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პროგრამის აღწერა 

საგანმანათლებლო პროგრამის "ენერგეტიკა და ელექტრონჟინერია" მოცულობა შეადგენს 240 ECTS 

კრედიტს. საგანმანათლებლო პროგრამაში სტუდენტს შეუძლია ძირითადი სპეციალობის კომბინირება 

შემდეგი სახით: ძირითადი სპეციალობა და თავისუფალი კომპონენტები.  ზოგადსაუნივერსიტეტო 
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სასწავლო კურსები მოცულობა არის 47 კრედიტი (19,6%),  დარგობრივი სასწავლო კურსების 

მოცულობა - 163 კრედიტი (67.9%), ხოლო თავისუფალი კომპონენტების მოცულობა - 30 კრედიტი 

(12,5%). სწავლების პირველი სამი წელი  ძირითადად მოიცავს საუნივერსიტეტო, ზოგად საინჟინრო და 

სპეციალობის კომპონენტებს. მათი წყობა არის ლოგიკური და თანმიმდევრული. პირველ სემესტრში 

სასწავლო კურსების შინაარსი ვითარდება შესავალი ნაწილიდან უფრო რთულ საკითხებამდე.  

პირველი სემესტრი მოიცავს 8 სასწავლო კურს - 30 კრედიტი. 23 კრედიტი დათმობლი აქვს 

ზოგადსაინივერსიტეტი საგნებს, აქედან 3 კრედიტი უცხოენებს (ინგლისური. ფრანგული, გერმანული, 

რუსული) ტენიკური სპეცილობებისათვის,  3 კრედიტი  დარგობრივ სასწავლო კურსს, ხოლო 4 

კრედიტი არჩევით თავისუფალ კომპონენტს (სამი სასწავლო კურსი).   

მეორე სემესტრი მოიცავს ასევე 8 სასწავლო კურსს და 30 კრედიტს. ზოგადსაუნივერსიტეტოა 16 

კრედიტი, აქედან 3 კრედიტი უცხო ენებს ტენიკური სპეცილობებისათვის, 3 კრედიტი არჩევით 

ჰუმანიტარულ კურსს (8 სასწავლო კურსი),  11 კრედიტი  დარგობრივ სასწავლო კურსს, ხოლო 3 

კრედიტი არჩევით თავისუფალ კომპონენტს (სამი სასწავლო კურსი).   

მესამე სემესტრში 7 სასწავლო კურსია-28 კრედიტი. 8 კრდიტი ზოგადსაუნივერსიტეტო სასწავლო 

კურსებია, 20 კრედიტი კი - დარგობრივი. 

მეოთხე სემესტრში სტუდენტი ასრულებს 32 კრედიტს და ყველა სასწავლო კურსი დარგობრივია. 

მეხუთე სემესტრი სტუდენტი ასრულებს 31 კრედიტს და ყველა სასწავლო კურსი დარგობრივია. 

მეექვსე სემესტრში სტუდენტი ასრულებს 29 კრედიტს, აქედან 26 კრედიტი დარგობრივია, ხოლო  3 

ეკუთვნის არჩევით თავისუფალ კომპონენტს (ორი სასწავლო კურსი).  მეექვსე სემეტრის  თეორიული 

კურსის დამთავრების შემდეგ, სტუდენტი გადის პრაქტიკას. პრაქტიკის ობიექტებათ შერჩეულია 

დარგის წამყვანი კომპანიები და საწარმოები, რომლებთან გაფორმებულია სათანადო 

ხელშეკრულებები. პრაქტიკის მსვლელობის/დამთავრების შემდეგ, კურატორებთან კონსულტაციის 

შედეგად,  გამოკვეთება  საბაკალავრი პროექტის თემატიკა და მეშვიდე სემესტრიდან  სტუდენტი 

იწყებს მუშაობას სადიპლომო  ნაშრომის შესავალზე. 

მეშვიდე სემესტრში სტდუდენტმა უნდა შეასრულოს 31 კრედიტი. აქედან 11 კრედიტი ეკუთვნის 

არჩევით თავისუფალ კომპონენტს (სამი სასწავლო კურსი), 5 კრედიტი - საბაკალავრო ნაშრომის 

შესავალს, ხოლო 15 კრედიტი - სასწავლო კურსებს. ვინაიდან დარგი „ენერგეტიკა და 

ელექტროინჟინერია“ სპეციფკურია და მოიცავს საკმაოდ მსხვილ ქვედრაგებს (თბოენერეგტიკა, 

ჰიდროენერეგტიკა, ელექტრომექანიკა, ელექტროენერეგტიკა, ელექტრომომარაგა და ენერგტიკის 

ეკონომიკა),  მეშვიდე და მერვე სემესტრი აგებულია განსხვავებულად, წინა სემესტრებთან შედარებით. 

თითეოელ სემეტრში  სასწავლო კურსები დალაგებულია ბლოკების მიხედვით (მაგალითად ბლოკი 1-

ში წარმოდგენილია თბოენერგეტიკის ქვედარგის სასწავლო კურსები და ა.შ.).  ბლოკის უმეტესი 

ნაწილი  30 კრედიტიანი, საიდანაც,  სტუდენტი  სადიპლომო თემატიკიდან გამომდინარე, 

კურატორთან ერთად ირჩევს  15 კრედიტის შესაბამის სასწავლო კურსებს. 

ანალოგიური სიტუაციაა მერვე სემესტრში. 29 კრედიტიდან  9  კრედიტი არჩევითი თავისუფალი 

კომპონენტებისაა (სამი სასწავლო კურსი), 5 კრედიტი - საბაკალავრო პროექტის, ხოლო 15 კრედიტს, 

კურატორთან შეთანხმებით, საბაკალავრო ნაშრომის თემატიკიდან გამომდინარე,  სტუდენტი ირჩევს 

საბაკალავრო პროექტის შესაბამისად.  მეშვიდე და მერვე სემესტრების 60 კრედიტიდან 20 კრედიტი 

ეკუთვნის არჩევით თავისუფალ კომპონენტებს.  

საბაკალავრო ნაშრომს აფასებს 5-7 კაცისაგან შემდგარი კომისია რომელიც მტკიცდება დეკანის. კომისია 

თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს თავმჯდომარეს და მდივანს. კომისიის თავმჯდომარე უნდა იყოს 

სტუ-ის აკადემიური პერსონალი. ნაშრომის დაცვას უნდა ესწრებოდეს საბაკალავრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელი. სტუდენტი ახორციელებს საბაკალავრო ნაშრომის პრეზენტაციას (10-15 წუთი), 

რომელსაც მოჰყვება დისკუსია. სტუდენტი პრეზენტაციის/დაცვის დროს უნდა პასუხობდეს დამსწრე 

საზოგადოების მიერ დასმულ შეკითხვებს. პრეზენტაციისა და დისკუსიაში მონაწილეობის შეფასებას 

ახდენს კომისიის თითოეული წევრი. პრეზენტაციის შედეგები ფორმდება ოქმის სახით, რომელსაც 

ხელს აწერენ კომისიის  თავმჯდომარე და წევრები. საბაკალავრო ნაშრომის პრეზენტაციის/დაცვის 

შეფასებას ხელმძღვანელი აფორმებს უწყისში. პრეზენტაციის მიმდინარეობა ჩაიწერება 

ელექტრონულად.  ჩანაწერი (კომპაქტდისკზე) ინახება სტუდენტის პირად საქმეში;  

პროგრამაში 61  დარგობრივი არჩევითი სასწავლო კურსია, 20 არჩევითი თავისუფალი კომპონენტი, 8 

ჰუმანიტარული და 4 უცხო ენა.  

სასწავლო პრცესის მართვის ინსტრუქციის შესაბამისად სასწავლო სემესტრი მოიცავს 20 კვირას, აქედან 

სააუდიტორო მეცადინეობები 15 კვირა მიმდინარეობს, ხოლო ერთი კვირა შუასემესტრულ გამოცდებს 

ეთმობა. XVII კვირა დასკვნითი გამოცდებისთვის მზადების პერიოდია, რომლებიც XVIII–XIX კვირას 

ტარდება. XX კვირა, საჭიროების შემთხვევაში, ეთმობა დამატებით გამოცდებს.  
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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. 

 

 

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

- 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 დაპროექტებას, 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  არჩევით ბლოკებზე. 
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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. 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები 

 ლექცია      სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)      პრაქტიკული      ლაბორატორიული      

პრაქტიკა  საკურსო სამუშაო/პროექტი  დამოუკიდებელი მუშაობა  საბაკალავრო თეზისი  

კონსულტაცია 

სწავლის პროცესში კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება 

სწავლება-სწავლის მეთოდების ქვემოთ მოცემული შესაბამისი აქტივობები, რომელიც ასახულია 

შესაბამის სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში):  

1. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიული სწავლების აქტივობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 

მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და 

აქტიურობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში და ეს პროცესი არ შემოიფარგლება 

მხოლოდ პედაგოგის მიერ დასმული შეკითხვებით. იგი უვითარებს სტუდენტს მსჯელობისა და 

საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

2. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება –სწავლების იმგვარი სტრატეგიაა, როდესაც ჯგუფის 

თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ თვითონ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის 

თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. ჯგუფის თითოეული წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე 

ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.  

3. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა – ამ აქტივობის გამოყენებით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა 

ჯგუფურად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალებების მიცემას. ჯგუფის წევრები 

ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ თავის მოსაზრებებს ჯგუფის 

დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში 

წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის 

მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.  

4. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - აქტივობა, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და 

ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას.  

5. შემთხვევების შესწავლა (Case study) – პედაგოგი სტუდენტებთან ერთად განიხილავს კონკრეტულ 

შემთხვევებს და ისინი ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად, საინჟინრო 

უსაფრთხოების სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული ავარიის ან კატასტროფის განხილვა, 

პოლიტიკის მეცნიერებაში - კონკრეტული, მაგალითად, ყარაბახის პრობლემის (სომხეთ-აზერბაიჯანის 

კონფლიქტის) ანალიზი და ა. შ.  

 6. როლური და სიტუაციური თამაშები – წინასწარ შემუშავებული სცენარის მიხედვით 

განხორციელებული თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედონ 

საკითხს. იგი ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე, როგორც 

დისკუსია, ეს თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა 

და კამათში მისი დაცვის უნარს.  

7. დემონსტრირების მეთოდი – აქტივობის ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას 

გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია. ხშირ შემთხვევაში 

უმჯობესია მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მოვაწოდოთ სტუდენტებს. 

შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია როგორც მასწავლებლის, ასევე სტუდენტის მიერ. 

ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, 

დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს 

სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ 

სახეს ატარებდეს.  

8. დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც 
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ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს ანუ 

პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.  

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

ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 

საკითხების დეტალური გაშუქება.  

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

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

11. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. ამ მეთოდს მიეკუთვნება ლექცია, თხრობა, საუბარი და 

სხვ. აღნიშნულ პროცესში პედაგოგი სიტყვების საშუალებით გადასცემს, ხსნის სასწავლო მასალას, 

ხოლო სტუდენტები მოსმენით, დამახსოვრებითა და გააზრებით მას აქტიურად აღიქვამენ და 

ითვისებენ.  

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

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

და სხვ.  

13. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პედაგოგს 

მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 

მოცემული თემის ფარგლებში.  

14. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 

პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  

15. პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია - პროექტზე მუშაობისას სტუდენტი რეალური პრობლემის 

გადასაჭრელად იყენებს შეძენილ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. პროექტით სწავლება ამაღლებს 

სტუდენტთა მოტივაციასა და პასუხისმგებლობას. პროექტზე მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, 

პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის შესაბამისად. 

პროექტი განხორციელებლად ჩაითვლება, თუ მისი შედეგები თვალსაჩინოდ და დამაჯერებლად, 

კორექტული ფორმით არის წარმოდგენილი. იგი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, 

წყვილებში ან ჯგუფურად; ასევე, ერთი საგნის ფარგლებში ან რამდენიმე საგნის ფარგლებში (საგანთა 

ინტეგრაცია); დასრულების შემდეგ პროექტი შესაძლებელია წარედგინოს ფართო აუდიტორიას. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით. 

დადებითი შეფასებებია: 

 (A) - ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა; 

 (B) - ძალიან კარგი - შეფასების 81-90 ქულა; 

 (C) - კარგი - შეფასების 71-80 ქულა; 

 (D) - დამაკმაყოფილებელი - შეფასების 61-70 ქულა; 

 (E) - საკმარისი - შეფასების 51-60 ქულა. 

უარყოფითი შეფასებებია: 

 (FX) - ვერ ჩააბარა - შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

(F) - ჩაიჭრა - შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული 

სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

დასაქმების სფერო 

ჰიდრო- და თბოელექტროსადგურები; ელექტრული სისტემები; ქალაქების, წარმოებების და 

სოფლების ელექტრომომარაგების ქსელები; მანაწილებელი და სადისტრიბუციო კომპანიები; 

ქალაქების და რაიონული ცენტრების წყალმომარაგების სისტემების სატუმბი სადგურები: 

მეტროპოლიტენი და რკინიგზა; ენერგეტიკული დანადგარების დიაგნოსტიკისა და სერტიფიკაციის 

ცენტრები;  სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოები; ბუნებრივი გაზით 

მომარაგების სისტემები; თბოენერგეტიკული სისტემების საექსპლუატაციო და სერვისული 

მომსახურების ცენტრები; ავტოგაზგასამართი საკომპრესორო სადგურები; წყლის, ნავთობის და 

ნავთობპროდუქტების მაგისტრალური სამილსადენო სისტემები და მათი სატუმბი სადგურები; 

ენერგეტიკული დანადაგრების სამონტაჟო, სარემონტო, საკონსტრუქტორო და დამამზადებელი  

ქარხნები,   ფირმები და ბიუროები; დარგობრივი საპროექტო ორგანიზაციები; 
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სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები 

 

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით. დამატებითი 

ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში. 

 

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 114 

 

პროგრამაში საგნობრივი დატვირთვა 

 

№ საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I  

წელი 

II 

 წელი 

III 

 წელი 

IV 
 weli 

სემესტრი 

I II III IV V VI VII VIII 

1 საინჟინრო მათემატიკა 1                  არ აქვს 5        

2 საინჟინრო მათემატიკა 2     საინჟინრო მათემატიკა 1  5       

3 საინჟინრო მათემატიკა 3     საინჟინრო მათემატიკა 2   5      

4 ზოგადი ფიზიკა A                 არ აქვს 4        

5 ზოგადი  ფიზიკა B           ზოგადი ფიზიკა A  4       

6 ზოგადი ქიმია                 არ აქვს 4        

7 მხაზველობითი გეომეტრია                 არ აქვს 3        

8 გეგმილური ხაზვა   მხაზველობითი  გეომეტრია  3       

9 
გამოყენებითი  ინფორმატიკის 

საფუძვლები 1 

                 არ აქვს 
4    

    

10 
გამოყენებითი  ინფორმატიკის 

საფუძვლები-2 

გამოყენებითი  ინფორმატიკის 

საფუძვლები-1 
 4   

    

11 

ინგლისური ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 

                 არ აქვს 

3 

   
    

რუსული  ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 

                 არ აქვს 
   

    

გერმანული  ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 

                 არ აქვს 
   

    

ფრანგული  ენა  ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 

                 არ აქვს 
   

    

12 

ინგლისური ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 2 

ინგლისური ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 
 

3 

  
    

რუსული  ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 2 

რუსული  ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 
   

    

გერმანული  ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 2 

გერმანული  ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 
   

    

ფრანგული  ენა  ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის -2 

ფრანგული  ენა  ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 
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13 

არჩევითი ჰუმანიტარული   

კულტურა  და 

თანამედროვეობა 

არ აქვს   

 

 

 

 

3 

      

არჩევითი ჰუმანიტარული   

საქართველოს ისტორია 

არ აქვს       

არჩევითი ჰუმანიტარული   

ფილოსოფიის  საფუძვლები 

არ აქვს       

არჩევითი ჰუმანიტარული   

შესავალი ფსიქოლოგიაში 

არ აქვს       

არჩევითი ჰუმანიტარული   

აკადემიური წერის 

ელემენტები 

არ აქვს       

არჩევითი ჰუმანიტარული   

სოციოლოგიის შესავალი 

არ აქვს       

არჩევითი ჰუმანიტარული   

ენობრივი კომუნიკაციის 

თანამედროვე ტექნოლოგიები 

არ აქვს       

არჩევითი ჰუმანიტარული   

ტენიკური დიზაინის ისტორია 

არ აქვს       

14 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია    არ აქვს   3      

15 მასალათამცოდნეობა არ აქვს 3        

16 საინჟინრო თერმოდინამიკა ზოგადი  ფიზიკა B   5      

17 ელექტრული წრედების 

თეორია 1 

ზოგადი  ფიზიკა B 
 5   

    

18 ელექტრული წრედების 

თეორია 2 

ელექტრული წრედების 

თეორია 1 
  4  

    

19 
ელექტრომაგნიტიზმი  

ელექტრული წრედების 

თეორია 2 
   4 

    

20 
ზოგადი ელექტრონიკა 

ელექტრული წრედების 

თეორია 1 
  4  

    

21 

გამოყენებითი 

ჰიდროაერომექანიკის 

საფუძვლები 

საინჟინრო მათემატიკა 1 
  4  

    

22 
ენერგიის განახლებადი  

წყაროები 

არ აქვს 
  3  

    

23 
ელექტრული სადგურები და 

ქვესადგურები 

საინჟინრო მათემატიკა 3 
   4 

    

24 
 ელექტრომექანიკის 

საფუძვლები 

 ზოგადი  ფიზიკა B 
   4 

    

25 ზოგადი ელექტრომომარაგება 
ელექტრული წრედების  

თეორია -2 
   4 

    

26 

ჰიდროენერგეტიკული 

დანადგარებით ენერგიის 

გარდაქმნის ტექნოლოგიები 

გამოყენებითი 

ჰიდროაერომექანიკის 

საფუძვლები 

   5 

    

27 
თბური პროცესები და 

დანადგარები 

საინჟინრო თერმოდინამიკა 
   5 

    

28 

შრომის დაცვის საფუძვლები 

ენერგეტიკასა და 

ტელეკომუნიკაციებში 

ელექტრული წრედების  

თეორია -2    3 

    

29 ელექტრული განათება 
ელექტრული წრედების 

თეორია -2 
   3 
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30 
თბური ენერგიის გარდაქმნის 

ტექნოლოგიები 1 

თბური პროცესები და 

დანადგარები 
    5  

  

31 ელექტროგადაცემის ქსელები   
ელექტრული წრედების  

თეორია -2 
     4 

  

32 ელექტრული მანქანები  
ელექტრომექანიკის 

საფუძვლები 
    5  

  

33 
ელექტრომოხმარების 

ტექნოლოგიები 

ზოგადი ელექტრომომარაგება 
    5  

  

34 ენერგეტიკული ელექტრონიკა   ზოგადი ელექტრონიკა      5   

35 
თბური ენერგიის გარდაქმნის 

ტექნოლოგიები- 2 

თბური ენერგიის გარდაქმნის 

ტექნოლოგიები 1 
     5 

  

36 

ჰიდროელექტროსადგურის 

ჰიდროენერგეტიკული და 

ჰიდრომექანიკური 

მოწყობილობები  

ჰიდროენერეტიკული 

დანადგარებით ენერგიის 

გარდაქმნის ტექნოლოგიები. 

     5 

  

37 
ეკონომიკა და მართვა 

ენერგეტიკაში   
არ აქვს     4  

  

38 
გამოყენებითი მექანიკის 

საფუძვლები 
საინჟინრო მათემატიკა 1     4  

  

39 
ტექნიკური მექანიკის 

საფუძვლები 

გამოყენებითი მექანიკის 

საფუძვლები 
     4 

  

40 ელექტროტექნიკური მასალები 
ზოგადი  ფიზიკა B 

ზოგადი ქიმია 
    5  

  

41 

კომპიუტერული საინჟინრო 

გრაფიკა (არჩევითი) 

გეგმილური ხაზვა 

გამოყენებითი  ინფორმატიკის 

საფუძვლები-2 

    3  

  

მზომელობა (არჩევითი) 
ელექტრული წრედების 

თეორია 2 
    3  

  

42 პრაქტიკა არ აქვს      3   

43 
საბაკალავრო ნაშრომის 

შესავალი 

პრაქტიკა 
    

  5  

44 საბაკალავრო პროექტი 
საბაკალავრო ნაშრომის 

შესავალი 
    

   5 

45 

პროფესიული უნარ-ჩვევები 

(არჩევითი თავისუფალი 

კომპონენტი) 

არ აქვს 

4 

     

  

ევროკავშირის სამეწარმეო 

პოლიტიკა(არჩევითი 

თავისუფალი კომპონენტი) 

არ აქვს 

     

  

მენეჯერული 

ეკონომიკა(არჩევითი 

თავისუფალი კომპონენტი) 

არ აქვს 

     

  

46 

ეკონომიკა და მარკენტინგი 

(არჩევითი თავისუფალი 

კომპონენტი) 

არ აქვს 

 3     

  

მოცულობით სივრცითი 

კომპოზიცია(არჩევითი 

თავისუფალი კომპონენტი) 

არ აქვს 

      

  

47 

საინჟინრო მენეჯმენტი 

(არჩევითი. თავისუფალი 

კომპონენტი) 

არ აქვს 

     3 
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არქიტექტურული დისკურსი 

და დიზაინი(არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

არ აქვს 

     

  

48 

ხარისხისა და 

მწარმოებლურობის 

უზრუნველყოფა (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

არ აქვს 

      

 

 

 

 

3 

 

შესავალი ხელოვნების 

ისტორიაში(არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

არ აქვს 

      

 

49 

სისტემათა ინჟინერინგის 

საფუძვლები (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

არ აქვს 

      

5 

 

ბიზნესი და 

საზოგადოება(არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

არ აქვს 

      

 

საწარმოო სისტემები და 

პროცესები (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

არ აქვს 

      

 

50 

მეტროლოგია, 

სტანდარტიზაცია და 

პატენტმცოდნეობა 

ენერგეტიკაში  (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

არ აქვს 

      

 

 

 

 

 

3 

 

დედამიწის 

ისტორია(არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

არ აქვს 

      

 

51 

მეწარმოება და პრობლემების 

გადაწყვეტა  (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი)  

არ აქვს 

      

  

 

 

3 ერგონომიკის 

საფუძვლები(არჩევითი 

თავისუფალი კომპონენტი) 

არ აქვს 

      

 

52 

კადრების და ხარისხის 

მენეჯმენტი  (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი)  

არ აქვს 

      

  

 

 

3 ტექსტილი და აქსესუარები 

არქიტექტურულ 

დიზაინში(არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

არ აქვს 

      

 

53 

ქართული ხუროთმოძღვრების 

ისტორია(არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

არ აქვს 

      

  

 

 

3 პროექტების მენეჯმენტი 

(არჩევითი. თავისუფალი 

კომპონენტი) 

არ აქვს 

      

 

 სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 1 15 15 

54 

მაღალტემპერატურული 

თბოფიზიკური პროცესები და 

აპარატები (არჩევითი) 

თბური პროცესები და 

დანადგარები 
      

5  

55 
ორთქლგენერატორები 

(არჩევითი) 

თბური ენერგიის გარდაქმნის 

ტექნოლოგიები 1 
      

5  
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56 
ტურბოდანადგარები 

(არჩევითი) 
საინჟინრო თერმოდინამიკა       

5  

57 ენერგოაუდიტი (არჩევითი) 
თბური პროცესები და 

დანადგარები 
      

5  

58 
თბოტექნიკური გაზომვები   

(არჩევითი) 
საინჟინრო თერმოდინამიკა       

5  

59 
თერმოტრანსფორმატორები 

(არჩევითი) 

თბური ენერგიის გარდაქმნის 

ტექნოლოგიები- 2 
      

5  

60 

კოგენერაცია და  თბური 

ენერგიის კონსერვაცია   

(არჩევითი)  

 

ტურბოდანადგარები       

 5 

61 
თბოელექტროსადგურების 

ტექნოლოგია (არჩევითი) 

კოგენერაცია და  თბური 

ენერგიის კონსერვაცია    

 

      

 5 

62 

თბოენერგეტიკული 

დანადგარების   გავლენა 

გარემოზე და მისი დაცვა 

(არჩევითი) 

ორთქლგენერატორები        

 5 

63 
გათბობის ენერგოეფექტური 

სისტემები (არჩევითი) 
ენერგოაუდიტი       

 5 

64 

არატრადიციული 

ენერგოტექნოლოგიები და 

ენერგოდაზოგვა (არჩევითი) 

ენერგოაუდიტი       

 5 

65 

საინჟინრო თბური 

დიაგნოსტიკა და ხელსაწყოები 

(არჩევითი) 

თბოტექნიკური გაზომვები       

 5 

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 2 15 15 

66 ელექტროენერგიის გადაცემა 

და განაწილება 

ელქტროგადაცემის ქსელები       
5  

67 
ელექტრული სადგურების და 

ქვესადგურების ძალოვანი 

დანადგარები და აპარატები 

ელექტრული სადგურები და 

ქვესადგურები       

5  

68 მაღალი ძაბვის ინჟინერია  ელექტროგადაცემის ქსელები         5  

69 მოკლე შერთვები 

ელექტროსისტემაში 

ელექტრული წრედების  

თეორია -2 
      

5  

70 რელეური დაცვა 

ელექტროსისტემაში 

                   ელექტრული 

სადგურები და ქვესადგურები 
      

10  

71 ელექტროსისტემების 

დამყარებული რეჟიმები 

ელექტროენერგიის გადაცემა 

და განაწილება 
      

 5 

72 
ელექტრული სადგურების და 

ქვესადგურების საკომუტაციო 

სქემები და რეჟიმები 

ელექტრული სადგურების და 

ქვესადგურების ძალოვანი 

დანადგარები და აპარატები 

      

 5 

73 
მაღალი ძაბვის 

მოწყობილობების 

საიზოლაციო სისტემები 

ელექტროტექნიკური მასალები 
      

 5 

74 ელექტრომაგნიტური 

გარდამავალი პროცესები 

მოკლე შერთვები 

ელექტროსისტემაში       
 5 
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75 ციფრული დაცვები 
რელეური დაცვა 

ელექტროსისტემაში 
      

 5 

76 საჰაერო ხაზების მექანიკური 

ნაწილი 

         ტექნიკური მექანიკის 

საფუძვლები             
      

 5 

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 3 15 15 

77 

მოცულობითი 

ჰიდრომანქანები  და 

ჰიდროამძრავები   (არჩევითი) 

გამოყენებითი         

ჰიდროაერომექანიკის 

საფუძვლები 

      

5  

78 

ფრთიანი ტუმბოები და 

სატუმბი დანადგარები  

(არჩევითი) 

ჰიდროენერგეტიკული 

დანადგარებით ენერგიის 

გარდაქმნის ტექნოლოგიები. 

      

5  

79 

ჰიდროელექტროსადგურები 

(არჩევითი) 
ჰიდროენერგეტიკული 

დანადგარებით ენერგიის 

გარდაქმნის ტექნოლოგიები 

      

5  

80 

 გეოდეზიის , ტოპოგრაფიის 

და კარტოგრაფიის 

საფუძვლები  (არჩევითი) 

არ აქვს 
      

5  

81 
ჰიდროგენერატორები 

(არჩევითი) 
 ელექტრული მანქანები       

5  

82 ლითონმცოდნეობა (არჩევითი) 
მასალათამცოდნეობა       5  

83 

ჰიდროტურბინების რემონტის 

და ექსპლუატაციის 

საფუძვლები  (არჩევითი) 

ჰიდროელექტროსადგურების  

ჰიდროენერგეტიკული და 

ჰიდრომექანიკური 

მოწყობილობები 

      

 5 

84 

ჰიდროტურბინების მონტაჟის 

საფუძვლები (არჩევითი) 
ჰიდროელექტროსადგურების  

ჰიდროენერგეტიკული და 

ჰიდრომექანიკური 

მოწყობილობები 

      

 5 

85 
ენერგეტიკული SKADA   

სისტემები (არჩევითი) 
გამოყენებითი ინფორმატიკის 

საფუძვლები 2 
      

 5 

86 
ელექტროენერგეტიკული 

სისტემები (არჩევითი) 
ჰიდროგენერატორები       

 5 

87 

ჰიდროენერგეტიკის 

ჰიდროლოგიური საფუძვლები 

(არჩევითი) 

ჰიდროელექტროსადგურები  
      

 5 

88 

შექცევადი ჰიდრომანქანები 

(არჩევითი) 
მოცულობითი 

ჰიდრომანქანები  და 

ჰიდროამძრავები    

      

 5 

სავალდებულო სასწავლო კურსები    ბლოკი 4 15 15 

89 

ავტომატიზირებული 

ელექტრომექანიკური 

სისტემები  

ელექტრული მანქანები. 
      

5  

90 
ელექტრომომარაგების 

სისტემების ქვესადგურები  
ზოგადი ელექტრომომარაგება       

5  

91 

ელექტროტექნოლოგიური 

დანადგარებისა და 

კომპლექსების 

ელექტრომომარაგება  

ელექტრომოხმარების      

ტექნოლოგიები       

5  
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92 
ელექტრომექანიკური 

სისტემების მართვა 

ავტომატიზირებული 

ელექტრომექანიკური 

სისტემები 

      

 5 

93 

ელექტროტექნოლოგიური 

დანადგარებისა და 

ელექტრომომარაგების 

სისტემების   დაცვა  

ელექტრომომარაგების 

სისტემების ქვესადგურები        

 5 

94 

ელექტროტექნოლოგიური 

დანადგარებისა და 

ელექტრომომარაგების 

სისტემების მონტაჟი  

ელექტრომომარაგების 

სისტემების ქვესადგურები       

 5 

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 5 15 15 

95 

ელექტრული აპარატების 

თეორიული საფუძვლები 

(არჩევითი) 

ელექტრომექანიკის 

საფუძვლები 
      

5  

96 

ავტომატიკური 

მოწყობილობის ელექტრული 

მანქანები (არჩევითი) 

ელექტრული მანქანები,   
      

5  

97 

ავტომატიკის 

ელექტრომექანიკური 

აპარატები (არჩევითი) 

ელექტრომექანიკის 

საფუძვლები 
      

5  

98 

ელექტრული მანქანების 

ექსპლუატაცია და რემონტი 

(არჩევითი) 

ელექტრული მანქანები 
      

5  

99 

დაბალი და მაღალი ძაბვის 

გამანაწილებელი 

მოწყობილობების 

ელექტრული აპარატები 

(არჩევითი) 

ელექტრომექანიკის 

საფუძვლები 
      

5  

100 
ელექტრული ენერგიის 

გენერატორები (არჩევითი) 
ელექტრომექანიკის 

საფუძვლები 
      

5  

101 

ელექტრული აპარატების 

პროექტირების საფუძვლები 

(არჩევითი) 

ელექტრომექანიკის 

საფუძვლები 
      

 5 

102 

ელექტრული მანქანების 

პროექტირების საფუძვლები 

(არჩევითი) 

ელექტრული მანქანები   
      

 5 

103 

ელექტრული აპარატების 

წარმოების ტექნოლოგია 

(არჩევითი) 

ელექტრომექანიკის 

საფუძვლები 
      

 5 

104 

ელექტრული მანქანების 

წარმოების ტექნოლოგია 

(არჩევითი) 

ელექტრული მანქანები   
      

 5 

105 
ელექტრული მანქანების 

გამოცდები (არჩევითი) 
ელექტრული მანქანები       

 5 

106 

ძალოვანი 

ტრანსფორმატორები და 

ავტოტრანსფორმატორები 
(არჩევითი) 

ელექტრული მანქანები 

      

 5 

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 6 15 15 

107 მენეჯმენტი სეკ-ში  (არჩევითი)   
ეკომონიკა და მარკენტინგი       10  
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ენერგეტიკაში 

108 
მცირე ბიზნესი ენერგეტიკაში 

(არჩევითი) 
მეწარმეობა და პრობლემების 

გადაწყვეტა 
      

5  

109 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება 

(არჩევითი) 
ეკონომიკა და მარკეტინგი       

5  

110 

ენერგეტიკული რესურსების 

გამოყენების მენეჯმენტი 

(არჩევითი) 

ეკონომიკა და მართვა 

ენერგეტიკაში 
      

10  

111 

ენერგეტიკის ეკონომიკური 

ინფორმაციის მენეჯმენტი 

(არჩევითი) 

გამოყენებითი ინფორმატიკის 

საფუძვლები 1 
      

 10 

112 
ენერგობაზრის მენეჯმენტი 

(არჩევითი) 
ეკონომიკა და მარკეტინგი       

 5 

113 

სტატისტიკა და სამეურნეო 

საქმიანობის  ანალიზი  

ენერგეტიკაში(არჩევითი) 

მენეჯმენტი სეკ-ში   
      

 10 

114 
მარკეტინგის მართვა 

ენერგეტიკაში(არჩევითი) 
ეკონომიკა და მარკეტინგი       

 5 

  სემესტრში 30 30 28 32 31 29 31 29 

  
წელიწადში 60 60 60 60 

  
სულ 240 
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სწავლის შედეგების რუკა 
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1 საინჟინრო მათემატიკა 1 + +   +  

2 საინჟინრო მათემატიკა 2 + +   +  

3 საინჟინრო მათემატიკა 3 + +   +  

4 ზოგადი ფიზიკა A +  +  +  

5 ზოგადი  ფიზიკა B +  +  +  

6 ზოგადი ქიმია + +  + +  

7 მხაზველობითი გეომეტრია + +   +  

8 გეგმილური ხაზვა + +   +  

9 გამოყენებითი  ინფორმატიკის საფუძვლები 1 + + +  + + 

10 გამოყენებითი  ინფორმატიკის საფუძვლები-2 + + +  + + 

11 

ინგლისური ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1 + +      + +  

რუსული  ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1 + +       + +  

გერმანული  ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1 + +       + +  

ფრანგული  ენა  ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 1 + +       + +  

12 

ინგლისური ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 2 + +       + +  

რუსული  ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 2 + +       + +  

გერმანული  ენა ტექნიკური სპეციალობებისათვის - 2 + +       + +  

ფრანგული  ენა  ტექნიკური სპეციალობებისათვის -2 + +       + +  

13 

არჩევითი ჰუმანიტარული   

კულტურა  და თანამედროვეობა 

+ +    + 

არჩევითი ჰუმანიტარული   

საქართველოს ისტორია 

+ + + +   

არჩევითი ჰუმანიტარული   

ფილოსოფიის საფუძვლები 

+ +    + 

არჩევითი ჰუმანიტარული   

შესავალი ფსიქოლოგიაში 

+ +  +   

არჩევითი ჰუმანიტარული   

აკადემიური წერის ელემენტები 

+ +  +   

არჩევითი ჰუმანიტარული   

სოციოლოგიის  შესავალი 

+ + +   + 

 

არჩევითი ჰუმანიტარული   

ენობრივი კომუნიკაციის თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 

+ +  +   

არჩევითი ჰუმანიტარული   

ტენიკური დიზაინის ისტორია                                                    

+  + 

 

  + 

14 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია    + +    + 

15 მასალათამცოდნეობა + + +    

16 საინჟინრო თერმოდინამიკა + +   +  

17 ელექტრული წრედების თეორია 1 + + +  +  

18 ელექტრული წრედების თეორია 2 + + +  +  

19 ელექტრომაგნიტიზმი  + + +  +  

20 ზოგადი ელექტრონიკა + + +  +  

21 გამოყენებითი ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები + +   +  
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22 ენერგიის განახლებადი  წყაროები + +  +   

23 ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები + + +   + 

24  ელექტრომექანიკის საფუძვლები + + + +   

25 ზოგადი ელექტრომომარაგება + +   +  

26 
ჰიდროენერგეტიკული დანადგარებით ენერგიის 

გარდაქმნის ტექნოლოგიები 

+ +   +  

27 თბური პროცესები და დანადგარები + +   +  

28 
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკასა და 

ტელეკომუნიკაციებში 

+ + +    

29 ელექტრული განათება + + +   + 

30 თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები 1 + + +    

31 ელექტროგადაცემის ქსელები   + + +    

32 ელექტრული მანქანები  + + + + +  

33 ელექტრომოხმარების ტექნოლოგიები + + + +   

34 ენერგეტიკული ელექტრონიკა   + + +  +  

35 თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები 2 + + +    

36 
ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროენერგეტიკული 

და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები  

+ +   +  

37 ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში   + + + +   

38 გამოყენებითი მექანიკის საფუძვლები + + +  +  

39 ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები + +   +  

40 ელექტროტექნიკური მასალები + + +    

41 
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (არჩევითი) + +   +  

მზომელობა (არჩევითი) + + +  +  

42 პრაქტიკა + + +    

43 საბაკალავრო ნაშრომის შესავალი + +   +  

44 საბაკალავრო პროექტი + +   +  

45 

პროფესიული უნარ-ჩვევები (არჩევითი თავისუფალი 

კომპონენტი) 

+ + +    

ევროკავშირის სამეწარმეო პოლიტიკა(არჩევითი 

თავისუფალი კომპონენტი) 

+ + +    

მენეჯერული ეკონომიკა(არჩევითი თავისუფალი 

კომპონენტი) 

+ 

 

+ +    

46 

ეკონომიკა და მარკენტინგი (არჩევითი თავისუფალი 

კომპონენტი) 

+ + + +   

მოცულობით სივრცითი კომპოზიცია(არჩევითი 

თავისუფალი კომპონენტი) 

+ + + +   

47 

საინჟინრო მენეჯმენტი (არჩევითი. თავისუფალი 

კომპონენტი) 

 +  +   

არქიტექტურული დისკურსი და დიზაინი(არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

+ +  + +  

48 

ხარისხისა და მწარმოებლურობის უზრუნველყოფა 

(არჩევითი. თავისუფალი კომპონენტი) 

+ + + +   

შესავალი ხელოვნების ისტორიაში(არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

+  + + +  

49 

სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

+ + +  +  

ბიზნესი და საზოგადოება(არჩევითი. თავისუფალი 

კომპონენტი) 

+ +  +  + 

საწარმოო სისტემები და პროცესები (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

+ + +    

50 

მეტროლოგია, სტანდარტიზაცია და 

პატენტმცოდნეობა ენერგეტიკაში  (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

+ + +    

დედამიწის ისტორია(არჩევითი. თავისუფალი 

კომპონენტი) 

+ + +    
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51 

მეწარმოება და პრობლემების გადაწყვეტა  (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი)  

+ + +    

ერგონომიკის საფუძვლები(არჩევითი თავისუფალი 

კომპონენტი) 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

   

52 

კადრების და ხარისხის მენეჯმენტი  (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი)  
+ 

+ +    

ტექსტილი და აქსესუარები არქიტექტურულ 

დიზაინში(არჩევითი. თავისუფალი კომპონენტი) 

 

+ 
 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

53 

ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია(არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

 

      + 

 

 

      + 

 

+ 

 

 

    + 

 

+ 

 

+ 

პროექტების მენეჯმენტი (არჩევითი. თავისუფალი 

კომპონენტი) 

+ + +    

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 1 

54 
მაღალტემპერატურული თბოფიზიკური პროცესები 

და აპარატები (არჩევითი) 

+ + +  +  

55 ორთქლგენერატორები (არჩევითი) + + + +   

56 ტურბოდანადგარები (არჩევითი) + + +   + 

57 ენერგოაუდიტი (არჩევითი) + + +  +  

58 თბოტექნიკური გაზომვები  (არჩევითი) + + +   + 

59 თერმოტრანსფორმატორები (არჩევითი) + + + +   

60 
კოგენერაცია და თბური ენერგიის კონსერვაცია  

(არჩევითი)  

+ + +    

61 თბოელექტროსადგურების ტექნოლოგია (არჩევითი) + + +  +  

62 
თბოენერგეტიკული დანადგარების   გავლენა 

გარემოზე და მისი დაცვა (არჩევითი) 

+ + +   + 

63 გათბობის ენერგოეფექტური სისტემები (არჩევითი) + +   +  

64 
არატრადიციული ენერგოტექნოლოგიები და 

ენერგოდაზოგვა (არჩევითი) 

+ + +  +  

65 
საინჟინრო თბური დიაგნოსტიკა და ხელსაწყოები 

(არჩევითი) 

+ + +   + 

 

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 2 

66 ელექტროენერგიის გადაცემა და განაწილება + + +  +  

67 
ელექტრული სადგურების და ქვესადგურების 

ძალოვანი დანადგარები და აპარატები 

+ + + +   

68 მაღალი ძაბვის ინჟინერია  + + +   + 

69 მოკლე შერთვები ელექტროსისტემაში + + +  +  

70 რელეური დაცვა ელექტროსისტემაში + + + +   

71 ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები + + +  +  

72 
ელექტრული სადგურების და ქვესადგურების 

საკომუტაციო სქემები და რეჟიმები 

+ + +   + 

73 
მაღალი ძაბვის მოწყობილობების საიზოლაციო 

სისტემები 

+ + + +   

74 ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები + + +   + 

75 ციფრული დაცვები + + +  +  

76 საჰაერო ხაზების მექანიკური ნაწილი + + + +   

 

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 3 

77 
მოცულობითი ჰიდრომანქანები  და ჰიდროამძრავები   

(არჩევითი) 

+ + +  + + 

78 
ფრთიანი ტუმბოები და სატუმბი დანადგარები  

(არჩევითი) 

+ + + +   

79 ჰიდროელექტროსადგურები (არჩევითი) + +   +  

80  გეოდეზიის , ტოპოგრაფიის და კარტოგრაფიის + + +    
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საფუძვლები  (არჩევითი) 

81 ჰიდროგენერატორები (არჩევითი) + + +  +  

82 ლითონმცოდნეობა (არჩევითი) + + +    

83 
ჰიდროტურბინების რემონტის და ექსპლუატაციის 

საფუძვლები  (არჩევითი) 

+ +   + + 

84 
ჰიდროტურბინების მონტაჟის საფუძვლები 

(არჩევითი) 

+ + + + +  

85 ენერგეტიკული SKADA   სისტემები (არჩევითი)  + +  +  

86 ელექტროენერგეტიკული სისტემები (არჩევითი) + + +    

87 
ჰიდროენერგეტიკის ჰიდროლოგიური საფუძვლები 

(არჩევითი) 

+ +   +  

88 შექცევადი ჰიდრომანქანები (არჩევითი) + +  + +  

 

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 4 

89 
ატომატიზირებული ელექტრომექანიკური სისტემები 

(არჩევითი) 

+ +   + + 

90 
ელექტრომომარაგების სისტემების ქვესადგურები 

(არჩევითი) 

+ +  + +  

91 
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და 

კომპლექსების ელექტრომომარაგება (არჩევითი) 

+ + +   + 

92 ელექტრომექანიკური სისტემების მართვა (არჩევითი) + + +  +  

93 

ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და 

ელექტრომომარაგების სისტემების   დაცვა  

(არჩევითი) 

 

+ 

 

 

+ 

 +  

+ 

 

 

94 

ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და 

ელექტრომომარაგების სისტემების მონტაჟი 

(არჩევითი) 

+ + +    

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 5 

95 
ელექტრული აპარატების თეორიული საფუძვლები 

(არჩევითი) 

+ + + +   

96 
ავტომატიკური მოწყობილობის ელექტრული 

მანქანები (არჩევითი) 

+ + +  +  

97 
ავტომატიკის ელექტრომექანიკური აპარატები 

(არჩევითი) 

+ + + +   

98 
ელექტრული მანქანების ექსპლუატაცია და რემონტი 

(არჩევითი) 

+ + +   + 

99 

დაბალი და მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი 

მოწყობილობების ელექტრული აპარატები 

(არჩევითი) 

+ + + +   

100 ელექტრული ენერგიის გენერატორები (არჩევითი) + + +  +  

101 
ელექტრული აპარატების პროექტირების 

საფუძვლები (არჩევითი) 

+ + +   + 

102 
ელექტრული მანქანების პროექტირების საფუძვლები 

(არჩევითი) 

+ + + +   

103 
ელექტრული აპარატების წარმოების ტექნოლოგია 

(არჩევითი) 

+ + +   + 

104 
ელექტრული მანქანების წარმოების ტექნოლოგია 

(არჩევითი) 

+ + +  +  

105 ელექტრული მანქანების გამოცდები (არჩევითი) + + + +   

106 
ძალოვანი ტრანსფორმატორები და 

ავტოტრანსფორმატორები (არჩევითი) 

+ + +  +  

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 6 

107 მენეჯმენტი სეკ-ში  (არჩევითი)   + + +    

108 მცირე ბიზნესი ენერგეტიკაში (არჩევითი) + + +       +   

109 ენერგეტიკული უსაფრთხოება (არჩევითი) + + +  + + 

110 ენერგეტიკული რესურსების გამოყენების მენეჯმენტი + + +       +   
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(არჩევითი) 

111 
ენერგეტიკის ეკონომიკური ინფორმაციის 

მენეჯმენტი (არჩევითი) 

+ + +  +  

112 ენერგობაზრის მენეჯმენტი (არჩევითი) + + +   + 

113 
სტატისტიკა დასამეურნეო საქმიანობის ანალიზი 

ენერგეტიკაში (არჩევითი) 

+ + +    

114 მარკეტინგის მართვა  ენერგეტიკაში(არჩევითი) + + +  + + 
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პროგრამის სასწავლო გეგმა 

№ 

 

 

საგნის კოდი 
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ც
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უ
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1 MAS33508G1-LP საინჟინრო მათემატიკა 1 5/125 15  30    1      2 77 

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

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

4 PHS51208G1-LB ზოგადი ფიზიკა A 4/100 15   15   1 2 67 

5 PHS51308G1-LB ზოგადი  ფიზიკა B 4/100 15   15   1 2 67 

6 PHS16404G1-LPB ზოგადი ქიმია 4/100 15   15   1 1 68 

7 EET70105G1-P მხაზველობითი გეომეტრია   3/75 15  15    1 1 43 

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

9 
ICT15008G1-LB გამოყენებითი  ინფორმატიკის 

საფუძვლები 1 

4/100 15   15   1 1 68 

10 
ICT15108G1-LB      გამოყენებითი  ინფორმატიკის 

საფუძვლები-2 

  4/100 15   15   1 1 68 

11 

LEH14412G1-P ინგლისური ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 

3/75   30    1 1 43 

LEH14612G1-P რუსული  ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 

3/75   30    1 1 43 

LEH15012G1-P გერმანული  ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 

3/75   30    1 1 43 

LEH14812G1-P ფრანგული  ენა  ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 1 

3/75   30    1 1 43 

12 

LEH14512G1-P ინგლისური ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 2 

3/75   30    1 1 43 

LEH14712G1-P რუსული  ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 2 

3/75   30    1 1 43 

LEH15112G1-P გერმანული  ენა ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის - 2 

3/75   30    1 1 43 

LEH14912G1-P ფრანგული  ენა  ტექნიკური 

სპეციალობებისათვის -2 

3/75   30    1 1 43 

13 

SOS40112G1-LS არჩევითი ჰუმანიტარული   

კულტურა  და თანამედროვეობა 

3/75 15 15     1 1 43 

HEL20212G1-LS არჩევითი ჰუმანიტარული   

საქართველოს ისტორია 

3/75 15 15     1 1 43 

HEL30212G1-LS არჩევითი ჰუმანიტარული   

ფილოსოფიის  საფუძვლები 

3/75 15 15     1 1 43 

SOS30312G1-LS არჩევითი ჰუმანიტარული   

შესავალი ფსიქოლოგიაში 

3/75 15 15     1 1 43 

LEH12112G1-LS არჩევითი ჰუმანიტარული   

აკადემიური წერის ელემენტები 

3/75 15 15     1 1 43 

SOS40312G1-LS არჩევითი ჰუმანიტარული   

სოციოლოგიის შესავალი 

3/75 15 15     1 1 43 

LEH12012G1-LS არჩევითი ჰუმანიტარული   

ენობრივი კომუნიკაციის 

თანამედროვე  ტექნოლოგიები 

3/75 15 15     1 1 43 
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ART20305G1-LS არჩევითი ჰუმანიტარული   

ტენიკური დიზაინის ისტორია 

3/75 15 15     1 1 43 

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

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

16 EET42302G1-LPB საინჟინრო თერმოდინამიკა 5/125 15  15 15   1 1 78 

17 EET43602G1-LPB ელექტრული წრედების თეორია 1 5/125 15   30   1 1 78 

18 EET43702G1-LB ელექტრული წრედების თეორია 2 4/100 15   15   1 1 68 

19 EET43802E1-LB ელექტრომაგნიტიზმი  4/100 15   15   1 1 68 

20 EET43502G1-LB ზოგადი ელექტრონიკა 4/100 15   15   1 1 68 

21 
EET45402G2-LPK    გამოყენებითი ჰიდროაერომექანიკის 

საფუძვლები 

4/100 
15  7  

 8 1 1 68 

22 EET42402G1-LB ენერგიის განახლებადი  წყაროები 3/75 15   15   1 1 43 

23 
EET42802G1-LP ელექტრული სადგურები და 

ქვესადგურები 

4/100 15  15    1 1 68 

24 EET42902G1-LB  ელექტრომექანიკის საფუძვლები 4/100 15   15   1 2 67 

25 EET45502G2-LK ზოგადი ელექტრომომარაგება 4/100 15     15 1 2 67 

26 

EET45602G2-LBK ჰიდროენერგეტიკული 

დანადგარებით ენერგიის 

გარდაქმნის ტექნოლოგიები 

5/125 15   15  15 1 1 78 

27 EET42502G1-LPK თბური პროცესები და დანადგარები 5/125 15  15   15 1 1 78 

28 

HHS20803G1-LB შრომის დაცვის საფუძვლები 

ენერგეტიკასა და 

ტელეკომუნიკაციებში 

3/75 15   15   1 1 43 

29 EET45702G2-LBK ელექტრული განათება 3/75 15   7  8 1 2 42 

30 
EET42602G1-LPBK 

 

თბური ენერგიის გარდაქმნის 

ტექნოლოგიები 1 

5/125 15  15 7  8 1 1 78 

31 EET43002G1-LP ელექტროგადაცემის ქსელები   4/100 15  15    1 1 68 

32 EET43102G1-LBK ელექტრული მანქანები  5/125 15   15  15 1 2 77 

33 
EET45802G2-LPR ელექტრომოხმარების 

ტექნოლოგიები 

5/125 15  15  15  1 2 77 

34 EET45902G2-LBK ენერგეტიკული ელექტრონიკა   5/125 15   15  15 1 1 78 

35 
EET42702G1-LPK 

 

თბური ენერგიის გარდაქმნის 

ტექნოლოგიები 2 

5/125 15  15   15 1 1 78 

36 

EET44002G1-LBK ჰიდროელექტროსადგურის 

ჰიდროენერგეტიკული და 

ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები  

5/125 15   15  15 1 1 78 

37 EET43202G1-LK ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში   4/100 15     15 1 1 68 

38 
MAS42301G1-LP გამოყენებითი მექანიკის 

საფუძვლები 

4/100 15  15    1 1 68 

39 EET0105GA1-LK ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები 4/100 15     15 1 1 68 

40 EET43302G1-LB ელექტროტექნიკური მასალები 5/125 30   15   1 1 78 

41 

EET70805G1 –P 

 

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა 

(არჩევითი) 

   3/75   30    1 1 43 

EET43902G1-LB მზომელობა (არჩევითი)     3/75 15   15   1 1 43 

42 EET47102G3-R პრაქტიკა 3/75     30   1 44 

43 EET46002G2-K საბაკალავრო ნაშრომის შესავალი 5/125      45  1 79 

44 EET46102G2-K საბაკალავრო პროექტი 5/125      45  1 79 

45 

EET46202G2-LS პროფესიული უნარ-ჩვევები 

(არჩევითი თავისუფალი 

კომპონენტი) 

4/100 15 15     1 1 68 

SOS63002G1-LS ევროკავშირის სამეწარმეო 

პოლიტიკა(არჩევითი თავისუფალი 

კომპონენტი) 

4/100 15 15     2 2 66 

SOS58202G1-LSP მენეჯერული ეკონომიკა(არჩევითი 4/100 15 8 7    1 2 43 
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თავისუფალი კომპონენტი) 

46 

EET46302G2-LP ეკონომიკა და მარკენტინგი 

(არჩევითი თავისუფალი 

კომპონენტი) 

3/75 15  15    1 1 43 

AAC10606G1-P მოცულობით სივრცითი 

კომპოზიცია(არჩევითი 

თავისუფალი კომპონენტი) 

3/75   30    1 1 43 

47 

BUA34602G2-LB საინჟინრო მენეჯმენტი (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

3/75 15   15   1 2 42 

AAC60606G1-LS არქიტექტურული დისკურსი და 

დიზაინი(არჩევითი. თავისუფალი 

კომპონენტი) 

3/75 15 15     1 1 43 

48 

EET46602G2-LBP ხარისხისა და მწარმოებლურობის 

უზრუნველყოფა (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

3/75 15  7 8   1 2 42 

HEL20906G1-LS შესავალი ხელოვნების 

ისტორიაში(არჩევითი. თავისუფალი 

კომპონენტი) 

3/75 15 15     1 1 43 

49 

EET68702G1-LB სისტემათა ინჟინერინგის 

საფუძვლები (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

5/125 15   30   1 2 77 

SOS62902G1-LS ბიზნესი და საზოგადოება(არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

5/125 15 30     2 2 76 

MAP25202G1-LS საწარმოო სისტემები და პროცესები 

(არჩევითი. თავისუფალი 

კომპონენტი) 

5/125 15 

 

30     1 2 77 

50 

EET02008G1-+LP მეტროლოგია, სტანდარტიზაცია და 

პატენტმცოდნეობა ენერგეტიკაში  

(არჩევითი. თავისუფალი 

კომპონენტი) 

3/75 15  15    1 2 42 

PHS30103G1-LS დედამიწის ისტორია(არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

3/75 15 15     1 1 43 

51 

EET46402G2-LS მეწარმოება და პრობლემების 

გადაწყვეტა  (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი)  

3/75 15 15     2 1 42 

AAC60706G1-LP ერგონომიკის 

საფუძვლები(არჩევითი 

თავისუფალი კომპონენტი) 

3/75 15  15    1 1 43 

52 

EET46502G2-LP კადრების და ხარისხის მენეჯმენტი  

(არჩევითი. თავისუფალი 

კომპონენტი)  

3/75 15  15    1 1 43 

AAC70106G1-LK ტექსტილი და აქსესუარები 

არქიტექტურულ 

დიზაინში(არჩევითი. თავისუფალი 

კომპონენტი) 

3/75 5     25 1 1 43 

53 

HEL24906G1-LS ქართული ხუროთმოძღვრების 

ისტორია(არჩევითი. თავისუფალი 

კომპონენტი) 

3/75 15 15     1 1 43 

EET02008G1-LB პროექტების მენეჯმენტი (არჩევითი. 

თავისუფალი კომპონენტი) 

3/75 15   15   1 2 42 

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 1  

54 

EET44102G1-LBK მაღალტემპერატურული 

თბოფიზიკური პროცესები და 

აპარატები (არჩევითი) 

5/125 15   15  15 1 2 77 

55 EET44202G1-LPK ორთქლგენერატორები (არჩევითი)   5/125 15  15   15 1 1 78 

56 EET44302G1-LPK ტურბოდანადგარები (არჩევითი)   5/125 15  15   15 1 1 78 
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57 EET44402G1-LSP ენერგოაუდიტი (არჩევითი)   5/125 15 15 15    1 2 77 

58 
EET44502G1-LB თბოტექნიკური გაზომვები 

(არჩევითი) 

  5/125 15   30   1 1 78 

59 
EET44602G1-LPK თერმოტრანსფორმატორები 

(არჩევითი) 

  5/125 15  15   15 1 1 78 

60 
EET44702G1-LSP 

 

კოგენერაცია და  თბური ენერგიის 

კონსერვაცია   (არჩევითი)  

  5/125 15 15 15    1 2 77 

61 
EET44802G1-LSP თბოელექტროსადგურების 

ტექნოლოგია (არჩევითი) 

  5/125 15 15 15    1 2 77 

62 

 

EET44902G1-LPB 

თბოენერგეტიკული დანადგარების   

გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა 

(არჩევითი) 

  5/125 15  15 7   1 1 86 

63 
EET45002G1-LSB გათბობის ენერგოეფექტური 

სისტემები (არჩევითი) 

  5/125 15 15  15   1 2 77 

64 

 

EET45102G1-LPK 

არატრადიციული 

ენერგოტექნოლოგიები  და 

ენერგოდაზოგვა (არჩევითი) 

  5/125 15  15   15 1 2 77 

65 
EET45202G1-LB საინჟინრო თბური დიაგნოსტიკა 

და ხელსაწყოები(არჩევითი) 

5/125 15   30   1 1 78 

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 2 

66 
EET45302G1-LP 

ელექტროენერგიის გადაცემა და 

განაწილება 

5/125 30  15    1 1 78 

67 

EET45402G1-LP 

 
ელექტრული სადგურების და 

ქვესადგურების ძალოვანი 

დანადგარები და აპარატები 

5/125 30  15    1 1 78 

68 EET45502G1-LPB 
მაღალი ძაბვის ინჟინერია  

5/125 15  15 15   1 1 78 

69 
EET45602G1-LPK 

მოკლე შერთვები 

ელექტროსისტემაში 

5/125 15  15   15 1 1 78 

70 
EET45702G1-LBK   

რელეური დაცვა 

ელექტროსისტემაში 

10/250 30   15  30 1 1 173 

71 
EET45802G1-LBK 

 
ელექტროსისტემების 

დამყარებული რეჟიმები 

5/125 15   15  15 1 1 78 

72 

 

EET45902G1-LBK 
ელექტრული სადგურების და 

ქვესადგურების საკომუტაციო 

სქემები და რეჟიმები 

5/125 15   15  15 1 1 78 

73 

 

EET46002G1-LB 

 

მაღალი ძაბვის მოწყობილობების 

საიზოლაციო სისტემები 

5/125 30   15   1 1 78 

74 
EET46102G1-LP 

 
ელექტრომაგნიტური 

გარდამავალი პროცესები 

5/125 30  15    1 1 78 

75 EET46202G1-LPB 
ციფრული დაცვები 

5/125 15  15 15   1 1 78 

76 
EET46302G1-LPK 

 
საჰაერო ხაზების მექანიკური 

ნაწილი 

5/125 15  15   15 1 1 78 

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 3 

77 
EET46402G1-LK მოცულობითი ჰიდრომანქანები  

და ჰიდროამძრავები   (არჩევითი) 
5/125 15     30 1 1 78 

78 
EET46502G1-LPK ფრთიანი ტუმბოები და სატუმბი 

დანადგარები  (არჩევითი) 
5/125 15  7   15 1 1 86 

79 
EET46602G1-LP ჰიდროელექტროსადგურები 

(არჩევითი) 
5/125 22,5  15    1 1 85,5 

80 
PHS44302G1-LB  გეოდეზიის, ტოპოგრაფიის და 

კარტოგრაფიის საფუძვლები  
5/125 15   30   1 2 77 
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(არჩევითი) 

81 EET46702G1-LK ჰიდროგენერატორები (არჩევითი) 5/125 15     30 1 2 77 

82 EET83104G1-LB ლითონმცოდნეობა (არჩევითი) 5/125 15   30   1 1 78 

83 

EET46802G1-LP 

 

ჰიდროტურბინების რემონტის და 

ექსპლუატაციის საფუძვლები  

(არჩევითი) 

5/125 15  30    1 1 78 

84 
EET46902G1-LP ჰიდროტურბინების მონტაჟის 

საფუძვლები (არჩევითი) 
5/125 22,5  15    1 1 85,5 

85 
ICT14402G2-LB ენერგეტიკული SKADA   

სისტემები (არჩევითი) 
5/125 15  30    1 1 78 

86 
EET47002G1-LK ელექტროენერგეტიკული 

სისტემები (არჩევითი) 
5/125 15     30 1 2 77 

88 

EET47102G1-LP 

 

 

ჰიდროენერგეტიკის 

ჰიდროლოგიური საფუძვლები 

(არჩევითი) 

5/125 15  30    1 1 78 

88 
EET47102G1-LP 

 

შექცევადი ჰიდრომანქანები 

(არჩევითი) 
5/125 22,5  15    1 1 85,5 

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 4 

89 

EET47302G1-LK ატომატიზირებული 

ელექტრომექანიკური სისტემები 

(არჩევითი) 

5/125 15     30 1 2 77 

90 
EET47402G1-LKR 

 

ელექტრომომარაგების სისტემების 

ქვესადგურები (არჩევითი) 

5/125 15    15 15 1 2 77 

91 

 

EET47502G1-LBK 

ელექტროტექნოლოგიური 

დანადგარებისა და კომპლექსების 

ელექტრომომარაგება (არჩევითი) 

5/125 15   15  15 1 2 77 

92 
EET47602G1-LB   

 

ელექტრომექანიკური სისტემების 

მართვა (არჩევითი) 

5/125 15   30   1 2 77 

93 

EET47702G1-LSB ელექტროტექნოლოგიური 

დანადგარებისა და 

ელექტრომომარაგების სისტემების   

დაცვა  (არჩევითი) 

5/125 15 15  15   1 2 77 

94 

EET47802G1-LPR 

 

ელექტროტექნოლოგიური 

დანადგარებისა და 

ელექტრომომარაგების სისტემების 

მონტაჟი (არჩევითი) 

5/125 15  15  15  1 1 78 

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 5 

95 

EET47902G1-LB ელექტრული აპარატების 

თეორიული საფუძვლები 

(არჩევითი) 

5/125 15   30   1 2 77 

96 
EET48002G1-LB ავტომატიკური მოწყობილობის 

ელექტრული მანქანები (არჩევითი) 

5/125 15   30   1 2 77 

97 
EET48102G1-LB 

 

ავტომატიკის ელექტრომექანიკური 

აპარატები (არჩევითი) 

5/125 15   30   1 2 77 

98 

 

EET48202G1-LP 

ელექტრული მანქანების 

ექსპლუატაცია და რემონტი 

(არჩევითი) 

5/125 15  30    1 2 77 

99 

 

EET48302G1-LK 

დაბალი და მაღალი ძაბვის 

გამანაწილებელი მოწყობილობების 

ელექტრული აპარატები 

(არჩევითი) 

5/125 15     30 1 2 77 

100 
EET48402G1-LK 

 

ელექტრული ენერგიის 

გენერატორები (არჩევითი) 

5/125 15     30 1 2 77 

101 

EET48502G1-LK ელექტრული აპარატების 

პროექტირების საფუძვლები 

(არჩევითი) 

5/125 15     30 1 2 77 
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102 

EET48602G1-LK ელექტრული მანქანების 

პროექტირების საფუძვლები 

(არჩევითი) 

5/125 15     30 1 2 77 

103 

EET48702G1-LS 

 

ელექტრული აპარატების 

წარმოების ტექნოლოგია 

(არჩევითი) 

5/125 15 30     1 2 77 

104 
 

EET48802G1-LPK 

ელექტრული მანქანების წარმოების 

ტექნოლოგია (არჩევითი) 

5/125 15  15   15 1 2 77 

105 
EET48902G1-LB   ელექტრული მანქანების 

გამოცდები (არჩევითი) 
5/125 15   30   1 2 77 

106 

EET49002G1-LK ძალოვანი ტრანსფორმატორები და 

ავტოტრანსფორმატორები 
(არჩევითი) 

5/125 15     30 1 2 77 

სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები    ბლოკი 6 

107 EET49102G1-LPK მენეჯმენტი სეკ-ში  (არჩევითი)   10/250 30  45   45 1 1 128 

108 

 

EET49602G1-LP   

 

მცირე ბიზნესი 

ენერგეტიკაში(არჩევითი) 

5/125 15  30    1 1 78 

109 
EET49702G1-LP 

 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება 

(არჩევითი) 

5/125 15  30    1 1 78 

110 

EET49802G1-LPK ენერგეტიკული რესურსების 

გამოყენების მენეჯმენტი 

(არჩევითი) 

10/250 30  30   15 1 1 173 

111 

EET49902G1-LPK 

 

ენერგეტიკის ეკონომიკური 

ინფორმაციის მენეჯმენტი 

(არჩევითი) 

10/250 15  30   30 1 1 173 

112 
EET40102G2-LP 

 

ენერგობაზრის მენეჯმენტი 

(არჩევითი) 

5/125 15  30    1 1 78 

113 

EET40202G2-LPK სტატისტიკა და სამეურნეო 

საქმიანობის ანალიზი 

ენერგეტიკაში (არჩევითი) 

10/250 15  30   30 1 1 173 

114 
EET40302G2-LPK

  

მარკეტინგის მართვა 

ენერგეტიკაში(არჩევითი) 

5/125 15  15   15 1 1 78 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი                   გია არაბიძე 

 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციისფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი                    ნიკოლოზ აბზიანიძე 

 

ფაკულტეტის დეკანი                                                                                                          გია არაბიძე 

 

მიღებულია 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის   

საბჭოს სხდომაზე 03  07   2012  წ.  

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                                                                             გ.არაბიძე 

                  

შეთანხმებულია 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან                 ირმა ინაშვილი 
                                                                                                                                   

მოდიფიცირებულია 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის 

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

27 მარტი 2018 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე            გია არაბიძე 
 

 


