიზეზები შესწავლის აუცილებლობას. 

 

� იცის სამკურნალო პრეპარატების თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი; წამალთა ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდების 

ზოგადი სისტემატიზაცია, არსი, შესაძლებლობები, გამოყენებითი ასპექტები, პრაქტიკული სამუშაოების წარმოებისათვის 

გამოყენებული ხელსაწყოების აგებულება და მუშაობის პრინციპები. 

� იცის ფარმაცევტული პროდუქტების ქიმიური ანალიზის მეთოდები, სამკურნალო საშუალებათა სტანდარტიზაციის 

მეთოდები, სამკურნალო საშუალებების ფარმაკოლოგიური ანალიზის სპეციფიკურობა,  

� იცის მცენარეთა ანალიზის ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური მეთოდები; 

 

ფარმაციის მაგისტრი სამრეწველო ფარმაციის სპეციალიზაციით 

 

� ფარმაცევტულ ტექნოლოგიებში აქვს სისტემური ცოდნა და შეუძლია რეცეპტის სწორად გაანალიზება, ფარმაკოლოგიური 

ჯგუფების დახასიათება, იცის  მათი თავისებურებები, გამოწერის წესები, მოქმედების მექანიზმები. 

� იცის ფარმაცევტული დარგის საწარმოთა მენეჯმენტი, დარგის მარკეტინგის საფუძვლები;      აცნობიერებს ამ ცოდნის 

გამოყენების მნიშვნელობას პრაქტიკულ საქმიანობაში; 

� იცის სამედიცინო და ფარმაცევტული საქონლის ნომენკლატურა და ასორტიმენტი; სავაჭრო მარკა, როგორც ფარმაცევტული 

ფირმის კონკურენტუნარიანობის ფაქტორი. სამედიცინო დანიშნულების საქონლის საქონელმცოდნეობითი კლასიფიკაცია; 

ინფორმაცია სამედიცინო საქონლის დასახელების შესახებ; ტარისადმი და შეფუთვისადმი წაყენებული ძირითადი, 

სტანდარტული და განსაკუთრებული მოთხოვნები; სამკურნალო საშუალების (ფარმაცევტული პროდუქტის) ხარისხის 

შეფასებისათვის გამოყენებული მაჩვენებლები; წამლის ფორმების ხარისხისადმი წაყენებული მოთხოვნები და აცნობიერებს 

მათ მნიშვნელობას; 

� იცის სამრეწველო ბიოტექნოლოგია და ფარმაცევტული მიკრობიოლოგია; 

 

 

              ფარმაციის მაგისტრი ფარმაცევტული კოსმეტოლოგია და პარფიუმერიის სპეციალიზაციით  

 

� აქვს სისტემური ცოდნა პარფიუმერული და კოსმეტიკური საშუალებების ექსპერტიზაში, კოსმეტოლოგიასა და 

პარფიუმერიაში, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;  

� იცის სამედიცინო მიკრობიოლოგის და დერმატოლოგია; ფლობს მიკროორგანიზმების (ბაქტერიების, სოკოების, ვირუსების) და 

მცენარეების მორფოლოგიურ,ფიზიოლოგიურ და  ბიოქიმიურ კანონზომიერებებს; 



� იცის პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია; 

� იცის კოსმეტიკური საშუალებების ტექნოლოგიის ძირითადი პრინციპები; დერმატოლოგია, კლინიკური ფარმაცია, 

ფარმაცევტული მიკრობიოლოგია, პარფიუმერული და კოსმეტიკური საშუალებების ექსპერტიზის მეთოდები; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური 

პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; 

 

� შეუძლია მცენარის აღწერიდან დაწყებული, მისგან სამკურნალო საშუალების მიღებით და ხარისხის კონტროლით 

დამთავრებული ყველა მანიპულაციის ჩატარება.  ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებიდან, ამა თუ იმ დაავადების 

საწინააღმდეგო სათანადო წამლის ფორმის შემუშავება. წამლის კეთილხარისხოვნების შემოწმება, გაითვალისწინოს და 

დაიცვას სახელმწიფოს პოლიტიკა ფსიქოტროპულ და შხამ–ნარკოტიკულ სამკურნალო პრეპარატებთან მიმართებაში;   

� შეუძლია სამედიცინო დანიშნულების საქონლის საქონელმცოდნეობითი კლასიფიკაცია მათი  ნიშანთვისებების მიხედვით; 

საქონლის კლასიფიკაცია მიზნობრივი დანიშნულების და გადამუშავების ხარისხის მიხედვით; იცის სამკურნალო 

საშუალებების (ფარმაცევტული პროდუქტების) ვარგისობის ვადები და შეუძლია მათი განსაზღვრა ნორმატიულ-ტექნიკური 

დოკუმენტაციასთან შესაბამისად. შეუძლია განიხილოს შემთხვევები, როცა პრეპარატები არ ექვემდებარება გაცემას;  
� შეუძლია წამლის სახელმწიფო პოლიტიკაში ორიენტირება, (მოიძიოს და მოიპოვოს ინფორმაცია, როგორც ახალი წამლების და 

ფარმაკოლოგიური ჯგუფების, ასევე ძველი წამლების ახლებურად გამოყენების ნიუანსების შესახებ და ამ ინფორმაციის 

მიტანა ექიმებამდე); დანიშნულების შემდგომ პერიოდში, დანიშნულების კორექტირება;  

� შეუძლია გარკვეულ სოციალურ პირობებში მიკრო და მაკროორგანიზმებს შორის ურთიერთდამოკიდებულებაში 

ორიენტირება. სპეციფიკური პროფილაქტიკა და პირველადი მედიკამენტური სამედიცინო დახმარების გაწევა; 

� დამოუკიდებლად შეუძლია სამკურნალო საშუალებების დაჯგუფება ფორმის და მოქმედების მექანიზმის მიხედვით; 

საჭიროების შემთხვევაში ერთი პრეპარატის მეორეთი შეცვლა; 

� შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს ფარმაციის ორგანიზაციის და ეკონომიკის მიზანმიმართულება  გამოყენებითი 

თვალსაზრისით, ფარმაცევტული დაწესებულებების და  საწარმოების ორგანიზაცია, მართვა (მენეჯმენტი) და ფარმაცევტული 

საქმიანობა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში (მარკეტინგი); 

 

ფარმაციის მაგისტრი ფარმაცევტული ანალიზის სპეციალიზაციით 

 

� შეუძლია ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ანალიზის დამოუკიდებლად ჩატარება,  სასამართლო-სამედიცინო და სასამართლო-

ქიმიური ექსპერტიზის ორგანიზაცია; 

� შეუძლია მცენარეული, ცხოველური და სინთეზური ნედლეულის ვარგისიანობის კონტროლი; 



� სრულყოფილად ფლობს მცენარეთა ანალიზის ფიზიოლოგიურ და ბიოქიმიურ მეთოდებს; 

� შეუძლია სამკურნალო საშუალებების ფარმაკოლოგიური ანალიზი; 

�  შეუძლია ჩაატაროს ფარმაცევტული პროდუქტების ქიმიური ანალიზი და სამკურნალო საშუალებების სტანდარტიზაცია; 

 

ფარმაციის მაგისტრი სამრეწველო ფარმაციის სპეციალიზაციით 

 

� შეუძლია ფარმაცევტული ნაწარმის წარმოების, სტანდარტიზაციის, ხარისხის კონტროლის, შეფუთვის, შესყიდვის, 

გადაგზავნა-გადაზიდვის, შენახვის, გაყიდვის, მის შესახებ მოსახლეობისა და სპეციალისტების ინფორმირების, მისი რეკლამის, 

მარკეტინგის, ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტის, გამოყენების, განადგურების და ფარმაცევტულ პროდუქტთან 

დაკავშირებულ  სხვა მოქმედებების კონტროლი; 

� იცის ფარმაცევტული დარგის საწარმოთა მენეჯმენტი, დარგის მარკეტინგის საფუძვლები და შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება 

პრაქტიკულ საქმიანობაში. შეუძლია ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზება; 

� შეუძლია აკონტროლოს სამკურნალწამლო საშუალებათა მიმოქცევა, ვარგისიანობა, პროდუქციის საცალო რეალიზაციის 

ნებადართულობა. 

� შეუძლია სააფთიაქო საქონლის მოძრაობის ორგანიზაცია. ორიგინალური იდეების ჩამოყალიბება ფარმაცევტული ბაზის, 

როგორც საქონელგამტარი ქსელის ერთ-ერთი რგოლის ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად;  

� შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში წარმატებით გამოიყენოს ქიმიურ-ფარმაცევტული ქარხნების მოწყობილობები; 

 

           ფარმაციის მაგისტრი ფარმაცევტული კოსმეტოლოგია და პარფიუმერიის სპეციალიზაციით 

� იცის და პრაქტიკაში იყენებს უტილიტარიზმის ეთიკას, დეონტოლოგიურ ეთიკას, პრიციპი ”არ ავნო”, “აკეთე სიკეთე”, 

პაციენტის ავტონომიის პატივისცემის პრინციპს, სამართლიანობის პრინციპს, სიმართლის წესს, კონფიდენციალობის წესს. 

� პრაქტიკაში იყენებს ცოდნას დერმატოლოგიაში, კლინიკურ ფარმაციაში; 

� პრაქტიკულად იყენებს ფარმაცევტული მიკრობიოლოგიის მეთოდებს; 

� შეუძლია პარფიუმერული და კოსმეტიკური საშუალებების კონტროლი, კვლევის ფარმაკოპეული მეთოდების გამოყენებით; 

 

დასკვნის უნარი – რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;  

 

� აქვს დროის ორგანიზების, პრიორიტეტების შერჩევის, ვადების დაცვის და შეთანხმებული სამუშაოს შესრულების უნარი;  

� შეუძლია თავის საქმიანობასთან დაკავშირებული რესურსების სწორად დაგეგმვა;  



� პასუხს აგებს შესრულებულ სამუშაოზე და შეუძლია მისი შეფასება და კრიტიკა. 

� სწორად აღიქვას კავშირი მოქმედი ნივთიერების ქიმიურ სტრუქტურას, წამლის მომზადების ტექნოლოგიასა და მის 

ფარმაკოლოგიურ ეფექტს შორის; 

� ტოქსიკო-ქიმიური კვლევების და სამკურნალო საშუალებების კონტროლის მიზნით მიმდინარე კვლევების  დასრულებისას, 

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე შეუძლია დასაბუთებული დასკვნის გაცემა. 

� უახლოეს მონაცემებზე დაყრდნობით მოახდინოს წამალთა დიფერენციაცია ფარმაკოლოგიური ჯგუფების მიხედვით, 

დანიშვნის ჩვენებების, გვერდითი ეფექტების და უკუჩვენებების მიხედვით; 

� შეუძლია ორიგინალში გაეცნოს მისთვის საჭირო ლიტერატურას, დაამყაროს კონტაქტები და მიიღოს უცხოური 

სპეციალისტების კონსულტაცია,  დეტალური წერილობითი ანგარიშების და ჩანაწერების მომზადება.   

� შეუძლია სამეცნიერო ნაშრომების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;  

 

კომუნიკაციის უნარი – თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ 

საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით;  

 

� იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს (ICT)- შეუძლია მათი 

გამოყენებით ინფორმაციის მოძიება; კოლეგებთან ურთიერთობა. 

� შეუძლია მულტიმედიის და ელექტრონული, ინტერაქტიული პროგრამების გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში;  

� შეუძლია სხვადასხვა წყაროებიდან ფარმაციის სფეროში სპეციფიკური პროფესიული ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება, 

სამეცნიერო საზოგადოების წინაშე აკადემიურ დონეზე ანგარიშის წარმოდგენა. 

� აქვს კომპიუტერის, საოფისე პროგრამების გამოყენების უნარი; აქვს ინფორმაციის წყაროების მოძიების უნარი, ინფორმაციის 

შენახვისა და გამოყენების უნარი, ელექტრონულ ფორმატში კომუნიკაციის უნარი.  

� ცალკეული პრობლემის გადაჭრის მიზნით, შეუძლია ორიგინალში გაეცნოს მისთვის საჭირო ლიტერატურას, დაამყაროს 

კონტაქტები და მიიღოს უცხოური სპეციალისტების კონსულტაცია,  დეტალური წერილობითი ანგარიშების და ჩანაწერების 

მომზადება.   

  

სწავლის უნარი – სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად 

დაგეგმვის მაღალი დონე;  

 

� აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვების დასმის, აგრეთვე, არავერბალური კომუნიკაციის უნარი;  

� შეუძლია ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება;  

� მიღებული ცოდნის გამოყენებით შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა.  



� მიღებული ცოდნის გამოყენებით შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა.  

� აქვს კვლევის არსებული მეთოდების სრულყოფის და ახალი მეთოდების ათვისების უნარი. 

� შეუძლია ტოქსიკო-ქიმიური, ფარმაკოლოგიური, ფარმაკოგნოსტული და ფარმაცევტული ანალიზების სწავლის პროცესის 

თავისებურებების გაცნობიერება კვლევის პროცესის დაგეგმვა 

 

 ღირებულებები – ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში 

წვლილის შეტანა.  

� შეუძლია ფარმაციისათვის მისაღები ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა და პროფესიული 

ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების სწორი შეფასება, ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში 

წვლილის შეტანა. 

� უნარი აქვს ფარმაცევტული საქმიანობის წარმართვა გარემოს დაბინძურების გარეშე. 

� ეკოლოგიური და სიცოცხლის უსაფრთხოების ამაღლებისაკენ მუდმივი სწრაფვა,  

მოწესრიგებულობა, ეთიკურობა, გულისხმიერება, პროფესიონალიზმი, ჰუმანიზმი. 

 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ქიმიური და ბოლოგიური ინჟინერიის სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს მაღალკვალიფიცირებულ და 

მოტივირებულ სპეციალისტთა კადრების მომზადებას, რომელთაც უნარი შესწევთ საპასუხისმგებლო 



თანამდებობებზე მუშობის შედეგად მონაწილეობა მიიღონ მრავალრიცხოვანი, საქართველოში მომქმედი 

სასწავლო-საკვლევი დაწესებულებების და სამრეწველო ობიექტების სამეცნიერო-პრაქტიკულ საქმიანობაში და 

მათი განვითარების დაგეგმვაში. 

სადოქტორო პროგრამაში წარმოდგენილი დარგობრივი სპეციალისტების მრავალფეროვნება და მნიშვნელობა 

განსაზღვრავს მის აქტუალობას და პერსპექტულობას, რაც საშუალებას შექმნის ქვეყნის პოტენციალის და 

ცალკეული დარგების კონკურენტუნარიანობის ზრდას, შესაბამისად სპეციალისტთა მოთხოვნადობას ისეთ 

სფეროებში, როგორიცაა ორგანული ნაერთების, ნავთობის, გაზის, ბიოლოგიური, ფარმაცევტული და 

პოლიმერული მასალების ტექნოლოგიები, ახალი სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო, დეკორატიული 

სილიკატური (მინა, მინანქარი, კერამიკა, მჭიდა) მასალების და ბიომინაკერამიკული ინპლანტანტების მიღება, 

ნანოტექნოლოგიების საფუძველზე მიღებული მასალები (კონკურენტუნარიანი კოროზიამედეგი მასალები, 

საფარები, გალვანური ელემენტები და მიკროფილტრები) და სხვ. 

პროგრამის მიზანია: 

• ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის ფუნდამენტალური საკითხების თეორიული ღრმა ცოდნის მიღება 

მასალათა მიღების პროგნოზირების, მათი სტრუქტურის და თვისებათა შესწავლის ექსპერიმენტული 

კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდების დაუფლება და მათი პრაქტიკულ საქმიანობაში წარმატებით 

გამოყენება;  
• კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რომელსაც უნარი შესწევს ქიმიური და ბიოლოგიური 

ინჟინერიის დარგში დასმული პრობლემური საკითხების დამოუკიდებლად გადაწყვეტა; 
• აკადემიური ხარისხის მინიჭების შემდეგ, შეძლოს სათანადო კონსულტაციები გაუწიოს და უზრუნველყოს 

ქიმიურ და ბიოლოგიური პროფილის საწარმოებში არსებული ან წამოჭრილი პრობლემური საკითხების 

გადაჭრა სპეციალისტებთან ერთად; 
უზრუნველყოს და მონაწილეობა მიიღოს საწარმოთა სრულფასოვან ფუნქციონირებაში.          

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ზოგადი კომპეტენტურობები: 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება – ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერინგის დარგების ან დარგთაშორისი სფეროს 

უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების 

გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). 



არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული 

ფარგლების გაცნობიერება; 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, 

განხორციელება და ზედამხედველობა; შემუშავება ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და 

მიდგომებისა, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო 

რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

გ) დასკვნის უნარი – ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, 

სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; 

პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;  

დ) კომუნიკაციის უნარი – დარგის სფეროში მიღებული ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან 

ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო 

საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე; 

ე) სწავლის უნარი – დარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან 

პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში; 

ვ) ღირებულებები – ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური 

მეთოდების შემუშავება. 

დარგობრივი კომპეტენტურობები: 

• დარგის პრობლემების თაობაზე  გუნდური გადაწყვეტილების შემუშავებაში მონაწილეობის და 

ინიციატივების გამოვლენის უნარი; 

• დარგის პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებათა ფორმირების გარშემო 

არგუმენტირებული მსჯელობის და დასკვნის გამოტანის უნარი; 

• დარგის სფეროში მიღებული ღრმა ცოდნის საფუძველზე კონკრეტული და ზოგადი პრობლემების გადაჭრის 

გზების დასახვის და საქმიანი რჩევების ჩამოყალიბების უნარი; 

• დარგის ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების მოძიების, შეფასების და მათი 

მიმდინარე პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების უნარი; 

• დარგის სამეცნიერო ღირებულებების საკითხების გადაწყვეტაში საჭირო კვლევის მეთოდების შერჩევის და 

მათი პრაქტიკული გამოყენების უნარი; 

• დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სპეციალური საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამების, სილაბუსების 

და საგნობრივი დისციპლინების თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო კურსის შედგენისა და ჩატარების 

უნარი.   

 



 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

ქიმია 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ქიმიის  დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სადოქტორო პროგრამაში წარმოდგენილია თეორიული, სამეცნიერო,  ექსპერიმენტული საკითხების სწავლება, 

რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა დარგებისათვის. 

     დღეისათვის სულ უფრო იკვეთება ისეთი პრობლემები, როგორიცაა სინთეზური კვების პროდუქტების  

წარმოება, გარემოს დაცვა, ბიოქიმიური პროცესების (სიცოცხლის წარმოშობა, სამკურნალო პრეპერატების 

მექანიზმი და სხვა) კვლევა, ენერგიის ახალი წყაროების ძიება და სხვა. 

    ქიმიას უდიდესი   წვლილი შეაქვს კაცობრიობის წინაშე მდგარი რიგი პრობლემების გადაჭრაში. მათ რიცხვს 

მიეკუთვნება ტექნიკური ამოცანების გადაწყვეტისათვის საჭირო ახალი ნივთიერებებისა და კომპოზიციების 

სინთეზი; მაღალეფექტური მინერალური სასუქების წარმოება; არასასოფლო-სამეურნეო ნედლეულიდან კვების 

პროდუქტების სინთეზი; სამკურნალო საშუალებების ძიება და სინთეზი; ენერგიის ახალი წყაროების გამოვლენა 

და გამოყენება; გარემოს დაცვა; უმნიშვნელოვანესი ბიოქიმიური პროცესების ახსნა და მათი ხელოვნურ 

პირობებში რეალიზაცია. 

    დოქტორანტურის ძირითადი მიზანია ქიმიის ფუნდამენტური საკითხების თეორიული ღრმა ცოდნის მიღება, 

ექსპერიმენტული და კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდების დაუფლება და მათი პრაქტიკაში წარმატებით 

გამოყენება; სპეციალისტების მომზადება და ქიმიის დარგში დასმული პრობლემური საკითხების 

დამოუკიდებლად გადაწყვეტა; აკადემიური ხარისხის მინიჭების შემდეგ, შეძლოს გაუწიოს სათანადო 

კონსულტაციები და უზრუნველყოს  ქიმიურ და  ბიოტექნოლოგიურ საწარმოებში, აგრეთვე კვების, 



ფარმაცევტულ, სამთო-გეოლოგიურ, სასამართლო ექსპერტიზისა და სხვა ლაბორატორიებში არსებული ან 

წამოჭრილი პრობლემური საკითხების გადაჭრა სპეციალისტებთან ერთად; უზრუნველყოს და მიიღოს 

მონაწილეობა საწარმოო და კვლევითი  ლაბორატორიების სრულფასოვან ფუნქციონირებაში. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება – დარგის/ქვედარგის ან დარგთაშორისი სფეროს უახლეს 

მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური 

მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის 

აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და 

ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება; 

შეუძლია  კვლევის მიზანმიმართულად დაგეგმვა და განხორციელება; 

• ახალი ცოდნის საფუძველზე თანამედროვე კვლევითი და ანალიზური მეთოდების გამოყენება;  

• შეუძლია სამეცნიერო ნაშრომების ანალიზი და პუბლიკაცია  აუცილებელი სტანდარტის დონეზე; 

• შეუძლია მრავალსაფეხურიანი  კვლევის სტადიების დაგეგმვა; 

• შეუძლია დოკუმენტური მასალის მოგროვება, მიღებული მონაცემების დამუშავება, კვლევის შედეგების 

პრეზენტაცია და კამათში მონაწილეობის მიღება.  

 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად 

დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; შემუშავება ახლებური კვლევითი და 

ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომებისა, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა 

ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

• მიღებული თეორიული ცოდნის საფუძველზე  არაორგანულ, ნაერთთა ცალკეული წარმომადგენლების 

ქიმიური ბუნების დადგენა; 

• მათი რეაქციიუნარიანობის განსაზღვრა; 



• პროცესების (რეაქციების) ენერგეტიკისადა კინეტიკის შეფასებას: 

• ორიენტაცია ორგანულ ნაერთთა მრავალრიცხოვან კლასებს შორის; 

• სხვადასხვა კლასის ნაერთების ურთიერთგარდაქმნების განხორციელება; 

• მიღებული თეორიული ცოდნის საფუძველზე  სხვადასხვა მასალების თვისებების წინასწარი შეფასების 

უნარი; 

• ანალიზის ფიზიკო–ქიმიურ მეთოდებში გამოყენებულ აპარატურასთან მუშაობის უნარი; 

• საანალიზო მეთოდების  და მეთოდოლოგიის გამოყენება კონკრეტული კლასის ნივთიერების 

იდენტიფიცირებისთვის; 

• პროდუქციის ხარისხის შემოწმების უნარი; 

• ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მიღება   და მათი თვისებების შესწავლა; 

• დასახული მიზნების მისაღწევად მთავარი საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფის, შესაბამისი 

დროითი ჩარჩოების დადგენისა და სამუშაოთა შესრულების გრაფიკების შედგენის უნარი. 

 

გ) დასკვნის უნარი – ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების 

კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის 

შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური 

გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება; 

 

• ანალიზური და ლოგიკური აზროვნების უნარი;  

• ახალი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; 

• განყენებული სტანდარტული მონაცემების ანალიზის და  ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის   

გამოყენებით ნივთიერების შემადგენლობასა და სისუფთავეზე დასაბუთებული დასკვნის 

ჩამოყალიბება; 

• ამა თუ იმ ქიმიური პროცესის განხორციელების წინასწარი პროგნოზირება და მათი მიმდინარეობის 

ქიმიურ რეაქციათა შედგენა; 

• ნაერთის სტრუქტურული ფორმულიდან გამომდინარე მისი თვისებების პროგნოზირება და მის 

შედგენილობასა და სისუფთავეზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება. 



 

დ) კომუნიკაციის უნარი – ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში 

დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ 

პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე; 

• იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის 

მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა; 

• სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების 

ეფექტიანად გამოყენების უნარი;  

• საკუთარ სფეროში დეტალური ცოდნისა და პროფესიონალიზმის გამოვლენის უნარი; 

• სამუშაოს შესრულებისას სხვებისათვის სწორი მიმართულებებისა და საქმიანი რჩევების მიცემის უნარი; 

• მშობლიურ და უცხო ენაზე შეუძლია თავისუფლად კომუნიკაცია;  

• შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, აქვს არასპეციალისტებთან დიალოგის უნარი 

მათთვის გასაგები ენით;  

• შეუძლია დეტალური წერილობითი ანგარიშების და ჩანაწერების მომზადება. 

ე) სწავლის უნარი – უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი 

იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, 

კვლევის პროცესში; 

• საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება; 

• თვითშეფასებაზე დაყრდნობით შემდგომი სწავლის საჭიროების დადგენა;  

• ახალი ცოდნის სფეროს დამოუკიდებლად ათვისება, მრავალმხრივად შეფასებისა და დამოუკიდებლად 

წარმართვის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ინოვაციური საქმიანობის წარმართვის უნარი; 

• ლიტერატურის მოძიება, მოძიებული ინფორმაციის სწორად მისაგადება მის წინაშე  დასმულ 

ამოცანასთან; 

• პროფესიული საქმიანობისას  მოძიებული ინფორმაციის გამოყენების უნარი. 

 



ვ) ღირებულებები– ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური 

მეთოდების შემუშავება. 

 

• იცავს ეთიკის პრინციპებს კოლეგებთან  ურთიერთობაში.  

• იცავს კანონმდებლობისა და ბიოეთიკის პრინციპებს კვლევებთან მიმართებაში. 
 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

მასალათმცოდნეობა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ინჟინერიის დოქტორი მასალათმცოდნეობაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ცივილაზიის განვითარება  პირდაპირ კავშირშია მიღწევებთან მასალათმცოდნეობაში.   ტექნიკის ნებისმიერი 

დარგის შემდგომი განვითარებისათვის აქტუალურია მასალათმცოდნეების წინაშე დასმული პრობლემების 

წარმატებით გადაჭრა. მაღალკვალიფიციური  მასალათმცოდნე  ერთობ მოთხოვნადი სპეციალობაა მსოფლიო 

შრომით ბაზარზე, მასთან   არის დაკავშირებული ისეთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემების წარმატებით 

გადაჭრა, როგორიცაა: მასალების ეკონომია, მანქანა-დანადგარების მასის შემცირება, მაღალი სიზუსტე, 

მექანიზმებისა და მოწყობილობების საიმედოობისა და მუშაობის ხანგრძლივობის ამაღლება. 

მასალათმცოდნეობის დარგის მაღალკვალიფიკაციური  სპეციალისტის (დოქტორი მასალათმცოდნეობაში)  

დასაქმების ბაზარი ასევე ფართოდ არის წარმოდგენილი საქართველოში. დარგის აქტუალურობა და 

სპეციალისტების მაღალი მოთხოვნადობა როგორც საქართველოში, ისე  მთელ მსოფლიოში, 

კონკურენტუნარიანს ხდის აღნიშნული დარგის დოქტორს შრომით ბაზარზე დასასაქმებლად. 



სადოქტორო პროგრამის მიზანია მოამზადოს საერთაშორისო  მოთხოვნების შესაბამისი, კონკურენტუნარიანი, 

ინოვაციურ საქმიანობაზე ორიენტირებული მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი 

მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების სფეროში. შეასწავლოს უახლესი მიღწევები ამ სფეროში.  

გამოუმუშავოს მასალათმცოდნეობაში არსებული პრობლემების ამოცნობის და კრიტიკული ანალიზის უნარი. 

გააცნობიერებინოს სხვადასხვა სახის დამუშავებისა და გარემო პირობების გავლენა საკონსტრუქციო მასალების 

საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე. შეასწავლოს ტექნიკაში გამოყენებული უახლესი საკონსტრუქციო 

მასალების, მათ შორის - კომპოზიციური და ნანო მასალების, ძნელდნობადი ლითონების და შენადნობების 

თვისებების გაუმჯობესების გზები და მათი გამოყენების პერსპექტიული სფეროები. შესძინოს მას მეცნიერ-

მკვლევარის უნარ-ჩვევები,  რაც საშუალებას მისცემს დოქტორანტს მასალების მიღებისა და დამუშავების 

არსებული   ტექნოლოგიებისა და კვლევის უახლესი მეთოდების გამოყენებით დამოუკიდებლად დაგეგმოს და 

განახორციელოს ინოვაციური პროექტები.    

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება – მასალათმცოდნეობის სფეროში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც მოიცავს მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების სფეროში 

დამკვიდრებული თეორიების, პრინციპების და  არსებული ტრადიციული ტექნოლოგიების  ინოვაციურ 

გააზრებას. მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების სფეროში შეძენილი ცოდნის ხელახალი 

გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით  ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება. 

 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – მასალათმცოდნეობისა და მასალათა დამუშავების ტექნოლოგიების 

სფეროში ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, ასევე ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური 

მეთოდების და მიდგომების დამოუკიდებლად განხორციელება. კვლევის პროცესში გამოყენებული მანქანა-

დანადგარების და აპარატების მოქმედების პრინციპების საფუძვლიანი ცოდნა, წინასწარ დაგეგმილი 

პარამეტრების ზუსტი დაცვა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა. ექსპერიმენტალურ ნაკეთობათა 

მიღებისა და კვლევის პროცესში მიმდინარე სამუშაოების ზედამხედველობის უზრუნველყოფა. 

 

გ) დასკვნის უნარი – ლიტერატურული მიმოხილვის საფუძველზე მასალათმცოდნეობისა და მასალათა 

დამუშავების სფეროში არსებული მწვავე პრობლემების ამოცნობა. პრობლემის გარშემო არსებული 

ტექნოლოგიური  მიდგომებისა და წინააღმდეგობრივი თეორიული იდეების კრიტიკული ანალიზი. არსებული 

პრობლემის გადასაწყვეტად ახალი და ეფექტური მეთოდოლოგიის შემუშავების უნარი და დასახული სამუშაოს 



მიმდინარეობის პროცესში წამოჭრილი საკითხების გადასაჭრელად ინოვაციური გადაწყვეტილებების 

დამოუკიდებლად მიღების უნარი.   

 

დ) კომუნიკაციის უნარი – ახლად შემუშავებული და არსებულ ცოდნაზე  დაფუძნებული ინოვაციური 

სამეცნიერო  იდეების   დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო 

საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე; 

 

ე) სწავლის უნარი – კვლევის პროცესში მასალათმცოდნეობის სფეროში  უახლეს მიღწევებზე დამყარებული 

ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების და ტექნოლოგიური პროცესების განვითარებისადმი   მზაობა 

შემდგომი სწავლისა და საქმიანობისათვის, 

  

ვ) ღირებულებები – მასალათმცოდნეობის სფეროში ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ 

დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

მეტალურგია 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ინჟინერიის დოქტორი მეტალურგიაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მეტალურგიაში სადოქტორო პროგრამის  მიზანია: 

სრულფასოვანი და ხარისხიანი მაპროფილებელი და სამეცნიერო-პედაგოგიური განათლების, პროფესიული 

კომპეტენტურობის მიღება, მეტალურგიის სფეროში დოქტორანტების  თეორიული და პრაქტიკული 

ინდივიდუალური მომზადების გაღრმავება; 



მაღალი კლასის სპეციალისტების მომზადება უმაღლეს სასწავლო დაწასებულებებში პედაგოგიური 

მოღვაწეობისათვის, მეტალურგიის სფეროში მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობისთვის; 

საწარმოების და ორგანიზაციების სხვადასხვა რგოლის ტექნიკური ხელმძღვანელების მომზადება, რომლებიც 

დაკავებულნი არიან მოწინავე ტექნოლოგიებით და მაღალი სამომხმარებლო ხარისხის სასაქონლო პროდუქციის 

მიღებით; 

დოქტორანტების მიერ რამდენადმე უფრო მნიშვნელოვანი და მყარი ცოდნის მიღება, რომელიც 

უზრუნველყოფს სამყაროს სურათის აღქმას მთლიანობაში; 

სტუდენტებში ახალი ცოდნის  დამოუკიდებელი შემოქმედებითი დაუფლების ჩვევებისა  და მოთხოვნილების 

გამომუშავება;  

ასწავლონ უმაღლეს სასწავლო დაწასებულებებში, წარმატებით განახორციელონ კვლევითი, საწარმოო და 

მმართველობითი საქმიანობა; 

უმაღლეს სასწავლო დაწასებულებებში სწავლების გამოცდილებისა და პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის 

სფეროში ცოდნის აუცილებელი მინიმუმის მიღება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება – მეტალურგიის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც შავი და ფერადი  

ლითონების წარმოების თეორიისა და პრაქტიკის  არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ამ მასალტევად და 

უაღრესად ენერგოტევად დარგში ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და 

ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება; 

 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ღარიბი ნედლეულის, მრავლად დაგროვებული ფართო 

დიაპაზონში ცვლადი ქიმიური შედგენილობის სამრეწველო ნარჩენების გადამუშავების აუცილებლობის, 

მსოფლიოში ტრადიციული მეტალურგიუდლი  აღმდგენელის დეფიციტის პირობებში დარგის განვითარების  

ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, მაღალი ხარისხის თუჯის, ფოლადის, ფეროშენადნობების, 

სუფთა ფერადი ლითონების მიღების და რაფინირების ახალი პროცესების განხორციელება და 



ზედამხედველობა; ლითონის დნობის პროცესის კონტროლის, თხევადი ლითონის მოცემული შედგენილობის 

კორექტირების, მავნე მინარევების, აირების ოპერატიული და ეფექტური   ახლებური კვლევითი და 

ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც მეტალურგიულ ტექნოლოგიაში ახალი 

ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

 

გ) დასკვნის უნარი – რკინის პირდაპირი აღდგენის პროცესების, ფოლადის მიღების არატრადიციული 

ტექნოლოგიების, ფეროშენადნობების წარმოებისათვის აღმდგენლის და ენერგომატარებლის ძიების, ფერადი 

ლითონების ეკოლოგიურად სუფთა და ეფექტური ხერხების განვითარებით ახალი, რთული და 

წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება 

ლითონის წარმოების, მისი რაფინირების, სხვადასხვა თვისებების პროგნოზირების და მინიჭების ახალი 

მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; ტრადიციული, მრავალმხვრივ აპრობირებული 

ლითონის მიღების, გადადნობის, რაფინირების ტექნოლოგიის დარღვევის პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი 

და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;  

 

დ) კომუნიკაციის უნარი – მეტალურგიაში ძალიან აქტუალურია ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან 

ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, გამოცდილების ოპერატიული 

ურთიერთგაზიარება კოლეგებთან როგორც სამშობლოში,  ასევე საზღვარგარეთ მოქნილ და ამავდროულად 

მდგრად წარმოებას ქმნის,  ამიტომ ძალიან სასარგებლოა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან 

თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე; 

 

ე) სწავლის უნარი – შავი და ფერადი მეტალურგიის უახლეს მსოფლიო მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან 

გამომდინარე, ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, 

კვლევის პროცესში; მიღებული ცოდნის და გამოცდილების გამო შესაძლებელი ხდება უცხოური ინფომაციის 

შესწავლა, კრიტიკული გააზრება  და სასარგებლო იდეების გამოყენება როგორც მეცნიერებაში, ასევე 

წარმოებაში;  

 

ვ) ღირებულებები – მეტალურგია ქმნის ახალ ლითონებს, მათი გამოყენებით შესაძლებელი ხდება აქამდე 

წარმოუდგენელი ტექნოლოგიებით ახალი დარგების შექმნა, კოსმოსური კვლევები, ამასთან მეტალურგია ქმნის 

დიდი ღირსების მქონე ადამიანს, რომელიც მართავს და იკვლევს პროცესებს უზარმაზარი ტემპერატურის 

პირობებში, მეტალურგების ახალი თაობის მომზადება მოითხოვს ღირებულებათა დამკვიდრების გზების 



კვლევას და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავებას. 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

აგრარული ტექნოლოგიები 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი აგრონომიაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნით აღჭურვილი  

მაღალკვალიფიციური კადრი აგრონომიის სპეციალობით, რომელსაც შეეძლება არსებული ცოდნის გაფართოება 

და ინოვაციური მეთოდების შემუშავება და გამოყენება. ეცოდინება  მცენარეთა, მათ შორის, მინდვრის 

კულტურების მოვლა–მოყვანის უახლესი ტექნოლოგიები. პროდუქციის წარმოების ენერგოუსაფრთხოებისა და 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; აგრარული კულტურების ასორტიმენტის განახლება;  არსებული 

გენოფონდის დაცვა; პროდუქციის გაუმჯობესების თანამედროვე მეთოდებისა და  მინდვრის 

კულტურებისათვის ადაპტირების, კვების, რწყვისა და სხვა რეჟიმების შემუშავება; მცენარეებში ნივთიერებათა 

და ენერგიის ცვლის ბიოქიმიური მექანიზმების დადგენა მათი   ბიოლოგიური პოტენციალის ამაღლების 

მიზნით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება –აქვს აგრარული დარგების   უახლეს მეცნიერულ მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, 

რაც  აგრარულ მეცნიერებებში ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას 



იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). შეუძლია არსებული ცოდნის 

ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება;  

_  აქვს  მინდვრის კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების ცოდნა. 

_ იცის  მცენარის კვებაზე მოქმედი ფაქტორები და მისი რეგულირების ინოვაციური ტექნოლოგიების 

გაცნობიერება- შემუშავება.  

– შეუძლია მცენარეთა ზრდა–განვითარების პროცესში ბიოქიმიური რეაქციების კანონზომიერებათა და იმ 

ფერმენტული სისტემებისა და მოქმედების მექანიზმების გაცნობიერება, რომლებიც განსაზღვრავს მცენარეთა 

ბიოლოგიურ პოტენციალს და უზრუნველყოფს პროდუქტიულობასა და მაღალ ხარისხს. 

_ აქვს ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით პროდუქციის მოცულობის გადიდებისა, და გადამუშავების  

ღონისძიებების თანამედროვე მიმართულებების ცოდნა. 

_ ფლობს ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემების მართვის პრინციპების ცოდნას. 

 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი –შეუძლია აგრარული ტექნოლოგიების დარგში უახლესი, 

ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება და ზედამხედველობა;  იცის  

ახალი ცოდნის შექმნაზე გამიზნული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, 

რომლებიც აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში;  

_ აქვს მცენარეთა მავნე ორგანიზმებისაგან დაცვისა და ეკოლოგიურად უსაფრთხო ღონისძიებების შერჩევისა და 

მისი პრაქტიკული დაგეგმვა-გამოყენების უნარი. 

_ შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური გზების ძიება და აპრობირებული 

მეთოდების თავისუფლად გამოყენება - კვლევის ელემენტების ჩართვით. 

_ აქვს მცენარეული პროდუქტების ხარისხის შეფასების უნარი. 



_ აქვს ნიადაგის  ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე მონიტორინგის და კონტროლის უნარი. 

_ აქვს ბიოტექნოლოგიური მეთოდების გამოყენების უნარი. 

 _ გამომუშავებული აქვს საწარმოო-ტექნოლოგიური და ორგანიზაციულ-პრაქტიკული მოღვაწეობის უნარები. 

გ) დასკვნის უნარი – აქვს ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული 

ანალიზის, სინთეზისა და შეფასების უნარი, რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება–განვითარების 

ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების 

უნარი; მეცნიერული პრობლემის განსაზღვრის, კვლევის ამოცანისა და გეგმის ფორმულირების უნარი.  

–შეუძლია ნიადაგისა და აგრარული მცენარეების ბიოქიმიური, ბიოტექნოლოგიური, აგროქიმიური  კვლევის 

შედეგების განსჯა,  კრიტიკული ანალიზი და ობიექტური შეფასება. წარმოქმნილი პრობლემების შესახებ სწორი და 

ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება.   

_ აქვს ექსპერიმენტული კვლევის შედეგად წარმოშობილი სამეცნიერო ჰიპოთეზების ლოგიკური არგუმენტებით 

დამტკიცების უნარი. 

 - აქვს ექსპერიმენტული მუშაობის დაგეგმვის, მისი ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდების გამოყენება-

შესრულებისა და შეფასების უნარი. 

_ დ) კომუნიკაციის უნარი –აქვს  სემინარების, კონფერენციების საფუძველზე საერთაშორისო სამეცნიერო 

ორგანიზაციებთან აგრარულ პრობლემატიკაზე ორიენტირებული ურთიერთკავშირის მუდმივი განახლების 

უნარი. აქვს ახალი იდეებისადმი ობიექტური და კრიტიკულ-ანალიტიკური აზრების საზოგადოებისათვის 

მიწოდების, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაბელურობის უნარი. აქვს თანამედროვე კომპიუტერული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, აგრეთვე  ბიბლიოთეკებისა და სხვა საინფორმაციო წყაროების ეფექტური 

გამოყენების უნარი. შეუძლია საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა.  

ე) სწავლის უნარი –აქვს სწავლისა და სამეცნიერო–კვლევით მუშაობის პროცესში მიღებული ცოდნის 

საფუძველზე ახალი ინოვაციური იდეებისა და  მეთოდების განხორციელებისათვის მუდმივი მზაობა. 

ვ) ღირებულებები –კვლევის ისეთი ახალი ინოვაციური ღირებულებების დამკვიდრება, რომელიც  



უზრუნველყოფს  საზოგადოების უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობას,  კეთილდღეობასა და ზნეობრიობას. 

 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა  

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

       სტუ-ს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა „ბიზნესის ორგანიზაცია და 

მართვა“ წაროდგენილია ორი მოდულით: 1. ფირმის მენეჯმენტი; 2. ტრანსპორტის მენეჯმენტი.  

       პროგრამის მიზანია მოამზადოს ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, რომელიც შეძლებს სატრანსპორტო და 

მანქანათმშენებლობის ბიზნესის თავისებურებებისა და სპეციფიკის გათვალისწინებით ფირმის   მენეჯმენტის 

წარმატებით გაცნობიერებას და  განხორციელებას; ბიზნეს-საქმიანობის სუსტი და ძლიერი მხარეების გამოვლენას, მათ 

გააზებას, მათზე მომქმედი ფაქტორების მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენას და ამის საფუძველზე სწორი 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებას, ბიზნეს-პროექტების და სტრატეგიების შემუშავებას. 

         ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხის მქონე სპეციალისტს შეეძლება სოციალურ-ეკონომიკური 

პროცესების, ორგანიზაციების, მათი შემადგენელი სტრუქტურული ერთეულების მენეჯმენტის განხორციელებაში და 

ბიზნეს–საქმიანობაში ეკონომიკური, საფინანსო, სადაზღვევო, მარკეტინგული, ინოვაციური და სხვა პროცესების 

მართვაში  მონაწილეობის მიღება.  

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 



ცოდნა და გაცნობიერება -  

� ბიზნესის ორგანიზაციის და მართვის მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც 

საფუძვლად უდევს როგორც ბიზნეს ადმინისტრირებას, ისე ტრანსპორტის მენეჯმენტის მუშაკებისთვის აუცილებელი 

უნარების გამომუშავებას და შესაბამისად, პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას; 

 

• ბიზნესის სფეროში მიმდინარე  პროცესების იდენტიფიცირების, ეფექტიანობის გაზომვის, ბიზნეს–პროცესის მონაწილეების 

განსაზღვრის მეთოდების ათვისება; 

• ყველა სახის ბიზნესში პროცესების მარკეტინგული მონაცემების შეგროვების და გაანალიზების, ბაზრის შესაძლებლობების 

განსაზღვრის და შესაბამისი ქმედებების განხორციელების თეორიული საფუძვლების ცოდნა; 

• ბიზნესის ადმინისტრირების პროცესების  ეკონომიკური, მენეჯერული, ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდების შესწავლა და 

გაცნობიერება. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

� მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული 

უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება ბიზნესის ორგანიზაციასა და მართვაში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად 

გადასაწყვეტად. 

 

• ორგანიზაციებში პროცესების მართვა, პროცესების იდენტიფიცირება. ეფექტიანობის გაზომვა, ბიზნეს–პროცესის 

• მონაწილეების განსაზღვრა და სხვა; 

• ძირითადი მარკეტინგული საქმიანობა: მარკეტინგული მონაცემების შეგროვება და გაანალიზება, ბაზრის შესაძლებლობების 

განსაზღვრა და შესაბამისი ქმედებების განხორციელება და სხვა; 

• ძირითადი ფინანსური  საქმიანობა: ანგარიშების მომზადება და წარდგენა, ფინანსური დოკუმენტების ინტერპრეტაცია, 

ფინანსური ინფორმაციის ანალიზი და ანგარიშების მომზადება, საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემების გამოყენება, ბიუჯეტის 

მომზადება და სხვა; 

• პროექტების მართვა: მიზნის ფორმულირება; მიზნების, ამოცანებისა და შედეგების ურთიერთკავშირის განსაზღვრა; დროითი 

ჩარჩოების დაგეგმვა და მართვა; 

• პასუხისმგებლობის ფარგლებში ამოცანების მართვა; საჭირო რესურსების განსაზღვრა და სხვა; 

• ორგანიზაციის ან ფუნქციონალური სფეროს წინაშე მდგარი პრობლემის იდენტიფიცირება და დიაგნოსტიკა. პრობლემის 

გადასაჭრელად შესაბამისი მეთოდების გამოყენება, აქვს მათი დასაბუთებისა და დაცვის უნარი; 

• ოპერაციულ და ტაქტიკურ დონეზე გადაწყვეტილების მიღება. გადაწყვეტილების მიღების მიზნების და კრიტერიუმების 

ფორმულირება; 

 

დასკვნის  უნარი  

� მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება  და 



დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

 

• ბიზნესის სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე განმარტების მიცემისა და დასკვნის გამოტანა, 

ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის 

გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება. რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის  უახლესი 

კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება. უახლოეს მონაცემებზე 

დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

 

კომუნიკაციის უნარი 

� საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

 

• ბიზნესის სფეროში იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად  და თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით.  თანამედროვე საინფორმაციო და  

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მრავალმხრივად და შემოქმედებითად გამოყენება. უცხოურ ენაზე  ეკონომიკის, ბიზნესის და 

მენეჯმენტის პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა. 

 

სწავლის უნარი 

� სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით; 

 

• საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა, 

პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა. 

სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიული დაგეგმვის 

მაღალი დონე; 

 

ღირებულებები 

� ბიზნესის ორგანიზაციის და მართვის პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის 

გაზიარება; 

 

ბიზნესისა და მენეჯმენტის სღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და სწრაფვა მათ დასამკვიდრებლად, 

პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, ორგანიზებულობა და სხვ.) დაცვა, ეთიკისა და მორალის 

მიღებული ნორმების დაცვა; ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულებების შეფასება. 



 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ტრანსპორტის სფეროსთვის საინჟინრო პრაქტიკულ საქმიანობაზე ორიენტირებული სპეციალისტი, 

რომელიც ფლობს სარკინიგზო და საავტომობილო ტრანსპორტზე გადაზიდვების პროცესების ორგანიზებისა და მართვის, 

სატრანსპორტო ობიექტების (სარკინიგზო, საავტომობილო, სპეციალური ტექნოლოგიური, ლოგისტიკური დანიშნულების) 

დაპროექტების, ექსპლუატაციის, მომსახურეობისა და რემონტის საფუძველების, ლოკომოტივების და მატარებელთა წევის სხვა 

საშუალებების, ვაგონების, მსუბუქი და სატვირთო (მათ შორის მისაბმელიანი და ნახევრადმისაბმელიანი) ავტომობილების, 

ავტობუსების და სპეციალური ტექნოლოგიური სატრანსპორტო საშუალებების პროექტირების საფუძვლებს, მათი მომსახურებისა და 

რემონტის, რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობების მოწყობილობების და მატარებელთა წევის მეურნეობის, რკინიგზისა და 

მეტროპოლიტენის ავტომატიკის, ტელემექანიკის და კავშირგაბმულობის, ლიანდაგის  მონიტორინგისა და ლიანდაგის მდგომარეობის 

დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდებს და ახალ ტექნოლოგიებს, ასევე სხვადასხვა სახის ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციისა 

და ურთიერთქმედების ძირითად პრინციპებსა  და მუშაობის ერთიან ტექნოლოგიურ პროცესებს. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

� ტრანსპორტის სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად 

უდევს როგორც სარკინიგზო, ისე საავტომობილო და სპეციალური ტექნოლოგიური ტრანსპორტის, სატრანსპორტო 

ლოგისტიკისა და ლიანდაგის მონიტორინგის მუშაკებისთვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და შესაბამისად, 

პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას. 

 

� ტრანსპორტის სფეროს ფართო თეორიული ცოდნა,  მისი  მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასება და 

სატრანსპორტო ტერმინოლოგიის ცოდნა; 

� ნახაზებისა და  სქემების შექმნის მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება; 



� საპროექტო–საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის შესრულებისა და გაფორმების მეთოდებისა და საშუალებების ცოდნა; 

� კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების ცოდნა პროექტების გრაფიკული და განმარტებითი დოკუმენტაციის შექმნისას; 

� სატრანსპორტო საშუალებათა მუშაობის პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება;  

� მოძრავ შემადგენლობათა პროექტირების, ტრანსპორტის საიმედო ექსპლუატაციის საფუძვლებისა და კრიტერიუმების ცოდნა, 

სხვადასხვა სახის პროდუქციის ტრანსპორტირების უსაფრთხოების წესებისა და ნორმების გაცნობიერება; 

� ტრანსპორტზე გადაზიდვითი პროცესების წარმოების საფუძვლების ცოდნა, გადაზიდვების  ორგანიზაციის და მართვის 

პროცესის ოპტიმიზაციისა  და გაუმჯობესების უნარი;  

� ლოგისტიკურ სისტემებში ფუნქციონალური მენეჯმენტის პრაქტიკული რეალიზაციისთვის რეკომენდაციების ცოდნა,  

სატრანსპორტო ლოგისტიკის საკანონმდებლო-ნორმატიული აქტებისა და საერთაშორისო კონვენციების საფუძვლების ცოდნა, 

ექსპორტ-იმპორტის ოპერაციების ტექნოლოგიის ცოდნა;  

� სატრანსპორტო ლოგისტიკურ სისტემებში,  სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო, საწარმოო და სასაწყობო პროცესების 

ერთობლივი დაგეგმვისა და კოორდინაციის მეთოდების ცოდნა; 

� ტრანსპორტის სფეროში ხარისხის მართვის სისტემის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა; 

� საავტომობილო კონსტრუქციების, მექანიზმებისა და სისტემების მუშაობის თავისებურებათა ცოდნა; 

� რკინიგზის სადგურებისა და კვანძების კონსტრუქციების ცოდნა, ვაგონთა მოცდენების მიზეზების ცოდნა და გაცნობიერება, 

რკინიგზის სადგურთა მუშაობის ტექნოლოგიის ცოდნა, ელექტრომოძრავი შემადგენლობის აპარატურის მოქმედების 

პრინციპების და მართვის პროცესების გაცნობიერება; 

� ტრანსპორტის სფეროში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნა; 

� სატრანსპორტო საშუალებათა კონსტრუქციული თავისებურებების, მექანიზმებისა და სისტემების გაანგარიშებისა და 

პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება; 

� სატრანსპორტო საშუალებათა ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფის მეთოდების და დიაგნოსტიკის საშუალებებისა და 

სისტემების ცოდნა; 

� ლიანდაგის მოწყობისა და შენახვის ტექნიკური პირობების და ნორმების, სხვადასხვა დატვირთვის პირობებში მუშაობის 

თეორიული საფუძვლების ცოდნა და გაცნობიერება;  

� სპეციალური ტექნოლოგიური ტრანსპოტის კონსტრუქციების და მათი ტექნიკური უზრუნველყოფის ღონისძიებათა ცოდნა 

და გაცნობიერება. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

� მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული 

უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება ტრანსპორტის სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად 

გადასაწყვეტად. 

 

 

� საპროექტო–საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის შესრულებისა და გაფორმების უნარი; 

� კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების გამოყენება პროექტების გრაფიკული და განმარტებითი დოკუმენტაციის 

შედგენისას; 



� სატრანსპორტო საშუალებათა ზოგადი კონსტრუქციული აღწერის, მათი  ტექნიკური მომსახურებისა და ექსპლუატაციის,  

გადაზიდვების მართვის ორგანიზაციულ-ტექნიკური კომპლექსის ცალკეული ამოცანების გადაწყვეტა; 

� სატრანზიტო სატრანსპორტო საშუალებათა მარშრუტიზაცია და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ტრანსპორტზე არსებული 

სიგნალების რაციონალური გამოყენება  საგზაო მოძრაობის რეგულირებაში; 

� ტარნსპორტზე შეუფერხებელი სატვირთო, ჩქაროსნული და კომფორტული სამგზავრო გადაზიდვების განხორციელების 

ზედამხედველობა; 

� სატრანსპორტო მოძრავ შემადგენლობათა მიმდინარე და გეგმიური რემონტის წარმოება და ტექნიკური მომსახურების 

ჩატარება სათანადო ფორმების წარმოებით, კომფორტით უზრუნველყოფის, ელექტრომომარაგების და  უსაფრთხოების 

სისტემების პრაქტიკული რეალიზაცია; 

� ტრანსპორტზე ტვირთების გადაზიდვისა და მგზავრთა გადაყვანის რაციონალური მეთოდების გამოყენება, წინასწარ 

განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად მოძრაობის გრაფიკის შედგენა და  სადისპეტჩერო  სამუშაოების ორგანიზებულად  

წარმოება, კლიენტთან მომსახურება, ტვირთების მიღება-ჩაბარება, კომერციული სამუშაოების შესრულება სათანადო 

დოკუმენტაციის უზრუნველყოფით, დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოთა წარმოება და ტრანსპორტთან დაკავშირებული 

ეკონომიკური საკითხების პრაქტიკული გამოყენება; 

� ტრანსპორტის კონსტრუქციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრაქტიკული ღონისძიებების განხორციელების გზების 

შერჩევა, ტრანსპორტის ძირითადი პრინციპების,   დებულებების და ნორმატივების პრაქტიკაში რეალიზება.  საწვავებისა და 

შემზეთი მასალების თვისებების ტრანსპორტის ეკოლოგიურობაზე გავლენისა შეფასებისა და  უსაფრთხოების გაუმჯობესების 

ღონისძიებების არსებული მეთოდების პრაქტიკული რეალიზაციის უნარი; 

� ტრანსპორტის სფეროში კონკრეტული საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფის, განრიგების შედგენისა და განსაზღვრულ 

ვადებში სამუშაოს შესრულების უნარი ხელმძღვანელის მითითებების მიხედვით; 

� საერთაშორისო გადაზიდვებზე არსებული წესებისა და ნორმების პრაქტიკული გამოყენება და დაცვა; 

� ტრანსპორტის სფეროში სამუშაოს შესრულებისას მისდამი დაქვემდებარებული პერსონალისთვის სწორი მიმართულებებისა 

და საქმიანი რჩევების მიცემის უნარი; 

� ტრანსპორტზე ეკოლოგიური უსაფრთხოების კრიტერიუმების დაცვა სხვადასხვა პროდუქციის  ტრანსპორტირების პროცესში; 

 

დასკვნის უნარი 

� მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება  და 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

 

� ტრანსპორტის პრობლემების გამოვლენა და შესაბამისი დასკვნების ჩამოყალიბება; 

� ტრანსპორტის სფეროში ალტერნატივების შეფასება და სწორი გადაწყვეტილების მიღება; 

� ტრანსპორტის დაგეგმვა  მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით; 

� ტრანსპორტზე გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის პროცესის უზრუნველყოფისათვის ადექვატური დასკვნების და 

რეკომენდაციების გაცემა, მოძრაობის უსაფრთხოების საკითხებში ზოგადი დებულებებით სარგებლობა და შესაბამისი 

დასკვნების გაკეთების უნარი; 



� გარემოსთვის ტრანსპორტისაგან მოსალოდნელი ეკოლოგიური ზიანის თავიდან აცილებისათვის შესაბამისი დასკვნის 

გაკეთების უნარი; 

� დასკვნის გაკეთება სატრანსპორტო მანქანა-მოწყობილობის მუშაობის გამართულობაზე. 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

� საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

 

� სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების შემოქმედებითად გამოყენების 

უნარი; 

� სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის  

უნარი მშობლიურ და უცხოურ ენაზე; 

� ტრანსპორტის სფეროში პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

� ტრანსპორტის სფეროში პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   

სწავლის უნარი 

� სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

 

� ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად 

შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის 

გაგრძელების საჭიროების დადგენა;  

� ტრანსპორტის სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით  თანამედროვე მასალების მოძიების, ათვისების 

და  უწყვეტი განათლების    მიღების უნარი. 

 

ღირებულებები: 

� ტრანსპორტის სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 

 

 

� ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 



� მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

� ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

� ტრანსპორტის სფეროში მგზავრთა გადაყვანებისა და ტვირთების გადაზიდვების უსაფრთხოების,  ტრანსპორტის მუშაობის 

გამო გარემოზე მავნე ზემოქმედების მინიმიზაციისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების აუცილებლობის გაცნობიერება და მათი 

შემუშავების, დახვეწისა და განხორციელების პროცესში აქტიური მონაწილების  მიღება. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

Транспорт  
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
Бакалавр  инженерии по транспорту 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

Подготовить специалиста ориентированного на практическую деятельность в отрасли транспорта, владеющим  организацией и 

управлением процессами перевозок на железнодорожном и автомобильном транспорте; владеющим основами  проектирования, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта транспорных средств; конструкции и основы проектирования железнодорожных и 

автомобильных подвижных составов (локомотивы, вагоны, легковые и грузовые автомобили, автобусы и другие прицепные и 

полуприцепные транспортные средства);  основы тяги поездов и автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте и 

метрополитене; безопосность двыжения на транспорте; сервис автотранспортных средств и вопросы экологической безопосности; 

основные принципы единной транспортной системы и методы составления единного технологического процесса. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

• Знание и познание: 

• многостороннее  теоретическое знание в сфере транспорта; критическое осмысление теории и принципов достижении и новизны 

в сфере транспорта и знание транспортной терминологии; 

• знание и познание методов определения параметров работы транспортных средств; 

• знание основ  и критерия проектирования и надёжной эксплуатации подвижного состава; познание правил и норм безопосности 

транспортирования различных видов продукции; 

• знание основ произведения перевозочного процесса на транспорте; познание оптимизирования и улучшения организации и 



управления перевозочного процесса; 

• знание в сфере транспорта современных  методов системы управления качеством; 

• знание особенностей работы автомобильных конструкции, механизмов и систем; знание конструкции железнодорожных станций  

и узлов; знание и познание причины простоя вагонов; знание работы технологии железнодорожных станции; познание 

принципов и процесса управления электроподвижного состава, основы тяги поездов и автоматики, телемеханики и связи на 

железнодорожном транспорте и метрополитене; 

• знание в сфере транспорта современных  информационных  технологий; 

• знание и познание конструктивных особенностей и методов рассчёта и определения параметров механизмов и систем 

автотранспортных средств; 

• знание методов технического обеспечения транспортных средств, диагностических средств и систем. 

• Умение применения знаний на практике: 

• умение описания общей конструкции транспортных средств, их техническое обслуживание и эксплуатация; решение отдельных 

задач организационно-технического комплекса управления процессами перевозок на транспорте; 

• маршрутизация обеспечения безопосности транспортных средств, рациональное использование действующих сигналов для 

урегулирования дорожного движения; 

• умение надзора на осуществлению бесперебойной перевозки грузовых, скоростных и комфортных пассажирских перевозок; 

• умение произведения текущих и плановых ремонтов и технического обслуживания железнодорожного подвижного состава с 

заполнением соответсвиующих форм; практическая реализация обеспечения комфорта, электроснобжения и систем безопасности; 

• использование рациональных методов перевозки грузов и пассажиров транспортными средствами; составление графика движения 

в соответствии с заранее определёнными примечаниями и организационное произведение диспетчерской работы; обслуживание 

клиента, прёмка и сдача грузов, исполнение коммерческих работ с обеспечением соответствующей документации; проведение 

погрузочно-разгрузочных работ и практическое использование экономических вопросов связанных с транспортом; 

• умение выбора практических мероприятий для обеспечения конструктивной безопасности транспорта; практическая реализация 

основных принципов, положений и нормативов транспорта; оценка влияния способностей горючих и смазочных материалов на 

экологичность транспорта; умение практической реализации современных методов меропрятии для улучшения безопасности 

движения транспортных средств; 

• практическое использование и защита существующих правил и норм в международных перевозках; 

• умение дать деловые советы в транспортной  сфере подченённому персоналу; 

• умение защиты экологической безопасности в процессе транспортировки различных видов продукции. 

• Умение делать заключение: 

• сбор и разъяснение данных, характерных для транспортной  сферы, выявление транспортных проблем и формулировка 

соответствующих  выводов; 

• анализ отдельных ситуаций с помощью стандартных  и отдельно предпочтённых  методов в транспортной  сфере, оценка 

альтернатив и принятие правильных решений; 

• планирование транспорта по целям и задачам;  

• умение делать адекватные заключения и рекомендации для обеспечения организации и управления перевозочного процесса на 

транспорте; использование общими положенями вопросов безопосности движения, умение делать соответствующие заключения и 

документальное  оформление подтверждённых выводов; 



• умение делать соответствующие заключения для превенции предпалагаемого экологического ущерба  природе от транспорта. 

• Коммуникативные умения:  

• творческого использования современных информационных и коммуникационных технологий для достижения рабочих целей; 

• умение писать лаконично и понятно по професиональным вопросам; 

• возможность готовить презентации  или письменную информацию; 

• умение формулировки устной и письменной информации для специалистов и не специалистов на  грузинском и иностранном  

языках. 

• Учебные умения: 

• с целью обогащения знаний и опыта последовательная и многосторонняя оценка; самооценка знаний и оброзования  при  

необходимости второго этапа обучения (магистратура), чтобы установить потребность в последующеи обучении. 

• Ценности:  

• участие в процессе формирования ценностей и стремление  к их внедрению  в жизнь. 

• знание принципов  и  ценностей в сфере транспорта; 

• защита принятых норм профессиональной этики и ценностей; 

• защита принятых норм морали. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

საგზაო ინჟინერია  
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ინჟინერიის ბაკალავრი ტრანსპორტში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს საგზაო ინჟინერიის დარგის საინჟინრო პრაქტიკულ საქმიანობაზე ორიენტირებული სპეციალისტი, 

რომელიც ფლობს საგზაო ინჟინერიის  ობიექტების (რკინიგზის, ხიდებისა და გვირაბების, საავტომობილო გზებისა და 

აეროდრომების, საგზაო   ინფრასტრუქტურის) დაპროექტების, ექსპლუატაციის, მომსახურეობისა და რემონტის საფუძველების,  

ლიანდაგის  მონიტორინგისა და ლიანდაგის მდგომარეობის დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდებს და ახალ ტექნოლოგიებს. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 



ცოდნა და გაცნობიერება: 

• საგზაო ინჟინერიის  სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს 

როგორც რკინიგზის, ხიდებისა და გვირაბების, საავტომობილო გზების დამპროექტებელი, გამყვანი და ექსპლუატაციის მუშაკებისთვის 

აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და შესაბამისად, პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას. 

 

• საგზაო ინჟინერიის სფეროს ფართო თეორიული ცოდნა,  მისი  მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასება და საგზაო 

ინჟინერიის ტერმინოლოგიის ცოდნა; 

• ნახაზებისა და  სქემების შექმნის მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება; 

• საპროექტო–საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის შესრულებისა და გაფორმების მეთოდებისა და საშუალებების ცოდნა; 

• კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების ცოდნა პროექტების გრაფიკული და განმარტებითი დოკუმენტაციის შექმნისას; 

• აცნობიერებს საგზაო ინჟინერიის დარგის საერთო სტრუქტურას  (რკინიგზის; ხიდებისა და გვირაბების, საავტომობილო გზებისა და 

აეროდრომების, საგზაო   ინფრასტრუქტურის)  შორის ურთიერთკავშირს; 

• საგზაო ინჟინერიის დარგის ინფრასტრუქტურის ობიექტების დაპროექტების, მათი საიმედო ექსპლუატაციის საფუძვლებისა და 

კრიტერიუმების ცოდნა, უსაფრთხოების წესებისა და ნორმების გაცნობიერება;  

• საგზაო ინჟინერიის  სფეროში ხარისხის მართვის სისტემის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა; 

• საგზაო ინჟინერიის   სფეროში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნა; 

• საგზაო ინჟინერიის დარგის ინფრასტრუქტურის ობიექტების ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფის მეთოდების და დიაგნოსტიკის 

საშუალებებისა და სისტემების ცოდნა; 

• საგზაო ინჟინერიის დარგის ობიექტების კონსტრუქციების მოწყობისა და შენახვის ტექნიკური პირობების და ნორმების, სხვადასხვა 

დატვირთვის პირობებში მუშაობის თეორიული საფუძვლების ცოდნა და გაცნობიერება;  

• ლიანდაგის მოწყობისა და შენახვის ტექნიკური პირობების და ნორმების, სხვადასხვა დატვირთვის პირობებში მუშაობის თეორიული 

საფუძვლების ცოდნა და გაცნობიერება;  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

• მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო 

სპექტრის გამოყენება საგზაო ინჟინერიის  სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 

 

 

• საპროექტო–საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის შესრულებისა და გაფორმების უნარი; 

• კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების გამოყენება პროექტების გრაფიკული და განმარტებითი დოკუმენტაციის შედგენისას; 

• საგზაო ინჟინერიის დარგის ინფრასტრუქტურის ობიექტების ზოგადი კონსტრუქციული აღწერის, მათი  ტექნიკური მომსახურებისა და 

ექსპლუატაციის და მართვის ორგანიზაციულ-ტექნიკური კომპლექსის ცალკეული ამოცანების გადაწყვეტა; 

• საგზაო ინჟინერიის დარგის ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე საპროექტო, სამშენებლო და საექსპლუატაციო სამუშაოების სისტემების 

რეჟიმების განსაზღვრა და მეთოდების პრაქტიკული განხორციელების უნარი; 

• საგზაო ინჟინერიის სფეროში კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტების შედგენა და განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული 

რეკომენდაციებისა და ინსტრუქციების ფარგლებში თანამედროვე  მეთოდების, ტექნიკური საშუალებების და კომპიუტერული პროგრამების 

გამოყენებით;  

• საგზაო ინჟინერიის დარგის ინფრასტრუქტურის ობიექტების კონსტრუქციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრაქტიკული 

ღონისძიებების განხორციელების გზების შერჩევა, მისი  ძირითადი პრინციპების,   დებულებების და ნორმატივების პრაქტიკაში რეალიზება.   

ეკოლოგიურობაზე გავლენისა შეფასებისა და  უსაფრთხოების გაუმჯობესების ღონისძიებების არსებული მეთოდების პრაქტიკული 



რეალიზაციის უნარი; 

• საგზაო ინჟინერიის დარგის ინფრასტრუქტურის ობიექტების ექსპლუატაცია და ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და გამართულობის 

დადგენა  ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით; 

• საგზაო ინჟინერიის  სფეროში სამუშაოს შესრულებისას მისდამი დაქვემდებარებული პერსონალისთვის სწორი მიმართულებებისა და 

საქმიანი რჩევების მიცემის უნარი; 

• საგზაო ინჟინერიის დარგის ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე ეკოლოგიური უსაფრთხოების კრიტერიუმების დაცვა; 

დასკვნის უნარი 

• მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება  და 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

•  

• საგზაო ინჟინერიის დარგის  პრობლემების გამოვლენა და შესაბამისი დასკვნების ჩამოყალიბება; 

• საგზაო ინჟინერიის  დარგში ალტერნატივების შეფასება და სწორი გადაწყვეტილების მიღება; 

• საგზაო ინჟინერიის  დაგეგმვა  მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით; 

• გარემოსთვის ტრანსპორტისაგან მოსალოდნელი ეკოლოგიური ზიანის თავიდან აცილებისათვის შესაბამისი დასკვნის გაკეთების უნარი; 

• დასკვნის გაკეთება ლიანდაგის, ხიდებისა და გვირაბების  საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების და  საგზაო   ინფრასტრუქტურის  

მუშაობის გამართულობაზე. 

კომუნიკაციის უნარი: 

• საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

 

• სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; 

• პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

• პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   

• სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის  უნარი 

მშობლიურ და უცხოურ ენაზე; 

სწავლის უნარი 

• სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

 

• ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 

ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის გაგრძელების საჭიროების 

დადგენა;  

• საგზაო ინჟინერიის სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით  თანამედროვე მასალების მოძიების, ათვისების და  

უწყვეტი განათლების    მიღების უნარი. 

ღირებულებები: 

• საგზაო ინჟინერიის დარგის პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა; 



 

• პროფესიული ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

• მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

• ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ დასამკვიდრებლად 

სწრაფვის უნარი. 

• საგზაო ინჟინერიაში უსაფრთხოების ნორმების განუხრელი დაცვისა და მისი გაუმჯობესების პროცესში აქტიური ჩართვა, 

კომფორტულობის, რესურსების დაზოგვისა და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედების აუცილებლობის გაცნობიერება და პროფესიულ 

ღირებულებად ქცევა. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
საზღვაოსნო  მეცნიერებების ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა „საზღვაოსნო მეცნიერებები“ უზრუნველყოფს სტუდენტთა თეორიულ და პრაქტიკულ მომზადებას 

გემების ენერგეტიკული დანადგარების ექსპლუატაციის სფეროში, საზღვაო ტრანსპორტის დარგის ეკონომიკასა და მართვის 

საფუძვლებში; სტუდენტთა მიერ თანამედროვე საზღვაო გადაზიდვების ტექნოლოგიების ათვისებას; თანამედროვე ნავსადგურებში 

გამოყენებული დატვირთვა-განტვირთვის მექანიზმების და სისტემების, ასევე სპეციალური ნავმისადგომების მუშაობის თეორიული 

და პრაქტიკული საკითხების ცოდნას; სტუდენტთა მომზადებას საერთაშორისო საზღვაო კანონმდებლობის სფეროში; თანამედროვე 

ლოგისტიკისა და მენეჯმენტის სფეროს საფუძვლების ათვისებას; 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება 

� საზღვაოსნო მეცნიერებების სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც 

საფუძვლად უდევს როგორც გემის მექანიკის, ისე საზღვაო გადაზიდვებისა და სპეციალური ტექნოლოგიური სატრანსპორტო 

საშუალებების მუშაკებისთვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და შესაბამისად, პროფესიული საქმიანობის 

საზღვრების გაცნობიერებას. 



� საზღვაოსნო მეცნიერებების სფეროს ფართო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა; 

� საზღვაოსნო მეცნიერებებში მიმდინარე ფაქტებისა და მოვლენების კრიტიკული გააზრება; 

� საზღვაოსნო მეცნიერებებში საერთაშორისო წესების, უფლებამოსილების და მოვალეობების, აგრეთვე, სადაზღვეო და 

საკანონმდებლო დოკუმენტაციის ცოდნა და გაცნობიერება; 

� საზღვაოსნო მეცნიერებების ტექნოლოგიების ცოდნა; 

� საზღვაოსნო საქმის ძირითად კონცეფციების, თეორიების და პრინციპების ცოდნა და გაცნობიერება გარკვევა. 

� გემზე სიცოცხლის უსაფრთხოების წესების შესწავლა; 

� საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაციისას გემზე, პორტში და გემთმისადგომზე დატვირთვა-განტვირთვის ამწეების, 

ტრანსპორტიორების, მილსადენების და სპეციალური ტრანსპორტის მუშაობის საფუძვლების ცოდნა და გაცნობიერება. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

� მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული 

უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება საზღვაოსნო მეცნიერებების  სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად 

გადასაწყვეტად. 

 

� საზღვაოსნო მეცნიერებებში პრობლემების გადაწყვეტისას რაოდენობრივ-სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება; 

� საზღვაოსნო  მეცნიერებებში ახალი საჭირო ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის 

პრაქტიკული გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად; 

� თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძვლიანად ათვისება და გამოყენება საზღვაოსნო  ამოცანების ამოხსნაში; 

� გემზე სიცოცხლის უსაფრთხოების წესების ყველა ნორმების განუხრელი დაცვა, სამუშაო ადგილების მოწყობა სათანადო 

საჭიროებებით და სასწავლო განგაშის და/ან საგანგებო სიტუაციის დროს ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება; 

� საზღვაოსნო გადაზიდვების ორგანიზაციისას პორტში და გემთმისადგომზე დატვირთვა-განტვირთვის ამწეების, 

ტრანსპორტიორების, მილსადენების და სპეციალური ტრანსპორტის მუშაობის მართვის უნარი და რაციონალური გამოყენება 

წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. 

დასკვნის უნარი 

� საზღვაოსნო მეცნიერებებში მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული 

მეთოდებით მათი გაანალიზება  და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება 

� საზღვაოსნო მეცნიერებების პრობლემების გადასაწყვეტად სფეროს დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება 

და განყენებული მონაცემების ანალიზი და მათ საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

� დასკვნის შედგენა და განმარტება საექსპლუატაციო მომსახურებასა და ობიექტის შეკეთების ტექნოლოგიურ პროცესზე, 

მანქანა-მოწყობილობების ტექნიკურ მდგომარეობასა და მუშაობის უნარზე. 

� ახალი ინფორმაციის მოძიებისა და დამუშავების უნარი; 

კომუნიკაციის უნარი 

� საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 



� სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების შემოქმედებითად გამოყენების 

უნარი; 

� სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის  

უნარი მშობლიურ და უცხოურ ენაზე; 

� საზღვაოსნო მეცნიერებებში პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

� საზღვაოსნო მეცნიერებებში პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   

 

სწავლის უნარი 

� სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

� ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლისპროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად 

შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის 

გაგრძელების საჭიროების დადგენა;  

� საზღვაოსნო მეცნიერებებში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით თანამედროვე მასალების მოძიების, 

ათვისების და  უწყვეტი განათლების    მიღების უნარი. 

ღირებულებები 

� საზღვაოსნო მეცნიერებების  სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის 

გაზიარება; 

� ეთიკისა და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

� მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 
� ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 
საზღვაო პორტებსა და ნავმისადგომებში და საზღვაო პროფილის საწარმოებში მუშაობის წარმართვა სიცოცხლისა და ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გათვალისწინებით და მუდმივი სწრაფვა მათი გაუმჯობესების მიზნით. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

კვების ინდუსტრიის ინჟინერია და ტექნოლოგიები  

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 



სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრი  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ბაკალავრს მისცეს საერთაშორის სტანდარტების შესატყვისი  თეორიული ცოდნა კვებისა და სოფლის მეურნეობის ნედლეულის 

გადამამუშავებელი მრეწველობის საწარმოებში არსებული  დანადგარ-მოწყობილობებისა და მათზე მიმდინარე  ტექნოლოგიური 

პროცესების საფუძვლების შესახებ; გამოუმუშაოს ტექნოლოგიური პროცესების ჩასატარებლად თანამედროვე ტექნიკური 

აღჭურვილობის შერჩევისა და პრაქტიკული გამოყენების  უნარ - ჩვევები; შეუქმნას წარმოდგენა  კვების პროდუქტების  ხარისხისა და 

უვნებლობის საერთაშორისო ნორმებსა და რეგულაციებზე   

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

              ცოდნა და გაცნობიერება  

� კვების ინდუსტრიის ინჟინერიის და ტექნოლოგიების სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს როგორც სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობებისა და  

ამ მოწყობილობებზე მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების ასევე მიღებული კვების პროდუქტების  ხარისხისა და 

უვნებლობის მონიტორინგის მუშაკებისთვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და, შესაბამისად, პროფესიული 

საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას. 

 კვებისა და სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის გადამამუშავებელი  მრეწველობის საწარმოების მოწყობილობებისა და 

ტექნოლოგიური პროცესების სფეროში  თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევები, რომელიც მოიცავს 

მცენარეული (ცხოველური) წარმოშობის ნედლეულის ქიმიური შედგენილობის, ამ ნედლეულის გადამუშავების ძირითადი 

ტექნოლოგიური პროცესების    (მექანიკური, თბური, ქიმიური, ბიოქიმიური) არსისა და დანიშნულების, სურსათის  წარმოების  

სფეროში არსებული ძირითადი თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას კონკრეტული ამოცანის – 

კონკურენტუნარიანი პროდუქციის მიღების ტექნოლოგიური რეგლამენტის შემუშავების მიზნით; მცენარეული (ცხოველური) 

წარმოშობის ნედლეულის გადამუშავების  ტექნიკისა და ტექნოლოგიური პროცესების მნიშვნელობის გაცნობიერებას საწარმოს 

რენტაბელური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით; 

               ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

� მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული 

უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება კვების  ინდუსტრიის   ტექნოლოგიური პროცესებისა  და  მოწყობილობების სფეროში 

აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 

კვებისა და და სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის გადამამუშავებელი მრეწველობის ტექნიკისა და ტექნოლოგიური 

პროცესების  სფეროსათვის დამახასიათებელი  მცენარეული (ცხოველური) ნედლეულის გადასამუშავებლად 

მოსამზადებელი პროცესების (დაქუცმაცება, ფერმენტაცია, ღნობა და სხვა), ასევე ნედლეულის ექსტრაქციის, გადადენის,  

შრობის პროცესების ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტების განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებებისა და 



ტექნოლოგიური ინსტრუქციების  შესაბამისად;  

             დასკვნის  უნარი  

� მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება  და 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება 

კვებისა და და სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის გადამამუშავებელი მრეწველობის ტექნიკისა და ტექნოლოგიური 

პროცესების    სფეროებსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული 

მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით,  

დასკვნის შედგენა და განმარტება ტექნოლოგიური დანადგარების მუშა მდგომარეობაში არსებობაზე; 

           სწავლის უნარი  

� სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად 

შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის 

გაგრძელების საჭიროების დადგენა;  

            კომუნიკაციის უნარი: 

� საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების შემოქმედებითად გამოყენების 

უნარი; 

              ღირებულებები  

� კვების ინდუსტრიის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების   სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, 

შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 

ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია  



 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სხვადასხვა ფუნქციონალური დანიშნულების (მათ შორის კომპიუტერული მართვის სისტემებით აღჭურვილი) მანქანების და 

მანქანათა სისტემების მექანიკის ძირეული ფუნქციონალური ელემენტების - მექანიზმებისა და ამძრავთა (მათ შორის 

ავტომატიზებული, ელექტრომექანიკური, ელექტროჰიდრო და ელექტროპნევმომექანიკური რეგულირებისა და მართვის) სისტემების, 

მექატრონული მოდულებისა და სისტემების და მთლიანობაში თანამედროვე მანქანების (როგორც საწარმოო-ტექნოლოგიური, 

სამრეწველო-ინდუსტრიული, ასევე ამწე-სატრანსპორტო, სამშენებლო-საგზაო და სხვა მანქანები და მექანიზმები) და მანქანათა 

სისტემების აგების პრინციპების და მეთოდოლოგიური მიდგომების, დაპროექტების, გამოცდის, საწარმოო დანერგვის, დამზადების 

ტექნოლოგიური პროცესების (ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო წარმოების საშუალებების კონსტრუქციების, იარაღებისა და 

სამარჯვების გამოყენებით)  შემუშავების და პრაქტიკული რეალიზაციის, ტექნიკური და საწარმოო ექსპლუატაციის, რემონტისა და 

მოდერნიზაციის, შესაბამის საწარმოთა დაპროექტების და ტექნიკური ორგანიზაციის საინჟინრო საკითხების რეალიზაციაზე და 

საინჟინრო საქმიანობაში თანამდროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებაზე ორიენტირებული სპეციალისტის მომზადება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, 

რომელიც საფუძვლად უდევს როგორც ტექნოლოგიური მანქანების დამზადების და რემონტის ორგანიზაციის, ისე 

ავტომატიზებული ამძრავების და მექატრონული სისტემების, მექანიკის ინჟინერიის საწარმოო ტექნოლოგიის, სამშენებლო-

საგზაო-სალიანდაგო მანქანა-მოწყობილობების, ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების, მჭრელი იარაღებისა და 

ტექნოლოგიური აღჭურვილობის კონსტრუირებისა და წარმოების, აგრარული წარმოების ტექნოლოგიური მანქანების 

მუშაკებისთვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და შესაბამისად, პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას; 

 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  სფეროს ფართო თეორიული ცოდნა; 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასება; 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ძირითადი სფეროების ურთიერთკავშირის გაცნობიერება; 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ტერმინოლოგიის ცოდნა. 

� სამანქანათმშენებლო და საამწყობო ნახაზებისა და  ესკიზების შექმნის მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება; 



� საპროექტო–საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის შესრულებისა და გაფორმების მეთოდებისა და საშუალებების ცოდნა; 

� კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების ცოდნა სამანქანათმშენებლო ნახაზებისა და დოკუმენტაციის შექმნისას; 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროს მოწყობილობების დაპროექტების მეთოდებისა და მიდგომების და  

დაპროექტების ავტომატიზებული სისტემების საერთო მოთხოვნების ცოდნა და გაცნობიერება; 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  სფეროს ტექნოლოგიური პროცესებისა და საწარმოთა დაგეგმარების საფუძვლების  

და განვითარების პერსპექტივების ცოდნა–გაცნობიერება; 

� მანქანებისა და მოწყობილობის ხარისხის შეფასებისა და კონტროლის მეთოდების საფუძვლების ცოდნა; 

� ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობის მეთოდების, საშუალებების საფუძვლების და 

სიცოცხლის უსაფრთხოების ნორმატიულ–ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება; 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  მოწყობილობების და სისტემების დაპროექტების პრინციპების, დამზადების, 

მომსახურეობის და ექსპლუატაციის ნორმების ცოდნა, შესაბამისი ყველა საერთაშორისო სტანდარტების, დიაგნოსტიკის და 

სფეროს თანამედროვე მიღწევების გაცნობიერება; 

� თანამედროვე მანქანების და მანქანათა კომპლექსების მექანიკის ძირეული ფუნქციონალური ელემენტების აგების და 

პრაქტიკული გამოყენების პრინციპების, პროექტირების და გაანგარიშებების მეთოდოლოგიური მიდგომის, მეთოდების და 

მეთოდიკების საფუძვლების ცოდნა და გაცნობიერება; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

� მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული 

უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების 

შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 

 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის თეორიული დებულებებისა და პრინციპების კრიტიკული და არგუმენტირებული 

გააზრება; 

� მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიებში ახალი ტექნიკური და ტექნოლოგიური ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება, 

სამანქანათმშენებლო ნახაზების გაფორმების უნარი; 

� დასახული მიზნების მისაღწევად, შესაბამისი დროითი ჩარჩოების დადგენის უნარი; 

� სამუშაოს შესრულებისას დაქვემდებარებული თანამშრომლებისთვის სწორი მიმართულებებისა და საქმიანი რჩევების მიცემის 

უნარი. 

� საპროექტო–საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის შესრულებისა და გაფორმების უნარი; 

� კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების გამოყენება სამანქანათმშენებლო ნახაზებისა და დოკუმენტაციის შექმნისას; 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროს მოწყობილობების დაპროექტებასა და  დაპროექტების ავტომატიზებული 

სისტემების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღების უნარი; 

� მანქანებისა და მოწყობილობების დამზადების ტექნოლოგიურ პროცესში მონაწილეობის მიღება; 

� ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების მოთხოვნათა 



დაცვასა და უზრუნველყოფაში მონაწილეობის მიღების უნარი; 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  მოწყობილობების და სისტემების დაპროექტებაში, დამზადების, მომსახურეობის და 

ექსპლუატაციის პროცესში მონაწილეობის მიღების უნარი;  

� წინასწარ განხორციელებული მითითებების მიხედვით მოქნილი საწარმოების სტრუქტურების დაპროექტების, სამრეწველო 

ფირმების ორგანიზებისა და ნორმალური ფუნქციონირებაში მონაწილეობის უნარი. 

 

დასკვნის უნარი: 

� მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება  და 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

 

� სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით ინფორმაციის დამუშავება; 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის პრობლემების გადასაწყვეტად ახალი და განყენებული მონაცემებისა და/ან 

სიტუაციების ანალიზი და მათ საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

� დასკვნის შედგენა და განმარტება მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში ტიპურ სიტუაციებში საექსპლუატაციო 

მომსახურებასა და ობიექტის შეკეთების ტექნოლოგიურ პროცესზე, მანქანა-მოწყობილობების ტექნიკურ მდგომარეობასა და 

მუშაობის უნარზე; 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

� საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

 

� სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების შემოქმედებითად გამოყენების 

უნარი; 

� სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის  

უნარი მშობლიურ და უცხოურ ენაზე; 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   

 



სწავლის უნარი: 

� სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

 

� ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად 

შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის 

გაგრძელების საჭიროების დადგენა;  

 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით თანამედროვე 

მასალების მოძიების, ათვისების და  უწყვეტი განათლების    მიღების უნარი. 

 

ღირებულებები: 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და 

სხვებისთვის გაზიარება; 

 

� ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

� მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

� ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის სფეროში წარმოებებში მუშაობის წარმართვა სიცოცხლისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის გათვალისწინებით და მუდმივი სწრაფვა მათი გაუმჯობესების მიზნით. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

Инженерия и Технология Механики  

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
Бакалавр Инженерии  и Технологии Механики        

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 



Подготовка специалистов с умением проектирования (методологии и приципов построения кинематических и динамических показателей 

машин и оборудования и рассчет структурных  и конструктивных элементов машин), изготовления (с использованием современных 

технологических процессов, режущих инструментов, электрофизических и эдектрохимических методов обработки осуществлять 

изготовление и ремонт машин с использованием средств автоматизации и управления), эксплуатации (техническая диагностика и 

экспертиза отдельных деталей  машин и оборудования) и ремонта машинн для всех отраслей производства. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

Знание и познание  
 Знание совокупностей средств, способов и методов деятельности, направленных на создание конкурентоспособной промышленной 

продукции, совершенствование национальной технологической среды;  

Методов:  

-обоснования, разработки, реализации и контроля норм, правил и требований к промышленной продукции различного служебного 

назначения, технологии ее изготовления и обеспечения качества;  

-разработки новых и совершенствования действующих технологических процессов изготовления продукции машиностроительных 

производств, средств их оснащения;  

-создания новых и применение современных средств автоматизации, методов проектирования, математического, физического и 

компьютерного моделирования технологических процессов и машиностроительных производств;  

-построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня сложности и назначения; 

- - правила оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД;  

;  

- тенденции развития компьютерной графики, ее роль и значение в инженерных системах и прикладных программах;  

 основные модели механики и границы их применения (модели материала, формы, сил, отказов);  

- основные методы исследования нагрузок, перемещений и напряженно-деформированного состояния в элементах конструкций, методы 

проектных и проверочных расчетов изделий;  

- методы проектно-конструкторской работы; подход к формированию множества решений проектной задачи на структурном и 

конструкторском уровнях; общие требования к автоматизированным системах проектирования; 

-основные физические свойства жидкостей и газов, законы их кинематики, статики и динамики, силы действующие в жидкостях, 

гидромеханические процессы, гидравлическое оборудование, схемы применения численных методов и их реализацию на ЭВМ;  

- классификацию изделий машиностроения, их служебное назначение и показатели качества, жизненный цикл; материалы применяемые 

в машиностроении, способы обработки, содержание технологических процессов сборки, технологической подготовки производства, 



задачи проектирования технологических процессов, оборудования, инструментов и приспособлений, состав и содержание 

технологической документации, методы обеспечения технологичности и конкурентоспособности изделий машиностроения;  

-;  

- физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации изделий из них под воздействием 

внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления и т.д.), их влияние на структуру, а структуры – на свойства современных 

металлических и неметаллических материалов;  

- основные виды изнашивания и методы борьбы с ними;  

- основные законы электротехники; 

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по метрологии, стандартизации, сертификации и управлению 

качеством;  

- основы технического регулирования 

основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество конечных результатов метрологической деятельности, 

методов и средств обеспечения единства измерений;  

- методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции, правила 

проведения контроля, испытаний и приемки продукции;  

организацию и техническую базу метрологического обеспечения машиностроительного предприятия, правила проведения 

метрологической экспертизы, методы и средства поверки (калибровки) средств измерений, методики выполнения измерений; ;  

- способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и достоверности контроля; 

- способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и управления технологическими процессами;  

- основные положения и понятия технологии машиностроения, теорию базирования и теорию размерных цепей, как средства 

обеспечения качества изделий машиностроения; закономерности и связи процессов проектирования и создания машин, метод разработки 

технологического процесса изготовления машин, принципы производственного процесса изготовления машин, технологию сборки, 

правила разработки технологического процесса изготовления машиностроительных изделий 

Умение применения знаний на практике  Специалист  инжинерии и технологии механики сможет: 

- анализировать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности для получения необходимой информации;  

- применять известные методы для решения технико-экономических задач в обеспечения машиностроительных производств; 

- применять физико-математические методы для решения задач в области конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств с применением стандартных программных средств;  

- составлять уравнения равновесия для тела, находящиеся под действием произвольной системы сил, находить положения центров 

тяжести тел;  

- вычислять скорости и ускорения точек тел и самих тел, совершающих поступательное, вращательное и плоское движения, составлять 

дифференциальные уравнения движений;  

- вычислять кинетическую энергию многомассовой системы, работу сил, приложенных к твердому телу при 

- снимать эскизы, выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документацию; ; ;  

- разрабатывать принципиальные электрические схемы и проектировать типовые электрические и электронные устройства; качества 



продукции и процессов при выполнении работ по сертификации продукции и систем качества; методы анализа данных о качестве 

продукции и способы анализа причин брака; технологию разработки и аттестации методик выполнения измерений, испытаний и 

контроля; измерения, правила проведения метрологической и нормативной экспертизы документации; методы расчета экономической 

эффективности работ по метрологии, стандартизации и сертификации;  

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным требованиям;  

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экономичности производственной деятельности;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

- строить математические модели объектов управления и систем автоматического управления (САУ);  

- проводить анализ САУ, оценивать статистические и динамические характеристики;  

- использовать основные технологии передачи информации в среде локальных сетей, сети Internet;  

- выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления, программировать и отлаживать системы на базе 

микроконтроллеров;  

- проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с помощью современных средств программирования;  

- выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции; ;  

- проектировать и конструировать типовые элементы машин, выполнять их оценку по прочности и жесткости и другим критериям 

работоспособности;  

- использовать для решения типовых задач законы гидравлики, проектировать гидравлические системы;  

- формулировать служебное назначение изделий машиностроения, определять требования к их качеству, выбирать материалы для их 

изготовления, способы получения заготовок, средства технологического оснащения при разных методах обработки, технологии обработки 

и сборки;  

- выполнять работы по проектированию системы организации и управления производством и организовать работу производственных 

коллективов  

Умение делать заключение -разработка информации с помощью использования стандартных и  новейших методов,   

-для решения проблем  в сфере инжинерии и технологии механики использование новых и существующих данных и на их основе 

формулирование достоверных выводов 

- составление выводов и разяснении для типичных ситуации технического состояния оборудования их работоспособности, 

эксплуатационного обслуживания и технологического процесса ремонта 

-умение сравнении ситуации их анализ, на основе которых формулирование достоверных выводов 

Коммуникативные умения  

-умение передачи собственного мнения специалистам и неспециалистам на русском и иностранном языках в устном и писменном виде. 

- применение современных комуникауионных и информационных технологии для достижения поставленной цели 

- умение подготовки презентации и писменных информации на актуальных проблемах инжинерии и технологии механики 

- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке;  

- навыками ведения дискуссии на исторические и философские и научные темы;  

Учебные умения  

Определение направления учебы в соответствии приоритетов созданных обстоятельств, для обогащения знания и опыта многостаронная 

оценка  собственного образования и принятие решения продолжения учебы на следующей степени а также непрерывного обучения. 



Ценности – участие в процессе формирования  моральных и этических ценностей и стремление  к их внедрению  в жизнь а также  в 

разработке правовых, нормативно-технических  методов  и средств повышения  экологической и технической  безопасности 

жизнедеятельности ,  и стремление их неп 
рерывного возобновленияю 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

Mechanical Engineering  

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
Bachelor in the specialty Mechanical Engineering and Technology 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

Train specialists in core functional elements, - that is mechanisms and driving mechanisms (including automated, electromechanical, 

electro-hydro and electro- pneumo-mechanical regulation and control) - of machines and machine systems of various functional 

purposes (including those equipped with computer control systems), Mechatronic modules and systems and generally in modern 

machines (both manufacturing and technological and industrial, as well lifting and transportation, construction and road machines and 

other types of machines and mechanisms); in  principles and methodological approaches, methods and methodologies for developing 

machine systems and for designing them (calculations and design engineering), as well as train them in their testing, introducing them in 

manufacturing, further improving the level of the existing technical facilities, in developing technological processes and their 

introduction, in technical and industrial exploitation, repairing and modernizing, in designing enterprises and solving engineering issues 

of technical organization and train specialists focused on using state-of-art computer technologies in engineering works. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

Knowledge and Understanding: 

�  Broad theoretical knowledge of engineering mechanics; 

� Critical evaluation of the current achievements and novelties in engineering mechanics; 

� Understanding the relationship between the main areas of engineering mechanics; 

� Knowledge of the terminology in engineering mechanics. 

� Knowledge and understanding of planning and management of technological processes, targeted technological processes, and 



methods for planning   workshops of mechanical plants; 

� Knowledge of designing principles of  lifting and transportation machinery and norms of maintenance and exploitation, and 

understating of all international standards, diagnostics,  and recent achievements in the area;  

� Knowledge and understanding of mechatronic modules of systems of  core functional elements, - that is driving mechanisms 

(including, automated, electro-mechanical, hydro and pneumo-mechanical and those containing digital elements of automation), - of 

modern machines and machine complexes, their regulation and management modules and systems; principles to develop automated 

technical means and flexible automated complexes and to make practical use thereof, a methodological approach, methods and 

methodologies for designing and making calculations.  

� Knowledge and understanding of structural designing of technological machines and machine systems of mechanical engineering, 

kinematic and force calculations, design engineering, technical and  industrial exploitation, repairing machines and organizing repairs, 

including  knowledge and undressing of main principles and methods to carry out repairs works of machines and its parts, and 

designing repair workshops.   

 

Ability to apply knowledge in practice: 

� Justification-based ccritical understanding of Mechanical engineering elements and principles;  

� Ability to obtain and process new technical and technological information in Mechanical Engineering and ability to develop machine 

design drawings;   

� Ability to use Mechatronic  modules and systems, maintenance services of machines and equipment, methods for calculating unites 

and for design engineering; 

Ability to conduct force and dynamic calculations and to analyze them, kinematic analysis of special mechanisms, and to make 

structural analysis of mechatronic modules and systems.  

� Ability to  determine timeframes for achieving the goals identified; 

� Ability to design flexible manufacturing structure according to the preliminary instructions, and to organize industrial firms and to 

conduct normal operations thereof.   

� Ability to use modern methods of quality management system. 

� Ability to give a correct direction and offer business related suggestions to the subordinates in course of implementation of the given 

work. 

� Participate in kinematic, force and dynamic calculations and design engineering of core functional elements, - that is machine parts, 

units, mechanisms, and driving systems, - of modern machines and machine systems as well participate in identifying the features of 

the machines and equipments, in regulating, making a dynamic analysis, technical exploitation, repairing, modernizing, and 

developing structural and design layouts of machines and machine systems.  

� Carry out engineering works related to designing of targeted technological processes for manufacturing parts and practical 

implementation thereof.  



 

Ability to make a conclusion; 

� Analyze new and stand alone data and/or cases in order to solve mechanical engineering problems and work out a justified 

conclusion based on the analysis.  

� Work out a conclusion and offer an explanation on maintenance and technological process for repairing the given object, as well on 

technical condition and operability of the machinery and equipment.      

� Ability to obtain new information  and process it; 

Ability to communicate 

� Ability to use creatively information-communication technological resources in order to achieve the objectives identified;   

� Ability to write clearly and concisely on professional issues; 

� Ability to prepare presentations, or written information. 

� Ability to communicate verbally and in writing information for specialists and for laymen both in the mother tongue and in a foreign 

language;  

Ability to learn 

� Knowledge and experience in order to enrich their learning process with consistent and versatile, self-assessment of knowledge and 

education on the need for the second stage (MA) to determine the need for continuing education;   Make a consistent and multi-

aspect evaluation of one’s own learning process in order to further knowledge and experience; make a self-evaluation in respect of 

brushing up the knowledge and identify the need to continue studying at the second stage (at the Master’s program); 

Values: 

� Knowledge of Mechanical engineering principles and values ; 

� Observe the professional ethical norms and values recognized; 

� Observe the moral standards recognized; 

� Ability to inspire in order to participate in working out values, moral norms and values and to introduce them. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

სატყეო საქმე  

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 



მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
სატყეო საქმის ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია ჩამოყალიბდეს სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს   ტყეთმოწყობის, მეტყევეობისა და სატყეო ტაქსაციის  

საფუძვლების პრაქტიკაში გატარებას;  ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების ტექნოლოგიის განხორციელებას,  სათანადო  

მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების ექსპლუატაციას. აგრეთვე, ტყეკაფითი ფონდების რაციონალურად გამოყენებას, 

ტყეკაფით სამუშაოებზე უსაფრთხო მუშაობის უზრუნველყოფას, ხე-ტყის დამზადების მცირედანაკარგებიანი ტექნოლოგიების, ხე-

ტყის დამზადების ნარჩენების უტილიზაციის და ეკოლოგიური მოთხოვნების საკითხების დაცვას. მერქნული ნედლეულის შერჩევას 

მისი თვისებების, თავისებურებების და სახეობების მიხედვით. ზედა და ქვედა  ტყეკაფზე მომუშავე  საწყობებში   მერქნის პირველადი 

გადამუშავების დანერგილი ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელებას, დამონტაჟებულ ჩარხ-დანადგარებთან უსაფრთხო 

მუშაობაზე ზედამხედველობას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება  

� სატყეო საქმის მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს როგორც სატყეო ეკოლოგიის, 

ისე სატყეო მეურნეობის       მუშაკებისთვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და შესაბამისად, პროფესიული საქმიანობის 

საზღვრების გაცნობიერებას; 

� სატყეო სფეროს ფართო თეორიული ცოდნა, მისი   მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული გააზრება  და სატყეო 

ტერმინოლოგიის ცოდნა.  

� სატყეო  სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება;      

�  სატყეო წარმოების   ზოგადი სტრუქტურის, ტექნოლოგიური საკითხებისა და  ძირითადი მოწყობილობების  ასპექტების  

ცოდნა.  

� სატყეო საქმის სფეროში  თანამედროვე საინფორმაციო  ტექნოლოგიების ცოდნა კომპლექსური საკითხების  კრიტიკული 

გააზრებისა  და გაცნობიერების მიზნით. 

� შრომის უსაფრთხოების და საგენგებო სიტუაციების მართვის ზოგადი ცოდნა. 

        

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება  

� მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული 

უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება სატყეო საქმეში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 

� სატყეო საქმეში პრობლემების გადასაჭრელად  სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის 

გამოყენება;  

�  სატყეო საქმეში პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელების უნარი  ხელმძღვანელის  მიერ  წინასწარ განსაზღვრული 



მითითებების შესაბამისად; 

� ბუნებრივი ეკოსისტემების ხელუხლებელი სახით შენარჩუნება და ბიომრავალფეროვნების დაცვის უნარი.  

� ეკოტურიზმის განვითარება და ლანდშაფტის  დაგეგმარებააში მონაწილეობის მიღება ბიოეკოლოგიური თავისებურებების 

გათვალისწინებით; 

� ტყეკაფის გაწმენდის მეთოდების საფუძველზე ტყის ხანძრებთან ბრძოლის ღონისძიებების  დასახვაში მონაწილეობის  მიღებისა 

და ამ მეთოდების პრაქტიკაში გატარების უნარი. 

 

დასკვნის  უნარი 

� მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება  და 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

� სატყეო  წარმოების  მუშაობის შეფერხების პრობლემების გამოვლენის უნარი;   

� სატყეო სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვებისა და განმარტების უნარი;   

� განყენებული მონაცემების  სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული ან  გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბება; 

 

  

კომუნიკაციის უნარი.  

� საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

� სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების შემოქმედებითად გამოყენების 

უნარი; 

� სატყეო საქმეში პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

� სატყეო საქმეში პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   

� სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის  

უნარი მშობლიურ და უცხოურ ენაზე; 

� ტექნიკური აზრის წაკითხვისა და გადმოცემის უნარი. 

 

სწავლის უნარი    

� სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით; 

 

� ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად 

შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის 



გაგრძელების საჭიროების დადგენა;  

� სატყეო საქმეში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით თანამედროვე მასალების მოძიების, ათვისების და  

უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი. 

   

ღირებულებები 

� სატყეო საქმის პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 

� ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

� მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

� ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

� სატყეო საქმის სფეროში მომუშავე პერსონალისადმი პირადი პასუხისმგებლობის გრძნობის გამომუშავება და დაცვა, სატყეო 

საქმის წარმოება ეკოლოგიური უსაფრთხოების პირობებით განუხრელი დაცვით და მონაწილეობის მიღება 
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია  

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება სამრეწველო ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში. ბაკალავრი მზად იქნება 

დარგში  საწარმოო, ტექნოლოგიური და საორგანიზაციო  სამუშაოებისათვის, რაც ითვალისწინებს: სამრეწველო ინჟინერიისა და 

ტექნოლოგიების მოწყობილობების საექსპლუატაციო ნორმატიული პარამეტრების დაცვას, ოპტიმალური ტექნოლოგიური 

პროცესების დანერგვაში, წარმოებისა და ორგანიზაციის მართვაში მონაწილეობის მიღებას, წინასწარ შედგენილი პროექტების 

მიხედვით სარემონტო და მოდერნიზაციის სამუშაოების ჩატარებას, კომპლექსური მექანიზაციის ტექნოლოგიური სქემების  

დამუშავებასა  და ისეთი მანქანების, დანადგარების და მოწყობილობების შერჩევას, რომლებიც უზრუნველყოფენ ავტომატიზაციის 

მაღალ დონეს;   სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების ნაწარმის მასალების შერჩევასა და გამოყენებას, ნაწარმის 

მოდელირებას, კონსტრუირებასა და ტექნოლოგიურ დამუშავებას; წარმოებაში მანქანების გამოყენების ოპტიმალური ვარიანტების 

შერჩევასა და ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფას. 



საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული 

ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს როგორც საგამომცემლო ტექნოლოგიებისა და მედიასისტემების, ისე ხის დამუშავების 

საწარმოთა ტექნოლოგიის, სამკერვალო ნაწარმისა და ტყავის მოდელირებისა და ტექნოლოგიის, კვების საწარმოთა მანქანების 

და აპარატების, სამაცივრო ტექნიკისა და ტექნოლოგიის მუშაკებისთვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და 

შესაბამისად, პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას. 

 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროს ფართო თეორიული ცოდნა; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის პრინციპების ცოდნა; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის პრობლემების ანალიტიკური კვლევისა და ეფექტიანი ტექნოლოგიური 

გადაწყვეტილებების მიღების, ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება: 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასება; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის მოწყობილობათა მუშაობის პირინციპების ცოდნა; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მანქანების  საექსპლოატაციო ნორმატიული პარამეტრების ცოდნა; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მანქანა–დანადგარების და მოწყობილობების  ავტომატიზაციის პრინციპების 

ცოდნა; 

� სამრეწველო ინჟინერიის ნაწარმის მოდელირების, კონსტრუირების და ტექნოლოგიური დამუშავების მეთოდების ცოდნა და 

გაცნობიერება; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის პრობლემების გადაწყვეტისთვის საჭირო რაოდენობრივ-სტატისტიკური 

მეთოდების ცოდნა; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ძირითადი სფეროების (სტატისტიკა, ფინანსები, საბუღალტრო აღრიცხვა, 

მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ეკონომიკური ანალიზი, საბანკო ოპერაციები, გადასახადები და სხვა) საფუძვლების ცოდნა და მათი 

ურთიერთკავშირის გაცნობიერება; 

� ნახაზებისა და  სქემების შექმნის მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება; 

� საპროექტო–საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის შესრულებისა და გაფორმების მეთოდებისა და საშუალებების ცოდნა; 

� კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების ცოდნა პროექტების გრაფიკული და განმარტებითი დოკუმენტაციის შექმნისას; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ტერმინოლოგიის ცოდნა; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

� მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული 

უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების 

შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 

 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის თეორიული დებულებებისა და პრინციპების შესახებ არგუმენტირებული 

მსჯელობა; 



� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის პრობლემების ანალიტიკური კვლევისა და ეფექტიანი ტექნოლოგიური 

გადაწყვეტილებების მიღება, ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების მეთოდების გამოყენება: 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის პრობლემების გადაწყვეტისას რაოდენობრივ-სტატისტიკური მეთოდების 

გამოყენება; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიებში ახალი ტექნიკური და ტექნოლოგიური ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიებში თანამედროვე ტენდენციების შეფასება, მიღებული შედეგების შეჯერება, 

განზოგადებული დასკვნების  გაკეთება და პროგნოზირება; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მანქანების  საექსპლოატაციო ნორმატიული პარამეტრების დაცვის უნარი. 

� დანადგარების და მოწყობილობების  ავტომატიზაციის უზრუნველყოფის უნარი; 

� სამრეწველო ინჟინერიის ნაწარმის მოდელირების, კონსტრუირების და ტექნოლოგიური დამუშავების უნარი. 

� საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების, შემდგომო სწავლის საჭიროების დადგენის 

უნარი; 

� მთავარი საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფის,  განრიგების შედგენისა და განსაზღვრულ ვადებში სამუშაოს შესრულების 

უნარი. 

� საპროექტო–საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის შესრულებისა და გაფორმების უნარი; 

� კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების გამოყენება პროექტების გრაფიკული და განმარტებითი დოკუმენტაციის 

შედგენისას; 

� ხარისხის მართვის სისტემის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება. 

� სამუშაოს შესრულებისას სხვებისათვის სწორი მიმართულებებისა და საქმიანი რჩევების მიცემის უნარი; 

 

 

დასკვნის უნარი: 

� მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება  და 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება 

 

� ახალი ინფორმაციის მიღებისა და დამუშავების უნარი; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის პრობლემების გადასაწყვეტად ახალი და განყენებული მონაცემებისა და /ან 

სიტუაციების ანალიზი და მათ საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

� საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

 



� სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების შემოქმედებითად გამოყენების 

უნარი; 

� სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის  

უნარი მშობლიურ და უცხოურ ენაზე. 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   

 

სწავლის უნარი: 

� სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

 

� ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლისპროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად 

შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის 

გაგრძელების საჭიროების დადგენა. 

 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით თანამედროვე 

მასალების მოძიების, ათვისების და  უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი. 

 

ღირებულებები: 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და 

სხვებისთვის გაზიარება; 

 

� ეთიკისა და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

� მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

� ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

� სამრეწველო ინჟინერიის და ტექნოლოგიის სფეროში საწარმოებში მუშაობის წარმართვა სიცოცხლისა და ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გათვალისწინებით და მუდმივი სწრაფვა მათი გაუმჯობესების მიზნით. 
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საზღვაოსნო მეცნიერებების მაგისტრის პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე პერსონალი საზღვაო 

ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სფეროში, რომელიც შეძლებს გემის შიგაწვის ძრავების, დამხმარე მოწყობილობების და სისტემების, 

გემის ექსპლუატაციისა და რემონტის, გემის საქვაბე დანადგარების და ტურბომანქანების, გემის ელექტროენერგეტიკული სისტემების, 

საზღვაო ტრანსპორტზე დატვირთვა-გადმოტვირთვის მექანიზაციის, სპეციალური ტრანსპორტის, საზღვაო პორტების, 

გემმისადგომების და მათი ტექნოლოგიური მოწყობილობების საექსპლუატაციო მუშაობის მართვას. აგრეთვე, გემების დატვირთვის 

ტრანსპორტიორების და მილსადენების, გემის თანამედროვე ენერგეტიკული დანადგარების  ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის 

სამუშაოების პრაქტიკული რეალიზების  მენეჯმენტს, შესაბამისი შრომის უსაფრთხოების წესების და ინსტრუქციების დაცვა-

გამოყენებით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება  

• საზღვაოსნო მეცნიერებების სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების 

შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;  

• საზღვაო ტრანსპორტზე გამოყენებული თანამედროვე ავტომატიზებული სისტემების  ცოდნა  და გაცნობიერება; 

• სატრანსპორტო ლოგისტიკური სისტემების მართვის თეორიული და პრაქტიკული მეთოდების ათვისება;  

• თანამედროვე გემების და მათი ენერგეტიკული დანადგარების კონსტრუქციების ცოდნა, მათი კრიტიკული შეფასების უნარი 

გემების შიგაწვის ძრავების თეორიის ცოდნის გაღრმავება;  

• გემების დამხმარე მექანიზმების და სისტემების მწარმოებლობის გაანგარიშების მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება; 

• საზღვაო ტვირთების სახეების და თვისებების ცოდნა, მათი დატვირთვა-გადმოტვირთვის სპეციფიკის გათვალისწინებით 

კომერციული მუშაობის სპეციფიკის გაცნობიერება; 

• ტრანსპორტის მენეჯმენტის ძირითადი დებულებების ცოდნა; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

• ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება, საზღვაოსნო მეცნიერებების კომპლექსური 

პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება; 

• საზღვაოსნო მეცნიერებებში კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;  

• საზღვაოსნო მეცნიერებებში მიღებული ღრმა და სისტემური ცოდნის პრაქტიკაში სწორი გამოყენება;  



• ტრანსპორტის ეკონომიკურ ამოცანებში გარკვევის უნარი და მათი პრაქტიკაში რეალურად გამოყენების შესწავლა;  

• თანამედროვე ავტომატიზებული სისტემების მთავარი კომპონენტების ცოდნის პრაქტიკული რეალიზაცია მათი საზღვაო 

ტრანსპორტზე მაქსიმალურად გამოყენების თვალსაზრისით;  

• საზღვაო ტრანსპორტზე გადაზიდვების ორგანიზაციის და მართვის თანამედროვე პროგრესული მეთოდების პრაქტიკული 

მართვის ღონისძიებები ნავმისადგომებში და სატვირთო გემებზე; 

დასკვნის გაკეთების უნარი  

• საზღვაოსნო მეცნიერებების სფეროში რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების)    კრიტიკული 

ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;  

• საზღვაოსნო ტრანსპორტის ეკონომიკურ ამოცანებში გარკვევის უნარი და პრობლემის გადაჭრის გზის დასაბუთებულად 

წარმოდგენა; 

კომუნიკაციის უნარი 

• თავისი დასკვნების, არგუმენტირებული მსჯელობის, კვლევის მეთოდების და მიღებული შედეგების სრულყოფილად და 

გასაგებად წარმოჩინების უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე; 

• საზღვაოსნო მეცნიერებების სფეროში კვლევის წარმოების და მათი შედეგების გასაჯაროებისას აკადემიური პატიოსნების 

სტანდარტების დაცვა; 

• საზღვაოსნო მეცნიერებების სფეროში აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან კვლევის შედეგების, მეთოდების და 

დარგის პრობლემატიკის წარმოჩინება თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა 

გამოყენებით. 

• საზღვაოსნო მეცნიერებების სფეროში იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება;  

• საზღვაო ინგლისურის ფლობა სფეროს სპეციალისტებთან პროფესიული კომუნიკაციისთვის;  

სწავლის უნარი  

• სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის 

მაღალი დონე. 

• საზღვაოსნო მეცნიერებებში პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის 

მიმართულებების განსაზღვრა; 

ღირებულებები  

• ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა და პროფესიული ღირებულებებისადმი თავისი და 

სხვების დამოკიდებულების შეფასება, ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

საზღვაოსნო მეცნიერებების სფეროში ეკოლოგიური და სიცოცხლის უსაფრთხოების ამაღლებისკენ მუდმივი სწრაფვა, კვლევების 

წარმოება გაუმჯობესებისთვის და მათი   დამკვიდრებისთვის ზრუნვა. 

 



საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

ტრანსპორტი  

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ინჟინერიის მაგისტრი ტრანსპორტში არჩეული  სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით:  

ა) ინჟინერიის მაგისტრი ტრანსპორტში საავტომობილო ტრანსპორტის სპეციალიზაციით; 

ბ) ინჟინერიის მაგისტრი ტრანსპორტში  სარკინიგზო ტრანსპორტის სპეციალიზაციით; 

გ) ინჟინერიის მაგისტრი ტრანსპორტში სპეციალური ტრანსპორტის სპეციალიზაციით; 

დ) ინჟინერიის მაგისტრი ტრანსპორტში სატრანსპორტო ლოჯისტიკის სპეციალიზაციით; 

მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამის არანაკლებ 120 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს ტრანსპორტის დარგში დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი სპეციალისტი, 

რომელიც უზრუნველყოფს ნებისმიერი სირთულის და მოცულობის გადაზიდვითი პროცესების მართვას, სატრანსპორტო ობიექტების 

დაპროექტებას,  კონსტრუქციულ მოდერნიზირებას, რესურსების რაციონალურ გამოყენებასა და რესურსდამზოგი ტექნოლოგიების 

დანერგვას, ტრანსპორტის ეფექტიან ფუნქციონირებას უსაფრთხო და შეუფერხებელი მოძრაობის პირობების დაცვით, მათ შორის 

ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას;  დაამუშავებს და დანერგავს ინოვაციურ პროგრესულ  ტექნოლოგიებს  ადგილობრივ  პირობებთან  

მისადაგებით;     ჩაატარებს   კვლევებს   და  

 

შეასრულებს  ტექნიკურ-ეკონომიკური გაანგარიშებებს იმ ღონისძიებათა დამუშავებისას, რომლებიც მიმართულია ტრანსპორტის 

ეფექტური მუშაობის ამაღლებისა და მისი შემდგომი განვითარებისთვის. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

• ტრანსპორტის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, პრობლემური საკითხების ჩამოყალიბების  სტრატეგიის 

ფორმულირებისათვის საჭირო ცოდნა, რომელიც იძლევა ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას 

თანამედროვე მეთოდების გაცნობიერებით;  

• ტრანსპორტის სფეროში ცალკეული პრობლემების გადაჭრის გზების გაცნობიერება; 

• ტრანსპორტის ეფექტიანობის განმსაზღვრელი კრიტერიუმების შერჩევის, მათი კლასიფიციკაციის, შედარების და 

შეჯამების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა და  გაცნობიერება.  



• კონკრეტულ საექსპლუატაციო პირობებში სხვადასხვა სახის  სატრანსპორტო საშუალებათა გამოყენების კრიტიკული 

ანალიზის, მუშაობის პარამეტრების სინთეზის და შედეგების ურთიერთშედარების თეორიული საკითხების ცოდნა და 

გაცნობიერება,  

• ტრანსპორტის მუშაობის ორგანიზაციული ფორმების სრულყოფის და მისი ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის 

კრიტერიუმების ცოდნა და გაცნობიერება; 

• ტრანსპორტის დარგში დასახული მიზნების მისაღწევად მთავარი საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფის, შესაბამისი 

დროითი ჩარჩოების დადგენისა და სამუშაოთა შესრულების გრაფიკების შედგენის,   გადაზიდვების ორგანიზაციულ-

სტრუქტურული და დროითი განაწილების სქემის შედგენისა და კორექტირების თანამედროვე მეთოდების სისტემური 

ცოდნა და გაცნობიერება; 

• გადაზიდვების წლიური გეგმის დიფერენცირება თვეებისა და დღეების მიხედვით, სატრანსპორტო გადაზიდვების 

გეგმაზომიერი და სეზონური ცვლილებებისას მისი ოპერატიული მართვის და ორგანიზების თანამედროვე მეთოდების 

ცოდნა და გაცნობიერება; 

• სატრანსპორტო საშუალებათა კონსტრუქციული სრულყოფის თამანედროვე მეთოდების ღრმა და სისტემური ცოდნა და 

გაცნობიერება; 

• ტრანსპორტზე მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება; 

• სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფის და საიმედოობის მართვის თანამედროვე 

ტექნოლოგიების ცოდნა; 

• ტრანსპორტის სფეროში ეკოლოგიური უსაფრთხოების კვლევის, ანალიზისა და მათი ამაღლების კომპლექსურ 

ღონისძიებათა ცოდნა და გაცნობიერება; 

• ტერმინალების და საკვანძო სატვირთო პუნქტების ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასებისა და ანალიზის ცოდნა და 

გაცნობიერება; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:   

ტრანსპორტის სფეროში ახალ, გაუთვალისწინებელ, ექსტრემალურ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება;  

ტრანსპორტის სფეროში კრიტიკული აზროვნების, ახალი ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და კრიტიკული ანალიზის უნარი; 

• ტრანსპორტის სფეროში კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის,  უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი; 

•  სხვადასხვა სახის ტრანსპორტის ურთიერთქმედებისას ერთიანი ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავების და გადაზიდვითი 

პროცესების ინტენსიფიკაციის მართვის უნარი;  

• კონკრეტული   სატრანსპორტო ამოცანის ოპტიმალური გადაწყვეტის უნარი; 

• სატრანსპორტო საშუალებათა საექსპლუატაციო-ტექნიკური მაჩვენებლების ოპტიმიზაცია, მათი თანამედროვე მეთოდებით 

გამოთვლის და დადასტურების უნარი; 

• ტრანსპორტის დარგში დასახული მიზნების მისაღწევად მთავარი საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფის უნარი, სამუშაო 

მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების ეფექტიანად გამოყენებისა და  

ტრანსპორტის სფეროში სისტემური ცოდნისა და მაღალი პროფესიონალიზმის გამოვლენის უნარი; 

• სატრანსპორტო საშუალებათა ტექნიკური ზემოქმედების ოპტიმალური სისტემის, მეთოდებისა და ფორმების კონკრეტულ 



პირობებში დამუშავების უნარი; 

• სატრანსპორტო გადაზიდვების მართვის პროცესში მოძრაობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ნორმატიული 

მაჩვენებლების კორექტირების და დაცვის უნარი; 

• ფორსმაჟორული სიტუაციების წარმოქმნისას დატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოების შესრულებისას სატრანსპორტო 

საშუალებების ტექნიკური მდგომარეობის სწორად შეფასების,  გადაუდებელი სამუშაოების დაგეგმვისა და განხორციელების 

უნარი.  

• ტრანსპორტის მდგრადი განვითარებისათვის ტექნიკური ანალიზის ჩატარების, უსაფრთხო ფუნქციონირების კონცეფციების 

და  მოძრავ შემადგენლობათა რესურსის მართვის უნარი; 

 

დასკვნის უნარი: 

• ტრანსპორტის დარგში სრული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბებისა და უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური 

სინთეზის უნარი;  

• გუნდური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობის, ინიციატივისა და დასაბუთებული დასკვნების გამოვლენის 

უნარი; 

• ტრანსპორტის დარგის ხარისხის მართვის სისტემის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების დასაბუთების უნარი; 

• სატრანსპორტო საშუალებათა ტექნიკური მდგომარეობის მაჩვენებლებისა და მათი გადახრების საფუძველზე ტექნიკური 

მდგომარეობის შესახებ დასკვნის უნარი; 

• ტრანსპორტის ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე მოქმედი ფაქტორების გავლენის შესახებ დასკვნის უნარი; 

• ტრანსპორტის ეფექტიანობის შემფასებელი კრიტერიუმების, ტექნიკურად მზადყოფნის და გამოყენების კოეფიციენტების 

ანალიზისა და დასკვნის უნარი; 

• ტრანსპორტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჟობესებისათვის დასახული ღონისძიებებით მიღებული 

ეფექტიანობის განსაზღვრისა და ანალიზის უნარი; 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

� თავისი დასკვნების, არგუმენტირებული მსჯელობის, კვლევის მეთოდების და მიღებული შედეგების სრულყოფილად და 

გასაგებად წარმოჩინების უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე; 

� ტრანსპორტის სფეროში კვლევის წარმოების და მათი შედეგების გასაჯაროებისას აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების 

დაცვა; 

� ტრანსპორტის სფეროში აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან კვლევის შედეგების, მეთოდების და დარგის 

პრობლემატიკის წარმოჩინება თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გამოყენებით. 

 



სწავლის უნარი:  

� სწავლის  პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად 

დაგეგმვის მაღალი დონე. 

� ტრანსპორტის სფეროში პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის 

მიმართულებების განსაზღვრა;  

 

ღირებულებები: 

� ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა და პროფესიული ღირებულებებისადმი თავისი და 

სხვების დამოკიდებულების შეფასება, ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

ტრანსპორტის სფეროში მოძრაობის, ეკოლოგიური და სიცოცხლის უსაფრთხოების ამაღლებისკენ მუდმივი სწრაფვა, კვლევების 

წარმოება მათი გაუმჯობესებისთვის და  დამკვიდრებისთვის ზრუნვა. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

კვების  ინდუსტრიის ინჟინერია და ტექნოლოგიები  

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის მაგისტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო სწავლების მიზანს წარმოადგენს სტუდენტმა მიიღოს კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის ტექნოლოგიური 

პროცესების სფეროში ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომლის გამოყენებით მას შეეძლება აითვისოს ახალი, ინოვაციური 

ტექნოლოგიური პროცესები, განჭვრიტოს საწარმოში წარმოშობილი ტექნოლოგიური პრობლემების გადაჭრის გზები, 

უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოება, წარმოებული სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის  შეფასება 

კვლევის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება -აქვს მცენარეული წარმოშბის ნედლეულიდან მიღებული სურსათის (ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო 

სასმელები, ღვინის, პურის, საკონდიტროსა და მაკარონის, ხილ-ბოსტნეულის კონსერვების, მცენარეული ზეთბის, ეთეროვანი 



ზეთების), ისევე როგორც ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან მიღებული სურსათის (ხორცი და ხორცის პროდუქტები, რძე და 

რძის პროდუქტები) წარმოების ტექნოლოგიური პროცესებისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების  სფეროს ღრმა და სისტემური 

ცოდნა,  რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს კვებისა და გადამამუშავებელი 

მრეწველობის სფეროში  ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;  აქვს სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის სფეროში ღრმა და 

სისტემური ცოდნა, რომელიც მაგისტრს აძლევს იმის საშუალებას, რომ დანერგოს წარმოებაში სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის 

მართვის თანამედროვე -  HACCP -ის სისტემა. იცის კვების მრეწველობის ცალკეულ დარგებში არსებული ნარჩენების ქიმიური 

შედგენილობა და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები, აცნობიერებს მათი უტილიზაციისა და სამრეწველო გამოყენების აუცილებლობას, 

წარმოების რენტაბელობის გაზრდის მიზნით.   

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი –მაგისტრს შეუძლია  მცენარეული წარმოშობის ნედლეულიდან მიღებული 

სურსათის(ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები,ღვინის,პურის საკონდიტროსა და მაკარონის,ხილ-ბოსტნეულის კონსერვების, 

მცენარეული ზეთბის,ეთეროვანი ზეთების)ისევე როგორც ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან მიღებული სურსათის (ხორცი და 

ხოსრის პროდუქტები, რძე და რძის პროდუქტების) წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავებისას ნედლეულის 

კომპლექსური გამოყენების ტექნოლოგიების შემუშავებისა  და დანერგვის უნარი, რაც უზრუნველყოფს მის მიერ შემუშავებული 

ტექნოლოგიების წარმოების რენტაბელობას. მაგისრს შეუძლია ახალი ტექნოლოგიური პროცესების შემუშვება და კვლევა უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; კონკურენტუნარიანი,უვნებელი პროდუქციის წარმოების მიზნით HACCP-ის სისტემის 

დანერგვა წარმოებაში. 

დასკვნის უნარი – მაგისტრს შეუძლია  მცენარეული წარმოშობის ნედლეულიდან მიღებული სურსათის(ალკოჰოლიანი და 

უალკოჰოლო სასმელები, ღვინის, პურის საკონდიტროსა და მაკარონის,ხილ-ბოსტნეულის კონსერვების, მცენარეული ზეთების, 

ეთეროვანი ზეთების) ისევე როგორც ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან მიღებული სურსათის (ხორცი და ხორცის 

პროდუქტები, რძე და რძის პროდუქტების) წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების სფეროში, ისევე როგორც სურსათის ხარისხისა და 

უვნებლობის საკითხების განხილვისას  რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული 

ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

 კომუნიკაციის უნარი- მცენარეული წარმოშობის ნედლეულიდან მიღებული სურსათის(ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები, 

ღვინის, პურის საკონდიტროსა და მაკარონის, ხილ-ბოსტნეულის კონსერვების, მცენარეული ზეთბის, ეთეროვანი ზეთების), ისევე 

როგორც ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან მიღებული სურსათის (ხორცი და ხორცის პროდუქტები, რძე და რძის 

პროდუქტების) წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების სფეროში დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების საკითხების 

განხილვისას კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ  საზოგადოებასთან ქართულ და მის მიერ არჩეულ უცხოურ ენაზე; 

სწავლის უნარი-მცენარეული წარმოშობის ნედლეულიდან მიღებული სურსათის (ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები, ღვინის, 

პურის საკონდიტროსა და მაკარონის, ხილ-ბოსტნეულის კონსერვების, მცენარეული ზეთების, ეთეროვანი ზეთების) ისევე როგორც 

ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან მიღებული სურსათის (ხორცი და ხორცის პროდუქტები, რძე და რძის პროდუქტების) 

წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების სფეროში  სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების 

გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე;  

ღირებულებები-მცენარეული წარმოშობის ნედლეულიდან მიღებული სურსათის (ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები, ღვინის, 

პურის საკონდიტროსა და მაკარონის, ხილ-ბოსტნეულის კონსერვების, მცენარეული ზეთების, ეთეროვანი ზეთების)ისევე როგორც 



ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან მიღებული სურსათის (ხორცი და ხორცის პროდუქტები, რძე და რძის პროდუქტების)  

ხარისხისა და უვნებლობის სფეროში ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

ლოჯისტიკა  

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
სატრანსპორტო ლოჯისტიკის მაგისტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზნებს წარმოადგენს: 

- ლოგისტიკის მნიშვნელობისა და ლოგისტიკის ძირითადი პრინციპების შესწავლა; 

- სტუდენტებისთვის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე ლოგისტიკური პროცესების ანალიზის, ლოგისტიკური 

პრობლემების იდენტიფიცირების და მათი გადაჭრის გზების მოძიების უნარის განვითარება; 

- ბიზნეს ადმინისტრირების ძირითადი მიმართულებების შესწავლა, რომელიც საშუალებას მისცემს სტუდენტს ცოდნის 

გამოყენებას სტრატეგიული დაგეგმარებასთან და სტრატეგიულ მენეჯმენტთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებების მიღებას;   

- ლოგისტიკური პროცესების ოპტიმიზაციის უნარის განვითარება, რომელიც მოიცავს ლოგისტიკური ჯაჭვის სხვადასხვა 

კომპონენტების დეტალურ ანალიზს სხვადასხვა ინდუსტრიაში. ასევე მოიცავს ლოგისტიკური დანახარჯების ანალიზს და 

ოპტიმიზაციის ღონისძიებების დაგეგმვასა და იმპლემენტაციას; 

- ლოგისტიკის, როგორც კომპანიების სტრატეგიული მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილის განვითარება, 

რომელიც საშუალებას მისცემს სტუდენტებს  შემდგომში ჩამოაყალიბონ კომპანიების გრძელვადიანი ლოგისტიკური 

სტრატეგია, დაგეგმონ და მართონ სადისტრიბუციო ქსელები, სასაწყობე მარაგები, მიიღონ ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურის 

დაგემარებასა და იმპლემენტაციასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები;  

- ლოგისტიკაში არსებული თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ავტომატიზირებული სისტემების ძირითადი 

საფუძვლებისა და მათი ეფექტური გამოყენების შესწავლა. პროცესების ოპტიმიზაციის შესაძლებლობების გაცნობა აღნიშნული 

სისტემების მეშვეობით. საწარმოს რესურსების დაგეგმარების სისტემისა და მისი ლოგისტიკური მოდულების შესწავლა; 

სტუდენტების მომზადება კარიერული შესაძლებლობებისათვის, რომელიც დაკავშირებულია მაღალ მენეჯერულ პოზიციებთან 

ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, წარმოებისა თუ მომსახურეობის სფეროებში. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 



- ცოდნა და გაცნობიერება: – აქვს სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების 

შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს; 

- ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, წარმოებისა და  მომსახურეობის სხვადასხვა სფეროებში კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის 

ახალი, ეფექტური ტექნოლოგიების ცოდნა და გაცნობიერება; 

-  ლოგისტიკური სისტემების, პროცესებისა და ოპერირების დაგეგმარებისა და მართვის მეთოდების ცოდნა; 

- ლოგისტიკური პროცესების ოპტიმიზაციასთან, ლოგისტიკური სისტემის დაგეგმარებასა და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის 

კონფიგურაციასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისთვის საჭირო ძირითადი პრინციპებისა და მეთოდების ცოდნა 

და გაცნობიერება 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: –  ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, წარმოებისა და  მომსახურეობის სხვადასხვა სფეროებში 

კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ეფექტური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევებისა და  პროცესების ანალიზის 

დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით. ლოგისტიკური სისტემების,  პროცესებისა 

და ოპერირების დაგეგმარებისა და მართვის უნარი; 

- მონაცემების ინტერპრეტაციის, მიზნებისა და კრიტერიუმების ჩამოყალიბების უნარი. ლოგისტიკური პროცესების 

ოპტიმიზაციასთან, ლოგისტიკური სისტემის დაგეგმარებასა და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის კონფიგურაციასთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების ძირითადი პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენების უნარი; 

- დასახული მიზნების მისაღწევად მთავარი საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფის, შესაბამისი დროითი ჩარჩოების დადგენისა 

და სამუშაოთა შესრულების გრაფიკების შედგენის უნარი, ლოგისტიკური სისტემის, მარაგებისა და ლოგისტიკური ქსელების 

დაგეგმარების უნარი ; 

- სამუშაო მიზნების მისაღწევად ლოგისტიკაში არსებული ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ავტომატიზირებული სისტემების  

რესურსების ეფექტურად გამოყენების უნარი. ლოგისტიკური მოდულების ეფექტური ინტეგრაციის უნარი საწარმოს რესურსების 

დაგეგმარების სისტემაში; 

- დასკვნის უნარი: – ლოგისტიკური სისტემებისა და ქსელების, ლოგისტიკური ოპერაციების წარმოებისა და მართვის, 

ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირებისა და ლოგისტიკის კონტროლინგის სისტემების ეფექტურობის შეფასება; 

- გუნდური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობის, ინიციატივისა და  კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 

დასაბუთებული დასკვნების გამოვლენის უნარი. 

- ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების, ლოგისტიკური პროცესების დეტალური ანალიზის, მიწოდების ჯაჭვის კომპონენტების 

ანალიზის, ახალი ინფორმაციის მიღების და დამუშავების შედეგებზე დაყრდნობით ინოვაციური სინთეზის უნარი; 

კომუნიკაციის უნარი – თავისი დასკვნების, არგუმენტირებული მსჯელობის, კვლევის მეთოდების და მიღებული შედეგების 

სრულყოფილად და გასაგებად წარმოჩინების უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე; 

სწავლის უნარი – სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად 

დაგეგმვის მაღალი დონე. პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების 

განსაზღვრა; 

     ღირებულებები – ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი   ღირებულებების 

დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

 

 



საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

საგზაო ინჟინერია  

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ინჟინერიის მაგისტრი ტრანსპორტში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს საგზაო ინჟინერიის დარგში დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი სპეციალისტი, 

რომელიც უზრუნველყოფს: ნებისმიერი სირთულის და მოცულობის საგზაო ინჟინერიის ობიექტების საინჟინრო და ეკონომიკურ 

კვლევა-ძიებას, დაპროექტებას, მშენებლობას, ექსპლუატაციას, ზედამხედველობის განხორციელებას, კონსტრუქციულ 

მოდერნიზირებას, რესურსების რაციონალურ გამოყენებასა და რესურსდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვას, საგზაო 

ინფრასტრუქტურის ობიექტების ეფექტიან ფუნქციონირებას უსაფრთხო და შეუფერხებელი მოძრაობის პირობების დაცვით, მათ 

შორის ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას; დაამუშავებს და დანერგავს ინოვაციურ პროგრესულ ტექნოლოგიებს ადგილობრივ პირობებთან 

მისადაგებით; საგზაო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მტყუნების შეფასებას, ანალიზსა და ექსპერტიზას;  შესრულებული 

სამუშაოების ხარისხის კონტროლს;  ტექნიკური სწავლების ჩატარებას, კვლევების წარმოებას და  ტექნიკურ-ეკონომიკური 

გაანგარიშებების შესრულებას იმ ღონისძიებათა დამუშავებისას, რომლებიც მიმართულია საგზაო ინფრასტრუქტურის ობიექტების 

ეფექტური მუშაობის ამაღლებისა და მისი შემდგომი განვითარებისთვის. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

• საგზაო ინჟინერიის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, პრობლემური საკითხების ჩამოყალიბების  სტრატეგიის 

ფორმულირებისათვის საჭირო ცოდნა, რომელიც იძლევა ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას 

თანამედროვე მეთოდების გაცნობიერებით;  

• საგზაო ინჟინერიის ცალკეული პრობლემების გადაჭრის გზების გაცნობიერება; 

• საგზაო ინჟინერიის ეფექტიანობის განმსაზღვრელი კრიტერიუმების შერჩევის, მათი კლასიფიციკაციის, შედარების და 

შეჯამების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა და  გაცნობიერება.  

• კონკრეტულ საექსპლუატაციო პირობებში სხვადასხვა სახის  შეკეთებების გამოყენების კრიტიკული ანალიზის, მუშაობის 

პარამეტრების სინთეზის და შედეგების ურთიერთშედარების თეორიული საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება,  

• საგზაო ინჟინერიის სფეროს  მუშაობის ორგანიზაციული ფორმების სრულყოფის და მისი ტექნიკურ-ეკონომიკური 

ეფექტიანობის კრიტერიუმების ცოდნა და გაცნობიერება; 

• საგზაო ინჟინერიის დარგში დასახული მიზნების მისაღწევად მთავარი საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფის, სამუშაოთა 



შესრულების ტექნოლოგიების დამუშავებისა და კორექტირების თანამედროვე მეთოდების სისტემური ცოდნა და 

გაცნობიერება; 

• საგზაო ინჟინერიის დარგში მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა და 

გაცნობიერება; 

• საგზაო ინჟინერიის  სფეროში ეკოლოგიური უსაფრთხოების კვლევის, ანალიზისა და მათი ამაღლების კომპლექსურ 

ღონისძიებათა ცოდნა და გაცნობიერება; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:   

• საგზაო ინჟინერიის სფეროში ახალ, გაუთვალისწინებელ, ექსტრემალურ და მულტიდისციპლინურ გარემოში 

მოქმედება;  

• საგზაო ინჟინერიის  სფეროში კრიტიკული აზროვნების, ახალი ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და კრიტიკული 

ანალიზის უნარი; 

• საგზაო ინჟინერიის სფეროში კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის,  

უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი; 

• კონკრეტული   საგზაო ინჟინერიის   ამოცანის ოპტიმალური გადაწყვეტის უნარი; 

• საგზაო ინჟინერიის დარგში დასახული მიზნების მისაღწევად მთავარი საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფის უნარი, 

სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების ეფექტიანად გამოყენებისა და  

საგზაო ინჟინერიის  სფეროში სისტემური ცოდნისა და მაღალი პროფესიონალიზმის გამოვლენის უნარი; 

• საგზაო ინჟინერიის მდგრადი განვითარებისათვის ტექნიკური ანალიზის ჩატარების, უსაფრთხო ფუნქციონირების 

კონცეფციების და  რესურსის მართვის უნარი; 

• საგზაო ინჟინერიის  სფეროში  ექსპერიმენტების,  საველე  და  ლაბორატორიული  სამუშაოების დამოუკიდებლად 

განხორციელება და მიღებული მონაცემების ანალიზი, ინტერპრეტაცია. 

 

დასკვნის უნარი: 

• საგზაო ინჟინერიის  დარგში სრული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბებისა და უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური 

სინთეზის უნარი;  

• გუნდური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობის, ინიციატივისა და დასაბუთებული დასკვნების გამოვლენის 

უნარი; 

• საგზაო ინჟინერიის დარგის ხარისხის მართვის სისტემის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების დასაბუთების უნარი; 

• საგზაო ინჟინერიის სფეროში ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე მოქმედი ფაქტორების გავლენის კრიტიკული 

ანალიზი და დასაბუთებული დასკვნის უნარი; 

• საგზაო ინჟინერიის ეფექტიანობის შემფასებელი კრიტერიუმების, ტექნიკურად მზადყოფნის და გამოყენების კოეფიციენტების 

ანალიზისა და დასაბუთებული დასკვნის უნარი; 



• საგზაო ინჟინერიის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესებისათვის დასახული ღონისძიებებით მიღებული 

ეფექტიანობის განსაზღვრის, ანალიზისა და დასაბუთებული დასკვნის უნარი; 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

• თავისი დასკვნების, არგუმენტირებული მსჯელობის, კვლევის მეთოდების და მიღებული შედეგების სრულყოფილად და 

გასაგებად წარმოჩინების უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე; 

• საგზაო ინჟინერიის  სფეროში კვლევის წარმოების და მათი შედეგების გასაჯაროებისას აკადემიური პატიოსნების 

სტანდარტების დაცვა; 

• საგზაო ინჟინერიის  სფეროში აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან კვლევის შედეგების, მეთოდების და დარგის 

პრობლემატიკის წარმოჩინება თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გამოყენებით. 

 

სწავლის უნარი:  

• სწავლის  პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად 

დაგეგმვის მაღალი დონე. 

• საგზაო ინჟინერიის სფეროში პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის 

მიმართულებების განსაზღვრა;  

 

ღირებულებები: 

• ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა და პროფესიული ღირებულებებისადმი თავისი და 

სხვების დამოკიდებულების შეფასება, ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

• საგზაო ინჟინერიის  სფეროში მოძრაობის, ეკოლოგიური და სიცოცხლის უსაფრთხოების ამაღლებისკენ მუდმივი სწრაფვა, 

კვლევების წარმოება მათი გაუმჯობესებისთვის და  დამკვიდრებისთვის ზრუნვა. 

• საგზაო ინფრასტრუქტურის ობიექტების სოციალურ–ეკონომიკური და ბუნებისდაცვითი მნიშვნელობის გაცნობიერების 

საფუძველზე დაპროექტების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროცესში სათანადო ღონისძებების გათვალისწინება და 

პრაქტიკაში აქტიური დანერგვისადმი სწრაფვა. 
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია  
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ინჟინერიის მაგისტრი სამრეწველო ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში  არჩეული  სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით: 

ა) ინჟინერიის მაგისტრი სამრეწველო ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში  საგამომცემლო-პოლიგრაფიული ტექნოლოგიების 

სპეციალიზაციით; 

ბ)  ინჟინერიის მაგისტრი სამრეწველო ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში  მსუბუქი მრეწველობის მანქანების, ნაკეთობათა 

კონსტრუირების და ტექნოლოგიის სპეციალიზაციით; 

გ)  ინჟინერიის მაგისტრი სამრეწველო ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში  მერქნული მასალების დამზადებისა და დამუშავების 

ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სპეციალიზაციით; 

დ)  ინჟინერიის მაგისტრი სამრეწველო ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში  სამაცივრო ტექნიკის და ტექნოლოგიის სპეციალიზაციით; 

ე) ინჟინერიის მაგისტრი სამრეწველო ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში  კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობების 

სპეციალიზაციით; 

 

მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამის არანაკლებ 120 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამრეწველო ინჟინერიის და ტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს  თანამედროვე ტექნოლოგიების მცოდნე 

კვალიფიციური სპეციალისტი სამრეწველო საწარმოებისათვის და ფირმებისთვის, როგორც საგამომცემლო ტექნოლოგიებისა და 

მედიასისტემების, ისე მერქნული მასალების დამზადებისა და დამუშავების, კვების, მსუბუქი მრეწველობისა და სამაცივრო ტექნიკის 

სფეროში;  შეასწავლოს სტუდენტს სამრეწველო ინჟინერიის და ტექნოლოგიის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე არსებული 

უახლესი ტექნიკისა და ტექნოლოგიების მუდმივი სრულყოფის მექანიზმები და მისცეს განათლება დარგში საწარმოო-

ტექნოლოგიური საორგანიზაციო და სამმართველო სამუშაოების ჩატარების თვალსაზრისით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

• სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დარგის ღრმა და  სისტემატური ცოდნა. 

• სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დარგის კვლევაზე დაფუძნებული უახლესი 

ცოდნა და პროფესიული პრაქტიკა, მოვლენათა დაკავშირება, შეფასება  და მისადაგება.  



• საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობების   ღრმა და  სისტემატური ცოდნა, მრეწველობის ძირითადი სფეროების 

ურთიერთკავშირის გაცნობიერება და ტექნიკისა და ტექნოლოგიის ტერმინოლოგიის ცოდნა. 

•  არჩეული  სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციის მიხედვით სამრეწველო საწარმოების (ხე-ტყის 

დამამუშავებელი, პოლიგრაფიული, კვების, სამაცივრო ტექნიკის და მსუბუქი მრეწველობის) მოწყობილობების და 

ტექნოლოგიური პროცესების სფეროში არსებული კომპლექსური პრობლემების გადაჭრის ორიგინალური გზების 

გაცნობიერება; 

• მრეწველობის სფეროსათვის დამახასიათებელი  ძირითადი პრინციპების, ფაქტების, პოცესების ფართო თეორიული ცოდნა. 

წარმოებაში გამოყენებული მასალების, ტექნოლოგიური პროცესების, ნაწარმის მოდელირებისა და კონსტრუირების შესახებ.  

სამრეწველო წარმოებაში გამოყენებული მანქანა-დანადგარების მუშაობის ეფექტიანობის ამაღლების თანამედროვე 

მეთოდების გაცნობიერება.  

• სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დარგში საწარმოო-ტექნოლოგიური საორგანიზაციო და სამმართველო 

სამუშაოების მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:   

• ტექნოლოგიური პროცესების სრულყოფისათვის ანალიტიკური კვლევის ჩატარება და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღება. 

• სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დარგის არსებულ და ახალ გარემოში მოქმედება,  კომპლექსური პრობლემების 

გადაწყვეტა ახალი (ორიგინალური) გზების ძიება და შერჩევა, დემონსტრირება და  გამოყენება; 

• აქვს სამრეწველო ინჟინერიაში გამოყენებული თანამედროვე  ტექნოლოგიების ღრმა ცოდნა და ამ ტექნოლოგიებში 

ორიენტირების უნარი; რაც აძლევს საშუალებას გადაჭრას დარგში რიგი პრობლემები და შეიმუშაოს ახალი ინოვაციური 

მეთოდები. 

• სამრეწველო ტექნოლოგიებში ღრმა და სისტემური ცოდნის პრაქტიკული რეალიზაცია, რაც  გაუთვალისწინებელ გარემოში 

სწორი მოქმედების  საშუალებას  იძლევა. უნარი შექმნას და მომხმარებელს შესთავაზოს მაღალი ხარისხის სამრეწველო 

ნაწარმი. დამოუკიდებლად ჩაატაროს პროდუქციის ხარისხის ამაღლებისთვის საჭირო კვლევები უახლესი მიდგომების 

გამოყენებით. 

• ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფისათვის კვლევითი სამუშაოების შესასრულებლად რაოდენობრივი-სტატისტიკური 

მეთოდების გამოყენება მასალებისა და ტექნოლოგიური პროცესებისათვის. 

• სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დარგის პრობლემათა კვლევის ოპტიმალური გზების ძიება, ჩატარებული 

კვლევითი სამუშაოს შედეგების შეჯამება და გავრცობა, განზოგადოებული დასკვნის გაკეთება და პროგნოზირება. 

• არჩეული  სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციის მიხედვით საწარმოთა (ხე-ტყის დამამუშავებელი, 

პოლიგრაფიული, კვების, სამაცივრო ტექნიკის და მსუბუქი მრეწველობის) ტექნოლოგიური მოწყობილობების პრობლემების 

ანალიტიკური კვლევისა და ეფექტიანი  გადაწყვეტილებების მიღება, ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების მეთოდების, 

გამოყენება; 

• სამრეწველო ნაწარმის დამზადებისა და დამუშავების  სფეროში კომპლექსური პრობლემების გადასაწყვეტად ორიგინალური 

გზების დასახვა; 

• სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დარგის მოწყობილობათა კვლევა საექსპლუატაციო-ტექნიკური მაჩვენებლების 

გაუმჯობესების მიზნით, მათი თანამედროვე მეთოდებით გამოთვლა და დადასტურება; 

 

დასკვნის უნარი: 



 

• სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  დარგში რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) 

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ფორმულირება; 

• სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დარგის  უახლეს  მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური 

სინთეზის ფორმულირება, მომზადება, განზოგადება, ინტეგრირება, მოდიფიცირება, ორგანიზება და განხორციელება. 

• გუნდური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობის, ინიციატივისა და დასაბუთებული დასკვნების გამოვლენის 

უნარი; 

• სამრეწველო ინჟინერიასა და ტექნოლოგიების დარგში ახალი, განყენებული მონაცემებისა და  სიტუაციების ანალიზი. მათ 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების და რეკომენდაციების გაცემა სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური 

მოწყობილობების ტექნიკურ-ტექნოლოგიური ეფექტურობის შესახებ; 

• მრეწველობის დარგში ტექნოლოგიური პროცესების და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების შეფასება. კვლევითი სამუშაოს 

შედეგების შეჯამება, კონკრეტული დასკვნის გაკეთება და პროგნოზირება.  

• ტექნიკისა და ტექნოლოგიის  პრობლემების ანალიტიკური კვლევისა და ეფექტიანი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების 

მიღება, ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასება. 

• არჩეული  სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციის მიხედვით სამრეწველო  (ხე-ტყის დამამუშავებელი, 

პოლიგრაფიული, კვების, სამაცივრო ტექნიკის და მსუბუქი მრეწველობის) საწარმოებში არსებული ტექნიკისა და 

ტექნოლოგიის საკითხებში პრობლემებს გადასაწყვეტად უახლესი ინფორმაციის მოძიება, გაანალიზება, პრობლემების 

შეფასება მათ გადასაჭრელად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი სამუშაოს ჩატარება და დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბება. 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

� თავისი დასკვნების, არგუმენტირებული მსჯელობის, კვლევის მეთოდების და მიღებული შედეგების სრულყოფილად და 

გასაგებად წარმოჩინების უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის (როგორც საგამომცემლო ტექნოლოგიებისა და მედიასისტემების, ისე მერქნული 

მასალების დამზადებისა და დამუშავების, კვების, მსუბუქი მრეწველობისა და სამაცივრო ტექნიკის) სფეროში კვლევის 

წარმოების და მათი შედეგების გასაჯაროებისას აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვა; 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან კვლევის შედეგების, 

მეთოდების და დარგის პრობლემატიკის წარმოჩინება თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

მიღწევათა გამოყენებით. 

 

სწავლის უნარი:  

� სწავლის  პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად 

დაგეგმვის მაღალი დონე. 

� სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, 

საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა;  



 

ღირებულებები: 

� ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა და პროფესიული ღირებულებებისადმი თავისი და 

სხვების დამოკიდებულების შეფასება, ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის (როგორც საგამომცემლო ტექნოლოგიებისა და მედიასისტემების, ისე მერქნული 

მასალების დამზადებისა და დამუშავების, კვების, მსუბუქი მრეწველობისა და სამაცივრო ტექნიკის)  სფეროში ნაწარმის ხარისხის, 

საწარმოებში სამუშაოთა წარმოების, ეკოლოგიური და სიცოცხლის უსაფრთხოების ამაღლებისკენ მუდმივი სწრაფვა, კვლევების 

წარმოება მათი გაუმჯობესებისთვის და  დამკვიდრებისთვის ზრუნვა. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

სატყეო საქმე  

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
სატყეო საქმის მაგისტრი  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მაგისტრის მომზადება, რომელიც  შეძლებს თავისი ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნის პრაქტიკაში გატარებას; 

ტყესაკაფ სამუშაოებზე გამოყენებული სპეციალური მანქანებისა და  მექანიზმების  შერჩევას და მათ გამოყენებას ტექნოლოგიურ 

პროცესში;  ასევე უსაფრთხო მუშაობის პრინციპების ჩამოყალიბებას და დანერგვას. უსაფრთხო მუშაობის წესების დაცვას და 

ტყესაკაფი სამუშაოების საორგანიზაციო საკითხების დაგეგმვას, მომზადებას და განხორციელებას. ასევე, ჭრისათვის განკუთვნილი და 

გამოყოფილი ტყეკაფითი ფონდების რაციონალურად გამოყენებას. შეძლებს  გაატაროს სატყეო კოდექსითა და კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული  ღონისძიებები  და მონაწილეობა მიიღოს  სატყეო მეურნეობაში ინოვაციური პროექტების  შემუშავებასა  და 

დანერგვაში. 

 მას შეეძლება  ტყესაკაფზე დამზადებული ნედნეულის ხარისხის გამსაზღვრა მერქნის თვისებებისა და თავისებურებების 

გათვალისწინებით; ეკოლოგიურად უვნებელი სატრანსპორტო მანქანა-დანადგარების შერჩევა და მათი ექსპლუატაცია. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 



ცოდნა და გაცნობიერება  

• სატყეო სფეროს  გაღრმავებული თეორიული ცოდნა,  მისი მიმდინარე  მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასებისა 

და სატყეო ტერმინოლოგიის ცოდნა;  

• სატყეო მანქანების  მუშაობის პარამეტრების განსაზღვრის  მეთოდების  სისტემური ცოდნა; 

• სატყეო მანქანების პროექტირების, მათი საიმედო ექსპლუატაციის საფუძვლებისა და კრიტერიუმების  ცოდნა; 

• ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების უსაფრთხოების წესებისა და ნორმების  სისტემური ცოდნა;   

• ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების საფუძვლიანი და სისტემატური ცოდნა,   ტრანსპორტირების ორგანიზაციისა და 

მართვის ოპტიმიზირებისა და გაუმჯობესების უნარი. 

• სატყეო  სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება და შესასრულებელი სამუშაოების დაგეგმვის მეთოდების ცოდნა;   

• სატყეო წარმოების ზოგადი სტრუქტურის, ტექნოლოგიური საკითხებისა და  ძირითადი მოწყობილობების სპეციფიკური 

ასპექტების  ცოდნა;  

• სატყეო კანონმდებლობის, რეგულაციების, ნორმატიული აქტებისა და  საერთაშორისო  კონვენციების  საფუძვლიანი ცოდნა, 

ექსპორტ-იმპორტის ოპერაციების ტექნოლოგიების ღრმა ცოდნა, რაც ახალი ორიგინალური იდეების შემუშავების 

წინაპირობაა; 

• ტყეკაფზე არსებული ზედა და ქვედა საწყობების მუშაობის პრინციპებისა და თავისებურებების ღრმა ცოდნა; 

• სატყეო საქმის სფეროში  თანამედროვე საინფორმაციო  ტექნოლოგიების ცოდნა; 

• სატყეო წარმოების მანქანების ტექნიკური მდგომარეობის  უზრუნველყოფის მეთოდებისა და დიაგნოსტიკის საშუალებების 

და სისტემების  ღრმა ცოდნა; 

• დატვირთვის პირობებში მუშაობის თეორიული საფუძვლების კომპლექსური ცოდნა. 

       ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება  

• პრობლემების გადასაჭრელად  სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული  თანამედროვე, 

ინოვაციური მეთოდის გამოყენება;  

• კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის  დამოუკიდებლდ განხორციელება;   

• სატყეო საქმის სფეროში სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების  

ეფექტიანად გამოყენების უნარი;  

• ტყეკაფებზე სამუშაოს შესრულებისას  მისდამი დაქვემდებარებული  პერსონალისათვის სწორი  მიმართულების და საქმიანი 

რჩევების მიცემის უნარი;  

• ტექნოლოგიური რესურსების ეფექტიანად გამოყენების გზების ძიება და პრაქტიკაში განხორციელება უახლესი მიდგომებითა 

და მეთოდებით. 

• ეკოლოგიური უსაფრთხოების კრიტერიუმების დაცვა ხე-ტყის დამზადების, მისი ტრანსპორტირების და მანქანა 

დანადგარების  ექსპლუატაციის დროს. 

• სატყეო მანქნა-დანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაციის განხორციელებისათვის გზების ძიება და ორიგინალური იდეების 

შემუშავება.    

დასკვნის  უნარი. 

• სატყეო წარმოების მანქანებზე მუშაობის შეფერხების პრობლემების გამოვლენისა და შესაბამისი დასკვნების ჩამოყალიბების 



უნარი; 

• მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით სამუშაოების დაგეგმვის უნარი; 

• სატყეო სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვების, ანალიზისა  და განმარტების უნარი;   

• სატყეო წარმოების მანქანა-დანადგარების მუშაობის გამართულობაზე დასკვნის გაკეთების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი: 

• თავისი დასკვნების, არგუმენტირებული მსჯელობის, კვლევის მეთოდების და მიღებული შედეგების სრულყოფილად და 

გასაგებად წარმოჩინების უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე; 

• აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან კვლევის შედეგების, მეთოდების და დარგის პრობლემატიკის წარმოჩინება 

თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გამოყენებით. 

 სწავლის უნარი 

• სწავლის  პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად 

დაგეგმვის მაღალი დონე. 

• სატყეო საქმეში პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების 

განსაზღვრა;  

ღირებულებები 

• ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა და პროფესიული ღირებულებებისადმი თავისი და 

სხვების დამოკიდებულების შეფასება, ახალი ღირებულებების, დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

• სატყეო საქმის წარმოებისას გარემოსდაცვითი საკითხების განუხრელი დაცვა. 

• სატყეო საქმეში კვლევის წარმოების და მათი შედეგების გასაჯაროებისას აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვა; 
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია  

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ინჟინერიის მაგისტრი მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში არჩეული  სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით: 

ა) ინჟინერიის მაგისტრი მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში მანქანათა მექანიკის, ტექნოლოგიური მანქანებისა და 

ავტომატიზებული კომპლექსების  სპეციალიზაციით; 

ბ) ინჟინერიის მაგისტრი მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში ამწე-სატრანსპორტო, სამშენებლო და საგზაო მანქანების 



კონსტრუირებისა და    წარმოების სპეციალიზაციით; 

გ) ინჟინერიის მაგისტრი მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში სამანქანათმშენებლო წარმოების ტექნოლოგიის სპეციალიზაციით; 

მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამის არანაკლებ 120 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სხვადასხვა ფუნქციონალური დანიშნულების მანქანებისა და მოწყობილობების (ზოგადად მანქანათა 

მექანიკის, და კერძოდ ტექნოლოგიური მანქანების) პროექტირების (კინემატიკური და დინამიკური კვლევების და გაანგარიშების 

სტრუქტურული და კონსტრუქციული აგების), ტექნიკური ექსპლუატაციის (ტექნიკური დიაგნისტიკის და ექსპერტიზის), მანქანების 

და მანქანათა სისტემების ავტომატიზაციის დონის ამაღლების და ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებაზე ორიენტირებული „მექანიკის 

ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ მაგისტრის მომზადება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

• მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, პრობლემური საკითხების გაცნობიერება და 

თანამედროვე მეთოდების გაცნობიერებით ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების უნარი;  

• მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  სფეროს ცალკეული პრობლემების გადაჭრის გზების გაცნობიერება; 

• მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში 

მოქმედებისთვის საჭირო უახლესი მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება; 

• მექანიკის ინჟინერიის საწარმოო ტექნოლოგიის სფეროში (პროცესების, იარაღების და აღჭურვილობის, ტექნოლოგიური 

მანქანების) კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელებისთვის უახლესი  მეთოდებისა და მიდგომების ცოდნა და 

გაცნობიერება; 

• სხვადასხვა ფუნქციონალური დანიშნულების მანქანებისა და მოწყობილობების (ზოგადად მანქანათა მექანიკის, და კერძოდ 

ტექნოლოგიური მანქანების) პროექტირების (კინემატიკური და დინამიკური კვლევების და გაანგარიშების სტრუქტურული და 

კონსტრუქციული აგების), დამზადების, ტექნიკური ექსპლუატაციის (ტექნიკური დიაგნისტიკის და ექსპერტიზის), მანქანების 

და მანქანათა სისტემების ავტომატიზაციის ღრმა და სისტემური ცოდნა. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

• მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნის პრაქტიკული რეალიზაციის უნარი, 

პრობლემური საკითხების გადაჭრისა და ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავებისთვის;  

• მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  სფეროს ცალკეული პრობლემების გადაჭრა;  

• მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში 

მოქმედების უნარი; 



• მექანიკის ინჟინერიაში ტექნოლოგიური პროცესების კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი უახლესი  

მეთოდებისა და მიდგომების პრაქტიკული გამოყენების საფუძველზე 

• სხვადასხვა ფუნქციონალური დანიშნულების მანქანებისა და მოწყობილობების (ზოგადად მანქანათა მექანიკის, და კერძოდ 

ტექნოლოგიური მანქანების) პროექტირების (კინემატიკური და დინამიკური კვლევების და გაანგარიშების სტრუქტურული და 

კონსტრუქციული აგების), დამზადების, ტექნიკური ექსპლუატაციის (ტექნიკური დიაგნისტიკის და ექსპერტიზის), მანქანების 

და მანქანათა სისტემების ავტომატიზაციის სამუშაოების წარმოების უნარი; 

• მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში დასახული მიზნების მისაღწევად მთავარი საკითხების (კომპონენტების) 

გამოყოფის უნარი, სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების ეფექტიანად 

გამოყენებისა და  სისტემური ცოდნისა და მაღალი პროფესიონალიზმის გამოვლენის უნარი; 

 

დასკვნის უნარი: 

• მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში სრული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) 

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბებისა და უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით 

ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი;  

• გუნდური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობის, ინიციატივისა და დასაბუთებული დასკვნების გამოვლენის 

უნარი; 

• მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში ხარისხის მართვის სისტემის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების 

დასაბუთების უნარი; 

კომუნიკაციის უნარი: 

� თავისი დასკვნების, არგუმენტირებული მსჯელობის, კვლევის მეთოდების და მიღებული შედეგების სრულყოფილად და 

გასაგებად წარმოჩინების უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე; 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში კვლევის წარმოების და მათი შედეგების გასაჯაროებისას აკადემიური 

პატიოსნების სტანდარტების დაცვა; 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან კვლევის შედეგების, 

მეთოდების და დარგის პრობლემატიკის წარმოჩინება თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

მიღწევათა გამოყენებით. 

სწავლის უნარი: 

� სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად 

დაგეგმვის მაღალი დონე. 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში პროფესიული ცოდნისა დაგამოცდილების გამდიდრების მიზნით, 

საკუთარი სწავლის მიმართულებებისგანსაზღვრა; 

ღირებულებები: 

� ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა და პროფესიული ღირებულებებისადმი თავისი და 



სხვების დამოკიდებულების შეფასება, ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

� მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროში სამუშაოთა წარმოებისას  ეკოლოგიური და სიცოცხლის უსაფრთხოების 

ამაღლებისკენ მუდმივი სწრაფვა, კვლევების წარმოება მათი გაუმჯობესებისთვის და  დამკვიდრებისთვის ზრუნვა. 
 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

საგზაო ინჟინერია 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ინჟინერიის დოქტორი ტრანსპორტში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის პირობებში და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის სრულყოფილად ათვისების მიზეზით 

საგზაო ინჟინერია  პრიორიტეტულ დარგად ჩამოყალიბდა, რასაც ხელი შეუწყო ერთის მხრივ გეოპოლიტიკური ევრაზიის დერეფნის 

სტატუსმა, მეორეს მხრივ კი  სატრანსპორტო სისტემის ინტენსიფიკაციამ, რაც მოითხოვს დარგისთვის სამეცნიერო-პედაგოგიური 

კადრების მომზადებას, რომლებიც ღრმა ანალიტიკური ცოდნისა და ანალიზის საფუძველზე შეძლებენ საგზაო ინჟინერიის 

(რკინიგზები, საავტომობილო გზები, ხიდები, გვირაბები, მცირე ხელოვნური ნაგებობები და სხვ.)  პრობლემების თეორიული და 

ექსპერიმენტული კვლევების პერსპექტიული ტექნოლოგიებით შესრულებას და მიღწეული შედეგების რეალიზაციას შიდა და 

საერთაშორისო დონეზე. საგზაო ინჟინერიის პრობლემების მიზნობრივი გადაწყვეტა განპირობებულია მაღალი სამეცნიერო 

ტექნიკური პროექტების განხორციელებით, რაც მოითხოვს სამეცნიერო-ტექნიკური დონის ამაღლებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

- საგზაო ინჟინერიის (რკინიგზები, საავტომობილო გზები, ხიდები, გვირაბები, მცირე ხელოვნური ნაგებობები და სხვ.) 

დარგის/ქვედარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური 

მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). 

- არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების 

გაცნობიერება.  

- ახალი მიღწევებისა და მეთოდების შესაძლებლობისა და ექსპერიმენტულ-თეორიული კვლევების დაგეგმვის გაცნობიერება. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

- თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების ეფექტური დაგეგმვა, ეტაპების დამუშავება და  განხორციელებისათვის 

ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებების შემუშავება; 

- ინოვაციური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა 

ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში: 

- საგზაო ინჟინერიის (რკინიგზები, საავტომობილო გზები, ხიდები, გვირაბები, მცირე ხელოვნური ნაგებობები და სხვ.) დარგში 

ახალი მიღწევებისა და მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობა, კონკრეტულ პირობებში და სიტუაციებში ახალი გზების 

მოძიება, კორექტირება, გამდიდრება და გაფართოება;  

- ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის უსაფრთხოების ამაღლების მეთოდების დამუშავება და სრულყოფა, საგზაო 

ინფრასტრუქტურის (რკინიგზები, საავტომობილო გზები, ხიდები, გვირაბები, მცირე ხელოვნური ნაგებობები და სხვ.)  

კვლევისადმი სისტემური მიდგომისა და ანალიზის საფუძველზე საიმედოობის, ეკოლოგიურობისა და ერთიანი 

ლოგისტიკური რგოლების და ჯაჭვების ფუნქციონირების გაუმჯობესების მიზნით;  

- საგზაო ინფრასტრუქტურის პრობლემების გადაჭრისათვის მუდმივი მზადყოფნა, შედეგებზე ორიენტირებულ საქმიანობაში 

ჩართვა და აქტიური მონაწილეობა; 

- შიდა სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო დარგობრივი სატრანსპორტო აქტებისა და ნორმატივების დამუშავების 

ხელმძღვანელობა და საკანონმდებლო ჩარჩოებში მოქცევისათვის მომზადება; 

- საგზაო ინჟინერიის ახალი დარგობრივი ტექნოლოგიების სრულყოფა და დანერგვა, ტექნიკური და ეკონომიკური 

ეფექტიანობის ერთობლივი ანალიზი; 

დასკვნის უნარი: 

- კვლევის შედეგების მიზნობრივი და ყოველმხრივი ანალიზი, ახალი იდეებისა და კრიტერიუმების ფორმირება და კვლევის 

ამოცანებისადმი ორიენტირებული გადაწყვეტილების მიღება; 

- საგზაო ინჟინერიის, როგორც სატრანსპორტო საშუალებებისა და ინფრასტრუქტურის  (რკინიგზები, საავტომობილო გზები, 

ხიდები, გვირაბები, მცირე ხელოვნური ნაგებობები და სხვ.) ერთობლივი დარგის, პრობლემური საკითხების პრიორიტეტული 

მიმართულებების მიხედვით ახლებური მიდგომისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი: 

- საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევით და სასწავლო ცენტრებთან საგზაო ინჟინერიის პრობლემატიკაზე ორიენტირებული 

ურთიერთკავშირის მუდმივი განახლება და განვითარება, სემინარების, კონფერენციების და ხელშეკრულებების ორგანიზება 

და რეალიზება; 

- სამეცნიერო-ტექნიკური დონის უზრუნველყოფა, ახალი იდეებისადმი ობიექტური და კრიტიკულ-ანალიტიკური მიდგომა, 

ფორმირებული და ჩამოყალიბებული აზრების საზოგადოებისათვის მიწოდება, ზეპირი და წერილობითი 

კომუნიკაბელურობა, მუდმივი და შეუჩერებელი მეცნიერული ძიება; 

სწავლის უნარი: 

- საგზაო ინჟინერიის (რკინიგზები, საავტომობილო გზები, ხიდები, გვირაბები, მცირე ხელოვნური ნაგებობები და სხვ.) დარგის 

უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა 

და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში;  



ღირებულებები: 

- ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა საგზაო ინჟინერიის (რკინიგზები, საავტომობილო გზები, ხიდები, გვირაბები, 

მცირე ხელოვნური ნაგებობები და სხვ.) დარგის საქმიანობისას მოძრაობისა და გარემოს უსაფრთხოების  მაქსიმალური 

უზრუნველყოფის, სატრანსპორტო პროცესების პრობლემების თავიდან აცილების, ეკონომიკური ეფექტიანობის და 

საიმედოობის ამაღლების პირობით და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

მანქანათმცოდნეობა, მანქანათმშენებლობა და საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესები 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მანქანათმცოდნეობის, მანქანათმშენებლობის და საწარმოო პროცესების სამეცნიერო ტექნიკური სფეროს კერძოდ: სხვადასხვა 

ფუნქციონალური დანიშნულების მანქანების და მოწყობილობების, კინემატიკური და დინამიკური კვლევების, გაანგარიშების, 

სტრუქტურული და კონსტრუქციული აგების, თანამედროვე საწარმოო  პროცესების და ტექნოლოგიური აღჭურვილობის 

პროექტირების, საერთაშორისო დონის აქტუალური პროცესების, და მნიშვნელოვანი  პრობლემური საკითხების გადაწყვეტაზე 

ორიენტირებული, უახლესი დონის მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის მქონე ისეთი სპეციალისტის მომზადება, რომელიც 

დამოუკიდებლად შეძლებს – ინოვაციური კვლევის დაგეგმვა–განხორციელებას ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდების 

და მიდგომების შემუშავებას, რომლებიც აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში, ახალი რთული და 

წინააღმდეგობრივი მიდგომების კრიტიკული ანალიზის; პრობლემების გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების 

მიღებას, მიღებული ცოდნის სწავლისა და საქმიანობაში, მათ შორის კვლევით პროცესში განხორციელებას, ინოვაციური მეთოდების 

შემუშავებას  და უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში აკადემიურ მოღვაწეობას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

• მანქანათმცოდნეობის, მანქანათმშენებლობის და საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესების  უახლეს მიღწევებზე დამყარებული 

ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ 

გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება.  



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

• თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების ეფექტური დაგეგმვა, ეტაპების დამუშავება და  განხორციელებისათვის 

ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებების შემუშავება; ინოვაციური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და 

მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად 

პუბლიკაციებში; მანქანათმცოდნეობის, მანქანათმშენებლობის და საწარმოო პროცესების დარგში ახალი მიღწევების და 

მეთოდების გამოყენებით კონკრეტულ პირობებში და სიტუაციებში ახალი გზების მოძიება, კორექტირება, გამდიდრება და 

გაფართოება; აქტუალური პრობლემების გადაჭრისათვის მუდმივი მზადყოფნა, შედეგებზე ორიენტირებულ საქმიანობაში 

ჩართვა და აქტიური მონაწილეობა; ახალი დარგობრივი ტექნოლოგიების სრულყოფა და დანერგვა, ტექნიკური და 

ეკონომიკური ეფექტიანობის ერთობლივი ანალიზის უნარი; 

დასკვნის გაკეთების უნარი: 

• ახალი ინოვაციური იდეების და კვლევის შედეგების მიზნობრივი და ყოველმხრივი ანალიზი, ახალი იდეებისა და 

კრიტერიუმების ფორმირება და კვლევის ამოცანებისადმი ორიენტირებული გადაწყვეტილების მიღება; 

კომუნიკაციის უნარი: 

• საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევით და სასწავლო ცენტრებთან მანქანათმცოდნეობის, მანქანათმშენებლობის და საწარმოო 

პროცესების პრობლემატიკაზე ორიენტირებული ურთიერთკავშირის მუდმივი განახლება და განვითარება, სემინარების, 

კონფერენციების და ხელშეკრულებების ორგანიზება და რეალიზება; 

• სამეცნიერო-ტექნიკური დონის უზრუნველყოფა, ახალი იდეებისადმი ობიექტური და კრიტიკულ-ანალიტიკური მიდგომა, 

ფორმირებული და ჩამოყალიბებული აზრების საზოგადოებისათვის მიწოდება, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაბელურობა, 

მუდმივი და შეუჩერებელი მეცნიერული ძიება; 

სწავლის უნარი: 

• მანქანათმცოდნეობის, მანქანათმშენებლობის და საწარმოო პროცესების დარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან 

გამომდინარე, ახალი იდეების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში;  

ღირებულებები: 

• მანქანათმცოდნეობის, მანქანათმშენებლობის და საწარმოო პროცესების დარგის ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა 

და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 
 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

ტრანსპორტი 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ინჟინერიის დოქტორი ტრანსპორტში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის პირობებში ტრანსპორტი ჩამოყალიბდა პრიორიტეტულ დარგად, რაც განპირობებულია, 

ერთის მხრივ გეოპოლიტიკური ევრაზიის დერეფნით, მეორეს მხრივ სატრანსპორტო სისტემის ინტენსიფიკაციით, რაც მოითხოვს 

დარგისთვის სამეცნიერო-პედაგოგიური კადრების მომზადებას, რომლებიც ღრმა ანალიტიკური ცოდნისა და ანალიზის საფუძველზე 

შეძლებენ სატრანსპორტო პრობლემების თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების პერსპექტიული ტექნოლოგიებით შესრულებას 

და მიღწეული შედეგების რეალიზაციას შიგა და საერთაშორისო დონეზე. სატრანსპორტო პრობლემების მიზნობრივი გადაწყვეტა 

განპირობებულია მაღალი სამეცნიერო ტექნიკური პროექტების განხორციელებით, რაც მოითხოვს სამეცნიერო-ტექნიკური დონის 

ამაღლებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

- ტრანსპორტის დარგის/ქვედარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ 

ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის 

დონეზე). 

- არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების 

გაცნობიერება.  

- ახალი მიღწევებისა და მეთოდების შესაძლებლობისა და ექსპერიმენტულ-თეორიული კვლევების დაგეგმვის გაცნობიერება. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

- თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების ეფექტური დაგეგმვა, ეტაპების დამუშავება და  განხორციელებისათვის 

ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებების შემუშავება; 

- ინოვაციური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა 

ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

- ტრანსპორტის დარგში ახალი მიღწევებისა და მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობა, კონკრეტულ პირობებში და 

სიტუაციებში ახალი გზების მოძიება, კორექტირება, გამდიდრება და გაფართოება;  

- ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის ეფექტიანობის ამაღლების მეთოდების დამუშავება და სრულყოფა, სისტემური 

მიდგომისა და ანალიზის საფუძველზე საიმედოობის, ეკოლოგიურობის, მოძრაობის უსაფრთხოების და ერთიანი 

ლოგისტიკური რგოლების და ჯაჭვების ფუნქციონირების გაუმჯობესება;  

- სატრანსპორტო პრობლემების გადაჭრისათვის მუდმივი მზადყოფნა, შედეგებზე ორიენტირებულ საქმიანობაში ჩართვა და 

აქტიური მონაწილეობა; 

- შიდა სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო დარგობრივი სატრანსპორტო აქტებისა და ნორმატივების დამუშავების 



ხელმძღვანელობა და საკანონმდებლო ჩარჩოებში მოქცევისათვის მომზადება; 

- ტრანსპორტში ახალი დარგობრივი ტექნოლოგიების სრულყოფა და დანერგვა, ტექნიკური და ეკონომიკური ეფექტიანობის 

ერთობლივი ანალიზი; 

დასკვნის უნარი: 

- კვლევის შედეგების მიზნობრივი და ყოველმხრივი ანალიზი, ახალი იდეებისა და კრიტერიუმების ფორმირება და კვლევის 

ამოცანებისადმი ორიენტირებული გადაწყვეტილების მიღება; 

- სატრანსპორტო პრობლემური საკითხების პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით ახლებური მიდგომისა და 

გადაწყვეტილების მირების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი: 

- საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევით და სასწავლო ცენტრებთან ტრანსპორტის პრობლემატიკაზე ორიენტირებული 

ურთიერთკავშირის მუდმივი განახლება და განვითარება, სემინარების, კონფერენციების და ხელშეკრულებების ორგანიზება 

და რეალიზება; 

- სამეცნიერო-ტექნიკური დონის უზრუნველყოფა, ახალი იდეებისადმი ობიექტური და კრიტიკულ-ანალიტიკური მიდგომა, 

ფორმირებული და ჩამოყალიბებული აზრების საზოგადოებისათვის მიწოდება, ზეპირი და წერილობითი 

კომუნიკაბელურობა, მუდმივი და შეუჩერებელი მეცნიერული ძიება; 

სწავლის უნარი: 

- ტრანსპორტის დარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან პროცესების 

განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში;  

 

ღირებულებები: 

- ტრანსპორტის დარგის ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების 

შემუშავება. 

- სატრანსპორტო პროცესების პრობლემების, მოძრაობისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების, კომფორტულობის, ეკონომიკური 

ეფექტიანობის და საიმედოობის ამაღლების შესახებ კვლევების  შედეგების ოპტიმიზაცია და მათი დამკვიდრება 

ტრანსპორტის დარგში. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

ტრანსპორტისა და მრეწველობის მენეჯმენტი 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 



ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი მრეწველობისა და ტრანსპორტის სფეროს ეკონომიკასა და 

მენეჯმენტში, რომელიც უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის საფუძველზე შეძლებს: აღნიშნულ დარგებში მიმდინარე 

ეკონომიკური და  მენეჯერული პროცესების წარმართვას ეკონომიკისა და  მენეჯმენტის უახლესი მეთოდების და მიდგომების 

გამოყენებით; მრეწველობისა და ტრანსპორტის სფეროსთვის დამოუკიდებლად აწარმოოს კვლევები, პრაქტიკაში დანერგოს 

კვლევების შედეგები; განახორციელოს სწავლება უმაღლესი განათლების სისტემაში. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება. 
• მრეწველობის, მანქანათმშენებლობის და ტრანსპორტის დარგების ეკონომიკისა და მენეჯმენტის სფეროს უახლეს მიღწევებზე 

დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა 

(რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე); 

• არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება; 

• ბიზნესის ყველა სფეროში (სამეწარმეო ბიზნესი, ფინანსები, საშუამავლო ოპერაციები, ინოვაციები და ახალი ტექნიკა, მარკეტინგი, 

სადაზღვევო საქმე, საგადასახადო საქმე და სხვა მისთ.) ღრმა თეორიული ცოდნა. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. 

• მრეწველობის, მანქანათმშენებლობის და ტრანსპორტის დარგების ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, 

განხორციელება და ზედამხედველობა;  

• ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდების და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ორიენტირებულია ახალი ცოდნის 

შექმნაზე და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

• ბიზნესის ყველა სფეროში (სამეწარმეო ბიზნესი, ფინანსები, საშუამავლო ოპერაციები, ინოვაციები და ახალი ტექნიკა, მარკეტინგი, 

სადაზღვევო საქმე, საგადასახადო საქმე და სხვა მისთ.) კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა, მათი იდენტიფიცირება და 

გადაჭრა შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და მიღებული ნორმების გამოყენებით;  

• კვლევითი სამუშაოს შესრულება, როგორც დამოუკიდებლად, ასევე კოლექტივთან ერთად. 

დასკვნის უნარი 
• მრეწველობის, მანქანათმშენებლობის და ტრანსპორტის დარგების პრობლემების იდენტიფიკაციის, შეფასების, სისტემატიზაციის 

და გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღება დამოუკიდებლად; 

• კვლევის შედეგების მიზნობრივი და ყოველმხრივი კრიტიკული ანალიზი. ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეების, 

კრიტერიუმებისა და მიდგომების ფორმირება, შეთავაზება, რეკომენდება, სინთეზი და შეფასება.  

• კვლევის საფუძველზე ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება დარგის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით; 

კომუნიკაციის უნარი 
• მრეწველობის, მანქანათმშენებლობის და ტრანსპორტის დარგების პრობლემების კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნების,   

ახალი ცოდნისა და კვლევის მეთოდოლოგიის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით 

წარმოჩენა;  



• საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან საკუთარი კვლევების შედეგების, სფეროს პრობლემატიკის და მისი 

განვითარებისთვის განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ მსჯელობა და პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე. 

სწავლის უნარი 
• მზაობა სწავლისა და საქმიანობისთვის როგორც კვლევის პროცესში, აგრეთვე მისი დასრულების შემდეგ მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში სფეროს ახალი იდეების ან პროცესების განვითარებისთვის; 

 ღირებულებები 
ტრანსპორტისა და მრეწველობის მენეჯმენტში ღირებულებების დამკვიდრების გზების კვლევა და ინოვაციური მეთოდების 

შემუშავება უსაფრთხოების და ეფექტიანობის გარანტიების დაცვით, როგორც რეგიონალური ისე მსოფლიო თანამედროვე 

მოთხოვნათა გათვალისწინებით. 
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

სატყეო საქმე 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
სატყეო საქმის   დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ხე-ტყის დამზადებისა და მერქნული მასალების დამუშავების  საწარმოო პროცესების სამეცნიერო ტექნიკური სფეროს კერძოდ: 

ეკოლოგიურად უვნებელი , პერსპექტიული ტექნოლოგიური პროცესებისა და მოწყობილობების, კინემატიკური და დინამიკური 

კვლევების, გაანგარიშების, სტრუქტურული და კონსტრუქციული აგების, თანამედროვე საწარმოო  პროცესების და ტექნოლოგიური 

აღჭურვილობის პროექტირების, საერთაშორისო დონის აქტუალური პროცესების, და მნიშვნელოვანი  პრობლემური საკითხების 

გადაწყვეტაზე ორიენტირებული, უახლესი დონის მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის მქონე ისეთი სპეციალისტის მომზადება, 

რომელიც დამოუკიდებლად შეძლებს – ინოვაციური კვლევის დაგეგმვა–განხორციელებას ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური 

მეთოდების და მიდგომების              შემუშავებას, რომლებიც აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში, ახალი რთული 

და წინააღმდეგობრივი მიდგომების კრიტიკული ანალიზს; პრობლემების გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების 

მიღებას, მიღებული ცოდნის სწავლისა და საქმიანობაში, მათ შორის კვლევით პროცესში განხორციელებას, ინოვაციური მეთოდების 

შემუშავებას  და უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში აკადემიურ მოღვაწეობას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

•   სატყეო საქმის სფეროში  ტექნოლოგიური პროცესების  უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის 

გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის 

აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის 



განახლებული ფარგლების გაცნობიერება.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

• თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების ეფექტური დაგეგმვა, ეტაპების დამუშავება და  განხორციელებისათვის 

ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებების შემუშავება; ინოვაციური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და 

მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად 

პუბლიკაციებში;  სატყეო საქმის  დარგში ახალი მიღწევების და მეთოდების გამოყენებით კონკრეტულ პირობებში და 

სიტუაციებში ახალი გზების მოძიება, კორექტირება, გამდიდრება და გაფართოება; აქტუალური პრობლემების გადაჭრისათვის 

მუდმივი მზადყოფნა, შედეგებზე ორიენტირებულ საქმიანობაში ჩართვა და აქტიური მონაწილეობა; ახალი დარგობრივი 

ტექნოლოგიების სრულყოფა და დანერგვა, ტექნიკური და ეკონომიკური ეფექტიანობის ერთობლივი ანალიზის უნარი;  

დასკვნის გაკეთების უნარი: 

• ახალი ინოვაციური იდეების და კვლევის შედეგების მიზნობრივი და ყოველმხრივი ანალიზი, სინთეზი და შეფასება. ახალი 

იდეებისა და კრიტერიუმების ფორმირება და კვლევის ამოცანებისადმი ორიენტირებული გადაწყვეტილების მიღება; 

კომპოზიციური მასალების დამუშავების ეფექტურობის ზრდა  ახალი ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავების საფუძველზე; 

საქართველოს მთაგორიან პირობებში  ტყეკაფის ასათვისებლად  ეკოლოგიურად უვნებელი ტექნოლოგიური პროცესების და 

სათანადო მოწყობილობების და მექანიზმების  კონსტრუქციული გადაწყვეტილებების  ძიებისა  და კვლევის საფუძველზე 

სათანადო დასკვნების გამოტანის უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი: 

• საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევით და სასწავლო ცენტრებთან ხის დამუშავების  და სატყეო საქმის   საწარმოო პროცესების 

პრობლემატიკაზე ორიენტირებული ურთიერთკავშირის მუდმივი განახლება და განვითარება, სემინარების, კონფერენციების 

და ხელშეკრულებების ორგანიზება და რეალიზება; 

• სამეცნიერო-ტექნიკური დონის უზრუნველყოფა, ახალი იდეებისადმი ობიექტური და კრიტიკულ-ანალიტიკური მიდგომა, 

ფორმირებული და ჩამოყალიბებული აზრების საზოგადოებისათვის მიწოდება, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაბელურობა, 

მუდმივი და შეუჩერებელი მეცნიერული ძიება; 

სწავლის უნარი: 

•  სატყეო საქმის  დარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების განვითარების მზაობა 

სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში;  

ღირებულებები: 

•  სატყეო საქმის დარგის ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების 

შემუშავება. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
არქიტექტურის ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანი არის არქიტექტურის საფუძვლების, მისი არსის, განვითარების კანონზომიერებების, დაპროექტების ძირითადი 

პრინციპების და მეთოდების მცოდნე შემოქმედებითი და სივრცული აზროვნების მქონე სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც 

შეეძლება დამოუკიდებელი პრაქტიკული საქმიანობის უფლების მქონე პირის ხელმძღვანელობით და მითითებებით 

არქიტექტურული პრაქტიკული საქმიანობა, რაც გულისხმობს ქალაქთმშენებლობით, შენობა–ნაგებობების, მათი ინტერიერების და  

დიზაინური ობიექტების დაპროექტებას.   

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება:  

არქიტექტურის სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. ქალაქთმენებლობის, 

მოცულობითი არქიტექტურის, გარემოს დიზაინისა და ინტერიერის მიმართულებით პროფესიული საქმიანობის 

შესაძლებლობების გაცნობიერება; 

ფერთა ჰარმონიის და კომპოზიციის კანონების ცოდნა და მათი, როგორც სივრცით აზროვნებაზე და პროპორციის შეგრძნებაზე 

ზემოქმედების მქონე სასწავლო კურსების გაცნობიერება; არქიტექტურის ისტორიის და თეორიის, სახვითი ხელოვნების, ბუნებრივ 

– კლიმატური ფაქტორების, კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული საკითხების, როგორც არქიტექტურულ 

დაპროექტებაზე გავლენის მქონე სფეროების ცოდნა და გაცნობიერება; საპროექტო მასალის ვიზუალიზაციისთვის პროფესიული 

ხერხების ცოდნა; დაპროექტების თეორიის და მეთოდების ცოდნა; სხვადასხვა კონსტრუქციების, მასალების თვისებების  და 

მშენებლობის მეთოდების ცოდნა; არქიტექტურული გარემოს შექმნისათვის აუცილებელი სოციალური კონტექსტის გაცნობიერება; 

ეკოლოგიური მდგრადობის პრინციპების და შენობა–ნაგებობებზე გარე ფაქტორების ზემოქმედების ცოდნა და გაცნობიერება; 

მშენებლობაში გამოყენებული ახალი ტექნოლოგიების ცოდნა და  მათი ევოლუციის  გაცნობიერება; სატრანსპორტო და საინჟინრო 

კომუნიკაციების, ტექნიკური მომსახურების და უსაფრთხოების სისტემების გაცნობიერება.  

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 



არქიტექტურის სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და 

პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული  პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად; 

 ბუნებრივ–კლიმატური, ქალაქთმშენებლობითი ფაქტორების, ფუნქციური, ესთეტიკური, ტექნიკური მოთხოვნების, 

ერგონომიკული თავისებურებების და კომპოზიციის კანონების გათვალისწინებით და შესაბამისი მითითებებით დაპროექტების 

უნარი; ადგილობრივ და მსოფლიო არქიტექტურაში ისტორიული და კულტურული პრეცედენტების ცოდნის საფუძველზე 

ქმედების უნარი; ნატიფ ხელოვნებათა, როგორც არქიტექტურული პროექტის ხარისხზე ზეგავლენის მქონე ფაქტორის, ცოდნის 

საფუძველზე ქმედების უნარი; მოქმედი საკანონმდებლო აქტების და ნორმატიული წესების საფუძველზე, ნახაზების, სქემების, 

ჩანახატების, ესკიზების და მოდელირების გამოყენებით, დამოუკიდებელი პრაქტიკული საქმიანობის უფლების მქონე პირის 

მითითებებით, არქიტექტურული პროექტების დამუშავების უნარი.   

დასკვნის უნარი: 

არქიტექტურის სფეროში არსებული მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით 

მათი გაანალიზება და დასაბუთებული დასკვნის გაკეთება; 

არქიტექტურისათვის დამახასიათებელი არსებითი პრობლემების ამოცნობა; ლოგიკური აზროვნების საფუძველზე განყენებული 

მონაცემების,  სიტუაციების, კონსტრუქციული, ტექნიკური, ტექნოლოგიური და პროექტირებასთან დაკავშირებული სხვა 

საინჟინრო პრობლემების გაანალიზება და იდეურ–მხატვრული, ლოგიკური, ემოციური და ესთეტიური არგუმენტაციის 

გამოყენებით დასაბუთებული დასკვნის  ჩამოყალიბება. 

კომუნიკაციის უნარი: 

შემოქმედებითი იდეების, პროფესიული ინფორმაციის თუ საკუთარი აზრის  სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად 

გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე;  

ლაკონურად და გასაგებად პროექტების წერილობითი აღწერის და საკუთარი აზრის წერილობით გადმოცემის უნარი. მშობლიურ 

და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი; პროფესიული ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად 

გადაცემის უნარი; ფართო აუდიტორიის წინაშე პროექტის წარდგენისა და დაცვის უნარი; იდეების ვიზუალური კომუნიკაციის 

ხერხებით (ჩანახატები, მაკეტები, მექანიკური, ელექტრონული, გრაფიკული) გადმოცემის და მათი საშუალებით საჭირო 

ზემოქმედების მოხდენის უნარი. 

სწავლის უნარი: 

ცვალებად ვითარებაში არსებული პრიორიტეტების გათვალისწინებით საკუთარი სწავლის  

მიმართულებების განსაზღვრა; 



საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროების დადგენა, 

პროფესიული ცოდნისა და არქიტექტურის სფეროში გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის მიმართულებების 

განსაზღვრა. 

ღირებულებები: 

არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა,  შეფასება და სხვებისთვის 

გაზიარება; 

ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და სწრაფვა მათ დასამკვიდრებლად; არქიტექტურის სფეროში საავტორო 

უფლებების, არქიტექტორთა საერთაშორისო კავშირის (UIA) და საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის ეთიკის კოდექსებით 

გათვალისწინებული  ნორმების დაცვა. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

Архитектура 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
Бакалавр Архитектуры           

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

Целью программы является подготовка творческого, имеющего пространственное мышление специалиста, знающего суть, основы и 

закономерности развития  архитектуры, основные принципы и методы  проектирования, который сможет работать под руководством 

лица, имеющего право производить независимую практическую архитектурную деятельность, в сфере градостроительства, 

проектирования зданий и сооружений, а так же  их интерьеров и дизайнерских обьектов. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

Знание и познание – многостороннее  знание сферы, которое содержит критическое осмысление теории и принципов. Понимание 

комплексных вопросов изучаемой области знаний; 



Знание и познание учебных  курсов влияющих на пространственное мышление и чувство пропорции.  

Осмысление социального контекста необходимого для создания архитектурной среды; 

Владение профессиональными навыками для визуализации проектного материала; 

Знание вопросов: -гармонии цвета, законов композиции;  -культурного наследия;  истории и теории архитектуры;  изобразительного 

исскуства; теории и методов проектирования; разнообразных строительных конструкций, своиств строительных материалов, методов 

строительства; принципов экологической устойчивости и воздействия внешних факторов на здания и  сооружения; новейших технологий 

строительства и осмысление их эволюции; транспортных и инженерных коммуникаций, систем безопасности и технического 

обслуживания а так же ряда дисциплин, которые в совокупности являются основой архитектурного проектирования. 

Умение применения знаний на практике – для разрешения проблемы применения характерных для сферы, а также некоторых особых 

методов, осуществления научных или практических проектов в соответствии с определенными указаниями; 

Способность проектировать учитывая природно-климатические и градостроительные факторы, технические требования, эргономические 

параметры, законы композиции. Действовать на основе знаний: 

- истории архитектуры, а так же всемирных  исторических и культурных прецедентов,   

- изобразительных исскуств; 

Выполнять  зарисовки, эскизы, чертежи, схемы, и моделирование обьектов, опираясь на действующие правовые и нормативные акты. 

 

Умение делать заключение – сбор и разъяснение данных, характерных для определённой сферы, а также анализ отдельных данных и /или 

ситуаций с помощью стандартных  и отдельно предпочтённых  методов,  документальное  оформление подтверждённых выводов; 

Коммуникативные умения – подготовка подробных письменных отчетов и устного изложения, информирование об идеях, имеющихся 

проблемах и путях их решения для специалистов, а также неспециалистов на грузинском и иностранном  языках, творческого 

использования современных информационных и коммуникационных технологий; 

Учебные умения– поэтапная и многосторонняя оценка персонального учебного процесса, установление потребностей последующего 

обучения; 

Ценности – участие в процессе формирования ценностей и стремление  к их внедрению  в жизнь. 



 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

არქიტექტურა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
არქიტექტურის  მაგისტრი არჩეული  სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით: 

• არქიტექტურის  მაგისტრი შენობა–ნაგებობათა არქიტექტურის და ურბანული დაგეგმარების სპეციალიზაციით; 

• არქიტექტურის  მაგისტრი ლანდშაფტური არქიტექტურის სპეციალიზაციით; 

• არქიტექტურის  მაგისტრი გარემოს დიზაინის სპეციალიზაციით; 

• არქიტექტურის  მაგისტრი ინტერიერის დიზაინის სპეციალიზაციით. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ისეთი პროფესიონალი, რომლის მოღვაწეობის ძირითადი სფერო იქნება არქიტექტურის დარგში 

პრაქტიკული თუ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა. მას ექნება შესაბამისი ცოდნა და უნარი იმისა, რომ დამოუკიდებლად მიიღოს 

მონაწილეობა არქიტექტურული გარემოს კეთილმოწყობისა და სხვადასხვა დანიშნულების არქიტექტურული ობიექტების 

დაპროექტების თუ განხორციელების პროცესში. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

1.სპეციალიზაცია – შენობა–ნაგებობათა არქიტექტურა და ურბანული დაგეგმარება. 

 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

არქიტექტურული მოღვაწეობის სფეროს, ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის ფორმირების,  ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგიის და 

ურბანული რეკონსტრუქციის პროექტირების პრობლემური საკითხების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც იძლევა ნოვატორული 

იდეების შემუშავების და ცალკეული პრობლემების გადაჭრის ორიგინალური გზების გაცნობიერების საშუალებას; არქიტექტურულ 

და ქალაქგეგმარებით პროექტირებაზე გავლენის მქონე მომიჯნავე  სფეროების, ტექნოლოგიების  და მათთვის დამახასიათებელი  

სპეციფიკური  მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება;  



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედებისას და ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის ფორმირებისას, პრობლემების გადაწყვეტის 

ახალი, ორიგინალური გზების გამოყენება;  ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგიის თვალსაზრისით, უახლესი მეთოდებისა და 

მიდგომების გამოყენებით პროექტირების პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა; მდგრადი განვითარების პრინციპების 

გამოყენებით, არქიტექტურული ენითა და საშუალებებით არქიტექტურული ნამუშევრების შექმნა. 

დასკვნის უნარი: 

  არქიტექტურის და ურბანისტიკის დარგში არსებული უახლესი ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის და ლოგიკური აზროვნების 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება, რომელიც მოიცავს არქიტექტურულ, ესთეტიურ,  ეკოლოგიურ, 

ქალაქგეგმარებით, საინჟინრო–ტექნიკურ ასპექტებს. არქიტექტურული საქმიანობის პროცესში,  მონაცემების სისტემატიზაციის 

საფუძველზე, სათანადო  კრიტერიუმების  და პრინციპების შემუშავების გზით გადაწყვეტილებების მიღება. 

კომუნიკაციის უნარი: 

იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება. მშობლიურ 

და უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია; პროფესიული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა;  აუდიტორიის წინაშე საკუთარი იდეების, 

არსებული პრობლემების და მათი გადჭრის გზების წარდგენა. ვიზუალური კომუნიკაციის ხერხების (მექანიკური, ელექტრონული, 

გრაფიკული ჩანახატები და მაკეტები) მაღალ პროფესიულ დონეზე ფლობა და მათი  საშუალებით  ზემოქმედება. 

სწავლის უნარი: 

სწავლის პროცესის თავისებურებების გაანალიზება და სტრატეგიულად დაგეგმვა. შემოქმედებითი და ინოვაციური საქმიანობის 

საფუძველზე საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და დამოუკიდებლად წარმართვა. პროფესიული ცოდნისა და 

გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა.  

ღირებულებები: 

არქიტექტურული საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულებების შეფასება და 

ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; არქიტექტურის სფეროში საავტორო უფლებების, არქიტექტორთა 

საერთაშორისო კავშირის (UIA) და საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის ეთიკის კოდექსებით გათვალისწინებული  ნორმების 

დაცვა. 

 

2.  სპეციალიზაცია – ლანდშაფტური არქიტექტურა 

 

ცოდნა და გაცნობიერება: 



ლანდშაფტური პროექტირების პრობლემური საკითხების, ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის ფორმირების და  

ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგიის პრობლემური საკითხების    ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც იძლევა ახალი იდეების შემუშავების 

და ცალკეული პრობლემების გადაჭრის ორიგინალური გზების გაცნობიერების საშუალებას; ლანდშაფტურ პროექტირებაზე გავლენის 

მქონე მომიჯნავე  სფეროების, ფიტოდიზაინისა და მეყვავილეობის ტექნოლოგიების  და მათთვის დამახასიათებელი  სპეციფიკური  

მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება;  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

ლანდშაფტური პროექტირების პროცესში მონაცემების სისტემატიზაციის საფუძველზე, სათანადო კრიტერიუმების და პრინციპების 

შემუშავების გზით გადაწყვეტილებების მიღება. უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით პროექტირების პროცესის 

დამოუკიდებლად წარმართვა; ლანდშაფტური არქიტექტურის ენითა და საშუალებებით არქიტექტურული ნამუშევრების შექმნა. 

დასკვნის უნარი: 

ლანდშაფტური არქიტექტურის დარგში არსებული უახლესი ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის და ლოგიკური აზროვნების 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება, რომელიც მოიცავს არქიტექტურულ, ესთეტიურ,  ეკოლოგიურ, 

ქალაქგეგმარებით  ასპექტებს.  

კომუნიკაციის უნარი: 

იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება. მშობლიურ 

და უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია; პროფესიული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა;  აუდიტორიის წინაშე საკუთარი იდეების, 

არსებული პრობლემების და მათი გადჭრის გზების წარდგენა. ვიზუალური კომუნიკაციის ხერხების (მექანიკური, ელექტრონული, 

გრაფიკული ჩანახატები და მაკეტები) მაღალ პროფესიულ დონეზე ფლობა და მათი  საშუალებით  ზემოქმედება. 

სწავლის უნარი: 

სწავლის პროცესის თავისებურებების გაანალიზება და სტრატეგიულად დაგეგმვა. შემოქმედებითი და ინოვაციური საქმიანობის 

საფუძველზე საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და დამოუკიდებლად წარმართვა. პროფესიული ცოდნისა და 

გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა.  

ღირებულებები: 

არქიტექტურული საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულებების შეფასება და 

ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; არქიტექტურის სფეროში საავტორო უფლებების, არქიტექტორთა 

საერთაშორისო კავშირის (UIA) და საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის ეთიკის კოდექსებით გათვალისწინებული  ნორმების 

დაცვა. 

 



 

3. სპეციალიზაცია – გარემოს დიზაინი 

 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

ურბანული სივრცის დიზაინური ორგანიზების პრობლემური საკითხების    ღრმა და სისტემური ცოდნა, დიზაინურ დაგეგმარებაზე 

გავლენის მქონე მომიჯნავე  სფეროების, ტექნოლოგიების  და მათთვის დამახასიათებელი  სპეციფიკური  მეთოდების ცოდნა და 

გაცნობიერება, რაც იძლევა ახალი იდეების შემუშავების და ცალკეული პრობლემების გადაჭრის ორიგინალური გზების 

გაცნობიერების საშუალებას;  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

ურბანული სივრცის  დიზაინური  ორგანიზების  პროცესში, მონაცემების  სისტემატიზაციის საფუძველზე, სათანადო კრიტერიუმების 

და პრინციპების შემუშავების გზით გადაწყვეტილებების მიღება. უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით პროექტირების 

პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა; დიზაინური დაგეგმარების პროცესში შესაბამისი საშუალებებით არქიტექტურული 

ნამუშევრების შექმნა. 

დასკვნის უნარი: 

ურბანული სივრცის დიზაინური ორგანიზების დარგში არსებული უახლესი ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის და ლოგიკური 

აზროვნების საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება, რომელიც მოიცავს არქიტექტურულ, ესთეტიურ,   

ქალაქგეგმარებით  ასპექტებს.  

კომუნიკაციის უნარი: 

იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება. მშობლიურ 

და უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია; პროფესიული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა;  აუდიტორიის წინაშე საკუთარი იდეების, 

არსებული პრობლემების და მათი გადჭრის გზების წარდგენა. ვიზუალური კომუნიკაციის ხერხების (მექანიკური, ელექტრონული, 

გრაფიკული ჩანახატები და მაკეტები) მაღალ პროფესიულ დონეზე ფლობა და მათი  საშუალებით  ზემოქმედება. 

სწავლის უნარი: 

სწავლის პროცესის თავისებურებების გაანალიზება და სტრატეგიულად დაგეგმვა. შემოქმედებითი და ინოვაციური საქმიანობის 

საფუძველზე საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და დამოუკიდებლად წარმართვა. პროფესიული ცოდნისა და 

გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა.  

ღირებულებები: 

არქიტექტურული საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულებების შეფასება და 



ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; არქიტექტურის სფეროში საავტორო უფლებების, არქიტექტორთა 

საერთაშორისო კავშირის (UIA) და საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის ეთიკის კოდექსებით გათვალისწინებული  ნორმების 

დაცვა. 

 

4. სპეციალიზაცია – ინტერიერის დიზაინი 

 

ცოდნა და გაცნობიერება- ინტერიერების სხვადასხვა  სტილისტური მიმდინარეობებისა და მათი თავისებურებების ღრმა და 

სისტემური ცოდნა, რომელიც იძლევა ახალი და ორიგინალური იდეების შემუშავებისა და ცალკეული პრობლემის გადაჭრის 

გზების გაცნობიერების საშუალებას; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - სხვადასხვა დანიშნულებისა და სტილის ინტერიერების პროექტირებისას კომპლექსური 

პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; 

დასკვნის  უნარი - სხვადასხვა დანიშნულების ინტერიერისათვის დამახასიათებელი  ინფორმაციის,  მათ შორის ამ სფეროში  

უახლესი კვლევებისა და კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის  ჩამოყალიბება. 

კომუნიკაციის უნარი: 

იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება. მშობლიურ 

და უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია; პროფესიული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა;  აუდიტორიის წინაშე საკუთარი იდეების, 

არსებული პრობლემების და მათი გადჭრის გზების წარდგენა. ვიზუალური კომუნიკაციის ხერხების (მექანიკური, ელექტრონული, 

გრაფიკული ჩანახატები და მაკეტები) მაღალ პროფესიულ დონეზე ფლობა და მათი  საშუალებით  ზემოქმედება. 

სწავლის უნარი: 

სწავლის პროცესის თავისებურებების გაანალიზება და სტრატეგიულად დაგეგმვა. შემოქმედებითი და ინოვაციური საქმიანობის 

საფუძველზე საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და დამოუკიდებლად წარმართვა. პროფესიული ცოდნისა და 

გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა.  

ღირებულებები: 

არქიტექტურული საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულებების შეფასება და 

ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; არქიტექტურის სფეროში საავტორო უფლებების, არქიტექტორთა 

საერთაშორისო კავშირის (UIA) და საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის ეთიკის კოდექსებით გათვალისწინებული  ნორმების 



დაცვა. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ხელოვნებათმცოდნეობის  მაგისტრი      

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მაგისტრატურის სტუდენტი: 

• შეისწავლის მსოფლიოს მიმდინარე არქიტექტურის ორ ყველაზე მნიშვნელოვან მიმართულებას: ნეომოდერნიზმს და 

რეგიონალიზმს, დაეუფლება არქიტექტურის უახლეს ენებსა და დიალექტებს, გაანალიზებს, განასხვავებს და შეიარაღებაზე 

აიყვანს ყველა იმ არტიკულაციებს, რომლებიც ნეომოდერნიზმის და რეგიონალიზმის სამოქმედო ინსტრუმენტებს ქმნიან; 

• ვიზუალური-გრაფიკული მასალის გაცნობის საფუძველზე ისწვლის მოდერნიზმის განვითარების ეტაპებს, ურბანიზმის 

ამჟამინდელი მდგომარეობას, მიიღებს ინფორმაციას არქიტექტურაში მიმდინარე უახლეს ტენდენციებზე, მოისმენს ლექციებს 

ნეომოდერნიზმის მიმდინარე ეტაპის - პოსტსტრუქტურალიზმის შესახებ, და გაეცნობა ჰოლანდიური მოდერნიზმის მთავარი 

ფიგურის - რემ კულჰაასის მოღვაწეობას, მოდერნიზმის ურბანიზმის ამჟამინდელ მდგომარეობას, ქალაქების ძირითადი 

პრობლემებს და მათი გადაწყვეტის მეთოდებს; 

• გამოუმუშავებს გარკვევის უნარს დღევანდელი მსოფლიო არქიტექტურის ტენდენციებს შორის, მოახდენს იდენტიფიკაციას 

მიმართულებებს, გადახვევებს და დიალექტებს შორის, გამოიმუშავებს მკვეთრად კრიტიკული შეფასების, სწრაფი და 

ოპერატიული ანალიზის უნარს, აითვისებს რთულ და მრავალფეროვან ფაქტობრივ მასალას და მკაფიოდ გაერკვევა მიმდინარე 

პროცესების შინაარსში; 

• შეიძენს მყარ თეორიულ ცოდნას თანამედროვე მხატვრულ-კულტურულ ღირებულებათა სამყაროში სწორი 

ორიენტაციისათვის, გლობალიზაციის პირობებში “კულტურათა დიალოგის” ინტენსიურ პროცესში ქართული კულტურის 

ინტეგრირებისათვის სწორი პოლიტიკის წარმართვას, შეძლებს ეროვნულ-კულტურულ ღირებულებათა შეფასების, შეძენილი 

თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების საფუძველზე მსოფლიოში მიმდინარე არქიტექტურული პროცესების 

კრიტიკულ ანალიზს. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 



ცოდნა და გაცნობიერება 

აქვს სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს 

ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს; არქიტექტურულ-გეგმარებით სივრცეში შემეცნების და აღქმის უნარი განსხვავებულ 

ეთნიკურ-კულტურულ გარემოებში. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; არქიტექტურათმცოდნეობის სფეროში კომპლექსური 

პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;  

 

დასკვნის უნარი 

რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება; ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების უნარი. ახალი ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და 

ანალიზის უნარი; არქიტექტურული ნაწარმოებების გარჩევისას შედარებითი ანალიზის უნარი; შედარებითი ანალიზის გამომუშავების 

ოსტატობა და ფილოსოფიურ დისკურსში გარკვევის უნარი; შერჩეული შენობის ან პროექტის კრიტიკული შეფასება. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა. ზედმეტად გართულებული ენისთვის თავის არიდებისა და 

ლოგიკურად გამართული წერითი კონსტრუქტების შექმნის უნარი; იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ 

დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება; წერის კულტურა და ვიზუალურ-გრაფიკული მასალის აღწერის გამოცდილება; 

მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი, სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის გადაცემა 

ქართულ და უცხოურ ენებზე; საჯარო გამოსვლების წარმართვის უნარი; შერჩეული შენობის ან პროექტის ანალიზის, განზოგადოების, 

გამოსავალის ნახვის  და წინადადებათა მკაფიოდ გამოთქმის ჩვევა; 

 

სწავლის უნარი 

სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი 

დონე. პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა; 

 

ღირებულებები  

ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის 

შეტანა. პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; ისტორიულ-კულტურული ფასეულობების 



ანალიზის უნარი. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

არქიტექტურა 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
  არქიტექტურის დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სადოქტორო პროგრამა „არქიტექტურა“-ს მიზანია ისეთი სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც შეეძლება: არქიტექტურის დარგში 

მაღალ პროფესიულ დონეზე  სამეცნიერო ანალიტიკური კვლევების და  სამუშაოების წარმართვა; არქიტექტურული  პრობლემების  

სიღრმისეული მეცნიერული შესწავლა–გაანალიზება, დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა და მათ შესახებ კორექტული და 

ობიექტური მსჯელობა; შესაბამისი მიმართულებით პედაგოგიური მუშაობა: ლექციების და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარება, 

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელობა. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება  

არქიტექტურის სფეროში არსებულ   მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც საქმიანობის პროცესში  ინოვაციური მეთოდების 

გამოყენების საშუალებას იძლევა. დაგროვილი ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების საფუძველზე  

მოვლენების ახლებურად   გაცნობიერება. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

არქიტექტურის დარგში ინოვაციური, ანალიტიკური მეთოდების  გამოყენებით  კვლევების დამოუკიდებლად დაგეგმვა და 

განხორციელება;  მშენებლობაში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების და ენერგიადამზოგი პროექტების შემუშავება; კვლევის 

შედეგების საერთაშორისო რეფერირებად  სამეცნიერო გამოცემებში  პუბლიკაცია; დაგროვებული ცოდნის საფუძველზე პედაგოგიური 

მღვაწეობის და პრაქტიკული საქმიანობის წარმართვა. 

 

დასკვნის  უნარი 

ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნება. ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, 



სინთეზი და შეფასება; მონაცემების ინტერპრეტირება; მიზნებისა და კრიტერიუმების ჩამოყალიბება;  პრობლემის გადაჭრისათვის 

სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება; ხელთ არსებული  ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება და პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება.  

 

კომუნიკაციის უნარი   

გრამატიკული წესების დაცვით ლაკონურად, გასაგებად და ლოგიკურად გამართულად   წერა; ზედმეტად გართულებული ენისთვის 

თავის არიდება;  არქიტექტურის სფეროში  არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ  წერილობითი  ინფორმაციის 

მომზადება; კომპლექსური საკითხების ზეპირი ჩამოყალიბება და საჯარო გამოსვლების წარმართვა. 

   

სწავლის უნარი  

სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, პროფესიული საქმიანობის 

პროცესში ახალი იდეების შემეცნებისთვის მზაობა.  საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება.  

 

ღირებულებები 

ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

არქიტექტურის სფეროში პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

არქიტექტურათცოდნეობა 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი   

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სადოქტორო პროგრამა „არქიტექტურათმცოდნეობა“-ს მიზანია ისეთი სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც შეეძლება: 

არქიტექტურის დარგში მაღალ პროფესიულ დონეზე სამეცნიერო ანალიტიკური კვლევების და  სამუშაოების წარმართვა; 

არქიტექტურული  პრობლემების  სიღრმისეული მეცნიერული შესწავლა–გაანალიზება, დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა და მათ 



შესახებ კორექტული და ობიექტური მსჯელობა; შესაბამისი მიმართულებით პედაგოგიური მუშაობა: ლექციების და პრაქტიკული 

მეცადინეობების ჩატარება, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელობა. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება  

არქიტექტურათმცოდნეობის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური 

მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). არსებული 

ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა. ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური 

მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო 

რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

 

დასკვნის უნარი  

რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება; არქიტექტურული ნაწარმოებების გარჩევისას შედარებითი ანალიზის გამომუშავების ოსტატობა და 

ფილოსოფიურ დისკურსში გარკვევის უნარი; შერჩეული შენობის ან პროექტის კრიტიკული შეფასება. 

 

  

კომუნიკაციის უნარი  

ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა. ზედმეტად გართულებული ენისთვის თავის არიდებისა და 

ლოგიკურად გამართული წერითი კონსტრუქტების შექმნის უნარი. იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ 

დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება, აუდიტორიის შესაბამისი პრეზენტაციებისა და წერილობითი ინფორმაციის 

მომზადების უნარი; მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი, სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის 

ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა. კომპლექსური საკითხების ზეპირი ჩამოყალიბებისა და საჯარო გამოსვლების წარმართვის უნარი; 

შერჩეული ობიექტის ანალიზის, განზოგადოების, გამოსავალის ნახვის  და წინადადებათა მკაფიოდ გამოთქმის ჩვევა; 

 

სწავლის უნარი  

სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან პროცესების 

განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში; 

 

ღირებულებები  

ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. ისტორიულ-



კულტურული ფასეულობების, პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

ბიზნესის ადმინისტრირება 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ბიზნესის ადმინისტრირების  ბაკალავრი  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური და 

დემოკრატიულ-ჰუმანურ ფასეულობებზე ორიენტირებული, ერუდირებული, ბიზნეს-ადმინისტრირების სფეროს ბაკალავრების 

მომზადება კონკრეტული მიმართულებებით - ოპერაციათა მენეჯმენტი, პროექტების მენეჯმენტი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, 

საბუღალტრო აღრიცხვა, საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები, ტურიზმი და ინფორმაციული ტექნოლოგიები - რომელთაც ექნებათ 

შესაბამისი ცოდნა და პრაქტიკული უნარები თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკურ ურთიერთობათა რთულ სისტემაში შეასრულონ 

განსაზღვრული ამოცანები. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება თანამედროვე ბიზნესის მართვის მრავალმხრივი 

თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. კერძოდ, მას ეცოდინება:  

• ბიზნესის მართვის ფუნდამენტური  დებულებები, კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები; 

• ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ბიზნესის ადგილისა და როლის ობიექტური შეფასება;  

• ბიზნესის სფეროში არსებული სათანადო ტერმინოლოგიის განმარტება; 

• ბიზნესის სფეროში მუშაობისათვის აუცილებელი რაოდენობრივი და სტატისტიკური მეთოდების შერჩევა და მათი 



შემდგომი ანალიზი; 

• ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროების-ზოგადი და ოპერაციული მენეჯმენტის, მარკეტინგისა და ფინანსების, 

ბუღალტერიის, მართვის საკომუნიკაციო და საინფორმაციო პრობლემების გამოკვეთა და მათი ურთიერთშეპირისპირება. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:  

 

• თანამედროვე ბიზნეს-ადმინისტრირების განვითარების თავისებურებების დემონსტრირება;  

• ქვეყნის თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების ობიექტური ახსნა და ბიზნესის სფეროში მიმდინარე 

თანამედროვე პროცესების გამოცნობა; 

• ბიზნეს-გარემოს ანალიზისთვის შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოძებნა და გამოყენება; 

• ბიზნეს-პროცესიის მონაწილეების პროფესიული განსაზღვრა, ორგანიზაციის წინაშე მდგარი თანამედროვე მმართველობითი 

პრობლემების აღმოჩენა და მათი ობიექტურად გადაჭრა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი საბაზისო 

დოკუმენტების მომზადება; 

• თანამედროვე მარკეტინგული მონაცემების მოძიება და ანალიზი, ბაზრის კვლევა და მისი შესაძლებლობების ობიექტურად 

განსაზღვრა; 

• ფინანსური ინფორმაციის მოძიება და სიღრმისეული ანალიზი, სათანადო ფინანსური დოკუმენტების მომზადება, 

საერთაშორისო ბუღალტრული და ფინანსური სისტემების გამოყენება; 

• ორგანიზაციის ფუნქციონალურ ქვედანაყოფებს შორის თანამშრომლობის შექმნა, ბიზნეს-პროექტების ცალკეული 

კომპონენტების შემუშავება  და კომპანიებში ბიზნესის მართვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი და ეთიკური 

პრინციპების დაკავშირება.  

დასკვნის უნარი 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:  



• ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროსთვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული 

მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, 

სტანდარტული დასკვნის ჩამოყალიბება;  

• ბიზნესის პრობლემების მრავალმხრივი ხედვისა და ანალიზის საფუძველზე მათი გადაწყვეტის განვითარებისა და შერჩეული 

მიდგომის დასაბუთების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:  

• ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში არსებული  პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი 

ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისთვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და 

უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.  

• ინფორმაციის მშობლიურ და უცხოურ ენებზე მოძიება და ბიზნესის ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და წერილობითი 

ფორმით გადაცემა. 

სწავლის უნარი 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:  

• საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  

• ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში ცვლილებების, მეცნიერული სიახლეების მიდევნება და ცოდნის მუდმივად 

განახლება. 

ღირებულებები 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება პროფესიული ღირებულებების ფორმირების 

პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.  
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

БакалаврАдминистрированиебизнеса 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

В соответствии с миссии Грузинского технического университета,  подготовка для рынка труда конкурентоспособных и эрудированных 

бакалавров сферы бизнес-администрирования, ориентированных на высококвалифицированные  и демократично-гуманные ценности по 

конкретным направлениям – менеджмент и туризм,  у которых будет соответствуюшие знания и практические навыки для выполнения 

профессиональных задач 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

Знание и познание 

Выпускник программы бакалавриата администрирования бизнеса будет иметь многосторонние теоретические и практические знания по 

управлению современным бизнесом. В частности, он будет знать: 

• Фундаментные положения, концепции и принципы управления бизнесом; 

• Объктивную оценку роли и места бизнеса в деле экономического развития ; 

• знание соответствуюшей терминологии,  сушествующей в сфере бизнеса; 

• для работы в бизнесе выбор и  последуюший анализ необходимых  количественных и статистических методов; 

• выделение и сопоставление  в сфере функционирования бизнеса коммуникационных и информационных проблем управления;  

 



Умение применениязнаний на практике 

Выпускник программы бакалавриата администрирования бизнеса сможет: 

• Демонстрировать своеобразие развития современного бизнес-администрирования; 

• Объективно объяснять современное социально-экономическое положение  и разгадать текущие процессы, происходящие в 

сфере мирового бизнеса; 

• Для аналиа бизнес -среды  изыскание и использование соответствущих инструментов; 

• Профессиональное определение участников бизнес-процессов, выявление современных управленческих проблем, стоящих 

перед организацией,  и их объективное решение в рамках собственной компетенции, подготовка соответствуюших базисных 

документов; 

• Сбор и анализ маркетинговых показателей, исследование рынка и объективное определение возможностей  рынка; 

• Изыскания  финансовой информации и  её глубинный анализ, подготовка соответствующих финансовых документов, 

использование международных бухгалтерских и финансовых систем; 

• Организовывать сотрудничество  с функциональными подразделениями организации, разрабатывать отдельные компоненты 

бизнес-проектов, использовать правовые и этические принципы  при управлении бизнес-компаниями. 

 

Умение делать заключение 

Выпускник программы бакалавриата администрирования бизнеса сможет: 

• Собирать данные, характерные для сферы администрирования бизнеса и их  разъяснять, также осуществлять ситуационный 

анализ с использованием стандартных и  некоторых специальных методов, излгать стандартные заключения; 

• На основе многостороннего видения и анализа  проблем бизнеса обладать способностью аргументирования хода решений  этих 

проблем и  выбора  методов и подходов.     

 

Коммуникативные  умения: 

Выпускник программы бакалавриата администрирования бизнеса сможет: 

• Подготовить детальный писменный отчет о существуюших проблемах в сфере администрирования бизнеса и путях их решения, 

также  вербально передать информацию специалистам и заинтересованным лицам на русском и  иностранном языке,  креативно 

использовать информационные и коммуникационные технологии; 

• изыскивать информацию на русском и иностранных языках с использованием бизнес-технологий,  передавая ее устно и в 

письменном виде.  

 



Учебные умения: 

Выпускник программы бакалавриата администрирования бизнеса сможет: 

• многосторонне и последовательно оценить процесс собственного обучения, определить   необходимость  дальнейшего обучения. 

• Следить за происходящиеся  изменениями в сфере администрирования бизнеса, за научными новшествамии постоянно 

обновлять и обогащать  собственные знания. 

 

Ценности:  

Выпускник программы бакалавриата администрирования бизнеса сможет принимать участие в процессе формирования 

професиональных  ценностей и стремиться их укорененить 
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სოციალური მეცნიერებების  ბაკალავრი  ეკონომიკაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ინოვაციებზე დამყარებული ეკონომიკის სფეროს ფართო თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული მუშაობის უნარების მქონე, 

ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებისა და შრომის ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად შეძლებენ მიმდინარე 

სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების შეფასებას და დინამიკურ გარემოში მუშაობას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

- ცოდნა და გაცნობიერება 
• აქვს ეკონომიკის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას, ეკონომიკის 

სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას;  

• გაცნობიერებული აქვს და იცის: ეკონომიკის ფუნქციონირების პრინციპები და თავისებურებები მიკრო-, მაკრო- და 

საერთაშორისო დონეებზე; მონოპოლისტური კონკურენცია; მიწოდებისა და მოთხოვნის საბაზრო ძალები; ფინანსების 

მართვის აუცილებლობა; ბიზნესის განვითარების სარგებლიანობა; საზოგადოების სოციალური განვითარების 

აუცილებლობა; მენეჯმენტის ძირითადი თეორიები, მეთოდები და პრინციპები; საბირჟო ვაჭრობის წესები; მარკეტინგული 

კონცეფციები და სტრატეგიები; ეკონომიკური ანალიზის ჩატარების მეთოდები; ბაზრის ტიპები და მათი ფუნქციონირების 

მექანიზმები; საბაზრო წონასწორობის საკითხები; მოსახლეობის დასაქმების პრობლემები; კერძო სამართლებრივი 

ურთიერთობების მომწესრიგებელი ნორმები; ეკონომიკური კრიზისების გამომწვევი მიზეზები; ევროპის სოციალური 

პოლიტიკა; საბანკო და სადაზღვევო საქმის საფუძვლები; ინფლაციის წარმოშობის მიზეზები; ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების ბაზრის თავისებურებები; საქართველოს რესურსული პოტენციალი და ტრანსევროპულ სივრცეში მისი 

ინტეგრაციის აუცილებლობა; ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური მოვლენები და პროცესები; საქართველოს რეგიონული 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები; ქვეყნის ინოვაციური განვითარების აუცილებლობა და 

სარგებლიანობა; ფირმის მართვის პროგრესული ფორმები; ეკონომიკის საბაზო ცნებები და პოსტულატები. 

 

• გაცნობიერებული აქვს და იცის: ინტერნეტ-ეკონომიკის ძირითადი ცნებები და კარეგორიები; ინტერნეტში მოქმედი 

სუბიექტები; ინტერნეტ-ეკონომიკის პროდუქციის თავისებურებები; გადასახადის გადამხდელის ვალდებულებებისა და 

მოვალეობების შესრულების აუცილებლობა; უძრავი ქონების იჯარის ეკონომიკური მექანიზმები; უძრავი ქონების 



ეკონომიკურ-სამართლებრივი ასპექტები; პრივატიზებულ საწარმოებზე მიბმული მიწების გამოსყიდვის თავისებურებები; 

ეკონომიკურ განვითარებასა და ბუნებას შორის დიალექტური კავშირურთიერთობა; წარმოების პროცესში ბუნების 

გამოყენების ოპტიმიზაციის მნიშვნელობა; მსოფლიო მეურნეობის განვითარების კანონზომიერებები; ეროვნულ 

მეურნეობათა მაკროეკონომიკური მოდელები და განვითარების თავისებურებები; საინვესტიციო პროექტების დაფინანსების 

მეთოდები; პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რეგულირების მეთოდები; ელექტრონული კომერციის თანამედროვე 

ბიზნეს-მოდელები; ინტერნეტ-მარკეტინგის ინსტრუმენტების გამოყენების მეთოდიკა; ელექტრონული კომერციის 

სამართლებრივი რეგულირების აუცილებლობა; სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკა, კულტურა და ინსტიტუციონალური 

სისტემები; ”ადამიანი-მანქანა” სისტემის ინფორმაციული მოდელი; ეკონომიკისა და ბიზნესის ამოცანათა გადასაწყვეტად 

კომპიუტერული ტექნოლოგიები და მზა პროგრამული პაკეტები; საზოგადოების განვითარების თანამედროვე ეტაპზე 

ადამიანის ფაქტორის მნიშვნელობა; საინჟინრო ფსიქოლოგიისა და ერგონომიკის ძირითადი ამოცანები; ”ადამიანი-მანქანა” 

სისტემის ინფორმაციული მოდელები.   
 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
• შეუძლია: ეკონომიკის სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება 

პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული 

მითითებების შესაბამისად; წარმოების ხარჯებისა და მარტივი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გაანგარიშება; ბიზნეს-

გეგმის პროექტის შედგენა; სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების შესახებ სტატისტიკური მასალების პირველადი 

დამუშავება, ანალიზი და შეფასება; განზოგადებული და ვარიაციის მაჩვენებლების გაანგარიშება; ეკონომიკური ანალიზის 

ჩასატარებლად საინფორმაციო ბაზის განსაზღვრა; მატერიალური, შრომითი და ფინანსური რესურსების გამოყენების 

შეფასება; კერძო სამართალში ლიცენზიებისა და ნებართვების გამოყენება; მათემატიკური აპარატის გამოყენებით 

ეკონომიკური ამოცანების სხვადასხვა პარამეტრების გაანგარიშება; მმართველობითი გადაწყვეტილებების პროექტის 

შემუშავება; დასახული მიზნის მისაღწევად, დროითი ჩარჩოების დადგენა და გარკვეული სამუშაოს დადგენილ ვადებში 

შესრულება; ცვალებად გარემოში ადაპტაცია და გუნდური გადაწყვეტილების მომზადებაში მონაწილეობა; საბირჟო 

გარიგებების პროექტის მომზადება; მარკეტინგული მიდგომების გამოყენებით ბიზნეს-საქმიანობის წარმართვა; ბაზრის 

სეგმენტირება და მიზნობრივი სეგმენტის შერჩევა; ფირმის ფინანსური ანგარიშების შედგენა და ბუღალტრული აღრიცხვის 

წარმოება; ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლების გაანგარიშება; ეკონომიკური სიტუაციების 

კრიტიკული შეფასება; ინოვაციური ეკონომიკის ძირითად მაჩვენებლებში გარკვევა და ეფექტიანობის გაანგარიშება; ფირმის 

მიმდინარე გეგმების შემუშავება და პროდუქციის თვითღირებულების შემცირების ღონისძიებების შემუშავება. 

 

• შეუძლია: ელექტრონული კომერციისა და ელექტრონული მარკეტინგის უპირატესობების გამოყენება; ელექტრონულ რეჟიმში 

ანგარიშსწორება; კომპანიის სამეურნეო საქმიანობის ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა; ინტერნეტ-ეკონომიკის 

განვითარების მაჩვენებლების გაანგარიშება; მობილური ტელეფონით საბანკო ანგარიშების მართვა; სადაზღვევო 

პროდუქტებზე ოპერაციების განხორციელება; ინტერაქტიური ინვესტირება; საქართველოში მოქმედი საერთო-

სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადების გაანგარიშება და მათი ამოღების ტექნოლოგიების გამოყენება; უძრავი 

ქონების აუქციონებში მონაწილეობა; არასაცხოვრებელი და საცხოვრებელი ფართობებისა და მიწის ნაკვეთებზე საიჯარო 

გადასახადის გაანგარიშების მეთოდების გამოყენება; ბუნების ექსპლუატაციის ეკონომიკურ-სამართლებრივი მექანიზმების 

გამოყენება; მსოფლიოსა და მისი წამყვანი ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების დამახასიათებელი ნიშნების გარჩევა; 



საინვესტიციო რისკების შეცნობა და გამოვლენა; საინვესტიციო პროექტების დაფინანსების შიგა და გარე წყაროების 

განსაზღვრა; ინტერნეტ-მარკეტინგის ინსტრუმენტების გამოყენება; ვირტუალური მაღაზიებით ვაჭრობა; მობილური 

ტელეფონით საქონლის (მომსახურების) ღირებულების გადახდა; ელექტრონული კომერციის ეფექტიანობის შეფასების 

მეთოდების გამოყენება; უცხოელებთან კვალიფიციური და ეფექტიანი საქმიანი ურთიერთობა; პრაქტიკული ამოცანების 

ფორმალიზაცია, მათი კომპიუტერზე გადაწყვეტის ალგორითმის შემუშავება და შემდგომი რეალიზაცია. 

 

- დასკვნის  უნარი 
• შეუძლია ეკონომიკის სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზის 

საფუძველზე სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბება;  

• შეუძლია: მოხმარებელთა და მეწარმეთა ქცევის მოტივაციების შეფასება; წარმოების დანახარჯებისა და მათზე მოქმედი 

ფაქტორების შეფასება; საბაზრო წონასწორობის დონეთა შეფასება; ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების ფინანსური 

მდგომარეობის შეფასება; ბიზნესის განვითარების დაგეგმვა, პროგნოზირება და სათანადო დასკვნების შემუშავება; მსოფლიო 

გლობალურ პროცესებში საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივების შესახებ შესაბამისი დასკვნების გაკეთება; 

სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით ეკონომიკური სიტუაციების შეფასება, მიღებული შედეგების შედარება და 

განზოგადებული დასკვნების გაკეთება; საბუღალტრო აღრიცხვაში სააღრიცხვო ობიექტების ანალიზისა და სინთეზის 

საფუძველზე მიღებულ შედეგებზე დაფუძნებული, დასაბუთებული  დასკვნების გაკეთება; ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების პერსპექტივების შეფასება; სოციალური პასუხისმგებლობის ფორმირებისა და გამოყენების პრინციპების, 

მოდელებისა და ძირითადი მიდგომების ანალიზი და შეფასება; საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების 

პირობებისა და ფაქტორების დადგენა; საქართველოს საგარეო-სავაჭრო, ინვესტიციური, მიგრაციული და ინტეგრაციული 

ურთიერთობების განვითარების მიღწეული დონის შეფასება; მმართველობითი საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება და 

სრულყოფის ღონისძიებების დასახვა; საქართველოს რეგიონების ეკონომიკური პოტენციალის შეფასება და შესაბამისი 

დასკვნების გაკეთება; საბირჟო ვაჭრობაში მონაწილე პირების ფსიქოლოგიის გაგება; მარკეტინგული საქმიანობის 

ეფექტიანობის შეფასება და სრულყოფის ღონისძიებების დასახვა; საქონლის კონკურენტუნარიანობის პარამეტრების 

შეფასება; მატერიალური, შრომითი და ფინანსური რესურსების რაციონალური გამოყენების შეფასება; ფირმის განვითარების 

პროგრამების შესრულების შეფასება; ეკონომიკური ანალიზის საფუძველზე კონკრეტული დასკვნებისა და წინადადებების 

ჩამოყალიბება; ინოვაციურ ეკონომიკაში საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების გავლენის შეფასება და 

სათანადო დასკვნების გაკეთება; საწარმოო პროცესში წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების გამოუყენებელი 
რეზერვების გამოვლენა და სათანადო დასკვნების გაკეთება. 

 

• შეუძლია: ინტერნეტ-ეკონომიკის ეფექტიანობის შეფასება; ინტერნეტ-კომპანიის საქმიანობის შედეგების დადგენა; 

ელექტრონული და მობილური ვაჭრობის განვითარების პერსპექტივების განსაზღვრა; გადასახადების რეგულირების 

საკითხების განსაზღვრა და საკუთარი დასკვნების დასაბუთება; უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული რისკების შეფასება და 

სათანადო დასკვნების გამოტანა; ბუნებრივი რესურსების მნიშვნელობის შეფასება; ეკოლოგიურისა და ეკონომიკური 

ურთიერთობის ძირითადი საკითხების კომპლექსურად გადაწყვეტის აუცილებლობის განსაზღვრა; მსოფლიოს ბუნებრივ-

რესურსული, ადამიანური და ეკონომიკური პოტენციალის შეფასება; ინოვაციური ინვესტირების ეფექტიანობის შეფასება; 

სხვადასხვა სახის ინოვაციური პროექტების შეფასება და სათანადო დასკვნების გაკეთება; ელექტრონული კომერციის 

სისტემის მოდელების ეფექტიანობის შეფასება.    



 

- კომუნიკაციის უნარი 
• შეუძლია: მშობლიურ და უცხოურ ენაზე საჭირო ინფორმაციის მოძიება და ეკონომიკური ტერმინოლოგიის გამოყენებით 

ზეპირი და წერილობით ფორმით გადაცემა; იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ 

წერილობითი ანგარიშების მომზადება და სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან კომუნიკაცია; თანამედროვე 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება; საკუთარი შეხედულებებისა და 

მოსაზრებების საჯაროდ პრეზენტაცია. 
 

• შეუძლია: გლობალური კომუნიკაციის საშუალებად ინტერნეტისა და ურთიერთობის სხვა ქსელების  გამოყენება. 
 

- სწავლის უნარი 
• შეუძლია: საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების 

დადგენა; ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესების, მეცნიერული სიახლეების მიდევნება და ცოდნის მუდმივად 

განახლება.  
 

- ღირებულებები 
შეუძლია: ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა; ინტერპერსონალური 

ურთიერთობა; სხვადასხვა კულტურათა ეთნოფსიქოლოგიური ფენომენის შეცნობა და პატივისცემა; პროფესიული 

ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა. 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 



 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ფინანსების ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად საერთაშორისო კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური და 

დემოკრატიულ-ჰუმანურ ფასეულობებზე ორიენტირებული, ერუდირებული ბაკალავრების მომზადება. ბიზნესის სხვადასხვა 

სფეროში საქმიანობისა და შრომით ბაზრებზე კონკურენტუნარიან სპეციალისტებად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნის მიღება. მისთვის ცოდნის ფართო მარაგის შექმნა საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიების, საბანკო ბიზნესის, 

ფინანსებისა და სადაზღვევო საქმის საკითხებზე და ამ დარგებში  პრაქტიკულ საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება, რაც გულისხმობს 

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო დაწესებულებებში კლიენტთა მომსახურებასთან დაკავშირებულ ოპერაციების ჩატარებას, 

ბიზნეს–პროცესების აღწერას, ბიზნეს–პროცესებში შესაბამისი როლის შესრულებას, პროექტების ინჟინერინგისა და მართვის 

პროცესებში მონაწილეობის მიღებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

1) ცოდნა და გაცნობიერება 

       

       ზოგადი კომპეტენტურობები: 

აქვს შესწავლილი და გაცნობიერებული: 

- ფილოსოფიის, პოლიტიკისა და გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ძირითადი არსი და მნიშვნელობა, არსებული უმთავრესი 

სკოლებისა და მათი წარმომადგენლების შეხედულებები; თანამედროვე ადამიანის ფსიქიკის თავისებურებები;  

- ქართული და უცხო ენების აუცილებლობა და  მნიშვნელობა; 

- ინფორმაციული ტექნოლოგიები, კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფა; ინფორმაციასა და 

ინფორმაციულ პროცესებთან დაკავშირებული ცნებები და ინფორმაციის კომპიუტერული დამუშავების ძირითადი 

პრინციპები; 

- ეკონომიკის, ბიზნესის, მენეჯმენტის, საბუღალტრო აღრიცხვისა და მარკეტინგის  ძირითადი პრინციპები; 

- მათემატიკის, ალბათობის თეორიის, ალგორითმიზაციისა და მათემატიკური სტატისტიკის საფუძვლები და მეთოდები; 

- ფინანსების მართვის აუცილებლობა, ფინანსური პოლიტიკის შინაარსი; 

- კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების მომწესრიგებელი ნორმების საფუძვლები;  

 

     დარგობრივი კომპეტენტურობები: 

აქვს შესწავლილი და გაცნობიერებული: 



 

- საბანკო საქმიანობის ძირითადი პრინციპები; დაზღვევის სახეებისა და მათი კლასიფიკაციის  საფუძვლები; 

- საბანკო პროექტების და ბიზნეს–პროცესების ინჟინერინგის ძირითადი პრინციპები; 

- საქართველოში  მოქმედი  საგადასახადო  სისტემის  სტრუქტურა, გადასახადის გადამხდელის ვალდებულებების და 

მოვალეობების    შესრულების აუცილებლობა; 

- მონეტარული პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი ძირითადი თავისებურებები; 

- ელექტრონული კომერციის მნიშვნელობა, ძირითადი ცნებებისა და კატეგორიების ათვისება; 

- გადასახადის გადამხდელის ვალდებულებების და მოვალეობების    შესრულების აუცილებლობა; 

- შიდა საბანკო და ბანკთაშორისი ანგარიშსწორების ნაციონალური და უცხოეთის სისტემები; 

- კომერციულ ბანკში საბანკო ოპერაციებისა და პროცესების აღრიცხვის მეთოდები და ხერხები; 

- ბუნებრივი ფორმების მიხედვით ძვირფასი მინერალების ერთმანეთისგან გარჩევა;  

- ავტომატიზებული საბანკო სისტემების შესაძლებლობები, საბანკო ინფორმაციული სისტემის არჩევის ძირითადი 

კრიტერიუმები; 

- კომერციული ბანკების აქტიური და პასიური ოპერაციები;  

- საფინანსო – საბანკო სამართლებრივი საფუძვლები და ამ საგანთან დაკავშირებული მოქმედი კანონმდებლობა; 

- ქვეყნის სავალუტო-საკრედიტო სისტემაში მიმდინარე ტენდენციები; 

- ინვესტიციური პროექტების ანალიზისა და მენეჯმენტის თანამედროვე მეთოდები; 

- რისკ-მენეჯმენტის არსი, მისი განმასხვავებელი ნიშნები და რისკის პრობლემის კვლევის ძირთადი მიდგომები; 

- ფინანსების არსი, ფუნქციები, მნიშვნელობა და თავისებურებები; 
- Ms Excel-ის სტანდარტული ფინანსური ფუნქციები;  
- საფონდო ბაზარზე ვაჭრობისას პრობლემების იდენტიფიცირება.  

 

2)  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

ზოგადი კომპეტენტურობები: 

შეუძლია:  

 

- ქართული და უცხო ენების სწავლებით მიღებული ცოდნის გამოყენება კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების 

წერილობითი და ზეპირი ტექსტების გადმოსაცემად.  

- ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასწავლო და პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება; კომპიუტერთან დიალოგის წარმოება 

და გარკვეული საქმიანობის საწარმოებლად სხვადასხვა პროგრამული პაკეტების გამოყენება; 

- ბიზნეს-გარემოში კომუნიკაციების შემუშავება და განხორციელება; ბიზნეს-საქმიანობის წარმართვა; არსებული თეორიებისა 

და კონცეფციების პრაქტიკაში გამოყენება; კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების მომწესრიგებელი ნორმების 

საფუძვლების სწორად ინტერპრეტირება და გამოყენება; მათემატიკური აპარატის გამოყენება. 

- მარკეტინგული გადაწყვეტილებების პროექტის მომზადება; 



- სტანდარტული ამოცანების ამოხსნისას მათემატიკის, ალბათობის თეორიის და მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენება; 

- ორგანიზაციის(საწარმოს) პირველადი ბუღალტრული დოკუმენტების სისტემატიზაციაში მოიყვანა,  მოგება/ზარალის 

ანგარიშგება, საკუთარ კაპიტალში განხორციელებული ცვლილებების ანგარიშგება, ფულადი ნაკადების მოძრაობის 

ანგარიშგება, ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები და სააღრიცხვო დოკუმენტების  მომზადება;  

- აუდიტის საერთშორისო სტანდარტების აუდიტური პროცესის წარმოება და შესაბამისი წინადადებების მომზადება;  

- ბუნებრივი ფორმების მიხედვით ძვირფასი მინერალების ერთმანეთისგან გარჩევა; საიუველირო და სანახელავო ქვების და 

მათგან დამზადებული საიუველირო ნაკეთობების დიაგნოსტიკა და შეფასება;  

 

        დარგობრივი კომპეტენტურობები: 

შეუძლია:  

- კომერციული ბანკების ბიზნეს პროცესების და ოპერაციების შესრულება; 

- მომსახურების პროცესების  პროექტირება,  სფეროსათვის  დამახასიათებელი სპეციფიკური     მეთოდების გამოყენებით; 

- სტრატეგიული და ტაქტიკური გადაწყვეტილებების მიღება,  მარაგების მართვა, საქონლის და პროცესის სტრატეგიის 

დაგეგმვა;  

- კომერციული ბანკების აქტიური და პასიური ოპერაციების შესრულება;  ბანკის ბიზნეს–პროცესების აღწერა, 

ორგანიზაციული სტრუქტურისა და თანამშრომელთა პასუხისმგებლობის განაწილების მატრიცის შედგენა; 

- შემთხვევის ალბათობისა და მოსალოდნელი სადაზღვევო გადასახადების მოცულობის განსაზღვრა;  

- ანაბრების და კრედიტების მომსახურეობასთან დაკავშირებული ოპერაციების, სავალუტო, სალაროს და პლასტიკური 

ბარათების მომსახურების  ოპერაციების ჩატარება;   

- გადასახადის გადამხდელის უნარების გამომუშავება; 

- საბანკო პლასტიკერი ბარათებით ანგარიშსწორების ოპერაციების განხორციელება, საკლირინგო  სისტემებთან პრაქტიკული 

მუშაობა, გადარიცხვების ანალიტიკური და სინთეზური აღრიცხვის განხორციელება; 

- პროექტის რესურსების სიის შეადგენა, სამუშაოს კალენდარული გეგმის და  რესურსების დატვირთვის გრაფიკების აგება,  

სამუშაო დროის კალენდარის, სამუშაოს ხანგრძლივობის და პროექტის დაწყება/დამთავრების თარიღის, ამოცანებს და მის 

ტიპებს შორის კავშირების  განსაზღვრა, სამუშაოების ან დავალებების გეგმის შეიტანა, პროექტის ანალიზის; რესურსების 

გაწონასწორების; პროექტის შესრულების კონტროლის განახორციელება, 

- რისკების საკლასიფიკაციო სისტემის ფორმირება;  

- ბანკებში ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბიუჯეტის ძირითადი მუხლების შედგენა; 

- საბანკო სისტემის მომხმარებელთა ეფექტიანი მომსახურება და ცვლილებების მართვის განახორციელება თანამედროვე 

კომპიუტერული სისტემების ბაზაზე;  

- საბანკო ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი მოთხოვნების ჩამოყალიბება;  
- Ms Excel-ის გარემოში ინვესტიციების მნიშვნელობების, დარიცხვებისა და გადახდების, დროითი პერიოდების,  ფასიან 

ქაღალდებთან დაკავშირებული ოპერაციების,  ეფექტურობის მაჩვენებლების, აქტივების ამორტიზაციის, ფინანსური 

ნაკადების ანალიზის ავტომატიზებული გამოთვლები;  
- სამეწარმეო სუბიექტის სამეურნეო პროცესზე (მოვლენაზე) პირველადი სააღრიცხვო რეგისტრების (დოკუმენტების) გაცნობა 



და  შედგენა;  სამეწარმეო სუბიექტის ეკონომიკური რესურსების-აქტივების და მათი წარმოქმნის წყაროების - პასივების - 

სტრუქტურის  კლასიფიცირება და აღრიცხვა;   

- ინტერნეტის საშუალებით საერთაშორისო ბაზრებზე ვაჭრობა; 

- ფინანსური ბაზრის შუამავლად მუშაობა და საფონდო პორთფელის ფორმირება; 

 

3)  დასკვნის უნარი 

    ზოგადი კომპეტენტურობები:  

     შეუძლია:  

- ფილოსოფიაში აბსტრაქტული აზროვნება, მიმდინარე მოვლენების ანალიზი, სინთეზი, კრიტიკული და თვითკრიტიკული 

აზროვნება, ღირებულებების და მოვლენების ორიენტაცია და განზოგადება; 

- პოლიტიკური კულტურის, სოციალიზაციის და ლეგიტიმურობის შეფასება; 

- გამოყენებით ფსიქოლოგიაში ინდუსტრიული ქვეყნების გამოცდილებების დამოუკიდებლად შეფასება; ქართული 

ფსიქოლოგიის მიერ ევროპულ ფსიქოლოგიაში შეტანილი წვლილის შეფასება;  საკუთარი ფსიქიკური პრობლემების 

დამოუკიდებლად გააზრება და ფსიქოპროფილაქტიკა; 

- ბიზნესის განვითარების და პროგნოზირებასა წინადადებების შემუშავება. 

- წარმოების უმარტივეს ფაქტორთა ბაზრების შეფასება; ეკონომიკური ზრდის აუცილებლობის დასაბუთება, სიღარიბისა და 

უმუშევრობის დონეთა შედარება. 

 

        დარგობრივი კომპეტენტურობები: 

შეუძლია:  

- ბანკის მართვადობის მაშტაბების შეფასება; 

- ბანკის ბიზნეს–პროცესებიდან გამომდინარე ადამიანური რესურსების რაოდენობრივი შეფასება; 

- სამართლებრივად სწორი გადაწყვეტილებების მიიღება  საფინანსო–საბანკო დარგში; 

- ფასიანი ქაღალდების საბაზრო კონიუნქტურის განსაზღვრა; 

- საბანკო პროექტების სამუშაოთა გეგმის შეადგენა, კრიტიკული გზის პოვნა, რესურსების გადატვირთვის და მისი გამომწვევი 

მიზეზების აღმოაჩენა, რისკის ანალიზი და შეფასება; 

- ბანკის საბუღალტრო აღრიცხვაში სააღრიცხვო ობიექტების შესწავლის საფუძველზე მიღებულ შედეგებზე დაფუძნებული  

დასკვნების გაკეთება; 

- ძვირფასი ლითონების შენადნობების დადგენას დასინჯვის მეთოდით საიუველირო ნაკეთობების რაობის და სინჯის 

დადგენა და შეფასება. 



 

4) კომუნიკაციის უნარი 

     ზოგადი კომპეტენტურობები: 

შეუძლია: 

- ქართულ და უცხო ენებზე დისკუსიის წარმართვა, საკუთარი კომენტარებისა და არგუმენტების დემონსტრირება 

პროფესიულ-დარგობრივი თემატიკის ფარგლებში. 

- ინტერდისციპლინურ ჯგუფში შედეგიანი პროფესიული მუშაობა;  

- შემსრულებელთა გუნდებში ეფექტური კომუნიკაციის უზრუნველყოფას, ახალი ნაწარმის/სერვისის და პროცესების 

დანერგვის პროექტების რეალიზებისას;  

- საერთაშორისო კომპიუტერულ ქსელ ინტერნეტთან და ელექტრონულ ფოსტასთან მუშაობა;  

- ზეპირი და წერილობითი ფორმით ცოდნის დამაჯერებლად და დასაბუთებულად წარმოჩენა. 

 

დარგობრივი კომპეტენციები: 

შეუძლია: 

- საბაკალავრო ნაშრომის დაცვისას პროფესიულ დებატებში ჩართვა, განსხვავებული აზრის გაგება და საკუთარი პოზიციის 

დასაბუთება; 

 

       5) სწავლის უნარი 

        ზოგადი კომპეტენციები: 

შეუძლია:  

- უცხო ენების სფეროში დამოუკიდებლად ცოდნის გაღრმავება და განათლების შემდეგ საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის 

გაგრძელება; 

- სიტუაციის გააზრებას, შეფასებას და მართვას, რასაც გამოიყენებს: შეძენილი ცოდნის განმტკიცებისა და განახლებისათვის, 

კრიტიკული და თვითკრიტიკული შეფასებებისათვის, სიახლეების მიღებისადმი მზადყოფნისათვის, 

თვითრეალიზაციისათვის; 
-  

დარგობრივი კომპეტენციები: 

შეუძლია:  

- ძვირფასი ლითონებიდან დამზადებული ძველებული მონეტების შეფასების მეთოდიკის დაუფლება;  



- ძვირფასი ქვებისა და კეთილშობილი ლითონების საგანში პროფესიული ცოდნის და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით 

სწავლის გაგრძელებაზე გადაწყვეტილების მიღება. 

 

6) ღირებულებები 

ზოგადი კომპეტენტურობები: 

შეუძლია: 

- ფილოსოფიაში მოვლენების მიუკერძოებლად, ობიექტურად ხედვა და მოვლენების ურთიერთკავშირში დანახვა. 

- ინტერკულტურული თავისებურებების გაგება; 

- ფსიქიკური განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემა;  

- თანამედროვე მსოფლიოს კულტურათა მრავალფეროვნების შეცნობასა და გააზრებას;  

- საშემფასებლო საქმიანობის რეგულირების, ექსპერტ-შემფასებლის პროფესიის ეთიკის კოდექსს და პრაქტიკულ საქმიანობაში 

მის გამოყენებას; 

 

 

დარგობრივი კომპეტენტურობები: 

შეუძლია: 

- საბანკო და საფინანსო საქმიანობის ორგანიზებულად, რაციონალურად და ეფექტიანად წარმართვა; 

- კომერციული ბანკების და სადაზღვევო კომპანიების მოგების, საიმედოობის, ლიკვიდობისა და გადახდისუნარიანობის  

პუნქტუალურად შეფასება; 

- საბანკო ოპერაციების პუნქტუალურად და ზუსტად შესრულება; 

- ბანკში განხორციელებული ყველა ოპერაციის დროული და სწორი ფინანსური აღრიცხვა, საბალანსო და ბალანსგარეშე 

ანგარიშების ზუსტი და დროული ფორმირება; საანგარიშწორებო ოპერაციების ზუსტი და დროული შესრულება; 

- ფინანსური, საკრედიტო პორტფელის და  საპროცენტო რისკების დროული აღმოჩენა და  მართვა; 

- ფინანსური ანგარიშგების ზუსტი, გამჭვირვალე და ობიექტური  ინსტრუმენტების გაცნობიერება;  

- ფორექსის ბაზარზე დროის დაგეგმვა და მართვა; კლიენტების წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების თავისდროული 

შესრულება. 

- Microsoft Project სისტემაში საბანკო პროექტის ორგანიზებულად და პუნქტუალურად შექმნა და განახორციელება; 

- ნუმიზმატიკის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების ზუსტი შეფასება; 

- ფინანსური, საკრედიტო პორტფელის და  საპროცენტო რისკების დროული აღმოჩენა და  მართვა; 

- ფინანსური ანგარიშგების ზუსტი, გამჭვირვალე და ობიექტური  ინსტრუმენტების გაცნობიერება; 



საბანკო დაწესებულებაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების რისკების ზუსტი და დროული შეაფასება 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია ბიზნესის ადმინისტრირების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხების სიღრმისეული შესწავლა და 

პრაქტიკული უნარების მქონე  სპეციალისტების მომზადება. 

პროგრამის აღნიშნული მიზნის მიღწევისათვის მთავარ ამოცანებს წარმოადგენს ისეთი  პროფესიონალების მომზადება, 

რომლებსაც ექნებათ:  

- თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების პრაქტიკული მენეჯმენტის საქმიანობაში გამოყენების უნარი;  

- არსებულ ბიზნეს გარემოში მენეჯმენტის მეთოდების სრულყოფილად გამოყენება; 

- ინოვაციური პროცესების ანალიზისა და ინოვაციური მენეჯმენტის მეთოდოლოგიების ცოდნა;  



- ბიზნესის მენეჯმენტის კომპლექსური ფორმირების თავისებურებების ფლობა; 

        -      ფინანსური აღრიცხვა-ანალიზისა და აუდიტის ღრმა თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული 

- გამოყენების უნარი; 

- ტურისტულ-რეკრეაციულ სფეროში, მცირე ბიზნესის სფეროში, მარკეტინგის საკითხებში        თეორიული და პრაქტიკული 

ცოდნა; 

- პროექტების მენეჯმენტის სფეროში, მულტისპექტრულ პრაქტიკაში რაციონალურად რეალიზებადი, შედეგზე 

ორიენტირებული, თეორიული ცოდნა;   

- საბანკო საქმის, ფულად-საკრედიტო სისტემის, საჯარო და კორპორაციული ფინანსების თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული 

საქმიანობის დამოუკიდებლად განხორციელება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
 

ცოდნა და გაცნობიერება:  აქვს მენეჯმენტის სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, 

ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს; აქვს აგრეთვე დარგის 

ან/და ქვედარგის კვლევის სპეციფიკური მეთოდების სიღრმისეული ცოდნა; მენეჯმენტში, მარკეტინგში, ფინანსებში არსებული 

კონკრეტული პრობლემების გაცნობიერება;  აქვს ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის, აუდიტორული სტანდარტებისა და 

პროცედურების (მათ შორის შესაბამისი ინფორმაციული ტექნოლოგიების), ტურიზმის, ბიზნესის-ადმინისტრირების, 

ბიზნესკომუნიკაციის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების, საბანკო პროცესების მართვის სფეროების, საბანკო ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების ინფრასტუქტურის მოწყობის მოთხოვნათა ღრმა და სისტემური ცოდნა; აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის 

გადაჭრის გზებს; აქვს მეურნეობის სხვადასხვა დარგში (მშენებლობა, ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, ტურიზმში, ასევე  ბიზნესში, საბანკო 

პროცესების მართვის  სფეროში  და არსებული თეორიული პოსტულატები ახლებურად გააზრებული და გაცნობიერებული. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; 

კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად 

განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; მენეჯმენტის კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტა; 

აუდიტორული საქმიანობის, მცირე ბიზნესის,  ბიზნესკომუნიკაციის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა 

და მიდგომების  გამოყენებით; თანამედროვე, ინოვაციური მეთოდების საფუძველზე ტურისტულ-რეკრეაციული საქმიანობის, 

მცირე ბიზნესის, საბანკო პროცესების და ა.შ. დაგეგმვა, წარმატებით მართვა და  კონტროლი;  ინფო–ტელეკომუნიკაციური 

რესურსების ეფექტურად გამოყენების უნარი; ინოვაციური საბანკო ამოცანების დასმისა და გადაწყვეტის უნარი საბანკო 

სისტემების გამოყენებით. 

დასკვნის უნარი: რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

მენეჯმენტის სფეროში რთული და არასრული ინფორმაციების კრიტიკული ანალიზის   საფუძველზე დასაბუთებული, მათ 

შორის, აუდიტორული დასკვნების, ტურიზმის, მცირე ბიზნესის, ბიზნესკომუნიკაციის, საბანკო პროცესების მართვის  სფეროში 

ცალკეული პროცესების შესწავლა-განზოგადების საფუძველზე ზოგადი დებულებებისა და დასკვნების ჩამოყალიბება; 

ელექტრონული  ცხრილების დახმარებით გადაწყვეტილებათა მიღების მოდელების აგება. 

კომუნიკაციის უნარი საკუთარი დასკვნების და რგუმენტაციის კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან 

ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური სტანდარტებისა დასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა 

გათვალისწინებით; ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა; ზედმეტად გართულებული ენისთვის 



თავის არიდებისა და ლოგიკურად გამართული წერითი კონსტრუქციების შექმნის უნარი; იდეების, არსებული პრობლემებისა და 

გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება; წერითი კომუნიკაბელურობის უნარი მენეჯმენტის, 

ტურიზმის, მცირე ბიზნესის, ბიზნესკომუნიკაციის, საბანკო პროცესების მართვის  სფეროში; იდეების, საპროექტო 

წინადადებების, პროექტის მიმდინარეობის თუ საბოლოო ანგარიშის დეტალური ლოგიკურად გამართული კონსტრუქციების 

წერილობით მომზადება, პროექტების პრეზენტაციის მომზადება. 

სწავლის უნარი: სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად 

დაგეგმვის მაღალი დონე; მენეჯმენტის, ტურიზმის, მცირე ბიზნესის, ბიზნესკომუნიკაციის, საბანკო პროცესების მართვის  და ა.შ. 

სფეროში პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა 

აკადემიურ ან საკვალიფიკაციო სწავლების გარემოში; მსოფლიოს სხვადასხვა  ბიბლიოთეკებში დაცული და ინტერნეტით 

გავრცელებული უახლესი მიღწევების გაცნობა-შესწავლა; საკუთარ პროფესიულ სფეროში შეუძლია აწარმოოს 

დაქვემდებარებული პერსონალის კონსულტაცია და  სწავლება.  

ღირებულებები: საზოგადოებრივი პრინციპებისა და ფასეულობების ცოდნა; ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების 

დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ფასეულობებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. პროფესიული ღირებულებების, 

ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; ფასულობებისადმი ყურადღების გამახვილება და ეთიკისა და მორალის 

მიღებული ნორმების დაცვა: მენეჯმენტის, პროფესიონალური ბუღალტრისა და აუდიტორული საქმიანობის, ტურიზმის, მცირე 

ბიზნესის, ბიზნესკომუნიკაციის,  საბანკო პროცესების მართვის სფეროების მომავალ სპეციალისტებში სოციალური 

პასუხიმგებლობის ზრდა. ინოვაციების როლის გაცნობიერება ბიზნესის და საზოგადოების განვითარებაში და პროექტების 

სათანადო მართვაში. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

Business Administration 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

1 2 0  

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
M B A  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

Economic field`s  wide theoretical knowledge based on innovations and having the abilities of practical work, bearing the values of general 

humanity, teaching oriented on students. The aim of the program is to train qualified specialists with Bachelor’s degree. The specialists will be 

able to cope with the complex issues in Economics, evaluate the present economic situation and work in dynamic social economic environment. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

a) Knowledge and understanding – Advanced knowledge of the field of study, including 

critical analyse of theories and principles; understanding of complex matters of the field of study; 

b) Applying knowledge – Ability to use  both field specific and  certain selected 



 methods for the solution of problems; ability to carry out research and practical  

projects under predetermined directions; 

c) Making judgments – Ability to select and interpret field specific data, also to analyse  

abstract data  and/or situations using standards and certain selected methods; ability 

 to make sound judgement; 

d) Communication skills – clear and laconic written communication; 

observing grammar rules; 

making logical written constructions; 

avoiding sophisticated language. 

communication in native and foreign languages; 

discussing the theoretical economic statements using sufficient  arguments;  

oral statements of complex issues; 

public presentation and expressing personal views. 

e)  Learning  skills  –  An in-depth study of socio-economic theoretical disciplines by using research methods promotes individuals 

for the masters program  and further practice, acknowledgement of the complex issues of economics, particularly:   

studying  the  mechanism of  economic instruments functioning ; 

awareness of economic principles and values;  

critical evaluation of the current economic situation and events;  

acknowledgement of the main principles of economic activities;  

Defining the mechanisms and  the functioning peculiarities of  product and service markets; 

Evaluating the motivation of the consumer and entrepreneur    behavior; 

Defining the terms and state  of  organization structure and activities of entrepreneurship; 

Estimating the expenses and affecting factors. 

The types of markets and functioning  peculiarities  and mechanisms. 

Defining the volume of production and pricing.Awareness of the issues of market balance .   

Regulatory  principles  of macroeconomics and their peculiarity. 

The overall Model of supply and demand, macroeconomic balance and the cycles of market economic development.     

The awareness of the problems of unemployment , labour market ,employment  and  wages. 

State financial and credit policy. 

The essence of inflation , types,reasons and the analysis of its  negative effects . 

State tax policy , budget and structure. 

Defining the causes of recession. 

State investment policy. 

Economic aspects of civil society formation. 



Current global problems. 

The latest development  trends in the world economy. 

Transformations in the world economy due to the process of globalization. 

Studying  the strategic economic  models of  developing and developed countries. 

Systematic  classification  of the countries. 

Economic independence index. 

Natural resources  potential of Georgia. 

Need for integration into Trans-European space. 

The external factors for economic development . 

The peculiarities of international  economic relations , the fields, the basic principles. 

The problems of foreign trade, and specifications. 

Regulatory tariffs and non regulatory tariffs and mechanisms of foreign trade. 

The reasons and factors  for capital flow and motivation. 

Analysis of direct foreign investments and specifications. 

The reasons for labour  force transmigration and direction. 

The need for elaborating the state policy of work force migration and  immigration and regulatory mechanisms. 

The means of exchanging information and technologies.  

European integration and The Copenhagen Criteria. 

Defining the peculiarities of pricing in the world market.  

Damping price, elaborating enterprise state price policy.   

The reasons for emerging independent and offshore zones and the regime of their functioning.  

States Economic functions, rights and obligations.  

The mechanisms of terminating and altering of contractsShaping of International contracts and defining the methods and principles.  

Offer and Accept . 

Incoterms of  delivery of goods. 

Force majeure  and appropriate actions . 

Economic terminology. 

f)  Values  – taking part in value formation process and aspiration of its implementing ; 

precision of professional values (exactness, punctuality, objectivity, transparency, organizationetc..) security;  

Defending just (human rights), ethics and moral norms. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

ეკონომიკა 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ეკონომიკის მაგისტრი  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ინოვაციებზე დამყარებული ეკონომიკის დარგის გაღრმავებული და სისტემური 

თეორიული ცოდნის, სამეცნიერო კვლევის, შემოქმედებითი და პრაქტიკული მუშაობის უნარების მქონე, შრომის ბაზრის 

მოთხოვნების შესაბამისი კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ ორიგინალური 

იდეების შემუშავებას და ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში მუშაობას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
- ცოდნა და გაცნობიერება 

• აქვს ეკონომიკის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების 

საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული ეკონომიკური პრობლემის გადაჭრის გზებს. 

• გაცნობიერებული აქვს და იცის: სოციალურ-ეკონომიკური პროცესები და მათი შეფასებისა და გადაჭრის აუცილებლობა; 

ინოვაციური პოლიტიკის სარგებლიანობა; გლობალიზაციის თანამედროვე პროცესები თავისი თანმხლები შედეგებით; 

ცოდნის, როგორც განსაკუთრებული პროდუქტის, როლი და მნიშვნელობა; საერთაშორისო საინვესტიციო ურთიერთობების 

მიზანშეწონილობა და სარგებლიანობა; სოციალურ-ეკონომიკური ამოცანების გადაწყვეტაში მათემატიკური აპარატის 

გამოყენების უპირატესობა; სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა; საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის 



პრობლემები. 
  

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
• შეუძლია: ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების 

გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;  კრეატიული და ინოვაციური საქმიანობის წარმართვა; სხვადასხვა წყაროდან (მათ 

შორის, ინტერნეტიდან) უახლესი სოციალურ-ეკონომიკური ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება, შეჯერება, ინტერპრეტაცია და 

განზოგადება; ეკონომიკის თანამედროვე კონცეფციებისა და პრინციპების შესახებ არგუმენტირებული მსჯელობა; 

ეკონომიკური პროექტების შედგენა და დასაბუთება; ინოვაციური პროცესების დაგეგმვა და დაფინანსების პროექტის 

მომზადება; საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში გლობალიზაციის დადებითი და უარყოფითი შედეგების 

გათვალისწინება; კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლების გაანგარიშება; საერთაშორისო საინვესტიციო რისკების გამოვლენა 

და მათი თავიდან აცილების ღონისძიებების შემუშავება; ეკონომიკაში რაოდენობრივ-სტატისტიკური მეთოდებისა და 

ინსტრუმენტების   გამოყენება. 

 

- დასკვნის  უნარი 
• შეუძლია: რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

ინოვაციური პროექტების განხორციელების აუცილებლობის დასაბუთება; გლობალიზაციის ლიდერი, ახალი ინდუსტრიული 

და გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების სტრატეგიების შეფასება; გლობალურ სამყაროში საქართველოს ეკონომიკის 

განვითარების თანამედროვე ტენდენციების დადგენა; ცოდნის მართვის სტრატეგიების შეფასება, ცოდნის იდენტიფიკაცია და 

ახალი ცოდნის შეძენის აუცილებლობის დასაბუთება; საერთაშორისო საინვესტიციო მოდელების ანალიზი და კვალიფიციური 

დასკვნების წარმოდგენა; ქვეყნებს შორის ინვესტიციების გადანაწილების მოდელების შეფასება; ქვეყნის 

კონკურენტუნარიანობის შეფასება.  
 

- კომუნიკაციის უნარი 
• შეუძლია: თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ ეკონომიკური სფეროს 

საზოგადოებასთან ზეპირი და წერილობითი ფორმით ქართულ და უცხოურ ენებზე; ინვესტორებთან საქმიანი ურთიერთობა 

და დიალოგი;  როგორც სპეციალისტებთან, ისე არასპეციალისტებთან ეკონომიკის სფეროს საკვანძო საკითხებზე თავისი 

მოსაზრებისა და არგუმენტაციის  საჯაროდ პრეზენტაცია, შესაბამისი ცოდნითა და ლოგიკით მათი დასაბუთება და საქმიან 

დისკუსიასა და მოლაპარაკებებში აქტიური მონაწილეობა; გუნდური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში პროფესიული 

მონაწილეობა. 
 

- სწავლის უნარი 
• შეუძლია: სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად 

მაღალ დონეზე დაგეგმვა; დამოუკიდებლად, სპეციალური ლიტერატურის გამოყენებით, საკუთარი ცოდნის გაღრმავება და 

განათლების მესამე საფეხურზე (დოქტორანტურა) სწავლის გაგრძელება. 

 

- ღირებულებები 



შეუძლია: ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში 

წვლილის შეტანა; ინტერკულტურულ და ინტერდისციპლინურ ჯგუფებში შედეგიანი პროფესიული მუშაობა; მსოფლიოს 

კულტურათა მრავალფეროვნების შეცნობა და გააზრება; საზოგადოების მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის 

სტაბილური და ზრდადი ეკონომიკის მნიშვნელობის შეფასება; ეკონომიკურ განვითარებაზე განსხვავებული კულტურული 

ფასეულობების ზემოქმედების განსაზღვრა. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ფინანსებში საბანკო საქმის სპეციალიზაციით 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია საბანკო პროცესების მართვის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხების სიღრმისეული შესწავლა, 

შემოქმედებითი მუშაობის უნარების მქონე  სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც ეცოდინებათ:  

- საბანკო პროცესების მართვის  მეთოდები; 

- თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება პრაქტიკული მენეჯმენტის საქმიანობაში ;  

- საბანკო საქმეში პროცესული მიდგომის და ინოვაციური მენეჯმენტის მეთოდოლოგიები;  

ფინანსებისა და საბანკო საქმის, თანამედროვე საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიების, ფულად-საკრედიტო სისტემის, საჯარო და 

კორპორაციული ფინანსების თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
1. ცოდნა და გაცნობიერება: 

• ზოგადი კომპეტენტურობა: 

- საერთაშორისო საინვესტიციო ურთიერთობების მიზანშეწონილობისა და სარგებლიანობის გაცნობიერება; ცოდნის ფლობა 

საერთაშორისო ინვესტიციების შესახებ; საერთაშორისო საინვესტიციო რისკებისა და მისგან გამომდინარე მოსალოდნელი დადებითი 

და უარყოფითი შედეგების გაცნობიერება; 

- მაგისტრანტს შეექმნება მკაფიო წარმოდგენები პროცესულად სტრუქტურირებული ბიზნესის შესაძლებლობებზე, პროცესების 

მოდელირებასა და პოტენციალის შესწავლაზე მოდელების მეშვეობით, ბიზნეს-პროცესების რეფორმირების მეთოდოლოგიაზე. 

• დარგობრივი კომპეტენტურობა: 

- ფინანსური ინჟინერინგის არსისა და მნიშვნელობის გააზრება, განვითარების ფაქტორების გათვითცნიბიერება,  ცოდნის ბაზის 

დაუფლება;  



- საჯარო ფინანსების მართვის პრინციპების  შესწავლა; 

- აუდიტორული საქმიანობის სტრუქტურის და ორგანიზაციის გაცნობიერება; 

- საბანკო ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების და ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი მოთხოვნებისა და 

წესების გაცნობიერება; 

- კორპორაციის მოგების ფორმირებისა და მართვის ფინანსური მექანიზმების  გაგება; 

- საბანკო ბიზნეს–ლოგისტიკის ძირითადი პრინციპების და ამოცანების გაცნობიერება; 

- საბანკო ბიზნეს–პროცესების მართვის სისტემების ძირითადი ცნებების და ტექნოლოგიური პროცესების გაცნობიერება; 

- ფინანსური რისკების მართვის  მეთოდების შესწავლა; 

- საბანკო სისტემის ევოლუციის ძირითადი ეტაპების გაცნობიერება; 

- ბანკის ადამიანური რესურსების მართვის სტილის სრულყოფა; 

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

• ზოგადი კომპეტენტურობა: 

- საერთაშორისო საინვესტიციო რისკების გამოვლენა და თავიდან აცილების ღონისძიებების შემუშავება; 

- უცხოურ ენაში დედანსა და თარგმანს შორის შინაარსობრივ-აზრობრივი და ფორმალურ-ესთეტიკური ეკვივალენტების მოძიების 

შესაძლებლობა;  

• დარგობრივი კომპეტენტურობა: 

- ფინანსური ინჟინერინგის ფიზიკური ინსტრუმენტების - ფინანსური პროდუქტების, პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობა; 

- საკრედიტო საქმიანობის ორგანიზაციისა და საკრედიტო მენეჯმენტის ეფექტიანობის შემოწმება. 

- ბანკებში ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და ანალიზი. 

- კორპორაციების ფუნქციებისა და საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების, საკუთარი და მოზიდული რესურსების 

ღირებულების შეფასება; 

- საბანკო მომსახურების მიკრო, მაკრო და მეტა ლოგისტიკური სისტემების ანალიზი და ამოცანის დასმა; 

- საბანკო ბიზნეს–პროცესების მოდელების ურთიერთ დაკავშირება. 

- ინდივიდუალური მსესხებლის საკრედიტო რისკების მართვის ეტაპების განსაზღვრა; 

- ბანკის სტრატეგიული მენეჯმენტის ათვისებას; 

3. დასკვნის უნარი: 

• ზოგადი კომპეტენტურობა: 

- ოპერაციათა დაგეგმარების და მიმდინარეობის კონტროლისთვის, აგრეთვე სხვადასხვა ხასიათის პროექტების შედგენისა და 

რეალიზებისთვის რელევანტური მონაცემების შეგროვება, მათი რაოდენობრივი ანალიზი და მის საფუძველზე გამოტანილი 

დასკვნების ასახვა საკუთარ პროფესიულ გადაწყვეტილებებში; 

• დარგობრივი კომპეტენტურობა: 

- ფინანსური ინჟინერინგის პროცესებისა და სტრატეგიის - აქტივებისა და პასივების თავისებურებების ანალიზის დაუფლება და 

გადაწყვეტილების მიღება; 

- საგადასახადო სისტემის ეფექტიანობის შეფასება; 

- რეგიონების სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაში ფინანსების როლის პრაქტიკული შეფასება. 

- აუდიტორული საქმიანობის ანალიტიკური პროცედურების საფუძველზე აუდიტორული დასკვნის შედგენა; 

- საკრედიტო ორგანიზაციის სააღრიცხვო პოლიტიკის ანალიზსი და შეფასება; 

- კორპორაციების ფულადი და საბრუნავი აქტივების, მათი ცალკეული ელემენტების ღირებულების შეფასება; 

- საბანკო მომსმამხურების პროცესის ფინანსური ნაკადების ლოგისტიკური ანალიზი; 

- საბანკო ბიზნეს–პროცესების მოდელირება, მონიტორინგი და ანალიზი; 



- საინვესტიციო პორტფელის ფინანსური რისკების ანალიზი და შეფასება; 

4. კომუნიკაციის უნარი: 

• ზოგადი კომპეტენტურობა: 

- სათარგმნი ტექსტის საკომუნიკაციო ღირებულების გადატანა  ერთი ენიდან მეორეში; 

- ორიგინალიდან ადაპტატში ტექსტის ავტორის კომუნიკაციური მიზნის ტრანსლაციისათვის  აუცილებელი და საკმარისი 

ინფორმაციის  განსაზღვრა; 

• დარგობრივი კომპეტენტურობა: 

- სამაგისტრო ნაშრომის დაცვისას პროფესიულ დებატებში ჩართვა, განსხვავებული აზრის გაგება და საკუთარი პოზიციის 

დასაბუთება; 

5. სწავლის უნარი: 

• ზოგადი კომპეტენტურობა: 

- ტექსტში ფაქტოგრაფიული, კონცეპტუალური და მიმოხილვით–ანალიტიკური ინფორმაციის იდენტიფიცირება; 

- ორიგინალიდან ადაპტატში ტექსტის ავტორის კომუნიკაციური მიზნის ტრანსლაციისათვის  აუცილებელი და საკმარისი 

ინფორმაციის  განსაზღვრა; 

• დარგობრივი კომპეტენტურობა: 

- საბიუჯეტო სისტემის აგების პრინციპების შესწავლის პროცესის გათვითცნობიერება; 

- საბანკო მენეჯმენტის მსოფლიო გამოცდილების შესწავლა და გააზრება; 

- ქვეყნის ეკონომიკურ საქმიანობაში საბანკო სისტემის მნიშვნელობის გათვითცნობიერება; 

6. ღირებულებები: 

• ზოგადი კომპეტენტურობა: 

- გათავისებული აქვს საკუთარი პროფესიული პასუხისმგებლობა, როგორც მომხმარებელთა წინაშე, მიწოდებული მომსახურების 

და სერვისის ხარისხის მიმართ, ასევე ბიზნესის გარემოს დაცვითი და საზოგადოებრივი ვალდებულებები; 

• დარგობრივი კომპეტენტურობა: 

- ფინანსური ინჟინერინგის ინოვაციური პროდუქტებისა და მომსახურების კანონმდებლური დაცვის საკითხების შეფასება და 

გადაწყვეტა.  

- სარეზერვო ფონდის ფორმირებისა და გამოყენების წესრიგის აუდიტის ორგანიზებულად ჩატარება; 

- ბანკის ფინანსური ანგარიშგების მომზადების სიზუსტე და დროულობა; 

- კორპორაციების საქმიანობისა და ფუნქციების, პრინციპების, საკუთრების ფორმებისა და სტრუქტურის ორგანიზებულად 

წარმართვა; 

ფინანსური და  საბანკო საკრედიტო რისკების შეფასება, გაზომვა და პროგნოზირება. 
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ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისი და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების უნარების მქონე, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, 

საერთაშორისო მოთხოვნების შესატყვისი უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტებისა და მკვლევრების მომზადება.    

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

- ცოდნა და გაცნობიერება 

 

• ბიზნესის ადმინისტრირების უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ 

ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის 

დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების 

გაღრმავება.  

 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

 

• ბიზნესის ადმინისტრირების აქტუალური პრობლემების ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება 

და ზედამხედველობა;  ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი 

ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში.  

 

- დასკვნის უნარი  



 

• ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში ახალი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; ახალი 

მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილების 

დამოუკიდებლად მიღება.  

 

- კომუნიკაციის უნარი   

 

• მშობლიურ და უცხოურ ენებზე ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით 

წარმოჩენა, იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის 

მომზადების, აუდიტორიისათვის შესაბამისი პრეზენტაციებისა და წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი; საჯარო 

გამოსვლების წარმართვის უნარი. 

 

-  სწავლის უნარი  

 

• ბიზნესის ადმინისტრირების თანამედროვე მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან 

პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში.  

- ღირებულებები   

ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 
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ფინანსების დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, ფინანსების სფეროს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი და 

ინოვაციური მეთოდების გამოყენების უნარების მქონე, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, საერთაშორისო მოთხოვნების 

შესატყვისი უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტებისა და მკვლევრების მომზადება.    

შრომის ბაზარზე ასეთ მაღალი დონის სპეციალისტზე მოთხოვნა სწარფად იზრდება არა მხოლოდ ბიზნესის ადმინისტრირების 

სფეროში ზოგადი განათლების მქონე პირებზე, არამედ მაღალკვალიფიციურ და პროფესიონალ მაღალი დონის ფინანსისტზე, 

ფინანსურ კონსულტანტსა და ანალიტიკოსებზე. აღნიშნულს იწვევს ერთის მხრივ, ქვეყნაში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმები, 

ხოლო მეორეს მხრივ, საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე პროცესები და საქართველოს სულ უფრო მეტი ინტეგრაცია ცივილიზებულ 

სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში.  

მიმდინარე ეტაპზე, ქვეყანაში იზრდება მოთხოვნა ფინანსური მენეჯერებზე, ინვესტიციური მენეჯერებზე, ექსპერტებზე, ფინანსურ 

ანალიტიკოსებზე, და სხვა ისეთ პოზოცოებზე, სადაც ფინანსების ბაკალავრის თუ მაგისტრის კვალიფიკაცია და უნარ-ჩვევები 

საკმარისი ნაკლებად არის.  

აღსანიშნავია, რომ სერიოზულ პრობლემად ყალიბდება ტენდენცია, როდესაც ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის წარმატებით 

დასრულების შემდეგ, ახალგაზრდები სულ უფრო მეტად ინტერესდებიან ბიზნეს სფეროში ან სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებით, 

ვიდრე სწავლის გაგრძელებით სწავლების შემდგომ საფეხურზე. სწორედ ამიტომ, წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამის 

წარმატებით გავლა, ერთობ ზრდის კურსდამთავრებულების კონკურენტუნარიანობას დასაქმების ბაზარზე და მყარ საფუძველს ქმნის 

მათი წარმატებული კარიერის ფორმირებისათვის. 

სადოქტორო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები საბანკო და საფინანსო საქმეში, რომლებიც 



აღჭურვილი არიან მეცნიერული კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიით, კარგად ერკვევიან ფინანსების მეცნიერების განვითარების 

ტენდენციებში, თავისი თეორიული მომზადებითა და შემოქმედებითი უნარის დონით შეესაბამებიან საერთაშორისო საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებს და დამოუკიდებლად შეუძლიათ სამეცნიერო–ანალიტიკური, სასწავლო–პედაგოგიური, ორგანიზაციულ-ეკონომიკური 

და ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება ქვეყნისა და რეგიონის მდგრად ეკონომიკურ განვითარების ხელშეწყობისთვის. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება – შეიძენს სისტემურ და სიღრმისეულ ცოდნას ფინანსების და საბანკო   საქმის პროცესების 

მრავალფეროვნებისა და განვითარების კანონზომიერებათა შესახებ; მიიღებს სიღრმისეულ ცოდნას თანამედროვე უცხოური 

და ეროვნული მეცნიერების მიღწევების შესახებ, გაერკვევა საბანკო და ფინანსური მეცნიერების მსოფლიო ტენდენციებში და 

სხვადასხვა მიმართულების კონცეპტუალურ მიდგომებში,  გააცნობიერებს მეცნიერული კვლევის პროგრესულ 

მეთოდოლოგიას და მ.შ. დისციპლონათაშორის მიდგომას, და ამ ცოდნის საფუძველზე შეძლებს საკუთარი შეხედულებათა 

ჩამოყალიბებასა და გადმოცემას საერთაშორისო რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე; 

შეძლებს სამეცნიერო–კვლევითი  და პედაგოგიური მუშაობის წარმართვას საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად; 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – მიღებულ ცოდნას იყენებს საკუთარი კვლევის პროცესში შესწავლილი მოვლენების 

ანალიზისა და მოსალოდნელი შედეგების პროგნოზირებისათვის, განსაზღვრავს საკვლევი პრობლემის შესწავლის 

თანმიმდევრულობას, კვლევის არსებული მეთოდებიდან შეარჩევს კონკრეტული კვლევის მიზნების შესაბამის მეთოდებს და 

შეიმუშავებს კვლევის ისეთ მეთოდოლოგიას, რომლის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება დასახული საკვლევი მიზნების 

განხორციელება, რაც ხელს შეუწყობს ახალი ცოდნის ჩამოყალიბებას და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად 

პუბლიკაციებში; 

გ) დასკვნის უნარი – საკვლევი პრობლემის სიღრმისეული შესწავლისა და კრიტიკული გააზრების, კვლევის თანამედროვე 

მეთოდოლოგიის გამოყენება-განვითარების საფუძველზე და საბანკო–საფინანსო მეცნიერების მსოფლიო გამოცდილების 

გათვალისწინებით, ახორციელებს საკვლევი პრობლემის კრიტიკულ გააზრებას და დასკვნის გაკეთებას მისი გადაჭრისათვის 

ეფექტური გზების გამოძებნის შესახებ. საბანკო–საფინანსო მეცნიერების ინსტრუმენტარის გამოყენებით ახდენს  ბიზნეს–

პროცესების ანალიზს, დასკვნის სახით დამოუკიდებლად შეიმუშავებს წინადადებებსა და  რეკომენდაციებს ახალი 

ფინანსური პოლიტიკის განხორცილებისათვის.  

დ) კომუნიკაციის უნარი – შეუძლია არსებული საბანკო და ფინანსური ცოდნის ახალ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში 

დასაბუთებულად და ნათლად წარმოჩენა;  სამეცნიერო დისკუსიებში, საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან 

თემატურ პოლემიკაში ჩართვა და საკუთარი მეცნიერული შეხედულებათა გამოთქმა მ.შ.  უცხოურ ენაზე;  თანამედროვე 

ინფორმაციულ ტექნოლოგიების გამოიყენება და საჭირო ინფორმაციის მიღება და ახლად მიღებული ცოდნის კონკრეტულ 

წინადადებებში გადაყვანა. 

ე) სწავლის უნარი – შეუძლია იზრუნოს მიღებული ცოდნის მუდმივ განახლება-გაფართოებაზე   და ამ ცოდნის გააზრება-

გადასინჯვის საფუძველზე ახალი იდეების ჩამოყალიბება, ახალი ცოდნის დამოუკიდებლად აკუმულირება და გადმოცემა; 

გააჩნია სისტემური ცოდნა და ანალიტიკურ უნარი საკუთარი საქმიანობის განხორციელებისათვის არა მრავალი ფაქტებისა და 

საბაზო მონაცემების დამახსოვრების, არამედ მათი ანალიზისა და მიღებული შედეგების შემდგომი სინთეზირების 

საფუძველზე. 

ვ) ღირებულებები - გააჩნია ზოგადსაკაცრობრიო, ეროვნული და მეცნიერული ღირებულებების ცხოვრებაში გატარებისა და 

დამკვიდრებისაკენ მუდმივი სწრაფვის უნარი და თავის მეცნიერულ პრაქტიკულ და პედაგოგიურ საქმიანობაში 



ახორციელებს ამ ღირებულებების გამომჟღავნებას, განსაზღვრასა და დანერგვას. მისთვის მნიშვნელოვანია ისეთი 

ღირებულებები, როგორიცაა პროფესიული და ადამიანური ეთიკა, მეცნიერული ობიექტურობა,კოლეგიალობა და 

ტანამშრომლობა, მეცნიერული და ადამიანური პატიოსნება, თვითგანვითარებისა და თვითრეალიზაციისაკენ მუდმივი 

სწრაფვა. 
 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 
 

მასობრივი კომუნიკაცია 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი მასობრივ კომუნიკაციაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მასობრივი კომუნიკაციის სფეროს ფართო 

პროფილის სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც გაცნობიერებული ექნება მასობრივი კომუნიკაციის არსი, ძირითადი 

თავისებურებები, პრინციპები, ღირებულებები, მედიის სახელმწიფოებრივი, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, კულტურული, 

სოციალური მნიშვნელობა და ასპექტები, ეროვნული და საერთაშორისო ჟურნალიზმის არსი და თავისებურებები; 

ექნება ფართო ცოდნა და უნარ–ჩვევები მასობრივი კომუნიკაციის სფეროში, კერძოდ, მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებში (პრესა, 

რადიო–ტელევიზია, ინტერნეტჟურნალისტიკა, ახალი მედია), სამთავრობო და არასამთავრობო დაწესებულებების საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახურებში, პრესცენტრებში, საინფორმაციო სააგენტოებში პრაქტიკული და პროფესიული საქმიანობისათვის. 

თანამედროვე პროფესიული სტანდარტებით ინფორმაციის წარმოებისა და მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებით (ბეჭდური, 

აუდიო-ვიზუალური, ელექტრონული) გავრცელების თანამედროვე სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების სწავლება; 

მასობრივი კომუნიკაციის სფეროში  მიმდინარე პროცესების აღქმა-გააზრებისა და  შეფასების უნარი; 

პროფესიული ეთიკისა და მასკომუნიკაციების კონცეპტუალური ღირებულებების დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი; 

პროფესიულ საქმიანობაში სამართლიანობის, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულებების ერთგულებისა და დაცვის უნარი;  

დასმული პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, შეფასების, ანალიზის, მსჯელობის, დასაბუთების, გადაწყვეტის მიღების 

უნარები. 

 



საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

• მასობრივი კომუნიკაციის  სფეროს არსის, პრინციპების, ღირებულებების ცოდნა; მისი სახელმწიფოებრივი, 

საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული მნიშვნელობისა და აპექტების გაცნობიერება; 

• პროფესიული და არაპროფესიული სფეროებისათვის საჭირო  წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის დამყარების ცოდნა 

ვერბალიზების   თანამედროვე სტანდარტების გამოყენებით; 

•  მასკომუნიკაციის თანამედროვე თეორიების, პრინციპებისა და მეთოდების კრიტიკული გააზრება და ცოდნა; 

• მედიის თეორიული საფუძვლების, ფუნქციონირების პრინციპების, თანამედროვე ინფორმაციულ საზოგადოებაში მისი 

მნიშვნელობის ცოდნა; 

• მასკომუნიკაციის ფუნქციური სტილის, მედიატექსტის აზრობრივ-ლოგიკური სიცხადის ლინგვისტური უზრუნველყოფის 

პრინციპების, წესებისა და მეთოდოლოგიის ცოდნა; 

• ვიზუალური მასკომუნიკაციის არსის, თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა, მათი ფუნქციონირების თავისებურებების 

გაცნობიერება; 

• ბეჭდური მასკომუნიკაციის სახეობათა თავისებურებებისა და მათი ფუნქციონირების პრინციპების ცოდნა; 

• მედიის სფეროში გამოსაყენებელი კლასიკური და თანამედროვე პოლიტტექნოლოგიების არსის, პროფესიული მარკერების 

ფართო ცოდნა და მიზნობრიობის გაცნობიერება; 

• მედიის მარკეტინგული და სარეკლამო სტრატეგიის შემუშავების, მიზნობრივი დაგეგმარებისა და პროგრამული 

უზრუნველყოფის ცოდნა; 

• მასკომუნიკაციის სფეროში ჟურნალისტური გამოძიების მთავარი პრინციპების და მეთოდების ცოდნა; 

• თანამედროვე რეკლამის არსის, სტრატეგიების, კონცეფციების ცოდნა; 

• მედიანიუსების პრინციპებისა და მეთოდების, წყაროების ანალიზისა და კომენტირების მასკომუნიკაციური ტექნოლოგიების 

ცოდნა; 

• მასკომუნიკაციის სფეროს სამართლებრივი რეგულირების საფუძვლების, პრინციპებისა და საკანონმდებლო - ნორმატიული 

დოკუმენტების ცოდნა; 

• მასკომუნიკაციის პროფესიულ სფეროში ფოტოგრაფიის ფუნქციონირების მეთოდოლოგიური საფუძვლებისა და 

თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა; 

• მედიადაგეგმარების ფუნქციის გაცნობიერება და საგამომცემლო საქმიანობაში მიზნობრივი მასკომუნიკაციური ტექსტების 

ფორმისა და შინაარსის განსაზღვრა; 

• ანალიზის მასკომუნიკაციური ტექნოლოგიების მთავარი პრინციპებისა და მეთოდების, მასკომუნიკაციის ზოგადი 

სტრუქტურის, მედიანუსების კომუნიკაციურ ტექნოლოგიებთან მიმართების გაცნობიერება; 

• ეკოლოგიის არსის, პრობლემატიკის, ეკოლოგიური ჟურნალისტიკის ამოცანების, ბიოსფეროსა და ეკოსფეროს სისტემებისა და 

სტრუქტურების, მდგრადი განვითარებისა და განსხვავებული კონცეფციების შინაარსების გაცნობიერება; 

• აუდიოკომუნიკაციური  ტექნოლოგიების ფართო ცოდნა და პროფესიულ გარემოში მათი ფუნქციონირების ტენდენციების 

გაცნობიერება; 

• მასკომუნიკაციის საშუალებათა მენეჯმენტის არსის, მნიშვნელობის, თანამედროვე ტენდენციების ფართო ცოდნა; 

• მასკომუნიკაციის სფეროს პროფესიული ოსტატობის განმსაზღვრელი ცოდნა; 

• ქართული ჟურნალისტიკის ისტორიის, ძირითადი ეტაპებისა და ტენდენციების ცოდნა; 



• მასკომუნიკაციის სფეროში კულტურის არსის, მნიშვნელობის, პრობლემატიკის ანალიზისა და რეპრეზენტაციის 

თანამედროვე ტექნოლოგიების ფართო ცოდნა; 

• თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემატიკის ჟურნალისტურ ფაქტად გადაქცევისა და ჟურნალისტური ტექსტის 

ფორმატირების ცოდნა. 

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:  

• ენობრივი (ვერბალური) კომუნიკაციების თანამედროვე სოციოტექნიკების გაცნობიერების საფუძველზე  ჯგუფური და 

ინტერპერსონალური კომუნიკაციების დამყარება; 

• კონკრეტული ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიის მიზნობრივი შერჩევა და გამოყენება პროფესიულ საქმიანობასა და 

ფართო პროფილის  ურთიერთობებში; 

• ფაქტების, მოვლენების კონკრეტული აღქმა-გააზრება, პროფესიულ საქმიანობაში პრობლემის ადეკვატური ანალიზი;      

• მულტიმედიური ინფორმაციული ტექნოლოგიის კონკრეტული სახეობის დადგენა მიზნობრივი ინფორმაციის 

ფორმატირებისა და ჟურნალისტური  პროდუქციის შესაქმნელად; 

• მიზნობრივი ორატორული (საჯარო) სიტყვის ფორმატირება და შესაბამისი სახით პრეზენტაცია მასობრივი აუდიტორიის 

წინაშე;           

• ინტერნეტ-ბლოგების, როგორც მრავალმომხმარებლიანი ელექტრონული მასკომუნიკაციის საშუალების, შექმნა და 

გამოყენება. 

• ინტერნეტსამომხმარებლო რესურსების მობილიზება და ინფორმაციის მიწოდების ინოვაციური საშუალებების გამოყენება 

პროფესიულ საქმიანობაში;    

• დასავლური ჟურნალიზმის თეორიულ-მეთოდოლოგიური პრინციპების გათავისება და პროფესიული პრობლემის 

გადაჭრისათვის გამოყენება; 

• წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად ვიზუალური ჟურნალისტური  პრაქტიკული ხასიათის პროექტის 

განხორციელება; 

• სალიტერატურო ენის ნორმისა და არაკოდიფიცირებული (ტერიტორიულ–დიალექტური, სოციოლექტური) ლექსიკა-

ფრაზეოლოგიის მიზნობრივი გამოყენება ჟურნალისტური ტექსტის  შექმნისათვის; 

• მასკომუნიკაციური პრობლემის სპეციფიკის გათვალისწინებით კომპიუტერული ვიდეომონტაჟის ტექნოლოგიის შერჩევა და 

გამოყენება; 

• სპეციალური ტერმინოლოგიის  სემანტიკის გაცნობიერება და  ჟურნალისტურ ტექსტში ადეკვატური გამოყენება; 

• ბეჭდური მედიის პრინციპების გაცნობირების საფუძველზე  ჟურნალისტური პროდუქტის შექმნა; 

• პოლიტიკისა და მასკომუნიკაციის სფეროთა ექსპერტული ცოდნის გამოყენება პროფესიულ საქმიანობაში; 

• მედიადაგეგმარების ფუნქციის გაცნობიერება და საგამომცემლო საქმიანობაში მიზნობრივი ჟურნალისტური  ტექსტების 

ფორმისა და შინაარსის განსაზღვრა; 

• მასკომუნიკაციებში ჟურნალისტური გამოძიების ტექნოლოგიების  გამოყენება პროფესიულ გარემოში; 

• მასკომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებებში რეკლამის აღიარებული სტანდარტებით კეთება; 

• მედიანიუსების ტექნოლოგიების თეორიული კონცეფციების გადატანა პროფესიულ საქმიანობაში და გამოყენება როგორც 

სტანდარტული, ისე ინოვაციური მეთოდებით; 

• მასკომუნიკაციის, როგორც ინტელექტუალური პროფესიული სფეროს, სამართლებრივად მარეგულირებელი ცოდნის 

გამოყენება კონკრეტული მედია პრობლემის გადაჭრაში; 



• ფოტოგრაფირების თანამედროვე ტექნოლოგიების  ცოდნის გამოყენება პროფესიულ პრაქტიკაში; 

• ჟურნალისტური ტექსტის ლიტერატურული რედაქტირება - ფუნქციური და გრამატიკული სტილისტიკის თანამედროვე 

სტანდარტების, ნორმების, პრინციპების გათვალისწინებით; 

• ანალიტიკური მასკომუნიკაციური პროექტის დაგეგმვა და განხორციელება; 

• ეკოლოგიური ჟურნალისტიკის ფუნქციების და აქტუალური პრობლემების თემატიკაზე ინფორმაციის მოძიება, თანამედროვე 

სტანდარტებით ფორმატირება და მიზნობრივი  მასკომუნიკაციის პროდუქტის შექმნა; 

• აუდიოჟურნალისტიკის  სპეციფიკის გათავისება და პროფესიულ პრაქტიკაში მიზნობრივი გამოყენება; 

• მედიის მართვის თეორიული და პრაგმატული ასპექტების გაცნობიერება და პროფესიულ მმართველობით საქმიანობაში 

რეალიზება ფინანსური, ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტების გათვალისწინებით; 

• ჟურნალისტური პროფესიული ოსტატობის სტანდარტების მიზნობრივი გამოყენება პროფესიულ პრაქტიკაში; 

• ჟურნალისტიკის ისტორიის, მისი განვითარების ცალკეული ეტაპების თავისებურებათა ამსახველი მონაცემების თავმოყრა და 

პროფესიულ საქმიანობაში მიზნობრივი გამოყენება; 

• კულტურის პრობლემატიკის მასკომუნიკაციის სფეროში რეპრეზენტაციისათვის მიზნობრივი მართვითი ტექნოლოგიის 

შეჩევა და ჟურნალისტური პროდუქტის შექმნა; 

• მასკომუნიკაციის აქტუალურ პრობლემათა ფართო ცოდნის საფუძველზე შესაბამისი ტექნოლოგიის შერჩევა და 

თანამედროვე სტანდარტების მედიატექსტის  შექმნა. 

 დასკვნის უნარი: 

• ინფორმაციული სივრცის სპეციფიკის ადეკვატური ენობრივი კომუნიკაციის დამყარებაზე დასკვნის გაკეთება; 

• პროფესიულ და არაპროფესიულ სფეროებში საკუთარი პოზიციის გაცხადებისა და მკაფიოდ დაფიქსირების მიზნით 

ადეკვატური ტექსტის შექმნის საჭიროებაზე დასკვნის გაკეთება; 

• ფაქტის, მოვლენის კრიტიკული აზროვნების ცნებით-ლოგიკური პრინციპებით, შეფასებაზე დასკვნის გაკეთება; 

• ჟურნალისტური პრობლემის გადაჭრაში კონკრეტული მულტიმედიური ინფორმაციული ტექნოლოგიის გამოყენების 

მართებულობის შესახებ დასკვნის გაკეთება; 

• მიზნობრივი ორატორული (საჯარო) სიტყვის შექმნისა და კონკრეტულ აუდიტორიასთან ადეკვატური კომუნიკაციის 

დამყარების მიზანშეწონილობაზე დასკვნის გაკეთება; 

• პროფესიულ პრაქტიკაში მიზნის ადეკვატური თანამედროვე ელექტრონული კომუნიკაციის გამოყენების თაობაზე დასკვნის 

გაკეთება; 

• ტრადიციულ მედიასა და სოციალურ მედიას შორის განსხვავების საფუძველზე საინფორმაციო საშუალებებისა და 

ინტერნეტის სინთეზის თაობაზე დასკვნის გაკეთება; 

• ვიზუალური მასკომუნიკაციის კონკრეტული პრობლემის გადაჭრაზე არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთება; 

• სპეციალური ლექსიკის პროფესიულ საქმიანობაში გამოყენების საჭიროების გაცნობიერება და კონკრეტულ ვითარებაში მისი 

გამოყენების მიზანშეწონილობაზე დასკვნის გაკეთება; 

• ჟურნალისტური პრობლემის გადასაწყვეტად კომპიუტერული ვიდეომონტაჟის ტექნოლოგიის გამოყენებაზე დასკვნის 

გაკეთება; 

•  პროფესიული ტერმინის ჟურნალისტურ ტექსტში გამოყენების თაობაზე დასკვნის გაკეთება; 

• ბეჭდვითი საქმიანობის მასობრივი კომუნიკაციის ზოგად მსოფლმხედველობრივ პრინციპებთან დაკავშირებაზე დასკვნის 

გაკეთება; 



• პოლიტტექნოლოგიური მონაცემების მედიის სფეროში გამოყენების მიზნშეწონილობის განსაზღვრა და ადეკვატური 

დასკვნის გაკეთება; 

• მასკომუნიკაციისათვის საჭირო მარკეტინგული და სარეკლამო სტრატეგიის შემუშავება, მიზნობრივი აუდიტორიისათვის 

განკუთვნილი დაგეგმარება და პროგრამულ უზრუნველყოფაზე დასკვნის გაკეთება; 

• ჟურნალისტური  გამოძიების ობიექტის ირგვლივ ინფორმაციის შეგროვება, მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზი 

სტანდარტული და ინოვაციური მეთოდებით და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

• მიზნობრივი სარეკლამო ტექსტის სპეციფიკის განსაზღვრა და რეკლამირების მიზნშეწონილობაზე დასკვნის გამოტანა; 

• წყაროებიდან, დარგის სპეციალისტებისაგან, მოწმეებისაგან ინფორმაციის შეგროვება, მონაცემებისა და სიტუაციების 

ანალიზი სტანდარტული და ინოვაციური მეთოდებით და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

•  ჟურნალისტური ფაქტის  სამართლებრივი შეფასებისათვის აუცილებელი მონაცემების შეგროვება და ადეკვატური დასკვნის 

გაკეთება; 

• ვიზუალური მონაცემების შეგროვება და მათ გამოყენებაზე დასკვნის გაკეთება; 

• ჟურნალისტური ტექსტის ფუნქციური სტილისტიკის სტანდარტებთან შესაბამისობაზე დასკვნის გაკეთება; 

• მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ინოვაციური მეთოდებით და ანალიტიკური მედია პროდუქტის 

ფომატირებაზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

• ეკოლოგიური, ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემების ურთიერთგანპირობებულობის გააზრების საფუძველზე 

კონკრეტული ეკოლოგიური პრობლემის პუბლიცირების მიზანშეწონილობაზე დასკვნის გაკეთება; 

• აუდიოკომუნიკაციური  ტექნოლოგიის შერჩევა და პროფესიულ პრაქტიკაში გამოყენების მიზანშეწონილობაზე დასკვნის 

გაკეთება; 

• მაკომუნიკაციის საშუალებათა მენეჯმენტის თანამედროვე ტენდენციების გათვალისწინებით პრობლემურ საკითხზე 

დასკვნის გაკეთება; 

• ჟურნალისტურ ოსტატობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე დასკვნის გაკეთება; 

• ჟურნალისტიკის ისტორიის მონაცემების შეგროვება, კომენტირება და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

•  კულტურის კონკრეტული პრობლემის რეპრეზენტაციის მიზანშეწონილობის შესახებ დასკვნის გაკეთება; 

• თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემატიკის სფეროს გაცნობიერების საფუძველზე მათი გადაქცევა  ჟურნალისტურ 

ფაქტად და მედია ტექსტის შექმნაზე დასკვნის გაკეთება; 

 კომუნიკაციის უნარი: 

• პროფესიულ და ფართო  ურთიერთობებში მიზნობრივი წერითი და ზეპირი კომუნიკაციების დამყარება მეტყველების 

სტილისტიკური ნორმებისა და საქმისწარმოების ადეკვატური დოკუმენტაციის გამოყენებით; 

• პროფესიულ და არაპროფესიულ აუდიტორიასთან ვერბალური კომუნკაციების დამყარება და მიზნის ადეკვატური 

ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიის მომარჯვება;  

• კრიტიკული აზროვნების ცნებით-ლოგიკური ელემენტების გამოყენებით წერითი და ზეპირი კომუნიკაციების დამყარება 

პროფესიულ და მასობრივ აუდიტორიებთან; 

• მიზნობრივი საჯარო სიტყვის სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიის წინაშე პრეზენტაცია და პიროვნებათშორისი კომუნიკაციების 

დამყარება; 

 



• ვიდეოფაილების იმპორტირება History  პანელის გამოყენებით მულტიმედიური ინფორმაციული ტექნოლოგიების სივრცეში; 

•  ინტერნეტ-ბლოგების, როგორც მრავალგანზომილებიანი ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალების შექმნა და 

ინტერპერსონალური კომუნიკაციების რეალიზება. 

• ინტერნეტლექსიკის, როგორც მასკომუნიკაციის ახალი ენობრივი ქვესისტემის გამოყენება ინტერპერსონალურ და ჯგუფებს  

შორის წერით და ზეპირ კომუნიკაციებში; 

• კომუნიკაციის დამყარება კომპიუტერული ვიდეომონტაჟის ტექნოლოგიის შერჩევის საკითხებზე; 

• წერით და ზეპირ კომუნიკაციებში სათანადო ტერმინების შერჩევა და გამოყენება; 

• წერითი  და ზეპირი კომუნიკაციების დამყარება ბეჭდური მედიის პრობლემატიკაზე; 

• წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის დამყარება მასკომუნიკაციის სფეროში პოლიტტექნოლოგიების გამოყენების 

პრობლემატიკაზე; 

• კომუნიკაცია ჟურნალისტური გამოძიების  საკითხებზე; საგამოძიებო პროექტის  პრეზენტაცია; 

• კომუნიკაცია მედიანიუსების საკითხებზე, მედიანიუსების  პრეზენტაცია; 

• კომუნიკაცია ანალიტიკური ჟურნალისტიკის საკითხებზე; ანალიტიკური მედიაპროექტის მომზადება,  პრეზენტაცია; 

• კომუნიკაცია ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემებზე; ეკოჟურნალისტიკის კონკრეტული პროექტის  პრეზენტაცია; 

• აუდიოკომუნიკაციების თანამედროვე იდეების პროპაგანდის მიზნით წერითი და ზეპირი კომუნიკაციების დამყარება 

მასობრივ აუდიტორიასთან და პროფესიონალებთან; 

• მასკომუნიკაციის საშუალებათა მენეჯმენტის პრობლემატიკაზე კომუნიკაციის დამყარება პროფესიულ და 

არაპროფესიონალურ გარემოში; 

• სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან კომუნიკაციის დამყარება პროფესიული ოსტატობის საკითხებზე; 

• წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციების დამყარება ჟურნალისტიკის ისტორიის სკითხებზე; 

• კომუნიკაციების დამყარება მასკომუნიკაციის სივრცეში კულტურის პრობლემატიკის რეპრეზენტაციის საკითხებზე; 

• მიზნობრივი ზეპირი და წერითი კომუნიკაციების დამყარება ჟურნალისტიკის თანამედროვე აქტუალურ პრობლემატიკაზე; 

• სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის პრეზენტაციის მომზადება ან ინფორმაციის ჩამოყალიბებისა და 

წერილობითი ფორმულირების უნარი; 

• სამუშაო მიზნების მისაღწევად მშობლიურ და/ან უცხოურ ენაზე თანამედროვე ინფორმაციული  ტექნოლოგიების  

გამოყენება. 

 სწავლის უნარი:  

• კრიტიკული აზროვნების არსის, პრინციპების ცოდნის პროფესიული საქმიანობისათვის მნიშვნელობის გააზრებით საკუთარი 

სწავლის გაგრძელების მიზანშეწონილობის განსაზღვრა; 

• ჟურნალისტური პროცესებისა და ტენდენციების ცოდნის პროფესიული საქმიანობისათვის 

მნიშვნელობის გაცნობიერების საფუძველზე საკუთარი სწავლის გაგრძელების საჭიროებისა და მისი მიმართულების 

განსაზღვრა; 

• ორატორული ხელოვნების ტექნოლოგიების ცოდნის პროფესიული საქმინობისათვის მნიშვნელობის გააზრებით საკუთარი 

სწავლის გაგრძელების საჭიროებისა და მიმართულების განსაზღვრა; 

• პროფესიული საქმიანობისათვის მულტიმედიური ინფორმაციული ტექნოლოგიების მნიშვნელობის გააზრებით საკუთარი 

სწავლის გაღრმავების მიზანშეწონილობისა და მიმართულების განსაზღვრა; 



• დასავლური მედია ტექნოლოგიების პროფესიული საქმინობისათვის მნიშვნელობის გაცნობიერების საფუძველზე საკუთარი 

სწავლის მიმართულების განსაზღვრა; 

• ბეჭდური მედიის პროფესიული საქმიანობისათვის მნიშვნელობის გაცნობიერების საფუძველზე საკუთარი სწავლის 

მიმართულების განსაზღვრა; 

• მასკომუნიკაციის სფეროში ჟურნალისტური გამოძიების მნიშვნელობის გაცნობიერებით საკუთარი სწავლის მიმართულების 

განსაზღვრა; 

• მასკომუნიკაციებში რეკლამის მნიშვნელობის გაცნობიერების საფუძველზე საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა; 

• მედიანიუსების პროფესიული საქმიანობისათვის მნიშვნელობის საფუძველზე საკუთარი სწავლის მიმართულების 

განსაზღვრა; 

• ანალიზის ჟურნალისტიკის  პროფესიული საქმიანობისათვის მნიშვნელობის გათვალისწინებით საკუთარი სწავლის 

მიმართულების განსაზღვრა; 

• ეკოჟურნალისტიკის მნიშვნელობის გაცნობიერებით საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრას; 

• აუდიოჟურნალისტიკის არსის გააზრების საფუძველზე საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა; 

• მასკომუნიკაციის საშუალებათა მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემატიკის გააზრებით სწავლის მიმართულების 

განსაზღვრა; 

• ჟურნალისტური  პროფესიული ოსტატობის სტანდარტების ცოდნის საფუძველზე საკუთარი სწავლის მიმართულების 

განსაზღვრა; 

• ჟურნალისტიკის  განვითარების ეტაპებისა და ტენდენციების გააზრებით საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა; 

• ცოდნის სრულყოფისა და ხარვეზების აღმოფხვრის უნარი.  

 ღირებულებები:   

• კრიტიკული აზროვნების სფეროს ღირებულებებთან თავისი და სხვათა დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისათვის 

გაზიარება. 

•  მასობრივი კომუნიკაციის სფეროს ღირებულებების გაცნობიერება, თავისი და სხვათა დამოკიდებულების შეფასება და 

სხვებისთვის გაზიარება; 

• დასავლური მედია ტექნოლოგიების ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება; 

• კომპიუტერული ვიდეომონტაჟის ტექნოლოგიების მასკომუნიკაციის სფეროში გამოყენების ღირებულებებთან თავისი და 

სხვების დამოკიდებულების შეფასება; 

• ბეჭდური მედიის ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება; 

• რეკლამის ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისათვის გაზიარება; 

• მედიანიუსების ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 

• ჟურნალისტიკის სამართლებრივი რეგულირების ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და 

სხვებისთვის გაზიარება; 

• ანალიზის ჟურნალისტიკის ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 

• საქართველოსა და ზოგადად პლანეტარულ ეკოლოგიურ ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება 

და სხვებისთვის გზიარება; 

აუდიოჟურნალისტიკის  სფეროს ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
 

სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი მასობრივ კომუნიკაციაში 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია: 

პროფესიონალი სპეციალისტების მომზადება მასობრივ კომუნიკაციაში; 

მასობრივი კომუნიკაციის თეორიული საფუძვლებისა და ტექნოლოგიების სწავლება; 

სოციალური წესრიგის შექმნასა და ცვლაში   მასობრივი კომუნიკაციის როლის სწავლება; 

 მასობრივი კომუნიკაციის  აქტუალურ პრობლემათა კვლევის,  საზოგადოებრივი აზრის განვითარების ტენდენციების პროფესიულ 

პრაქტიკულ და კვლევით საქმიანობაში შემოქმედებითად გამოყენების  სწავლება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
           ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს მასობრივი კომუნიკაციის დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, 

ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;  

•  აქვს მასობრივი კომუნიკაციის სფეროს ღრმა და სისტემური თეორიული ცოდნა;  

• აცნობიერებს მასკომუნიკაციის თანამედროვე ტენდენციებს და კრიტიკული შეფასების აუცილებლობას; 

• გააზრებული აქვს გლობალიზაციის არსი, პროცესები,  ქართულ სინამდვილესთან მათი მიმართების  და  კულტურული 

ღირებულებების შენარჩუნების აუცილებლობა; 

• გაცნობიერებული აქვს მასობრივი კომუნიკაციის როლი და ფუნქციონირების თავისებურებანი ინფორმაციულ 

საზოგადოებაში; 

• გათავისებული აქვს მასობრივი კომუნიკაციის, როგორც შემოქმედებითი პროფესიული საქმიანობის, ფსიქოლოგიის  



თავისებურებები და შეუძლია მიზნობრივ კვლევებში მათი გათვალისწინება; 

• ექნება მასობრივი კომუნიკაციის სფეროს კვლევების თანამედროვე მეთოდების, პრინციპების, ტენდენციების სისტემური 

ცოდნა; 

• მეცნიერული ტექსტის არსის, სტრუქტურის, ტიპოლოგიის  კონცეპტუალური ცოდნა, შეეძლება მიზნობრივი ტექსტის 

შექმნის, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ფორმატირებას; 

• ქართული მედია სივრცისა და პუბლიცისტიკის განვითარების ეტაპების ღრმა ცოდნა და  ქართული საზოგადოებრივი 

ცნობიერებისათვის მისი მნიშვნელობის გააზრება; 

• ჟურნალისტიკის სოციოლოგიის პრობლემათა საფუძვლიანი და სისტემური ცოდნა; 

• ინფორმაციულ საზოგადოებაში მასობრივი კომუნიკაციის ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპების, ტენდენციებისა და 

კანონზომიერებების სისტემური ცოდნა და სპეციფიკის გაცნობიერება; 

• თანამედროვე საზოგადოებაში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა ფუნქციონირების ფსიქოლოგიური საფუძვლების 

ღრმა ცოდნა და შეეძლება მათი გამოყენებითი მხარეების გაცნობიერება; 

• მასობრივი კომუნიკაციის პროფესიული ეთიკის თეორიული და პრაქტიკული პრობლემების სისტემური ცოდნა. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ახალ, მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; მასობრივი კომუნიკაციის  

კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის  ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად 

განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;  

• შეძლებს მასობრივი კომუნიკაციის მეცნიერული კვლევების ძირითადი მიმართულებების  ცოდნის პროფესიულ 

საქმიანობაში გამოყენებას; 

• მეცნიერული ტექსტის სტრუქტურის სპეციფიკისა და ტიპოლოგიის ღრმა ცოდნის საფუძველზე შეძლებს მიზნობრივი 

ტექსტის  სტრუქტურირებას; 

• საზოგადოებასთან ურთიერთობის თანამედროვე ტექნოლოგიების სისტემური ცოდნის საფუძველზე მასობრივი 

კომუნიკაციის სფეროსათვის მიზნობრივი მოდელის შერჩევას; 

• შეეძლება პროფესიული ღრმა და საფუძვლიანი კომუნიკაციის დამყარება უცხო ენაზე; 

• გაცნობიერებული ექნება გლობალიზაციის პროცესების  თავისებურებები და შეეძლება მასობრივ კომუნიკაციურ კვლევებში 

გამოყენება; 

• გააზრებული ექნება ინფორმაციულ საზოგადოებაში მასობრივი კომუნიკაციის ფუნქციონირების სპეციფიკა და შეძლებს 

პროფესიულ პრაქტიკაში გამოყენებას; 

• შეძლებს მასობრივი კომუნიკაციის პროფესიული საქმიანობის სფეროს ფსიქოლოგიის ღრმა ცოდნის  რეალიზებას 

პროფესიულ პრაქტიკაში; 

• შეეძლება მასობრივი კომუნიკაციის თეორიებისა და მეთოდების  გათავისება და პროფესიულ საქმიანობაში გამოყენება; 

• შეეძლება ქართული მედიასივრცისა და მასკომუნიკაციის განვითარების  სპეციფიკის გათვალისწინება პროფესიულ 

საქმიანობაში; 



• ჟურნალისტიკის სოციოლოგიის პრობლემათა  ცოდნის გამოყენება  კვლევით საქმიანობაში; 

• თანამედროვე საზოგადოების ინფორმირებულობის ძირითადი პრინციპების, მეთოდების, საშუალებების, არსში წვდომა და 

პროფესიული სფეროს კონკრეტული პრობლემის გადაჭრა. 

დასკვნის უნარი - რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური 

სინთეზი;  

• ქართული მედია სივრცისა და მასობრივი კომუნიკაციის განვითარების პრობლემების  გადაჭრაზე დასკვნის გამოტანა; 

• ჟურნალისტიკის სოციოლოგიის კონკრეტული პრობლემის გადაჭრაზე დასკვნის გაკეთება; 

• პროფესიული სფეროს პრობლემების კვლევებში გლობალიზაციის პროცესების  ზემოქმედების რაგვარობაზე დასკვნის 

გამოტანა; 

• ინფორმაციის ძირითადი თავისებურებების  ანალიზი და დასკვნის გაკეთება; 

• პროფესიული საქმიანობის სფეროში ფსიქოლოგიური და ფსიქო-სოციალური პრობლემის  გადაჭრის თაობაზე ადეკვატური 

დასკვნის გამოტანა; 

• მიმდინარე პოლიტიკური და სოციალურ-კულტურული პროცესების შესახებ დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება. 

კომუნიკაციის უნარი - თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ 

პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და მის მიერ არჩეულ უცხოურ ენაზე; 

• შეძლებს კომუნიკაციებს მშობლიურ და უცხო ენებზე როგორც პროფესიული, ისე მასობრივი აუდიტორიიბის და 

ინტერპერსონალურ ურთიერთობათა დონეზე; 

• მასობრივი კომუნიკაციური ტექსტების შექმნას და კვლევების თაობაზე კომუნიკაციის დამყარებას; 

• ქართული მედიასივრცისა და მასკომუნიკაციის განვითარების  თავისებურებების შესახებ კომუნიკაციას პროფესიულ და 

მასობრივ აუდიტორიასთან; 

• ჟურნალისტიკის სოციოლოგიის პრობლემატიკაზე კომუნიკაციის დამყარებას აუდიტორიასთან; 

• კომუნიკაციას ახალ, მულტიდისციპლინარულ გარემოში; 

• კომუნიკაციას გლობალიზაციის პრობლემატიკაზე;  

• კომუნიკაციას მასობრივი კომუნიკაციის პროფესიული სფეროს ფსიქოლოგიურ და ფსიქო-სოციალურ პრობლემებზე. 

            სწავლის უნარი - სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების  გაცნობიერება და 

სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე;  

• შეძლებს უცხო ენაზე პროფესიული კომუნიკაციის  მაღალი ხარისხის მისაღწევად სწავლის გაღრმავების მიზანშეწონილობის 

განსაზღვრას; 

• შეძლებს მასობრივი კომუნიკაციის ევოლუციის ეტაპების  გაცნობიერებას და ამ სფეროში საკუთარი სწავლის დაგეგმვას და 

ორგანიზებას; 



• შეძლებს მასობრივი კომუნიკაციის თეორიული და პრაქტიკული პრობლემების კვლევის დაგეგმვას და ორგანიზების 

მიმართულებით სწავლის საჭიროების განსაზღვრას; 

• მასობრივი კომუნიკაციის ძირითადი თეორიებისა და კონცეფციების  სწავლის შემდგომი სრულყოფის მიზანშეწონილობის 

განსაზღვრას. 

 ღირებულებები -   მასობრივი კომუნიკაციის სფეროს ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება 

და                         ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; 

• გაცნობიერებული ექნება უცხოენოვანი კომპეტენტურობის ღირებულებები და შეეძლება მათი ადეკვატური შეფასება და 

მომარჯვება პროფესიულ საქმიანობაში; 

• გარკვეული იქნება საზოგადოებასთან ურთიერთობების ღირებულებათა სპეციფიკაში და შეძლებს მათი დამკვიდრების 

პროცესებში მონაწილეობას; 

• გაცნობიერებული ექნება თანამედროვე გლობალიზაციის მოვლენებისა და პროცესების ღირებულებები;  

• შეძლებს მასობრივი კომუნიკაციის კვლევების ღირებულებების გაცნობიერებას და მათი დამკვიდრებისათვის განუხრელ 

ზრუნვას; 

• შეძლებს ქართული მედიასივრცისა და მასობრივი კომუნიკაციის განვითარების ღირებულებათა დამკვიდრებაში 

მონაწილეობას; 

• გაცნობიერებული ექნება მასობრივი კომუნიკაციის სფეროს ფსიქოლოგიური და ფსიქო-სოციალური ღირებულებები. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

სოციალური მეცნიერებების დოქტორი მასობრივ კომუნიკაციაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 



მასობრივი კომუნიკაციის პროფესიონალი სპეციალისტის  მომზადება. გლობალიზაციის ეპოქაში  უსაზღვროდ იზრდება 

ინფორმირებულობის მნიშვნელობა საზოგადოებრივი ყოფის  ნებისმიერ სფეროში.  ინფორმაციის წარმოების,  გავრცელების 

საშუალება მასობრივი კომუნიკაციაა,  რადგან კომუნიკაციის პროცესს უშუალო მიმართება აქვს სოციალურ ქცევასთან  და  არსებითად 

ზემოქმედებს სოციუმის ფუნქციონირებაზე. ამის გამო მასობრივი კომუნიკაცია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სოციალური წესრიგის 

შექმნასა და ცვლაში. 

პროგრამის მიზანია დოქტორანტისათვის მასობრივი კომუნიკაციის თანამედროვე თეორიების,  მიმდინარეობების, კონცეფციების,  

ტენდენციებისა და მეთოდოლოგიების სწავლება; ინოვაციური ცოდნის დაგროვების სოციოტექნიკების, მეცნიერული კვლევების 

მეთოდების გაცნობიერება-გათავისება და პროფესიულ, პრაქტიკულ, პედაგოგიურ  და მეცნიერულ-კვლევით მოღვაწეობაში 

შემოქმედებითად გამოყენება.  

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

  ცოდნა და გაცნობიერება 

• სოციალურ, პოლიტიკურ,  საზოგადოებრივ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სფეროების თანამედროვე თეორიების, 

მიმდინარეობების, ტენდენციების ღრმა ცოდნა და პროფესიული სფეროს პრობლემის გადასაწყვეტად გამოყენების 

გაცნობიერება; 

მასობრივი კომუნიკაციის სფეროში მიმდინარე პროცესების,  ინფორმაციისა და კომუნიკაციის უახლესი თეორიებისა და 

ტენდენციების ღრმა და სისტემური ცოდნა; 

• მასობრივი კომუნიკაციის  სფეროს ღრმა, სისტემური თეორიული ცოდნა, ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების უნარი; 

•  თანამედროვე საინფორმაციო სივრცის თავისებურებების ცოდნა, ინფორმაციის ძიების, ფორმატირების, გავრცელების 

პროცესების ღრმა, დონეებრივი ანალიზის  უნარი; 

• მასობრივი კომუნიკაციისმცოდნეობის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა,  არსებული ცოდნის გაფართოება-

გაღრმავებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენება.  მათ შორის რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი 

სტანდარტების დონეზე; შეეძლება მასობრივი კომუნიკაციისმცოდნეობაში არსებული ცოდნის  გადაფასების საფუძველზე 

მიღებული ცოდნის განახლებული ფარგლების, სიღრმეებისა და დონეების გაცნობიერება. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 

• სოციალურ, პოლიტიკურ საზოგადოებრივ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სფეროების თანამედროვე კვლევების შედეგების 

მიზნობრივი გამოყენება მასობრივი კომუნიკაციისმცოდნეობის პრობლემების კვლევებში; 

• მასობრივი კომუნიკაციის, როგორც პროფესიული საქმიანობის სფეროს ფართო ღრმა და სისტემური ცოდნის გამოყენება 

მასობრივი კომუნიკაციისმცოდნეობითი პრობლემის კვლევებში; 

• თანამედროვე საინფორმაციო სივრცის სპეციფიკის სიღრმისეული, დონებრივი თავჩენების ცოდნის მასობრივი 

კომუნიკაციისმცოდნეობითი პრობლემების კვლევებში გამოყენება. 

• მასობრივი კომუნიკაციის სფეროს პრობლემების ღრმა, პროფესიული ცოდნის საფუძველზე ინოვაციური კვლევის 

დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელდება, მონიტორინგი; 

• ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული ინოვაციური კვლევითი მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება; 

• ინოვაციური ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული კვლევითი შედეგების მოპოვება და საერთაშორისო რეფერირებად 

პუბლიკაციებში ასახვა. 

დასკვნის უნარი 



• მასობრივი კომუნიკაციის მომიჯნავე და მონათესავე მეცნიერული დარგების ფართო ცოდნის 

მასობრივიკომუნიკაციიმცოდნეობის პრობლემების კვლევებში გამოყენების მიზანშეწონილობაზე დასკვნის გაკეთება; 

• მასობრივი კომუნიკციის სფეროს თანამედროვე ტენდენციების ღრმა ცოდნის, მისი სპეციფიკის გაცნობიერების საფუძველზე, 

მასობრივიკომუნიკაციისმცოდნეობის მიზნობრივ კვლევებში გამოყენებაზე დასკვნის გამოტანა; 

• ინფორმაციისა და კომუნიკაციის თანამედროვე მიმდინარეობის, ტენდენციების მასობრივი  კომუნიკაციისმცოდნეობის 

პრობლემების კვლევებში გამოყენების მიზანშეწონილობის გარკვევა. 

• მასობრივი კომუნიკაციისმცოდნეობის პრობლემური სფეროს რთული და არასასურველი ინფორმაციის, მათ შორის უახლესი 

კვლევების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

• მასობრივი კომუნიკაციის სფეროს პრობლემური არეალის კვლევებისადმი ახალი მიდგომების შემუშავების საჭიროებაზე 

დასკვნის გამოტანა; 

• მასობრივი კომუნიკაციისმცოდნეობის მიზნობრივი პრობლემის კვლევის შედეგების საერთაშორისო რეფერირებად 

მეცნიერულ პერიოდიკაში პუბლიცირების მიზანშეწონილობის დადგენა. 

კომუნიკაციის უნარი 

• მშობლირ და უცხო ენებზე ვერბალური კომუნიკაცია; 

• პროფესიულ და არაპროფესიულ გარემოში ინფორმაციის გადაცემა ქართულ და უცხო ენებზე; 

• მიზნობრივი კომპლექსური საკითხების ფორმატირება და საჯარო გამოსვლების წარმართვა. 

• მასობრივი კომუნიკაციის პროფესიული სფეროს თეორიული პრობლემის ლაკონურად, მკაფიოდ, გრამატიკული 

სტილისტიკის ნორმათა ადეკვატურად ვერბალიზება; 

• მეცნიერული ფუნქციური სტილის მიზნობრივი გამოყენება მაობრივი  კომუნიკაციისმცოდნეობით კვლევებში; 

• მიზნობრივი ტექსტის შექმნა, მათ შორის ანგარიშის მომზადება მასობრივი კომუნიკაციისმცოდნეობის იდეების, პრობლემები 

სპეციფიკისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ; 

• აუდიტორიის ინტერესთა შესაბამისი ტექსტების პრეზენტაციებისა და ტექსტური ინფორმაციების მომზადება. 

 სწავლის უნარი 

• საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება და დამოუკიდებლად წარმართვა; 

• შემოქმედებითი და ინოვაციური საქმიანობის წარმართვა; 

• დასახული მიზნების მისაღწევად საკვლევი პრობლემის მთავი საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფა და მათი 

გადაწყვეტისათვის ახალი ცოდნის დაგროვების მიზანშეწონილობის განსაზღვრა 

• მასობრივი  კომუნიკაციისმცოდნეობის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი იდეების, 

ტენდენციების განვითარებისათვის აუცილებელი მონაცემების დაგროვების საჭიროების გაცნობიერება; 

• მასობრივი კომუნიკაციისმცოდნეობის ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდებისა და მიდგომების კრიტიკული 

ანალიზის, სინთეზისა და შეფასებისათვის ახალი მეთოდოლოგიის შესამუშავებლად ახალი ცოდნის დაგროვების საჭიროების 

გაცნობიერება; 

• პროფესიულ საქმიანობაში, მათ შორის კვლევით პროცესში ახალი ცოდნის დაგროვების ახალი მეთოდების შემუშავება და 

მათი შემდგომ კვლევებში რეალიზების მეთოდოლოგიის დადგენა. 

 ღირებულებები 

• მეცნიერული კვლევების, როგორც  ინტელექტუალური მოღვაწეობის სფეროს ღირებულებების აღიარება  და მათი მასობრივი 

კომუნიკაციის პროფესიულ სფეროში დამკვიდრებისათვის პერმანენტული ზრუნვა; 

• მეცნიერული პროფესიული ეთიკის ნორმატიული აქტების, მარეგულირებელი დოკუმენტების ცოდნა-გათავისება და 



ერთგულება; 

• შეუწყნერბლობა პლაგიატის, მეციერული წყროების ხელყოფის, მკვლევართა პიროვნების შეურაცხყოფის გამოვლენისადმი. 

 

• მასობრივი   კომუნიკაციისმცოდნეობის ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და შესაბამისი  ინოვაციური 

მეთოდების შემუშავება; 

• მასობრივი კომუნიკაციის შემოქმედებითი საქამიანობის სფეროს პროფესიული ეთიკის ნორმათა დადგენაში მონაწილეობა; 

• მასობრივი კომუნიკაციის სფეროს პროფსიული ღირებულებების პროპაგანდა და მათი სრულყოფის მიზნით წარმართულ 

კვლევებში მონაწილეობა. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 
 

ჟურნალისტიკა (რუსულენოვანი) 

 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მედიაკულტურის პრაქტიკოსი სპეციალისტის მომზადება; 

მედიაკულტურის ელემენტებისა და ღირებულებების სწავლება სოციალურ სივრცეში, საზოგადოების ნორმატიული ორიენტირების 

მხარდაჭერისა და ტრანსლირების, მმართველობითი გადაწყვეტილებების კონტროლისა და სოციალურ ურთიერთობათა 

დარეგულირების პროცესებში მონაწილეობისათვის; 

თანამედროვე პროფესიული სტანდარტებით ინფორმაციის წარმოების, გავრცელების, მედია მონიტორინგის საერთაშორისო 

მეთოდებისა და ტექნოლოგიების სწავლება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

• გაცნობირებული აქვს  ფილოსოფიური კატეგორიები და ცნებები; 

• ადამიანის ფსიქიკის ზოგად კანონზომიერებათა გაცნობიერება; 

• შეექმნას პირველადი წარმოდგენა და გააცნობიეროს პროფესიული მონოლოგური მეტყველების ძირითადი 

კანონზომიერებები მის წერით და ზეპირმეტყველების მრავალსახეობაში. 



•  უცხოური ენის ცოდნისა და გამიყენების აუცილებლობის გაცნობიერება. 

• სტუდენტი გააცნობიერებს ინფორმატიკასა და ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში მიღებული ცოდნის, როგორც საერთო 

მეთოდოლოგიური და ინსტრუმენტული საშუალებების როლსა და ადგილს შემდგომ საქმიანობაში.  შეისწავლის 

ინფორმაციისა და ინფორმაციული პრო-ცესების ცნებებს, შეისწავლის ინფორმაციის კომპიუტერული დამუშავების 

პრინციპებს, თანამედროვე ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს. 

• თანამედროვე რეალობაში კომუნიკაციის ძირითადი თავისებურებების, თეორიებისა და ხერხების ცოდნა 

• საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ზოგადი ცოდნა და გათავისება. 

• პოლიტოლოგიის ობიექტისა და საგნის, პოლიტოლოგიის მეთოდების, მოცემული მეცნიერების კვლევითი მიდგომების, 

პოლიტიკური რეჟიმების, სახელმწიფო სისტემის, პოლიტიკური ელიტებისა და პოლიტიკური ლიდერობის, პოლიტიკური 

პარტიების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და მოძრაობების, ასევე წარმომადგენლობისა და არჩევნების, პოლიტიკური 

კულტურისა და იდეოლოგიის ცოდნა. 

• საზგადებრივი ცხოვრების სხვადახვა მოვლენების მნიშვნელობების გაცნობიერება, რომლებიც ჟურნალისტური კვლევის 

საგნად შეიძლება იქცეს; თანამედროვე პრესის თემატიკის, ჟურნალისტური ხელოვნების ფსიქოლოგიური პრობლემების 

გაცნობიერება. 

• იცოდეს და გააცნობიეროს კურსის ძირითადი კატეგორიები, თანამედროვე გამოცემებისა და პროგრამების ტიპოლოგიური 

მრავალფეროვნება. გააცნობიეროს ჟურნალისტიკის სხვა სოციალური ინსტიტუტებთან ურთიერთქმედების საფუძვლები. 

• რუსული ენის სტილისტიკის პრინციპებისა და ნორმების კომპლექსური გაგების ცოდნა, რუსული სალიტერატურო ენის 

სხვადასხვა სტილის ცოდნა. 

• იცოდეს შემოქმედებითი პროცესის ჟანრული ტექნოლოგიები, ჰქონდეს ტექსტის შედგენის უნარები, ჰქონდეს მასალების 

ანალიზისა და შეფასების უნარები 

• შეიძინოს აბსტრაქტული აზროვნებისა და სინთეზის უნარი; 

• მსოფლიო ჟურნალისტიკის განვითარების ძირითადი ეტაპების ცოდნა და გაცნობიერება, ჟურნალისტური საქმიანობის 

პარადიგმების ტრასფორმაციის გზების გაგება; თითოეული პარადიგმის თავისებურების გაგება. 

• იცოდეს და გააცნობიეროს დასავლეთის ჟურნალისტიკის განვითარების გზების თავისებურებები, ტიპოლოგიური მსგავსება 

და განსხვავება ევროპულ და მერიკულ ჟურნალისტურ პრაქტიკებს შორის. 

• იცოდეს ჟურნალისტიკის, როგორც შემოქმედებითი საქმიანობის ზოგადი კანონზომიერებები  მათი პრაქრიკული 

მნიშვნელობის გამოვლინებებში; ცნებათა სისტემა, რომლებიც ჟურნალისტურ შემოქმედებას წარმოადგენენ, როგორც 

რთული სტრუქტურის მქონე პროფესიულ საქმიანობას, რომელიც განსაზღვრავს ჟურნალისტის პროფესიული მობალეობების 

მრავალგვარობას; ესმოდეს ჟურნალისტიკის თეორიის მნიშვნელობა თანამედროვე მის-ის პრაქტიკისა და ჟურნალისტის 

მუშაობის საკითხში. 

• იცოდეს და გააცნობიეროს ახალ და ძველ მედიას ორის არსებული არსებითი სხვაობა; ესმოდეს ინფორმაციის შექმნისა და 

გავრცელების თავისებურებები ტექნიკური პროგრესისა და გლობალიზაციის პირობებში; 

• ძირითადი ცნების ცოდნა და კულტურათაშორისო კომუნიკაციის შესწავლისადმი მიდგომა 

• ქართული ენის ელემენტარულ დონეზე ცოდნის საფუძვლების შექმნა და ამ ენაზე ინფორმაციის გაცნობიერების უნარების 

გამომუშავება; 

• კულტურული პარადიგმის შეცვლის მიზეზის დადგენა 

• სამეცნიერო ანალიზის მეთოდების ცოდნა, კულტურის კონცეპციის ძირითადი გაცნობიერება 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:  

• პრაქტიკაში გამოიყენოს მიღებული ცოდნა სხვადასხვა ჟანრისა და თემატიკის ჟურნალისტური ტექსტების შექმნის დროს. 

• მასალის მომზადება ინგლისურ ენაზე როგორც წერითი ასევე ზეპირის სახით და მისი გადაცემა აუდიტორიისათვის. ასევე უცხო 

ენაზე მიღებული ინფორმაციის დამუშავება და თარგმანი. 

• შეძლებს კომპიუტერული სისტემის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის ძირითადი მახასიათებლების 

შერჩევასა და შეფასებას, კომპიუტერის ფუნქციონირებისა და ექსპლუატაცის უზრუნველყოფას, კომპიუტერთან თავისუფალ 

დიალოგს, ტექსტური, ცხრილური და საპრეზენტაციო დოკუმენტაციის მომზადებას, საერთაშორისო კომპი-უტერულ ქსელ 

Internet-ში მუშაობას.  

• შეძლებს მიღებული ცოდნის გამოყენებას შემდგომ სასწავლო და პრაქტიკულ საქმიანობაში. 

• მიღებული ცოდნის სხვადასხვა სახის ჟურნალისტურ პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

• პროფესიულ საქმიანობაში საქართველოს საშინაო და საგარეო პრიორიტეტების განსაზღვრისას ქვეყნის მრავალათასწლოვანი 

ისტორიული გამოცდილების გათვალისწინება - გამოყენება. 

• მიღებული ცოდნის გამოყენების უნარი პოლიტიკური პროცესების გასაანალიზებლად 

• მიღებული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება ჟურნალისტურ საქმიანობაში. 

• გამოიყენოს პროფესიულ საქმიანობაში საგნის ფარგლებში მიღებული ცოდნა, შეძლოს ამ ცოდნის გამოყენება თავისი 

პროფესიული წინსვილის დროს. 

• რუსული ენის გამომხატველობის ნორმებისა და საშუალებების, წერითი და ზეპირი მეტყველების  თავისუფლად ფლობა, 

პიროვნული და პროფესიული კომუნიკაციის დროს, ჟურნალისტური საქმიანობისას. 

• შეეძლოს ანალიტიკური ჟანრების შესწავლისას მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება, შეეძლოს თემის 

შემუშავების საკითხებში ორიენტირება. 

• - გააზრებისა და დარგობრივი ცოდნის ათვისების უნარი; 

•  მიღებული ცოდნის პროფესიულ საქმიანობაში გამოყენების უნარი, ცოდნით აპელირების უნარი მსოფლიო ჟურნალისტიკის 

საკითხებში, ამ ცოდნის გამოყენების უნარი ტექსტური პროდუქციის შექმნისას 

• დასავლური ჟურნალისტიკის განვითარების ტიპოლოგიური თავისებურებებთან დაკავირებით, აგრეთვე დასავლური 

ჟურნალისტიკის შემდგომი განვითარების გზების თავისებურებების შესახებ დასკვნების გაკეთების უნარი. 

• ესმოდეს ჟურნალისტური პროფესიის არსი, როგორც სოციალური, ინფორმაციული, შემოქმედებითი, მისი საბაზო 

მახასიათებლების, ჟურნალისტის სოციალური როლების, პიროვნული მახასიათებლების, რომლებიც აუცილებელია 

პროფესიონალური ფუნქციების პასუხისმგებლობით შესრულებისას; ესმოდეს ჟურნალისტური საქმიანობის არსი, როგორც 

მრავალასპექტურის, რომელიც თავის თავში მოიცავს საკუთარი პუბლიკაციების მომზადებას და მის-ის ტექსტების შექმნის 

სხვა მონაწილეებთან მუშაობას (ავტორების, აუდიტორიის და ა.შ. მიერ მოზიდული); ინდივიდუალური და კოლექტიური 

საქმიანობა; ტექსტზე და ტექსტის მიღმა მუშაობა (საპროექტო, საპროდუსერო, ორგანიზატორული). შეეძლოს ინფორმაციის 

წყაროსთან მუშაობა და ფლობდეს მისი მოგროვების მეთოდებს (ინტერვიუ, დაკვირვება, დოკუმენტებთან მუშაობა), 

სელექციის, შემოწმებისა და ანალიზის, აგრეთვე პრეცეზიული (ზუსტი) ჟურნალისტიკის მეთოდებს. 

• მიღებული ცოდნის პროფესიულ საქმიანობაში გამოყენების უნარი, სხვადახვა მეთოდოლოგიური მიდგომების გამოყენება 

ახალი მედიის შექმნის საქმეში 

• მიღებული ცოდნის პროფესიულ საქმიანობაში გამოყენების უნარი; PR საქმიანობის უნარი სხვადასხვა სახის ჟურნალისტურ 



პრაქტიკაში 

• პრაქტიკული უნარების ფლობა ურთიერთქმედების დასავლეთ და აღმოსავლეთ კულტურების წარმომადგენებლებთან 

• საერთო სარგებლობის, საკომუნიკაციო დონის ლექსიკის შემცველი ტექსტებიდან ინფორმაციის პროდუცირებისა და გაგების 

უნარების გამომუშავება. 

• მიღებული ცოდნის გამოყენების უნარი პროფესიულ მოღვაწეობაში 

• შეძლოს განსაძღვრას კულტურის ადგილი და როლი საზოგადოების სისტემაში. 

კომუნიკაციის უნარი: 

• შეძლოს გამართულად ააგოს დიალოგური / მონოლოგური გამოთქმები სიტუაციური კომპონენტების შესაბამისად. 

• დაამყაროს კომუნიკაცია ინგლისურ ენაზე ოთხივე კომპონენტის გამოყენებით: ზეპირი აღქმა, მეტყველება, წერა და კითხვა. 

• შისწავლის რა საერთაშორისო კომპიუტერულ ქსელ Internet-თან მუშაობის ძირითად პრინციპებს და Ms Office საოფისე 

პროგრამათა პაკეტში შემავალ პროგრამებს, შეიძენს  საქმიან კომუნიკაციაში თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

აქტიური გამო-ყენების უნარ-ჩვევებს.  

• თანამედროვე საზოგადოებაში კომუნიკაციის ფუნქციების, თეორიების, წესებისა და ხერხების ცოდნა 

• მოახდინოს ინდივიდუალური და პროფესიული პრინციპების პრაქტიკულ საქმიანობაში რეალიზება, შეეძლოს 

ოპტიმალურად ზუსტად და სრულად მიიტანოს აუდიტორიამდე ინფორმაცია რეალური სინამდვილის შესახებ. 

• უნარი გამოიყენოს ლიტერატურული ენის ესა თუ ის კატეგორიები, როგორც აზრის გამოხატვის, ემოციებისა და ინტონაციის 

გადმოცემის, გარკვეული ჩაბაფიქრების გადმოცემის საშუალება. 

• შეეძლოს საკუთარი კონცეფციის არგუმენტირება 

• მსოფლიო ჟურნალისტიკის ისტორიის საკითხებთან დაკავშირებულ პროფესიულ კომუნიკაციებში შესვლის უნარი; 

სხვადასხვა ჟურნალისტურ ჯგუფების წარმომადგენლებთან კომუნიცირების უნარი ყოველი მათგანის ჟურნალისტური 

განვითარების ეთნომენტალური თავისებურებების გათვალისწინებით 

• კოლექტივთან, სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, სუბკულტურებთან ურთიერთობის უნარი, PR საქმიანობის 

მრავალკულტურულ კოლექტივებში განხორციელების უნარი 

• იყოს კოპეტენტური კომუნიკაციის უნარის საკითხებში 

• კითხვის, გაგების და მეტყველების ელემენტარული დონის უზრუნველყოფა, რომელიც გათვალისწინებულია უცხო ენების 

დონეებრივი შესწავლის საერთაშორისო სტანდარტებით. 

• სხვა და სხვა კულტურულ და ეტნოკულტურულ პარადიგმების ფარგლებში 

• კულტურის ანალიზების მეთოდების გამოყენების უნარი 

სწავლის უნარი:  

• ვერბალური უნარის სრულყოფა, წიგნზე მუშაობის უნარი, დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი. 

• დამოუკიდებლად აწარმოოს ინფორმაციის მიღება ინგლისურ ენაზე და შემდგომი ლექსიკურ-გრამატიკული ანალიზის 

მეშვეობით შეიძინოს და განამტკიცოს შესაბამისი ახალი მასალა. 

• მოხდეს ტუდენტების ცოდნის გააქტიურება და ხელი შეუწყოს მათ გამოიმუაონ დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი; 

დაეხმაროს სტუდენტებს დამოუკიდებლად შეისწავლოს კონკრეტული კურსი, სრულყონ იდეურ-ესთეტიური და 

პროფესიონალური კრიტერიუმები. 

• დაეუფლოს მოყვანილი ფაქტების პირდაპირი ან ლატენტური შეფასებების შესაძლებლობას 



• შეიძენს ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების გამოყენების უნარს. 

• წიგნზე მუშაობის უნარების სრულყოფა, უცხო, მათ შორის ინტერნეტ-წყაროებიდან ინფორმაციის მოძიების უნარის გაზრდა, 

დიდი პლასტის ინფორმაციების ათვისების უნარი 

• წიგნზე მუშაობის უნარის სრულყოფა, უცხო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტიდან ინფორმაციის მიღების უნარის გაზრდა, 

დიდი პლასტის ინფორმაციების დაუფლების უნარი. 

• შეეძლოს ჟურნალისტური ნაწარმოების ანალიზი; გამოიყენოს ტექსტის პროფესიული ანალიზის უნარი ჟურნალისტური 

ოსტატობის სრულყოფის მიზნით; ჟურნალისტური პუბლიკაციების მომზადების დროს ორიენტირებული იყოს 

ჟურნალისტიკის თეორეტიკოსების გამოცდილებაზე. ფლობდეს პროფესიული ჟურნალისტური საქმიანობის ძირითად 

მეთოდებსა და ხერხებს, ჰქონდეს თანამედროვე პერიოდიკის ტექსტების ანალიზის უნარი. 

•   წიგნზე მუშაობის უნარის სრულყოფა, ინფორმაციის უცნობი, მათ შორის ინტერნეტ-წყაროებიდან ამოღების უნარის გაზრდა, 

დიდი პლასტის ინფორმაციის ათვისების უნარი 

• წიგნთან მუშაობის უნარი, სამეცნიერო მასალის შესწავლა 

•  სწავლის ზოგადი (დაწყებითი უნარების) გამომუშავება (წიგნზე მუშაობის ჩვევები); შესასწავლი საგნის გაცნობიერება, 

ტექსტში ძირითადი და მეორეხარისხოვანი ინფორმაციული ბლოკების გამოცალკევების, შესასწავლი მასალის ზეპირი 

ლოგიკური და ბმული გადმოცემის უნარი. 

დასკვნის  უნარი  

•  დასკვნების გაკეთების უნარების გამომუშავება და ლოგიკო-აზროვნებითი სილოგიზმების გაფორმება ლოგიკური სინთეზის 

შემგომი მიღებით 

• მოძიებული სამეცნიერო ინფორმაციის კრიტიკულად დამუშავების შედეგად კონკრეტული და ზოგადი დასკვნის გამოტანა. 

• პოლიტიკური ტენდენციებისა და რეალიების პროგნოზული ანალიზის უნარი როგორც ლოკალურ, ასევე მსოფლიო დონეზე 

• ჰქონდეს თანამედროვე პრესის თემატიკის აქტუალურობის თავისებურებების საკითხებთან დაკავშირებით დასკვნების 

გაკეთების უნარი; შეეძლოს თემების ამორჩევა, აგრეთვე - მედიააუდიტორიის თავისებურებების გაგება. 

• ზოგიერთი ენობრივი სტილისათვის დამახასიათებელი გადმოცემის ზოგადი სტილისა და სტილისტური შეფერილობის 

შეფასების უნარის გამომუშავება; პირობების ანალიზის უნარი, რომლებზეც დამოკიდებულია ამა თუ იმ ენობრივი 

საშუალებების  გამოყენება, სხვადასხვა სტილის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. 

• შეიძენს სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის შერჩევისა და ანალიზის უნარს; 

• ჟურნალისტიკის განვითარების ტიპოლოგიური თავისებურებების შესახებ დასკვნების გამოტანის უნარი; ჟურნალისტიკის 

შემდგომი განვითარების გზების თავისებურებების შესახებ დასკვნების გამოტანის უნარი 

• კულტირათაშორისო კომუნიკაციის ლოგიკური ურთერთკავშირის დანახვის უნარი სხვა დისციპლინებთან, როგორებიც 

არიან სოციოლოგია, სოციალური ფსიქოლოგია, კულტურალოგია და სხვა. 

• დასკვნის უნარი კულტურულ სფეროში 

• კულტურული ფენომენის, პროცესების და საინფორმაციო საზოგადოების პრაქტიკის  წარმოდგენის უნარი, თანამედროვე 

მედიის თეორიებთან მუშაობის უნარი. 

ღირებულებები 

• საკუთარი ისტორიისა და კულტურის გათავისება, ეროვნული თვითშეგნებისა და ღირებულებების შენარჩუნება. მსოფლიო 

ისტორიული მემკვიდრეობის ცოდნა, სხვათა ისტორიის, კულტურისა და განსხვავებული აზრის მიმართ ტოლერანტული 



დამოკიდებულება. 

• მიღებული ცოდნის მნიშვნელოვნების აღქმა იმგვარი გლობალური ღირებულებების ნეიტრალური გაცნობიერებისათვის, 

როგორებიცაა ადამიანის უფლებები, სამოქალაქო საზოგადოება, დემოკრატია და ა.შ.   

• ახალი იდეების გაჩენის უნარი, უნარი გააცნობიეროს საგობრივი სფეროს ძირითადი პრობლემები, შეეძლოს ორიენტირება 

ამოცანების დასახვისა და მათი გადაჭრის გზებში; კვლევის თანამედროვე მეთოდების შესახებ ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენება. 

• ჟურნალისტიკის ღირებულებების გაცნობიერება: სიტყვის თავისუფლების, ბეჭდვის თავისუფლების, პრესის თავისუფლების, 

ამ ღირებულებების დაცვის უნარი; სრულყოფის მიზნით ჟურნალისტური ღირებულებების საჯარო რეპროდუცირების 

უნარი 

• თანამედროვე საზოგადოებაში PR ტექნოლოგიების მნიშვნელობის გაცნობიერება, PR ტექნოლოგიების როლი სოციუმში   

• კულტურათასორისო კომუნაციის პრობლემურ დარგში ტოლერანტულობის უნარი 

•   კულტუროლოგიური ცოდნის მნიშვნელობის გაგების უნარი თანამედრობე სამყაროში 

ცოდნა და გაცნობიერება  

• ჟურნალისტიკის სოციოლოგიის მეცნიერული მხარის გაცნობიერება, ჟურნალისტიკის სოციოლოგიის მეთოდოლოგიის 

საკითხებში გარკვევა, სოციოლოგიური, თეორიულ-ჟურნალისტიკური აზრის განვითარებაში მიღწეულ სიახლეთა, ასევე,  

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა საქმიანობის გამოცდილების ცოდნა თანამედროვე გლობალიზებური საზოგადოების 

პირობებში 

• გაზეთის რადიოსა და ტელემაუწყებლობის ტექნოლოგიური ბაზის თავისებურებების ცოდნა და გაცნობიერება მათ ბეჭდურ 

ვერსიაში კომპიუტერულ-ინფორმაციული  ტექნოლოგიების საუკუნეში 

• თანამედროვე პოლიტოლოგიის სათავეების, საზოგადოების განვითარებაში პოლიტიკის როლის, თანამედროვე მსოფლიოში 

საარჩევნო სისტემების თავისებურებების, ეროვნულ კონფლიქტებში ჟურნალისტის როლის ცოდნა. 

• მედიადაგეგმარების ფუძემდებელი ცნებების, ტერმინებისა და კატეგორიების, ასევე, მასობრივი კომუნიკაციის ცალკეულ 

საშვალებათა ფუნქციების სპეციფიკის ცოდნა და გაცნობიერება, მასობრივი კომუნუკაციის სხვადასხვა სახეობათა 

თავისებურებების გაგება. 

• კონცეპციების, ძირითადი გაგების სისტემის, საგამოძიებო ჟურნალისტიკის პრინციპების და სახეობების ცოდნა 

•  რეკლამის სათავეების, მისი ფუნქციების, სახეებისა და მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში წარმოდგენის 

თავისებურებების ცოდნა და გათავისება. 

• ორატორული ხელოვნების განვითარების ძირითადი ტენდენციების ცოდნა სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში; ძირითადი 

მახასიათებლები გამონათქვამებისა, რომლებიც მჭერმეტყველების სხვადასხვა სახეებს მიეკუთვნება (აკადემიური, 

სოციალურ-პოლიტიკური, სასამართლო, სოციალურ-ყოფითი, საღვთისმეტყველო-საეკლესიო). 

• ლიტერატურული ნორმების, თანამედროვე ჟურნალისტიკის სტილისტური თავისებურებების, ხელნაწერის სტილისტური 

და ესთეტიკური მხარეების რედაქტორული შეფასების კრიტერიუმების ცოდნა. 

• თანამედროვე ფოტო და ვიდეო ტექნოლოგიების ცოდნა და აუდიოვიზუალურ სფეროში მათი კომპლექსური  გამოყენების 

აუცილებლობის გაცნობიერება 

• ლიტერატურული ნაწარმოებების რედაქტორული ანალიზის მეთოდიკისა და თავისებურებების ცოდნა აღნიშნულ 

ნაწარმოებთა ობიექტური დახასიათებისა და შეფასების მიზნით; გამოცემისათვის მომზადების პროცესში ხელნაწერთა 

ლიტერატურული ხარისხის სრულყოფის საშუალებათა განსაზღვრა; 



• იცოდეს ჟურნალისტის უფლებები და მოვალეობები , ცოდნა საქართველოს კონსტიტუციის, ცოდნა იურიდიული კანონების. 

• ტელევიზიის დარგში ჟურნალისტის მოღვაწეობის ცოდნა 

• ყოვლისმომცველი მორალური და ეთიკური სტანდარტების ცნობები  ჟურნალისტურ პრაქტიკაზე საზღვარგარეთ და 

საქართველოში ცოდნა 

• თანამედროვე ჟურნალისტის პროფესიული ცოდნა, უნარები, შესაძლებლობები; ესმოდეს ჟურნალისტური შემოქმედების 

კოლექტიური ბუნება; ჟურნალისტური ნაწარმოების სტრუქტურის ელემენტები. 

• მედია-ნიუსის სტრუქტურის საფუძვლებზე ცოდნის მიღება და მისი თავისებურებების გაცნობიერება ჟურნალისტური 

პრაქტიკის სფეროში. 

• ცოდნის მიღება ჟურნალისტური ტექსტის შექმნის ტექნოლოგიაზე 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

•  შეძლებს მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას სარედაქციო კოლექტივების მუშაობის ორგანიზაციისა და ცალკეულ 

თანამშრომელთა პრაქტიკის საქმეში 

• მიღებული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება პროფესიულ სფეროში. 

• საკუთარი პროფესიული მოვალეობის შესრულება. ამასთანავე, ყველა ჟურნალისტი ვალდებულია იცოდეს პოლიტიკის 

ინსტიტუციონალური ასპექტები, პოლიტიკური სისტემა, პოლიტიკური რეჟიმები, პარტიები, საარჩევნო სისტემები, 

პოლიტიკური ურთიერთობები და პროცესები, პოლიტიკური კონფლიქტები და მათი გადაწყვეტის საშუალებანი, რუსეთისა 

და საქართველოს ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ინტერესები ახალ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში. 

• პროფესიულ საქმიანობაში მედიადაგეგმარების ტერმინოლოგიური აპარატის გამოყენება და მისით ოპერირება, საგნის 

ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება მედიადაგეგმარებაში. 

• შეეკრიბოს და დაამუშავოს პირველადი ინფორმაცია, იმ ქვეყნების კანონების დარღვევის გარეშე, სად ტარდება გამოძიება 

• რეკლამის ტიპების, ტექსტური თავისებურებების, ვიზუალური გაფორმების შესახებ მიღებული ცოდნის პრაქტიკული 

გამოყენება რეკლამის სფეროში. 

• საუბრის, მოლაპარაკების, დისკუსიის მომზადებისა და წარმართვის უნარი: შეტყობინების, მოხსენების, მიმოხილვის, საჯარო 

გამოსვლის მომზადება; საქმიანი მიმოწერის, პრეზენტაციების, სტატიების, ინტერვიუების წესების ცოდნა; საჯარო 

გამოსვლაზე მუშაობის ეტაპები და მეთოდიკა, აუდიტორიასთან თანამოქმედების ორგანიზების საშუალებები სიტყვის 

წარმოთქმის პროცესში. 

• შემოქმედების ენის გრამატიკული, ლექსიკური და სინტაქსური შესაძლებლობების მთელი სპექტრის პროფესიულ 

საქმიანობაში გამოყენების უნარი 

• შეძენილი  ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების უნარი 

• სტუდენტთა მიერ დამატებითი სპეციალიზაციიის (რედაქტორ-გამომცემელი, კვალიფიცირებული ოფის-მდივანი 

საზღვარგარეთთან კავშირის მიხედვით და ა.შ.) შეძენის ხელშეწყობა, რომელიც, დიდი შნსია, იქნას მოთხოვნადი 

სპეციალობათა ბაზარზე; 

• უნდა შეეძლოს სწორად გააკეთოს კანონების და წესების ინტერპრეტაცია, რომელიც ახლა შეადგენს მდიდარი  საქართველოს 

და მსოფლიოს ჟურნალისტიკის იურიდიული ველს. 

• ტელევიზიის როლის გაგება საზოგადოებაში, აუდიტორიასთან მუშაობის უნარი 

• გამოყენება პრაქტიკაში ს პროფესიული,  შემოქმედებითი და კვლევითი მუშაობის ორგანიზაციის უნარი,  არასტანდარტული 

გადაწყვეტილებების მიღების უნარი,  სიტუაციების მოაგვარება, პასუხისმგებლობის აღება. 



• შეეძლოს პროფესიულ საქმიანობაში მრავალგვარი პროდუქციის შექმნა; ფლობდეს ჟურნალისტური ტექსტის შექმნის 

მეთოდიკას, პრაქტიკაში გამოიყენოს ჟურნალისტური ტექსტების პოეტიკის მთელი სპექტრი. 

• მიღებული ცოდნის მთელი კორპუსის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. 

• ცოდნის პრაკტიკაზე გამოყენების უნარი 

დასკვნის  უნარი 

• ჟურნალისტიკის სოციოლოგიის საკითხებში დასკვნების გაკეთება, თანამედროვე ჟურნალისტიკის თეორიასთან 

დაკავშირებულ საკითხებში ფართო სპექტრით გარკვევა 

• დასკვნების გაკეთებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი საწარმო პროცესებში, რომლებიც მნიშვნელოვანწილად 

განაპირობებენ გამოცემათა მომზადების ხარისხსა და ვადებს, ასევე ჟურნალისტური შრომის ეფექტურობას. 

• უნარი, დალაგებულად და ნათლად გადმოსცეს ინფორმაცია საინფორმაციო ბაზრის სხვადასხვა თავისებურების 

გათვალისწინებით. 

• პოლიტიკური მოძღვრებების ისტორიის შინაარსის, რუსული, ქართული და საზღვარგარეთული პოლიტიკის ტრადიციების 

მიკვლევის უნარი: სათავეები, სოციოკულტურული საფუძვლები, ისტორიული დინამიკა. თანამედროვე პოლიტიკური 

სკოლები. 

• მედიაგეგმის ხარისხის, მისი რეალიზაციის, შესრულებადობის, ასევე რეკლამის დონის შესახებ დასკვნების გაკეთების უნარი 

• ცოდნა და უნარი გამოიყენოს სხვა და სხვა პროგრამული საშუალებები და მონაცემთა ბაზა, იმუშაოს ინფორმაციასთან 

კომპიუტერულ ქსელებში 

• სარეკლამო ტექსტების, რეციპიენტთა ტიპების და მათი მოთხოვნილებების, სარეკლამო სლოგანთა რეციპიენტის 

ცნობიერებაზე გავლენის მოხდენის შესახებ დასკვნების გამოტანის უნარი. 

• ორატორულ ხელოვნებაში გამოყენებისათვის განკუთვნილი უცხოენოვანი ზეპირი და წერილობითი პუბლიცისტური, 

საქმიანი, სამეცნიერო ტექსტების წარმოების მეთოდიკის ფლობა. 

• ტექსტის ხარისხზე, კონკრეტული მედიაპროდუქციის სისწორისა და თანამედროვე რუსული ენის ნორმებთან შესატყვისობის 

შესახებ დასკვნების გაკეთების უნარი. 

• კომუნიკაციის შემადგენელი პროცესების გაცნობიერება, რომლებიც ხორციელდება ტექსტსა და მის რეციფიენტს შორის 

ფილოლოგიური გამოცდილების ფარგლებში 

• ცოდნის მრავალასპექტური გამოყენების უნარი, რომელიც მიღებულია ჰუმანიტარული, ეკონომიკური, სოციალური და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების შესწავლის დროს 

• სატელევიზიო პუბლიცისტიკის ჟანრული თავისებურებების ორიენტირების უნარი 

• შეეძლოს ჟურნალისტური პროდუქტის მეთოდიკის, ხატოვანი კომპონენტების, ფაქტების გადმოცემის, კომპოზიციური 

თავისებურებების პოზიციიდან შეფასება. 

• დასკვნის გაკეთების უნარი თანამედროვე ჟურნალისტური პრაქტიკის თანახმად 

კომუნიკაციის უნარი 

• მიღებული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკომუნიკაციო სიტუაციებში. 

• პროფესიულ-შემოქმედებით თუ სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ორგანიზებაში, ასევე კოლექტივის მართვაში უნარების 

პრაქტიკულად გამოყენება. 

• პროფესიულ საქმიანობაში კომუნიკაციური დისკურსის გრამატიკულად გამოყენების უნარი, ინფორმაციის 



თავისებურებებათა დეტალების გაგება, მასობრივი კომუნიკაციის საკითხებსა და მათ სპეციფიკაში გარკვევა. 

• დაყენებული ამოცანის ორიენტირების უნარი და განსაზღვროს პრობლემის გადაწყვეტის ხერხი 

• სამართლებრივი და ეთიკური ნორმების გამოყენების უნარი 

• სამეცნიერო კოლეკტივში მუშაობის უნარი, სხვა და სხვა დარგების სპეციალისტებტან თანამშრომლობა 

• სოციალური ურთიერთქმედების საფუძველზე სოციალურად მიღებული მორალური და სამართლებრივი ნორმების უნარი 

• ჟურნალისტური პროდუქტის მომხმარებელ სხვადასხვაგვარ აუდიტორიასთან კომუნიცირების უნარი, კომუნიკაციის დროს 

მკაფიოდ განსაზღვრული ლექსიკის გამოყენების უნარი, კომუნიკაციის/ტექსტის  ადრესატის თავისებურებების 

გათვალისწინებით. 

• მედია-ნიუსის ლექსიკის ფლობა და ინფორმაციის ტექსტების დონეზე ფორმირების უნარი მედია-ნიუსის ჟურნალისტიკის 

თავისებურებების შესაბამისად. 

• თანამედროვე ჟურნსლისტიკის ლექსიკის ფლობა 

სწავლის უნარი  

• წიგნებთან მუშაობის უნარების სრულყოფა, უცხო, მათ შორის ინტერნეტ- წყაროებიდან ინფორმაციის მოპოვების უნარების 

გაზრდა, ინფორმაციის ფართო შრეების გაცნობიერების შეძლება 

• - დამოუკიდებლად შეეძინოს ახალი ცოდნა და უნარი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების საშუალებით 

• წიგნებთან მუშაობის, სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის მიღების უნარი. 

• წიგნებთან მუშაობის უნარების სრულყოფა, უცხო, მათ შორის ინტერნეტ- წყაროებიდან ინფორმაციის მოპოვების უნარების 

გაზრდა, ინფორმაციის ფართო შრეების გაცნობიერების უნარი. 

• მიიღოს მთლიანი წარმოდგენა რუსეთის  და საერთაშორისო მოქმედ მარეგულირებელი კანონმდებლობის შინაარსზე და 

ხასიათზე სამართლებრივი ურთიერთობების სფეროში 

• სამეცნიერო სტატიის წერის უნარი თანამედროვე ბეჭვდური საშუალებების დახმარებით. მოხსენების მომზადების უნარი. 

• წიგნზე, ინტერნეტ-გამოცემებზე  მუშაობის უნარის სრულყოფა, სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის მოძიების უნარი. 

ღირებულებები 

• საკუთარი პროფესიული საქმიანობის სრულყოფის, შემდგომი პროფესიული ზრდისათვის ჟურნალისტიკის სოციოლოგიის 

მნიშვნელობის გაცნობიერება. 

• სოციალური ურთიერთქმედებისათვის მზაობა საზოგადოებაში მიღებული მორალური და სამართლებრივი ნორმების 

საფუძველზე, ხალხის პატივისცემა, პროფესიულ საქმიანობაში მორალურ-სამართლებრივი ნორმებით ხელმძღვანელობის 

უნარი. 

• შეძლებს გაიცნობიეროს დაფიქსირებული ფიზიკური რეალობის ფასეულობა კაცობრიობის   

• თავისი სამუშაოს ეფექტურობის ანალიზის და შეფასების უნარი, მისი ძლიერი და სუსტი მხარების 

•   გააუმჯობესოს და განავითარონ თავიანთი ინტელექტუალური და კულტურული დონის უნარი,  მათი სოციალური და 

პროფესიული გამოცდილების გაუმჟობესების უნარი 

• საქართველოსა და ზოგადად პლანეტარულ ეკოლოგიურ ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება 

და სხვებისთვის გზიარება; 

 



 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 საგანმანათლებლო პროგრამა 
 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

60 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

--------- 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

• ”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის II მუხლის ჰ35 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ქართულ ენაში 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების ჩაბარების 

საფუძველზე ჩარიცხული  აზერბაიჯანულენოვანი და სომხურენოვანი სტუდენტებისათვის ქართულის, როგორც მეორე ენის, 

სწავლება ”ენების სწავლების ევროპული კრიტერიუმების” 1996 წლის  კონვენციით გათვალისწინებული B1+ დონისა და 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ექსპერტთა მიერ შემუშავებული  ქართულის, როგორც მეორე ენის, 

სწავლების B1+ დონის სტანდარტების მიხედვით თავიანთი არჩევანის შესაბამისად სწავლის უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ბაკალავრიატის საფეხურზე გაგრძელებისათვის; 

• ლინგვოქვეყანათმცდონეობის  ქართული ენის სწავლებით  ქართულ კულტურასა და ენობრივ ცნობიერებაზე წარმოდგენის 

შექმნა და პატივისცემა; ქართულის, როგორც მეორე ენის, მეტი საფუძვლიანობით შესასწავლად, პრინციპით -  კულტურა 

ენით და ენა კულტურით. 

• სიტუაციური კომუნიკაციების გაცნობიერებისა და მარტივი ვერბალური კომუნიკაციების დამყარებისათვის საჭირო 

ენობრივი კომპეტენტურობის  უზრუნველყოფა; 

• ქართული ენის სხვადასხვა საკითხთა ერთმანეთთან დაკავშირების,  ზეპირისა და წერილობით ტექსტებში ორიენტირების 

უნარის შეძენა; 

• ყოველდღიური და საქმიანი ურთიერთობებისათვის საჭირო ენობრივი ცნობიერებისა და კომპეტენციის საფუძვლების 

უზრუნველყოფა; 

• ქართული ენის ცოდნის  გაღრმავება დამოუკიდებლად; 

ზემოაღნიშნულის საფუძველზე ევრო-ატლანტიკური სივრცის საგანმანათლებლო სისტემით განსაზღვრული ენობრივი 

კომპეტენციების უზრუნველყოფა, კერძოდ: 

• გათავისებული ლექსიკის საფუძველზე ქართული ენის გრამატიკის (მორფოლოგია, სინტაქსი) წესებით მიზნობრივი 



გამოთქმების (ფრაზების) აგება (ლინგვისტური კომპეტენცია); 

• კონტექსტის შესაბამისად ენობრივი  ფორმების შერჩევა და ვერბალური კომუნიკაციების დამყარება (სოციოლინგვისტური 

კომპეტენცია); 

• ტექსტის (ზეპირი და წერილობითი) სტრუქტურისა და სტრუქტურული ელემენტების რაობისა და მათი ურთიერთკავშირის 

არსის გააზრება (დისკურსული კომპეტენცია); 

• ქართულ სოციოკულტურულ გარემოში კომუნიკაციური ორიენტირება: აზრის გამოთქმა, დისკუსია, პრეზენტაცია 

(სოციოკულტურული კომპეტენცია); 

• ქართულ საზოგადოებრივ ურთიერთობებში კონტექსტის შესაბამისი თვითდამკვიდრებისა და თვითგამოხატვისათვის 

აუცილებელი კომპეტენციების უზრუნველყოფა (სოციალური კომპეტენცია); 

ქართული ენის ცოდნის, ვერბალური კომუნიკაციების კომპეტენტურობის გაღრმავების უნარი (სტრატეგიული კომპეტენცია). 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

 

ცოდნა და გაცნობიერება – ქართულის, როგორც მეორე ენის, ბუნების, კონცეპტუალური თავისებურებების  ცოდნა და გაცნობიერება: 

ქართული ენის სტრუქტურის (ფონეტიკა, მორფოლოგია, სინტაქსი), ლექსიკის თავისებურებების ცოდნა; 

• ქართული ლექსიკის გათავისება, გააზრება; 

• ქართული ზეპირსიტყვიერებისა და მწერლობის ძეგლთა გაცნობის საფუძველზე მათი ეროვნული და საკაცობრიო 

მნიშვნელობის გაცნობიერება; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ქართულის, როგორც უცხო ენის, B1+  დონის ცოდნის საფუძველზე მიზნობრივი 

სამეტყველო კომუნიკაციების დამყარების, ლაპარაკის, მოსმენის, წერა–კითხვის  უნარი; 

- ქართული კულტურის ელემენტარულ საკითხებზე მარტივი წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის დამყარების უნარი. 

• პროფესიულ საქმიანობაში ქართული ზეპირმეტყველების  სტილურ თავისებურებათა გამოყენება; 

- ზეპირი მეტყველების ასპექტების, სტრატეგიებისა და ტექნიკის გამოყენება. 

• წაკითხული ან მოსმენილი ტექსტის წერილობითი ფორმით გადმოცემა; 

- პროფესიულ სფეროში ნაშრომის დაგეგმვა და წერილობითი ფორმით ჩამოყალიბება. 

• მიღებული ცოდნის კრიტიკულ ანალიზს, სისტემატიზაციას,  თეორიული და პრაქტიკული მასალის შეჯერებას, დასკვნების 

გაკეთებასა და წერილობითი ფორმით პრეზენტაციას; 

- პროფესიულ სფეროში ნაშრომის დაგეგმვასა და  წერილობითი ფორმით კვალიფიციურად შესრულებას. 

- მიღებული ცოდნის საფუძველზე პროფესიულ პრაქტიკაში  დიალოგის წარმართვის ხელოვნება. 

დასკვნის უნარი – ქართული ენის სხვადასხვა საკითხების ერთმანეთთან დაკავშირებისა და ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; 

• ქართული ენის ცოდნის გამოყენება ზეპირი და წერითი კომუნიკაციების მიზნებისათვის; 

• ქართულ ენაზე დიალოგის წარმართვისათვის ლაპარაკის უნარი; 

• ქართულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მოსმენისა და გაგების უნარი; 



• ქართულენოვანი ტექსტის წაკითხვის, ინტერპეტირების და რეპრეზენტატირების უნარი; 

• სხვადასხვა ტიპის ქართულენოვანი მცირე მოცულობის წერითი ფორმით შესრულების, კომენტირების უნარი; 

• სოციალურ და პროფესიულ სივრცეებში ადაპტაციის უნარი; მიზნობრივი მონაცემების გაცნობიერების  ლინგვისტურ და 

ისტორიულ-კულტუროლოგიურ მონაცემების კონტექსტში; 

• ლინგვისტური მოვლენებისა და პროცესების შეფასებისა და ანალიზის, განზოგადების და ისტორიული თვალსაზრისით 

განხილვის უნარი. 

წერითი კომუნიკაბელურობა – ქართულ, როგორც უცხო, ენაზე მკაფიოდ, მართლწერის ელემენტარული წესების დაცვით, წერა; 

სასწავლო დანიშნულების ტექსტებში ორიენტაციის უნარი; 

ზეპირი კომუნიკაბელურობა – ქართულ, როგორც უცხო, ენაზე ზეპირი კომუნიკაციის დამყარების, მიზნობრივი ზეპირი ტექსტის 

შექმნის, ინფორმაციის ზეპირად გადაცემის უნარი; 

სწავლის უნარი - ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის საფუძველზე უმაღლეს საგამანათლებლო 

დაწესებულების ბაკალავრიატში სწავლის გაგრძელების საჭიროების განსაზღვრის უნარი. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

       საჯარო   მმართველობა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
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საჯარო მმართველობის ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მისცეს სტუდენტებს  მართვის თეორიისა და მეთოდოლოგიის ფართო ცოდნა, გააცნოს საჯარო სამსახურის, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების ფუნქციონირების ფორმები და მეთოდები, სახელმწიფო სტრუქტურების, ზოგადად მართვის, 

მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების თანამედროვე ფორმები და სისტემები; მოამზადოს ისინი  ინფორმატიკისა და გამოთვლითი 

ტექნიკის შესაძლებლობებზე დაფუძნებული მართვის უახლესი ტექნოლოგიებისა და საშუალებების ასათვისებლად და პრაქტიკულ 

საქმიანობაში გამოსაყენებლად.   

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის სრული ციკლის (240 კრედიტი) სწავლის შედეგებია: 



 

ცოდნა და გაცნობიერება 

  

     საჯარო მმართველობის სფეროსა და  თანამედროვე სახელმწიფო ორგანოების სტრუქტურისა და ფუნ-ქციების  

ცოდნა,   მართვის თეორიებისა და პრინციპების  აქტუალური  საკითხების გაცნობიერება. 

      საჯარო მმართველობის თეორიული ასპექტების ათვისება, საჯარო  მოხელის პრაქტიკული საქმი-ანობისათვის 

აუცილებელი პრინციპების გააზრება,  საჯარო სამსახურის ფუნქციონირების კომპლექსური საკითხების 

გაცნობიერება. არსებული გამოწვევების შესწავლა და ანალიზი.  

 

ცოდნის  პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

  

    საჯარო მმართველობის   კონკრეტული  ამოცანების  გადაწყვეტაში მონაწილეობისათვის  მზადყოფნა, ამ 

სფეროსათვის დამახასიათებელი ფორმებისა და მეთოდების  გამოყენების უნარი. 

     საჯარო სამსახურში,  კომერციულ და არასამთავრობო  სექტორში მართვის თანამედროვე  მეთოდების 

პრაქტიკული  გამოყენება;  საჯარო სამსახურში არსებული საწესდებო დოკუმენტებისა და ინსტრუქ-ციების, 

აგრეთვე ხელმძაღვანელის მითითების საფუძველზე  სათანადო გადაწყვეტილებათა მისაღებად  პროექტებისა და 

წინადადებების მომზადება; საწყისი უნარ-ჩვევების გამოყენებით და  სათანადო ხელმძღვანელობით ანალიტიკური 

საქმიანობის განხორციელება. 

 

დასკვნის უნარი 

  

    მოცემული სფეროსათვის  ორდინალური ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის მონაცემების შეგროვება.  

მონაცემთა ბაზებში მონაცემების შეყვანა  და გამოთვლითი ტექნიკის დახმარებით მათი დახარისხება.  

       კონკრეტული ორგანიზაციისა და რეგიონის მასშტაბით არსებული ინფორმაციის შეგროვება და სისტემური ანალიზი;  

მოპოვებული ემპირიული მასალის დამუშავების შედეგად ორგანიზაციის  სტრა-ტეგიული, პერსპექტიული და კალენდარული 

გეგმების პროექტების შემუშავება. მართვაში ინფორმა-ციული ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის მზადყოფნა. 

 

კომუნიკაციის უნარი  
  

         ორგანიზაციების წინაშე მდგარი გამოწვევებისა და  პრობლემების  გადაჭრის გზების შესახებ   ანგარიშის 

მოსამზადებლად მასალების შეგროვება,  წერილობითი  ფორმით  მათი წარდგენა. საჭირო ინფორმაციის 

კოლეგებისა და საზოგადოებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე,  თანამედროვე 



საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა და   გამოყენება. 

      მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი, სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის 

ინფორმაციის მომზადება და ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე; პერსონალთან ურთი-ერთობის 

მეთოდებსა და პრინციპების ცოდნა და გამოყენება; ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით 

წერა; იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის 

მომზადების უნარი; კომუნიკაციის თანამედროვე სიტემების ცოდნა და პრაქტიკაში გამოყენება. 

 

   სწავლის უნარი  

  

     კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მუდმივი ზრუნვა,   შემდგომი სწავლის დაგეგმვა და განხორციელება. 

     პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების 

განსაზღვრა; სისტემატური მუშაობა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, როგორც გუნდურ ფორმატში, ასევე 

ინდივიდუალურად. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფართოდ გამოყენე-ბისათვის საჭირო ცოდნა და კონკრეტულ 

ამოცანებთან მიმართებაში ცოდნის მუდმივი დახვეწა. 

 

ღირებულებები  

     საკაცობრიო ღირებულებების გააზრება,   მათ დამკვიდრების პროცესში მონაწილეობა. საკუთარ თავში ისეთი 

თვისებების გამომუშავება, როგორიცაა  შრომისმოყვარეობა, დისციპლინირებულობა, მაღალი პასუხისმგებლობა და 

პროფესიონალიზმი. ევროპული დემოკრატიული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ღირებულებების 

დამკვიდრებისაკენ სწრაფვა. პროფესიული ღირებულებების და ეთიკის განუხრელად დაცვა. ეთიკისა და მორალის 

ნორმების პატივისცემა და დაცვა. ადამიანის, როგორც უმნიშვნელოვანესი ღირებულების  პატივისცემა, ზრუნვა 

მის უფლებებზე და თავისუფლებებზე. 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

საჯარო მმართველობა 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
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საჯარო მმართველობის მაგისტრი   

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, შრომის ბაზრის მოთხოვნილების შესაბამისად მოამზადოს მარალკვალიფიციური კადრები, 

რომლებსაც საშუალება ექნებათ დასაქმდნენ  საჯარო სამსახურში, ასევე მმართველობითი სფეროს სხვა რგოლ;ებში.  პროგამა 

ორიენტირებულია იმაზე, რომ  ღრმად და საფუძვლიანად  შეასწავლოს სტუდენტებს მართვის მეთოდოლოგია, მეცნიერებისა და 

პრაქტიკის თანამედროვე მიღწევები მმართველობით სფეროში. საშუალება მისცეს  მათ მეცნიერ-პედაგოგთა და პრაქტიკოსთა 

დახმარებითა და კონსულტაციებით ძირფესვიანად გაეცნონ და აითვისონ სხვადასხვა მმართველობითი დონეებისათვის 

დამახასიათებელი სისტემები,  მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების, ანალიზის, სტრატეგიული და კალენდარული დაგეგმვის 

თავისებურებები და ტექნოლოგიები. პროგრამის მიზანია, ასევე,  შეასწავლოს სტუდენტებს ლიდერის მომზადებისათვის 

აუცილებელ თეორიული კურსი.    

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება - ფლობს საჯარო სამსახურის სფეროს ღრმა და სისტემურ ცოდნას. შეუძლია  მიღებული ცოდნის გამოყენება  

ახალი, ორიგინალური იდეებისა და წინადადებების გენერირებისათვის, კარგად აქვს გაცნობიერებული სფეროს  პრობლემები და 

გამოწვევები, მათი გადაჭრის ოპტიმალური გზები.  

     მიღებული აქვს  საჯარო მმართველობის სფეროს სისტემური და ღრმა ცოდნა;    სისტემის არსში წვდობა, მოქმედების სრულყოფის 

მეთოდების ცოდნა და გამოყენება; ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების უნარი. ახალი ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა 

და ანალიზის მეთოდოლოგიის ცოდნა. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - მიუჩვეველ და არაორდინალურ გარემოში  სწორი ორიენტირება.  მულტიდისციპლინურ 

გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება.  სისტემის მახასიათებლების 

ანალიზი დამოუკიდებელი  კვლევის  საშუალებით. 

      დასახული მიზნების მისაღწევად მთავარი საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფის, შესაბამისი დროითი ჩარჩოების დადგენისა 

და სამუშაოთა შესრულების გრაფიკების შედგენის უნარი; სტრატეგიული და მიმდინარე დაგეგმვის პრინციპების ცოდნა და 

პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება. საჯარო მმართველობის  სფეროში არსებულ  კვლევითი  და მეცნიერული  მიღწვევების ცოდნა 

და მისი ანალიზის უნარი;   თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების უნარი. 

არაორდინალურ გარემოში ოპერატიულად მოქმედების უნარ-ჩვევები; ორგანიზაციის წინაშე მდგარი პრობლემების კომპლექსურად 

გადაწყვეტისათვის,  კანონშემოქმედებით საქმიანობაში მონაწილეობისათვის მზადყოფნა. 

 

დასკვნის  უნარი  - სისტემაში მიმდინარე მოვლენების, პროცესების ანალიზი და სატანადო დასკვნების შემუშავება, უახლეს 

მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი და ანალიზი. 

     საჭირო გადაწყვეტილებების შემუშავება და ექსპერტიზა;  პრაქტიკაში  ინოვაციური მენეჯმენტის პრინციპების გამოყენება;  

გადაწყვეტილებების შესრულების მიმდინარეობის შემოწმება და საჭიროების შემთვევაში ცვლილებათა შეტანა  და/ან   კორექტირება. 

რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება; 



 

კომუნიკაციის უნარი - კოლეგებთან, საზოგადოებასთან, პროფესიონალებთან და  დაინტერესებულ პირებთან  მოსაზრებების 

თავისუფალი გაზიარება, არგუმენტირებულად და მიზანმინართულად.  კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ 

საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების მიღწევათა ფართოდ გამოყენებით. 

     საქმიანი დოკუმენტებისა და გადაწყვეტილებების  ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა.    დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება; მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი;  ნებისმიერ სივრცეში ( ორგანიზაციის 

შიგნით და გარეთ, სამეცნიერო წრეებსა და ფართო საზოგადოებაში) კომუნიკაციის უნარი; პერსონალის მართვის ტექნოლოგიისა და  

საქმიანი  უნარ-ჩვევების ფლობა;   საჯარო გამოსვლების   უნარი; 

 

სწავლის უნარი - დამოუკიდებელი სწავლა, დაოსტატება, მიზანმიმართულად და თანმიმდევრულად მთელი ცხოვრების მანძილზე 

სწავლის პრინციპების განხორციელება. საკუთარი დღის წესრიგის უნარიანი დაგეგმვა.   

     თავად აირჩიოს სწავლის გაგრძლების შემდგომი ადგილი და მიმართულება; ცნობიერებაში ჩამოიყალიბოს ცოდნის ადექვატურად 

მიღების პრინციპები და მეთოდები; ცხოვრების სტილად აქციოს „მუდმივი სწავლის“ პრინციპები; სწავლა განაგრძოს  უფრო მაღალი 

სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. 

 

ღირებულებები - ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ჩვენი 

საზოგადოებისათვის ახალი, დემოკრატიული თანაცხოვრებისათვის დამახასიათებელი  ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის 

შეტანა. პატრიოტიზმი; საქართველოს კონსტიტუციისადმი ერთგულება და მისი განუხრელი დაცვა; ერთგულება  დემოკრატიული 

პრინციპებისადმი; საქართველოს ერთიანობისა და პროგრესისათვის მუდმივი ზრუნვა; უკომპრომისობა საქართველოს 

დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დაცვის საქმეში; ადამიანის, როგორც უმაღლესი ღირებულების პატივისცემა; 

კომპეტენტურობისა და პროფესიონალიზმის მიღწევისათვის მუდმივი შრომა; პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის 

მიღებული ნორმების დაცვა.   
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 



საჯარო მმართველობის დოქტორი    

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

       მოამზადოს უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტი საჯარო მმართველობაში, რომელსაც ექნება : 

საფუძვლიანი, ღრმა და უახლესი ცოდნა სახელმწიფოს მშენებლობის, მისი კონსტიტუციური მოწყობისა და ეფექტიანად მართვის 

მიმართულებით; 

უნარი მოამზადოს ფუნდამენტური   ანალიტიკური ნაშრომები და პუბლიკაციები, მოხსენებები და გამოსვლები საჯარო 

მმართველობის აქტუალურ პრობლემებთან დაკავშირებით; 

ღრმად გაცნობიერებული  საჯარო მმართველობის  საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის მეთოდოლოგია; 

ცოდნის  მაღალი  სტანდარტი, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ დონეს სახელმწიფო და მუნიციპალური 

მართვის  სპეციალისტებისათვის, ზოგადად საჯარო მოსამსახურისათვის. 

უნარი დაგეგმოს საქმიანობა საჯარო სამსახურის დაწესებულებაში/ორგანოში, მიიღოს საჭირო გადაწყვეტილებები თავის 

კომპეტენციის ფარგლებში, დაანაწილოს დავალებები და გააკონტროლოს მათი შესრულება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება  

მიმართულებათაშორისი დარგების სფეროს თანამედროვე პარადიგმებსა და უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც იმის 

ფართე შესაძლებლობებს იძლევა თავის პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოიყენოს ინოვაციური მეთოდები. მოამზადოს არსებული 

სტანდარტების შესაბამისი ნაშრომები და გამოაქვეყნოს. კარგად გააცნობიეროს მისთვის აუცილებელი ცოდნის მიღების 

მნიშვნელობა და დღენიადაგ იზრუნოს ცოდნის მარაგის შევსებისათვის, შეძლოს დაგროვილი ცოდნისა და ემპირიული 

გამოცდილების გააზრება და საჭიროების შემთხვევაში სწორად გადაფასება. 

საჯარო მმართველობის  სამამულო და საზღვაგარეთის სისტემის ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა. მართვის თანამედროვე 

მიღწევებისა და ნოვაციების  სწორი და შემოქმედებითი გააზრება, მათი  პრაქტიკაში დანერგვისათვის მზადყოფნა; საჯარო 

სამსახურში არსებულ სიახლეებზე ინფორმაციების მოპოვება, ღრმა ანალიზი და ანალიტიკურ/სამეცნიერო ნაშრომად 

ჩამოყალიბების უნარი; საჯარო მმართველობისა და ზოგადად მართვის  უახლესი ფორმებისა და მეთოდების შესახებ 

ინფორმაციის გაცნობიერება, გავრცელება და ამ თვალსაზრისით სწავლების ორგანიზება.   

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

სამეცნიერო-პრაქტიკული საქმიანობის საჭიროებისათვის კვლევის ინოვაციური სისტემის   დაგეგმვა, ჩატარება და 

ხელმძღვანელობა; ისეთი მეთოდებისა და ფორმების შემუშავება, რომლებიც საშუალებას შექმნიან თანამედროვე მოთხოვნებისა 

და გამოწვევების დონეზე განხორციელდეს ანალიტიკური კვლევები და საქმიანობა, რაც უზრუნველყოფს  ახალი ცოდნის 

დაგროვებისა და სამეცნიერო პუბლიკაციებით გავრცელების საშუალებას უპირატესად საერთაშორისო რეფერირებად 

პუბლიკაციებში. 

საჯარო სამსახურში, სხვადასხვა  საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში ინოვაციური სამეცნიერო კვლევის დამოუკიდებლად 

დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა. მართვის თანამედროვე პარადიგმების შესაბამისი   კვლევითი და ანალიტიკური 



მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, მათზე დაფუძნებული   ახალი ცოდნისა და გამოცდილების ანალიზი და გავრცელება  

საერთაშორისო რეფერირებული პუბლიკაციების საშუალებით. საჯარო სამსახურში არსებული უახლესი გამოწვევების საპასუხო 

ღონისძიებების  დაგეგმვა და რეალიზაცია. 

დასკვნის   უნარი  

თანამედროვე მოთხოვნების დონეზე აუცილებელი მეთოდოლოგიის შემუშავებისა და დანერგვის მიზნით ისეთი ანალიზებისა და 

კრიტიკული შეფასებების სინთეზი, რომელსაც მხოლოდ მაღალპროფესიული მუშაკების ჩართულობა განაპირობებს.  

გადაწყვეტილებების  შემუშავებისა და მიღებისათვის აუცილებელი შეფასებებისა და ინფორმაციის  დამუშავების შედეგად  

ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება. 

საჯარო მმართველობის სფეროში მიმდინარე პროცესებზე სრული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) 

მოპოვება, თანამედროვე სისტემების დახმარებით გადამუშავება და მათი  კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება; პრობლემის გადაჭრისათვის თანამედროვე ინტერაქტიური მეთოდების გამოყენებით სათანადო 

გადაწყვეტილებების შემუშავება, მიღება და განხორციელების ორგანიზება. 

 

კომუნიკაციის უნარი  

კომუნიკატივისტიკის პრინციპების ცოდნა, მიღებული ცოდნის წარმოჩენის უნარი.       უცხოურ ენაზე თემატურ პოლემიკაში 

ჩართვა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან, მათან მეცნიერული მიღწევების გაცვლა. 

მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი. სახელმწიფო ენაზე  ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების 

დაცვით წერა. თავის დასკვნების, არგუმენტებისა და კვლევის მეთოდების შესახებ  აუდიტორიისათვის გასაგები ენით გადაცემისა 

და მსმენელთა დარწმუნების უნარი.  კომუნიკაციისას - ადამიანებთან ურთიერთობისას თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენება. უნარი მონაწილეობა მიიღოს  საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან პოლემიკაში უცხო ენაზე.   

სწავლის უნარი  

სიცოცხლის განმავლობაში სწავლისათვის მზაობა, ცოდნის უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებული ახალი იდეების, ინიციატივებისა 

და წამოწყებების ათვისების უნარი.   

სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან 

პროცესების განვითარების გენერირება  სწავლის, საქმიანობისა და კვლევის პროცესში. მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის 

ორგანიზაციისათვის ხელშეწყობა. საჯარო მმართველობაში საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული მთავრობის 

პრინციპების დანერგვის  ფართე პროპაგანდა და განხორციელებისათვის მზადყოფნა.  

ღირებულებები  

დამოუკიდებელი, ერთიანი და ძლიერი სახელმწიფოს ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და ამ მიზნით ინოვაციური 

მეთოდების შემუშავება. საქართველოს სახელმწიფოს ათასწლოვანი ისტორიული მემკვიდრეობის ახლებური შეფასება და მასზე 

დაყრდნობით ეროვნული იდეალების ერთგული, ტოლერანტული მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბება. 

 ღირებულებათა დამკვიდრების გზების ძიება და ამისათვის თანამედროვეობისათვის შესაფერისი და აქტუალური მეთოდების 

შემუშავება. პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; ადამიანის, როგორც უმთავრესი 

ღირებულებების პატივისცემისა და მისი უფლებების დაცვისთვის თანამიმდევრული ზრუნვა. ტოლერანტობის, 

შემწყნარებლობისა და ურთიერთპატივისცემის გარემოს შექმნაზე ზრუნვა და დამკვიდრება.     
 

 



საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

სამართალი 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
        240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

სამართლის  ბაკალავრი/Bachelor of Law 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამართალმცოდნეობის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს: 

• ფართო თეორიული ცოდნა ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპებისა და ინსტიტუტების, 

ზოგადსამართლებრივი პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების,  სამართლის პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, 

ფილოსოფიური, ისტორიული და ეკონომიკური ასპექტების, აგრეთვე ეროვნული და უცხოური სამეცნიერო აზრისა და 

კანონმდებლობის შესახებ; 

 

 

• სიღრმისეული ცოდნა და სპეციალური მომზადება საჯარო, კერძო, სისხლისა და საერთაშორისო სამართლის დარგებში. 

სამართალმცოდნეობის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს: 

• საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკისა და მეცნიერული სიახლეებისადმი ყურადღების  მიდევნების, 

აგრეთვე კომუნიკაციის, ცოდნის მუდმივი განახლებისა და სწავლების უნარი; 

• სამართლის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით 

საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები; 

• სამართლის სფეროში სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, აგრეთვე საკითხის შეფასების, ანალიზის, 

მსჯელობის, დასაბუთების, ამოცანების გადაწყვეტისთვის აუცილებელი უნარები; 

• პროფესიული ეთიკისა და სამართლებრივი ღირებულებების დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი;  

სამართლის სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული 

ფასეულობების დაცვის უნარი. 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 



- ცოდნა და გაცნობიერება 
 

• აქვს ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპებისა და ინსტიტუტების ფართო, ხოლო 

საჯარო, კერძო, სისხლის ან საერთაშორისო სამართლის სიღრმისეული ცოდნა.  

• გაცნობიერებული აქვს სამართლის არსი, კომპლექსური საკითხები და სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების 

მნიშვნელობა სამართლებრივი სისტემის ფორმირებისათვის. 

• კურსდამთავრებულმა იცის: განმარტების მეთოდები; სახელმწიფო მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საკითხები; ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები; საერთაშორისო საჯარო სამართლის ძირითადი 

პრინციპები; სახელშეკრულებო და კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები; ქონებრივი სამართალი; 

ადმინისტრაციული სამართლის არსი და პრინციპები; დანაშაულის არსი, სახეები და სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის თავისებურებანი; სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართალწარმოება; საზღვარგარეთის 

ქვეყნებისა და ქართული სამართლის ისტორიული წყაროები. 
 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
 

• შეუძლია სამართლებრივი პრობლემების გადასაჭრელად წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად კვლევითი ან 

პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება;  

• აქვს სამართლებრივი პრობლემების იდენტიფიცირების, მათი გადაწყვეტისათვის ნორმატიული საფუძვლების მოძიების, 

განმარტებისა და გამოყენების უნარი; 

• შეუძლია იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების (ნორმატიული აქტის პროექტის, ხელშეკრულების, საჩივრის, სარჩელის და 

ა.შ.) შედგენა.  
 

- დასკვნის  უნარი 
 

• აქვს სამართლებრივი პრობლემის მრავალმხრივი ხედვისა და ანალიზის საფუძველზე მისი გადაწყვეტის თეზისის 

განვითარებისა და შერჩეული მიდგომის დასაბუთების, აგრეთვე  სამართლებრივად დასაბუთებული დასკვნის 

ჩამოყალიბების უნარი.  
 

- კომუნიკაციის უნარი 
 

• აქვს  მშობლიურ და უცხოურ ენაზე ინფორმაციის მოძიების და იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და 

წერილობით ფორმით გადაცემის უნარი; 

• აქვს იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადების და 



ქართულ და უცხოურ ენებზე ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემის უნარი;  

• აქვს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი. 
 

- სწავლის უნარი 
 

• აქვს საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 

დადგენის უნარი;  

• აქვს საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკის, მეცნიერების სიახლეების მიდევნებისა და ცოდნის მუდმივად 

განახლების უნარი.  
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სამართლის მაგისტრი (Master of  Law) 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამართლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს ღრმა და სისტემური ცოდნა კერძო, საჯარო ან 

სისხლის სამართლისა და შედარებითი სამართალმცოდნეობის სფეროში, აგრეთვე ეროვნული და უცხოური სამართლის სისტემების 

ძირითადი თავისებურებების, სამართლის თეორიების, ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური სამართლის ნორმების, 

ზოგადსამართლებრივი პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების შესახებ. 

 

სამართლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს: 

 

• საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკისა და მეცნიერული სიახლეეებისადმი ყურადღების  მიდევნების, 

აგრეთვე ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი; 

• სამართლის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით 



საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები; 

• სამართლის სფეროში სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, აგრეთვე საკითხის შეფასების, ანალიზის, 

მსჯელობის, დასაბუთების, ამოცანების გადაწყვეტისთვის აუცილებელი უნარები; 

• სამართლის სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული 

ფასეულობების დაცვის უნარი; 

დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევის უნარი. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
 

- ცოდნა და გაცნობიერება 
 

• აქვს კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც აძლევს დასმული კომპლექსური 

პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების შესაძლებლობას; 

• გაცნობიერებული აქვს კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის  სფეროსათვის მიკუთვნებული საკითხების გადაჭრის გზები.  

 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 

• განმარტების მეთოდების გამოყენებით შეუძლია კერძო-სამართლებრივი, სისხლისამართლებრივი ან საჯარო-

სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური შეფასება და მათი გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება,  

• შეუძლია უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის სფეროში კვლევის 

დამოუკიდებლად განხორციელება. 

 

- დასკვნის  უნარი 

 

• ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკისა ან მეცნიერული მიდგომების (მათ შორის, უახლესი 

კვლევების) პირობებში შეუძლია ცვლილების ანალიზი და  დასაბუთებული სამართლებრივი დასკვნის ჩამოყალიბება.  

 

- კომუნიკაციის უნარი 

 

• შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით მშობლიურ და უცხოურ ენაზე 

გადასცეს საკუთარი სამართლებრივი დასკვნები და არგუმენტები.  

 

- სწავლის უნარი 

 

• თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზის საფუძველზე  საკუთარი სწავლის 

მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრის უნარი; 

• პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის 

მეშვეობით უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით ცოდნის გაფართოების უნარი. 



 

- ღირებულებები 

 
• მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად არსებული სამართლებრივი ღირებულებების 

ანალიზისა და  საჭიროების შემთხვევაში, ახალი ღირებულებების ფორმირებაში საკუთარი წვლილის შეტანის უნარი; 

პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვისა და  ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე 

პროფესიული ქცევის უნარი. 
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სამართლის დოქტორი (Doctor of Law) 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამართლის სადოქტორო პროგრამის მიზანია: 

 

� სისხლის, საჯარო ან კერძო სამართლის დარგების   თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების მეცნიერული კვლევა;  

� სისხლის, საჯარო ან კერძო სამართლის  დარგებისა და სამართლებრივი აზროვნების განვითარება;  

� სისხლის, საჯარო ან კერძო სამართლის დარგებში სამეცნიერო კვლევის გაღრმავება და იურიდიული ცნობიერების ამაღლება; 

� სისხლის, საჯარო ან კერძო სამართლის  დარგების  ნაკლოვანი მხარეების წარმოჩენა და შესაბამისი წინადადებების 

შემუშავება; 

� სისხლის, საჯარო ან კერძო სამართლის  დარგებში მაღალი ხარისხის სამეცნიერო ნაშრომების შექმნა; 

� ღრმა თეორიული და მეთოდური ცოდნის მქონე პედაგოგიურ და სამეცნიერო საქმიანობაზე ადაპტირებული მეცნიერებისა და 

პროფესიონალი ლექტორების მომზადება.  

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 



- ცოდნა და გაცნობიერება. 

 

• აქვს კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის დარგის უახლეს ან/და აქტუალურ მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც 

არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე); 

• ფლობს კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის დარგის ან ქვედარგის სამეცნიერო კვლევისა და სწავლების თანამედროვე 

მეთოდებს; 

• შეუძლია კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის სფეროში არსებული ცოდნის კრიტიკული გააზრებისა და ნაწილობრივი 

გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება. 

 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. 

 

• აქვს ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვის, განხორციელების და ზედამხედველობის უნარი;  

• შეუძლია ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების 

შემუშავება, რაც საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში აისახება; 

• შეუძლია კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის მიმართულებით ინოვაციური კვლევების დაგეგმვა, განხორციელება და 

ზედამხედველობა;  

• შეუძლია ახლებური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომელიც კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის ფარგლებში 

ახლი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული; 

• ფლობს სამართლებრივი კონფლიქტების სამართლებრივი მეთოდებით გადაწყვეტის უნარს;  

• შეუძლია საუნივერსიტეტო იურიდიულ განათლებაში საკუთარი წვლილის შეტანა. 

 

-  დასკვნის  უნარი. 
 

• კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის სფეროში ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებისა და განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით, შეუძლია ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და 

შეფასება;  

• შეუძლია წამოჭრილი სამართლებრივი პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების 

დამოუკიდებლად მიღება; 

• შეუძლია განახლებული სამართლებრივი ბაზის, სასამართლო პრაქტიკისა თუ უახლესი მეცნიერული მიღწევების, ახალი, 

რთული და წინააღმდეგობრივი მიდგომების შეფასება და კრიტიკული ანალიზი; 

• ფლობს სამართლებრივი პრობლემების სწორი მეცნიერული ინტერპრეტირების უნარს. 

 

- კომუნიკაციის უნარი 
 

• შეუძლია სართაშორისო თუ ეროვნულ დონეზე სამეცნიერო საზოგადოებასთან კერძო,სისხლის ან საჯარო სამართლის 



უახლესი სამეცნიერო მიღწევების გარკვევით და დასაბუთებულად წარმოჩენა და სამეცნიერო კონფერენციებში 

მონაწილეობის, სამეცნიერო პუბლიკაციების, მონოგრაფიების, სახელმძღვანელოების და ა.შ. შექმნის გზით თემატურ 

პოლემიკაში ჩართვა. 

 

- სწავლის უნარი 
 

• აქვს სწავლისა თუ კვლევის პროცესში კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის უახლეს სამეცნიერო მიღწევებზე დაფუძნებული 

ახალი შეხედულებებისა თუ იდეების კრიტიკული გააზრების, ათვისებისა და მათი დანერგვის უნარი; 

• გააჩნია კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ან/და ახალი პროცესების განვითარების 

მზაობა. 
 

- ღირებულებები. 
 

შეუძლია კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართალთან  დაკავშირებული ღირებულებების დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ 

დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სასწავლო პროგრამის მიზანია მისცეს ბაკალავრს ზოგადი ცოდნა ინფორმაციული სისტემებისა და ტექნოლოგიების, კომპიუტერული 

და პროგრამული ინჟინერიის სფეროში ძირითადი საკითხების შესახებ. კერძოდ, მომზადდება სპეციალისტი, რომელსაც ექნება 

თანამედროვე დონის სისტემური, მეთოდოლოგიური, ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური, ინფორმაციულ-ანალიტიკური ცოდნა, რაც 

საშუალებას მისცემს წარმატებით განახორციელოს სხვადასხვა პროფილის ინფორმაციული სისტემებისა და  ტექნოლოგიების 

დაპროექტება, ორგანიზება გაუწიოს ინფორმაციულ-ტექნოლოგიურ სამსახურს, განავითაროს ფირმის, საწარმოს, ორგანიზაციის 

ინფორმაციული რესურსები. გარდა ამისა მას შეეძლება თანამედროვე კომპიუტერული სისტემების, მათ შორის მონაცემთა ბაზებით 

აღჭურვილი სისტემების, ჩაშენებული მიკროპროცესორული სისტემების და კომპიუტერული ქსელების აპარატურული და 

პროგრამული უზრუნველყოფის  დამოუკიდებელი ექსპლუატაცია, სერვისული მომსახურება, გამართვა და პროექტირებაში, 



ინტეგრირებასა და დანერგვაში მონაწილეობა. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

– ცოდნა და გაცნობიერება: 

• ინფორმატიკის სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად 

უდევს ჩაშენებული მიკროპროცესორული სისტემების, მონაცემთა ბაზებისა და სამრეწველო და კომპიუტერული ქსელების 

მომსახურების; ინფორმაციული პროცესების კვლევისა და ორგანიზების მენეჯმენტის, ბიზნესის; ინფორმაციული სისტემების 

პროგრამული, ტექნიკური, ორგანიზაციული, უზრუნველყოფისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების მუშაკებისთვის 

აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და შესაბამისად, პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას; 

• ინფორმატიკის სფეროს ფართო ცოდნა, თეორიების და პრინციპების გააზრება, სფეროს კომპლექსური საკითხების 

გაცნობიერება;  

• სასწავლო დისციპლინების თეორიული ასპექტების ათვისება, მაგისტრატურაში შემდგომი სწავლისთვის მომზადების მიზნით.  

– ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:   

• მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული 

უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება ინფორმატიკის  სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად 

გადასაწყვეტად. 

• ინფორმატიკის სფეროსთვის დამახასიათებელი და ასევე, ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემის 

გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების 

შესაბამისად; 

• ინფორმატიკის და კომპიუტერული ინჟინერიის სფეროში საბაზო ინფორმაციისა და ძირითადი პრინციპების შესახებ 

არგუმენტირებული მსჯელობა; ინფორმაციული ტექნოლოგიების, მათ შორის  პერსონალური პროგრამული სისტემების 

გამოყენება. მოდელირების, ალგორითმიზაციისა და პროგრამირების საფუძვლების პრაქტიკაში გამოყენება; 

• ინფორმაციული და კომპიუტერული სისტემების დაპროექტებაში, დამუშავებაში, ინტეგრირებასა და დანერგვაში 

მონაწილეობის მიღება; 

• კომპიუტერული სისტემების, მათ შორის მონაცემთა ბაზებით აღჭურვილი სისტემების, ჩაშენებული მიკროპროცესორული 

სისტემების აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის  დამოუკიდებელი ექსპლუატირება, სერვისული მომსახურება 

და გამართვა. 

• კომპიუტერული ქსელების აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის  დამოუკიდებელი ექსპლუატაცია, სერვისული 

მომსახურება და გამართვა. 

• როგორც სპეციალისტებთან, ისე არასპეციალისტებთან, საკუთარი მოსაზრებების საჯაროდ წარდგენა შესაბამისი ცოდნითა და 

ლოგიკით, მათი ნათლად დასაბუთება. 

– დასკვნის უნარი:  

• მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება  და 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

• ინფორმატიკის სფეროსთვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება, მათი ანალიზი და განმარტება, ასევე განყენებული 

მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით და მათ 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება. 



– კომუნიკაციის უნარი:  

• საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

• იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება; 

• სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე; 

• თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება;  

• მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი; 

• ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა.  

– სწავლის უნარი:  

• სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

• საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება;  

• შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა;  

• პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა. 

– ღირებულებები:  

• ინფორმატიკის  სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 

• ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და სწრაფვა მათ დასამკვიდრებლად;  

• პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, ორგანიზებულობა და სხვ.) დაცვა;  

ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა. 

 

 

ინფორმატიკა (რუსული)   

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ინფორმატიკის ბაკალავრი  0401 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სასწავლო პროგრამის მიზანია მისცეს ბაკალავრს ზოგადი ცოდნა ინფორმაციული სისტემებისა და ტექნოლოგიების, 

კომპიუტერული და პროგრამული ინჟინერიის სფეროში ძირითადი საკითხების შესახებ. კერძოდ, მომზადდება სპეციალისტი, 

რომელსაც ექნება თანამედროვე დონის სისტემური, მეთოდოლოგიური, ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური, ინფორმაციულ-

ანალიტიკური ცოდნა, რაც საშუალებას მისცემს წარმატებით განახორციელოს სხვადასხვა პროფილის ინფორმაციული 

სისტემებისა და  ტექნოლოგიების დაპროექტება, ორგანიზება გაუწიოს ინფორმაციულ-ტექნოლოგიურ სამსახურს, განავითაროს 

ფირმის, საწარმოს, ორგანიზაციის ინფორმაციული რესურსები. გარდა ამისა მას შეეძლება თანამედროვე კომპიუტერული 

სისტემების, მათ შორის მონაცემთა ბაზებით აღჭურვილი სისტემების, ჩაშენებული მიკროპროცესორული სისტემების და 

კომპიუტერული ქსელების აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის  დამოუკიდებელი ექსპლუატაცია, სერვისული 



მომსახურება, გამართვა და პროექტირებაში, ინტეგრირებასა და დანერგვაში მონაწილეობა. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

– ცოდნა და გაცნობიერება: 

• ინფორმატიკის სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად 

უდევს ჩაშენებული მიკროპროცესორული სისტემების, მონაცემთა ბაზებისა და სამრეწველო და კომპიუტერული ქსელების 

მომსახურების; ინფორმაციული პროცესების კვლევისა და ორგანიზების მენეჯმენტის, ბიზნესის; ინფორმაციული 

სისტემების პროგრამული, ტექნიკური, ორგანიზაციული, უზრუნველყოფისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების 

მუშაკებისთვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და შესაბამისად, პროფესიული საქმიანობის საზღვრების 

გაცნობიერებას; 

• ინფორმატიკის სფეროს ფართო ცოდნა, თეორიების და პრინციპების გააზრება, სფეროს კომპლექსური საკითხების 

გაცნობიერება;  

• სასწავლო დისციპლინების თეორიული ასპექტების ათვისება, მაგისტრატურაში შემდგომი სწავლისთვის მომზადების 

მიზნით.  

– ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:   

• მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული 

უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება ინფორმატიკის  სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად 

გადასაწყვეტად. 

• ინფორმატიკის სფეროსთვის დამახასიათებელი და ასევე, ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემის 

გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების 

შესაბამისად; 

• ინფორმატიკის და კომპიუტერული ინჟინერიის სფეროში საბაზო ინფორმაციისა და ძირითადი პრინციპების შესახებ 

არგუმენტირებული მსჯელობა; ინფორმაციული ტექნოლოგიების, მათ შორის  პერსონალური პროგრამული სისტემების 

გამოყენება. მოდელირების, ალგორითმიზაციისა და პროგრამირების საფუძვლების პრაქტიკაში გამოყენება; 

• ინფორმაციული და კომპიუტერული სისტემების დაპროექტებაში, დამუშავებაში, ინტეგრირებასა და დანერგვაში 

მონაწილეობის მიღება; 

• კომპიუტერული სისტემების, მათ შორის მონაცემთა ბაზებით აღჭურვილი სისტემების, ჩაშენებული მიკროპროცესორული 

სისტემების აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის  დამოუკიდებელი ექსპლუატირება, სერვისული 

მომსახურება და გამართვა. 

• კომპიუტერული ქსელების აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის  დამოუკიდებელი ექსპლუატაცია, 

სერვისული მომსახურება და გამართვა. 

• როგორც სპეციალისტებთან, ისე არასპეციალისტებთან, საკუთარი მოსაზრებების საჯაროდ წარდგენა შესაბამისი ცოდნითა 

და ლოგიკით, მათი ნათლად დასაბუთება. 

– დასკვნის უნარი:  



• მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება  და 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

• ინფორმატიკის სფეროსთვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება, მათი ანალიზი და განმარტება, ასევე განყენებული 

მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით და მათ 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება. 

– კომუნიკაციის უნარი:  

• საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

• იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება; 

• სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე; 

• თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება;  

• მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი; 

• ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა.  

– სწავლის უნარი:  

• სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

• საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება;  

• შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა;  

• პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა. 

– ღირებულებები:  

• ინფორმატიკის  სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 

• ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და სწრაფვა მათ დასამკვიდრებლად;  

• პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, ორგანიზებულობა და სხვ.) 

დაცვა;  

ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შეასწავლოს მათემატიკის ფართო სპექტრის ტერმინოლოგია, განუვითაროს მათემატიკური 



მსჯელობის უნარი და  მათემატიკური დამტკიცების ტექნიკა, შეასწავლოს სტანდარტული მათემატიკური  მეთოდები,  სტანდარტული 

გამოთვლითი პაკეტების გამოყენება, გამოყენებითი სახის ამოცანების მათემატიკური მოდელებით აღწერა და ამ მოდელების თეორიულ ან/და 

პრაქტიკულ კონტექსტში სტანდარტული მეთოდებით დამოუკიდებლად დამუშავების, ანალიზის და შეფასების  უნარ-ჩვევები. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება: 

� მათემატიკის საწყისი კონცეფციებისა და პრინციპების  გაცნობიერება; მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების ცოდნა, 

რომელიც უზრუნველყოფს  ისეთი მნიშვნელოვანი სფეროების შესწავლას და შესაბამისი კომპეტენციების გამომუშავებას, როგორიცაა  

ფუნქციათა თეორია და მათემატიკური ფიზიკა, გამოყენებითი მათემატიკა, მათემატიკური ეკონომიკა, მათემატიკური ანალიზი; 

პროფესიულ საქმიანობაში საკუთარი შესაძლებლობების გაცნობიერება; 

� დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვის, ალგებრის, ანალიზური გეომეტრიის და დისკრეტული მათემატიკის ძირითადი 

ცნებების,  დებულებების და მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება;  

� ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებების ძირითადი ცნებების, განმარტებების, დებულებების და მეთოდების  გაცნობიერება;   

� ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორიის, სიმრავლეთა თეორიის აქსიომატური სისტემების, აბსტრაქტული ზომის თეორიის 

ძირეული საკითხების, ლებეგის აზრით ზომადი სიმრავლეებისა და ზომადი ფუნქციების, ფუნქციონალურ სივრცეებთან 

დაკავშირებული საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება; 

� კომპლექსური ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვის ძირითადი ცნებების,  დებულებების და 

მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება; 

� ფუნქციონალური ანალიზის ძირითადი პრინციპების, ბანახის და ჰილბერტის სივრცეების ძირითადი თვისებების, ჰილბერტის 

სივრცეში  წრფივი ფუნქციონალის  სკალარული ნამრავლის სახით წარმოდგენის ცოდნა.  

� ალბათობის თეორიის ძირითადი ცნებებისს, განმარტებების, და დებულებების  გაცნობიერება;  შემთხვევითი   სიდიდეთა   სხვადასხვა  

რიცხვითი   მახასიათებლების და მათი გამოთვლის მეთოდების ცოდნა;  

� კომპიუტერული ტექნოლოგიების  ცოდნა; კომპიუტერული პროგრამა  MATLAB-ის  შესაძლებლობების და მისი ეფექტური გამოყენების 

ცოდნა; 

� ძირითად სტატისტიკური ცნებების, გრაფიკულად წარმოდგენილი მონაცემების, ცენტრალური ტენდენციისა და გაბნევის საზომების, 

ჰიპოთეზის ტესტირების ცოდნა და გაცნობიერება; 

� განზოგადებული ფუნქციების თეორიის ძირითადი საწყისი ცნებების, განმარტებების, დებულებების და მეთოდების გაცნობიერება. 

განზოგადებული ფუნქციების ლოკალური თვისებების,  განზოგადებულ ფუნქციებზე ოპერაციების, განზოგადებული ფუნქციის 

წარმოებულის ცოდნა;  

� კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლებების ძირითადი ცნებების, განმარტებების, დებულებების და მეთოდების 

გაცნობიერება; 

� რიცხვითი ანალიზის ძირითადი ცნებების, სხვადასხვა ტიპის განტოლებათა და განტოლებათა სისტემების იტერაციული ამოხსნის 

მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება;  

� აცნობიერებს სობოლევის სივრცეთა არსს, სობოლევის სივრცეთა თეორიის კავშირს მათემატიკური ფიზიკის სასაზღვრო ამოცანებთან,  

ვარიაციულ მეთოდებისა და ამოცანების პრინციპებს. 

� ბანახის და ჰილბერტის სივრცეებში წრფივ  ოპერატორთა თეორიისა და ოპერატორული განტოლებების ძირითად ცნებების, 

განმარტებების, დებულებების და მეთოდების გაცნობიერება.  

� დეფორმადი მყარი სხეულების მექანიკის ძირითადი კონცეფციების და პრინციპების, დაძაბული და დეფორმირებული 

მდგომარეობების არსის, სასაზღვრო ამოცანების დასმის ცოდნა და გაცნობიერება; 



� მათემატიკური ფიზიკის კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების და სასაზღვრო ამოცანების, აგრეთვე პოტენციალთა 

თეორიისა და მიახლოებით ამონახსნების მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება;  

� გამოთვლითი მეთოდების   ძირითად ცნებების, ინტეგრალური და დიფერენციალური განტოლებების  რიცხვითი რეალიზაციის 

მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება; 

� აცნობიერებს ზოგიერთი ეკონომიკური ამოცანების მათემატიკურ მოდელს. იცის: IS-LM მოდელის როგორც სტატიკური, ასევე 

დინამიკური ვერსია; ლეონტიევის, კეინსის, დომარის მოდელი, ასევე ეკონომიკური ზრდის სოლოუს მოდელი; 

� წრფივი და არაწრფივი ოპტიმიზაციის ამოცანების ჩამოყალიბების, კონკრეტული მოდელების შედგენის და  მათი რიცხვითი 

რეალიზაციის ცოდნა; 

� კორპორაციულ ფინანსებთან და ფინანსურ მენეჯმენტთან  დაკავშირებული სიტუაციების ანალიზის, კორპორაციის ფინანური 

მდგომარეობის ანალიზის და ფინანსური დაგეგმვის მოდელის შექმნის და გამოყენების უნარი;   

� აცნობიერებს ჰარმონიული ანალიზის ცნებებს, განმარტებებს, დებულებებს და მეთოდებს. იცის: ჰარმონიული ანალიზის საკვანძო 

საკითხები; პერიოდული და არაპერიოდული ფუნქციების ფურიეს ანალიზი;  ჰარმონიკები; ფურიეს ჯერადი მწკრივები; სპლაინები; 

ნახვევი და წანაცვლება კლასიკურ ანალიზში; ლოკალურად კომპაქტური ჯგუფი; 

� აცნობიერებს ჯგუფთა თეორიისა და გეომეტრიულ გარდაქმნათა ჯგუფების განმსაზღვრელ როლს გეომეტრიების განსაზღვრებებში და 

მათ კონცეფციებს და პრინციპებს;  

� აცნობიერებს ტოპოლოგიური და ალგებრულ სტრუქტურებზე განსაზღვრული ზომების თვისობრივ მახასიათებლებს.    ინვარიანტული 

და კვაზი–ინვარიანტული ზომების ძირითად ცნებებს, განმარტებებს, დებულებებს და მეთოდებს; 

� აცნობიერებს (სუბ)წრფივ ოპერატორთა ინტერპოლაციის ძირითად დებულებებსა და მეთოდებს,  საინტერპოლაციო სივრცეთა მიღების 

სხვადასხვა მეთოდებს, ბანახის ფუნქციური სივრცეების, გადანაცვლების მიმართ ინვარიანტულ სივრცეებთან დაკავშირებულ 

დებულებებსა და მეთოდებს. 

ცოდნის  პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

� მათემატიკის თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე, აბსტრაქტული პრობლემის არსში წვდომის, ლოგიკური 

მათემატიკური მსჯელობის აგების და მისი მათემატიკურად, მოკლედ და მკაფიოდ ჩამოყალიბების, სტანდარტული მათემატიკური 

მეთოდების გამოყენებით  ამოცანათა შემოქმედებითად გადაწყვეტის, რაოდენობრივი მონაცემებიდან თვისობრივი ინფორმაციის 

მოპოვების  უნარი;   

� ერთი  და მრავალი ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური აღრიცხვის, ინტეგრალური აღრიცხვის  და მწკრივთა თეორიის  მეთოდების 

გამოყენების უნარი  სხვადასხვა დარგის,  როგორც პრაქტიკული ასევე თეორიული ხასიათის მქონე ამოცანებში; 

� სტანდარტული ფორმალურ-ლოგიკური ამოცანების ამოხსნის, ფორმალურ-სისტემური კონსტრუქციების ინტერპრეტაციის და პრო-

ბლემური ამოცანების ამოხსნის უნარი; 

� დიფერენციალური განტოლებების ამოხსნის მეთოდების გამოყენებით  სტანდარტული ამოცანების მათემათიკური მოდელების შედგენის და 

ამოხსნის უნარი; 

� კომპლექსური ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვის, ასევე კომპლექსური ფუნქციების მწკრივთა თეორიის  

მეთოდების  სხვადასხვა დარგის ამოცანებში გამოყენების უნარი;  

� სტოქასტური პროცესების აღმწერი ალბათური მოდელის აგების და ამ მოდელში როგორც   პრაქტიკული, ასევე თეორიული ხასიათის 

მქონე ამოცანების გადაწყვეტის უნარი; 

� დაკვირვებადი  სტოქასტური პროცესის მახასიათებელი პარამეტრების შეფასების,  მონაცემთა ”დიდი” შერჩევის შემთხვევაში   EXCEL-

ის სტატისტიკური პაკეტის გამოყენების უნარი მათი პროგნოზირებისა და ფილტრაციის ამოცანებში.   

� MATLAB-ის გამოყენებით,  მასივებზე და მატრიცებზე ოპერაციების ჩატარების, წრფივ განტოლებათა სისტემის ამოხსნის, ორ და 



სამგანზომილებიანი გრაფიკების აგების, პოლინომებზე ოპერაციების ჩატარების,  პოლინომებითა და სპლაინებით ინტერპოლაციის,  

რიცხვითი და სიმბოლური გაწარმოების და ინტეგრების, ალგებრული და დიფერენციალური განტოლებების ამოხსნის,  პროგრამების 

დაწერის უნარი; 

� განზოგადებული ფუნქციების თეორიის გამოყენების უნარი ელემენტარული მათემატიკური ამოცანების ამოხსნაში და მარტივი 

გამოყენებითი პრაქტიკული ამოცანების მოდელირებასა და გაანალიზებაში. 

� კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლებებისათვის სასაზღვრო ამოცანების კორექტულობის დადგენის, კონკრეტული 

გეომეტრიული კონფიგურაციის მქონე არეებისათვის სასაზღვრო ამოცანების ცხადი სახით  ამოხსნის, ფურიეს მეთოდის გამოყენების 

უნარი; 

� რიცხვითი ანალიზის    მეთოდების გამოყენებით სხვადასხვა დარგის (გეოფიზიკა, სამშენებლო მექანიკა და სხვა) პრაქტიკული  

ხასიათის მქონე ამოცანების მათემატიკური მოდელების  რიცხვითი რეალიზაციის უნარი; 

� ფუნქციონალური ანალიზის ძირითადი პრინციპების, ბანახის და ჰილბერტის სივრცეების ძირითადი თვისებების, ჰილბერტის 

სივრცეში წრფივი ფუნქციონალის სკალარული ნამრავლის სახით წარმოდგენის   გამოყენების უნარი კონკრეტული სტანდარტული 

ამოცანების გადაწყვეტისას; 

� ოპერატორთა თეორიის მეთოდების გამოყენების უნარი მათემატიკური ფიზიკისა და ინტეგრალურ  განტოლებათა თეორიაში,  

მიახლოებით ანალიზში და გამოთვლით მათემატიკაში; 

� გამოყენებითი სტატისტიკის მეთოდების (მონაცემების წარმოდგენის გრაფიკული ხერხების, ცენტრალური ტენდენციისა და გაბნევის 

საზომების გამოთვლით, სანდოობის ინტერვალის აგებითა და ჰიპოთეზის ტესტირებით) გამოყენებით ბიზნესთან, მედიცინასთან, 

მენეჯმენტთან დაკავშირებულ თეორიული და პრაქტიკული ხასიათის ამოცანების მათემატიკური მოდელების ამოხსნის უნარი; 

� წრფივი და არაწრფივი ოპტიმიზაციის ამოცანების ჩამოყალიბების, კონკრეტული მოდელების შედგენის და მათი რიცხვითი ამოხსნის 

უნარი; 

� ეკონომიკური თეორიით გამოვლენილი ზოგადი თვისობრივი კანონზომიერებით განპირობებული კონკრეტული რაოდენობრივი 

კავშირების მოდელური აღწერის, ეკონომეტრიკული მოდელების აგებისა და საპროგნოზო მაჩვენებლების გაანალიზების უნარი; 

� რეალური და ფინანსური ინვესტიციების ანალიზის და მათი შეთანაწყობის ოპტიმალური ვარიანტის განსაზღვრის,  ფინანსური ბაზრის 

ინსტრუმენტების ფასდადების მეთოდების გამოყენების და ფულისა და კაპიტალის ბაზრების განვითარების დინამიკის ანალიზის უნარი; 

� კორპორაციულ ფინანსებთან და ფინანსურ მენეჯმენტთან  დაკავშირებული სიტუაციების ანალიზის, კორპორაციის ფინანსური 

მდგომარეობის ანალიზი და ფინანსური დაგეგმვის მოდელის შექმნის და გამოყენების უნარი; 

� მასობრივი მომსახურების თეორიის სხვადასხვა  მათემატიკური   მოდელის აგების, მათი პროგნოზირების და  გამოყენების უნარი;  

� დაზღვევის  სხვადასხვა  მათემატიკური   მოდელის აგება და ამ მოდელში  კომპანიის გაკოტრების ალბათობის შეფასება,  პრემიების 

გაანგარიშების   მეთოდების გამოყენება და სხვა პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტის უნარი. 

დასკვნის  უნარი: 

 

� მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სტანდარტული მათემატიკური მეთოდებით გადაწყვეტა, მიღებული რაოდენობრივი 

შეადგების ანალიზი და დადგენილი თვისობრივი ინფორმაციის  საფუძველზე გააზრებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

ახალი ინფორმაციის მოძიებისა და დამუშავების უნარი; 

� ძირითადი სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით, სიტუაციის ანალიზის საფუძველზე მათემატიკური დასკვნების არამათემატიკურ 

კონტექსტში გადატანა და გააზრებული გადაწყვეტილების ჩამოყალიბების უნარი; 

� განაწილების პარამეტრების სტატისტიკური შეფასება, დისპერსიული და კორელაციური ანალიზი, რეგრესიის განტოლებისა და 

კოეფიციენტების სტატისტიკური ნიშნადობის შეფასება, პროგნოზირების მეთოდის შერჩევა კონკრეტული სიტუაციების 



გათვალისწინებით და შესაბამისი დასკვნების გამოტანა; 

კომუნიკაციის უნარი: 

� საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიება, საკუთარი აზრის ან 

მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, 

როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე; 

� პროფესიულ საქმიანობაში ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; 

� პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

� პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი;   

� სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის  უნარი 

მშობლიურ და უცხოურ ენაზე; 

სწავლის უნარი: 

� სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

� ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 

ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის გაგრძელების 

საჭიროების დადგენა;  

� ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით მათემატიკის სფეროში უახლესი შედეგების მოძიების, ათვისების და  უწყვეტი 

განათლების  მიღების უნარი. 

ღირებულებები: 

� მათემატიკის სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 

� ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

� მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ დასამკვიდრებლად 

სწრაფვის უნარი. 

 

საინჟინრო ფიზიკა (ქართული)  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
საინჟინრო ფიზიკის  ბაკალავრი 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
საინჟინრო   ფიზიკის   საგანმანათლებლო  პროგრამის  მიზანია  საინჟინრო ფიზიკის ბაკალავრის   მომზადება,  რომლებსაც შესწავლილი 

ექნებათ კვლევის ფიზიკური მეთოდები, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია გამოყენებითი ფიზიკის სხვადასხვა მიმართულებით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა  და გაცნობიერება    



საინჟინრო ფიზიკის სფეროსათვის დამახასიათებელი კვლევითი, ტექნოლოგიური, საკონსტრუქტორო, დიაგნოსტიკური და ექსპერტული 

მეთოდების გამოყენება სხვადასხვა ამოცანების გადასაჭრელად.  როგორებიცაა  ელექტრონული ტექნოლოგიების და მოდელირების 

მეთოდების გამოყენება,  მიკროელექტრონიკის  საფუძვლების  გაცნობა,  მედიცინაში ფიზიკური მეთოდების გამოყენება,გამოსხივების 

გაზომვის მეთოდების შესწავლა.ნანოზომის  მასალების კლასიფიკაცია.  

� საინჟინრო ფიზიკის   სფეროს ფართო თეორიული ცოდნა და შესაბამისი მიმართულებებით კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება. 

� საინჟინრო ფიზიკის   სფეროში  მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასება; 

� საინჟინრო ფიზიკის   ძირითადი სფეროების ურთიერთკავშირის გაცნობიერება; 

� საინჟინრო ფიზიკის   ტერმინოლოგიის ცოდნა. 

� კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების ცოდნა ინტეგრალური სქემებისა და ელექტრონული აპარატურის გამოყენებისას.  

� ელექტრონული აპარატურის ხარისხის შეფასებისა და კონტროლის მეთოდების ცოდნა; 

� ფიზიკური  პროცესების და ელექტრონული მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობის მეთოდებისა და საშუალებების, სიცოცხლის 

უსაფრთხოების ნორმატიულ–ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება; 

� საინჟინრო ფიზიკის   ძირითადი პრინციპების, ელექტრონული ხელსაწყოების  დამზადების, მომსახურეობის და ექსპლუატაციის ნორმების 

ცოდნა საერთაშორისო სტანდარტების  ნორმების გათვალისწინებით. 

ცოდნის  პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო 

სპექტრის გამოყენება საინჟინრო ფიზიკის  სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 

� საინჟინრო ფიზიკის თეორიული დებულებებისა და პრინციპების კრიტიკული და არგუმენტირებული გააზრება; 

� საინჟინრო ფიზიკის  სფეროში ახალი ტექნიკური და ტექნოლოგიური ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება. 

� დასახული მიზნების მისაღწევად, შესაბამისი დროითი ჩარჩოების დადგენის უნარი; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში ტექნოლოგიური პროცესების და ხელსაწყოების კვლევის უნარი და შესაბამისი გადაწყვეტილებების 

მიღება; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში ტექნიკური ხასიათის პრობლემების გადასაწყვეტად ელექტრონული ტექნოლოგიების და მოდელირების 

მეთოდების გამოყენება; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში  ხელსაწყოების კონსტრუირებისა და დამუშავების პროცესში დაპროექტების ავტომატიზებული სისტემის 

გამოყენება; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროსათვის დამახასიათებელი კვლევითი, ტექნოლოგიური, საკონსტრუქტორო, დიაგნოსტიკური და 

ექსპერტული მეთოდების გამოყენება სხვადასხვა ამოცანების გადასაჭრელად და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის 

განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითების შესაბამისად. 

დასკვნის  უნარი  

მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება  და დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბება; 

� საინჟინრო  ფიზიკის სფეროში  წამოჭრილი პრობლემების გადასაწყვეტად  ახალი ინფორმაციის მოძიებისა და დამუშავების უნარი. 

� საინჟინრო ფიზიკის  პრობლემების გადასაწყვეტად ახალი და განყენებული მონაცემების საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბება; 

� დასკვნის შედგენა და განმარტება საინჟინრო ფიზიკის  სფეროში ფიზიკური მოვლენებისა და ელექტრონული მოწყობილობების 

ტექნიკურ მდგომარეობასა და მუშაობის უნარზე; 

კომუნიკაციის  უნარი 



საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

� სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში როგორც თეორიული, ასევე ექსპერიმენტული საფუძვლების შესახებ არგუმენტირებული მსჯელობა; 

� პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   

� სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის  უნარი 

მშობლიურ და უცხოურ ენაზე; 

� როგორც საინჟინრო  ფიზიკის სფეროს სპეციალისტებთან, ასევე სხვა დარგების წარმომადგენლებთან საკუთარი მოსაზრებების 

საჯაროდ წარდგენა და დაცვა, ნათლად დასაბუთება. 

� პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

სწავლის უნარი 

 სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

� ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 

ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის გაგრძელების 

საჭიროების დადგენა;  

� საინჟინრო ფიზიკის  სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით თანამედროვე მასალების მოძიების, ათვისების და  

უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი. 

ღირებულებები  

მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის 

გაზიარება. 

� ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

� მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

�   ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, 

ორგანიზებულობა და სხვ.) დაცვა. 

 
 

საინჟინრო ფიზიკა (რუსული)   

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
240 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
საინჟინრო   ფიზიკის   საგანმანათლებლო  პროგრამის  მიზანია  ისეთი   სპეციალისტების   მომზადება,   რომლებიც დაუფლებული  იქნებიან   



ამ დარგის ცალკეულ სპეციალიზაციებს,   როგორებიცაა  ფიზიკური  ინფორმატიკა,  სამედიცინო  ფიზიკა  და ადამიანისა და გარემოს  

რადიაციული  უსაფრთხოება, მიკროელექტრონიკა და ოპტოელექტრონიკა, ფიზიკა-ტექნიკური ექსპერტიზა და   ტექნიკური დიაგნოსტიკა.   

პროგრამა მიზნად ისახავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფიზიკური საფუძვლების ცოდნას, ფიზიკური მეთოდების მედიცინაში გამოყენებას, 

რადიაციული  გამოსხივების  არასასურველი  ზემოქმედების  თავიდან აცილების  თანამედროვე მეთოდების ათვისებას, მიკროელექტრონიკის 

და   ოპტოელექტრონიკის   ტექნოლოგიური  საკითხების  ათვისებას,  ელექტრონული  ტექნიკის   და   ხელსაწყოების დიაგნოსტიკის  

თანამედროვე  მეთოდების   ათვისებას,  ფიზიკა-ტექნიკური  ექსპერტიზის მეთოდების ათვისებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა  და გაცნობიერება    

საინჟინრო ფიზიკის სფეროსათვის დამახასიათებელი კვლევითი, ტექნოლოგიური, საკონსტრუქტორო, დიაგნოსტიკური და ექსპერტული 

მეთოდების გამოყენება სხვადასხვა ამოცანების გადასაჭრელად.  როგორებიცაა  ელექტრონული ტექნოლოგიების და მოდელირების 

მეთოდების გამოყენება,  მიკროელექტრონიკის  საფუძვლების  გაცნობა,  მედიცინაში ფიზიკური მეთოდების გამოყენება,გამოსხივების 

გაზომვის მეთოდების შესწავლა.ნანოზომის  მასალების კლასიფიკაცია.  

� საინჟინრო ფიზიკის   სფეროს ფართო თეორიული ცოდნა და შესაბამისი მიმართულებებით კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება. 

� საინჟინრო ფიზიკის   სფეროში  მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასება; 

� საინჟინრო ფიზიკის   ძირითადი სფეროების ურთიერთკავშირის გაცნობიერება; 

� საინჟინრო ფიზიკის   ტერმინოლოგიის ცოდნა. 

� კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების ცოდნა ინტეგრალური სქემებისა და ელექტრონული აპარატურის გამოყენებისას.  

� ელექტრონული აპარატურის ხარისხის შეფასებისა და კონტროლის მეთოდების ცოდნა; 

� ფიზიკური  პროცესების და ელექტრონული მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობის მეთოდებისა და საშუალებების, სიცოცხლის 

უსაფრთხოების ნორმატიულ–ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება; 

� საინჟინრო ფიზიკის   ძირითადი პრინციპების, ელექტრონული ხელსაწყოების  დამზადების, მომსახურეობის და ექსპლუატაციის ნორმების 

ცოდნა საერთაშორისო სტანდარტების  ნორმების გათვალისწინებით. 

ცოდნის  პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო 

სპექტრის გამოყენება საინჟინრო ფიზიკის  სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 

 

� საინჟინრო ფიზიკის თეორიული დებულებებისა და პრინციპების კრიტიკული და არგუმენტირებული გააზრება; 

� საინჟინრო ფიზიკის  სფეროში ახალი ტექნიკური და ტექნოლოგიური ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება. 

� დასახული მიზნების მისაღწევად, შესაბამისი დროითი ჩარჩოების დადგენის უნარი; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში ტექნოლოგიური პროცესების და ხელსაწყოების კვლევის უნარი და შესაბამისი გადაწყვეტილებების 

მიღება; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში ტექნიკური ხასიათის პრობლემების გადასაწყვეტად ელექტრონული ტექნოლოგიების და მოდელირების 

მეთოდების გამოყენება; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში  ხელსაწყოების კონსტრუირებისა და დამუშავების პროცესში დაპროექტების ავტომატიზებული სისტემის 

გამოყენება; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროსათვის დამახასიათებელი კვლევითი, ტექნოლოგიური, საკონსტრუქტორო, დიაგნოსტიკური და 

ექსპერტული მეთოდების გამოყენება სხვადასხვა ამოცანების გადასაჭრელად და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის 

განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითების შესაბამისად. 



დასკვნის  უნარი  

მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება  და დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბება; 

� საინჟინრო  ფიზიკის სფეროში  წამოჭრილი პრობლემების გადასაწყვეტად  ახალი ინფორმაციის მოძიებისა და დამუშავების უნარი. 

� საინჟინრო ფიზიკის  პრობლემების გადასაწყვეტად ახალი და განყენებული მონაცემების საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბება; 

� დასკვნის შედგენა და განმარტება საინჟინრო ფიზიკის  სფეროში ფიზიკური მოვლენებისა და ელექტრონული მოწყობილობების 

ტექნიკურ მდგომარეობასა და მუშაობის უნარზე; 

კომუნიკაციის  უნარი 

საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

� სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში როგორც თეორიული, ასევე ექსპერიმენტული საფუძვლების შესახებ არგუმენტირებული მსჯელობა; 

� პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   

� სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის  უნარი 

მშობლიურ და უცხოურ ენაზე; 

� როგორც საინჟინრო  ფიზიკის სფეროს სპეციალისტებთან, ასევე სხვა დარგების წარმომადგენლებთან საკუთარი მოსაზრებების 

საჯაროდ წარდგენა და დაცვა, ნათლად დასაბუთება. 

� პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

სწავლის უნარი 

 სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

 

� ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 

ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის გაგრძელების 

საჭიროების დადგენა;  

� საინჟინრო ფიზიკის  სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით თანამედროვე მასალების მოძიების, ათვისების და  

უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი. 

ღირებულებები  

მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის 

გაზიარება. 

� ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

� მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

�   ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

საინჟინრო ფიზიკის სფეროში პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, ორგანიზებულობა და 

სხვ.) დაცვა. 

 
 



საინჟინრო ფიზიკა (ინგლისური)   

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

240 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
საინჟინრო   ფიზიკის   საგანმანათლებლო  პროგრამის  მიზანია  ისეთი   სპეციალისტების   მომზადება,   რომლებიც დაუფლებული  იქნებიან   

ამ დარგის ცალკეულ სპეციალიზაციებს,   როგორებიცაა  ფიზიკური  ინფორმატიკა,  სამედიცინო  ფიზიკა  და ადამიანისა და გარემოს  

რადიაციული  უსაფრთხოება, მიკროელექტრონიკა და ოპტოელექტრონიკა, ფიზიკა-ტექნიკური ექსპერტიზა და   ტექნიკური დიაგნოსტიკა.   

პროგრამა მიზნად ისახავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფიზიკური საფუძვლების ცოდნას, ფიზიკური მეთოდების მედიცინაში გამოყენებას, 

რადიაციული  გამოსხივების  არასასურველი  ზემოქმედების  თავიდან აცილების  თანამედროვე მეთოდების ათვისებას, მიკროელექტრონიკის 

და   ოპტოელექტრონიკის   ტექნოლოგიური  საკითხების  ათვისებას,  ელექტრონული  ტექნიკის   და   ხელსაწყოების დიაგნოსტიკის  

თანამედროვე  მეთოდების   ათვისებას,  ფიზიკა-ტექნიკური  ექსპერტიზის მეთოდების ათვისებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა  და გაცნობიერება    

საინჟინრო ფიზიკის სფეროსათვის დამახასიათებელი კვლევითი, ტექნოლოგიური, საკონსტრუქტორო, დიაგნოსტიკური და ექსპერტული მეთოდების 

გამოყენება სხვადასხვა ამოცანების გადასაჭრელად.  როგორებიცაა  ელექტრონული ტექნოლოგიების და მოდელირების მეთოდების გამოყენება,  

მიკროელექტრონიკის  საფუძვლების  გაცნობა,  მედიცინაში ფიზიკური მეთოდების გამოყენება,გამოსხივების გაზომვის მეთოდების 

შესწავლა.ნანოზომის  მასალების კლასიფიკაცია.  

� საინჟინრო ფიზიკის   სფეროს ფართო თეორიული ცოდნა და შესაბამისი მიმართულებებით კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება. 

� საინჟინრო ფიზიკის   სფეროში  მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასება; 

� საინჟინრო ფიზიკის   ძირითადი სფეროების ურთიერთკავშირის გაცნობიერება; 

� საინჟინრო ფიზიკის   ტერმინოლოგიის ცოდნა. 

� კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების ცოდნა ინტეგრალური სქემებისა და ელექტრონული აპარატურის გამოყენებისას.  

� ელექტრონული აპარატურის ხარისხის შეფასებისა და კონტროლის მეთოდების ცოდნა; 

� ფიზიკური  პროცესების და ელექტრონული მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობის მეთოდებისა და საშუალებების, სიცოცხლის 

უსაფრთხოების ნორმატიულ–ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება; 

� საინჟინრო ფიზიკის   ძირითადი პრინციპების, ელექტრონული ხელსაწყოების  დამზადების, მომსახურეობის და ექსპლუატაციის ნორმების 

ცოდნა საერთაშორისო სტანდარტების  ნორმების გათვალისწინებით. 
ცოდნის  პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო 

სპექტრის გამოყენება საინჟინრო ფიზიკის  სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 

� საინჟინრო ფიზიკის თეორიული დებულებებისა და პრინციპების კრიტიკული და არგუმენტირებული გააზრება; 

� საინჟინრო ფიზიკის  სფეროში ახალი ტექნიკური და ტექნოლოგიური ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება. 

� დასახული მიზნების მისაღწევად, შესაბამისი დროითი ჩარჩოების დადგენის უნარი; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში ტექნოლოგიური პროცესების და ხელსაწყოების კვლევის უნარი და შესაბამისი გადაწყვეტილებების 



მიღება; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში ტექნიკური ხასიათის პრობლემების გადასაწყვეტად ელექტრონული ტექნოლოგიების და მოდელირების 

მეთოდების გამოყენება; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში  ხელსაწყოების კონსტრუირებისა და დამუშავების პროცესში დაპროექტების ავტომატიზებული სისტემის 

გამოყენება; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროსათვის დამახასიათებელი კვლევითი, ტექნოლოგიური, საკონსტრუქტორო, დიაგნოსტიკური და 

ექსპერტული მეთოდების გამოყენება სხვადასხვა ამოცანების გადასაჭრელად და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის 

განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითების შესაბამისად. 

დასკვნის  უნარი  

მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება  და დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბება; 

� საინჟინრო  ფიზიკის სფეროში  წამოჭრილი პრობლემების გადასაწყვეტად  ახალი ინფორმაციის მოძიებისა და დამუშავების უნარი. 

� საინჟინრო ფიზიკის  პრობლემების გადასაწყვეტად ახალი და განყენებული მონაცემების საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბება; 

� დასკვნის შედგენა და განმარტება საინჟინრო ფიზიკის  სფეროში ფიზიკური მოვლენებისა და ელექტრონული მოწყობილობების 

ტექნიკურ მდგომარეობასა და მუშაობის უნარზე; 

კომუნიკაციის  უნარი 

საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

� სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში როგორც თეორიული, ასევე ექსპერიმენტული საფუძვლების შესახებ არგუმენტირებული მსჯელობა; 

� პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   

� სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის  უნარი 

მშობლიურ და უცხოურ ენაზე; 

� როგორც საინჟინრო  ფიზიკის სფეროს სპეციალისტებთან, ასევე სხვა დარგების წარმომადგენლებთან საკუთარი მოსაზრებების 

საჯაროდ წარდგენა და დაცვა, ნათლად დასაბუთება. 

� პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

სწავლის უნარი 

 სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

� ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 

ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სწავლის გაგრძელების 

საჭიროების დადგენა;  

� საინჟინრო ფიზიკის  სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით თანამედროვე მასალების მოძიების, ათვისების და  

უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი. 

ღირებულებები  

მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის  სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის 

გაზიარება. 

� ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 



� მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

�   ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, ორგანიზებულობა 

და სხვ.) დაცვა. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების ბაკალავრი 0403 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
მართვის სისტემების, ავტომატიზაციისა და ტესტ-ინჟინერინგის დარგში შრომის თავისუფალ ბაზარზე კონკურენტუნარიანი კადრების 

მომზადება, რისთვისაც აუცილებელია: ავტომატური მართვის, საზომი-სადიაგნოსტიკო სისტემებისა და მათში შემავალი ელემენტებისა და 

კვანძების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის, კონტროლისა და მართვის პრინციპების, ანალიზისა და სინთეზის მეთოდების შესწავლა 

თანამედროვე კომპიუტერული და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზე, რომელიც მიმართულია წარმოების ნებისმიერ სფეროში შრომის 

ნაყოფიერების გაზრდისა და გამოსაშვები პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ, მართვის ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმიზაციისა-

კენ. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება: 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს ავტომატური მართვის სისტემების, საზომი და სადიაგნოსტიკო მოწყობილობების 

როგორც დაპროექტებისა და დამზადების, ისე ექსპლუატაციისა და რემონტის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და, შესაბამისად, 

პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას;  

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის  სფეროს ფართო ცოდნა; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასება; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში ანალიზისა და სინთეზის ამოცანების გადაწყვეტის 

მეთოდოლოგიის ცოდნა; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში ანალიზისა და სინთეზის ამოცანების გადასაწყვეტად 

კომპიუტერული და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობის გაცნობიერება; 

• ალგორითმიზაციისა და დაპროგრამების საფუძვლების ცოდნა;  

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების უსაფრთხო 



მუშაობის მეთოდებისა და საშუალებების, სიცოცხლის უსაფრთხოების ნორმატიულ–ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხების ცოდნა 

და გაცნობიერება; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:   

• შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის  

სფეროში დასმული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაჭრელად; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროსათვის დამახასიათებელი და, ასევე, ზოგიერთი გამორჩეული 

მეთოდის გამოყენება დასმული პრობლემის გადასაჭრელად; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის 

განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში თეორიული დებულებებისა და პრინციპების კრიტიკული და 

არგუმენტირებული გააზრება; 

• კომპიუტერული და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის 

სფეროსათვის დამახასიათებელი პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად; 

• ავტომატური მართვის სისტემების, საზომი და სადიაგნოსტიკო მოწყობილობების დაპროექტების ავტომატიზებული სისტემების 

შემუშავებაში მონაწილეობის მიღების უნარი; 

• ავტომატური მართვის სისტემების, საზომი და სადიაგნოსტიკო მოწყობილობების დაპროექტების, დამზადების, მომსახურეობისა და 

ექსპლუატაციის პროცესში მონაწილეობის მიღების უნარი;  

დასკვნის უნარი:  

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, 

სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება და დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

• ახალი ინფორმაციის მოძიების და დამუშავების უნარი; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, 

ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

• დასკვნის შედგენა და განმარტება მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის   სფეროში მოწყობილობათა ტექნიკურ 

მდგომარეობასა და მუშა უნარიანობაზე;  

კომუნიკაციის უნარი:  

• საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

• იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის 

ქართულ და უცხოურ ენებზე ზეპირად გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი 

ინფორმაციის გამოყენებით;  

• სამუშაო მიზნების მისაღწევად თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება. 

• პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

• პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი;   

სწავლის უნარი:  

• სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით; 

• საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა;  



• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით შესაბამისი 

ინფორმაციის მოძიების, ათვისების და  უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი; 

ღირებულებები:  

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ 

ღირებულებებთან თავისი და სხვათა დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 

• ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

• მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

• ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროს წარმოება–დაწესებულებებში მუშაობის წარმართვა სიცოცხლისა 

და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გათვალისწინებით და მუდმივი სწრაფვა მათი გაუმჯობესების მიზნით. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების ბაკალავრი 0403 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
მართვის სისტემების, ავტომატიზაციისა და ტესტ-ინჟინერინგის დარგში შრომის თავისუფალ ბაზარზე კონკურენტუნარიანი კადრების 

მომზადება, რისთვისაც აუცილებელია: ავტომატური მართვის, საზომი-სადიაგნოსტიკო სისტემებისა და მათში შემავალი ელემენტებისა და 

კვანძების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის, კონტროლისა და მართვის პრინციპების, ანალიზისა და სინთეზის მეთოდების შესწავლა 

თანამედროვე კომპიუტერული და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზე, რომელიც მიმართულია წარმოების ნებისმიერ სფეროში შრომის 

ნაყოფიერების გაზრდისა და გამოსაშვები პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ, მართვის ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმიზაციისა-

კენ. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება: 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც საფუძვლად უდევს ავტომატური მართვის სისტემების, საზომი და სადიაგნოსტიკო მოწყობილობების 

როგორც დაპროექტებისა და დამზადების, ისე ექსპლუატაციისა და რემონტის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და, შესაბამისად, 

პროფესიული საქმიანობის საზღვრების გაცნობიერებას;  

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის  სფეროს ფართო ცოდნა; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასება; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში ანალიზისა და სინთეზის ამოცანების გადაწყვეტის 



მეთოდოლოგიის ცოდნა; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში ანალიზისა და სინთეზის ამოცანების გადასაწყვეტად 

კომპიუტერული და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობის გაცნობიერება; 

• ალგორითმიზაციისა და დაპროგრამების საფუძვლების ცოდნა;  

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების უსაფრთხო 

მუშაობის მეთოდებისა და საშუალებების, სიცოცხლის უსაფრთხოების ნორმატიულ–ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხების ცოდნა 

და გაცნობიერება; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:   

• შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის  

სფეროში დასმული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაჭრელად; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროსათვის დამახასიათებელი და, ასევე, ზოგიერთი გამორჩეული 

მეთოდის გამოყენება დასმული პრობლემის გადასაჭრელად; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის 

განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში თეორიული დებულებებისა და პრინციპების კრიტიკული და 

არგუმენტირებული გააზრება; 

• კომპიუტერული და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის 

სფეროსათვის დამახასიათებელი პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად; 

• ავტომატური მართვის სისტემების, საზომი და სადიაგნოსტიკო მოწყობილობების დაპროექტების ავტომატიზებული სისტემების 

შემუშავებაში მონაწილეობის მიღების უნარი; 

• ავტომატური მართვის სისტემების, საზომი და სადიაგნოსტიკო მოწყობილობების დაპროექტების, დამზადების, მომსახურეობისა და 

ექსპლუატაციის პროცესში მონაწილეობის მიღების უნარი;  

დასკვნის უნარი:  

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, 

სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება და დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

• ახალი ინფორმაციის მოძიების და დამუშავების უნარი; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, 

ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

• დასკვნის შედგენა და განმარტება მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის   სფეროში მოწყობილობათა ტექნიკურ 

მდგომარეობასა და მუშა უნარიანობაზე;  

კომუნიკაციის უნარი:  

• საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე. 

• იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის 

ქართულ და უცხოურ ენებზე ზეპირად გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი 

ინფორმაციის გამოყენებით;  

• სამუშაო მიზნების მისაღწევად თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება. 



• პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

• პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი;   

სწავლის უნარი:  

• სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით; 

• საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა;  

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით შესაბამისი 

ინფორმაციის მოძიების, ათვისების და  უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი; 

ღირებულებები:  

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ 

ღირებულებებთან თავისი და სხვათა დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 

• ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

• მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

• ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროს წარმოება–დაწესებულებებში მუშაობის წარმართვა სიცოცხლისა 

და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გათვალისწინებით და მუდმივი სწრაფვა მათი გაუმჯობესების მიზნით. 

 
 

ბიოსამედიცინო ინჟინერია  (ქართული)  
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების ბაკალავრი 0403 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
პროგრამის მიზანია სპეციალისტების მომზადება ბიოსამედიცინო ინჟინერიის, სამედიცინო ხელსაწყოთმშენებლობის, ჯანდაცვის 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების დარგში, რომელთაც ექნებათ  აღნიშნული სფეროს  ცოდნა, რისთვისაც აუცილებელია 

სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო სისტემებისა და მათში შემავალი ელემენტებისა და კვანძების დაპროექტებისა და ექსპლუატა-

ციის, ანალიზისა და სინთეზის მეთოდების შესწავლა, რაც ხორციელდება თანამედროვე კომპიუტერული და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით. პროგრამით მომზადებული კადრები შეძლებენ სამედიცინო ტექნიკის და 

სამედიცინო საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას, სამედიცინო-ტექნიკური 

მოწყობილობების საინჟინრო მომსახურების პროცესის ანალიზს, სამედიცინო აპარატურის, ფუნქციონირების, ტექნიკურ 

მდგომარეობასა და მუშა უნარიანობაზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბებას, სერვისული მომსახურების საკითხების 

გადაწყვეტას. ჯანდაცვის სფეროში მოპოვებული ინფორმაციის კლასიფიკაციის, აღდგენის, შენახვის და მართვის ამოცანების 

გადაჭრას. ჯანდაცვის სპეციალისტებთან მჭიდრო კომუნიკაციით და გუნდური მუშაობით, სამედიცინო მომსახურების 

მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფას თანამედროვე სამედიცინო ტექნიკის და ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების 



გზით. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება:  

• ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სფეროს ფართო ცოდნა; 

• ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სფეროში მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასება; 

• ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება; 

• ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სფეროში ანალიზისა და სინთეზის ამოცანების გადაწყვეტის მეთოდოლოგიის ცოდნა; 

• ჯანდაცვის სფეროში კლინიკური ინჟინრის როლის  გაცნობიერება.  
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:  

• ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სფეროსათვის დამახასიათებელი და, ასევე, ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება დასმული 

პრობლემის გადასაჭრელად; 

• სამედიცინო ხელსაწყოთმშენებლობის  სფეროში კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ 

განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; 

• ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სფეროში თეორიული დებულებებისა და პრინციპების კრიტიკული და არგუმენტირებული გააზრება; 

• კომპიუტერული და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება სამედიცინო ხელსაწყოთმშენებლობის, სამედიცინო საინფორმაციო 

სისტემების სფეროსათვის დამახასიათებელი პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად; 

• სამედიცინო მოწყობილობების დაპროექტების, დამზადების, მომსახურეობისა და ექსპლუატაციის პროცესში მონაწილეობის მიღების 

უნარი;  

დასკვნის უნარი:  

• ახალი ინფორმაციის მოძიების და დამუშავების უნარი; 

• ბიოსამედიცინო ინჟინერიის და სამედიცინო საინფორმაციო სისტემების სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და 

განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის 

გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

• დასკვნის შედგენა და განმარტება სამედიცინო მოწყობილობათა ტექნიკურ მდგომარეობასა და მუშა უნარიანობაზე;  

კომუნიკაციის უნარი:  

• იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის 

ქართულ და უცხოურ ენებზე ზეპირად გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი 

ინფორმაციის გამოყენებით;  

• სამუშაო მიზნების მისაღწევად თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება. 

• პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერის უნარი; 

• პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი;   

• შეუძლია ფუნქციონირება მულტიდისციპლინარული გუნდის შემადგენლობაში; 

სწავლის უნარი: 

• ბიოსამედიცინო ინჟინერიის  სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით შესაბამისი ინფორმაციის მოძიების, 

ათვისების და  უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი; 



• ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სფეროში სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და 

სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; 
ღირებულებები:  

• ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

• მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

• ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

• ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სფეროს მომცველ დაწესებულებებში (სამედიცინო-დიაგნოსტიკური ცენტრები, კლინიკები, სამედიცინო 

აპარატურის სერვისული მომსახურების დაწესებულებები) მუშაობის წარმართვა სიცოცხლისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნ-

ველყოფის გათვალისწინებით და მუდმივი სწრაფვა მათი გაუმჯობესების მიზნით. 

 
 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

ინფორმატიკა  
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ინფორმატიკის მაგისტრი 0401 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

უმაღლესი კვალიფიკაციის კადრების მომზადება წარმოადგენს უნივერსიტეტებისათვის საქართველოს სახელმწიფოს მიერ დასმულ 

ამოცანას. მსხვილი კორპორაციები, მცირე ბიზნესი და მეცნიერებაც მოითხოვს უმაღლესი კვალიფიკაციის კადრებს, როგორც 

პროექტებისა და კვლევების განსახორციელებლად, ასევე პროექტების ხელმძღვანელობის უზრუნველსაყოფად. ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების კომპანიებში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად და მაღალანაზღაურებად პოზიციას წარმოადგენს პროექტის 

ხელმძღვანელი ინფორმაციული ტექნოლოგიებში. 

სამაგისტრო პროგრამა გამიზნულია იმისათვის, რომ მისცეს სტუდენტს მომზადება კორპორაციული ინფორმაციული სისტემებისა 

და პროფესიული სტანდარტების დამუშავების, დანერგვისა და ექსპლუატაციის საწარმოებლად. 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის თეორიული და პრაქტიკული მომზადება 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ასევე კორპორაციული ინფორმაციული სისტემების შექმნის, დანერგვისა და 

ექსპლუატაციის სფეროში ყველა იმ პირობის დაკმაყოფილებით, რომელიც დამახასიათებელია ინფორმაციული 

ტექნოლოგიებისათვის. 

პროგრამა უზრუნველყოფს ასევე სტუდენტის მიერ პერსპექტიული მიმართულების არჩევის საშუალებას, რომელშიც შესაძლებელია 

ახალი ბაზრების აღმოჩენა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისათვის, საკუთარი საქმიანობის ორგანიზება ან  შრომითი მოწყობა 



ვაკანსიებზე მოწინავე პროექტების შესასრულებლად კომუნიკაციების, გამოთვლების, კომპიუტერული ქსელების, კორპორაციული 

სისტემებისა და ინტერნეტ-გამოყენებათა მთელ სპექტრში ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ინფორმაციული სისტემების, 

კომპიუტერული ინჟინერიის, კომპიუტერული მეცნიერების,   ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის, პროგრამული ინჟინერიისა და  

გამოთვლითი მეცნიერებების სპეციალიზაციებით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
პროგრამის თემატიკათა შესაბამისი კურსები მიზნად ისახავს კონკრეტული ზოგადი და დარგობრივი 

კომპეტენტურობების მიცემას სტუდენტისათვის შემდეგი ნუსხიდან:  

ა) ცოდნა და გაცნობიერება 

− ინფორმატიკის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც იძლევა ახალი, ორიგინალური იდე-ების შემუშავების 

საშუალებას მეთოდოლოგიურ, ინფორმაციულ-ანალიტიკურ და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიურ ასპექტებში; 

− წამოჭრილ პრობლემათა გადასაწყვეტად მთავარი საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფის, შესაბამისი დროითი 

ჩარჩოების დადგენისა და სამუშაოთა შესრულების გრაფიკების შედგენის ცოდნა; 

− მონაცემების ინტერპრეტაციის, მიზნებისა და კრიტერიუმების ჩამოყალიბებისა და ცალკეულ ამოცანათა გადაჭრის 

გზების გაცნობიერება   ფუნდამენტური ცოდნის საფუძველზე  ინფორმატიკის, სისტემური ანალიზის, 

ოპტიმიზაციის, გადაწყვეტილებათა მიღებისა და კომპიუტერული მოდელირების მიდგომებით. 

− ინტერნეტის ქსელიდან და ასევე სხვა წყაროებიდან უახლესი სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მიღწევების შესახებ 

ინფორმაციის მიზანდასახული ძებნის განხორციელების ცოდნა; 

− პროფესიულ საქმიანობაში დაპროგრამების თანამედროვე ენებისა და მონაცემთა ბაზების ენების, ოპერაციული 

სისტემების, ელექტრონული ბიბლიოთეკებისა და პროგრამათა პაკეტების, ქსელური ტექნოლოგიების გამოყენების 

ცოდნა; 

− საქმიანობის სხვადასხვა სფეროს მათემატიკური და ინფორმაციული უზრუნველყოფის   

− დამუშავების, დანერგვისა და დოკუმენტური თანხლების ამოცანათა გადაჭრის 

გაცნობიერება სამეცნიერო-კვლევითი და საწარმოო კოლექტივის შემადგენლობაში; 

− სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების მხარდასაჭერად და მოსახლეობის ელექტრონული 

ცოდნის ასამაღლებლად ყველასათვის მისაწვდომი ინფორმაციული მომსახურების 

აუცილებლობის გაცნობიერება; 

− ინფორმატიკოსის პროფესიის სოციალური მნიშვნელობის გაცნობიერების უნარი, 

პროფესიული საქმიანობის განხორციელების მაღალი მოტივაცია.  

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

– მოქნილი ადაპტაციის უნარი ინფორმაციული პროცესებისა და ტექნოლოგიების კვლევის, ასევე 

დაპროექტებისა და მოდელირების განხორციელებისას ახალ, გაუთვალისწინებელ (უჩვეულო) და 

მრავალასპექტიან გარემოში სამოქმედოდ; 

− კომპლექსურ პრობლემათა გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, და-

მოუკიდებლად კვლევის განხორციელების უნარი ინოვაციური მეთოდებისა და მიდგომების 

გამოყენებით; 

− სამუშაო მიზნების მისაღწევად ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების 

ეფექტურად მოხმარების უნარი; 



− ინფორმატიკის კომპლექსურ სფეროში მრავალმხრივი დეტალური ცოდნისა და 

პროფესიონალიზმის გამოვლენის უნარი; 

− გუნდურ გადაწყვეტილებათა პრაქტიკულ შემუშავებაში მონაწილეობისას ცოდნისა და  

ინიციატივის  გამოვლენის უნარი; 

− საწარმოო და ტექნოლოგიური საქმიანობის ამოცანების გადაჭრის უნარი პროფესიულ დონეზე 

(მათ შორის ალგორითმული და პროგრამული გადაწყვეტილებების დამუშავებით სისტემური და 

გამოყენებითი დაპროგრამების სფეროში); 

− მმართველობისა და ორგანიზაციული საქმიანობის ცოდნის გამოყენების უნარი დაპროექტების 

პრაქტიკაში, რომელიც ეხება სხვადასხვა სფეროს გამოთვლითი და ინფორმაციული 

უზრუნველყოფის  შექმნას და დანერგვას. 

გ) დასკვნის უნარი 

− რთული ან არამკაფიო და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის ახალი ექსპერიმენტული 

კვლევებისა და დაკვირვებების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული და 

მაღალი სანდოობის დასკვნების ჩამოყალიბება; 

− უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

− შესაბამისი სამეცნიერო, პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პრობლემებიდან 

დასკვნების ჩამოსაყალიბებლად საჭირო თანამედროვე სამეცნიერო კვლევათა მონაცემების 

შეგროვების, დამუშავებისა და ინტერპრეტირების უნარი; 

− საკუთარი პროფესიული საქმიანობის მნიშვნელობასა და შედეგებზე დასკვნის გამოტანის 

უნარი სოციალური, პროფესიული და ეთიკური პოზიციების გათვალისწინებით; 

− თანამედროვე ინფორმაციული საზოგადოების განვითარებაში ინფორმაციის არსისა და 

მნიშვნელობის გაგებიდან ამ პროცესში მოსალოდნელი ხიფათებისა და მუქარების შესახებ 

სწორი დასკვნის გამოტანის უნარი ინფორმაციული უსაფრთხოების ძირითადი 

მოთხოვნების (და მათ შორის სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის) ასპექტშიც. 

დ) კომუნიკაციის უნარი 

− საკუთარი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების არსის სრულყოფილად 

მიწოდების უნარი აკადემიური თუ პროფესიული საზოგადოებისათვის ქართულ და 

უცხოურ ენებზე; 

− კომუნიკაციის პროცესში პროფესიული პატიოსნების კოდექსისა და სტანდარტების დაცვის 

უნარი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით; 

− ლაკონურად, გასაგებად და ენობრივი ნორმების სრული დაცვით პროფესიული დოკუმენ-

ტაციის შედგენისა და წარმოდგენის უნარი; 

− ზედმეტად გართულებული ენის თავიდან აცილებისა და ლოგიკურად გამართული წერითი 

კონ-სტრუქტების შექმნის უნარი; 

− იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარი-შისა და სამეცნიერო-ტექნიკურ პუბლიკაციათა მომზადების უნარი; 

− მშობლიურ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაციის, სპეციალისტებისა და 



არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირად გადაცემის, ასევე საჯარო გამოსვლისა და 

მეცნიერული პოლემიკის უნარი. 

ე) სწავლის უნარი 

− სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის, ამ პროცესის თავისებურებათა გაცნობიერებისა და სტრა-

ტეგიულად დაგეგმვის უნარი; 

− პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით პერმანენტული სწავლის მიმარ-

თულებათა განსაზღვრის, ასევე მათი თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების უნარი; 

− მიზანმიმართული სწავლის საფუძველზე შემოქმედებითი და ინოვაციური საქმიანობის 

ორგანიზების უნარი; 

− ინფორმატიკის სფეროში კვლევითი და გამოყენებითი საქმიანობის ნაყოფიერების მისაღწევად 

თანამედროვე მათემატიკური აპარატის და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებთან დაკავშირებული 

ძირითადი ფაქტების, კონცეფციების, ასევე თეორიათა მექანიზმების პერმანენტულად 

განახლებადი სწავლის უნარი; 

− პროფესიული კომუნიკაციისათვის აუცილებელი უცხოური ენის ცოდნის პერმანენტული 

გაღრმავება და სრულყოფა სწავლის თანამედროვე ელექტრონული მეთოდებით. 

ვ) ღირებულებები 

– ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; 

– პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და ზნეობის საყოველთაოდ მიღებული ნორმების (საინ-

ჟინრო-სამეცნიერო ეთოსის) დაცვა და ცხოვრებაში გატარება: კოლექტივიზმის, უნივერსალიზმის, 

უანგარობისა და ორგანიზებული სკეპტიციზმის; 

– ისტორიული მემკვიდრეობის კულტურული ტრადიციების მიმართ პატივისცემითა და 

მზრუნველობით მოპყრობის უნარი, ტოლერანტობა სოციალური და კულტურული 

თავისებურებების აღქმაში; 

– ისტორიული პროცესის მამოძრავებელი ძალებისა და კანონზომიერებების ისტორიაში 

ძალადობისა და არაძალადობის როლის, ისტორიულ პროცესში ადამიანის და საზოგადოების 

პოლიტიკური ორგანიზაციის როლის  გაგების უნარი; 

– ინფორმატიკის სფეროში ნორმატიული სამართლებრივი დოკუმენტების გამოყენების უნარი და 

მათი დანაწესების პატივისცემა, მიზნის მიღწევაში დაჟინებით მოქმედება მორალური, ასევე 

სამართლებრივი ნორმებისა და მოვალეობების გათვალისწინებით. 

− ფიზიკური აღზრდისა და ჯანმრთელობის დაცვის პრინციპებით მოქმედება, ფიზიკური მომზადე-

ბულობის აუცილებელი დონის შესანარჩუნებლად სრულყოფილი სოციალური და პროფესიული 

მოღვაწეობისათვის. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი,  მათემატიკის დარგისათვის დამახასიათებელი თეორიული 

ასპექტებისა და კვლევის მეთოდების სიღრმისეული ცოდნის მქონე, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადება. პროგრამა 

სტუდენტებს მისცემს ფუნდამეტურ ცოდნას  გამოყენებითი მათემატიკის, წმინდა მათემატიკის,  ალბათობის თეორიისა და 

მათემატიკური სტატისტიკის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების სფეროში. განუვითარებს მიღებული ცოდნის  გამოყენების 

უნარებს მეცნიერებისა და ტექნიკის სხვადასხვა დარგებში, თანამედროვე ტექნოლოგიებში, საინჟინრო მეცნიერებაში, გეოფიზიკასა 

და ეკოლოგიაში, საბანკო საქმეში, ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება: 

უწყვეტ გარემოთა მექანიკის სტატიკისა და დინამიკის, ასევე ჰიდროდინამიკის სხვადასხვა მათემატიკური მოდელების, ბანახისა 

და ჰილბერტის სივრცეებში წრფივ ოპერატორთა თეორიის, ზომისა  და ინტეგრალის  თეორიის  ძირითად ასპექტების, მათ 

განზოგადებებისა და გამოყენებების,   ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა  თეორიის  უტოლობების, ვარიაციული აღრიცხვის, 

ანალიზურ  ფუნქციათა  თეორიის  სასაზღვრო ამოცანებისა  და მათთან დაკავშირებული ფუნქციათა კლასების, ჰარმონიული 

ანალიზის ძირითადი უტოლობების, ფურიეს გარდაქმნათა თვისებებისა და ოპერატორთა ინტერპოლაციის, აპროქსიმაციის 

თეორიისა და ფუნქციათა კონსტრუქციული თეორიის, დინამიკური სისტემების თეორიისა და ერგოდულობის თეორიის,  

უსასრულო განზომილებიან ტოპოლოგიურ ვექტორულ სივრცეებში ლებეგის ზომის კერძო ანალოგების, ალბათობის თეორიის, 

სტატისტიკური თეორიის ალბათური  საფუძვლების, სტოქასტური ზომათა ოჯახების კლასიფიკაციის, თვლად-მნიშვნელობიანი 

მარკოვის ჯაჭვების, სტაციონარული პროცესების პროგნოზირებისა და ფილტრაციის,   სხვადასხვა სიმრავლურ-თეორიულ 

მოდელებში დინამიკური სისტემების ძირითადი თვისებებისა და მათთან ასოცირებული მეტრიკული სივრცეების  

ტოპოლოგიური წონების შეფასებების, შემთხვევით პროცესთა თეორიის თანამედროვე ფუნდამენტური კონცეფციებისა და 

პრინციპების ღრმა და სისტემური ცოდნა,  ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზების გაცნობიერება.  

კომუნიკაციური პროცესის სტრუქტურული კომპონენტებისა და ძირითადი ეტაპების თავისებურებათა გაცნობიერება; 

ეთნოცენტრიზმისა და სტერეოტიპიზაციის მოვლენათა სპეციფიკის გააზრება; ეფექტური ზეპირი და წერითი 

ბიზნესკომუნიკაციის პრინციპების თავისებურებათა გაცნობიერება. 

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის  თავისებურებების განსაზღვრა  ლექსიკურ, გრამატიკულ, სემანტიკურ და სტილისტურ 

დონეებზე; ტექნიკური ტექსტების თარგმანის ხერხების თავისებურებათა გააზრება. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

მათემატიკის უახლესი მეთოდების გამოყენებით დამოუკიდებლად გამოიკვლიოს: 

უწყვეტ გარემოთა მექანიკის სტატიკისა და დინამიკის სასაზღვრო ამოცანები; ჰიდროდინამიკის  სტაციონარული და 

არასტაციონარული ამოცანები; მათემატიკური ფიზიკისა და უწყვეტ გარემოთა მექანიკის ახალი დაზუსტებული 

მოდელებისათვის სასაზღვრო ამოცანები; ჰარმონიულ ანალიზთან დაკავშირებული სასაზღვრო ამოცანები;  ფუნქციურ სივრცეებში 

ოპერატორთა ინტერპოლაციის  და ფურიეს ანალიზის თანამედროვე საკითხები; ექსტრემალური ამოცანები; მათემატიკისა და ფიზიკის 

სხვადასხვა ამოცანები დინამიკური და ერგოდულობის თეორიის თანამედროვე მეთოდებისა და კონცეპტუალური მიდგომების 



გამოყენებით; დაკვირვებადი შემთხვევითი მოვლენები, მათი აღმწერი მათემატიკური მოდელები შემთხვევითი პროცესების 

აგების კონტექსტში და შესაბამისი მოდელების  განმსაზღვრელი პარამეტრების შეფასების ამოცანა ალბათობის თეორიისა და  

მათემატიკური სტატისტიკის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით (ერგოდული სტაციონარული მიმდევრობები; გაუსის 

შემთხვევითი ფუნქციები; დამოუკიდებელ-ნაზრდიანი პროცესები;  მარკოვის პროცესები; სეპარაბელური შემთხვევითი 

სიდიდეები, დინამიკური და  კვაზიდინამიკური სისტემები, მარკოვის ჯაჭვები). 

კონკრეტული კომუნიკაციური სიტუაციისათვის შესაბამისი სტრატეგიების შერჩევა და გამოყენება; ეფექტური ზეპირი და 

წერითი შეტყობინების ადეკვატური აღქმა და პროდუცირება საქმიანი საუბრის, დებატების, მოლაპარაკების, ინტერვიუს, 

პრეზენტაციის, საქმიანი მიმოწერისა და დოკუმენტაციის თემატიკის ფარგლებში. 

შეძენილი ლექსიკური მარაგითა და ათვისებული გრამატიკული კონსტრუქციებით მანიპულირება და მათი მიზანმიმართულად 

გამოყენება პროფესიულ საქმიანობაში; 

ტექნიკური ტერმინოლოგიის თარგმნის ტექნოლოგიების გამოყენება; 

დასკვნის   უნარი: 

უწყვეტ გარემოთა მექანიკის სტატიკისა და დინამიკის, ასევე ჰიდროდინამიკის სხვადასხვა მოდელებისათვის სასაზღვრო 

ამოცანების კვლევის უახლესი შედეგების, ბანახისა და ჰილბერტის სივრცეებში წრფივ ოპერატორთა თეორიაში მიღებული 

კვლევის უახლესი შედეგების, თეორიული და რიცხვითი ექსპერიმენტების შედეგების შედარების, ინტეგრალური და 

ფუნქციონალური განტოლებების ამოხსნადობის  და ამონახსნების თვისობრივი ანალიზის, ფურიეს გარდაქმნათა ასახვის 

თვისებების, ლის ჯგუფებზე ფურიეს ანალიზისა და  კომუტაციური ჰარმონიული ანალიზის ამოცანების ამონახსნების ანალიზის,   

საუკეთესო მიახლოებისა და  აპროქსიმაციის თეორიიების ძირითადი შედეგების, შემთხვევითი პროცესების, სტაციონარული 

პროცესების პროგნოზირებისა და ფილტრაციის ამოცანების აღმწერი მათემატიკური მოდელების  განმსაზღვრელი პარამეტრების 

შეფასების  კრიტიკული ანალიზის  საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება და არსებულ რეალობასთან 

ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი.  

კომუნიკაციის უნარი: 

თავისი კვლევის მეთოდების, მიღებული შედეგების, ანალიზის და დასკვნების  კომუნიკაცია მათემატიკის  სპეციალისტებთან 

ქართულ და მის მიერ არჩეულ უცხოურ ენაზე. 

ეფექტური ზეპირი და წერითი ბიზნესკომუნიკაციის წარმართვა. 

პროფესიული ენის ცოდნის საფუძველზე ზოგად ტექნიკურ თემებსა თუ პრობლემებზე მსჯელობა და ადეკვატურობა როგორც 

წერითი, ასევე  ზეპირი კომუნიკაციისას, დისკუსიაში მონაწილეობა და წერილობითი დოკუმენტაციის საშუალებით 

პროფესიული თემატიკის გათვალისწინებით მიმოწერის წარმოება.  მიღებული ცოდნისა და პრაქტიკული ჩვევების პრეზენტაციის 

უნარი კომუნიკაციის    ინტენციის გათვალისწინებით. 

სწავლის უნარი: 

სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება, სწავლის მიმართულების განსაზღვრა და საწავლის პროცესის დაგეგმვა, 

სწავლის დამოუკიდებლად და შემოქმედებითი  წარმართვა.  

ცოდნის მუდმივი განახლების სტრატეგიათა გამოყენება;  

პროფესიული ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავების უნარი სპეციალური   ლიტერატურისა და ელექტრონული რესურსების 

გამოყენებით; 

  ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავების უნარი პროფესიულ-დარგობრივი -  ტექნიკური -  უცხოური ენის სწავლების სრული 

ციკლის შესრულების მიზნით. 

ღირებულებები: 



საზოგადოებისა და პიროვნებისათვის აუცილებელი მეცნიერული, პედაგოგიური, ფსიგოლოგიური, კულტურული და 

სოციალური ღირებულებების, პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა და ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.  

ზეპირი და წერითი ბიზნესკომუნიკაციის ეთიკური ნორმების დაცვა. 

 

საინჟინრო ფიზიკა   
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საინჟინრო ფიზიკის  მაგისტრი 0404 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი, საინჟინრო ფიზიკის დარგისათვის დამახასიათებელი, ორგანიზაციულ-ნორმატიული და საწარმოო-

ტექნოლოგიური საქმიანობისათვის საჭირო ცოდნის მქონე სპეციალისტის მომზადება ფიზიკურ-ტექნიკური  ექსპერტიზის,  

მიკროელექტრონიკისა  და  ოპტოელექტრონიკის  და  ნანოტექნოლოგიის მიმართულებებით.  პროგრამის   ათვისების შედეგად 

მაგისტრი დამოუკიდებლად შეძლებს თანამედროვე დონეზე ფიზიკა-ტექნიკური ექსპერტიზის მეთოდების გამოყენებას, 

ელექტრონული ხელსაწყოების დამუშავებას და კვლევას, ახალი მასალების (მ.შ. ნანომასალების) მიღებას, მათი თვისებების 

შესწავლას და გამოყენების სფეროების განსაზღვრას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება - მასალების და ხელსაწყოების კვლევის თანამედროვე მეთოდების სისტემური ცოდნა. ფიზიკა-

ტექნიკური ექსპერტიზის მოთხოვნების დაუფლება. ელექტრონული ხელსაწყოების მიღების ტექნოლოგიური პროცესების და 

პროექტირების ეტაპების ცოდნა, მათი წარმოების და მენეჯმენტის გაცნობიერება. ნანოტექნოლოგიების ძირითადი პრინციპების 

ათვისება. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ფიზიკა-ტექნიკური ექსპერტიზის ჩატარება, სასამართლო-საექსპერტო საქმიანობის 

განხორციელება, ელექტრონული ხელსაწყოების გათვლა და დაპროექტება, მათი მიღების ტექნოლოგიური პროცესების ჩატარება. 

მზა ხელსაწყოების გამოცდის ჩატარების უნარი.  

დასკვნის უნარი - ფიზიკა-ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძველზე შესაბამისი დასკვნის გაკეთების უნარი სამძებრო საქმიანობაში 

გამოყენებისათვის. ელექტრონული ხელსაწყოების ვარგისიანობასა და მათი პარამეტრების ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობაზე 

დასკვნის უნარი. ნანოტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ნაკეთობების გამოყენების შესახებ დასკვნის გაკეთების უნარი.  

კომუნიკაციის უნარი - ფიზიკა-ტექნიკური ექსპერტიზის შედეგების გადაცემა, მათი ახსნა და დაცვა როგორც სპეციალისტების, 

ასევე არასპეციალისტების წინაშე. ელექტრონული ხელსაწყოების შექმნის არჩეული ტექნოლოგიური პროცესების პრეზენტაცია, 

დოკუმენტაციის შექმნა და გადაცემა. ნანოტექნოლოგიების როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი  მხარეების შესახებ 

საზოგადოების გათვითცნობიერების უნარი, ინფორმაციის მიცემა, დარგების პოპულარიზაცია.  

სწავლის უნარი - მიღებული ცოდნის საფუძველზე ახალი ტექნოლოგიების დარგში (მიკრო- და ოპტოელექტრონიკა, ფიზიკა-

ტექნიკური ექსპერტიზა, თანამედროევე ანალიზი, ნანოტექნოლოგია) სწავლის შემდგომი ეტაპების განსაზღვრა, მომავალი 

საქმიანობის შეფასება.  



ღირებულებები - მიკრო- და ოპტოელექტრონიკის და ნანოტექნოლოგიების დარგში არსებული სპეციფიკიდან გამომდინარე 

შესაბამისი ღონისძიებების (ტექნოლოგიური დისციპლინის, გუნდური მუშაობის პრინციპის) ათვისება, დაცვა და სხვებისთვის 

გადაცემა. 

 

მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ–ინჟინერინგი    
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ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების მაგისტრი  0403 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მართვის სისტემების, ავტომატიზაციისა და ტესტ-ინჟინერინგის დარგში, უმაღლესი 

განათლების კვალიფიკაციების ჩარჩოთი განსაზღვრული,  უმაღლესი განათლების მეორე საფუხურზე მისაღწევი ცოდნის, უნარებისა 

და ღირებულებების დონის მქონე, ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, კვალიფიციური სპეციალისტი პროფესიული შემოქმედებითი 

მოღვაწეობისათვის. სამაგისტრო პროგრამა ითვალისწინებს აღნიშნული სპეციალობის მკვლევარის მომზადებას, რომელიც დარგის 

ღრმა და სისტემური ცოდნის საფუძველზე, შეძლებს კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმასა და განხორციელებას. მაგისტრანტი 

დაეუფლება კვლევის ობიექტების (მართვის სისტემების, ბიოსამედიცინო ინჟინერიის, საზომი-საინფორმაციო ტექნიკისა და სხვ.) 

სისტემური ანალიზის, დინამიკური პროცესების თავისებურებების თვისებრივი და რაოდენობრივი შეფასების, კვლევის ობიექტებზე 

ადამიანის მიზანმიმართული ზემოქმედების თანამედროვე მეთოდებს, მათ შორის ანალიზისა და სინთეზის, იდენტიფიკაციისა და 

მოდელირების, ოპტიმიზაციისა და ადაპტაციის, მართვის სრულყოფისა და გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდებს, მათი 

პრაქტიკული გამოყენების მიზნით. საგანმანათლებლო პროგრამა მიმართულია თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენების საფუძველზე კვლევის ობიექტების მართვის სრულყოფისა და ეფექტიანობის გაზრდისათვის. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ა) “ავტომატიზაცია და მართვის სისტემების” სპეციალიზაციისათვის 

ცოდნა და გაცნობიერება – აქვს ავტომატიზაციისა და მართვის  სისტემების კვლევის მეთოდებისა და საშუალებების 

ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს კვლევის ობიექტებისათვის ახალი, ორიგინალური იდეების 

შემუშავების, არსებული სისტემების სრულყოფისა და ახალი მაღალხარისხიანი მართვის სისტემების შექმნის 

საშუალებას, აცნობიერებს პრაქტიკაში არსებული რეალური პრობლემის გადაჭრის გზებს;  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – გაუთვალისწინებელ ექსტრემალურ სიტუაციაში ან ახალ უცნობ გარემოში 

მართვის სისტემების ფუნქციონირების პირობებში სიტუაციის შეფასება, სწავლის დროს შეძენილი ცოდნის 

საფუძველზე სწორი გადაწყვეტილების მიღება ავტომატიზაციისა და მართვის სხვადასხვა ამოცანების 

გადასაწყვეტად; ავტომატიზაციისა და მართვის პრობლემების გადაწყვეტის ახალი საშუალებებისა და ხერხების 

მოძიება; მართვის სისტემების ანალიზისა და სინთეზის არსებული მეთოდების გამოყენება, მოწინავე 

მათემატიკური მეცნიერების, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და გამოთვლითი ინსტრუმენტარიების გამოყენების 

საფუზველზე ავტომატიზაციისა და მართვის სფეროში კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება; 

დასკვნის უნარი – მართვის სისტემების კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის 



საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება სისტემების შრომისუნარიანობის, კერძოთ, მდგრადობის, 

მართვის ხარისხის, სიზუსტის, სწრაფქმედებისა და სხვა მაჩვენებლების შესახებ; ამ მონაცემებზე დაყრდნობით 

მაღალხარისხიანი (ოპტიმალური, ადაპტური) მართვის სისტემების სინთეზისა და ტექნიკური სისტემების 

ავტომატიზაციის ინოვაციური პროექტების შექმნის უნარი; 

კომუნიკაციის უნარი – შეუძლია ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემების კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნების 

კომუნიკაცია როგორც წერითი ფორმით, ასევე ზეპირი გადმოცემით,  ქართულ, ინგლისურ და სხვა უცხოურ 

ენებზე, აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან. შეუძლია თანამედროვე  საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება; 

სწავლის უნარი – ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემების და ზოგად ტექნიკურ სფეროში სწავლის 

დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის 

მაღალი დონე; 

ღირებულებები – ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემების დარგისა და ზოგადი ღირებულებებისადმი თავისი 

დამოკიდებულების ჩამოყალიბება და დაცვა, ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში მონაწილეობა. 

ბ) „ბიოსამედიცინო ინჟინერიის“ სპეციალიზაციისათვის 

ცოდნა და გაცნობიერება – ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დარგის ღრმა და კრიტიკული ცოდნა, თეორიისა და 

პრინციპების, ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დარგის კომპლექსური ცოდნა. ბიოსამედიცინო ინჟინერიის 

განვითარებული პრინციპების ცოდნით დარგის განვითარება. ბიოლოგიური საფუძვლების გაცნობიერება, რომელთა 

შეფასებას ანხორციელებენ ბიოსამედიცინო ინჟინრები; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ბიოსამედიცინო ინჟინერიისათვის დამახასიათებელი პრობლემების გადაჭრის 

სპეციფიკური მეთოდების გამოყენება; კვლევითი და პრაქტიკული პროექტების განხორციელება; კრიტიკული 

შეფასების უნარების განვითარება ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სფეროში; მათემატიკის, ბიოლოგიისა და საინჟინრო 

მეცნიერებების ცოდნის გამოყენება ბიოსამედიცინო ინჟინერიის პრობლემების გადასაჭრელად; ექსპერიმენტების 

დაყენება, ჩატარება და ანალიზი; ექსპერიმენტული გაზომვების ჩატარება და მათი ინტერპრეტაცია ცოცხალი 

სისტემების მდგომარეობის შესახებ; სისტემების, კომპონენტებისა და პროცესების დიზაინის დამუშავება. თავისი 

შეხედულებების, მიღებული ცოდნისა და პროფესიონალური ლოგიკის პრეზენტაცია ფართო აუდიტორიის წინაშე. 

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და გამოთვლითი ინსტრუმენტარიების გამოყენება ტექნიკური 

მიზნით. ფუნქციონირება მულტიდისციპლინარული გუნდის შემადგენლობაში. მოწინავე მათემატიკური 

მეცნიერების მიღწევების გამოყენება; ინტერფეისული სისტემების პრობლემების გადაჭრა ბიოლოგიურ სისტემებთან 

მიმართებაში. ცოდნის მუდმივ განახლებაზე ზრუნვა; 

დასკვნის გაკეთების უნარი – ჯანდაცვისა და სოციალურ კონტექტსტში ტექნიკური გადაწყვეტილებების შესახებ 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; სამედიცინო მონაცემების ანალიზის და/ან სიტუციების ანალიზი 

სტანდარტების მიხედვით და განსხვავებული მეთოდებისა და არგუმენტირებული ფორმის დასკვნების გაკეთება მათ 

საფუძველზე; 

კომუნიკაციის უნარი – შუძლია ეფექტურად განახორციელოს ურთიერთობები ზეპირ და წერილობით ფორმით, 

მოამზადოს დაწვრილებითი წერილობითი ანგარიშები იდეებისა და პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ, 

ინფორმაციის მიწოდება პროფესიონალებისათვის ექიმების და ჯანდაცვის სხვა პროვაიდერებისათვის ინგლისურ და 

სხვა უცხო ენაზე. შემოქმედებითი მიდგომა თანამედროვე საინფორმაციო-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების 

გამოსაყენებლად. თავისუფალი კომუნიკაციისათვის;  



სწავლის უნარი – ბიოსამედიცინო ინჟინერიის, დარგში, ზოგადად ინფორმაციულ და ელექტრონული ინჟინერიის 

სფეროში. სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და 

სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; 

ღირებულებები – აღნიშნულ დარგის ღირებულებების ჩამოყალიბების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა, კლინიკური ინჟინრის 

პროფესიული ღირებულებების დაცვა (სიზუსტე, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, ორგანიზაცია და ა.შ.), პროფესიული და ეთიკური 

პასუხისმგებლობის შეგნება. 

გ) „საზომი ტექნიკა, ხარისხის კონტროლისა და უზრუნველყოფის ტექნოლოგიების“  სპეციალიზაციისათვის 

ცოდნა და გაცნობიერება - იცნობს გაზომვისა და გამოცდის თანამედროვე მეთოდებს და საშუალებებს, იცის 

გაზომვების ავტომატიზაციის ძირითადი პრინციპები და მიმართულებები,  საზომი ინფორმაციის მიღების, 

გადაცემის და დამუშავების თეორიული საფუძვლები, თანამედროვე საზომი მოწყობილობების აგების პრინციპები 

და მისი მეტროლოგიური მახასიათებლები,  საკანონმდებლო მეტროლოგიის ძირითადი დებულებები და 

ნორმატიული დოკუმენტები, სახელმწიფო და საერთაშორისო სტანდარტიზაციისა და სერტიფიკაციის ამოცანები და 

მიზნები. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - შეუძლია გაზომვის თეორიის ძირითადი პოსტულატების გამოყენება 

ექსპერიმენტის პროცესში, მიღებული შედეგების სტატისტიკური მახასიათებლების დადგენა და გაზომვის შდეგების 

დამუშავება და შეფასება,  გაზომვისა და გამოცდის თანამედროვე მეთოდების და გაზომვის თანამედროვე 

საშუალებების გამოყენება ექსპერიმენტების ჩასატარებლად და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის წარმოებისათვის. 

გაზომვების პროცესების ავტომატიზაცია, პერსონალურ კომპიუტერსა და საზომ მოწყობილობას შორის 

ინტერფეისის ორგანიზაცია, მონაცემების შეგროვების სისტემის მართვა, საზომი ინფორმაციის მიღება და 

ანალიზი, თანამედროვე მიკროელექტრონულ მოწყობილობებთან მუშაობა და მათი გამოყენება საზომი 

მოწყობილობების და სისტემების მართვაში. 

დასკვნის უნარი - შეუძლია დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება საზომი მოწყობილობების და სისტემების 

ტექნიკური მდგომარეობის და მუშაობის უნარიანობის შესახებ;  

კომუნიკაციის უნარი - ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით შეუძლია საკუთარი მიღწევების გაზიარება 

და პუბლიცირება. გააჩნია ლაკონურად, გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით  დეტალური წერილობითი 

ანგარიშის მომზადების უნარი 

სწავლის უნარი - საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი 

სწავლის საჭიროებების დადგენა, პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი 

სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა; 

ღირებულებები - ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და სწრაფვა მათ დასამკვიდრებლად, პროფესიული 

ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, ორგანიზებულობა და სხვ.) შეფასება და სხვებისთვის 

გაზიარება. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ბიოსამედიცინო ინჟინერიის მაგისტრი  040302 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დარგში საინჟინრო და სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერების 

გაერთიანებული პროგრამის ჩარჩოში, სტუდენტები შემდგომი სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის, ბიოსამედიცინო ინდუსტრიის 

სფეროს ან პროფესიული  საქმიანობისათვის. პირველადი კვლევის სფერო მოიცავს  ბიიოსამედიცინო გამოსახულებების, 

ბიოსამედიცინო იმპლანტანტების და მოწყობილობების, კარდიო, ელექტროფიზიოლოგიური მოწყობილობებს,  მულტი-

კომპარტმენტული მოდელირების, ქსოვილების ინჟინერიის და რეგენერაციული მედიცინის საკითხებს.  პროგრამა საშუალებას 

აძლევს კურსდამთავრებულებს ფართო, ყოვლისმომცველ უმაღლესს განთლება გამოიყენონ  ბიოლოგიის დ მედიცინო პრობლემების 

გადაასწყვეტად, რაც საფუძველს ქმნის მათი, როგორც ბიოსამედიცინო ინჟინრების, კარიერული ზრდისათვის. აძლევს 

პროფესიონალურ ცოდნას იმ ხარისხით, რაც აუცილებელია მათთვის ვისაც გადაწყვეტილი აქვს გახდეს პრაქტიკოსი ინჟინერი-

მკვლევარი.    

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა და გაცნობიერება – ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დარგის ღრმა და კრიტიკული ცოდნა, თეორიის და პრინციპების, 

ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დარგის კომპლექსური ცოდნა. ბიოსამედიცინო ინჟინერიის განვითარებული პრინციპების 

ცოდნით დარგის განვითარება. ბიოლოგიური საფუძვლების გაცნობიერება გაცნობიერება, რომელთა შეფასებას ანვითარებენ 

ბიოსამედიცინო ინჟინრები.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი –ბიოსამედიცინო ინჟინერიისათვის დამახასიათებელი პრობლემების გადაჭრის 

სპეციფიური მეთოდების გამოყენება; კვლევითი და პრაქტიკული პროექტების განხორციელება; კრიტიკული შეფასების 

უნარების განვითარება ბიო-სამედიცინო ინჟინერიის სფეროში; უნარი გამოიყენოს მათემატიკის, ბიოლოგიის და 

საინჟინრო მეცნიერებების ცოდნა ბიო-სამედიცინო ინჟინერიის პრობლემების გადასაჭრელად; უნარი შექმნას და ჩაატაროს 

და  ექსპერიმენტები, ისევე როგორც ანალიზის უნარი. ექსპირემტული გაზომვები და მათი ინტერპრეტაცია ცოცხალი 

სისტემების მდგომარეობის შესახებ; სისტემების, კომპონენტების და პროცესების დიზაინის დამუშავების უნარი. შეუძლია 

მკაფიო პრეზენტაცია თავისი შეხედულებების მიღებული ცოდნის და პროფესიონალური ლოგიკით ფართო აუდიტორიის 

წინაშე. აქვს უნარი გამოიყენოს თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები და გამოთვლითი ინსტრუმენტარიები 

ტექნიკური მიზნით. შეუძლია ფუნქციონირება მულტიდისციპლინარულ გუნდის შემადგენლობაში. შეუძლია მოწინავე 

მათემატიკური (მათ შორის სტატისტიკური) მეცნიერების მიღწევების გამოყენება   ინტერფეისული სისტემების 

პრობლემები ბიოლოგიურ სისტემებთან მიმართებაში. აქვს უნარი დაეუფლოს და იზრუნის ცოდნის მუდმივ განახლებაზე 

მთელი სიცოცხლის მანძილზე. 

დასკვნის გაკეთების უნარი – მრავალმხრივი განათლება აუცილებელი, რომ გამოიყენოს ტექნიკური გადაწყვეტილებები 

გლობალური და სოციალურ კონტექტსტში, მონაცემების ანალიზის და/ან   სიტუციების ანალიზი სტანდარტების 

მიხედვით და განსხვავებული მეთოდების და არგუმენტირებული ფორმის დასკვნების გაკეთება მათ საფუძველზე. 

კომუნიკაციის უნარი – შუძლია ეფექტურად განახორციელოს ურთიერთობები ზეპირ და წერილობით ფორმით, 

მოამზადოს დაწვრილებითი წერილობითი ანგარიშები, იდეების და პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ, ინფორმაციის 

მიწოდება პროფესიონალებისათვის ინგლისურ და სხვა უცხო ენაზე. შემოქმედებითი მიდგომა თანამედროვე 

საინფორმაციო-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების გამოსაყენებლად. თავისუფალი კომუნიკაცია ინგლისუ ენაზე.  

სწავლის უნარი – აღნიშნულ დარგში  და ზოგად სფეროში სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის 



თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; 

ღირებულებები –აღნიშნულ დარგისა ღირებულებების ჩამოყალიბების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა, პროფესიული 

ღირებულებების დაცვა (სიზუსტე, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, ორგანიზაცია და ა.შ.), პროფესიული და ეთიკური 

პასუხისმგებლობის შეგნება. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 
ფიზიკის მაგისტრი გამოყენებითი ფიზიკის სპეციალიზაციით  050211 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია კვლევის ფიზიკური მეთოდების (მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, 

ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფია და სხვა) შესწავლა მედიცინაში. ფიზიკის დარგში  

„სამედიცინო  ფიზიკის“ პროგრამის  შექმნა  განაპირობა მოთხოვნამ ამ სპეციალობაზე,  რაც გამოწვეულია თანამედროვე  სამედიცინო 

და ტექნიკური დიაგნოსტიკური ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარებით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 
ცოდნა  და გაცნობიერება    

სამედიცინო ფიზიკის სფეროსათვის დამახასიათებელი კვლევითი, ტექნოლოგიური,  დიაგნოსტიკური და ექსპერტული მეთოდების  

ღრმა და სისტემური ცოდნა,რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს პრობლემების 

გადაჭრის გზებს.   

� სამედიცინო ფიზიკის   სფეროს მიმართულებებით კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება. 

� სამედიცინო  ფიზიკის   სფეროში  მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების საფუძველზე ახალი,ორიგინალური იდეების 

შემუშავების საშუალება;  

� სამედიცინო ფიზიკის   ძირითადი სფეროების ურთიერთკავშირის გაცნობიერება; 

� კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების ცოდნა სამედიცინო  და ელექტრონული აპარატურის გამოყენებისას და 

ცალკეული პრობლემების გადაჭრის გზების გაცნობიერება; 

� სამედიცინო აპარატურის ხარისხის შეფასებისა და კონტროლის მეთოდების ცოდნა; 

ცოდნის  პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

სფეროს ღრმა და სისტემური  ცოდნის საფუძველზე კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, 

მათ შორის, მედიცინაში კვლევის ფიზიკური მეთოდების გამოყენებით  კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება სამედიცინო 

ფიზიკის  სფეროში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. 

 

� სამედიცინო ფიზიკის თეორიული დებულებებისა და პრინციპების კრიტიკული და არგუმენტირებული გააზრება; 

� სამედიცინო  ფიზიკის  სფეროში ახალი ტექნიკური და ტექნოლოგიური ინფორმაციის მოძიება,  დამუშავება და 



კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი,ორიგინალური გზების მოძიება; 

� დასახული მიზნების მისაღწევად, შესაბამისი დროითი ჩარჩოების დადგენის უნარი; 

� სამედიცინო  ფიზიკის სფეროში სამედიცინო გამოსახულებების კვლევის უნარი და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება; 

� სამედიცინო ფიზიკის სფეროში უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების საფუძველზე ელექტრონული ტექნოლოგიების და 

მოდელირების მეთოდების გამოყენება  და კვლევების დამოუკიდებლად განხორციელება; 

� პროგრამის ათვისების შედეგად მაგისტრი დამოუკიდებლად შეძლებს თანამედროვე დონეზე სამედიცინო ფიზიკის (ისეთები 

როგორიცაა მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია,კომპიუტერული ტომოგრაფია,ულტრაბგერითი 

დიაგნოსტიკა,პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფია და სხვა) კვლევების ჩატარებას . მათი თვისებების შესწავლას და 

გამოყენების სფეროების განსაზღვრას.   

დასკვნის  უნარი  

მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება, სტანდარტული მეთოდებით მათი გაანალიზება  და 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

� სამედიცინო ფიზიკის  პრობლემების გადასაწყვეტად უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური 

სინთეზი და მონაცემების საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

� დასკვნის შედგენა და განმარტება სამედიცინო ფიზიკის  სფეროში (მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია,კომპიუტერული 

ტომოგრაფია,ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა,პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფია და სხვა)  მიღებულ სამედიცინო 

გამოსახულებებზე. 

კომუნიკაციის  უნარი 

თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულო საზოგადოებასთან 

ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნებისა და საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა 

გათვალისწინებით; ლაკონურად, გასაგებად და ენობრივი ნორმების სრული დაცვით პროფესიული დოკუმენტაციის   

შედგენისა და წარმოდგენის უნარი; 

� პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   

� მშობლიურ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაციის, სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირად 

გადაცემის, ასევე საჯარო გამოსვლისა და მეცნიერული პოლემიკის უნარი. 

� როგორც სამედიცინო ფიზიკის სფეროს სპეციალისტებთან, ასევე სხვა დარგების წარმომადგენლებთან საკუთარი 

მოსაზრებების საჯაროდ წარდგენა და დაცვა, ნათლად დასაბუთება. 

სწავლის უნარი 

 სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი გარემოსა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

� ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად 

შეფასება, ცოდნის განახლების საჭიროების თვითშეფასება და განათლების მესამე საფეხურზე (დოქტურანტურა) სწავლის 

გაგრძელების საჭიროების დადგენა;  

� სამედიცინო ფიზიკის  სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის 

და  უწყვეტი განათლების  მიღების უნარი. 

ღირებულებები  

ფიზიკისა და სამედიცინო  სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება, 

ღირებულებებისადმი თავისი და  სხვების  დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებში წვლილის 

შეტანა. 



� ეთიკისა  და ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა; 

� მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; 

�   ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღებისა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

სამედიცინო ფიზიკის სფეროში პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, 

ორგანიზებულობა და სხვ.) დაცვა. 
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ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში 0401 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

დოქტორანტურა წარმოადგენს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო-პროფესიული მომზადების 

დამამთავრებელ საფეხურს, რომლის მიზანია ისეთი სპეციალისტის მომზდება, ვისაც ექნება მეცნირული კვლევის დამოუკიდებლად 

წარმართვისა და საგანმანათლებო დაწესებულებაში პედაგოგიური საქმიანობის უნარი.  

წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს ინფორმატიკის დარგში მაღალკვალიფიციური სამეცნიერო კადრის 

მომზადებას, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის აუცილებელი სამეცნიერო და პრაქტიკული ხასიათის ამოცანების 

გადაწყვეტისათვის. ინფორმატიკის მიმართულებით დოქტორების მომზადების აუცილებლობა გამოწვეულია საქართველოში 

კვალიფიციური კადრების დეფიციტით.  

 სადოქტორო პროგრამის მიზანია პრობლემა-ორიენტირებული დარგობრივი კურსების საშუალებით კომპიუტერული 

ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული მოდელირების პრინციპების, თეორიული და გამოყენებითი ამოცანების კვლევის, თვისობრივი 

ანალიზის მეთოდების დაუფლება.  

მეტად მნიშვენელოვანია ის, რომ დოქტორანტის კვლევითი საქმიანობა ეფუძნებოდეს თანამედროვე კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს 

და საკვლევ პრობლემასთან დაკავშირებული კომპიუტერული სიმულაციის მაღალ მეცნიერულ დონეზე დაგეგმვასა და ჩატარებას. 

ამასთან, სადოქტორო პროგრამა ითვალისწინებს სწავლების თანამედროვე მეთოდების დაუფლებას და დოქტორანტების ჩაბმას 

სასწავლო პროცესში.  

სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის პროცესში დოქტორანტს აქვს შემოქმედებითად მუშაობის შესაძლებლობა და სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის წარმოების თავისუფლება, რაც მას აყალიბებს არა მხოლოდ როგორც კარგ პროფესიონალსა და სპეციალისტს, 



არამედ უვითარებს იმ ღირებულებებს, რაც სფეროსათვის არის დამახასიათებელი. 

სადოქტორო პროგრამის ძირითადი მიმართულებებია: 

1. კომპიუტერული ქსელებისა და კომპლექსების მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფა; 

2. ინფორმაციის დაცვის სისტემები, ინფორმაციული უსაფრთხოება; 

3. ინფორმატიკის თეორიული საფუძვლები; 

4. კომპიუტერული და მათემატიკური მოდელირება; 

5. მართვის ავტომატიზებული სისტემები; 

6. კომპიუტერული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში; 

ხელოვნური ინტელექტი; 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

• ცოდნა და გაცნობიერება  

დოქტორანტურის კურსდამთავრებული შეიძენს კომპიუტერული ტექნოლოგებისა და კომპიუტერული მოდელირების დარგების 

უახლოეს მიღწევებზე დაფუძნებულ ცოდნას, რაც მისცემს მას არსებული ცოდნის გაფართოვებისა და კვლევით საქმიანობაში 

ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას. 

ინფორმატიკის დოქტორი შეძლებს დაამუშავოს ანალიტიკური და ექსპერიმენტული მეთოდები, რომელიც მას მისცემს 

საშუალებას დამოუკიდებლად აწარმოოს  სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა; 

• ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

მნიშვნელოვანი სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული ხასიათის სამუშაოების დამოუკიდებლად შესრულება; კონკრეტული 

სამეცნიერო-კვლევითი ამოცანის გადაწყვეტისას თანამედროვე კომპიუტრული ტექნოლოგიის მიზნობრივად გამოყენება; 

მონაწილეობა  საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესში კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და 

კომპიუტერული მოდელირების მიმართულებით; ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების 

შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

• დასკვნის უნარი  

კონკრეტული სამცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული ხასიათის პროექტების შესრულებისათვის საჭირო მონაცემების შეგროვება, 

მათი რაოდენობირივი და ხარისხობრივი დამუშავება, ანალიზი და ამის საფუძველზე მეცნიერულად დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება; ამათუიმ პრობლემის შესწავლისას წამოჭრილი ამოცანების ანალიზის საფუძველზე პრობლემის 

გადაჭრისათვის ეფექტიანი გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება;  

• კომუნიკაციის უნარი 

მსჯელობისა და მისგან გამომდინარე დასკვნების ნათლად და ადრესატისათვის მისაღები ფორმით მიწოდების უნარი როგორც 

ზეპირად, ისე წერილობით ქართულ და უცხოურ ენებზე; საჭირო დოკუმენტაციის, მათ შორის სამეცნიერო სტატიების 

მომზადების უნარი; საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში უცხო ენაზე ჩართვის უნარი; 

დასახული მიზნების მისაღწევად თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების/რესურსების ეფექტიანად გამოყენების უნარი; 

• სწავლის უნარი  

დოქტორანტურის კურსდამთავრებული შეძლებს დამოუკიდებლად გაეცნოს და გაანალიზოს თანამედროვე სამეცნიერო 

ლიტერატურა და გამოიყენოს კვლევითი საქმიანობის პროცესში; შეიძენს ცვლილებებისადმი მზადყოფნის უნარს; შეძლებს ახალ, 

გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში საქმიანობას, რაც გამოწვეულია ინფორმატიკის დარგის სწრაფი 

განვითარებით;  

• ღირებულებები  



დოქტორანტურის კურსდამთავრებული შეძლებს ზნეობრივი და სამეცნიერო ღირებულებებისადმი თავისი და კოლეგების 

დამოკიდებულების ობიექტურად შეფასებას, მათი დამკვიდრების მიზნით ინოვაციური მეთოდების შემუშავებას 
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მათემატიკის დოქტორი,    0501 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

თანამედროვე ტექნოლოგიურ და ინდუსტრიულ პროცესებში ფართოდ გამოიყენება რთული სტრუქტურის დრეკადი კომპოზიტური 

მასალები და არსებითად განსხვავებული ფიზიკური თვისებების მქონე მასალებისგან შედგენილი კონსტრუქციები. ასეთი 

კომპოზიტური მასალებისა და კონსტრუქციების კლასს მიეკუთვნება ჰემიტროპული დრეკადი მასალები, ორი ან რამდენიმე დრეკადი 

მასალისგან დამზადებული ნარევები, მეტალურ-კერამიკული კომპოზიტები და მათი სხვადასხვა კომპოზიციები. ექსპერიმენტულმა 

გამოკვლევებმა დაადასტურა, რომ ასეთ კომპოზიტებსა და კონსტრუქციებს აღმოაჩნდათ ისეთი მექანიკური თვისებები, რაც არ 

გვხვდება დრეკადობის კლასიკურ თეორიაში. ფრიად მნიშვნელოვანია, რომ ანალოგიური თვისებები მჟღავნდება სხვადასხვა ტიპის 

სხეულებში, როგორც მიკრო – ატომურმოლეკულურ დონეზე (კვარცი, ბიოლოგიური მოლეკულები, ძვლების მოლეკულარული 

სისტემები), ასევე მაკრო დონეზე (სპირალური, სჭვალის ტიპის, ბოჭკოვანი და თხელი მემბრანული ტიპის ჩართვების შემცველი 

კომპოზიტები, პლასტიკატები, ნანომასალები და სხვა).   

  ამიტომ ასეთი მასალების მათემატიკური მოდელების შედგენას, გამოკვლევას და გაანალიზებას შესაბამისი მექანიკური, თერმული, 

ელექტრული, მაგნიტური და სხვა ფიზიკური თვისებების დადგენის მიზნით თეორიულ მნიშვნელობასთან ერთად დიდი 

პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს. კერძოდ, ფრიად დიდი თეორიული ინტერესის საგანს წარმოადგენს შესაბამისი მათემატიკური 

ამოცანების კორექტულობის (ამონახსნთა არსებობის, სიგლუვის, ერთადერთობისა და მდგრადობის) შესწავლა და ადექვატური 

გამოთვლითი ალგორითმების შექმნა პრაქტიკული გამოყენების მიზნით. 

    სამეცნიერო ლიტერატურაში ასეთი ზოგადი ტიპის სამგანზომილებიანი შერეული სასაზღვრო საკონტაქტო ამოცანების თეორია 

ბზარის ტიპის დეფექტების შემცველი რთული კომპოზიტური სხეულებისათვის არ არის დამუშავებული.  

     ასევე სხვადასხვა მოვლენებს სწავლობს სისტემების ზოგადი თეორიაც. ის შეისწავლის სხვადასხვა მოვლენების გამომწვევ 

ფაქტორებს შორის ფორმალურ ურთიერთდამოკიდებულებებს, იკვლევს გარედან მოქმედი პორობების შედეგად მათ ცვლილებებს 

დროში და სივრცეში. ამა თუ იმ მოვლენაზე დაკვირვების შედეგები აიხსნება მხოლოდ მისი გამომწვევი ფაქტორების 

ურთიერთქმედებით. ამ ფაქტორებს შორის ზოგი გარეგანი ხასიათისაა, ზოგი კი – შინაგანი. შინაგანი ფაქტორების 



ურთიერთდამოკიდებულებები ერთობლიობაში ქმნიან სისტემას. აღნიშნული თეორიის გამოსაკვლევ ობიექტს წარმოადგენს სწორედ 

ასეთი სისტემები და ამ თეორიის ძირითადი ამოცანაა შეისწავლოს სისტემების ფუნქციონირების კანონზომიერებები. შევნიშნოთ, რომ  

სისტემების ზოგადი თეორიის ელემენტებს შორის განსაზღვრულია გარკვეული შინაგანი კავშირები, ამიტომ  ამ თეორიის 

ფუნდამენტური დებულებების განხილვას მივყავართ ლოგიკისა და სიმრავლეთა თეორიიას ძირითად პრინციპებთან, უსასრულო 

კომბინატორიკის, გრაფთა თეორიის, სიმრავლეთა და ფუნქციათა ზომადობის საკითხებთან.   

    დინამიკური და კვაზიდინამიკური სისტემები წარმოადგენენ ზოგადი სისტემების თეორიის ერთერთ მიმართულებას.  ამ 

თეორიისათვის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს არსებობისა და ერთადერთობის   საკითხის შესწავლა სხვადასხვა ფაზურ 

სივრცეებში.  ცნობილია, რომ დინამიკური სისტემების არსებობის საკითხი უშუალოდ უკავშირდება უსასრულო კომბინატორიკის 

ცნობილ დებულებას (კერძოდ, ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლების ლოკალური ამონახსნის არსებობის კოში–პეანოს 

თეორემა ექვივალენტურია კენიგის ლემის გარკვეული სუსტი ფორმის). დინამიკური და კვაზიდინამიკური სისტემების 

ერთადერთობა პირდაპირ კავშირშია ასეთი სისტემების მეტრიკული ტრანზიტულობის, ანუ  დინამიკური და კვაზიდინამიკური 

სისტემების ერგოდულობის საკითხებთან. თავის მხრივ ერგოდული თეორიის შექმნა გამპირობებული იყო სტატისტიკური მექანიკის 

პრობლემური საკითხების განხილვის აუცილებლობით და შესაბამისი თვისებების შესასწავლად. მეორეს მხრივ, სიმრავლეთა 

ზომადობის ძირეული საკითხი უშუალოდ უკავშირდება უსასრულო თამაშთა თეორიის ფუნდამენტურ ცნებებსა და მეთოდებს 

(მაგალითად, შტეინჰაუზ–მიჩელსკის დეტერმინირების აქსიომას მომგებიანი სტრატეგიის არსებობის შესახებ, ბანახ–მაზურის 

უსასრულო თამაშს ღერძზე და სხვ.). ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ბევრ ამოცანას მივყავართ ფუნქციათა და 

სიმრავლეთა ზომადობის საკითხების გამოკვლევასთან       დინამიკური და კვაზიდინამიკური სისტემების კლასების მიმართ, ხოლო 

არაზომადი სიმრავლის არსებობა ასეთი სისტემების მიმართ დაკავშირებულია ამორჩევის აქსიომის არათვლად ფორმასთან. 

    დინამიკური და კვაზიდინამიკური სისტემების არსებობისა და ერთადერთობის  საკითხი შესწავლილია  ბევრი კლასიკური  

სივრცისათვის (მაგალითად, არაცარიელი კომპაქტური მეტრიკული სივრცეებისათვის, ლოკალურად კომპაქტური ტოპოლოგიური 

ჯგუფებისათვის, სასრულგანზომილებიან ევკლიდეს სივრცისათვის და სხვ.). 

   ბუნებრივია, საინტერესოა ანალოგიური საკითხების გამოკვლევა უსასრულოგანზომილებიანი სივრცეებისათვის. ასეთი სივრცეებში 

დინამიკური და კვაზიდინამიკური სისტემებისათვის სტანდარტული მეთოდების გამოყენება ვერ ხერხდება იმის გამო, რომ 

აღნიშნულ სივრცეებში არ არსებობს ყველა პარალელური ძვრების მიმართ დინამიკური და კვაზიდინამიკური სისტემა. ამიტომ 

ბუნებრივი გახდა დინამიკური და კვაზიდინამიკური სისტემების არსებობის პრობლემის გამოკვლევა უსასრულოგანზომილებიანი 

სივრცეებისათვის იმ პირობით, რომ ან ფაზური სივრცის გარდაქმნათა ჯგუფის როლში განხილული ყოფილიყო გარკვეული ყველგან 

მკვრივი  ქვესივრცე ან ასეთ სივრცეებში აგებული ყოფილიყო ლებეგის ზომის ანალოგები. აქვე შევნიშნოთ, რომ  დინამიკური და 

კვაზიდინამიკური სისტემების არსებობისა და ერთადერთობის საკითხების კვლევაში მნიშვნელოვანი ფაქტორია ჯგუფური 

სტრუქტურის გათვალისწინება. 

   და ბოლოს, ბოლო ათეული წლების განმავლობაში მეცნიერების განვითარების საფეხურებმა აჩვენა, რომ დისკრეტული 

სტრუქტურების სხვადასხვა თვისებების კვლევა  მნიშვნელოვანია  როგორც ზუსტ,  საბუნებისმეტყველო და ტექნიკური დარგების 

(ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმია, მედიცინა, საინჟინრო და სხვ), ასევე ჰუმანიტარული დარგების (ეკონომიკა. სოციოლოგია, 

იურისპოდენცია, და სხვ.)  შემდგომი სრულყოფისათვის. ამ თეორიების საკითხების კვლევის პროცესში არსებითად გამოიყენება 

დამხმარე სიმრავლურ–თეორიული მეთოდები, ჯგუფთა თეორიის ელემენტები და სხვა. აქედან გამომდინარე დისკრეტული 

სტრუქტურები უშუალოდ დაკავშირებულია ისეთ დარგებთან, როგორიცაა: ალბათობის თეორია, ალგორითმების თეორია, 

კომბინატორული გეომეტრია, ქსელური ნაკადების თეორია, ოპტიმალური მართვის თეორია, უსასრულო კომბინატორიკა და სხვ. 

ამიტომაც მსოფლიოს მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში დიდი ყურადღება ექცევა დისკრეტული სტრუქტურების თვისებების 

შესწავლას. დისკრეტული სტრუქტურების შესწავლა და გამოყენება მნიშვნელოვანია როგორც სასკოლო, ასევე, რა თქმა უნდა,  



უმაღლესი მათემატიკის სასწავლო კურსებში. მათემატიკაში ხშირია შემთხვევები, როცა ელემენტალური ამოცანების ამოხსნა 

დაკავშირებულია გარკვეულ სირთულეებთან.  ხშირ შემთხვევებში, კი ასეთი ამოცანები რჩება ამოუხსნელ პრობლემად. ამ 

თვალსაზრისით ბევრი სასკოლო ამოცანა წარმოადგენს მეცნიერულ ინტერესს. არსებითია, რომ მათემატიკის ასეთ მიმართულებაში 

ტერმინები ,,სასკოლო” და ,,უმაღლესი” არ არის გამიჯნული. მათემატიკაში სწორედ ასეთ კონცეპტუალური მიდგომების 

რეალიზაცია ხდება დისკრეტული სტრუქტურების კვლევის სივრცეში. დისკრეტულ სტრუქტურებს ხშირ შემთხვევაში აქვთ 

თვალსაჩინო, ვიზუალური ხასიათი. ამავე დროს შევნიშნავთ, რომ  წარმოდგენილი საკითხები მოითხოვს ტექნიკურ აპარატს, 

რომელიც უკავშირდება უწყვეტ სახეთა თვისებების გამოყენებას. კერძოდ, ალგებრულ წირთა და ზედაპირთა ღრმა თვისებების 

შესწავლას. განხილული იქნება ზემოთ მოყვანილი საკითხებისადმი მიდგომის   ორი ასპექტი: 

1) დისკრეტული სტრუქტურების და სისტემების, კერძოდ წერტილოვანი სიმრავლეების, თვისებების შესწავლისას უწყვეტი 

სახეების გამოყენება; 

2) უწყვეტი სახეების შესწავლისას სიმრავლურ–თეორიული სტრუქტურების გამოყენება. 

     ჩვენ განვიხილავთ წერტილოვანი დისკრეტული სტრუქტურების ისეთ მნიშვნელოვან ობიექტებს, როგორიცაა დისკრეტული 

სიმრავლეები და მათ ზოგიერთ ქვესიმრავლეებს მრავალგანზომილებიან ევკლიდურ სივრცეებში. 

   უნდა აღინიშნოს, რომ საკითხები, რომელიც დაკავშირებულია დინამიკური და კვაზიდინამიკური სისტემების არსებობისა და 

ერთადერთობის საკითხებთან სხვადასხვა ფაზურ  სივრცეებში, არ არის ბოლომდე შესწავლილი. 

     ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, პროგრამის მიზანია ცოდნის გაღრმავება და მეცნიერული კვლევების ჩატარება 

შემდეგი მიმართულებებით:  

1) რთული სტრუქტურის კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისათვის სასაზღვრო, სასაზღვრო-

საკონტაქტო, შერეული, ჭრილის ტიპის და სხვა  ამოცანების გამოკვლევა სხვადასხვა მათემატიკური მოდელებისათვის 

შესაბამისი მექანიკური, თერმული, ელექტრული, მაგნიტური და სხვა ფიზიკური თვისებების დადგენის მიზნით;  

2) სხვადასხვა ფაზურ სივრცეებში დინამიკური და კვაზიდინამიკური სისტემების არსებობისა და ერთადერთობის საკითხთან 

დაკავშირებული ამოცანები; 

3) შემთხვევითი  პროცესებისა  და   მათთან  ასოცირებული სტატისტიკური სტრუქტურების ზოგიერთი თვისების შესახებ; 

4)  დისკრეტული სტრუქტურები და მათი სიმრავლურ–თეორიული და კომბინატორული მახასიათებლები. 

   კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი ამოცანები: 

   შერეული და სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანების გამოკვლევა რთული სტრუქტურის მქონე კომპოზიტური დრეკადი 

სხეულებისათვის. ბზარის ტიპის დეფექტების შემცველ მასალებში ძაბვების კონცენტრაციის ზონებისა და შესაბამისი სინგულარობე-

ბის დადგენა, ასევე შერეული ამოცანებში ძაბვების სინგულარობების დადგენა იმ წირების მიდამოში, რომელთა გასწვრივაც იცვლება 

სასაზღვრო პირობის ტიპი; 

   დარბუს  ტიპის სასაზღვრო ამოცანის გამოკვლევა ჰიპერბოლური სისტემების ერთი კლასისათვის არაწრფივი წყაროს წევრით. 

ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის პირობების დადგენა. აგრეთვე იმ შემთხვევების გამოყოფა, როცა ამოცანას გააჩნია 

ფეთქებადი ამონახსნი; 

   სხვადასხვა უსასრულოგანზომილებიანი ტოპოლოგიური ვექტორული სივრცეების აღჭურვა ინვარიანტული და 

კვაზიინვარიანტული ზომებით და ამ სივრცეებზე განსაზღვრული სხვადასხვა  დინამიკური და კვაზიდინამიკური სისტემების  

ყოფაქცევის აღწერა  აგებული ზომების ტერმინებში; 

   სხვადასხვა დაკვირვებადი სტოქასტური პროცესისათვის მისი აღმწერი სტატისტიკური სტრუქტურის აგება და მისი თვისებების 

შემდგომი კვლევა. კერძოდ, ამ პროცესის განმსაზღვრელი პარამეტრებისათვის  სხვადასხვა  სტატისტიკების   აგება; 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 



ა) ცოდნა და გაცნობიერება – მათემატიკის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ 

ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). 

არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება; 
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი –ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა. 

ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა 

ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 
გ) დასკვნის უნარი – ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, 

რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური 

გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება; 
დ) კომუნიკაციის უნარი –ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე 

საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე; 
ე) სწავლის უნარი –უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა 

სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში; 
ვ)ღირებულებები – ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ     დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ტექნიკური პროგრესი და თანამედროვე მაღალი ტექნოლოგიების  განვითარება  წარმოშობს მოთხოვნას ისეთ სპეციალისტებზე  

რომლებიც მუშაობენ საინჟინრო ფიზიკის (გამოყენებითი ფიზიკა)  სფეროში. საინჟინრო   ფიზიკის  სადოქტორო  პროგრამის  მიზანია  

ისეთი   სპეციალისტების   მომზადება,   რომლებიც დაუფლებული  იქნებიან   ამ დარგის ცალკეულ სპეციალიზაციებს,   როგორებიცაა  

ფიზიკური  ინფორმატიკა,  სამედიცინო  ფიზიკა,  მიკროელექტრონიკა და ოპტოელექტრონიკა, ფიზიკა-ტექნიკური ექსპერტიზა და   

ტექნიკური დიაგნოსტიკა.   პროგრამა მიზნად ისახავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფართო თეორიული ცოდნას და შესაბამისი 

მიმართულებებით კომპლექსური საკითხების გაანალიზებას, ფიზიკური მეთოდების მედიცინაში გამოყენებას და ფიზიკის  ამ 

სფეროში  მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასებას  და ანალიზს. 

რადიაციული  გამოსხივების  არასასურველი  ზემოქმედების  თავიდან აცილების  თანამედროვე მეთოდების ათვისებას და 



სიცოცხლის უსაფრთხოების ნორმატიულ–ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხების ცოდნას და ანალიზს, .მიკროელექტრონიკის 

და   ოპტოელექტრონიკის   ტექნოლოგიური  საკითხების  ათვისებას,  ელექტრონული  ტექნიკის   და   ხელსაწყოების დიაგნოსტიკის  

თანამედროვე  მეთოდების   ათვისებას, კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების ცოდნას  ინტეგრალური სქემებისა და 

ელექტრონული აპარატურის გამოყენებისას. ფიზიკა-ტექნიკური  ექსპერტიზის მეთოდების ათვისებას.საინჟინრო ფიზიკის სფეროში 

სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებულ თემასთან დაკავშირებული  კვლევითი და ანალიტიკური ახალი თანამედროვე 

მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავებას.  

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება – საინჟინრო ფიზიკის   სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის 

გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი 

სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული 

ფარგლების გაცნობიერება; 

� საინჟინრო ფიზიკის   სფეროს ფართო თეორიული ცოდნა და შესაბამისი მიმართულებებით კომპლექსური საკითხების 

გაანალიზება. 

� საინჟინრო ფიზიკის   სფეროში  მიმდინარე მიღწევებისა და სიახლეების კრიტიკული შეფასება და ანალიზი. 

� კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიღწევების ცოდნა ინტეგრალური სქემებისა და ელექტრონული აპარატურის გამოყენებისას.  

� ელექტრონული აპარატურის ხარისხის შეფასებისა და ანალიზი. 

� ფიზიკური  პროცესების და ელექტრონული მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობის მეთოდებისა და საშუალებების, სიცოცხლის 

უსაფრთხოების ნორმატიულ–ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხების ცოდნა და ანალიზი. 

� სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული სადოქტორო თემასთან დაკავშირებული თეორიული და ექსპერიმენტული 

კვლევის თანამედროვე მეთოდების  სისტემური ცოდნა;  

ცოდნის  პრაქტიკაში გამოყენების უნარი-ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; 

შემუშავება ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომებისა, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა 

ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში. 

� საინჟინრო ფიზიკის  სფეროში ახალი ტექნიკური და ტექნოლოგიური ინფორმაციის შემუშავება . 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში  ხელსაწყოების კონსტრუირებისა და დამუშავების პროცესში დაპროექტების ავტომატიზებული 

სისტემის გამოყენება 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული თემასთან დაკავშირებული  კვლევითი და 

ანალიტიკური ახალი თანამედროვე მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება;  

დასკვნის  უნარი -ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, 

რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური 

გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება. 

� საინჟინრო  ფიზიკის სფეროში  წამოჭრილი პრობლემების გადასაწყვეტად  ახალი ინფორმაციის დამუშავების  საფუძველზე 

სწორი დასკვნების ჩამოყალიბების და ანალიზის უნარი. 

� საინჟინრო ფიზიკის  პრობლემების გადასაწყვეტად ახალი და განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი და 

მათ საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

კომუნიკაციის  უნარი– ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში  დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე 



საერთაშორისო სამეცნიერო  საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე. 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში როგორც თეორიული, ასევე ექსპერიმენტული საფუძვლების შესახებ არგუმენტირებული 

მსჯელობა; 

� პრეზენტაციებისა ან წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი.   

� სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის  

უნარი მშობლიურ და უცხოურ ენაზე; 

� როგორც საინჟინრო  ფიზიკის სფეროს სპეციალისტებთან, ასევე სხვა დარგების წარმომადგენლებთან საკუთარი მოსაზრებების 

საჯაროდ წარდგენა და დაცვა, ნათლად დასაბუთება. 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში კვლევის შედეგების წარმოდგენა და გამოქვეყნება საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე 

და  რეფერირებად ჟურნალებში. 

სწავლის უნარი-საინჟინრო ფიზიკის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი  იდეების ან პროცესების 

განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში. 

� სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული  თეორიული და ექსპერიმენტული  ლიტერატურული წყაროების  სწავლის 

დამოუკიდებლად წარმართვა და ათვისება, მიღებული ცოდნის საფუძველზე ახალი თანამედროვე მეთოდების სწავლის 

შემდგომი ეტაპების განსაზღვრა და მომავალი საქმიანობის შეფასება. 

ღირებულებები – ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ  დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

�   ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღება და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

� საინჟინრო ფიზიკის სფეროში პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, 

ორგანიზებულობა და სხვ.) დაცვა. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების დოქტორი 0403 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგი თანამედროვე მეცნიერებისა და ტექნიკის ერთ-ერთი წამყვანი დარგია, 

რომელიც შეისწავლის ავტომატური მართვის სისტემების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის, კონტროლისა და მართვის პრინციპებს, 



ანალიზისა და სინთეზის მეთოდებს. იგი მოიცავს ადამიანური მოღვაწეობის ყველა იმ საშუალებების, წესებისა და მეთოდების 

ერთობლიობას, რომელიც განკუთვნილია სხვადასხვა ბუნების (ტექნიკური, ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური და სხვა) 

დინამიკური სისტემების (მოწყობილობების, პროცესების) მართვისათვის. დარგის ყველა მიღწევა ემსახურება ქვეყნის სამეცნიერო–

ტექნიკურ პროგრესს და მიმართულია წარმოების ნებისმიერ სფეროში შრომის ნაყოფიერების გაზრდისა და გამოსაშვები პროდუქციის 

ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ, მართვის ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმიზაციისაკენ და, რაც მთავარია, ავტომატური მართვის 

სისტემების შემუშავება და გამოყენება სრულად ათავისუფლებს ადამიანს ენერგიის, ნედლეულისა და ინფორმაციის მიღების, გარ-

დაქმნის, გადაცემის და გამოყენების პროცესებში უშუალო მონაწილეობისაგან და ათავისუფლებს მას მძიმე ფიზიკური, ინ-

ტელექტუალური და ჯანმრთელობისათვის მავნე გარემოში შრომისაგან. თანამედროვე  ეკონომიკური ურთიერთობის პირობებში, 

მრეწველობის ნებისმიერი დარგის საწარმოს ეფექტურობა და კონკურენტუნარიანი პროდუქციის გამოშვება უშუალოდაა 

დაკავშირებული ავტომატური მართვის სისტემების თანამედროვე საშუალებების დანერგვასა და სრულყოფილ ექსპლუატაციასთან. 

ამიტომ მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის ქვეშ იგულისხმება კვალიფიციურ სპეციალისტთა 

მოღვაწეობის ის სფერო, რომელმაც გადამწყვეტი როლი უნდა შეასრულოს საქართველოში მოქმედი ენერგეტიკული ობიექტების, 

კვებისა და მსუბუქი მრეწველობის საწარმოების, კავშირგაბმულობისა და სატრანსპორტო სისტემების, სამხედრო მრეწველობის 

ობიექტების, მეტალურგიული და ქიმიური საწარმოების, სამედიცინო ჰოსპიტალური სექტორის, საყოფაცხოვრებო ტექნიკისა და სხვა 

დარგების ოპტიმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე აგებული, ავტომატური მართვის 

სისტემებისა და მოწყობილობების დაპროექტებაში, დანერგვასა და ექსპლუატაციაში როგორც დღევანდელ პირობებში, ისე 

მომავალში. სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს, სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტების მოთხო-

ვნათა შესაბამისად, მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის დარგში სამეცნიერო კადრები, რომლებსაც 

გაცნობიერებული ექნებათ მართვის თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების უახლესი 

მიღწევები და შეძლებენ ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შე-

მუშავებას, ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვას, განხორციელებასა და ზედამხედველობას.   

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც 

არსებული ცოდნის გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე); 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში სისტემური ანალიზის, ოპტიმიზაციის, 

გადაწყვეტილებათა მიღებისა და ინფორმაციის დამუშავების თეორიული საფუძვლებისა და მეთოდების ღრმა ცოდნა, 

ამოცანების დასმა და ფორმალიზაცია, მათემატიკური მოდელების აღწერა და მათი გადაწყვეტის ეფექტურობის შეფასება; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში რთული  (ავტომატური მართვის, საზომი და 

სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო) სისტემების სტრუქტურულ–პარამეტრული სინთეზისა და იდენტიფიკაციის მეთოდების ღრმა და 

საფუძვლიანი ცოდნა; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში რთული  (ავტომატური მართვის, საზომი და 

სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო) სისტემების ეფექტურობის შეფასებისა და პროგნოზირების, თვისებრიობისა და საიმედოობის 

მეთოდების ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა; 

• სხვადასხვა ბუნების (ტექნიკური, ეკონომიკური, ბიოლოგიური, სამედიცინო, სოციალური) რთული ობიექტების მართვის, 

გადაწყვეტილებათა მიღებისა და ოპტიმიზაციის პრობლემებზე ორიენტირებული სისტემებისა და მათი მხარდამჭერი 

ინტელექტუალური მეთოდების ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა; 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:   

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, 

განხორციელება და ზედამხედველობა;  

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში სისტემური ანალიზის, ოპტიმიზაციის, 

გადაწყვეტილებათა მიღებისა და ინფორმაციის დამუშავების ამოცანების გადაწყვეტისათვის ახლებური კვლევითი და 

ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების, ალგორითმებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, რომელიც 

აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში რთული  (ავტომატური მართვის, საზომი და 

სამედიცინო-სადიაგნოსტიკოს) სისტემების სტრუქტურულ–პარამეტრული სინთეზისა და იდენტიფიკაციის, ეფექტურობის 

შეფასებისა და პროგნოზირების, თვისებრიობისა და საიმედოობის ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდების, ალგო-

რითმებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, რომელიც აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 

• სხვადასხვა ბუნების (ტექნიკური, ეკონომიკური, ბიოლოგიური, სამედიცინო, სოციალური) რთული ობიექტების მართვის, 

გადაწყვეტილებათა მიღებისა და ოპტიმიზაციის პრობლემებზე ორიენტირებული სისტემებისა და მათი მხარდამჭერი 

ინტელექტუალური მეთოდების, ალგორითმებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება; 

• ექსპერტული ინფორმაციის მიღების, ანალიზისა და დამუშავების ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდების 

შემუშავება თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძველზე; 

დასკვნის უნარი:  

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და 

მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების 

ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;  

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში რთული ობიექტების სისტემური ანალიზის, 

ინფორმაციის დამუშავების, იდენტიფიკაციის, მოდელირების, ოპტიმიზაციისა და მართვის სრულყოფის პრობლემებზე დასაბუ-

თებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

კომუნიკაციის უნარი:  

• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის სფეროში ახალი ცოდნის, არსებულ ცოდნასთან 

ურთიერთკავშირში, დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ 

პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე; 

• თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძველზე პრეზენტაციების მომზადება უცხოურ ენაზე;   

სწავლის უნარი:  

• უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა 

და საქმიანობის, მათ შორის კვლევის, პროცესში; 

ღირებულებები:  

ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად 

ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ბიზნესის ადმინისტრირების  ბაკალავრი მენეჯმენტის სპეციალობით 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აგრობიზნესის მენეჯმენტის  პროგრამის მიზანია 

მოამზადოს ისეთი სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ აგრო-ბიზნესის, აგრარული წარმოების, მიწის რესურსების მართვას, 

დაეუფლებიან რა ამისათვის საჭირო ძირითად უნარ-ჩვევებს. სტუდენტები პროგრამის ფარგლებში შეისწავლიან იმ საგნებს, რაც მათ 

საბაზრო სივრცეში დამოუკიდებელი ორინეტირების საშუალებას მისცემს. ისინი აგრეთვე დაეუფლებიან აგრარული სფეროს 

სისტემური აღქმისთვის საჭირო დისციპლინებს, რაც მათ დაეხმარება სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ოპტიმალურად ორგანიზების 

და მართვის საქმეში.  

  აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის  ფაკულტეტის აგრობიზნესის მენეჯმენტის პროგრამა საერთაშორისო 

სტანდარტებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს ისეთი კვალიფიციური კადრების მომზადებას, 

რომლებიც აღჭურვილნი იქნებიან თანამედროვე ცოდნითა და გარემოში ადაპტირების უნარ-ჩვევებით და შეძლებენ ბიზნესის 

ეფექტიან მართვას.     

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება –საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის დროს სტუდენტი დაეუფლება ბიზნესის ადმინისტრირების და 

აგრარული სფეროების ფართო თეორიულ ცოდნას:   

საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მას არჩეული მოდულის შესაბამისად ექნება აგრო-ბიზნესისა და აგრარული 

წარმოების, მიწის რესურსების მართვის სფეროების ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს: სტრატეგიული მენეჯმენტის, აგრარული 

საწარმოს ეკონომიკის, გადამმუშავებელი მრეწველობის საწარმოთა ეკონომიკის, ეკონომიკური ანალიზის, აგროპროდუქტების 

მარკეტინგის, აგროსასურსათო სექტორში კოოპერაციული და ინტეგრაციული პროცესების, მიწის მართვის, გეოდეზიის, მიწის 

კადასტრის, მიწის სამართლებრივი რეგულირების, უძრავი ქონების ეკონომიკის, სამიწათმოწყობო დაპროექტების თეორიებისა და 

პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას და კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას; რის საფუძველზე გააცნობიერებს პროფესიული 

საქმიანობის შესაძლებლობების საზღვრებს;  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი –ბაკალავრს პროგრამის დასრულების შემდეგ შეეძლება შემეცნებითი და პრაქტიკული 

უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება ბიზნესის სფეროს აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად  გადასაწყვეტად, კერძოდ 



იგი შეძლებს: პროცესების იდენტიფიცირებას, ორგანიზაციის ეფექტიანობის გაზომვას, ბიზნეს-პროცესის მონაწილეების განსაზღვრას,  

მიზნის ფორმულირებას; მიზნების, ამოცანებისა და შედეგების ურთიერთკავშირის განსაზღვრას: დროითი ჩარჩოების დაგეგმვას და 

მართვას, ბიზნეს-გარემოს შეფასებას, მასთან ადაპტირებას, მარკეტინგული კვლევების განხორციელებას, ანგარიშგების მომზადებას 

და წარდგენას, ფინანსური დოკუმენტების ინტერპრეტაციას, ფინანსური ინფორმაციის ანალიზს და ანგარიშგების მომზადებას, 

საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემების გამოყენებას, ბიუჯეტის მომზადებას, ბიზნეს-გეგმის შედგენას. იგი სათანადო 

ხელმძღვანელობის და მითითებების პირობებში მზად იქნება პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელებისთვის აგრო-

ბიზნესის, აგრარული წარმეობის და მიწის რესრუსების მართვის მიმართულებით.  რისთვისაც გამოიყენებს მენეჯმენტის, 

მარკეტინგის, ფინანსების, ეკონომიკის, აგრარული მიმართულებებით დაგროვილ ცოდნას. 

დასკვნის უნარი – სტუდენტი პროგრამის დასრულების შემდეგ შეძლებს ბიზნესის და აგრარული სფეროსათვის დამახასიათებელი, 

მისი პროფესიული საქმიანობისთვის აუცილებელი მონაცემების შეგროვებასა და განმარტებას, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან 

სიტუაციების ანალიზს. სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის 

ჩამოყალიბებას; გპრაქტიკული გადაწყვეტილების დასაბუთებას; ადაწყვეტილების თანმდევი მოვლენების დაკვირვებას და შეფასებას. 

კომუნიკაციის უნარი – ბაკალავრს შეეძლება ეკონომიკური და აგრარული ტერმინოლოგიის გამოყენებით იდეებისა და ინფორმაციის 

სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და 

რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით. თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მრავალმხრივად 

გამოყენება. ფართო აუდიტორიისათვის მოხსენების ან პრეზენტაციის წარდგენა; უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის მომზადება; კოლექტივთან თანამშრომლობის სულისკვეთებიდან გამომდინარე საქმიანი 

ურთიერთობების დამყარება. 

სწავლის უნარი – საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა 

ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში;  ბიზნესის და აგრარული მიმართულებით ცოდნის პერმანენტული განახლება. 

ღირებულებები –საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული შეეძლებს  პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ 

ღირებულებებთან თავისი და სხვათა დამოკიდებულების შეფასებას და სხვებისთვის გაზიარებას. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

აგრონომია 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

240 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 



ბაკალავრი აგრონომიაში  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

თანამედროვე აგრონომიის განვითარებისათვის განსაკუთრებით აქტუალურია აგრარული დარგის  მაღალკვალიფიციური 

სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ცოდნა და გამოცდილება: აგრონომიის,  

ნიადაგმცოდნეობის, მემცენარეობის, მევენახეობის, მეხილეობის, მებოსტნეობის, აგროქიმიის, მცენარეთა დაცვის, საკვებწარმოების, 

მცენარეთა სელექცია-გენეტიკის, ორგანული სოფლის მეურნეობის, მდგრადი სოფლის მეურნეობისა და აგროეკოლოგიის საკითხებში. 
მომავალ სპეციალისტს აგრონომიული, განათლების საფუძველზე უნდა შეეძლოს სოფლის მეურნეობაში მიღწევების და 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა კომპლექსის გამოყენება, რაც უხვი, მაღალხარისხიანი და ეკოლოგიურად სუფთა მოსავლის მიღების 

საწინდარია. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

აგრონომიის ცოდნა, როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული საფუძვლად უდევს აგრონომიის სფეროში, აგრარულ 

მეურნეობისათვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებას და შესაბამისად პროფესიული საქმიანობის გაცნობიერებას. ნიადაგის 

ტიპების, სტრუქტურის, დამუშავების ხერხების, ნაყოფიერების და მისი ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების პრინციპებს. 

აგრარული კულტურების მავნებელ-დაავადებების და სარეველების გავრცელების პროგნოზირებასა და მათი მოქმედების წინააღმდეგ 

ინტეგრირებული ბრძოლის ღონისძიებების ცოდნას. აგრონომიაში კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას;  ბუნებრივ-

ეკოლოგიური პირობებისა და ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებთ აგრარული წარმოების ოპტიმალური ორგანიზაციის ცოდნას; 

თანამედროვე ტენდენციების, ახალი ინოვაციური მიმართულებებს.  

   ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:                                               

მრავალმხრივი, თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის 

გამოყენება აგრარულ სფეროში. აგრარული   წარმოებისათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის 

გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად: ნაკვეთისა და    კულტურის  შერჩევას, აგრარული წარმოების საკვები სავარგულების 

ზედაპირულ და ძირეულ გაუმჯობესებასა და რაციონალური გამოყენების, შესაბამისი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებოს 

უნარი; დადგენილი აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარებას ოპტიმალურ კალენდარულ აგროვადებში წინასწარ განსაზღვრული 

მითითების შესაბამისად. თესლბრუნვების სისტემის შედგენის,  ნიადაგის  დამუშავების, თესვისა და რგვის სამუშაოების ჩატარების, 

მინდორში და ბაღში ნიადაგის დამუშავების, განოყიერების, მელიორაციის, მოვლა-მოყვანის აგროტექნიკის, მოსავლის ფორმირების, 

მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების, მოსავლის აღების და აღების შემდგომი დამუშავების და დაფასოების ორგანიზების, დარგში 

გამოყენებულ აპარატების, მანქანა–დანადგარების გამოყენების პრინციპები.  

დასკვნის  უნარი:            



აგრარულ  სფეროში მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, სიტუაციათა შედარება  სტანდარტული მეთოდებით, მათი 

გაანალიზება ტექნოლოგიის ცალკეული სტადიების ოპტიმალური შეფასება, რისკ–ფაქტორებზე რეაგირება, ხარისხობრივი და 

რენტაბელური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე პრობლემის იდენტიფიცირება, ფორმულირება და შესაბამისი დასკვნის გაკეთება. 

არსებული ლიტერატურიდან და ელექტრონული წყაროებიდან ექსპერიმენტული მონაცემებისა და ინფორმაციის მოძიების უნარი და 

ამის საფუძველზე ადეკვატური და დასაბუთებული დასკვნის გამოტანა.   

 კომუნიკაციის უნარი: 

საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის სტრუქტურულად და თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი. სტუდენტი შეძლებს  

თანამდროვე კომპიუტერული და სხვა საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ბიბლიოთეკებისა და სხვა ინფორმაციის წყაროების ეფექტიან 

გამოყენებას;  იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და 

ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემას. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

შემოქმედებითად და მიზნობრივად გამოყენება; აგრარულ  სფეროში მიღწეული მეცნიერული და პრაქტიკული შედეგების, 

სიახლეების გაცნობას და მათ დანერგვა-გავრცელებაში მონაწილოების მიღებას.  

სწავლის უნარი:    

სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი სიტუაციისა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. აგრონომიაში საკუთარი 

სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასებას, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენას. თავისი 

შესაძლებლობების შეფასებას, დროის მაქსიმალურად და ეფექტიანად გადანაწილებას, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენას; 

სწავლის წარმატებული შედეგის მისაღწევად, შეძლებს წინააღმდეგობების დაძლევას; სწავლის გაგრძელებას ცოდნის გაღრმავების 

მიზნით.  

ღირებულებები: 

აგრარული  პრინციპების, ბიოლოგიური სრულფასოვნება, აგრარული დარგის ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა 

და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. ეთიკისა, მორალისა  და ზნეობრივი ღირებულებების მიღებული ნორმების დაცვა. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

მეცხოველეობის ბაკალავრი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მოამზადოს მეცხოველეობის ბაკალავრი, რომელსაც ექნება თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ცხოველთა და 

ფრინველთა მოშენების, კვების, რეპროდუქციის საკითხებში. აგრეთვე  მეცხოველეობის პროდუქციის გადამუშავების 

ტექნოლოგიების, პროდუქციის წარმოებისა და შესაბამისი პროცესების მართვის სფეროში. 

მიღებული განათლების საფუძველზე კურსდამთავრებულები შეძლებენ სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებულ 

მეცხოველეობის თანამედროვე აგროტექნიკურ  კომპლექსებში მუშაობას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

აქვს  მეცხოველეობის სფეროს ქვემოთ ჩამოთვლილი  საკითხების მრავალმხრივი  თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა; აცნობიერებს 

პროფესიის  შესაძლებლობებს: 

� აცნობიერებს სიცოცხლის მრავალფეროვნებას;იცის, თუ როგორ გადაეცემა ინფორმაცია  

ცოცხალი ორგანიზმების ერთი თაობიდან მეორეს.აცნობიერებს, თუ რა არის ბიოლოგიური 

ევოლუცია. 
� ქიმიის საფუძვლები; ქიმიური სიმბოლიკა, ნომენკლატურა და ტერმინოლოგია;ატომის და მოლეკულის სტრუქტურა; 

მოლეკულების წონა, ჰიბრიდიზაცია, მოლეკულური ორბიტალები და ნივთიერებები მრავალჯერადი ბმებით.აცნობიერებს 

რექციების სტოქიომეტრიას.ესმის, თუ რა არის ენერგია, რეაქციის ენტალპია; ელექტრონული სტრუქტურა და მისი კავშირი 

ნივთიერების სხვა ელექტრონულ მახასიათებლებთან; ქიმიური ბმების ძირითადი კონცეფციები. სტანდარტული 

ლაბორატორული პროცედურები. 

� კლასიკური და თანამედროვე მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიური კვლევის მეთოდები და მათი გამოყენება წარმოების, 

აგრარულ და ბუნების დაცვის სფეროების შემდგომი განვითარებისთვის. 

� რა როლი აქვს გენეტიკას ცხოველთა პოპულაციის გაუმჯობესებაში; გენეტიკის მატარებელი არსების შესაძლებლობი; 

ინბრიდინგის გავლენა; გამრავლების მნიშვნელობა. 

� თუ რა კავშირშია გენეტიკა, ბიოლოგია და ბიოტექნოლოგია სხვა დარგებთან;იცის მენდელის  მემკვიდრეობითობის 

პრინციპები;აცნობიერებს მემკვიდრეობითობის ქრომოსომულ საფუძვლებს;იცის გენური ინჟინერიის, გენომიკის და 

პროტეომიკის პროცესები;აცნობიერებს თუ რას წარმოადგენს ევოლუციური გენეტიკა. 

� თუ რას წარმოადგენენ ქიმიური სტრუქტურები. თუ რა კავშირია ორგანულ მოლეკულების სტრუქტურასა და მათ თვისებებს 

შორის;ესმის მოლეკულების ურთიერთქმედებების მნიშვნელობა ქიმიასა და ბიოქიმიაში. 

� იცის და აცნობიერებს ორგანული ნივთიერებების მთავარი ჯგუფების ძირითად თვისებებს.აქვს წარმოდგენა მეტაბოლიზმის 

მთავარი გზების შესახებ. 

� ცხოველთა თითოეული ორგანოს ფუქციონირების მექანიზმი;ორგანიზმში თითოეული ორგანოსა და სისტემის 

ურთიერთქმედება;ცოცხალ ორგანიზმზე მანიპულირება; ცალკეული სისტემისა და მთლიანი ორგანიზმის მდგომარეობის 



პირველადი შეფასება. 

� ანატომიის საგანი, მისი ამოცანები, მიზანი და ადგილი სხვა ბიოლოგიურ მეცნიერებებს შორის; ანატომიის კავშირი 

ზოოტექნიკასთან. შინაურ ცხოველთა მოძრაობის ორგანოთა სისტემის დაყოფა პასიურ და აქტიურ აპარატებად. შინაურ 

ძუძუმწოვართა და ფრინველთა ჩონჩხი; ჩონჩხის კუნთების ზოგადი დახასიათება. კუნთების განვითარება. კუნთის, როგორც 

ორგანოს აგებულება; კუნთების კლასიფიკაცია; კუნთის დამხმარე ორგანოები; თავისა და ტორსის ფასციები და 

კუნთები;სუნთქვის, შარდის გამომყოფი და გამრავლების ორგანოების აგებულება; სახეობრივი, ასაკობრივი და სქესობრივი 

განსხვავება;შიგნეულობის ორგანოთა სისტემის მორფო-ფუნქციური დახასიათება. 

� მათემატიკის საფუძვლები:წრფივი ალგებრის, ანალიზური გეომეტრიის, მათემატიკური ანალიზისა და დიფერენციალური 

განტოლებების ძირითად ცნებები, განმარტებები, დებულებები და  მეთოდები. 

� სტატისტიკის საფუძვლები:მასიურ შემთხვევით მოვლენებზე დაკვირვებათა დამუშავების საკითხების ცოდნა. აცნობიერებს 

შემთხვევით სიდიდეთა სისტემის განაწილების კანონის სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე განსაზღვრის, ჰიპოთეზის 

დამაჯერებლობის შემოწმების, განაწილების უცნობი პარამეტრების მონახვის ამოცანებს. 

� ფულადი საშუალებები და გაყიდვები;მატერიალურ-საწარმოო მარაგები;ფინანსური აღრიცხვის ციკლისა და კონტროლის 

ძირითადი პროცედურები;სააქციო კაპიტალი;მიმოქცევის საშუალებები. 

� სამრეწველო მეცხოველეობის პრინციპები:სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა ჯიშების მოშენებისა და რეპროდუქციის 

მეთოდები;შინაურ ცხოველთა სასიცოცხლო ციკლი და პროდუქციის წარმოების პრინციპები;ცხოველთა კვების, ხელოვნური 

განაყოფიერებისა და ლაქტაციის საკითხები;ცხოველებისა და მეცხოველეობის პროდუქციის დისტრიბუციისა და 

რეალიზაციის საკითხები. 

� მეცხოველეობის დარგის ძირითადი საკითხები: მეცხოველეობა-როგორც სოფლის მეურნეობის დარგი. ცხოველის 

მნიშვნელობა და მსოფლიო ეკონომიკა; მსოფლიო მეცხოველეობის პროდუქციის ტენდეციები; ცხოველის როლი ადამიანის 

ცხოვრებაში და მის კვებაში; მეცხოველეობის დიფერენცირება პროდუქტიულობის მიხედვით;  

� ცხოველებთან მუშაობა:ცხოველთა აღწერა და კლასიფიცირება; ძირითადი პროცედურების აღწერა; ძირითადი საკვები 

ინგრედიენტების განსაზღვრა; ქცევის, პირობების, ვადების განსაზღვრა, რომლებიც ტიპიურია რეპროდუქციული 

ციკლისთვის; გარემო პირობების შეფასება, რომლებიც ზემოქმედებას ახდენს მოშინაურებულ ცხოველთა 

ჯანმრთელობაზე; ცხოველთა რეპროდუქციული ციკლი. 

� ცხოველთა საკვები და  კვება:ცხოველთა და ფრინველთა კვების ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს საკვების, პროდუქციის 

ხარისხის გაუმჯობესების, მათი ეკოლოგიური უსაფრთხოების თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ 

გააზრებას.ცხოველებში საკვების მონელების სისტემის ანატომია და ფიზიოლოგია;საკვების მონელების პროცესი; საკვების 

მონელების პროცესში ფერმენტების  მოქმედება საზრდო ნივთიერებებზე; ცხოველის ორგანიზმში საკვების მონელებაზე 

მომქმედი ფაქტორები. 

� შინაურ ცხოველთა ქცევა და მოვლა-შენახვა:ცხოველთა ფიზიოლოგიური პროცესების რეგულაციის მექანიზმები; ცხოველთა 

ადაპტაცია ცვალებად გარემო პირობებში; გარემოს დაგეგმარება ცხოველის პოზიციიდან; კრიტერიუმებით რომელთა 

მიხედვიტაც უნდა შევაფასოთ პროდუქტიულობა და ჯანმრთელობა; როდის ხდება ცხოველის დაძინება? ევროკავშირისა და 

საქართველოს კანონმდებლობა; ცხოველთა და ფრინველთა ქცევა–სადღეღამისო, რეპროდუქციული, დედობრივი, ადრეული 

და პრენატალური, თვითმოვლის,  სოციალური და მტაცებლური ქცევა. 

� შინაურ ცხოველთა ზრდისა და განვითარების თეორიული ასპექტები;ინტაქტური ცხოველის ზრდა  და ზრდის დიაგრამები ; 

ძვალი, კუნთი და ცხიმი;  ალომეტრიული ზრდა. 

� ცხოველთა  რეპროდუქციის  სფერო, რომელიც მოიცავს სანაშენო მოზარდის სწორი გამოზრდის, საუკეთესო მწარმოებლის 



შერჩევის, სპერმის აღების, განზავების, გაყინვის ტექნოლოგიებს და თავის დროზე ცხოველთა ხელოვნური განაყოფიერების 

გააზრებას. 

� ცხოველთა დაავადებები და მათი დიაგნოსტიკის მეთოდები. 

� საკვები პროდუქტების ხასიათი და იდენტიფიცირება; მიღება და მოვლა; გაცხელება და გაცივება;ხილისა დაბოსტნეულის 

დამზადება და შენახვა;კონსერვირება;ცხიმებისა და ზეთების ფუნქციები;ცილების ქიმია;ხორცი;ცხოველებისა და 

ფრინველების ხორცის შემადგენლობა და სტრუქტურა;თევზი, ზღვის პროდუქტები;ხორბალი, ფქვილი;პური და 

ფუნთუშეული ნაწარმი. 

� ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები:სახორცე პირუტყვისა და მისი  ნაკლავის დახარისხება და საბაზრო 

ღირებულების დადგენა.კვების პროდუქტების ძირითადი კომპონენტები; კვების პროდუქტების გადამუშავების ძირითადი 

პროცესები; კვების პროდუქტების უვნებლობის საკითხის დარეგულირების პროცები; კვების პროდუქტების ძირითადი 

სასაქონლო ჯგუფები. 

� ფერმერული მეურნეობების როლი და მნიშვნელობა კვების პროდუქტების წარმოებაში; ბიოტექნოლოგიური მიდგომები 

საკვები პროდუქტების გადამუშავების პროცესში.სურსათის უვნებლობის საკითხები. 

� სარძეო პირუტყვის სასიცოცხლო ციკლი; ლაქტაციის პერიოდში მყოფი ფურები;ახალნაყოლი ფურის მართვა;ჯანმრთელობა 

და დაავადებები;ფურისთვის  კომფორტული პირობები და სადგომი;ხბო და დეკეული;რძის პროდუქტების ხარისხი;  

წუნდება. 

� კუნთოვანი ანატომიის, კუნთოვანი შემადგენლობის, კუნთოვანი სტრუქტურისა და ხორცის საბოლოო ხარისხს შორის 

ურთიერთკავშირი.კუნთის შემადგენლობა 

ტიპები,მიკროსტრუქტურა,შეკუმშვა და მოდუნება;კუნთის მეტაბოლიზმი და კუნთის ხორცად გარდაქმნა. 

� ახალი ხორცის თვისებები და ხორცის ხარისხი; ჟანგვითი პროცესები ხორცში. 

� ხარისხის უზრუნველყოფის  განმარტებები და ძირითადი კონცეფციები,მიზნები, ფუნქციები;გლობალური მართვის პარადიგმა  

სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა); ;ხარისხთან დაკავშირებულიპრობლემები; წყაროები;ტიპები;გაზომვა; 

საკონტროლო სქემა  ; წუნდება; ხარისხისა და უვნელბლობის მახასიათებლები, მათი გაზომვა და  გავრცელება ხარისხის 

უზრუნველყოფაზე/ხარისხის კონტროლზე. 

� სახორცე მეცხოველეობის მართვის პრინციპები; ცხოველების კვებისა და  საკვებთან დაკავშირებული საკითხების 

თავისებურებები; ბიოტექნოლოგიური და გენეტიკური მართვის თანამედროვე მიმართულებები;ბუნებრივი საკვების 

გამოყენების პრივილეგიები ; საკვების მიწოდება და პირუტყვის კვების ციკლები და ფასები;ამინდის ზეგავლენა 

მწარმოებლურობაზე;ზრდის სტიმულატორები.            

  

� ხორცის    გადამუშავება:ხორცის ძირითადი კომპონენტები;ხორცის შემადგენლობის გავლენა ხარისხსა და 

მეთოდები;ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ გადამუშავების რეჟიმზე, პროდუქტის ხარისხზე, შენახვის ვადასა და 

მომხმარებლის მიერ ღირებულების აღქმაზე; არახორცეული ინგრედიენტების აღწერა, რომლებსაც  გადამუშავებული ხორცის 

სხვადასხვა შემადგენლობისათვის იყენებენ; სხვადსხვა ახალი სპეციალური კომპონენტები ხორცის პროდუქტებისთვის; 

ხორცის გადამუშავების პრინციპები და არახორცეული ინგრედიენტები. სწორი შეხამება; გადაამუშავების შედეგები და 

შესაძლო პრობლემები;ხორცის გადამუშავებისა და შენახვის მეთოდები;კვების მრეწველობის დარგის პრობლემები. 

� ეკონომიკური საქმიანობის ძირითადი პრინციპები;  ბაზრის  ტიპები და მათი ფუნქციონირების  თავისებურებები და 

მექანიზმები. 

� მეწარმეობის არსი და ფორმები; ფირმების კლასიფიკაცია და მეწარმეობის სამართლებრივი ფორმები; სამეწარმეო საქმიანობის 



მართვის სისტემა; სამეწარმეო ურთიერთობის ფორმები; სამეწარმეო რისკი და მისი დაზღვევის სისტემა. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 

მიღებული თეორიული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია ქვემოთ ჩამოთვლილი შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების გამოყენება 

მეცხოველეობის სფეროში არსებული  პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. აგრეთვე, სფეროს  კვლევითი ან პრაქტიკული 

ხასიათის პროექტების განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებებით: 

� დანიშნულებისამებრ გამოიყენოს ტერმინოლოგია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების, გენეტიკის, ევოლუციის და ეკოლოგიის 

დარგებში. ამოიცნოს, შეადაროს და განასხვავოს დედამიწაზე მცხოვრები მრავალფეროვანი ორგანიზმების ძირითადი 

ჯგუფები.აღწეროს და გამოიყენოს გენეტიკური მემკვიდრეობითობის პრინციპები.აღწეროს ევოლუციის თეორიის მექანიზმები 

და მისი დამადასტურებელი მტკიცებულებები და ასევე, ენერგიის გაზომვა კალორიმეტრული მეთოდისა და ჰესის კანონის 

გამოყენებით;შეუძლია ქიმიური განტოლებების გაწონასწორება და  მოლების, მასისა და რიცხვის, ლიმიტირებული 

              რეაქტანტის, თეორიული რაოდენობის და პროცენტული რაოდენობის გამოთვლები;ჩაწეროს 

              ქიმიური ნაერთების ფორმულა;გაარჩიოს სხვადასხვა ტიპის ქიმიური რეაქციები, მოლებზე.  

� მიკროსკოპის გამოყენება; ეკოლოგიურ გარემოზე მიკრობების გავლენის შეფასება და მიკროროგანიზმების მრეწველობაში 

გამოყენება;  რეზისტენტობისა  და მოსალოდნელი საშიშროებების შეფასება;ეპიდემიის განვითარების პირობები და 

გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარების ეფექტური კონტროლი. 

� განსაზღვროს გენეტიკური ტესტირების რესურსები; დიაგრამები ისრების გამოყენებით ურთიერთკავშირების 

კოეფიციენტების გამოთვლა; გამრავლების მნიშვნელობის შეფასება; ინბრიდინგის პრაქტიკული მართვა. 

� გაანალიზოს მონაცემები შესაბამისი სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით ორი ან მეტი გენის რუქების დატანა;შეუძლია 

გამოიყენოს გენური ინჟინერიის მეთოდები. 

� დახატოს და ამოიცნოს ტიპიური ორგანული ნივთიერებების სტრუქტურა.შეუძლია გამოიყენოს ზოგიერთი მნიშვნელოვანი 

ქიმიური ნივთიერება სოფლის მეურნებაში, მედიცინასა და ყოველდღიურ საქმიანობაში . 

� ფიზიოლოგიური პროცესების კანონზომიერების ცოდნის გამოყენებით შეუძლია ცოცხალ ორგანიზმს შეუქმნას ცხოვრების 

ჯანმრთელი წესი; ცხოველებს და ფრინველებს გამოუმუშაოს საჭირო თვისებები,რათა ხელი შეუწყოს  მაღალ 

პროდუქტიულობას, სისწრაფეს, ამტანობას, ცხოველის ჯიშების გამძლეობას დაავადებებისადმი. 

� ცხოველის  და ფრინველის იდენტიფიკაცია, მათი სახეობის, სქესის და ასაკის განსაზღვრა. ახდენს ტორსის, თავის ქალას, წინა 

და უკანა კიდურის ძვლების, სახსრების, კუნთების და კანის აგებულებას და ტოპოგრაფიას;შიგნეულობის, 

გულსისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემაში შემავალი ორგანოების კლასიფიკაციას და სახეობრივ განსხვავებებს. 

� მატრიცების, დეტერმინანტების, სიმრავლეთა თეორიის, რიცხვითი მიმდევრობისა და ფუნქციის ზღვართა თეორიის, ინტეგრალური 

და დიფერენციალური აღრიცხვის  გამოყენებით როგორც პრაქტიკული, ასევე თეორიული ხასიათის მქონე ამოცანების მათემატიკური 

მოდელებით ამოხსნა.დარგისათვის დამახასიათებელი პრობლემების გადასაჭრელად, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური 

სტატისტიკის ელემენტების გამოყენებით კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ 



განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. 

� მეცხოველეობის სფეროს დიფერენცირება ჯიშებისა და მათი პროდუქტიულობის მიხედვით;ცხოველურ საკვებში 

ენერგეტიკულობის დადგენა, მისი ეფექტურობის კვლევა და გაუმჯობესება; ცხოველთა ნარჩენების გამოყენება, გზების 

შერჩევა; მეცხოველეობის დიფერენცირებული მიმართულებების ჩამონათვალის გაკეთება და მათი პრაქტიკული დახასიათება. 

 

� ცხოველებთან მუშაობა: მოშინაურებული ცხოველების ნორმალური ფუნქციონირებისა და ჯანმრთელობის ზოგადი 

მდგომარეობის დახასიათება;ზოგად დაავადებათა ამოცნობა და მკურნალობისა და პროფილაქტიკის საერთო მეთოდების  

დასაბუთება;ინდივიდუალური მოშინაურებული ცხოველის ამოცმობის მეთოდების დემონსტრირება;მოშინაურებული 

ცხოველის უსფრთხოდ, ჰუმანურად და ეფექტურად მოპყრობა, დაკავება და გადაადგილება;ვერტიკალურად ინტეგრირებული 

წარმოების ციკლის მთელი პერიოდის განმავლობაში შინაურ ცხოველთა კვების პრაქტიკის აღწერა. 

� შეუძლია  საკვების ხარისხის შფასება, ცხვადასხვა სახის და ასაკის ცხოველისა და ფრინველის ულუფების და კომბინირებული 

საკვების რეცეპტის გაანგარიშება და შედგენ.; მიღებული შედეგების შეფასება, შესასრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების 

მიზნით. 

� შეაფასოს ცხოველთა და ფრინველთა   ქცევისა და მოვლა–შენახვის შედეგები მათი კვების, ექსპლუატაციის სხვადასხვა 

პირობებში;განახორციელებს ორგანიზმის მთავარი სასიცოცხლო გამოვლინებების მონიტორინგს; შეუძლია გააუმჯობესოს 

ცხოველებისა და ფრინველების ჯანმრთელობა და პროდუქტიულობა. 

 

� საწარმოო სოფლის მეურნეობისა და ბიოლოგიური მეცნიერებების კონცეფციების გამოყენება იმ პრობლემებზე პასუხის 

გასაცემად, რომლებიც რეალურ ცხოვრებაში გვხვდება.სხეულის შემადგენელი ნაწილების გაზომვა. 

� შეაფასოს ცხოველთა reproduqciის პროცესში მიღებული შედეგები და შეიმუშაოს სტრატეგია; გამოიყენოს შერჩეული  

მეთოდი გარკვეული ამოცანების გადასაჭრელად. 

� პირუტყვის დაავადების პროფილაქტიკა (პრევენცია):  შეუძლია დამოუკიდებელი დიაგნიოზირება; თანამედროვე 

სპეციფიკური დიაგნოსტიკის,  სამკურნალო და პროფილაქტიკური საშუალებებისა და მეთოდების გამოყენება. 

� კვების პროდუქტების სამეცნიერო კვლევა: აქვს უნარი პრაქტიკულად განახორციელოს საკვები პროდუქტების 

მიღება,შენახვა,კონსერვირება;  

� სხვადასხვა ცხოველისა და ფრინველის ხორცის აქნა; ცხოველთა კანჭის დამზადება; სოსისის დამზადება;დაკონსერვებული 

(დამარილებული) ხორცის პროდუქტების დამზადება. 

� დაადგინოს კვების პროდუქტების შემადგენლობა;სწორად გამოიყენოს კვების პროდუქტებთან მოპყრობის წესი;  დაიცვას 

სანიტარული ნორმები; მოახდინოს კვების პროდუქტებთან დაკავშირებული მიმდინარე საკითხების შეფასება;დაადგინოს  

სურსათის უვნებლობა დაგამოიყენოს ამ საკითხებთან დაკავშირებული  დადგენილებები. 

� განსაზღვროს საზოგადოების გავლენა კვების პროდუქტების სისტემებზე.აქვს ფერმერული მეურნეობის წარმოების პრაქტიკა; 

სასურსათო პროდუქტების გადამუშავების პროცესში შეუძლია გაითვალისწინოს საზოგადოებრივი მოთხოვნები  ;იყენებს 

რაციონალური კვების მიდგომებს პროდუქტების მარკეტინგში. 

� მუშაობა სარძეო პირუტყვთან; ახალნაყოლი ფურის მართვა;ფურისთვის  კომფორტული პირობებისა და  სადგომის 

უზრუნველყოფა;ცხოველის სხეულის მდგომარეობის შეფასება;წველის პროცედურები და საწველი სისტემები; 

ყუათიანობა;რძის ფასის გაანგარიშება;დეკეულის აწონვა/გაზომვა (რქების მოხერხვა). 

� ხარისხის უზრუნველყოფის/ხარისხის კონტროლის განყოფილების  ორგანიზაცია და პასუხისმგებლობების  აღება;საფრთხის 



ანალიზი;გადაწყვეტილებებს მიღება წუნდების ტიპებთან დაკავშირებით; როგორც დეტერმინირებული  ასევე სავარაუდო და 

შერეული წუნდება;განსაზღვროს ხარისხისა და უვნელბლობის მახასიათებლები.  

� სახორცე მეცხოველეობის სისტემების მართვა:  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოშენების პროგრამის შემუშავება;ძოვების 

მართვა საძოვრებზე;მოშენების სტრატეგიული მართვა;ნაკლავის შემადგენლობის ფორმირება და დახარისხება;ფულადი 

საშუალებების მოძრაობის ანალიზის შემუშავება;ფინანსური გეგმის შემუშავება და მართვა;ფულადი საშუალებების 

მოძრაობის ანალიზის  

� ხორცის    გადამუშავება:  განსაზღვროს ხორცის ხარისხი მისი შემადგენლობის მიხედვით;განსაზღვროს ხორცის კომპონენტთა 

ქიმიური მახასიათებლები;არახორციელი ინგრედიენტები;გამოიყენოს ახალი ტექნოლოგიური მეთოდებიხორცის 

გადამუშავებისთვ:-ემულსიის და დაბეგვილი ხორცის ნარევები;მოზელა-მექანიკურიპროცესი;ფერმენტაცია, 

გაშრობა;შებოლვისა და გაცხელების მეთოდები;აწარმოოს გადამუშავებული პროდუქტების ხარისხის კონტროლი და 

ისარგებლოს უვნებლობის გაუმჯობესების პროგრამებით.ხორცის დამუშავება და  ხარისხის განსაზღვრა;ახალი ხორცის 

გადამუშავება; შეფუთვა და ეტიკეტების მიკვრა. 

� ხორცის კომპონენტთა ქიმიური მახასიათებლების განსაზღვრა: არახორციელი ინგრედიენტების გამოყენება;ახალი 

ტექნოლოგიური მეთოდები ხორცის გადამუშავებისთვის:ემულსიის და დაბეგვილი ხორცის ნარევები;მოზელა-

მექანიკურიპროცესი;ფერმენტაცია, გაშრობა;შებოლვისა და გაცხელების მეთოდები;აწარმოოს გადამუშავებული პროდუქტების 

ხარისხის კონტროლი და ისარგებლოს უვნებლობის გაუმჯობესებისების პროგრამებით. 

� ფასწარმოქმნისა და წარმოების მოცულობის განსაზღვრის პირობების გარკვევა; საქონლისა და მომსახურების 

ინდივიდუალური ბაზრების ფუქციონირების თავისებურებების გათვალისწინება.ფინანსური აღრიცხვის პროცედურების 

გამოყენება; ფინანსური აღრიცხვის მისაღები  მეთოდები გამოყენება და მომხმარებლის ინტერესების დაკმაყოფილება. 

� სამეწარმეო საქმიანობის დაგეგმვა; სამეწარმეო ურთიერთობების ჩამოყალიბება და განვითარება; სამეწარმეო რისკის 

განსაზღვრა და  მისი დაზღვევ 

დასკვნის უნარი 

შეუძლია მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების,გადამუშავებისა და  პროდუქტების დამზადების  სფეროში  არსებული მკაფიოდ 

გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების მოპოვება და ანალიზი სტანდარტული 

მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება: 

� წარმოების ცალკეული სტადიების ოპტიმალური შეფასება, რისკ–ფაქტორებზე რეაგირება, ხარისხობრივი და რენტაბელური 

მაჩვენებლებიდან გამომდინარე პრობლემის იდენტიფიცირება, ფორმულირება და შესაბამისი დასკვნის გაკეთება. 

� არსებული ლიტერატურიდან და ელექტრონული წყაროებიდან ექსპერიმენტული მონაცემებისა და ინფორმაციის მოძიება და 

ამის საფუძველზე ადეკვატურიანალიზისა  და დასაბუთებული დასკვნის გაკეთება.   

კომუნიკაციის უნარი 

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით.  თანამედროვე საინფორმაციო და 



საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მრავალმხრივად გამოყენება. უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა 

და ანგარიშის წარდგენა: 

� შესაძლო დამქირავებლისთვის განახლებული რეზიუმეს და პროფესიული პორტფოლიოს წარდგენა; ეფექტური უნარების 

დემონსტრირება; დასაქმების შესაძლებლობათა მოძიება და 
შეფასება უნივერსიტეტის დასაქმების სამსახურისა და სხვა რესურსების  
გამოყენებით;გასაუბრებისას ეფექტური უნარების დემონსტრირება.გასაუბრებისთვის შესაფერისი მანერების, ჩაცმულობისა 

და ქცევის წესების განსაზღვრა. 

� მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების, გადამუშავების და პროდუქტების დამზადების ტექნოლოგიის სფეროში მიღწეული  

შედეგების, სიახლეების გაცნობა და მათ დანერგვა-გავრცელებაში მონაწილოების მიღება.მოამზადოს ოფიციალური 

დოკუმენტები და ორგანიზაციის/კომპანიის პროფილი;კონფერენციები და  პრეზენტაციები; მოვლენის, ორგანიზაციის, 

არტიფაქტების აღწერა და ანალიზი;ანგარიშები და მოხსენები.გამოიყენოს ორგანიზაციული სტრატეგიების სხვადასხვა 

ფორმები;ჩაატაროს ინტერვიუები;ეფექტურად გამოიყენოს ვიზუალური მასალა.  

სწავლის უნარი  

� საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი სიტუაციისა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

� მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების, გადამუშავების და პროდუქტების დამზადების  ტექნოლოგიაში საკუთარი სწავლის 

პროცესის თანმიმდევრულად და  მრავალმხრივად შეფასება,შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. 

� თავისი შესაძლებლობების შეფასება, დროის მაქსიმალურად და ეფექტიანად გადანაწილება  

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა სწავლის წარმატებული  შედეგის მისაღწევად.   

ღირებულებები                            

� მეცხოველეობისა და კვების მრეწველობის დარგების  პრინციპების, პროფესიული  ფასეულობების დაფასება.მეცხოველეობის 

პროდუქციის წარმოების, გადამუშავების და პროდუქტების დამზადების ტექნოლოგიაში ღირებულებების ფორმირების 

პროცესში მონაწილეობა და მათი დასამკვიდრებისთვის სწრაფვა.  

� პროფესიულ საქმიანობაში პატიოსნების პრინციპების აღიარება. 

� ეთიკისა და ღირებულებების მიღებული ნორმების, მორალის მიღებული ნორმების, 

ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების დაცვა. 

� სიცოცხლისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის წესების დაცვა  და 

მუდმივი სწრაფვა მათი გაუმჯობესებისთვის. 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ბაკალავრი აგროინჟინერიაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მოამზადოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი კონკურენტუნარიანი, საინჟინრო განათლების საფუძვლების მქონე საპროექტო და 

პრაქტიკულ საექსპლუატაციო საქმიანობაზე ორიენტირებული აგროინჟინერი, რომელიც მყარი ბაზისური ცოდნითა და 

ტრანსფერული უნარებით შეძლებს დინამიკურად ცვალებად გარემოში ორიენტაციას, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით 

საპროექტო და საექსპლუატაციო საქმიანობის განხორციელებას, მოტივირებული იქნება  პროფესიული თვალსაზრისით ღირსეული 

წვლილი შეიტანოს საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში. შეძლებს აგროსაინჟინრო სისტემების დაპროექტების, 

თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ექსპლუატაციის და რეგულირების პროცესში, რისკ-ფაქტორების გათვალისწინებას. 

ბუნებრივი წყლების კლასიფიკაციას, წყლის ხარისხის შემოწმებას და მათ შეფასებას თანამედროვე სტანდარტების (ნორმატივების) 

გამოყენებით, ასევე მონიტორინგის განხორციელებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

საინჟინრო ამოცანების გადასაჭრელად მათემატიკის ფუნდამენტური თეორიების, პრინციპებისა და  კონცეფციების ცოდნა; ზოგადი 

ფიზიკისა და ქიმიის ძირითადი კანონებისა და პრინციპების ცოდნა; დაპროგრამების ალგორითმული ენის Visual Basic-ის ცოდნა; 

ტექნიკურ და გარემოსდაცვით საკითხებს შორის ურთიერთდამოკიდებულებების გაცნობიერება; სხვადასხვა ტიპის ელემენტების 

დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის სიმტკიცეზე, სიხისტეზე, მდგრადობაზე და დინამიკურ დატვირთვებზე  გაანგარიშების 

ცოდნა; სითხეების წონასწორობისა და მოძრაობის ძირითადი ცნებების გაცნობიერება; ჰიდროლოგიისა და წყლის რესურსების  

მართვის ძირითადი პრინციპების გაცნობიერება; სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ნიადაგებისა და წყლის ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების ცოდნა; ნიადაგისა და წყლის ტიპიური დამაბინძურებლების ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური მახასიათებლების 

ცოდნა; წყლის ფიზიოლოგიური, ბაქტერიოლოგიური და ბიოლოგიური პროცესების და მისი ხარისხისადმი წაყენებული 
მოთხოვნების ცოდნა და გაცნობიერება; გრუნტის წყლების კვლევის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა და გლობალურ, ეკონომიკურ, 

გარემოს დაცვით და სოციალურ კონტექსტში მათი როლის გაცნობიერება. სამგანზომილებიანი (3D) კონფიგურაციის 

ვიზუალიზაციის, ანალიზის და გადმოცემის მეთოდების ცოდნა; პროექტის მართვის ტექნიკური საშუალებების და დაპროექტების 

მთავარი პრინციპების ცოდნა; საინჟინრო პროექტირების განხორციელების ეტაპების დაგეგმარების ცოდნა; სენსორული გაზომვების 

ცდომილებათა განსაზღვრის მეთოდების ცოდნა; საინჟინრო პროექტირებაში ღია და დახურულ სისტემებში ენერგიისა და მასის 

ბალანსის განსაზღვრის მეთოდების ცოდნა; ელექტროენერგიისა და ელექტროხელსაწყოების გამოყენება აგრო-მრეწვეოლობაში; 

რესურსმზოგი სამანქანო ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებულ კომპლექსურ საკითხების გაცნობიერება; ეკონომიკური 

საქმიანობის ძირითადი პრინციპებისა და მათი რეალიზაციის პირობების გაცნობიერება;  ინტეგრირებული მიკროსქემების 

სპეციფიკაციების გვერდების წაკითხვის ცოდნა; არასასურველი სიხშირეების გავლენის ასაცილებლად ანალოგიური სიგნალის 



სისტემური უზრუნველყოფის ფილტრის შექმნის ცოდნა; კვების პროდუქტების ხარისხის უზრუნველყოფის ცოდნა; ექსპერტიზის  

კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:    

წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად ინჟინერიაში დიდი მოცულობის მქონე მონაცემთა ანალიზზე და შესაბამისი 

საინჟინრო გადაწყვეტილებების შერჩევზე ორიენტირებული მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავება და მათი პრაქტიკაში გამოყენება; 

რაოდენობრივი ქიმიური გამოთვლები; დედამიწაზე მცხოვრები მრავალფეროვანი ორგანიზმების ძირითადი ჯგუფების ამოცნობა, 

შედარება და განსხვავება;  „Solidworks“ და „Auto Cad“ პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით საინჟინრო ამოცანების ამოხსნა; 

ESRI-ის, ArcGIS -ის და ArcIMS -ის  პროგრამების პრაქტიკაში გამოყენება; საინჟინრო ნახაზების კომპიუტერით შესრულება; 

ჰიდროლოგიური მონაცემების აღქმა, ანალიზი და ინტერპრეტაცია; წინასწარი მითითებების შესაბამისად შერჩეული საინჟნრო 

მასალების მექანიკური მახასიათებლების (თვისებების) ექსპერიმენტულ განსაზღვრა; საინჟინრო ამოცანების გადასაწყვეტად, 

სითხეების წონასწორობისა და მოძრაობის ძირითადი ცნებების, განტოლებების და კანონების პრაქტიკაში გამოყენება; ნიადაგისა და 

წყლის მონიტორინგის სისტემების ხარისხის უზრუნველყოფისა და კონტროლის მაჩვენებლების განსაზღვრა; საინჟინრო დიზაინის 

განხორციელება;  სხვადასხვა სერნსორების გამოყენება საინჟინრო პრაქტიკაში; თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგიების პირობებში 

განახორციელოს სასოფლო სამეურნეო კულტურების წარმოება; ფასწარმოქმნისა და წარმოების მოცულობის განსაზღვრის პირობების 

გარკვევა; კონკრეტული პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად მარტივი ლოგიკური სქემების შექმნა; მიზნობრივი ორატორული 

(საჯარო) სიტყვის ფორმატირება და შესაბამისი სახით პრეზენტაცია. 

დასკვნის  უნარი:        

გააჩნია აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზის, სინთეზის, პრობლემის იდენტიფიცირების, დასმის, გაანალიზებისა და 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით საინჟინრო მონაცემების შეგროვება, 

ანალიზი და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; შესასრულებელი სამუშაოს გააზრებისას, მარტივი შეცდომების გამოვლენა, 

ტექნიკური ლიტერატურის დახმარებით ამ შეცდომების გაანალიზებისას შესაბამისი დასკვნების გამოტანა; საინჟინრო ნაგებობათა 

გაანგარიშების და ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; ბუნებრივი რესურსების დამცავი 

ღონისძიებების შესამუშავებლად ალტერნატიული ვარიანტების ინჟინრული ანალიზი და შეფასება; სენსორების გაზომვებით 

მიღებული მონაცემების ანალიზი და ცდომილებათა შეფასება; ელექტროინჟინერიის სფეროში არსებული პრობლემების ამოცნობის 

უნარი, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირების ჩათვლით; სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის სფეროში 

მექანიზებული ტექნოლოგიური პროცესებისა  და სერვისის შესახებ შესაბამისი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ახალი და 

განყენებული მონაცემების ანალიზი; წარმოების დანახარჯებისა და მათზე მოქმედი ფაქტორების შეფასება; კვების პროდუქტების 

ექსპერტიზისათვის  დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; მიზნობრივი 

ორატორული (საჯარო) სიტყვის შექმნისა და  კონკრეტულ აუდიტორიასთან ადეკვატური კომუნიკაციის დამყარების 



მიზანშეწონილობაზე დასკვნის გაკეთება. 

 კომუნიკაციის უნარი: 

პროექტირების პროცესში ზეპირსიტყვირად და წერითი ტექნიკური ანგარიშების სახით საკუთარი აზრის, მსჯელობისა და დასკვნების  

ნათლად ჩამოყალიბება; ფართო ტექნიკური აუდიტორიის წინაშე პროექტის მიმდინარეობის ეტაპობრივი ანგარიშებისა და საპროექტო 

წინადადებების წარდგენა და პრეზენტაცია; სპეციალისტებისათვის და არასპეციალისტებისათვის წერითი და ზეპირი ანგარიშების 

მისაღები ფორმით მიწოდება; მიზნობრივი საჯარო სიტყვის სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიის წინაშე პრეზენტაცია და 

პიროვნებათშორისი კომუნიკაციების დამყარება; სპეციალისტებისათვის არსებული მდგომარეობის შესახებ თანამედროვე 

საინორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებებით ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და ლაკონურად მიწოდება; მოსაზრებებისა და 

ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის თანმიმდევრულად წარმოჩენა ენერგეტიკოსებისა და სხვა დარგის 

სპეციალისტებისათვის; აგროინჟინერიის დარგში მოსაზრებების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა; 

მიზნობრივი საჯარო სიტყვის სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიის წინაშე პრეზენტაცია და პიროვნებათშორისი კომუნიკაციების 

დამყარება. 

სწავლის უნარი:    

საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება; საგანმანათლებლო პროგრამის დამთავრების შემდეგ, 

პროფესიული კარიერის განვითარების მიზნით, სწავლის საჭიროებების დადგენა და პროცესის გაგრძელება. წყალთამეურნეობის 

სფეროში ახალი ცოდნის მიღების და საკუთარი სწავლის პროცესის საჭიროებების დადგენა; სწავლის საშუალებების მოძიება, სწავლის 

პროცესის თავისებურებების გაცნობიერების საფუძველზე შემდგომი  სწავლის სტრატეგიულად დაგეგმვა და წარმართვა; 

ორატორული ხელოვნების ვერბალური და არავერბალური ტექნოლოგიების ცოდნის პროფესიული საქმიანობისათვის მნიშვნელობის 

გააზრებით საკუთარი სწავლის გაგრძელების საჭიროებისა და მიმართულების განსაზღვრა. 

ღირებულებები: 

პროფესიული ეთიკის ძირითადი კანონების დაცვით მოქმედება; აგროინჟინერის პროფესიული ქცევის, ეთიკური პასუხისმგებლობისა 

და ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, ორგანიზებულობა და სხვა) დასამკვიდრებლად სწრაფვა. კრიტიკულ 

არაპროგნოზირებად სიტუაციებში აგროინჟინერის პროფესიული ქცევისა და ეთიკის ნორმების დაცვა; საკუთარი და კოლეგების 

პროფესიული ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა, მათ მიმართ დამოკიდებულების დაფასება და 

დასამკვიდრებლად სწრაფვა; აგრარულ და ბიოსისტემების დაპროექტება და მართვისას საკუთარი და კოლეგების პროფესიული 

ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა; აგროინჟინერიის დარგში ღირებულებების ფორმირების პროცესში და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

 

 



საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

აგრარული ტექნოლოგიები 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი აგრონომიაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური კადრი აგრონომიის სპეციალობით, რომელსაც ეცოდინება: მცენარეთა, მათ 

შორის, მინდვრის კულტურების მოვლა–მოყვანის არსებული ტექნოლოგიები და ახალი ტექნოლოგიების დამუშავება; პროდუქციის 

წარმოების ენერგოუსაფრთხოებისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; აგრარული კულტურების ასორტიმენტის განახლება;  

არსებული გენოფონდის დაცვა; პროდუქციის გაუმჯობესების თანამედროვე მეთოდებისა და  მინდვრის კულტურებისათვის 

ადაპტირების, კვების, რწყვისა და სხვა რეჟიმების კვლევის დამუშავება; მცენარეთა ზრდა–განვითარებისა და ხარისხობრივი 

მოსავლის, აგრეთვე ბიომასის მიღების მიზნით მართვის ქიმიური მექანიზმები; აგროსისტემებში ნივთიერებათა და ენერგიის ცვლა, 

ეკოლოგიურად სუფთა და უვნებელი პროდუქციის წარმოების უზრუნველყოფა. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება – აგრარული დარგების   უახლეს მეცნიერულ მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც  აგრარულ 

მეცნიერებებში ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების 

გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება;  

_   მინდვრის კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების ცოდნა. 

_   მცენარის კვებაზე მოქმედი ფაქტორები და მისი რეგულირების გზები.  

– მცენარეთა ზრდა–განვითარების პროცეში ბიოქიმიური რეაქციების კანონზომიერებათა და იმ ფერმენტული სისტემებისა და 

მოქმედების მექანიზმების გაცნობიერება, რომლებიც განსაზღვრავს მცენარეთა ბიოლოგიურ პოტენციალს და უზრუნველყოფს 

პროდუქტიულობასა და მაღალ ხარისხს. 

_ საკვები ელემენტების ნორმების კორექტირება, ცალკეული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების განოყიერების გეგმის შედგენა. 

_ ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით პროდუქციის მოცულობის გადიდებისა, და გადამუშავების  ღონისძიებების თანამედროვე 



მიმართულებების ცოდნა. 

_ ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემების მართვის პრინციპების ცოდნა. 

 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – აგრარული ტექნოლოგიების დარგში უახლესი, ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად 

დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება და ზედამხედველობა;   ახალი ცოდნის შექმნაზე გამიზნული კვლევითი და ანალიტიკური 

მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში;  

_ მცენარეთა მავნე ორგანიზმებისაგან დაცვის და ეკოლოგიურად უსაფრთხო ღონისძიებების შერჩევა, მისი პრაქტიკული დაგეგმვა-

გამოყენების უნარი. 

_ კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური გზების ძიება და აპრობირებული მეთოდების თავისუფლად გამოყენება - 

კვლევის ელემენტების ჩართვით. 

_ მცენარეული პროდუქტების ხარისხის შეფასების უნარი. 

_ ნიადაგის  ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე მონიტორინგის და კონტროლის უნარი. 

_ ბიოტექნოლოგიური მეთოდების გამოყენების უნარი. 

 _ საწარმოო-ტექნოლოგიური და ორგანიზაციულ-პრაქტიკული მოღვაწეობის უნარები. 

გ) დასკვნის უნარი – ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, 

რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება–განვითარების ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური 

გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება; მეცნიერული პრობლემის განსაზღვრა, კვლევის ამოცანისა და გეგმის ფორმულირება.  

–ნიადაგისა და აგრარული მცენარეების ბიოქიმიური, ბიოტექნოლოგიური, აგროქიმიური  კვლევის შედეგების განსჯა,  კრიტიკული ანალიზი 

და ობიექტური შეფასება. წარმოქმნილი პრობლემების შესახებ სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება.   

_ ექსპერიმენტული კვლევის შედეგად წარმოშობილი სამეცნიერო ჰიპოთეზების ლოგიკური არგუმენტებით დამტკიცების უნარი. 

 - ექსპერიმენტული მუშაობის დაგეგმვის, მისი ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდების გამოყენება-შესრულებისა და შეფასების 

უნარი. 

_ დ) კომუნიკაციის უნარი – სემინარების, კონფერენციების საფუძველზე საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციებთან აგრარულ 

პრობლემატიკაზე ორიენტირებული ურთიერთკავშირის მუდმივი განახლება. ახალი იდეებისადმი ობიექტური და კრიტიკულ-

ანალიტიკური აზრების საზოგადოებისათვის მიწოდება, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაბელურობა. თანამდროვე კომპიუტერული 



და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, აგრეთვე  ბიბლიოთეკებისა და სხვა საინფორმაციო წყაროების ეფექტური გამოყენების უნარი. 

საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა.  

ე) სწავლის უნარი – სწავლისა და სამეცნიერო–კვლევით მუშაობის პროცესში მიღებული ცოდნის საფუძველზე მუდმივი მზაობა ახალი 

ინოვაციური იდეებისა და  მეთოდების განხორციელებისათვის 

 

ვ) ღირებულებები –კვლევის ისეთი ახალი ინოვაციური ღირებულებების დამკვიდრება, რომელიც  უზრუნველყოფს  საზოგადოების 

უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობას,  კეთილდღეობასა და ზნეობრიობას.  
 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

აგრარული ტექნოლოგიები 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი აგრონომიაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური კადრი აგრონომიის სპეციალობით, რომელსაც ეცოდინება: მცენარეთა, მათ 

შორის, მინდვრის კულტურების მოვლა–მოყვანის არსებული ტექნოლოგიები და ახალი ტექნოლოგიების დამუშავება; პროდუქციის 

წარმოების ენერგოუსაფრთხოებისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; აგრარული კულტურების ასორტიმენტის განახლება;  

არსებული გენოფონდის დაცვა; პროდუქციის გაუმჯობესების თანამედროვე მეთოდებისა და  მინდვრის კულტურებისათვის 

ადაპტირების, კვების, რწყვისა და სხვა რეჟიმების კვლევის დამუშავება; მცენარეთა ზრდა–განვითარებისა და ხარისხობრივი 

მოსავლის, აგრეთვე ბიომასის მიღების მიზნით მართვის ქიმიური მექანიზმები; აგროსისტემებში ნივთიერებათა და ენერგიის ცვლა, 

ეკოლოგიურად სუფთა და უვნებელი პროდუქციის წარმოების უზრუნველყოფა. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება – აგრარული დარგების   უახლეს მეცნიერულ მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც  აგრარულ 

მეცნიერებებში ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების 

გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება;  



_   მინდვრის კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების ცოდნა. 

_   მცენარის კვებაზე მოქმედი ფაქტორები და მისი რეგულირების გზები.  

– მცენარეთა ზრდა–განვითარების პროცეში ბიოქიმიური რეაქციების კანონზომიერებათა და იმ ფერმენტული სისტემებისა და 

მოქმედების მექანიზმების გაცნობიერება, რომლებიც განსაზღვრავს მცენარეთა ბიოლოგიურ პოტენციალს და უზრუნველყოფს 

პროდუქტიულობასა და მაღალ ხარისხს. 

_ საკვები ელემენტების ნორმების კორექტირება, ცალკეული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების განოყიერების გეგმის შედგენა. 

_ ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით პროდუქციის მოცულობის გადიდებისა, და გადამუშავების  ღონისძიებების თანამედროვე 

მიმართულებების ცოდნა. 

_ ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემების მართვის პრინციპების ცოდნა. 

 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – აგრარული ტექნოლოგიების დარგში უახლესი, ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად 

დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება და ზედამხედველობა;   ახალი ცოდნის შექმნაზე გამიზნული კვლევითი და ანალიტიკური 

მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში;  

_ მცენარეთა მავნე ორგანიზმებისაგან დაცვის და ეკოლოგიურად უსაფრთხო ღონისძიებების შერჩევა, მისი პრაქტიკული დაგეგმვა-

გამოყენების უნარი. 

_ კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური გზების ძიება და აპრობირებული მეთოდების თავისუფლად გამოყენება - 

კვლევის ელემენტების ჩართვით. 

_ მცენარეული პროდუქტების ხარისხის შეფასების უნარი. 

_ ნიადაგის  ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე მონიტორინგის და კონტროლის უნარი. 

_ ბიოტექნოლოგიური მეთოდების გამოყენების უნარი. 

 _ საწარმოო-ტექნოლოგიური და ორგანიზაციულ-პრაქტიკული მოღვაწეობის უნარები. 

გ) დასკვნის უნარი – ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, 

რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება–განვითარების ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური 



გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება; მეცნიერული პრობლემის განსაზღვრა, კვლევის ამოცანისა და გეგმის ფორმულირება.  

–ნიადაგისა და აგრარული მცენარეების ბიოქიმიური, ბიოტექნოლოგიური, აგროქიმიური  კვლევის შედეგების განსჯა,  კრიტიკული ანალიზი 

და ობიექტური შეფასება. წარმოქმნილი პრობლემების შესახებ სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება.   

_ ექსპერიმენტული კვლევის შედეგად წარმოშობილი სამეცნიერო ჰიპოთეზების ლოგიკური არგუმენტებით დამტკიცების უნარი. 

 - ექსპერიმენტული მუშაობის დაგეგმვის, მისი ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდების გამოყენება-შესრულებისა და შეფასების 

უნარი. 

_ დ) კომუნიკაციის უნარი – სემინარების, კონფერენციების საფუძველზე საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციებთან აგრარულ 

პრობლემატიკაზე ორიენტირებული ურთიერთკავშირის მუდმივი განახლება. ახალი იდეებისადმი ობიექტური და კრიტიკულ-

ანალიტიკური აზრების საზოგადოებისათვის მიწოდება, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაბელურობა. თანამდროვე კომპიუტერული 

და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, აგრეთვე  ბიბლიოთეკებისა და სხვა საინფორმაციო წყაროების ეფექტური გამოყენების უნარი. 

საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა.  

ე) სწავლის უნარი – სწავლისა და სამეცნიერო–კვლევით მუშაობის პროცესში მიღებული ცოდნის საფუძველზე მუდმივი მზაობა ახალი 

ინოვაციური იდეებისა და  მეთოდების განხორციელებისათვის 

ვ) ღირებულებები –კვლევის ისეთი ახალი ინოვაციური ღირებულებების დამკვიდრება, რომელიც  უზრუნველყოფს  საზოგადოების 

უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობას,  კეთილდღეობასა და ზნეობრიობას.  
 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

მეცხოველეობა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

აგრარულ  მეცნიერებათა დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საგანმანათებლო პროგრამის მიზანია მისცეს კურსდამთავრებულს მეცხოველეობის დარგში უახლეს მიღწევებზე 

დამყარებული ცოდნა. 



კურსდამთავრებული შეძლებს მეცხოველეობის სფეროში გადაჭრას არსებული პრობლემები და გამოიყენოს ყველა ის 

რესურსი, რომელიც განავითარებს  აღნიშნულ დარგს და გახდის რენტაბელურს.   

კურსდამთავრებულს, რომელიც ორიენტირებულია მეცხოველეობაში ახალი ცოდნის შექმნასა და   კვლევის 

დამოუკიდებლად  დაგეგმვაზე, შეეძლება ტრადიციული მიდგომების გაუმჯობესებით და ახლებური ხედვით 
წარმოადგინოს ცხოველთა და ფრინველთა მოშენების და ახალი საკვები საშუალების შექმნისა და გამოყენების  
ინოვაციური მეთოდები.   

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

  

      ა)ცოდნა და გაცნობიერება  

–კურსდამთავრებულს აქვს მეცხოველეობაში უახლოეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა  ცხოველთა ჯიშის, როგორც 

ზოოტექნიკური კლასიფიკაციის ერთეულის, მის სტრუქტურის შესახებ.  

–იცის ჯიშის არსებობისათვის აუცილებელი პირობები, სხვადასხვა პროდუქტიული მიმართულების ცხოველთა 

კონსტიტუციურ-ექსტერიერული თავისებურებანი. 

–შეუძლია არსებული ცოდნის საფუძველზე ცხოველთა შეფასება და გადარჩევა კონსტიტუციის და ექსტერიერის 

მიხედვით ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით. აცნობიერებს სანაშენე მუშაობის უახლეს მიღწევებს ჯოგის 

აღწარმოების საქმეში, სხვადასხვა ტიპის მეცხოველეობის საწარმოებისათვის. 

–აცნობიერებს  ცხოველთა და ფრინველთა რაციონალური კვების დანიშნულებას.  

– იცის საკვების, ცალკეული ინგრედიენტების ქიმიური შედგენილობა,  ენერგეტიკული პოტენციალი,   მათი გავლენა 

პროდუქციის შექმნის პროცესზე, ხარისხის გაუმჯობესებაზე და გადიდების პერსპექტივებზე.   

–აცნობიერებს თვითოეული სახის ცხოველის და ფრინველის სქესობრივ ასაკობრივი ჯგუფების მოთხოვნილებას, საკვებ 

საშუალებებზე და შეუძლია ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცალკეული სახის 

ცხოველისათვის ახალი ულუფების შედგენა მათთვის  არსებული ნორმებიდან გამომდინარე.   

–გაცნობიერებული აქვს ცხოველთა და ფრინველთა რაციონალური კვების და საკვები აშუალებების ყველა ინოვაციური 

ტექნოლოგიური პროცესები.  

–სტუდენტი დაეუფლება თეორიული კვლევისა და ექსპერიმენტის ჩატარების ინოვაციურ მეთოდოლოგიას  და წესებს, 



თანამედროვე სამეცნიერო ნაშრომის/დისერტაციის დამუშავების ძირითად პრინციპებს. 

–აცნობიერებს სამეცნიერო ნაშრომის შექმნის მეთოდებს, ხერხებისა და საშუალებებს. 

– იცის სამეცნიერო კვლევის ინოვაციური ექსპრეს–მეთოდები. 

– სტუდენტი შეძლებს არსებული ცოდნის გააზრებისა და ნაწილობრივი გადაფასების საფუძველზე საკუთარი პოზიციის 

ფორმულირებას, საჯარო გამოსვლის,  "საპროექტო წინადადების", სამეცნიერო შრომის წარდგენის, განხილვის 

თანამედროვე მოთხოვნების მიხედვით. 

    ბ)ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

–კურსდამთავრებულს აქვს  ცხოველთა და ფრინველთა  წარმოშობისა და შთამომავლობის ხარისხის მიხედვით შეფასების 

ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად გამოყენების, განხორციელებისა და ზედამხედველობის  უნარი.  

–შეძლებს დამოუკიდებლად შეიმუშაოს ცხოველთა და ფრინველთა ახალი შეჯვარების სქემები 

და ამით ხელი შეუწყოს ცხოველთა და ფრინველთა  მოშენების ახალი მეთოდოლოგიის განვითარებას. 

– კურსდამთავრებულს გააჩნია  ქვეყანაში არსებული აქტების შესაბამისად ცხოველთა და ფრინველთა  მოშენების, 

ხარისხობრივად გაუმჯობესების და დაცვის უნარი.  

– შეუძლია სხვადასხვა სახის, ასაკის და სქესის ცხოველთა და ფრინველთა შეფასება, გადარჩევა  და წყვილთა შერჩევა 

პროდუქტიულობის მაჩვენებლების გათვალისწინებით. ბონიტირების ორგანიზებულად  ჩატერებისა და  მოშენების 

ინოვაციური მეთოდების პრაქტიკაში დანერგვა. 

– შეძლებს ცხოველთა და ფრინველთა რაციონალურ კვებაში გამოყენებული საკვები საშუალებების კლასიფიკაციას, მათში 

შემავალი  სრულფასოვანი ცილების, ნახშირწყლების, ლიპიდების, ვიტამინების, მაკრო და მიკრო ელემენტების  

ინოვაციური მეთოდებით კვლევას და  მასალის მონიტორინგს.   

–შეძლებს ცხოველთა და ფრინველთა  რაციონალურ კვებაში გამოყენებულ საკვებ საშუალებებში შემავალი   საზრდო 

ნივთიერებების მიმოცვლაში მონაწილეობის ინოვაციური მეთოდებით კვლევის  საფუძველზე მიღებული  შედეგების  

მონიტორინგს და მათი როლის შეფასებას  ცხოველური პროდუქციის შექმნაში. 



–დანერგავს საკვებ საშუალებებში შემავალ საზრდო ნივთიერებების საფუძველზე ცხოველთა და ფრინველთა   

ნორმირებულ კვებას, შეძლებს მიღებული   შედეგების  მონიტორინგს. 

–კურსდამთავრებულს ექნება მეცხოველეობაში თეორიული და  ექსპერიმენტული კვლევის გეგმის შედგენის, ჩატარების, 

მათემატიკური მოდელის დამუშავების ახლებური მიდგომების   დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი. 

– სტუდენტი შეძლებს მეცნიერულ დონეზე გაანალიზოს სპეციალური ლიტერატურისა და  კვლევის საფუძველზე 

მოპოვებული მასალა, შეიმუშავოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები  და მიდგომები ამა თუ იმ 

პრობლემისადმი მეცნიერულად დასაბუთებული აზრის, დამოკიდებულებისა და კრიტიკული შეფასების გამოხატვისას. 

–შეუძლია პრეზენტაციის და კომუნიკაციის ტექნიკის გამოყენება საჯარო გამოსვლების,  კვლევითი ან პრაქტიკული 

ხასიათის "საპროექტო წინადადების” განხორციელება.  

–გააჩნია განსახილველი პრობლემატიკის ირგვლივ საკუთარი არგუმენტირებული აზრის ჩამოყალიბების უნარი. 

 

გ) დასკვნის უნარი  

–კურსდამთავრებულს ცხოველთა და ფრინველთა  მოშენების დროს  გამოყენებული მეთოდების კრიტიკული ანალიზის, 

სინთეზისა და შეფასების საფუძველზე შეუძლია დამოუკიდებლად გააკეთოს შესაბამისი დასკვნა და  საფუძველი 

ჩაუყაროს  ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებას.  

-კურსდამთავრებულს  ექნება  ცხოველთა კვების უახლესი კვლევებიდან მიღებული ინფორმაციის კრიტიკულ ანალიზის, 

მიღწეული შედეგების შეჯერების, სინთეზის, დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბებისა და გადაწყვეტილების 

დამოუკიდებლად მიღების უნარი. 

–კურსდამთავრებულს აქვს თეორიული კვლევისა და ექსპერიმენტის ჩატარების მეთოდოლოგიისა  და წესების სფეროში  

პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად დასკვნის მიღების უნარი; 

 

 დ) კომუნიკაციის უნარი  

–კურსდამთავრებული შეძლებს კვლევით საკითხებთან დაკავშირებული საჭირო სტატისტიკური მასალების, მოძიებისა 

და დამუშავების, აგრეთვე ინფორმაციის თანამედროვე წყაროებზე და  მოპოვებულ მასალებზე დაყრდნობით აიმაღლოს  

სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვის (რეფერირების) უნარი; 

–ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩინოს კოლეგებთან და 

სხვა დარგის სპეციალისტებთან მეცხოველეობის დარგის პერსპექტიული პრიორიტეტული მიმართულებები. 

––მეცხოველეობაში პროცესების თეორიული  და ექსპერიმენტული კვლევითი მუშაობის საფუძველზე სტუდენტს 



განუვითარდება მტკიცე არგუმენტირებული მსჯელობის ჩამოყალიბების უნარი. 

–შეუძლია პრეზენტაციის შექმნის და "საპროექტო წინადადების" იდეების, არსებული პრობლემების  და გადაჭრის  გზების   

წერილობით და ვიზუალურად  ჩამოყალიბება,  გარკვევით, დასაბუთებულად წარმოჩენა არსებულ ცოდნასთან 

ურთიერთკავშირში. 

–გააჩნია დისკუსიაში მონაწილეობის უნარი ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის პრინციპებისა და წესების დაცვით. 

 

ე) სწავლის უნარი  

–მეცხოველეობაში  უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე და დროის შესატყვისი უნარების მქონე 

სტუდენტს, ცხოველთა და ფრინველთა მომშენებლობის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად, ექნება შეჯვარების 

ახალი ვარიანტების, კვლევისა და საქმიანობის გაგრძელების მზაობა. 

–კურსდამთავრებულს აქვს ცხოველთა და ფრინველთა რაციონალური კვების  ცოდნიდან გამომდინარე, სწავლისა და 

საქმიანობის გაგრძელების სურვილი და უნარი. 

–კურსდამთავრებულს აქვს მეცხოველეობის სფეროში ახალი ცოდნის მიღების საშუალებების დამოუკიდებელად 

მოძიების, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერების საფუძველზე შემდგომი სწავლისა და კვლევების 

სტრატეგიულად  დაგეგმვის და დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი. 

–შეუძლია "საპროექტო წინადადების" ჩამოყალიბება, პრეზენტაციის მომზადება და  დამოუკიდებლად წარმართვა. 

უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე. აქვს საკუთარი სამუშაოს კრიტიკულად შეფასების უნარი. 

 

ვ) ღირებულებები 

–კურსდამთავრებულს გააჩნია რა გარკვეული პროფესიული ღირებულებები, მუდმივად ცდილობს ჰქონდეს წვდომა 

შინაურ ცხოველთა და ფრინველთა მოშენების ინოვაციური მეთოდების შემუშავებასთან დაკავშირებულ 

ინფორმაციასთან.  

–კურსდამთავრებული ცდილობს პრაქტიკული საქმიანობისა და პროფესიული კომუნიკაციების საშუალებით თავისი 

ინტერესების სფეროში დაამკვიდროს ახალი ღირებულებები და იზრუნოს მათ განავითარებაზე. 

–კრიტიკულ არაპროგნოზირებად სიტუაციებში მეცხოველეობის პროფესიული ქცევისა და ეთიკის ნორმების 

დამკვიდრების გზების ძიება და მათ დასანერგად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.          

–პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ  ღირებულებათა დამკვიდრებისა და დაცვის, აგრეთვე, 

მეცხოველეობის დარგის განვითარებასთან შესაბამისობაში მათი გადაფასების გზების კვლევა და ახალი ღირებულებების 

ფორმირებაში აქტიური მონაწილეობის მიღება. 

 



საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

სასურსათო ტექნოლოგია 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

180 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

სასურსათო ტექნოლოგიის დოქტორი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

დოქტორანტურის პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სტუდენტმა მიიღოს სასურსათო ტექნოლოგიების სფეროში  ღრმა და 

სისტემური ცოდნა, რომლის გამოყენებით მას შეეძლება აითვისოს ახალი, ფუნქციონალური კვების პროდუქტების 

წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები, დაგეგმოს საწარმოში პროდუქციის ხარისხთან წარმოშობილი ტექნოლოგიური 
პრობლემების გადაჭრის გზები, უზრუნველყოს  კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოება, კვების პროდუქტების 

ხარისხისა და უვნებლობის შეფასება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

  

 ა) ცოდნა და გაცნობიერება  

• აქვს სასურსათო ტექნოლოგიის დარგში   უახლეს მეცნიერულ მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც  ცოდნის 

გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა. 

•  შეიძენს ცოდნას კვების პროდუქტების ხარისხისა და უვნებლობის მეცნიერული კვლევის სფეროში უახლოეს 

მიღწევებზე დამყარებულ ცოდნას; 

• იცის სურსათის უვნებლობისა და რისკების მართვის  HACCP-ის სისტემა;  

• შეიძენს ცოდნას ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოებისათვის საჭირო 

ანტიოქსიდანტური საკვები დანამატების თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ; 

• შეძლებს კვების პროდუქტების იდენტიფიკაციას და ფალსიფიკაციის ფაქტის დადგენას. 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში უნარი  

• შეუძლია სასურსათო ტექნოლოგიის სფეროში ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება 

და ზედამხედველობა;  

• შეუძლია ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც 

ორიენტირებულია ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო სურსათის მიღებაზე; 

• შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური გზების ძიება და აპრობირებული მეთოდების 

თავისუფლად გამოყენება - კვლევის ელემენტების ჩართვით.; 

გ) დასკვნის უნარი  



• შეუძლია სასურსათო ტექნოლოგიის დარგში ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების 

კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების 

ხელშეწყობა;  

• შეუძლია პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;  

• აქვს ექსპერიმენტული კვლევის შედეგად წარმოშობილი სამეცნიერო ჰიპოთეზების ლოგიკური არგუმენტებით 

დამტკიცების უნარი. 

• აქვს ექსპერიმენტული მუშაობის დაგეგმვის, მისი ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდების გამოყენება-

შესრულებისა და შეფასების უნარი. 

დ) კომუნიკაციის უნარი  

• აქვს ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენის უნარი; 

• აქვს სემინარების, კონფერენციების საფუძველზე საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციებთან და სამეცნიერო 

საზოგადოებასთან დარგთან დაკავშირებულ პრობლემატიკაზე  პოლემიკაში ჩართვის უნარი. 

• თანამდროვე კომპიუტერული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, აგრეთვე  ბიბლიოთეკებისა და სხვა 

საინფორმაციო წყაროების ეფექტური გამოყენების უნარი.  

ე) სწავლის უნარი  

• უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა 

სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში; 

ვ) ღირებულებები  

• ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

ისეთი ღირებულებების დამკვიდრება, რომელიც  უზრუნველყოფს  საზოგადოების უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობასა და  

კეთილდღეობასა. 

 


