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ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი არჩეული სამაგისტრო თემატიკის 

შესაბამისი სპეციალიზაციით: 

ა) ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი თბოენერგეტიკის სპეციალიზაციით; 

ბ) ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი ჰიდროენერგეტიკის 

სპეციალიზაციით; 

გ) ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი ელექტროენერგეტიკის 

სპეციალიზაციით; 

დ)ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი ელექტროტექნიკისა და სამრეწველო 

ელექტრონიკის სპეციალიზაციით; 

ე) ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი ელექტრომექანიკის 

სპეციალიზაციით. 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, ენერგეტიკისა და 

ელექტროინჟინერიის დარგისა და ქვედარგებისათვის, კერძოდ თბოენერგეტიკისათვის 

ჰიდროენერგეტიკისათვის , ელექტროენერგეტიკისათვის . ელექტრომექანიკისათვის, 

ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკისათვის დამახასიათებელი ორგანიზაციულ – 

ნორმატიული და საწარმოო – ტექნოლოგიური საქმიანობისათვის საჭირო ფართო და 

გაღრმავებული ცოდნის მქონე სპეციალისტის მომზადება. პროგრამა სტუდენტებს 

მიცემს ფუნდამეტურ ცოდნას ენერგიის წარმოების, გადაცემის, განაწილების და 

გარდაქმნის ტექნოლოგიებში. განუვითარებს რაოდენობრივი შეფასებების, 

ენერგეტიკული პრობლემების ანალიზის, პროგნოზირების, კაპიტალდაბანდებების და 

დანახარჯების გაანგარიშების, გარემოზე ზეგავლენის შეფასების, საქმიანობის 

ეფექტური დაგეგმვის და მართვის უნარებს. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დარგში 

კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა. აცნობიერებს დარგისა და 

შესაბამისი ქვედარგის დამახასიათებელ სპეციფიკურ პრობლემებს და მათი გადაჭრის 



 

 

 

გზებს. იცის - ჰიდრორესურსების/ არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების 

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

ელექტრულ ენერგიად გარდაქმნის ტექნოლოგიები; ელექტრული/ თბური ენერგიების 

გადაცემის და განაწილების პრობლემები; ენერგეტიკული სისტემების მოქმედების 

პრინციპები, ტექნიკური განვითარების პერსპექტივები და ფუნქციონირების 

თავისებურებანი; თანამედროვე ენერგოტექნოლოგიური დანადგარების და 

კომპლექსების დაპროექტება, მონტაჟი, ექსპლუატაცია და რემონტი; პროფესიული 

საქმიანობის შესაბამისი საერთშორისო სტანდარტები, დადგენილებები, ნორმატიული 

და სხვა სახელმძღვანელო მასალები; ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის დარგის 

მენეჯმენტის და მარკენტინგის საფუძვლები. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - შეუძლია: ახალ, გაუთვალისწინებელ და 

მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემის გადაჭრა 

დამოუკიდებლად და ორიგინალური გზით; ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის 

დარგში და ქვედარგებში (თბოენერგეტიკა/ 

ჰიდროენერგეტიკა/ელექტროენერგეტიკა/ელექტრომექანიკა/ელექტროტექნიკა და 

ელექტრონიკა) არსებული დანდგარების და სისტემების მუშაობის რეჟიმების მართვა და 

ოპტიმიზაცია; ექსპლუატაციის და ავარიულ სიტუაციებში მიმდინარე პროცესების 

მოდელირება, მუშაობის მდგრადობის გაანგარიშება - შეფასება თანამედროვე 

მეთოდების საფუძველზე. 

ამოცანათა დაგეგმვა და განხორციელება დამოუკიდებლად პროფესიულ დონეზე; 

კვლევის და დაკვირვების შედეგების დამუშავება, ლიტერატურაში არსებული 

მონაცემების გათვალისწინებით მათი გააზრება და ანალიზი; დარგში და ქვედარგებსი 

სამეწარმეო პროექტების შემუშავება და განხორციელება. 

დასკვნის უნარი - შეუძლია კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით ინფორმაციის 

ინოვაციური სინთეზი, ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დარგში და ქვედარგებში 

(თბოენერგეტიკა/ ჰიდროენერგეტიკა/ ელექტროენერგეტიკა/ ელექტრომექანიკა/ 

ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა) სფეროში უახლესი მონაცემების გამოყენებით. 

ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების საფუძველზე მიღებული შედეგების 

ანალიზი. ენერგეტიკული სისტემის და ენერგეოტექნოლოგიური დანადგარები 

მუშაობის არამდგრადობით გამოწვეული პრობლემების გადაწყვეტის განზოგადებული 

ვარიანტების დამუშავება, მათი ანალიზი, შედეგების პროგნოზირება, გადაწყვეტების 

მიღება და პროექტის რეალიზაცია. არასრულ და შეზღუდულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით აზრის ჩამოყალიბება, პრობლემების განსაზღვა. 

კომუნიკაციის უნარი - შეუძლია: მშობლიურ და მის მიერ არჩეულ უცხოურ ენაზე 

კომუნიკაცია, ენერგეტიკა და ელქტროინჟინერის დარგსა და შესაბამის ქვედარგებში 

მიმდინარე პროცესებზე, როგორც აკადემიურ ასევე პროფესიულ დონეზე. თანამედროვე 



 

 

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით ბიბლიოგრაფიული სამუშაოების 

ჩატარება; ჩატარებული სამუშაოს შედეგების წარმოდგენა ანგარიშების, რეფერატების, 

სტატიის სახით: დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება; სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა. 

სწავლის უნარი - სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის 

თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვა. პროფესიული ცოდნისა 

და გამოცდილების გაღმრმავების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების 

განსაზღვრა; მომზადებულია დოქტორანტურაში სწავლის გასაგრძელებლად 

ენერგეტიკის და მონათესავე მიმართულებებში. 

ღირებულებები - ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება 

და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. პროფესიული 

ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; იცის ის ეთიკური 

და საკანონმდებლო ნორმები, რომელთა საფუძველზეც უნდა მოქმედებდეს 

საზოგადოებაში და წარმოებაში; პასუხისმგებლობით ეკიდება გარემოს დაცვას 

ეკოლოგიურ პრობლემებს. 

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. თენგიზ ჯიშკარიანი, ტელ. 593790084 ელ-ფოსტა: t.jishkariani@gtu.ge 

tengish@yahoo.com. მისამართი: სტუ, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, მე-8 

კორპუსი, მ.კოსტავას 77, 0175, თბილისი. 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა  

ტელეკომუნიკაცია 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ინჟინერიის მაგისტრი ტელეკომუნიკაციაში 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

  სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სპეციალისტების გაღრმავებული მომზადება 

mailto:tengish@yahoo.com


 

 

 

პროფესიული მოთხოვნების შესაბამისი მოღვაწეობისათვის ტელეკომუნიკაციის 

სფეროში, რომელიც მოიცავს ფართოზოლოვან ციფრულ ქსელებს, ბოჭკოვან-ოპტიკურ 

ტექნოლოგიებს, ციფრული მობილური რადიოკავშირისა და ციფრული მაუწყებლობის 

სისტემებს, ელექტრომაგნიტური ველებისა და ტალღების გავრცელების პრინციპებს, 

საანტენო ტექნიკასა და ელექტრომაგნიტური ეკოლოგიის პრობლემებს. 

საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს პროფესიული საქმიანობის შესაბამისი 

საერთაშორისო სტანდარტების, წარმოება-დაწესებულებების ტექნიკური განვითარების 

პერსპექტივებისა და ფუნქციონირების თავისებურებების, მენეჯმენტისა და 

მარკეტინგის შესწავლის შესაძლებლობას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

-გააჩნია ტელეკომუნიკაციის დარგის პრობლემების კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და 

სისტემური ცოდნა და შესაბამისი უნარ–ჩვევები, რაც აძლევს ახალი, ორიგინალური 

იდეების შემუშავების საშუალებას. 

-იცის: პროფესიული საქმიანობის შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტები, 

დადგენილებები, ნორმატიული აქტები და სხვა სახელმძღვანელო მასალები; წარმოება–

დაწესებულებების ტექნიკური განვითარების პერსპექტივები და ფუნქციონირების 

თავისებურებანი; თანამედროვე სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და 

მოწყობილობების მოქმედების პრინციპები, ტექნიკური მონაცემები და 

კონსტრუქციული თავისებურებანი; კვლევების მეთოდები და შეუძლია კვლევითი 

მუშაობის წარმართვის პირობების განსაზღვრა; ტექნიკური დოკუმენტაციის 

შემუშავებისადმი და პრაქტიკული ნიმუშების ან მოწყობილობებისადმი წაყენებული 

ძირითადი მოთხოვნები; სამეცნიერო–კვლევით სამუშაოებთან დაკავშირებული 

მათემატიკური აპარატი და მიღებული შედეგების ტექნიკურ–ეკონომიკური 

ეფექტურობის განსაზღვრა; ტელეკომუნიკაციის სფეროში მეცნიერებისა და ტექნიკის 

მიღწევები; ეკონომიკის, წარმოების ორგანიზაციის, შრომის და მართვის საფუძვლები; 

შრომის კანონმდებლობა; შრომის დაცვის წესები და ნორმები. 

-გაცნობიერებული აქვს დარგისათვის დამახასიათებელი ცალკეული სპეციფიკური 

პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

-შეუძლია: ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; 

ტელეკომუნიკაციის სფეროს კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, 

ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება 

უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; სამეცნიერო–კვლევითი 

მოღვაწეობის პროცესში დამოუკიდებლად ისეთი ამოცანების ფორმულირება და 



 

 

 

გადაწყვეტა, რომლებიც მოითხოვენ ღრმა პროფესიულ ცოდნას; კვლევის საჭირო 

მეთოდების შერჩევა კონკრეტული კვლევების ამოცანებიდან გამომდინარე; არსებული 

მეთოდების მოდიფიცირება და კვლევის ახალი მეთოდების დამუშავება; კვლევის და 

დაკვირვების შედეგების დამუშავება, მათი გააზრება და ანალიზი ლიტერატურაში 

არსებული მონაცემების გათვალისწინებით; თანამედროვე ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების გამოყენებით ბიბლიოგრაფიული სამუშაოების ჩატარება; ჩატარებული 

სამუშაოს შედეგების წარმოდგენა ანგარიშების, რეფერატების, სტატიის სახით 

რედაქტირების, ბეჭდვისა და ასახვის თანამედროვე საშუალებების გამოყენებით; 

შემსრულებელთა მუშაობის ორგანიზება და მმართველობითი გადაწყვეტილებების 

განხორციელება განსხვავებული შეხედულებების პირობებში; დამუშავებული 

პროექტებისა და პროგრამების განსახორციელებლად მეთოდური, ნორმატიული და 

ტექნიკური დოკუმენტების წინადადებებისა და ღონისძიებების დამუშავება; წარმოების 

ეფექტურად მუშაობის უზრუნველსაყოფად მოწინავე გამოცდილების გამოყენება და 

მეცნიერებისა და ტექნიკის უახლესი მეთოდების დანერგვა. 

-გააჩნია დასახული მიზნების მისაღწევად მთავარი საკითხების (კომპონენტების) 

გამოყოფის, შესაბამისი დროითი ჩარჩოების დადგენისა და სამუშაოთა შესრულების 

გრაფიკების შედგენის უნარი. 

 დასკვნის უნარი: 

-გააჩნია: რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) 

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბებისა და 

უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი. 

-შეუძლია: ტელეკომუნიკაციის სფეროს ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების 

საფუძველზე მიღებული შედეგების ანალიზი; ექსპერიმენტების ჩატარებაში 

მონაწილეობით დაკვირვებებისა და გაზომვების შედეგებზე დასკვნების გამოტანა; 

სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების მოდერნიზაციისა და ექსპლუატაციის პროცესში 

შესაბამისი სისტემის გამოცდის მეთოდიკისა და პროგრამის შემუშავება, შედეგების 

პროგნოზირება და მათი ანალიზი. 

-სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და ქსელების განვითარებისთვის მიღებული 

გადაწყვეტილებების ტექნიკური დასაბუთების შედგენა; სატელეკომუნიკაციო 

სისტემებისა და ქსელების მოწყობილობების ფუნქციონირების იმიტაციური და 

მათემატიკური მოდელების შედგენა; სატელეკომუნიკაციო ტექნიკის მდგომარეობისა და 

განვითარებს პერსპექტივების ანალიზი. 

კომუნიკაციის უნარი: 

-შეუძლია: ქართულ და მის მიერ არჩეულ უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია 



 

 

 

ტელეკომუნიკაციის დარგის აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან 

სატელეკომუნიკაციო სისტემებსა და მოწყობილობებში მიმდინარე პროცესებისა და მის 

მიერ გაკეთებული დასკვნების, მოყვანილი არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების 

შესახებ აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით; ტელეკომუნიკაციის სფეროში 

არსებული პრობლემების გადაჭრის მიზნით მის მიერ ჩამოყალიბებული იდეების 

შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება; გააჩნია საჯარო გამოსვლების 

უნარი. 

სწავლის უნარი: 

-შეუძლია: საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა პროფესიული ცოდნისა და 

ამოცდილების გაღმრმავების მიზნით; სწავლის პროცესის თავისებურებების 

გაცნობიერება, მისი სტრატეგიის მაღალ დონეზე დაგეგმვა, სწავლის თანმიმდევრობის 

შეფასება და მისი დამოუკიდებლად წარმართვა; შემოქმედებითი და ინოვაციური 

საქმიანობის წარმართვა. გააჩნია ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნებისა და ახალი 

ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და ანალიზის უნარი. მომზადებულია 

დოქტორანტურაში სწავლის გასაგრძელებლად ტელეკომუნიკაციისა და მონათესავე 

პროგრამებში. 

ღირებულებები: 

-შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და 

ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; პროფესიული 

ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა. 

-იცის ის ეთიკური და საკანონმდებლო ნორმები, რომელთა საფუძველზეც უნდა 

მოქმედებდეს საზოგადოებაში და კომპანიაში. პასუხისმგებლობით ეკიდება გარემოს 

დაცვასა და ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებას. აქვს ადამიანის უფლებების დაცვის 

ვალდებულების შეგნება და გააჩნია სოციალური პასუხისმგებლობითა და სამოქალაქო 

თვითშეგნებით მოქმედების აუცილებლობის გააზრების უნარი. 

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. ჯემალ ბერიძე ტელ. 577 40 17 00, ელ-ფოსტა: j.beridze@gtu.ge  

მისამართი: სტუ, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, მე-8 კორპუსი, მ.კოსტავას 

77, 0175, თბილისი 



 

 

 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა  

ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

მენეჯმენტის მაგისტრი პროექტების მენეჯმენტის სპეციალიზაციით 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტების მომზადება ინოვაციური 

გადაწყვეტილებების შემუშავებისა და რეალიზებისთვის, საწარმოო სისტემებთან და 

ინდუსტრიულ პოლიტიკასთან მიმართებაში. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება – გააჩნია ინდუსტრიული სისტემების ინოვაციური 

ინჟინერინგისთვის და მათი ეფექტიანობის რადიკალური გაუმჯობესებისთვის საჭირო 

მყარი და სისტემური ცოდნა; კურსდამთავრებული სრულად აცნობიერებს 

კომპლექსური სოციოტექნიკური სისტემების როლს საზოგადოების განვითარებაში და 

შესაბამისი ინდუსტრიული პოლიტიკის მნიშვნელობას. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – უზრუნველყოფს მის საქმიანობის სფეროში 

დამკვიდრებულ პროფესიული სტანდარტების ოპტიმიზებას; სათანადო კვლევების 

წარმოების მეშვეობით, შეუძლია სამრეწველო და სერვისული ოპერაციების 

ორგანიზებისადმი ახლებური მიდგომების და ახალი ტექნოლოგიების 

მწარმოებლობითი პოტენციალის დამოუკიდებელი შესწავლა; მიღებული ინფორმაციის 

რაოდენობრივი ანალიზის და იმიტაციური მოდელირებისას მისი გამოყენების 

საფუძველზე, შეიმუშავებს ადექვატურ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს 

ტექნოლოგიებთან და საწარმოო ოპერაციებთან მიმართებაში და უზრუნველყოფს მათ 

რეალიზებას ინოვაციურ საწარმოო სისტემებში. 

დასკვნის უნარი – სხვების მიერ მოპოვებული სამეცნიერო ინფორმაციის, აგრეთვე 

საკუთარი კვლევების შედეგების ანალიზის საფუძველზე, შეუძლია გრძელვადიანი 

სამეწარმეო პოლიტიკის განმსაზღვრელი წინადადებების სინთეზირება, როგორც 

კონკრეტული საწარმოებისა და ცალკეული დარგებისთვის, ისე მთლიანად 

ინდუსტრიისთვის; საკუთარ დასკვნებს აყალიბებს რაოდენობრივი ფორმულირებების 



 

 

 

სახით, ამასთან ახდენს რეალიზებისთვის დასახულ ინოვაციათა საკუთარი არჩევანის 

ამომწურავ არგუმენტირებას. 

კომუნიკაციის უნარი – აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვით და 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სათანადო გამოყენებით, შეუძლია 

საკუთარი დასკვნების, არგუმენტაციის, კვლევების მეთოდების და შედეგების 

ადექვატური წარმოდგენა, როგორც პროფესიული, ისე ნებისმიერი სხვა საზოგადოების 

წინაშე. 

სწავლის უნარი – შეუძლია საკუთარი კვალიფიკაციის დონის ობიექტური შეფასება და 

სრულყოფის აუცილებლობის გაცნობიერება; ხელეწიფება პროფესიული განვითარების 

სტრატეგიის შემუშავება და მისი რეალიზების შესაძლებლობების (დამოუკიდებელი 

მუშაობა, სტაჟირება სხვა ორგანიზაციებში, სწავლა დოქტორანტურაში, პოსტ-

დოქტორალური კვლევა) კრეატიული გამოყენება. 

ღირებულებები – იზიარებს მისი საქმიანობის სფეროში დამკვიდრებულ პროფესიულ 

ღირებულებებს, აქტიურად ხელს უწყობს საკუთარ გარემოცვაში: 

დაქვემდებარებულებში, თანაშემსრულებლებში, საქმიან პარტნიორებში მათ 

დამკვიდრებას და შემდგომ განვითარებას; სრულად იღებს პასუხისმგებლობას როგორც 

დამსაქმებლების და დაქვემდებარებული თანამშრომლების, ისე მთლიანად 

საზოგადოების წინაშე საკუთარი პროფესიული საქმიანობის შედეგებზე. 

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. არჩილ სამადაშვილი, მობ. 599457701 ელ-ფოსტა: a.samadshvili@gtu.ge 

samadarch@hotmail.com 

მისამართი: სტუ, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, მე-8 კორპუსი, მ.კოსტავას 

77, 0175, თბილისი 


