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პროგრამის აღწერა 

პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით, 1 კრედიტი უდრის 25 საათს, რომელშიც იგულისხმება 

როგორც საკონტაქტო, ისე დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. კრედიტების განაწილება 

წარმოდგენილია პროგრამის სასწავლო გეგმაში. პროგრამა გრძელდება 3 წელი (6 სემესტრი) და 

მოიცავს 180 კრედიტს.  პროგრამის სასწავლო კომპონენტი შედგება 60 კრედიტისაგან. აქედან, 5-5 

კრედიტი  ეთმობა „აკადემიურ წერას და სამეცნიერო კვლევით მეთოდებს“, „სწავლის მეთოდებს“ და 

„პროფესორის ასისტენტობას“;  15-15 კრედიტი - დისერტაციის თემასთან დაკავშირებულ სპეცკურსებს 

და პირველ და მეორე თემატურ სემინარებს. კვლევითი კომპონენტისათვის  გამოყოფილია 120 

კრედიტი, კერძოდ: 30 კრედიტი ეთმობა პირველ და მეორე პროსპექტუსს, 60 კრედიტი -  პირველ, 

მეორე და მესამე კოლოკვიუმებს, ხოლო 30 კრედიტი - დისერტაციის დასრულებასა და დაცვას. 

სასწავლო სემესტრი გრძელდება  20 კვირის მანძილზე, აქედან სააუდიტორიო მეცადინოებები 

მიმდინარეობს 15 კვირა, ხოლო ერთი კვირა ეთმობა შუასემესტრულ გამოცდებს. XVII კვირა ეთმობა 

დასკვნითი გამოცდებისთვის მზადებას, XVIII–XIX კვირას ტარდება დასკვნითი გამოცდები. XX კვირა, 

საჭიროების შემთხვევაში, ეთმობა დამატებით გამოცდებს. დამატებითი გამოცდა ტარდება დასკვნითი 

გამოცდის შემდეგ 5-დღიანი შუალედით.  

 

სასწავლო კომპონენტი 

პირველი სემესტრი მოიცავს 5-კრედიტიან ორ და 10 -კრედიტიან ერთ სასწავლო კურსს, აგრეთვე,  15-

15 კრედიტიან პირველ და მეორე თემატურ სემინარებს. სასემინარო ნაშრომის თემა უნდა ეძღვნებოდეს 

დარგის/ქვედარგის აქტუალურ  საკითხებს და იგი არ შეიძლება იყოს სადისერტაციო თემის ნაწილი. 

თემატური სემინარის ძირითადი მიზანია დოქტორანტს შესძინოს შესაბამისი საკვლევი თემის 

ფარგლებში კონკრეტული დარგის/ქვედარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა. 

მეორე სემესტრი მოიცავს 5-კრედიტიან ერთ სასწავლო კურსს და 5-კრედიტიან „პროფესორის 

ასისტენტობას“. 

შუალედური შეფასების მაქსიმალური ჯამური მაჩვენებელია 60 ქულა, აქედან: შუასემესტრული 

გამოცდის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 30 ქულას, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი – 15 

ქულას, მიმდინარე აქტივობის მაქსიმალური შეფასებაა 30 ქულა, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 

— 15 ქულა; დასკვნითი/დამატებითი გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა 40 ქულა, მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი — 20 ქულა. დამატებითი გამოცდა ტარდება დასკვნითი გამოცდის შემდეგ 

მინიმუმ 5 დღიანი შუალედით. 

 

კვლევითი კომპონენტი 

პროგრამის კვლევითი კომპონენტის სავალდებულო ელემენტებია: სადისერტაციო კვლევის 

პროექტი/პროსპექტუსი-1 (10 კრედიტი),  სადისეტაციო  კვლევის პროექტი/პროსპექტუსი-2 (20 

კრედიტი), თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევა/კოლოქვიუმი-1 (15 კრედიტი), 

თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევა/კოლოქვიუმი-2 (15 კრედიტი), თეორიული/ექსპერიმენტული 

კვლევა/კოლოქვიუმი-3 (30 კრედიტი) და „დისერტაციის დასრულება და და დაცვა“ -  30 კრედიტი. 

კვლევითი კომპონენტის ყველა ჩამოთვლილი ელემენტი  ფასდება ერთჯერადად,  მაქსიმუმ 100 

ქულით და უნდა განხორციელდეს დასკვნიტი გამოცდების ვადებში. 

სადოქტორო კვლევის პროექტი/პროსპექტუსი წარმოადგენს მიმოხილვითი კვლევისა და ანალიზის 

შედეგს, სადისერტაციო ნაშრომის წინასწარ მონახაზს, რომელიც დოქტორანტმა უნდა დაასრულოს 

სწავლის დაწყებიდან ერთი წლის ვადაში. დოქტორანტი ამზადებს ორ პროსპექტუსს. პირველ 

პროსპექტუსში უნდა ჩანდეს საკვლევი საკითხის სიახლე და აქტუალურობა, შერჩეული თემის 

სამეცნიერო და პრაქტიკული ღირებულებების ლოგიკური განმარტება და დასაბუთება. დოქტორანტმა  

უნდა იცოდეს თუ რა ტიპის რესურსებს (ლიტერატურა, სტატისტიკა) დაეყრდნობა და სად შეიძლება ამ 

რესურსების მოძიება. მეორე პროსპექტუსში დოქტორანტმა უნდა ჩამოაყალიბოს საკვლევი 

პრობლემატიკა, მეთოდოლოგია და კვლევის ძირითადი საკითხები.  

თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევის/კოლოქვიუმების  შესრულებას დოქტორანტი იწყებს 

სწავლების მეორე წელს, მესამე სემესტრიდან. კოლოკვიუმებზე წარსადგენი ნაშრომი არის 

დისერტაციის ნაწილი. პირველ და მეორე კოლოკვიუმზე წარსადგენი ნაშრომის მოცულობა უნდა იყოს 

არანაკლებ 20 გვერდისა დანართების გარეშე. კოლოკვიუმის ძირითადი მიზანია დოქტორანტის 

ცოდნის სისტემატიზაცია, გაწეული მუშაობის წარმოდგენა /პრეზენტაცია, დოქტორანტის კრეატიული 

აზროვნების, სამეცნიერო საზოგადოებასთან კომუნიკაციისათვის აუცილებელი უნარის გამომუშავება. 

კოლოკვიუმი უნდა ასახავდეს თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევის დასაბუთებულ შედეგებს. 
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კოლოკვიუმზე დოქტორანტმა უნდა წარმოაჩინოს, რა მოცულობითა და სიღრმითაა გამოკვლეული 

კონკრეტული საკითხი, წარმოაჩინოს მიღებული და მოსალოდნელი შედეგები, გააკეთოს 

მომზადებული ან რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების ანალიზი.  მესამე 

კოლოკვიუმზე წარსადგენი ნაშრომის მოცულობა უნდა იყოს არანაკლებ 40 გვერდისა დანართების 

გარეშე. მესამე კოლოკვიუმის ფორმატში ხდება სადისერტაციო ნაშრომის წინასწარი განხილვა-

აპრობაცია. დოქტორანტის მუშაობა კოლოკვიუმზე ძირითადად მიმდინარეობს ხელმძღვანელთან 

კონსულტაციების   და სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის ფორმატში. დასკვნითი შეფასების 

მიზნით ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე ქმნის 5-9 წევრისგან შემდგარ კომისიას, 

რომელშიც უნდა შედიოდეს მიმართულების/დარგის აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები. 

დისერტაციის დასრულება და დაცვა კვლევითი კომპონენტის ძირითადი ნაწილია. დასრულებული 

დისერტაცია უნდა წარმოადგენდეს დოქტორანტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი 

მუშაობის შედეგს. მასში ასახული უნდა იყოს დოქტორანტის მიერ ჩატარებული 

თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევის მეცნიერულად დასაბუთებული ახალი შედეგები.   

დოქტორანტურის კომპონენტი -„დისერტაციის დასრულება და დაცვა“ ითვალისწინებს დისერტაციის 

წინასწარ დაცვას აკადემიური დეპარტამენტის გაფართოებულ სხდომაზე, რომელზეც მიზანშეწონილია 

შესაბამისი დარგის კვალიფიციური სპეციალისტების მოწვევა.  დოქტორანტი სხდომას მოახსენებს 

თავისი ნაშრომის ძირითად დებულებებს და მიღებულ შედეგებს, მკაფიოდ აყალიბებს სადისერტაციო 

ნაშრომის აქტუალურობას, მეცნიერულ სიახლეს, პრაქტიკულ ღირებულებას, წარმოაჩენს 

სადისერტაციო ნაშრომში დასმულ პრობლემებს და მისი გადაწყვეტის გზებს. წინასწარი დაცვის 

შედეგები ფორმდება ოქმით. დასრულებულ დისერტაციასა და მისი საჯარო დაცვის პროცესს აფასებს 

7-9  წევრისგან შემდგარი სადისერტაციო კოლეგია სწავლების მესამე წელს, მეექვსე სემესტრში. 

დისერტაციის  წარდგენის, მისი საჯარო დაცვისა და საბოლოო შეფასების პროცედურები დადგენილია 

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული „სადისერტაციო საბჭოსა და 

დოატორანტურის დებულებით“. http://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php 

 

პროგრამის მიზანი 

 

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება – ელექტრული და სითბური ენერგიების  წარმოების, გადაცემის, 

განაწილებისა და მოხმარების სფეროში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა,  რაც არსებული 

ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა 

(რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). ენერგეტიკისა და 

ელექტროინჟინერიის სფეროში  არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივი 

გადაფასების გზით დოქტორანტი გააცნობიერებს ცოდნის განახლებულ ფარგლებს; 

ბ) 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. 

გ) 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;  

დ) კომუნიკაციის უნარი – ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სხვადასხვა სფეროში ახალი ცოდნის 

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.  

http://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php
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არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირის ფონზე, შეეძლება რთული და სადავო იმფორმაციის 

დასაბუთებული, მკაფიო და ეფექტური წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო 

საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა; 

ე) 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. 

ვ) 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. 
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სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები 

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. 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.  

3. გონებრივი იერიში (Brain storming) – ეს აქტივობა გულისხმობს თემის ფარგლებში კონკრეტული 

საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია 4 რადიკალურად განსხვავებული, 

აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული აქტივობა განაპირობებს 

პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. მისი გამოყენება ეფექტიანია სტუდენტთა 

მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:  

 პრობლემის/საკითხის განსაზღვრა შემოქმედებითი კუთხით;  

 დროის გარკვეულ მონაკვეთში საკითხის ირგვლივ მსმენელთა მიერ გამოთქმული იდეების 

კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე);  

 შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად;  

 შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ გასაზღვრული კრიტერიუმებით;  

 გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამება დასმულ 

საკითხს;  

 უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო 

საშუალების გამოვლენა.  

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

ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს ანუ 

პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.  

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

ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 

საკითხების დეტალური გაშუქება.  

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

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

7. 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.  

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

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

და სხვ.  

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

მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 

მოცემული თემის ფარგლებში.  

10. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ 
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ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 

პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  

11. 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 სისტემით. 

სასწავლო კომპონენტის შეფასება: 

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. 

 

სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი/კომპონენტების შეფასება: 

ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი; 

ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ 

აღემატება;  

გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;  

დ) საშუალო (bene) – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს 

აკმაყოფილებს;  

ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს 

მაინც აკმაყოფილებს;  

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, რომელიც ვერ 

აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო;  

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 

დასაქმების სფერო 

სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულეებს შეეძლებათ მუშაობა სამეცნიერო-კვლევით და 

სასწავლო-სამეცნიერო დაწესებულებებეში, უმაღლეს სკოლებში,  წარმოება-დაწესებულებებში 

არსებულ საპროექტო განყოფილებებში და საკონსტრუქტორო ბიუროებში, ლაბორატორიებში, ცალკე 

ფუნქციონირებად სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებში და ანალოგიურ ორგანიზაციებში, სათბობ-

ენერგეტიკული კომპლექსის,  სამრეწველო საწარმოებისა და სასოფლო-სამეურნეო რაიონების 

ინდუსტრიულ და კომერციულ საწარმოებში, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, სამთავრობო 

სტრუქტურებში, საკონსულტაციო ფირმებსა და სააგენტოებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში, 

ენერგეტიკულ კომპანიებში. სახელმწიფო-მმართველობით ორგანოებში, თბო და ჰიდრო 

ელექტროსადგურებში. 
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პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით, CV-ები და 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტაციაში. პროგრამა უზრუნველყოფილია 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსით (მატერიალური რესურსის დამადასტურებელი დოკუმენტი თან 

ერთვის პროგრამას): ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის (სტუ-ს მე-8 კორპუსი) 

სასწავლო აუდიტორიები, კომპიუტერული კლასები, სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 

კვლევითი სამუშაოები ჩატარდება ფაკულტეტის ლაბორატორიებში და კვლევით ცენტრებში: 

 განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების ლაბორატორია; 

 სასწავლო ცენტრი „შნეიდერ ელექტრიკ-თელასი“;  

 მაღალტემპერატურული თბოენერგეტიკული დანადგარების სასწავლო-  სამეცნიერო 

ლაბორატორია; 

 ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების, კომპლექსებისა და ელექტრომომარაგების 

სამეცნიერო-საინჟინრო ცენტრი; 

 ენერგეტიკული დანადგარების ტექნიკური დიაგნოსტიკისა და ენერგოეფექტურობის 

სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი 

 ელექტროენერგეტიკის სამეცნიერო-საინჟინრო ცენტრი 

 ბიოენერგეტიკული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. 

 

პროგრამას განახორციელებს  შემდეგი აკადემიური პერსონალი: 

1. 1.გია არაბიძე, პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი - თბოენერგეტიკა და  

ენერგოეფექტურობა; 

2. 2. გიორგი გიგინეიშვილი , ასოცირებული პროფესორი,  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი -  

თბოენერგეტიკა და  ენერგოეფექტურობა; 

3. 3. ევტიხი მაჭავარიანი, პროფესორი,  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი -  თბოენერგეტიკა და  

ენერგოეფექტურობა; 

4. 4. ომარ კიღურაძე, პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი თბოენერგეტიკა და  

ენერგოეფექტურობა; 

5. 5. ნოდარ ქევხიშვილი, პროფესორი,  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი-თბოენერგეტიკა და  

ენერგოეფექტურობა; 

6. 6. თენგიზ ჯიშკარიანი, პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი- თბოენერგეტიკა და  

ენერგოეფექტურობა; 

7. 7. თემურ მიქიაშვილი, პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი- თბოენერგეტიკა და  

ენერგოეფექტურობა; 

8. 8. გურამ მახარაძე პროფესორი,  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი- ელექტროენერგეტიკა და 

ელექტრომექანიკა; 

9. 9. შალვა ნაჭყებია, პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი- ელექტროენერგეტიკა და 

ელექტრომექანიკა; 

10. 10. მიხეილ რუხვაძე, პროფესორი,  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი- ელექტროენერგეტიკა და 

ელექტრომექანიკა; 

11. 11. რამინ ჩიხლაძე, პროფესორი,  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი- ელექტროენერგეტიკა და 

ელექტრომექანიკა; 

12. 12.  იაკირ ბიჯამოვი, პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი-ელექტროენერგეტიკა და 

ელექტრომექანიკა; 

13. 13. დემურ კოხრეიძე, პროფესორი,  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი-ელექტროენერგეტიკა და 

ელექტრომექანიკა; 

14. 14.დავით ჯაფარიძე, პროფესორი,  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი- სათბობ-ენერგეტიკული 

დარგების მენეჯმენტი; 

15. 15.მაკა გუდიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ეკონონიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სათბობ-

ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი; 

16. 16. ნანული სამსონია, პროფესორი, ეკონონიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სათბობ-ენერგეტიკული 
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დარგების მენეჯმენტი; 

17. 17. ლალი ბოჭორიშვილი,  პროფესორი, ეკონონიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სათბობ-

ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი; 

18. 18. სიმონ ნემსაძე, პროფესორი,  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ელექტროტექნიკა და 

ელექტრონიკა; 

19. 19. თენგიზ მუსელიანი, პროფესორი,  ტექნიკის მეცნიერებათა ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა; 

20. 20.ბაადურ  ჭუნაშვილი, პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ელექტრომოხმარების 

ტექნოლოგიები; 

21. 21. კონსტანტინე წერეთელი,პროფესორი,  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ელექტრომოხმარების 

ტექნოლოგიები; 

22. 22. არჩილ ვაშაკიძე, პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ელექტრომოხმარების 

ტექნოლოგიები; 

23. 23. იური ლომიძე, პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი- ჰიდროენერგეტიკა და 

მაგისტრალური სამილსადენო სისტემები. 

24. 24. გრიგოლ ხელიძე, პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი- ჰიდროენერგეტიკა და 

მაგისტრალური სამილსადენო სისტემები. 

25. 25. ლენა შატაკიშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი-  

ჰიდროენერგეტიკა და მაგისტრალური სამილსადენო სისტემები. 

26. 26. დიმიტრი ნამგალაძე, პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი- ჰიდროენერგეტიკა და 

მაგისტრალური სამილსადენო სისტემები. 
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თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 4 

პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა 

 

№ 

 

 

სასწავლო კომპონენტი დაშვების წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი III წელი 

სემესტრი 

I II III IV V VI 

1 
აკადემიური წერა და სამეცნიერო 

კვლევის მეთოდები 

არ აქვს 
5 - - - - - 

2 სწავლების მეთოდები არ აქვს 5 - - - - - 

3 პროფესორის ასისტენტობა არ აქვს  5 - - - - 

4 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება -

ელექტროენერგეტიკა   
არ აქვს 

10 - - - - - 

5 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება -

ნავთობი და გაზი   

ენერგეტიკული 

უსაფრთხოება -

ელექტროენერგეტიკა   

- 5 - - - - 

6 პირველი თემატური სემინარი არ აქვს - - 15 - - - 

7 მეორე თემატური სემინარი 
პირველი თემატური 

სემინარი 
- - - 15 - - 

                             კვლევითი კომპონენტი 

1 
სადისერტაციო კვლევის 

პროექტი/პროსპექტუსი - 1 

არ აქვს 
10 - - - - - 

2 
სადისერტაციო კვლევის 

პროექტი/პროსპექტუსი - 2 

სადისერტაციო კვლევის 

პროექტი/პროსპექტუსი - 1 
 20 - - - - 

3 
თეორიული/ექსპერიმენტული 

კვლევა/კოლოქვიუმი - 1 

სადისერტაციო კვლევის 

პროექტი/პროსპექტუსი -2 
- - 15 - - - 

4 
თეორიული/ექსპერიმენტული 

კვლევა/კოლოქვიუმი - 2 

თეორიული/ექსპერიმენტ

ული 

კვლევა/კოლოქვიუმი - 1 

- - - 15 - - 

5 
თეორიული/ექსპერიმენტული 

კვლევა/კოლოქვიუმი - 3 

თეორიული/ექსპერიმენტ

ული 

კვლევა/კოლოქვიუმი - 2 

- - - - 30 - 

6 დისერტაციის დასრულება,  დაცვა 

ყველა ძირითადი 

სასწავლო  და კვლევითი 

კომპონენტი 

- - - - - 30 

სულ წელიწადში: 60 60 60 

სულ: 180 
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სწავლის შედეგების რუკა 

№ სასწავლო კომპონენტი 

ც
ო

დ
ნა

 დ
ა 

გ
აც

ნო
ბ

ი
ერ

ებ
ა 

ც
ო

დ
ნი

ს 
პრ

აქ
ტ

ი
კა

შ
ი

 

გ
ამ

ო
ყე

ნე
ბ

ი
ს 

 უ
ნა

რ
ი

 

დ
ას

კვ
ნი

ს 
უ

ნა
რ

ი
 

კო
მუ

ნი
კა

ც
ი

ი
ს 

 უ
ნა

რ
ი

 

სწ
ავ

ლ
ი

ს 
უ

ნა
რ

ი
 

ღ
ი

რ
ებ

უ
ლ

ებ
ებ

ი
 

1 აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები + + + + - - 

2 სწავლების მეთოდები + + + + - + 

3 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება -ელექტროენერგეტიკა  

(სპეცკურსი-1) 
+ + + - + + 

4 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება -ნავთობი და გაზი  

(სპეცკურსი-2) 
+ + + - + + 

5 პირველი თემატური სემინარი + + + + + + 

6 მეორე თემატური სემინარი + + + + + + 

 კვლევითი კომპონენტი       

 სადისერტაციო კვლევის პროექტი/პროსპექტუსი - 1 + + + + + + 

 სადისერტაციო კვლევის პროექტი/პროსპექტუსი - 2 + + + + + + 

 თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევა/კოლოქვიუმი - 1 + + + + + + 

 თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევა/კოლოქვიუმი - 2 + + + + + + 

 თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევა/კოლოქვიუმი - 3 + + + + + + 

 დისერტაციის დასრულება,  დაცვა + + + + + + 
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პროგრამის სასწავლო გეგმა 

№ საგნის კოდი სასწავლო კომპონენტი 

   
   

   
 E

ST
S 

კრ
ედ

ი
ტ

ი
/ს

აა
თ

ი
 

 საათი 

   
   

   
   

 ლ
ექ

ც
ი

ა 

სე
მი

ნა
რ

ი
 (

ჯ
გ

უ
ფ

ში
 მ

უ
შა

ო
ბ

ა)
 

   
   

   
   

   
  

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

   
   

   
   

 ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
ი

უ
ლ

ი
 

   
სა

კუ
რ

სო
 ს

ამ
უ

შა
ო

/პ
რ

ო
ექ

ტ
ი

 

   
შუ

ას
ემ

ეს
ტ

რ
უ

ლ
ი

 გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

   
   

   
დ

ას
კვ

ნი
თ

ი
 გ

ამ
ო

ც
დ

ა 

   
 დ

ამ
ო

უ
კი

დ
ებ

ელ
ი

 მ
უ

შა
ო

ბ
ა 

1 
HEL10712G1-L აკადემიური წერა და სამეცნიერო 

კვლევის მეთოდები 

5/125 15 30 - - - 2 2 76 

2 EDU10912G1-L სწავლების მეთოდები 5/125 15 30 - - - 2 2 76 

3 
EET49402G1-LSK 

 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება -

ელექტროენერგეტიკა  (სპეცკურსი-1) 

10/250 30 30 - - 15 1 2 173 

4 
EET49502G1-LS 

 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება -

ნავთობი და გაზი  (სპეცკურსი-2) 

5/125 15 30 - - - 1 1 78 

 

 

 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი                   თენგიზ ჯიშკარიანი 

 

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 

 

 


