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ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგები 

 

 

№ პროგრამის სახელწოდება სწავლის შედეგები 

1 მათემატიკა 

 მათემატიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი მიიღებს ფართო ცოდნას მათემატიკაში, 
დაეუფლება  მათემატიკის ძირითადი დარგების ტერმინოლოგიას და მუშაობის მეთოდებს, გაეცნობა 
მათემატიკის მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს. სტუდენტი შეისწავლის უმაღლესი 
მათემატიკის ყველა ძირითადი დარგის საფუძვლებს. მათ შორისაა: მათემატიკური ანალიზი, ფუნქციათა 
თეორია და ფუნქციონალური ანალიზი, ნამდვილი და კომპლექსური ანალიზი, დიფერენციალური 
განტოლებები, ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია, წრფივი ალგებრა, სტატისტიკური ანალიზი და სხვა. 
ასევე მიიღებს საბაზო ცოდნას ინფორმატიკაში და პროგრამირების საფუძვლებში, საბუღალტრო აღრიცხვაში, 
მექანიკაში. შეძლებს მათემატიკის სფეროში პრობლემების ამოცნობას და მათ გადაჭრას მიღებული ცოდნის, 
უნარებისა და ეთიკური ნორმების გამოყენებით. ასევე შეძლებს ამოცანათა დაგეგმვას და მინიმალური 
ზედამხედველობის ქვეშ მათ ამოხსნას მათემატიკური მეთოდების გამოყენებით. დამოუკიდებლად შეძლებს 
პრობლემების გადაჭრის ახალი გზების შემუშავებით. დაეუფლება უცხო ენას კომუნიკაციის უნარის, 
მათემატიკური მასალების თარგნის, დაწერის,  დისკუსიების წარმართვის და მოხსენების გაკეთების დონეზე. 
შეძლებს დამოუკიდებლად დაგეგმოს სამუშაო პროცესის თანმიმდევრობა და უზრუნველყოს გეგმის 
ეფექტური შესრულება. შეიძენს უნარს ჩაერთოს კვლევით მუშაობაში და პროექტებში ხელმძღვანელის 
მეთვალყურეობის ქვეშ. მიღებული განათლების და მინიჭებული აკადემიური ხარისხის საფუძველზე ექნება 
მაგისტრატურაში სწავლის წარმატებით გაგრძელების შესაძლებლობა. 

2 ფიზიკა 

         პროგრამის დასრულების შემდეგ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ბაკალავრი ფიზიკაში შეიძენს 
მექანიკის თერმოდინამიკისა და მოლეკულური ფიზიკის, ელექტრობისა და მაგნიტიზმის, ოპტიკის, ატომისა 
და ატომბირთვის ფიზიკის ფართო და გაღრმავებულ ცოდნას ზოგადი ფიზიკის ფარგლებში. თეორიული 
ფიზიკის ფარგლებში შეიძენს  კლასიკური მექანიკის, ელექტროდინამიკის, კვანტური მექანიკისა და 
სტატისტიკური ფიზიკის საფუძვლიან ცოდნას. გაეცნობა ფიზიკის სათანადო ტერმინოლოგიას და მუშაობის 
მეთოდებს, ფიზიკის მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს.  
შეძლებს ფიზიკის სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობას და მათი გადაჭრის გზების განსაზღვრას. 
ასევე, ფიზიკური ამოცანების დასმასა და გადაწყვეტას მინიმალური ზედამხედველობის პირობებში, 
მიღებული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარჩვევების საფუძველზე. 
 დაეუფლება უცხო ენას და შეძლებს ფიზიკური ტექსტების თარგმნას, დაწერის,  დისკუსიების წარმართვისა 
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და მოხსენებების გაკეთების დონეზე. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეძლებს ამოცანათა დაგეგმვას და 
გადაჭრას მინიმალური ზედამხედველობის პირობებში. 
თეორიული ფიზიკისა და პროგრამების მეთოდების გამოყენებით დამოუკიდებლად შეძლებს ახალი და 
განყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების შემთხვევაში ფიზიკური ამოცანების ანალიზს. 

3 ბიოლოგია 

           ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს რომელსაც მიენიჭება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ბიოლოგიაში ექნება საბაზო ცოდნა ცოცხალ ორგანიზმთა 
მრავალფეროვნების, მათ მიერ წარმოქმნილი რთული სისტემების და ბიომრავალფეროვნების, ცოცხალი 
ორგანიზმების აგებულების და მათში მიმდინარე სასიცოცხლო პროცესების ბიოლოგიური ტერმინოლოგიის 
და ბიოლოგიური კვლევის მეთოდების შესახებ. თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების და მარტივი 
პრაქტიკული კვლევების დამოუკიდებლად  დაგეგმვის და  ჩატარების უნარი. 
შეძლებს  ჩაერთოს სამეცნიერო კვლევით საქმიანობაში, უზრუნველყოს ბიოლოგიის სფეროში არსებული 
პრობლემების გადაწყვეტისათვის ახალი კვლევის მეთოდების მოძიება, შეაგროვოს და დაამუშაოს მონაცემები 
თანამედროვე ანალიტიკური მეთოდების და სპეციალური კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით. 
შეძლებს დაამყაროს სამეცნიერო კონტაქტები თავისი დარგის სპეციალისტებთან,  ჩაერთოს კვლევით 
პროექტებში, მოამზადოს და გამოაქვეყნოს სამეცნიერო სტატია. 
ბაკალავრიატის  კურსდამთავრებული შეძლებს სწავლა გააგრძელოს სწავლების შემდგომ საფეხურზე 
მაგისტრატურაში. 

4 ეკოლოგია 

 ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს რომელსაც მიენიჭება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ეკოლოგიაში, ექნება თანამედროვე ეკოლოგისათვის აუცილებელი საბაზო 
ცოდნა საბუნებისმტყველო მეცნიერებებში, ეკოლოგიაში და მომიჯნავე და გამოყენებით სფეროებში, 
თანამედროვე  ეკოლოგიურ კონცეფციებში. ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს ექნება საბაზისო განათლება 
კვლევის მეთოდოლოგიაში, დარგის ძირითად ტერმინოლოგიაში. ასევე შეძლებს თეორიული ცოდნის 
პრაქტიკაში გამოყენებას, მარტივი ეკოლოგიური კვლევების დამოუკიდებლად დაგეგმვას, განხორციელებას 
და მის  კრიტიკულ ანალიზს. 
შეძლებს ჩაერთოს სამეცნიერო კვლევით საქმიანობაში, უზრუნველყოს ეკოლოგიის სფეროში არსებული 
პრობლემების გადაწყვეტისათვის ახალი კვლევის მეთოდების მოძიება, შეაგროვოს და დაამუშაოს მონაცემები 
თანამედროვე ანლიტიკური მეთოდების და სპეციალური კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით. 
შეძლებს დაამყაროს სამეცნიერო კონტაქტები თავისი დარგის სპეციალისტებთან,  ჩაერთოს კვლევით 
პროექტებში, მოამზადოს და გამოაქვეყნოს სამეცნიერო სტატია. 
შეძლებს გარემოს მდგომარეობაზე მონიტორინგს და კონტროლს. 
ბაკალავრიატის  კურსდამთავრებული შეძლებს სწავლა გააგრძელოს სწავლების შემდგომ საფეხურზე 
მაგისტრატურაში. 

5 გარემოსმცოდნეობა             საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ბაკალავრი გარემოსმცოდნეობაში გაეცნობა გეოგრაფიულ გარსს, 
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მის აგებულებას, დინამიკისა და განვითარების კანონზომიერებებს. დაეუფლება ცოდნას კონტინენტების, 
ოკეანეებისა და საქართველოს ფიზიკურ-გეოგრაფიული თავისებურებების შესახებ. განიხილავს 
გეოეკოლოგიურ პრობლემებს და დაადგენს მათი გადაჭრის გზებს. 
სწავლის დასრულების შემდეგ შეძლებს ჩაატაროს გარემოზე ინსტრუმენტული და ვიზუალური გაზომვები, 
მოახდინოს მიღებული ინფორმაციის ანალიზი და სინთეზი, გარემოს კომპონენტების მდგომარეობის 
კარტოგრაფირება და მოდელირება, გარემოს მდგომარეობის ეკოლოგიური შეფასება მასზე ბუნებრივი და 
ანთროპოგენური ფაქტორების გავლენის გათვალისწინებით. 
ბაკალავრიატში სწავლის პერიოდში სტუდენტს განუვითარდება ანალიზის და სინთეზის უნარი, 
შემოქმედებითი ძიების უნარი. 
კურსდამთავრებულს შეეძლება დამოუკიდებელი და ჯგუფური მუშაობა, 
ადამიანებთან ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება, 
ინტერნეტში საჭირო მასალების მოძიება და მათი დამუშავება. 
გარემოსმცოდნეობის ბაკალავრს ექნება სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად მართვის და სწავლის 
გაგრძელების უნარი. 

6 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

             ინფორმაციული ტექნოლოგიების კურსადამთავრებულს სწავლის პირველი საფეხურის გავლის 
შემდეგ უყალიბდება დარგის საფუძვლიანი ცოდნა. ფლობს დაპროგრამირების ძირითად ენებს; 
დაპროგრამირების ენების გამოყენების ძირითად მეთოდებს; უმუშავდება პრაქტიკული უნარ ჩვევები. 
შესწევს ამოცანის ამოხსნის ალგორითმისა და ვიზუალური პროექტის შედგენა-გამოყენების უნარი; თავის 
კომპეტეციის ფარგლებში შეუძლია ამოცანათა დაგეგმვა და გადაჭრა შესაბამის დარგის სპეციალისტთან 
მინიმალური რეკომენდაციების მიღების შემდეგ.  
პრობლემის გადაჭრისას შეუძლია შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შესაბამისი დასკვნების გამოტანა. ფლობს 
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებ და იყენებს პრაქტიკაში. 
კურსადამთავრებულს შეუძლია  პროფესიულ დონეზე დისკუსიებში მონაწილეობა. გააჩნია, როგორც  
ინდივიდუალურ და ჯგუფურ სამუშაოებში მონაწილეობის უნარი, ასევე, ორგანიზაციის ხელმძღვანელებთან, 
თანამშრომლებთან, კოლეგებთან და კლიენტებთან კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის უნარი. შეუძლია 
საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა და დამოუკიდებლად ცოდნის ხარისხის ამაღლება. 

7 
მონაცემთა დამუშავებისა და 
მართვის ავტომატიზებული 

სისტემები 

          კურსის გავლი შედეგად სტუდენტი ფლობს დაპროგრამირების ენებს და მათი გამოყენების ძირითად 
მეთოდებს. თავის კომპეტეციის ფარგლებში შეუძლია ამოცანათა დაგეგმვა და გადაჭრა შესაბამის დარგის 
სპეციალისტთან მინიმალური რეკომენდაციების მიღების შემდეგ.  
შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების გამოყენებით შეუძლია პრობლემის გადაჭრა და  შესაბამისი 
დასკვნების გამოტანა. 
მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემებში პროფესიულ დონეზე შესწევს 
დისკუსიებში მონაწილეობის უნარი. შეუძლია ინდივიდუალურ და ჯგუფურ სამუშაოების შესრულება. 
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უვითარდება ორგანიზაციის ხელმძღვანელებთან, კოლეგებთან და კლიენტებთან კომუნიკაციის და 
თანამშრომლობის უნარი. ფლობს  თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს  და 
იყენებს პრაქტიკაში. დამოუკიდებლად მართავს სასწავლო პროცესს და იმაღლებს ცოდნის ხარისხს. 
 

8 ისტორია 

              ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის დასრულების  შედეგად სტუდენტი მიიღებს ისტორიული 
მეცნიერებისა და მათი მოსაზღვრე დისციპლინების ფართო ცოდნას; ძირითადი ისტორიული ეტაპების, 
ისტორიული ტერმინოლოგიის, ისტორიული პროცესების, კვლევის მეთოდოლოგიისა და რაც მთავარია 
მსოფლიოს  და საქრთველოს ისტორიის ზოგადი საფუძვლების ღრმა ცოდნას.  
პროგრამის დასრულების შედეგად სტუდენტებს უმუშავდებათ მიზნის განსაზვრისა და მისი დაგეგმვის 
შესაძლებლობების უნარი; წერილობითი წყაროების მოძიებისა და განხილვის, მათი კრიტიკული ანალიზისა 
და კვლევითი სამუშაოს შესრულების უნარი. შესაბამისად, მათ შეეძლებათ საკუთარი მოსაზრებების, 
არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბებისა და გამოტანის უნარი (საუბარი, დისკუსია, მათთან ზეპირი და 
წერილობითი კომუნიკაციების დამყარება) და თანამდროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების გამოყენება. 
 

9 
საერთაშორისო 

ურთიერთობებისა და 
დიპლომატიის ისტორია 

              საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის 
დასრულების  შედეგად სტუდენტი მიიღებს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორიის 
ფართო ცოდნას; საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის ისტორიის პერიოდების ეტაპების 
ტერმინოლოგიის, ისტორიული პროცესების კვლევის მეთოდოლოგიას. აანალიზებს მრავალსაუკუნოვანი 
ქართული დიპლომატიის  იტორიის საკითხებს. ერკვევა თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებისა და 
დიპლომატიის სპციფიკაში. 
პროგრამის დასრულების შედეგად სტუდენტებს უმუშავდებათ საერთაშორისო ურთერთობებისა და 
დიპლომატიის ისტორიაში არსებული  პრობლემების გადაწყვეტა, სამეცნიერო ლიტერატურაზე 
დაყრდნობით საკუთარი მოსაზრებების არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბებისა და გამოტანის 
უნარი; სტუდენტს შეუძლია სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან საუბრის, დისკუსიის, წერილობითი 
და ზეპირი კომუნიკაციის დამყარების უნარი; შეუძლია თანამდროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების გამოყენება. შეძენილ ცოდნაზე დაყრდნობით სტუდენტებს შეეძლებათ დამოუკიდებლად 
მოახერხონ ისტორიული კვლევა-ძიების მიზნის განსაზღვრა და დაგეგმვა; წერილობითი წყაროების მოძიება 
და განხილვა, ისტორიული დოკუმენტების კკრიტიკული ანალიზი, სამეცნიერო კვლვითი მოხსენების 
მომზადება-პრეზენტაცია. 

10 ქართული ენეა და ლიტერატურა 

            ქართული ენისა და ლიტერატურის საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შედეგად სტუდენტი 
მიიღებს ფართო და გაღრმავებულ ცოდნას ქართულ ფილოლოგიაში; შეისწავლის  ქართული ენისა და 
ლიტერატურის მთავარ პრინციპებსა და მიმართულებებს  და გააცნობიერებს პროფესიულ 
პასუხისმგებლობას. 
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სწავლის შედეგად სტუდენტს  ჩამოუყალიბდება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში დარგობრივი მეთოდების 
გამოყენების, დარგთან დაკავშირებული ცალკეული საკითხების ანალიზისა და პრობლემების ამოცნობის 
უნარ-ჩვევები. შესაბამისად მათ შეეძლებათ დარგთან დაკავშირებული სამუშაო გეგმის შედგენა, 
პრიორიტეტების განსაზღვრა და საჭირო რესურსების მოძიება; პროფესიულ სფეროში კომპლექსური 
პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება, 
სამეცნიერო ნაშრომის დაწერა და დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა. 

11 ფრანგული ენა და ლიტერატურა 

             ფრანგული ენისა და ლიტერატურის საბაკალავრო პროგრამის დასრულების  შედეგად სტუდენტი 
მიიღებს თეორიულ ცოდნას ფრანგული ენის თეორიულ და პრაქტიკულ კურსში; მიღებული ექნება ზოგადი 
განათლება საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორიაში, კერძოდ, ევროპისა და ამერიკის ლიტერატურაში; 
უგროვდება აკადემიური ცოდნა ფრანგულ ლიტერატურაში. ეცოდინება, როგორც თეორიული და 
მხატვრული ლიტერატურა, ასევე ფრანგული ენისა და ლიტერატურის დარგის მთავარი პრინციპები, 
თეორიები და კონცეფციები. სტუდენტი ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და ამ დარგში მუშაობის 
მეთოდებს, 
პროგრამის დასრულების შედეგად მათ გამოუმუშავდებათ ნებისმიერი ფრანგულენოვანი ტექსტის აღქმის, 
ანალიზისა და გადმოცემის უნარი; მთარგმნელობითი უნარ-ჩვევები; საკომუნიკაციო საშუალებების 
გამოყენების უნარი; ექნებათ ნაშრომების მომზადებისა და გაფორმების, პრეზენტაციების მოწყობის უნარი;  
ჩამოუყალიბდებათ ფრანგულ ენასა და ლიტერატურაში არსებული დარგობრივი პრობლემების გადაჭრის 
უნარი. 
კურსის გავლის შედეგად სტუდენტებს შეეძლებათ საუბარი ყოფით, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ და 
კულტურულ თემებზე; ფრანგულ ლიტერატურაში მეცნირული პრობლემების კვლევისას შეძლებენ ანალიზს. 

12 გერმანული ენა და ლიტერატურა 

             გერმანული ენისა და ლიტერატურის საბაკალავრო პროგრამის დასრულების  შედეგად სტუდენტი 
მიიღებს გერმანული ენის გრამატიკის სრულყოფილ ცოდნას; ლინგვისტიკის სფეროში არსებული 
თეორიული საკითხების სრულყოფილ ცოდნას; ეცოდინება გერმანული ლიტერატური და საზღვარგარეთის 
ლიტერატურის ზოგადი საკითხები. 
პროგრამის დასრულების შედეგად  სტუდენტი შეძლებს გერმანულ ენაზე კომუნიკაციას; გამოუმუშავდება 
მთარგმნელობითი საქმიანობის უნარ-ჩვევები. შესძლებს პრაქტიკულად გამოიყენოს გერმანულენოვანი 
საინფორმაციული საშუალებები და მოახდინოს გერმანულენოვანი ტექსტების ანალიზი. კურსის გავლის 
შედეგად სტუდენტს შეეძლება საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენება; პრეზენტაციის მოწყობის უნარი; 
ნაშრომების მომზადება-გაფორმება და ჯგუფური მუშაობის უნარი. 

13 ინგლისური ენა და ლიტერატურა

           ინგლისური ენისა და ლიტერატურის საბაკალავრო პროგრამების დასრულების შედეგად სტუდენტი 
ეცოდინება ინგლისური ენის ძირითადი ლინგვისტური ელემენტები; ინგლისური ენის პრაქტიკული 
გრამატიკა;  დარგობრივი და საზღვარგარეთის ლიტერატურა. 
პროგრამის დასრულების შედეგად სტუდენტი შეძლებს ლინგვისტიკის სფროში არსებული თეორიული 
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საკითხებისა და დარგისთვის საჭირო ავთენტური ტექსტების (ინგლისურ ენაზე) ანალიზს. 
შესაბამისად სტუდენტი შეძლებს კვლევისთვის საჭირო მასალების მოძიებას, შერჩევასა და გამოყენებას; 
ნაშრომებისა და პრეზენტაციების მომზადებას. 

14 
საბუღალტრო და საგადასახადო 

საქმე 

               საბაკალავრო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშაოს 
შესაბამისი უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება. კურსის გავლის შედეგად სტუდენტს უმუშავდება  
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ცოდნა; საბუღალტრო აღრიცხვის მეთოდებისა და 
პრინციპების ცოდნა; საბუღალტრო და საგადასახადო ურთიერთობების მარეგურილებელი სამართლებრივი 
ნორმების ცოდნა. ასევე, სტუდენტს უმუშავდება საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტის პრინციპებისა და 
მეთოდების პრაქტიკაში გამოყენებ;  საბუღალტრო საინფორმაციო სისტემების პრაქტიკაში გამოყენება;
 რისკის პირობებში ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღების უნარი; საგადასახადო ურთიერთობებში 
წინააღმდეგობების ეფექტურად გადალახვის უნარი; არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთების უნარი: 
ფინანსური ინფორმაციის მოძიების, დამუშავების და გამოყენების უნარი; ფინანსური ანგარიშგების 
ინფორმაციის არგუმენტირებულად შედგენის უნარი. სტუდენტს აქვს კომუნიკაციის, ჯგუფური მუშაობის, 
პროფესიულ დისკუსიებში მონაწილეობის უნარი და საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა, რესურსების 
ფართო სტრუქტურის გამოყენებით. 

15 მენეჯმენტი და ადმინისტრირება 

 
            საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშაოს 
შესაბამისი  უნარები. სტუდენტს უმუშავდება მართვის ეკონომიკური, სოციალურ-ფსიქოლოგიური, 
ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული მეთოდების ცოდნა; გაცნობიერებული აქვს პროფესიული 
პასუხისმგებლობა. 
სტუდენტს პრაქტიკულად შეუძლია ორგანიზაციის მართვის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემის 
იდენტიფიცირება და მისი გადაჭრისათვის შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; პროფესიულ ჯგუფებში 
არსებული კონფლიქტების საწყის ეტაპზე აღმოჩენა და მათი მართვა; ორგანიზაციაში შექმნილი სხვადასხვა 
სიტუაციის გამოკვლევა და ანალიზი. იღებს არგუმენტირებულ დასკვნას. მმართველობითი პრობლემის 
გადასაწყვეტად  შეუძლია შესაბამისი ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და გამოყენება. 
სტუდენტს შეუძლია სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან პროფესიულ საკითხებზე მშობლიურ და 
უხცო ენებზე კომუნიკაციის უნარი; თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა 
და ახალი ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისების უნარი, ასევე არჩეულ მიმართულებაში სწავლის 
პროცესის დამოუკიდებლად მართვისა და სწავლის შემდგომ საფეხურზე დამოუკიდებლად გაგრძელების 
უნარი. 

16 სამართალმცოდნეობა 

              საგანმანათლებლო პროგრამა სტუდენტს შესაძლებლობას აძლევს  შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშაოს 
პროფესიული უნარები და მოახდინოს მათი რეალიზაცია. კურსის გავლის შედეგად სტუდენტი ფლობს 
სამართლის სფეროს ძირითადი პრინციპებისა და კონცეფციების ცოდნას; ინფორმაციის იდენტიფიცირებისა 
და მისი  მოკვლევის, მოპოვების, შეფასების, დამუშავების. მიწოდების  მეთოდებისა და სათანადო 
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ტერმინოლოგიის ცოდნას. შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას. სტუდენტს შეუძლია სამართლის 
სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა და მათი გადაჭრა; მონაცემთა ინტერპრეტაცია, პრობლემების 
იდენტიფიცირება სამართლის სფეროს სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით; გადაწყვეტილების 
არგუმენტირება სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 
სწავლის შედეგად სტუდენტს უმუშავდება ახალი და განყენებული მონაცემების  ანალიზი და მათი 
ინტერპრეტაცია სამართლის სფეროს შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით; მინიმალური ხელმძღვანელობის 
პირობებში აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად; 
სამართლის სფეროს პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და 
მეთოდების გამოყენება; სამუშაოს დაგეგმვა პრიორიტეტების  გათვალისწინებით; პროფესიულ დისკუსიაში 
მონაწილეობა და შედეგების დეტალური და მომცველი წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ზეპირი 
წარმოდგენა; თანამედროვე საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა და გამოყენება  
სამართლის სფეროსათვის სპეციფიკურ კონტექსტში; პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობა და 
მუშაობა; 

17 ჟურნალისტიკა 

              საბაკალავრო პროგრამა ჟურნალისტიკის სპეციალობით უზრუნველყოფს ჟურნალისტიკისა და 
მასობრივი კომუნიკაციის საფუძვლების საბაზისო განათლების მიღებას, ჟურნალისტიკის კლასიკური და 
უახლესი გამოცდილების ათვისებას, თანამედროვე საქართველოს საინფორმაციო სივრცის შესწავლას, 
პროფესიული და ეთიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, პრაქტიკულ მომზადებას.   
ერთი მხრივ, საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული საგნების ათვისება და, მეორე მხრივ, 
პრაქტიკული ჟურნალისტიკის გაძლიერებული სწავლება, ბაკალავრებს საშუალებს აძლევს გამოიმუშაონ 
საინფორმაციო სივრცეში ორიენტაციის უნარი, ოპერატიული მასალების, თემების, საინფორმაციო საბაბების 
მოპოვება-დამუშავებისა და გადამოწმების  ჩვევა, მოვლენებისადმი პუბლიცისტური დამოკიდებულება, მათი 
ანალიზის უნარი. 
ჟურნალისტიკისა და მასმედიის თანამედროვე ხედვის, საინფორმაციო საზოგადოების არსის, მასმედიის 
ზემოქმედების ცოდნა, საზოგადოებასთან ურთიერთობის საფუძვლების, მედიასამართლისა და 
მედიამენეჯმენტის შესწავლა მომავალ ჟურნალისტებს უყალიბებს სოციალურ და სამოქალაქო პოზიციას, 
საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვისა და გამოხატვის მოტივაციას, პროფესიულ და პიროვნულ 
პასუხისმგებლობას.   
 თეორიული და პრაქტიკული კურსის სინთეზი ბაკალავრებს აძლევს არა განყენებულ ცოდნას, არამედ, 
სასტარტო მდგომარეობას მედია პროდუქციის შესაქმნელად, კონკურენტულ გარემოში დასამკვიდრებლად. 
საბაკალავრო პროგრამა მომავალ ჟურნალისტებს რეალურად გააცნობს და შეასწავლის პროფესიის 
“ანატომიას”, პროფესიის “სამზარეულოს”: 
ბეჭდური, სამაუწყებლო და ონლაინ მედიის პროდუქციის პერმანენტული ანალიზის; სასწავლო გაზეთის, 
სასწავლო რადიოსადგურის, სასწავლო ვებ-პორტალის შექმნისა და ოპერატიული წარმართვის; ცნობილ 
ჟურნალისტთა მასტერკლასების; პრეზენტაციებისა და პრესკონფერენციების; მედიაორგანიზაციების მიერ 
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ორგანიზებულ ტრეინინგებში მონაწილეობის; მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში სასწავლო პრაქტიკის; 
ჟურნალისტური საქმიანობისათვის აუცილებელი ტექნიკის (ციფრული ვიდეოკამერა, ფოტოაპარატი, 
დიქტოფონი) ათვისების მეშვეობით. 
პროგრამის გავლის შედეგად სტუდენტს შეუძლია წერის ტექნიკის ათვისება; მასალის 
სტრუქტურული/დრამატურგიული აგებისა და ჟანრული გადაწყვეტის უნარი; კომუნიკაცია 
რესპონდენტებთან; ინტერნეტ-მედიის სივრცეში ორიენტირება; პერსონალური საინფორმაციო ბანკის შექმნის 
უნარ-ჩვევა; მასალის მოპოვების, დამუშავებისა და “სასაქონლო პროდუქციად” ქცევის უნარი; პერსონალური 
და სოციალური; დამოუკიდებლობა, ფსიქოლოგიური მომზადება ჟურნალისტის პროფესიისათვის; 
ექსტრემალურ და კრიზისულ სიტუაციებში ადეკვატური მოქმედების უნარი; თვითპრეზენტაციის უნარი 
გუნდური მუშაობის უნარი; კომუნიკაბელურობა; ჟურნალისტური თავისუფლებისა და პასუხისმგებლობის 
შეხამების უნარი; სიტყვის თავისუფლების, ადამიანის უფლებებისა და სხვა დემოკრატიული 
ღირებულებების დაცვის უნარი; მიუკერძოებლობისა და ობიექუტურობის პრინციპის დაცვა; 
ინტელექტუალური, კრიტიკული აზროვნება, გარემოსთან ადაპტირების უნარი, ანალიზი და 
ინტერპრეტირება, კრეატიულობა. 
უცხო ენისა და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნა კურსდამთავრებულს საშუალებას 
აძლევს მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია, ჩამოაყალიბოს საკუთარი შეხედულება, დაწეროს და მოახდინოს 
სამეცნიერო ნაშრომის პრეზენტაცია. 
ჟურნალისტიკის ბაკალავრის პროგრამის ათვისება კურსდამთავრებულს აძლევს საბაზო ცოდნას შემდგომ 
საფეხურებზე (მაგისტრატურა, დოქტურანტურა) სწავლის გაგრძელებისათვის.  
 

18 სოციოლოგია 

             კურსის გავლის შედეგად სტუდენტებს ექნებათ ოთხი ძირითადი მიმართულების (სოციოლოგიის 
ისტორიის, სოციოლოგიური თეორიების, დარგობრივი სოციოლოგების და სოციოლოგიური კვლევის 
მეთოდების) სისტემურ ცოდნა. 
სოციოლოგიური ტექსტების/თეორიების მეცნიერული სინთეზის უნარი გარკვეული პრობლემის ირგვლივ; 
სოციოლოგიური კვლევის მეთოდების სფეროში ეცოდინებათ ყველა წამყვანი კვლევის მეთოდი, და კარგად 
ექნებათ გაცნობიერებული ყოველი მათგანის გამოყენების შესაძლებლობები, უპირატესობები და 
ნაკლოვანებები. 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები: 
ექნებათ პრაქტიკული უნარი ამოიცნონ და ჩამოაყალიბონ სხვადასხვა სახის სოციალური პრობლემა და 
დასახონ მათი გადაჭრის შესაძლო გზები. 
ჩაერთონ სხვადასხვა მეთოდით წარმართულ კვლევით პროექტებში როგორც რიგითი მკვლევარი და 
კომპეტენტურად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები როგორც მონაცემთა შეგროვების, ასევე 
მონაცემთა ანალიზის კუთხით. 
სამეცნიერო ხელმძღვანელის ზომიერი ზედამხედველობის ქვეშ, შეძლებენ შეიმუშაონ საკუთარი კვლევითი 
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პროექტი და შეძლებისდაგვარად განახორციელონ ისინი. 
ზოგადი კომპეტენციები: 
მოახდენენ სპეციალიზებული ტექსტების გადმოცემა/რეფერირებას და მათში მოყვანილი მიგნებების 
ანალიტიკურ გამოყენებას. 
ექნებათ უნარი, ოპტიმალურად გადაანაწილონ თავისი დრო და დამოუკიდებლად დაისახონ პრიორიტეტები.  
თავისუფლად გამოიყენებენ თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. 
განვითარებული ექნებათ ჯგუფში მუშაობის უნარები. 

19 სასურსათო ტექნოლოგია 

          საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრს ექნება: 
სასურსათო პროდუქტების წარმოების, ღვინის, ლუდის, კონიაკის, კონსერვების, ნატურალური წვენების, 
უალკოჰოლო პროდუქტების წარმოებების ტექნოლოგიების ცოდნა; კვების პროდუქტების წარმოების 
პროცესებისა და აპარატურის, ტერმინოლოგიის, ნედლეულის გადამუშავების, ტკბილი და   
ნახევრადტკბილი, მშრალი და ნახევრადმშრალი, ცქრიალა ღვინოების წარმოების ტექნოლოგიის ცოდნა და 
პრაქტიკაში გამოყენების უნარი; მაღალი პროფესიული პასუხისმგებლობა და ეთიკური ნორმების 
გაცნობიერების უნარი; უმაღლესში მიღებული ცოდნის კვალიფიციურად გამოყენების უნარი კვების 
მრეწველობის   ქვედარგებში შრომითი საქმიანობისას; სასურსათო  პროდუქტთა წარმოების   ტექნოლოგიების 
ცოდნა და პროცესების  რეგულირების უნარი; დარგობრივი   პრობლემების წამოჭრისა და მათი გადაწყვეტის 
უნარი; თანამედროვე ტექნოლოგიების    ათვისების უნარი, დისკუსიებსა და კონფერენციებში მონაწილეობის 
მიღების, საკუთარი მოსაზრებების დაყენების და დაცვის უნარი; თავისი სწავლის პროცესის   
დამოუკიდებლად მართვის  და თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული ცოდნის   გამოცდილების 
მიღების უნარი შემდგომში   სწავლის გასაგრძელებლად. 

20 აგროტექნოლოგია 

            პროგრამის დასრულების შემდეგ  სოფლის მეურნეობის ბაკალავრს ეცოდინება ერთწლიანი და 
მრავალწლიანი კულტურების მორფოლოგიის, სისტემატიკის, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ახალი 
სელექციური ჯიშების გამოყვანის, გაშენების და მცენარის ქიმიური შედგენილობა; ექნება  ერთწლიანი და 
მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანისას თანამედროვე აგროტექნიკური მეთოდების 
გამოყენების, უხვი და სრულფასოვანი მოსავლის მიღებისათვის ახალი პერსპექტიული გეგმების შემუშავების 
და განხორციელების უნარი. შეიძენს ცოდნას ახალი სელექციური ჯიშების მორფოლოგიის და მოყვანის 
აგროტექნიკური ღონისძიებების ძირეული შესწავლის საფუძველზე, ნიადაგური და კლიმატური ფაქტორების 
გათვალისწინებით, უკეთესი ვარიანტის შერჩევისა და უხვი, ეკოლოგიურად სუფთა მოსავლის მიღებისათვის 
წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრის უნარს, აგრეთვე, მცენარეთა კვების სისტემებში სასუქების 
გამოყენებისას ცოცხალი ორგანიზმებისათვის უსაფრთხო გადაწყვეტილების მიღების უნარს.      
გამოუმუშავდება აგროტექნოლოგიის სფეროში სიახლეების გაცნობის, შესაბამისად პრაქტიკული სამუშაოს 
დროს ჩატარებული კვლევების  საჯარო პრეზენტაციის უნარი და  ეცოდინება უცხო ენა ( ზეპირი 
კომუნიკაცია, წერა, კითხვა),   ექნება მიღებული ცოდნის გაანალიზების, ახალი პერსპექტივების დანერგვის 
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და სიახლეების განხორციელებისათვის შემდგომი სწავლის გაგრძელების სურვილი და უნარი. 

21 აგროეკოლოგია 

           პროგრამის დასრულების შემდეგ  სოფლის მეურნეობის ბაკალავრი შეიძენს  ერთწლიანი და 
მრავალწლიანი კულტურების მორფოლოგიის, სისტემატიკის და მცენარის ქიმიური შედგენილობის, 
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ახალი სელექციური ჯიშების და მათი დარაიონების, 
აგრომეტეოროლოგიის, გლობალური ეკოლოგიის, სასოფო-სამეურნეო კულტურების და ნიადაგის 
ეკოლოგიური თავისებურებების და გარემოზე დამოკიდებულების შესახებ ცოდნას და შეძლებს  დარგობრივი 
სფეროს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას. 
ეცოდინება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ეკოლოგიურად სუფთა მოსავლის მიღების და ბუნებრივი 
რესურსების სოფლის მეურნეობაში პრაქტიკული გამოყენება. 
გამოუმუშავდება აგროეკოლოგიაში არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად სხვადასხვა სახის მონაცემების 
მიძიების და გამოყენების, აგროეკოლოგიასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ არსებული 
მოსაზრებებიდან დასკვნების ჩამოყალიბების, აგროეკოლოგიაში თანამედროვე ტექნიკის და  მეთოდების 
გამოყენებისა და სიტუაციის კრიტიკული ანალიზის უნარი. 
შეიძენს აგროეკოლოგიასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ინფორმაციის და პრობლემის 
საზოგადოებისათვის გაცნობის და მათი გადაჭრის გზების გადაცემის უნარს, პროფესიულ დისკუსიებში 
მონაწილეობის, შედეგების წერილობითი ანგარიშის და ზეპირი წარმოდგენის უნარს; დარგთან 
დაკავშირებული თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნას და მათი დამოუკიდებლად 
ათვისების უნარს; 
გამოუმუშავდება     საკუთარი სასწავლო პროცესის დამოუკიდებლად მართვის, მაგისტრატურაში სწავლის 
საჭიროების განსაზღვრის და სწავლის გაგრძელების უნარი. 

22 სატყეო მეურნეობა 

             პროგრამის დასრულების შემდეგ  სოფლის მეურნეობის ბაკალავრს ეცოდინება  სატყეო მეურნეობის 
სტრუქტურის, მუშაობის პრინციპების, ტყის, როგორც წარმოების უმთავრესი ნედლეულის, მოვლის და 
განახლების შესახებ, შეძლებს  ტყის ჭრის და მისგან გამოწვეული პრობლემებისა და  დარგობლივი სფეროს 
პრაქტიკული საჭიროების გაცნობიერებას. 
ექნება  ტყის ჯიშობრივი და აგროტექნიკური ღონისძიებების გაანალიზების, კორომების სახეების გამოყოფის 
და შესაბამისი კორომიდან მიღებული ნედლეულის გამოყენების, ტყიდან მიღებული ნედლეულის 
გადამუშავების რეგულირების და ტყის რესურსების პრაქტიკული გამოყენების უნარი. 
 შეძლებს სატყეო მეურნეობებში არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად სხვადასხვა სახის მონაცემების 
შეგროვებასა და გამოყენებას, სამეცნიერო და პრაქტიკული საკითხების ირგვლივ არსებული მოსაზრებებიდან 
დასკვნების გამოტანას, სატყეო მეურნეობაში თანამედროვე მეთოდების გამოყენებას და  ექნება სიტუაციის 
კრიტიკული ანალიზის უნარი. 
 სტუდენტს გამოუმუშავდება  საზოგადოების ფართო სპექტრისთვის სატყეო მეურნეობასთან 
დაკავშირებული სხვადასხვა ინფორმაციის და პრობლემების გაცნობის, მათი გადაჭრის გზების, პროფესიულ 
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დისკუსიებში მონაწილეობის, შედეგების წერილობითი ანგარიშის, ზეპირი წარმოდგენისა  და დარგთან 
დაკავშირებული თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების  დამოუკიდებლად ათვისების,  საკუთარი 
სასწავლო პროცესის დამოუკიდებლად მართვის, მაგისტრატურაში სწავლის საჭიროების განსაზღვრისა და 
სწავლის გაგრძელების  უნარი. 

23 დაწყებითი განათლება 

           კურსის გავლის შედეგად სტუდენტს გააჩნია ეფექტური სწავლისა და სწავლებისათვის აუცილებელი 
ცოდნა; იცის ბავშვის ასაკობრივი განვითარების კანონზომიერებანი და სწავლების თეორიები; იცის როგორ 
გამოიყენოს ეს ცოდნა სასწავლო პროცესში; იცის სწავლების ის ძირითადი მეთოდები, ორგანიზების ფორმები 
(ჯგუფური, ინდივიდუალური, წყვილებში მუშაობა, ერთობლივი მუშაობა), რომელთა გამოყენებაც 
უზრუნველყოფს ეფექტიან სწავლება-სწავლას; იცის როგორ გამოიყენოს სხვადასხვა საგანმანათლებლო 
რესურსები უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვების შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენისათვის, მათი 
აქტივობების გაზრდისათვის, შემეცნებითი, სოციალური თუ საკომუნიკაციო უნარების ჩამოყალიბება –
განვითარებისათვის; აცნობიერებს სასწავლო მიზნის, შეფასების, სწავლება-სწავლის და შედეგების 
ურთიერთკავშირს და შეუძლია მათი სათანადოდ დაკავშირება; ერკვევა მოსწავლეთა და მასწავლებელთა 
უფლება-მოვალეობებში და შესაბამის სამართლებრივ აქტებში; იცის ის ფაქტორები, რომლებიც გავლენას 
ახდენს მოსწავლეთა სწავლასა და სასწავლო პროცესზე; აცნობიერებს მასწავლებლისა და მოსწავლის 
სხვადასხვა როლს სასწავლო პროცესში და ამ როლების გავლენას სწავლების შედეგებზე. 
შეძენილი ცოდნის პრაქტიკული გამოყენებით სტუდენტს შეუძლია ეროვნული სასწავლო გეგმების 
შესაბამისად მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა; უმცროსი სასკოლო 
ასაკის მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით შეუძლია გაკვეთილის წარმართვის 
ეფექტიანი სტრატეგიების გამოყენება და მოსწავლეთა აქტივობების მართვა; შეუძლია ეფექტური 
ორგანიზებული და საინტერესო ისეთი გარემოს შექმნა, რაც უზრუნველყოფს მოსწავლეთა ადაპტაციას ამ 
გარემოსთან, შესაბამისი ქცევის წესების ჩამოყალიბებას; შეუძლია ისეთი აქტივობების შერჩევა, რაც ხელს 
შეუწყობს მოსწავლეთა მიერ ცოდნის ათვისებას მანიპულირების (კეთებით სწავლება) და თვალსაჩინოებების 
გამოყენებით; შეუძლია მოსწავლეთა ობიექტური, განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასებისათვის 
სხვადასხვა მეთოდების, ხერხების, საშუალებების  და ფორმების გამოყენება; შეუძლია დაეხმაროს 
მოსწავლეებს დამოუკიდებლად აზროვნების და ზოგადად, სასწავლო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება-
განვითარებაში;  იცის გაკვეთილის დროის მართვის ეფექტიანი სტრატეგიები; იცის მოტივაციის და 
კომინიკაციის სტრატეგიები და შეუძლია მათი გამოყენება სასწავლო პროცესში; იცის როგორ დაამყაროს 
პარტნიორული ურთიერთობები მშობლებთან და ხელი შეუწყოს მათ აქტიურ ჩართვას სასოლო ცხოვრებაში; 
იცის როგორ გამოიყენოს პროფესიული განვითარების სხვადასხვა საშუალებები და რესურსები. 
სწავლის შედეგად სტუდენტს უმუშავდება შემდეგი ტრანსფერული უნარები: შეუძლია თვითშეფასება, იცის 
როგორ განავითაროს და გაიუმჯობესოს პროფესიული ცოდნა; შესწევს აზრების გაგების, გაანალიზების, 
სინთეზირების და გადმოცემის უნარი; შეუძლია სასწავლო პრობლემების გადაჭრა და გადაწყვეტილებების 
მიღება კონკრეტულ სიტუაციაში; აქვს კომუნიკაციის უნარი; იცის კოლეგებთან თანამშრომლობის 
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სტრატეგიები; 

24 ფიზიკური აღზრდა 

             პროგრამის კურსდამთავრებული, როგორც დაწყებითი სკოლის მომავალი მასწავლებელი, უნდა 
ფლობდეს შემდეგ საკვანძო - ტრანსფერულ და პროფესიულ კომპეტენციებს, რომელებიც წარმოადგენს 
ცოდნის, უნარ-ჩვევების, ღირებულებებისა და ვალდებულებების ერთობლიობას, აუცილებელს 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მაღალკვალიფიციური მასწავლებლის სტანდარტის მისაღწევად.  
სტუდენტი იძენს დარგობრივ და პროფესიულ კომპეტენციებს; ფლობს საბაზო ცოდნას სპეციალობასთან 
დაკავშირებულ ისეთ მოდულებში, როგორებიცაა:  ტანვარჯიში, მძლეოსნობა, ფიზიკური აღზრდის თეორია 
და მეთოდიკა, სპორტული თამაშობები, პედაგოგიკა, ფსიქოლოგია, ფიზიოლოგია და სხვა;   აქვს საბაზო 
ცოდნა საგანმანათლებლო პროცესის, როგორც სისტემის შესახებ, მისი  ფუნქციონალური და სტრუქტურული 
შემადგენლების მიხედვით; შეუძლია შედეგზე და მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის 
დაგეგმვა და მართვა; იცნობს თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებს დაწყებით სკოლაში და 
შეუძლია მისი ადექვატურად გამოყენება სასწავლო პროცესში;  იცის მოტივაციის თეორიები და შეუძლია 
მათი გამოყენება მოსწავლეებში სწავლის სტიმულირების მიზნით; იცის განვითარების თეორიები, 
მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებები, მათი დინამიკა და ითვალისწინებს სწავლების პროცეში;  
სასწავლო პროცესში ითვალისწინებს მოსწავლეთა მრავალფეროვნებას, ფლობს ინდივიდუალური მიდგომის 
ტექნიკებს;  შეუძლია კლასის მართვის პრობლემების იდენტიფიცირება და გადაჭრა; ფლობს მოსწავლეთა 
შეფასების მრავალფეროვან მეთოდებს, შეუძლია უკუკავშირის საფუძველზე გააუმჯობესოს სასწავლო 
პროცესი;   იცნობს საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებულ ძირითად ეროვნული და საერთაშორისო 
სამართლებრივი დოკუმენტების ძირითად დებულებებს (მაგ. კონსტიტუცია, ბავშვთა უფლებების კონვენცია, 
ადამიანის უფლებების დეკლარაცია, კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, ზოგადი განათლების ეროვნული 
მიზნები, ეროვნული სასწავლო გეგმა, მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი, მასწავლებლის 
პროფესიული ეთიკის კოდექსი) და ითვალისწინებს მათ სასწავლო პროცესში; აცნობიერებს სკოლის 
მასწავლებლის, როგორც მულტიპლიკატორის როლსა და ადგილს სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირების 
პროცესში; ფლობს პედაგოგის პროფესიული ეთიკის საფუძვლებს და ხელმძღვანელობს პროფესიული 
ფასეულობებით;  ფლობს კოლეგებთან, სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენთებთან თანამშრომლობის 
მეთოდებსა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფორმებს, შეუძლია მათი გამოყენება საკუთარი 
პროფესიული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების განვითარებისა და სასწავლო რესურსების მოძიების მიზნით. 
გარდა ამისა , სტუდენტს უმუშავდება შემდეგი ზოგადი კომპეტენციები: 
აქვს აბსტრაქტული და შემოქმედებითი აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი;  ფლობს ინფორმაციის 
მოძიებისა და დამუშავების უნარს. ფლობს ჯგუფებთან და ინდივიდებთან ეფექტური კომუნიკაციის, 
დიალოგის წარმართვისა და თანამშრომლობის უნარს; აქვს უნარი თავისი პოზიცია, ცოდნა და კვლევის 
შედეგები გასაგები გახადოს როგორც სპეციალისტთათვის, ასევე არასპეციალისტებისთვის (ასაკობრივი თუ 
სოციალური ცენზის გათვალისწინებით); აქვს საკუთარი და სხვათა საქმიანობის რეფლექსიის და მათი 
ადექვატური შეფასების უნარი;ა აქვს სამოქალაქო თვითშეგნებით მოქმედებისა და კულტურული 
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მრავალფეროვნების დაფასების უნარი; ფლობს ქცევის ეთიკურ ნორმებს. შეუძლია ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენებისა და დაგეგმვა-მართვის უნარი. 
   

25 ფარმაცია 

             პროგრამის დასრულების შემდეგ ფარმაციის ბაკალავრმა იცის ადამიანის ორგანიზმის აგებულება და 
ფუნქცია როგორც ნორმის, ასევე პათოლოგიების დროს. გარკვეულია ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე 
ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოქიმიურ მოვლენებში. საფუძვლიანად ფლობს ცოდნას ჰიგიენური ნორმების, გარემო 
ფაქტორების, ადამიანის ორგანიზმზე მოქმედების და ეკოლოგიის შესახებ. 
შესაბამის დონეზე შესწავლილი აქვს სამკურნალწამლო საშუალებების მოქმედების და მეტაბოლურ 
პროცესებში მათი ჩართვის მექანიზმები. 
 შესწავლილი აქვს სამკურნალწამლო მცენარეების გამოცნობის, მათი შეგროვების და შრობის უნარი, ფლობს 
სამკურნალწამლო საშუალებების ანალიზის და კონტროლოს მეთოდებს. შეუძლია მზა წამლების შენახვა, 
შეფუთვა - გაფორმება სათანადო წესების დაცვით და სხვადასხვა წამლის ფორმის მომზადების 
ტექნოლოგიური პროცესების მართვა, იცნობს კოსმეტიკურ და პარფიუმერულ საშუალებებს. 
 კურსდამთავრებულს შეუძლია ფარმაცევტული ბიზნესის, მარკეტინგის და მენეჯმენტის მართა, 
ფარმაცევტულ საქარხნო ტექნოლოგიებთან ერთად. 
შეუძლია კრიტიკული სიტუაციების  შეფასება, სათანადო დასკვნის გაკეთება და გადაუდებელი დახმარების 
აღმოჩენა. უცხო ენისა და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნა კურსდამთავრებულს აძლევს 
სპეციალისტთა სფეროში კომუნიკაციის უნარს,  შეუძლია მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია, ჩამოაყალიბოს 
საკუთარი შეხედულება, დაწეროს და მოახდინოს სამეცნიერო ნაშრომის პრეზენტაცია. 
კონკურენტუნარიან გარემოში ორიენტაციის უნართან ერთად ეხერხება ადამიანებთან ურთიერთობა, 
ზნეობრივი და ეთიკური ნორმების დაცვის;   დამოუკიდებლად მართავს საკუთარ სასწავლო  პროცესს და აქვს 
სწავლის გაგრძელების უნარი. 

 

 

 

 

 


