
zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakulteti 
 

maTematikis mimarTuleba 
 

bakalavriati 
 

saleqcio kursi kodi 
maTematikuri analizi Z.1.M.01 
umaRlesi maTematika Z.1.M.02 
erTi cvladis funqciis diferencialuri da integraluri 
aRricxva 

Z.1.M.03 

mravali cvladis funqciis diferencialuri da 
integraluri aRricxva 

Z.1.M.04 

jeradi,wiriTi da zedapiruli integralebi Z.1.M.05 
namdvili cvladis  funqciaTa  Teoria Z.1.M.06 
namdvili analizi Z.1.M.07 
kompleqsuri cvladis funqciaTa  Teoria Z.1.M.08 
kompleqsuri analizi Z.1.M.09 
funqcionaluri analizis safuZvlebi Z.1.M.10 
funqcionaluri analizi Z.1.M.11 
ტოპოლოგიაPOLOGI Z.1.M.12 
diferencialuri gantolebebi Z.1.M.13 
analizuri geometria Z.1.M.14 
diferencialuri geometria Z.1.M.15 
umaRlesi algebra Z.1.M.16 
wrfivi algebra Z.1.M.17 
maTematikuri fizikis gantolebebi Z.1.M.18 
albaTobis Teoria da maTematikuri statistika Z.1.M.19 
albaTobis Teoria Z.1.M.20 
maTematikuri statistika Z.1.M.21 
maTematikuri logikis elementebi Z.1.M.22 
kvadratuli formebi da matricebi Z.1.M.23 
variaciuli aRricxva Z.1.M.24 
ricxvTa Teoria Z.1.M.25 
furies mwkrivTa Teoria Z.1.M.26 
orTogonaluri  polinomebi Z.1.M.27 
maTematikuri fizikis specialuri funqciebi Z.1.M.28 
finansuri maTematika Z.1.M.29 
ekonomikuri statistika Z.1.M.30 
რიცხვითი მეთოდები Z.1.M.31 
მათემატიკური მოდელირება Z.1.M.32 
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის Z.1.M.33 
simravleTa Teoria Z.1.M.34 
gamoyenebiTi logika Z.1.M.35 
 



profesiuli umaRlesi 
 

 
saleqcio kursi კოდი 

maTematikis safuZvlebi Z.P.M.01 
 

MAGმაგისტრატურა 
 

 
სალექციო კურსი კოდი 

ნამდვილი ანალიზი Z.2.M.01 
ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის რჩეული საკითხები Z.2.M.02 
ზომისა და ინტეგრალის თეორია Z.2.M.03 
სასრულგანზომილებიანი სივრცეების თეორია Z.2.M.04 
ანალიზი მეტრიკულ სივრცეებზე Z.2.M.05 
მიახლოებითი  ანალიზის მეთოდები Z.2.M.06 
ფურიეს მწკრივთა თეორიის რჩეული საკითხები Z.2.M.07 
ფურიეს გარდაქმნები Z.2.M.08 
წრფივი ოპერატორები ბანახის სივრცეებში Z.2.M.09 
ოპერატორულ განტოლებათა მიახლოებითი ამოხსნები Z.2.M.10 
სინგულარული ინტეგრალები და სინგულარულ განტოლებათა 
თეორიის  საფუძვლები Z.2.M.11 

 
 

დოქტორანტურა 
 

 
სალექციო კურსი კოდი 

მრავალი ცვლადის დიფერენცირებად ფუნქციათა სივრცეები Z.3.M.01 
ფურიეს ოპერატორები Z.3.M.02 
ფუნქციათა  აპროქსომაციის საკითხები ბანახის წონიან ფუნქციურ 
სივრცეებში 

Z.3.M.03 

ანალიზურ და ჰარმონიულ ფუნქციათა ჰარდის კლასები Z.3.M.04 
ანალიზურ და ჰარმონიულ ფუნქციათა სასაზღვრო ამოცანები 
რთული ბუნების არეებში(რიმანის,დირიხლეს ამოცანები) 

Z.3.M.05 

არასტანდარტული ფუნქციური სივრცეები და მათზე მოქმედი 
ინტეგრალური  ოპერატორები და გამოყენებები 

Z.3.M.06 

 
 
 
 
 

 
 



ფიზიკის მიმართულება 
Bბakalavriati      

 
          

სასწავლო კურსი kodi 

qvanturi meqanika Z.1.P.01D 
samedicino da biologiuri  fizika Z.1.P.02 
meqanika Z.1.P.03 
molekuluri fizika da Termodinamika Z.1.P.04 
eleqtroba da magnetizmi Z.1.P.05 
optika Z.1.P.06 
atomis fizika Z.1.P.07 
birTvisa da elementarul nawilakTa fizika Z.1.P.08 
statistikuri fizika Z.1.P.09 
klasikuri meqanika  Z.1.P.10 
eldinamika Z.1.P.11 
usafrTxoebis teqnika da saimedooba Z.1.P.12 
astronomia Z.1.P.13 
astrofizika Z.1.P.14 
radioteqnika Z.1.P.15 
samedicino aparatura Z.1.P.16 
atmosferos  fizika Z.1.P.17 
eleqtronika Z.1.P.18 
samecniero teqnikuri saSualebebi da usafrTxoebis teqnika Z.1.P.19 
atomisa da birTvis  fizika Z.1.P.20 
fizika Z.1.P.21 
radioeleqtronika Z.1.P.22 
samedicino praqtika Z.1.P.23 
eleqtrodinamika Z.1.P.24 
samyaros agebuleba Z.1.P.25 
optika da qvanturi fizika Z.1.P.26 
fizikis istoria Z.1.P.27 
praqtika Z.1.P.28 
radiofizika Z.1.P.29 
hidrodinamika Z.1.P.30 
fizika biologebisa da ekologebisaTvis Z.1.P.31 
eleqtromagnetizmi Z.1.En.01 
eleqtruli  wredebi Z.1.En.02 
eleqtronikis safuZvlebi Z.1.En.03 
eleqtroteqnikuri masalebi Z.1.En.04 
sicocxlis usafrTxoeba Z.1.En.05 
releuri dacva da avtomatika Z.1.En.06 
eleqtruli energiis gadacema da ganawileba Z.1.En.07 
Zaluri eleqtronika Z.1.En.08 



praqtikuli eleqtronika Z.1.En.09 
Zaluri eleqtronuli mowyobilobebi da sistemebi Z.1.En.10 
praqtika Z.1.En.11 
                           
 

                        magistratura 
 
    

saswavlo kursi kodi 

myari sxeulebis qvanturi Teoria Z.2.P.01 
naxevargamtarebis fizika Z.2.P.02 
qvanturi meqanikis  damatebiTi Tavebi Z.2.P.03 
arawonasworuli statistikuri fizika Z.2.P.04 
qvanturi eleqtronika Z.2.P.05 
kondensirebul garemoSi mimdinare fizikuri procesebis 
kompiuteruli modelireba 

Z.2.P.06 

naxevargamtarTa fizikis  rCeuli sakiTxebi Z.2.P.07 
Teoriuli fizikis maTematikuri meTodebi Z.2.P.08 
rxevis  Teoria Z.2.P.09 
hidrodinamika Z.2.P.10 
magnituri rezonansis Teoria Z.2.P.11 

 
qvanturi  radiofizikis fizikuri  safuZvlebi 
 

Z.2.P.12 

statistikuri fizikis damatebiTi Tavebi Z.2.P.13 

  
 
 

umaRlesi profesiuli -“warmoebis avtomatizacia da 
marTva” 

 
 

სaსწავლო კურსი kodi 

fizikis safuZvlebi Z.P.F.01 
maTematikis safuZvlebi Z.P.M.01 
qimia (sawarmoSi gamoyenebuli metalebi) Z.P.Q. 01 
garemos dacva Z.P.E. 01 
usafrTxoebis teqnika Z.P.F.02 
mevenaxeobaSi gamoyenebuli manqanebi, iaraRebi, 
eleqtroteqnika   

Z.P.F.03 

meRvineobaSi gamoyenebuli manqanebi, aparatebi, 
eleqtroteqnika   

Z.P.F.04 

teqnikis konstruqciis safuZvlebi (teqnikuri naxazebi) Z.P.F.05 
gamzomi teqnika Z.P.F.I.01 
blokirebis teqnika  Z.P.F.I.02 



damaregulirebeli teqnika Z.P.F.I.03 
sawarmos kompiuteruli marTva Z.P.F.I.04 
sensorebi (aRmricxveli teqnika) Z.P.F.I.05 
sawarmos marTva, menejmenti da eTika C. P.M.01 
praqtika-1 Z.P.F.05 
praqtika-11 Z.P.F. I. 06 
sadiplomo Sroma Z.P.F. I. 07 

                
 

                      
informatikis მიმართულება  

    

bakalavriატი   
   

     

სaსწავლო კურსი kodi 

Sesavali kursi informatikaSi SH.17 
sistemebis obieqt-orientirebuli analizi Z.1.I.01 
mas-is funqcionaluri sistemebi da qvesistemebi Z.1.I.02 
kompiuteris arqiteqtura da mas-is teqnikuri saSualebebi Z.1.I.03 
sabuRaltro aRricxvis finansuri analizis marTvis 
avtomatizirebuli sistema 

Z.1.I.04 
 

monacemTa bazebi (assecc, SQL0) Z.1.I.05 

programuli sistemis daproeqtebis instrumentuli 
saSualebebi 

Z.1.I.06 
 

daprogrameba VBA enaze Z.1.I.07 
vizualuri daprogrameba Z.1.I.08 
struqturuli daprogrameba Z.1.I.09 
obieqt-orientirebuli daprogrameba Z.1.I.10 
daprogramebis safuZvlebi Z.1.I.11 
monacemTa struqturebi da algoriTmebi Z.1.I.12 
Web _ teqnologiebis safuZvlebi Z.1.I.13 
Web _ teqnologiebSi gamoyenebuli saofise programebi Z.1.I.14 
lokaluri da globaluri qselebi Z.1.I.15 
informaciuli usafrTxoebis safuZvlebi Z.1.I.16 
lokaluri da grafuli modelebi Z.1.I.17 
statistikuri modelebi Z.1.I.18 
sagamomcemlo programebi Z.1.I.19 
monacemTa bazebis marTvis sistemebi Z.1.I.20 
monacemTa bazebis daproeqteba Z.1.I.21 
sainformacio sitemebi da teqnologiebis safuZvlebi Z.1.I.22 
informaciuli samarTali Z.1.I.23 
sainforacio teqnologiuri proeqtebi marTvis sferoSi Z.1.I.24 



procesebis marTvis sainformacio teqnologiebi Z.1.I.25 
informaciuli kultura da informaciuli usafrTxoeba Z.1.I.27 
modelirebis safuZvlebi Z.1.I.28 
logikuri, grafikuli da statistikuri modelebi Z.1.I.29 
daprogramebis safuZvlebi Z.1.I.30 
monacemTa struqturebi da alogoriTmebi Z.1.I.31 
vizualuri da struqturuli daprogrameba Z.1.I.32 
obieqt-orientirebuli daprogrameba Z.1.I.33 
informatikis  safuZvlebi – saofise programebi Z.1.I.34 
serveruli teqnologiebi Z.1.I.35 
qselebis Teoria Z.1.I.36 
Web _ aplikaciebis damuSaveba Z.1.I.37 
internet-biznesi Z.1.I.38 
monacemTa marTva Linux-is garemoSi Z.1.I.39 
sabuRaltro aRricxvis da finansuri analizis 
sainformacio kompiuteruli teqnologiebi 

Z.1.I.40 

sainformacio sitemebis menejmenti Z.1.I.41 
monacemTa bazebi. monacemTa bazebis daproeqteba Z.1.I.42 
marTvis avtomatizebuli sistemebi Z.1.I.43 
Web _ dizaini (PHP) Z.1.I.44 
kompiuteris operaciuli sistema: DOS, Windows: Linux Z.1.I.45 
paskali Z.1.I.46 
C++ Z.1.I.47 
delfi Z.1.I.48 
VBASIC Z.1.I.49 
praqtikumi programirebaSi Z.1.I.50 
web-teqnologiebi: java da javaSkript, HTML, PHP Z.1.I.51 
MSQL Z.1.I.52 
marTvis avtomatizirebuli sistemebi, kompleqsebi da 
qselebi 

Z.1.I.53 

codnis bazebi da eqspertuli sistemebi Z.1.I.54 
saofise programebi Z.1.I.55 
kompiuterebis arqiteqtura Z.1.I.56 
optimizaciis meTodebi Z.1.I.57 
axali informaciuli sistemebi da teqnologiebi Z.1.I.58 
 

magistratura 
 

სaსწავლო კურსი kodi 

monacemTa bazebis marTva sainformacio sistemebSi Z.2.I.01 
sainformacio sitemebis menejmenti Z.2.I.02 
el-biznesis da el-komerciis sistemebis modelireba da 
daproeqteba 

Z.2.I.03 

gadawyvetilebis miRebis xelSemwyobi sitemebis daproeqteba Z.2.I.04 
ganawilebuli sistemebis daprogrameba Microsoft NET 
teqnologiebiT da C#.NET da VB.NET platformaze 

Z.2.I.05 

daprogrameba Java da XML enaze biznes warmoebisaTvis  Z.2.I.06 
Web teqnlogiebis Teoriuli safuZvlebi. NTM ena Z.2.I.07 
Web-aplikaciebis damuSaveba monacemTa bazebis safuZvelze Z.2.I.08 



(ADO.NET,ASP.NET) 
biznesis Web -arqiteqtura Z.2.I.09 
biznesis marTvis optimaluri meTodebi Z.2.I.10 
monacemTa sacavebi korporaciul sistemebSi da maTi 
menejmenti 

Z.2.I.11 

inteleqtualuri informaciuli sistemebi biznesis 
menejmentSi 

Z.2.I.12 

biznes-procesebis modelirebis eqspertuli sistemebi Z.2.I.13 
informatika Z.2.I.14 
programuli uzrunvelyofis daproeqteba: principebi, 
modelebi, nimuSebi 

Z.2.I.15 

 

დოქტორანტურა 
 

სალექციო კურსი კოდი 
gadawyvetilebis miRebis xelSemwyobi sistemebi Z.3.I.1 
inteleqtualuri sistemebi _ xelovnuri inteleqti  Z3.I.2 
informaciul-sakomunikacio teqnologiebi/kvleva swavlebaSi 
da eleqtronuli kursebis Seqmna  

Z.3.I.3 

kvlevis meTodebi Z.3.I.4 
swavlebis Tanamedrove meTodebi Z.3.I.5 
biznesis marTvis sainformacio sistemebi da teqnologiebi  
(arCeviTi) 

Z.3.I.6 

kompiuteruli sistemebi da qselebi 
(arCeviTi) 

Z.3.I.7 

 
 
 
 

 KKFFFFUUUU profesiuli umaRlesi 
 

სaსწავლო კურსი kodi 

saofise programebi  Z.P.I.01 
programireba   (Pascal, C, C ++) Z.P.I.02 

KKK 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      biologiis mimarTulებაEEEBAB 
ბაკალავრიატი 

 
სaსწავლო კურსი kodi 

ზოგადი ბიოლოგია Z.1.B.01 
მცენარეთა ანატომია,მორფოლოგია Z.1.B.02 
ზოგადი ტოქსიკოლოგია Z.1.B.03 
უმდაბლეს მცენარეთა  სისტემატიკა Z.1.B.04 
უმაღლეს მცენარეთა სისტემატიკა Z.1.B.05 
მცენარეთა  ფიზიოლოგია Z.1.B.06 
უხერხემლოთა  ზოოლოგია Z.1.B.07 
ხერხემლიანთა ზოოლოგია  Z.1.B.08 
ადამიანის ანატომია Z.1.B.09 
ნერვ-კუნთის ფიზიოლოგია Z.1.B.10 
ვისცელარული სისტემების ფიზიოლოგია Z.1.B.11 
ციტოლოგია,ჰისტოლოგიით Z.1.B.12 
ზოგადი გენეტიკა Z.1.B.13 
ბიოგეოგრაფია Z.1.B.14 
ზოგადი მიკრობიოლოგია Z.1.B.15 
განვითარების ბიოლოგია Z.1.B.16 
ბიოტოქსიკოლოგია Z.1.B.17 
მოლეკულური ბიოლოგია Z.1.B.18 
ქსენოფიტოტოქსიკოლოგია Z.1.B.19 
ადამიანის ფიზიოლოგია Z.1.B.20 
ვირუსოლოგია Z.1.B.21 
მცენარეთა სისტემატიკა Z.1.B.22 
საველე პრაქტიკა ბიოლოგიაში Z.1.B.23 
სატყეო ბოტანიკა Z.1.B.24 
პარაზიტოლოგია Z.1.B.25         
მიკრობიოლოგია ვირუსოლოგიით  Z.1.B.26        
უჯრედული  ბიოლოგია      Z.1.B.27        

 
მაგისტრატურა 

     
სaსწავლო კურსი kodi 

ქსენოფიტოტოქსიკოლოგია Z.2.B.01 
სამედიცინო ტოქსიკოლოგია Z.2.B.02 
რადიოტოქსიკოლოგია  Z.2.B.03 
ფარმატოქსიკოლოგია Z.2.B.04 
ზოოტოქსიკოლოგია Z.2.B.05 
ქიმიური ტოქსიკოლოგია Z.2.B.06 
ფიდროტოქსიკოლოგია  Z.2.B.07 
ზოგადი ტოქსიკოლოგია Z.2.B.08 
ბიოტოქსიკოლოგია Z.2.B.09 



ბაქტერიოლოგია და ბაქტერიოფაგები Z.2.B.10 
ადგილობრივი ფლორა Z.2.B.11 
უმაღლეს მცენარეთა სისტემატიკა Z.2.B.12 
ზოგადი  მიკრობიოლოგია  Z.2.B.13 
მოლეკულური ბიოლოგია Z.2.B.14 
ვირუსოლოგია Z.2.B.15 
ბიოტექნოლოგია Z.2.B.16 
მიკრობული ეკოლოგია Z.2.B.17 
უჯრედის აპოპტოზი და პროლიფერაცია Z.2.B.18 
სამედიცინო მიკრობიოლოგია Z.2.B.19 
ინფექციური დაავადებები Z.2.B.20 
იმუნოლოგია Z.2.B.21 
კვების  პროდუქტების  მიკრობიოლოგია Z.2.B.22 
გენური ინჟინერია Z.2.B.23 
წყლის და ნიადაგის  მიკრობიოლოგია Z.2.B.24 
ზოგადი  პათოლოგიის საფუძვლები Z.2.B.25 
მიკრობიოლოგიის კვლევის მეთოდები  Z.2.B.26 
         
 B         პროფესიული umaRlesi 
 ეროვნული პარკებისა და დაცული ტერიტორიების       რეინჯერი 
  

სaსწავლო კურსი kodi 
ზოგადი ბიოლოგია Z.P.B.01 
სატყეო ბოტანიკა Z.P.B.02 
ზოოლოგია Z.P.B.03 
ბოტანიკა Z.P.B.04 
 
 

                            ეკოლოგიის მიმართულება 
 

ბაკალავრიატი 
 

სaსწავლო კურსი kodi 
ეკოლოგიის საფუძვლები Z.1.E.01 
დაცული ტერიტორიები Z.1.E.02 
სახეობის წარმოშობის პრობლემა ბიოსისტემატიკაში Z.1.E.03 
მცენარეთა ეკოლოგია Z.1.E.04 
კონსერვაციული ბიოლოგია Z.1.E.05 
ცხოველთა ეკოლოგია Z.1.E.06 
გამოყენებითი ეკოლოგია Z.1.E.07 
ზოგადი ჰიდრობიოლოგია Z.1.E.08 
წყლის ეკოლოგია Z.1.E.09 
ეკოტოქსიკოლოგია Z.1.E.10 
გარემოსდაცვა Z.1.E.11 



გარემო და ადამიანი Z.1.E.12 
ცოცხალი ბუნების დაცვა Z.1.E.13 
საველე პრაქტიკა ეკოლოგიაში Z.1.E.14 
ეკოლოგიური მიკრობიოლოგია Z.1.E.15 
 
 

მაგისტრატურა 
 

სaსწავლო კურსი kodi 
ზოგადი ეკოლოგია Z.2.E.01 
მცენარეთა ეკოლოგია Z.2.E.02 
ცოცხალი ბუნების დაცვა Z.2.E.03 
ცხოველთა ეკოლოგია Z.2.E.04 
ეკოლოგიური გენეტიკა Z.2.E.05 
ჰიდროეკოლოგია Z.2.E06 
კონსერვაციული ბიოლოგია Z.2.E.07 
სახეობის წარმოქმნის პრობლემა ბიოსისტემატიკაში Z.2.E.08 
ბიოსფერო და საზოგადოება Z.2.E.09 
გამოყენებითი ეკოლოგია Z.2.E.10 
ეკოტოქსიკოლოგია Z.2.E.11 
საველე პრაქტიკა ეკოლოგიაში Z.2.E.12 
ეკოლოგიური მონიტორინგი Z.2.E.13 
მცენარეთა  ფილოგენია      Z.2.E.14 
დედამიწის  ბიომები Z.2.E.15 
რადიაციული ტოქსიკოლოგია Z.2.E.16 
წყლის ეკოტოქსიკოლოგია Z.2.E.17 
სამედიცინო ეკოლოგია Z.2.E.18 
ადგილობრივი ფლორა Z.2.E.19 
საქართველოს დაცული ტერიტორიები Z.2.E.20 
ენტომოლოგია Z.2.E.21 
ორნითოლოგია Z.2.E.22 
პოპულაციების ეკოლოგია Z.2.E.23 

 
პროფესიული უმაღლესი 

 
სaსწავლო კურსი kodi 

ეკოლოგია Z.P.E.01 
გარემოს დაცვა Z.P.E.02 
ეკოლოგიური პროგნოზირება Z.P.E.03 
 
 

 
 



 
geografiis da garemosmcodneobis mimarTuleba 

bakalavriati 
 

სaსწავლო კურსი kodi 
mosaxleobis geografia  Z.1.G.01 
kontinentebis fizikuri geografia  Z.1.G.02 
okeaneebis geografia  Z.1.G.03 
evropis qveynebis socialur-ekonomikuri geografia  Z.1.G.04 
aziis qveynebis socialur-ekonomikuri geografia  Z.1.G.05 
amerikis qveynebis socialur-ekonomikuri geografia  Z.1.G.06 
afrika-avstraliis qveynebis socialur-ekonomikuri 
geografia  Z.1.G.07 
saqarTvelos ekonomikuri geografia  Z.1.G.08 
saqarTvelos socialuri geografia  Z.1.G.09 
landSaftmcodneoba  Z.1.G.10 
meteorologia  Z.1.G.11 
klimatologia  Z.1.G.12 
geografiis swavlebis meTodika  Z.1.G.13 
msoflios bunebrivi resursebi  Z.1.G.14 
biogeografia  Z.1.G.15 
agrometeorologia da agroklimaturi resursebi  Z.1.G.16 
mrewvelobis da soflis meurneobis geografia  Z.1.G.17 
geografiuli kvlevis meTodebi  Z.1.G.18 
geografiul aRmoCenaTa istoria  Z.1.G.19 
mxareTmcodneoba da turizmi  Z.1.G.20 
 melioracia   Z.1.G.21 
 hidrologia da wylis resursebi   Z.1.G.22 
გარემოსმცოდნეობა Z.1.G.23 
 garemos dacvis organizebis mecnierul-Teoriuli 
safuZvlebi   Z.1.G.24 
 bunebis swavlebis meTodika   Z.1.G.25 
savele praqtika  Z.1.G.26 
savele praqtika II Z.1.G.27 
 zogadi dedamiwaTmcodneoba   Z.1.G.28 
 saqarTvelos fizikuri geografia   Z.1.G.29 
 saqarTvelos bunebrivi resursebi da ekonomika   Z.1.G.30 
 kontinentebis da okeaneebis fizikuri geografia   Z.1.G.31 
msoflio civilizaciis istoria Z.1.G.32 
 calkeuli (sazRvargareTis) qveynebis bunebrivi resursebi 
da   ekonomika   Z.1.G.33 
 globaluri ekologia   Z.1.G.35 
 ekologiuri prognozireba Z.1.G.36 
 garemos dacva   Z.1.G.37 
 klimaturi resursebi   Z.1.G.38 
 dedamiwis klimati   Z.1.G.39 
 zRvis ekologia   Z.1.G.40 
 kartografia   Z.1.G.41 
 geografiuli modelireba   Z.1.G.42 



 niadagmcodneoba niadagebis geografiiT   Z.1.G.43 
 geomorfologia-geoekologia   Z.1.G.44 
 turizmis safuZvlebi da msoflio turizmi   Z.1.G.45 
istoriuli da politikuri geografia Z.1.G.46 
socialuri da kulturuli geografia Z.1.G.47 
msoflio regionebis da qveynebis geografia Z.1.G.48 
ეკონომიკური გეოგრაფიის საფუძვლები და msoflio meurneobis 
geografia Z.1.G.49 
rukaTmcodneoba Z.1.G.50 
geoekologia Z.1.G.51 
garemosmcodneoba Z.1.G.52 
wylis resursebis gamoyeneba satyeo meurneobaSi Z.1.G.53 
saqarTvelos geografia Z.1.G.54 
 

 
magistratura 

 
სaსწავლო კურსი kodi 

 atmosferos fizika (meteorologia)   Z.2.G.01 
 ekologiuri monitoringi   Z.2.G.02 
 meteorologiuri xelsawyoebi da dakvirvebaTa meTodebi   Z.2.G.03 
 saqarTvelos hava   Z.2.G.04 
 dedamiwis klimati   Z.2.G.05 
 agrometeorologia ekologiis safuZvlebiT   Z.2.G.06 
 klimaturi resursebi   Z.2.G.07 
 atmosfero okeanis urTierTqmedeba   Z.2.G.08 
 ekologia agrometeorologiis safuZvlebiT   Z.2.G.09 
 radiolokaciuri meteorologia   Z.2.G.10 
 klimatis cvlileba   Z.2.G.11 
 sinoptikuri meteorologia   Z.2.G.12 
 atmosferos ekologia   Z.2.G.13 
 mTis klimatologia   Z.2.G.14 
 mikroklimatologia   Z.2.G.15 
 meteorlogiuri informaciis damuSavebis meTodebi   Z.2.G.16 
 amindis (bunebis) saSiSi movlenebi   Z.2.G.17 
 garemos dacva   Z.2.G.18 
 mcenareTa ekologia   Z.2.G.19 
 agroekologia   Z.2.G.20 
 zRvis ekologia   Z.2.G.21 
 landSaftebis ekologia   Z.2.G.22 
 informaciis damuSavebis meTodebi   Z.2.G.23 
zogadi geoekologia Z.2.G.24 
cocxali bunebis da garemos dacva Z.2.G.25 
zedapiruli wylebis ekologia Z.2.G.26 

 
 
 
 



 
doqtorantura 

 
 

სaსწავლო კურსი kodi 
 klimati da klimaturi resursebi   Z.3.G.01 
 meteorologiuri procesebi   Z.3.G.02 
 kvlevis meTodebi (monacemTa bazebi, damuSavebis meTodebi,   
 modelireba, GIS-sistemebi)   

Z.3.G.03 
 

 
 
 
 პროფესიული umaRlesi 
    

სaსწავლო კურსი kodi 
კლიმატური რესურსები Z.P.G.01 
საქართველოს გეოგრაფია Z.P.G.02 
საქართველოს დაცული ტერიტორიები Z.P.G.03 
მეტყევეობა Z.P.G.04 
ტყეთმოწყობა Z.P.G.05 
მხარეთმცოდნეობა Z.P.G.06 
                                       
 


