დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა
ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
180
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის დოქტორი
სწავლების ენა
ქართული
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
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
მომზადება
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი
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;
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.
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,
საერთაშორისო
და
ადგილობრივ
ორგანიზაციებთან, პარტნიორებთან და ა. შ. მჭიდრო კოტაქტების დასამყარებლად და
ურთიერთობის, თანხმობისა და ერთსულოვნების მისაღწევად.
შეფასების წესი
შეფასების ფორმები, მეთოდები, კრიტერიუმები და სკალები იხილეთ შესაბამის
სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში)
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.

შეფასების ფორმები
შეფასების ფორმებია: შუალედური შეფასება (მიმდინარე აქტივობა და
შუასემესტრული გამოცდა) და დასკვნითი შეფასება (დასკვნითი გამოცდა), რომელთა
ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას;
შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრულია
ზღვარი:

მინიმალური კომპეტენციის

 შუასემესტრული გამოცდის მაქსიმალური ქულაა 30, მინიმალური დადებითი
შეფასებაა 15 ქულა;
 მიმდინარე აქტივობის მაქსიმალური ქულაა 30, მინიმალური ჯამური დადებითი
შეფასება - 15 ქულა.
 დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულაა 40, მინიმალური ჯამური დადებითი
შეფასება - 20 ქულა.
საკონტაქტო პირი: პროფ. თენგიზ ჯიშკარიანი ტელ. 593 790084 ელ-ფოსტა: t.jishkariani@gtu.ge
tengish@yahoo.com მისამართი: სტუ, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, მე-8
კორპუსი, მ.კოსტავას 77, 0175, თბილისი

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა
ტელეკომუნიკაცია
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
180
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ინჟინერიის დოქტორი ტელეკომუნიკაციაში
სწავლების ენა

ქართული
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
სადოქტორო პროგრამის მიზანია, ფუნდამენტურ კვლევებზე დამყარებული,
პრობლემების სისტემური ხედვისა და ღრმა ცოდნის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მქონე
პიროვნებების
მომზადება,
სამეცნიერო-კვლევითი,
საპროექტოსაკონსტრუქტორო, 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 სწავლის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება:
-გააჩნია ტელეკომუნიკაციის სფეროს უახლეს სამეცნიერო და ტექნიკურ მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური
მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა რეფერირებადი პუბლიკაციისათვია
აუცილებელი სტანდარტის დონეზე; იცის პროფესიული და კვლევითი საქმიანობის
შესაბამისი საერთაშორისო და სამამულო სტანდარტები, მეთოდური, ნორმატიული და
სხვა სახელმძღვანელო მასალები; ფლობს კვლევის მეთოდებს და შეუძლია კვლევითი
მუშაობის წარმართვის პირობების განსაზღვრა; იყენებს სამეცნიერო-კვლევით
სამუშაოებთან დაკავშირებულ მათემატიკურ აპარატს და შეუძლია მიღებული
შედეგების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობის განსაზღვრა.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
-შეუძლია: პრობლემის გადაჭრა დამოუკიდებლად ცოდნის შემოქმედებითად
გამოყენების საფუძველზე; დამოუკიდებლად დაგეგმოს და განახორციელოს
ინოვაციური კვლევები და მათზე განახორციელოს ზედამხედველობა, შეიმუშაოს
უახლესი კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები და მიდგომები, რომლებიც ახალი
ცოდნის შექმნაზე 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
გადაწყვეტილების განსაზღვრა;

პირობებში

კომპრომისული

დასკვნის უნარი:
-შეუძლია: ტელეკომუნიკაციის დარგში 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;
სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების შემდგომი განვითარებისათვის
მიღებული გადაწყვეტილების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების შედგენა.
კომუნიკაციის უნარი:
-შეუძლია: ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებული და
გარკვევით წარმოჩენა, რთული და სადავო ინფორმაციის მკაფიოდ გადაცემა
სპეციალისტებისა
და
არასპეციალისტებისათვის
მათი
მომზადების
დონის
გათვალისწინებით; თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
შემოქმედებითად გამოყენება; ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად
ათვისება; საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასტან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა
უცხოურ ენაზე. გააჩნია სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენციებში და თათბირებში
მოაწილეობის უნარი.
სწავლის უნარი:
-გააჩნია, უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების
ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის (მათ შორის კვლევითი
საქმიანობის) პროცესში. 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: ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად
ინოვაციური მეთოდების შემუშავება; ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულებების შეფასება; 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; გლობალური ინფორმაციული
საზოგადოების შექმნისადმი ხელშეწყობა; ტელეკომუნიკაციის ტექნიკისა და
ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციების პროგნოზირება და ასახვა სასწავლო
პროგრამებში და სასწავლო-სამეცნიერო ბაზის განვითარების გეგმებში.
შეფასების წესი
შეფასების ფორმები, მეთოდები, კრიტერიუმები და სკალები იხილეთ შესაბამის
სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში).
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.

შეფასების ფორმები
შეფასების ფორმებია: შუალედური შეფასება (მიმდინარე აქტივობა და შუასემესტრული
გამოცდა) და დასკვნითი შეფასება (დასკვნითი გამოცდა), რომელთა ჯამი წარმოადგენს
საბოლოო შეფასებას;
შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის
ზღვარი:
 შუასემესტრული გამოცდის მაქსიმალური ქულაა 30, მინიმალური დადებითი
შეფასებაა 15 ქულა;
 მიმდინარე აქტივობის მაქსიმალური ქულაა 30, მინიმალური ჯამური დადებითი

შეფასება - 15 ქულა.
 დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულაა 40, მინიმალური ჯამური დადებითი
შეფასება - 20 ქულა.
საკონტაქტო პირი: პროფ. ჯანიკო ხუნწარია, ტელ. 595 450093 ელ-ფოსტა: j.khuntsaria@gtu.ge
მისამართი: სტუ, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, მე-8 კორპუსი, მ.კოსტავას
77, 0175, თბილისი

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა
ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
180
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მენეჯმენტის დოქტორი
სწავლების ენა
ქართული
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე გარდაქმნები, საერთაშორისო თანამშრომლობის
გაფართოება პრინციპულად ახალ მოთხოვნებს აყენებს სამეწარმეო სუბიექტების
მიმართ. საწარმოთა საქმიანობაში უმნიშვნელოვანეს ადგილს იკავებს პროდუქციის
(მომსახურების) კომერციალიზაციის საკითხები, უპირველესად, ინოვაციებსა და
უახლეს ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სამეწარმეო საქმიანობა. შედეგად, წარმოიშვა
მოთხოვნა იმ სპეციალისტებზე, რომლებსაც უნარი შესწევთ გაერკვნენ საიჟინრო
ბიზნესის არსში (მეცნიერებატევად პროდუქტებსა და ტექნოლოგიებში), სისტემური
ხედვით გაანალიზონ ადგილობრივი და საერთაშორისო ბაზრები, კომპლექსურად
გადაწყვიტონ წარმოებისა და ორგანიზაციათა მართვის საკითხები.
ეკონომიკის ინტენსიფიკაცია და მისი ეფექტიანობის ზრდის აუცილებლობა მოითხოვს
სხვადასხვა ეკონომიკური პროცესების, პირველ რიგში ინოვაციური პროცესების
მართვის ფორმებისა და მეთოდების მუდმივად სრულყოფას, რამდენადაც, თანამედროვე
ეტაპზე, მხოლოდ სიახლეთა მაღალი დონე წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკური
განვითარებისა და ეროვნული უსაფრთხოების გარანტიას.
ამჟამად, ეროვნული ეკონომიკის მართვის ორგანიზაციულ-ეკონომიკური სისტემის ერთ-

ერთი სუსტი რგოლია ინოვაციების მართვის მექანიზმის არარსებობა. საბაზრო
ეკონომიკის პირობებში ინოვაციებმა ხელი უნდა შეუწყოს ეკონომიკის ინტენსიურ
განვითარებას, უზრუნველყოს მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევათა დანერგვა
წარმოებაში, მომხმარებელთა მოთხოვნის სრული დაკმაყოფილება მაღალი ხარისხის
პროდუქციასა და მომსახურებაზე.
ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტის დაუფლება წარმოადგენს თანამედროვე
მენეჯერ-პროფესიონალის ჩამოყალიბების აუცილებელ პირობას. მისი მიზანი და
ამოცანებია სტუდენტებს მისცეს სისტემური თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, რათა:
განახორციელონ საქართველოს ეკონომიკის სფეროში ინოვაციური პროცესების მართვა,
განაზოგადონ გამოცდილება, შექმნან ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზა, ჩამოაყალიბონ
ინოვაციური ორგანიზაციების შექმნის და მართვის სისტემის მექანიზმი.
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება:
- საინჟინრო - ინოვაციური სფეროს თანამედროვე პარადიგმებსა და უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნა, რაც ჰქმნის შესაძლებლობებს პრაქტიკულ საქმიანობაში
გამოყენებულ იქნას ინოვაციური მეთოდები, მომზადდეს არსებული სტანდარტების
შესაბამისი რეფერირებადი პუბლიკაციები.
- სტუდენტისათვის გაცნობიერებულ იქნას აუცილებელი ცოდნის მიღების
მნიშვნელობა. მან შეძლოს დაგროვილი ცოდნისა და ემპირიული გამოცდილების
ხელახალი გააზრება და საჭიროების შემთხვევაში მისი გადაფასება/განახლება.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
- თანამედროვე ტექნოლოგიური მიღწევებისა და ინოვაციების სწორი და
შემოქმედებითი
გააზრება.
მათი
პრაქტიკაში
დანერგვისათვის
მზადყოფნა;
ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტის უახლესი ფორმებისა და მეთოდების შესახებ
სამეცნიერო-პრაქტიკული ნაშრომის მომზადება.
- სამეცნიერო-პრაქტიკული საქმიანობის საჭიროებისათვის კვლევის ინოვაციური
სისტემის მეთოდებისა და ფორმების შემუშავება დადანერგვა, ახალი ცოდნის
დაგროვება და გავრცელება უპირატესად საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი
პუბლიკაციების მეშვეობით.
დასკვნის უნარი:
- ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტის სფეროში სწორი მეთოდოლოგიის
შემუშავებისა და განვითარების მიზნით, აუცილებელი შეფასებებისა და ინფორმაციის
დამუშავების შედეგად ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების
კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება.

- ინოვაციურ პროცესებზე დასაბუთებული დასკვნებისა და გადაწყვეტილებების
დამოუკიდებლად მიღება.
კომუნიკაციის უნარი:
- ინოვაციური ტექნოლოგიების სფეროში არსებულ ცოდნასთან შედარებით სიახლეთა
არგუმენტირებულად წარმოჩენის უნარი.
- თემატურ პოლემიკაში ჩართვა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან,
მეცნიერული მიღწევების ურთიერთგაცვლა.
- თავისი დასკვნების, არგუმენტებისა და კვლევის მეთოდების შესახებ
აუდიტორიისათვის გასაგები ენით გადაცემისა და მსმენელთა დარწმუნების უნარი.
ადამიანებთან ურთიერთობისას თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება.
სწავლის უნარი:
- სწავლისათვის მუდმივად 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. სწავლის ორგანიზაციისათვის ხელშეწყობა.
ღირებულებები:
გააჩნია ზოგადსაკაცობრიო და ეროვნული ღირებულებების დამკვიდრებისაკენ მუდმივი
სწრაფვის უნარი. მათ დასანერგად იკვლევს და შეიმუშავებს ინოვაციურ მეთოდებს.
თავის
მეცნიერულ-თეორიულ,
პრაქტიკულ
და
პედაგოგიურ
საქმიანობაში
ხელმძღვანელობს ისეთი ღირებულებებით, როგორიცაა პროფესიული ობიექტურობა,
კოლეგიალურობა და პატიოსნება.
შეფასების წესი
შეფასების ფორმები, მეთოდები, კრიტერიუმები და სკალები იხილეთ შესაბამის
სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში)
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.

შეფასების ფორმები
შეფასების ფორმებია: შუალედური შეფასება (მიმდინარე აქტივობა და შუასემესტრული
გამოცდა) და დასკვნითი შეფასება (დასკვნითი გამოცდა), რომელთა ჯამი წარმოადგენს
საბოლოო შეფასებას.
შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი:
 შუასემესტრული გამოცდის მაქსიმალური ქულაა 30, მინიმალური დადებითი
შეფასებაა 15 ქულა;
 მიმდინარე აქტივობის მაქსიმალური ქულაა 30, მინიმალური ჯამური დადებითი
შეფასება - 15 ქულა.
 დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულაა 40, მინიმალური ჯამური დადებითი
შეფასება - 20 ქულა.
საკონტაქტო პირი პროფ. კონსტანტინე ხმალაძე ტელ. 577112125 ელ-ფოსტა: k.hmaladzek@gtu.ge
khmaladzek@yahoo.com მისამართი: სტუ, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, მე-8
კორპუსი, მ.კოსტავას 77, 0175, თბილისი

