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       პროგრამის ხელმძღვანელები:  1. მანანა კევლიშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა    

                                                               კანდიდატი,  ასოცირებული პროფესორი; 

                                                        2. ნიკოლოზ სულხანიშვილი,  სოფლის მეურნეობის  

მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული  პროფესორი. 

                                                         

1.  რეკომენდებულია  ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  
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 ოქმი  №15, 18 ივნისი 2012 წ.  
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   ფაკულტეტი:  აგრარულ მეცნიერებათა  

 

  დეპარტამენტი: ქიმია-ტექნოლოგიისა და სოფლის მეურნეობის 

 

  საგანმანათლებლო  პროგრამის  სახელწოდება:   აგროეკოლოგია (Agroecology) 

 

  საგანმანათლებლო  პროგრამის  ხელმძღვანელები:   მანანა კევლიშვილი, სოფლის მეურნეობის   

მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი,  ტელ: 555 61 76 59   

manana.kevlishvili@tesau.edu.ge,; 

  ნიკოლოზ სულხანიშვილი,  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  კანდიდატი, ასოცირებული 

პროფესორი, ტელ: 599 15 69 70 , E-mail: nikoloz.sulkhanishvili@tesau.edu.ge  

 

  აკადემიური განათლების საფეხური:   მაგისტრატურა  (II  საფეხური)  

 

  საგანმანათლებლო  პროგრამის ტიპი:  აკადემიური  

 

  სწავლების  ენა:    ქართული  

 

  მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია:  010101 აგროეკოლოგიის მაგისტრი (Master of Agroecology)    

 

  პროგრამის  მოცულობა  კრედიტებით:     120  ECTS კრედიტი 

 

  პროგრამაზე  დაშვების  წინაპირობა:  სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია არანაკლებ   

  ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელსაც   

  გამომუშავებული აქვს აგროეკოლოგიის სფეროში უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის   

  სწავლის შედეგები, რაც მოწმდება შესაბამისი გამოცდით. 

  სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვა მოხდება გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული საერთო სამაგისტრო გამოცდისა და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აგროეკოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები 

გამოცდის – ზოგადი აგროეკოლოგიის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში. (საგამოცდო 

პროგრამა იხ. დანართი  4).  

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები, საგამოცდო საკითხები და შესაბამისი  

ლიტერატურა განთავსებულია თესაუ–ს ვებ–გვერდზე, გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომია 

საზოგადოებისათვის. 

 სტუდენტი ვალდებულია გააფორმოს უნივერსიტეტთან ხელშეკრულება, გაიაროს 

აკადემიური და ფინანსური რეგისტრაცია. 

 

     საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:  საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია საქართველოს 

ეროვნული ინტერესების, აგრარული პოლიტიკისა და შრომითი ბაზრის მოთხოვნების 
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გათვალისწინებით უზრუნველყოს საერთაშორისო სტანდარტების, მაღალკვალიფიციური, 

კონკურენტუნარიანი მკვლევარებისა და პრაქტიკოსების მომზადება რეგიონისათვის   

პრიორიტეტულ დარგში - აგრარულში, რომლებსაც ექნებათ კომპეტენცია დასაქმდნენ  

სახელმწიფო და კერძო საწარმოებში, სამეცნიერო-კვლევით და საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში, ფერმერულ მეურნეობებში, ასევე, გააგრძელონ სწავლა სადოქტორო (III) 

საფეხურზე და თავიანთი კვლევებით/პრაქტიკული საქმიანობით ხელი შეუწყონ ქვეყანაში 

აგროეკოლოგიის  სფეროში ფუნდამენტური და პრაქტიკული კვლვევბის განვითარებას. 

 
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცოდნა და  

გაცნობიერება 
 

აქვს აგრარული სფეროს 

ღრმა და სისტემური 

ცოდნა, რომელიც  

აძლევს ახალი, 

ორიგინალური იდეების 

შემუშავების 

საშუალებას, 

აცნობიერებს  

ცალკეული პრობლემის 

გადაჭრის გზებს; 
 

აქვს: 

1.1   საქართველოს რეგიონების აგროკლიმატური ზონების, 

აგრონომიული მადნების შემცველი ნალექების, 

თანამედროვე ეკოლოგიის ძირითადი  პრობლემების, 

მცენარეთა საარსებო გარემოს და ეკოლოგიური 

ფაქტორების თავისებურებების შესახებ ღრმა და 

სისტემური ცოდნა.  ბუნებაში და ადამიანის ცხოვრებაში  

მცენარეთა მნიშვნელობის გაცნობიერების უნარი. 

 

1.2  სოფლის მეურნეობის ქიმიზაციის და 

ტექნოლოგიური ფაქტორების გავლენით გარემოს 

დაბინძურების თავიდან აცილებისათვის 

ეკოლოგიურად უვნებელი ტექნოლოგიური 

პროცესების შექმნის თავისებურებების  შესახებ ღრმა 

და სისტემური ცოდნა. უსაფრთხო პროდუქტების 

მისაღებად ქიმიზაციის როლის და გავლენის  

გაცნობიერების და კვლევაზე დამყარებული ახალი, 

ორიგინალური იდეების შემუშავების უნარი.  

 

1.3  ეკოლოგიური კანონმდებლობის და მასში შესული 

საკანონმდებლო ცვლილებების ღრმა და სისტემური  

ცოდნა,  ეკოლოგიურ კანონმდებლობასთან 

დაკავშირებული ცალკეული პრობლემების 

გაცნობიერების უნარი. 
 

1.4  ბუნებრივი რესურსების, რესურსული ციკლების 

თავისებურებების  და საქართველოში ბიომეურნეობის 

განვითარების პერსპექტივების  ღრმა და სისტემური  

ცოდნა;   

 

1.5  ღრმა ცოდნა მეცნიერების პრობლემებზე: მეცნიერების 

წარმოშობის, მიზნებისა და ფუნქციების, მეცნიერული 

მეთოდოლოგიის  შესახებ. ამასთან, სხვადასხვა  ტექსტების 

ინტერპრეტირების მნიშვნელობის გაცნობიერების  უნარი. 



ინტერნეტის ძირითადი ცნებების ფლობა 

 

1.6  ნიადაგმცოდნეობის ძირითადი საკითხების, 

ნიადაგების ეროზიის და მისგან დაცვის, სასუქების 

გამოყენების პრობლემის,პესდიციდების და მათგან 

ნიადაგების დაცვის, ნიადაგური საფარის და მსოფლიო 

მიწის რესურსების ძირითადი თავისებურებების ღრმა და 

სისტემური  ცოდნა; 

ცოდნის პრაქტიკაში 

 გამოყენების უნარი 

ახალ, 

გაუთვალისწინებელ  

მულტიდისციპლინურ 

გარემოში მოქმედება; 

კომპლექსური 

პრობლემების 

გადაწყვეტის ახალი, 

ორიგინალური გზების 

ძიება, მათ შორის, 

კვლევის 

დამოუკიდებლად 

განხორციელება 

უახლესი მეთოდებისა 

და მიდგომების 

გამოყენებით 
 

აქვს: 

2.1  აგროეკოლოგიასთან  დაკავშირებით სხვადასხვა 

მულტიდისციპლინურ გარემოში ჩასატერებელი 

კვლევების და სამუშაოების ელექტრონული ვერსიების 

შექმნა და მიზანმიმართულად მართვის უნარი;  

კვლევითი სამუშაოების დაგეგმვის და ჩატარების 

უნარი.  

 

2.2 გაუთვალისწინებელ გარემოში 

განსახორციელებელი იმ სახის სამუშაოების და 

კომპლექსური კვლევების დამოუკიდებლად 

ჩატარების და მართვის უნარი, რომლებიც 

დაკავშირებულია ეკოლოგიურ კანონმდებლობასა და 

სამართალდარღვევებთან;  

 

2.3 ქიმიურ ნივთიერებებთან მუშაობის და მოქცევის 

წესების, ცდის სპეციფიკის პრაქტიკული სამუშაოების 

განხორციელების უნარი თანამედროვე მეთოდებითა და 

მიდგომებით.  
 

დასკვნის უნარი რთული და არასრული 

ინფორმაციის (მათ 

შორის, უახლესი 

კვლევების) 

კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე 

დასაბუთებული 

დასკვნების 

ჩამოყალიბება; უახლეს 

მონაცემებზე 

დაყრდნობით 

ინფორმაციის 

ინოვაციური 
სინთეზი 

აქვს:   

3.1   საველე და/ან ლაბორატორიულ პირობებში 

მცენარეულ ორგანიზმებზე გამოკვლევების  

ჩაატარებისას  მოძიებული ინფორმაციის კრიტიკული 

ანალიზის საფუძველზე შესაბამისი დასკვნების 

გაკეთების უნარი. სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის 

მიღების, დამუშავების, ანალიზის და მონაცემების 

ინტერპრეტაციის უნარი. 

 

 

3.2   სამუშაო პროცესში გამოვლენილი ყველა სახის 

პრობლემის ამოცნობის,  აღრიცხვის,   სანიმუშო 

ფართობზე  წარმოქმნილ პრობლემასთან 

დაკავშირებით  სათანადო დასკვნის გამოტანის უნარი.  

საკვლევ ტერიტორიაზე დაგეგმილი სამუშაოების 



პირობების შესრულების  და საჭიროების შემთხვევაში 

მათი დამოუკიდებლად შეცვლის უნარი. კვლევის 

შედეგების ანალიზის და სათანადო დასკვნის 

გაკეთების უნარი.   

 

3.3   სოფლის მეურნეობის  სფეროში შეძენილი ცოდნის  

ანალიზის და სინთეზის, შესაბამისად სტრუქტურული 

თანმიმდევრობის გათვალისწინებით ლოგიკური და 

თანმიმდევრული დასკვნების გამოტანის უნარი. 

 

3.4   აგროეკოსისტემებში წამოჭრილი სხვადასხვა 

სახის  პრობლემების ანალიზის და დასკვნის უნარი. 

 

3.5  ინდუქციის, დედუქციის და სხვა მეცნიერული 

მეთოდების მეშვეობით  კონკრეტული დასკვნების 

გაკეთების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი თავისი დასკვნების, 

არგუმენტაციისა და 

კვლევის მეთოდების 

კომუნიკაცია 

აკადემიურ თუ 

პროფესიულ 

საზოგადოებასთან 

ქართულ 

და უცხოურ ენებზე, 

აკადემიური 

პატიოსნების 

სტანდარტებისა და 

საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების 

მიღწევათა 

გათვალისწინებით; 

 

აქვს: 

4.1  აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან  

ქართულ და უცხოურ ენებზე სხვადასხვა სახით 

კომუნიკაციის უნარი. 

   
4.2  ეკოლოგიური სამართალდარღვევების და კვლევით 

საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემის და 

ანგარიშის მაღალ დონეზე წარდგენის უნარი. 

 

4.3  კვლევითი სამუშაოს დაგეგმვისა და ორგანიზაციისას  

შესაბამისი ზეპირი ან წერილობითი ინფორმაციის მაღალ 

დონეზე მომზადების უნარი. 

 

4.4   საველე პირობებში ჩასატარებელი კვლევის და  

კვლევითი სიახლის ელექტრონული ვერსიების შექმნა და 

დამაჯერებლად წარმოდგენის უნარი.  

 

 4.5  მსოფლიოში მიღებული აკადემიური წერის 

თანამედროვე პრინციპების გათვალისწინებით, 

აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით საკუთარი 

სიახლეების  სამეცნიერო საზოგადოებისათვის ქართულ და 

უცხოურ ენაზე  წარდგენის უნარი. 

სწავლის უნარი  

 

სწავლის 

დამოუკიდებლად 

წარმართვა, სწავლის 

პროცესის 

თავისებურებების 

აქვს: 

5.1  საკუთარი სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის და 

სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერების 

უნარი. 

  



გაცნობიერება და 

სტრატეგიულად 

დაგეგმვის მაღალი დონე.  

 

5.2  პროფესიული წინსვლისათვის აგროეკოლოგიის 

დარგის  სიახლეების მუდმივად გაცნობის და დაუფლების 

უნარი, ასევე, შემდგომ საფეხურზე სწავლის დაგეგმვისა და 

წარმატებით გაგრძელების უნარი. 

ღირებულებები ღირებულებებისადმი 

თავისი და სხვების 

დამოკიდებულებების 

შეფასება და ახალი 

ღირებულებების 

დამკვიდრებაში წვლილის 

შეტანა. 

აქვს: 

6.1  კოლეგებთან და სხვა პერსონალთან  

კონსტრუქციული თანამშრომლობის და 

კეთილგანწყობის,  სხვისი დახმარების და საქმისადმი 

პატიოსანი და ეთიკური მიდგომისა და ნორმების 

დაცვის,  საკუთარი მოვალეობების, ფუნქციების და 

პასუხისმგებლობის გაცნობიერების უნარი.    

6.2 პროფესიულ  საქმიანობისადმი  საკუთარი და 

კოლეგების დამოკიდებულების  შეფასების და 

საკუთარი პროფესიისათვის დამახასიათებელი 

ღირებულებების  გაზიარების და ამ ღირებულებათა 

განვითარების უნარი. 

 

  სწავლის შედეგების რუქა: იხილეთ დანართი 1. 

  სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები და ფორმები: 

 სწავლების პროცესში გამოყენებული ძირითადი მეთოდებია: ჯგუფური მუშაობა, 

დემონსტრირების მეთოდი,  სინთეზისა და ანალიზის მეთოდი, ინდუქციისა და დედუქციის 

მეთოდი, შემთხვევის ანალიზის მეთოდი, ახსნა–განმარტებითი და სწავლების მეთოდი, თეორიული 

და პრაქტიკული სწავლების  ინტეგრაცია და პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სწავლების 

მეთოდი. 

  სწავლების ძირითადი ფორმებია: ლექცია, პრაქტიკული, სემინარი, პრაქტიკა, პრეზენტაცია, 

წერითი სამუშაოები, ზეპირი გამოკითხვა, დისკუსია, ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობა, 

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება და საჯარო დაცვა. 
 

დასაქმების  სფერო:   

აგროეკოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმება შესაძლებელია  

აგრარული მეურნეობებში, სამეცნიერო კვლევითი ან სასწავლო დაწესებულებებში 

სახელმწიფო ან კერძო ორგანიზაციებში, რომლებსაც ესაჭიროებათ კვალიფიციური აგროეკოლოგი. 

მაგისტრს წარმატებით შეუძლია სწავლის გაგრძელება დოქტორანტურაში. 

 

მატერიალურ–ტექნიკური  ბაზა:  უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, 

კეთილმოწყობილი აუდიტორიები, შეუზღუდავი ინტერნეტით აღჭურვილი კომპიუტერული 

ცენტრები, უახლესი ბეჭდური და ელექტრონული წიგნადი ფონდით  განახლებული ბიბლიოთეკა, 

ლაბორატორიები, თესაუ-ს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთი. 
 

სტუდენტის  ცოდნის  შეფასების  სისტემა:   



სტუდენტთა ცოდნის შეფასება მოხდება შემდეგი აუცილებელი კომპონენტების 

გათვალისწინებით:  

1)  შუალედური შეფასებები  

2)  დასკვნითი გამოცდა.  

ამ კომპონენტების ქულათა ჯამი შეადგენს მაქსიმუმ 100 ქულას. მათი თანაფარდობა 

განისაზღვრება შემდეგი მოთხოვნების დაცვით: 

 შუალედური შეფასებები – მაქსიმუმ 60 ქულა; 

 დასკვნითი გამოცდა – მაქსიმუმ 40 ქულა. 

    შუალედური შეფასებები განისაზღვრება შემდეგი სამი აუცილებელი კომპონენტის დაცვით: 

1) შუალედური წერა: მაქსიმუმ 30 ქულა (2 x 15 ქულა); 

2) მოკლე წერითი  ან ზეპირი გამოკითხვები, პრაქტიკული ან ლაბორატორიული 

სამუშაოები: მაქსიმუმ 20 ქულა (4 x 5 ქულა); 

3) პრეზენტაცია: მაქსიმუმ 10 ქულა. 

 

   შუალედური შეფასებების თითოეული კომპონენტი შეფასდება ერთი სახის შეფასებით.  

   შუალედური შეფასებების პირველი კომპონენტი  შეფასდება წერითი ფორმით ორჯერადად,   

   რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს საკითების ჩამონათვალიდან  არჩევის ან ტესტირების სახე. 

   შუალედური შეფასებების მეორე კომპონენტი შეფასდება ოთხჯერადად, წერითი ფორმით 

და/ან  ზეპირი გამოკითხვით. აღნიშნული კომპონენტი შეფასდება აქტივობებით სასემინარო 

ან პრაქტიკულ მეცადინეობებზე,  წერითი და/ან ზეპირი საშინაო დავალებებით, 

ლაბორატორიული  სამუშაობებით. 

        შუალედური შეფასებების მესამე კომპონენტი, პრეზენტაცია შეფასდება ერთჯერადად, 

ზეპირი გამოკითხვით. აღნიშნული კომპონენტი შეფასდება პრეზენტაციაზე მოხსენებით ან  

რეფერატის წარდგენით. 

        სემესტრის დასაწყისში შედგება  სტუდენტთა პრეზენტაციების ცხრილი, რომელიც  

წინასწარ შეთანხმდება  სტუდენტებთან. შეთავაზებული თემატიკიდან სტუდენტი თავად 

ირჩევს პრეზენტაციის თემას. მათი შეფასება განისაზღვრება შემდეგი კომპონენტების 

დაცვით: 

  1) თემის გასაგებად წარმოდგენა – მაქსიმუმ 4 ქულა; 

  3) დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა – მაქსიმუმ 4 ქულა; 

  4) ვიზუალური საშუალებების გამოყენება – მაქსიმუმ 2 ქულა. 

       დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება მიეცემა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური   

   შეფასებების მაქსიმალური 60 ქულიდან მოუგროვდება მინიმუმ 11 ქულა, ხოლო თუ სტუდენტს 

შუალედურ შეფასებებში უგროვდება მინიმუმ 51 ქულა, მაშინ იგი თვითონ წყვეტს დასკვნით 

გამოცდაზე გასვლის საკითხი.     



        შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის კრიტერიუმები, შეფასების ფორმები და  

ჩატარების სავარაუდო თარიღები დეტალურადაა გაწერილია სასწავლო კურსის სილაბუსებში. 

რომელიმე თარიღის ცვლილების შემთხვევაში სტუდენტებს წინასწარ მიეწოდება ინფორმაცია. 

   შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის ქულების შეჯამების  საფუძველზე სტუდენტი 

მიიღებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას (კრედიტი მიენიჭა) 

1.(A) ფრიადი - მაქს. 91ქულა და მეტი 

2.(B) ძალიან კარგი - მაქს. 81-90ქულა  

3.(C) კარგი  - მაქს. 71-80ქულა 

4.(D) დამაკმაყოფილებელი -61-70ქულა 

5.(E) საკმარისი - მაქს. 51-60ქულა 

ორი სახის უარყოფით შეფასებას (კრედიტი არ მიენიჭა) 

 1.(FX) ვერ ჩააბარა -მაქს. 41-50ქულა 

 2.(F) ჩაიჭრა -მაქს. 40 ქულა და ნაკლები 

   სტუდენტი, რომელიც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის ქულების შეჯამების        

 საფუძველზე მოაგროვებს 41-50 ქულას, ეძლევა გამოცდაზე ხელმეორედ გასვლის უფლება, ხოლო 

40- ქულამდე მოგროვების შემთხვევაში უნდა ხელახლა შეისწავლოს საგანი. 

 

  კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სასწავლო კურსის სილაბუსით   გათვალისწინებული   

  სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ. 

  სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და შეფასების შესახებ დეტალური ინფორმაცია    

  იხილეთ თესაუ–ს ვებ–გვერდზე: www.tesau.edu.ge 

 

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:   

      პროგრამის კრედიტების მოცულობა  120–ია, მათ შორის 100 კრედიტი სავალდებულო 

კომპონენტებზეა  

   გათვლილი  ხოლო 20 კრედიტი ეკუთვნის არჩევით კომპონენტებს. სავალდებულო კომპონენტებიდან     

   80  კრედიტი  განკუთვნილია სპეციალობის კომპონენტებისათვის, მათ შორის: 30 კრედიტი    

   დათმობილი  აქვს  სამაგისტრო  ნაშრომის მომზადებას,  10 კრედიტი პრაქტიკას, 40 კრედიტი-   

   სპეციალობის  სასწავლო კომპონენტებს,  20  კრედიტი ეთმობა ზოგად სავალდებულო კომპონენტებს:   

   10 კრედიტი -  უცხო ენას, 5  კრედიტი - საინფორმაციო  ტექნოლოგიებს, ხოლო 5 კრედიტი -     

   აკადემიურ წერას. 

     პროგრმით გათვალისწინებული 120 კრედიტი ნაწილდება 2 სასწავლო წელზე, 4 სემესტრად. 

ერთი სემესტრი მოიცავს 15 სასწავლო კვირას. 1 კრედიტი უტოლდება სტუდენტის მუშაობის 25 

საათს. 

 

   სწავლის შედეგების რუქა:  იხილეთ დანართი 1. 

 

   მისაღები  გამოცდის პროგრამა:  იხილეთ დანართი 2. 

   სასწავლო  გეგმა:  იხილეთ დანართი  3. 

http://www.tesau.edu.ge/


სასწავლო გეგმის დამატებითი ცხრილი:  იხილეთ დანართი  4. 

    ადამიანური რესურსები:  იხილეთ დანართი  5. 

 

პროგრამის ხელმძღვანელების CV–ები იხილეთ თესაუ–ს ვებ–გვერდზე. 

www.tesau.edu.ge 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური 

რესურსების შესახებ:  იხილეთ დანართი 5. 
 

http://www.tesau.edu.ge/

