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სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი  გურამ ჩაჩანიძე 

 

1. მიღებულია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს მიერ. 

     ოქმი #   2,    21 ოქტომბერი        2013 წ. 

    ფაკულტეტის  დეკანი                  /პროფ. თ. მჭედლური/ 

  

2. რეკომენდებულიაზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  და 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების მიერ.  

ოქმი #   1      8     იანვარი       2014 წ. 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  

    სამსახურის ხელმძღვანელი                                / შალვა ჭკადუა/ 
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     ოქმი #   8,              10 იანვარი      2014 წ. 

    უნივერსიტეტის რექტორი     /ასოც. პროფ. ა. ღელაღუტაშვილი/ 
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დეპარტამენტი:                                მათემატიკის, ინფორმატიკისა და ფიზიკის  

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: კომპიუტერული მეცნიერება                                                                                     

(Computer Science)  

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი: გურამ ჩაჩანიძე - პროფესორი,  პედაგოგიკის 

მეცნიერებათა დოქტორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.  ტელ: 599578616,  

mail: guramchachanidze@yahoo.com. 

აკადემიური განათლების საფეხური:           დოქტორანტურა (III საფეხური). 

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:           აკადემიური. 

სწავლების ენა:                                                       ქართული. 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:                         ინფორმატიკის დოქტორი (doctor of informatics). 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:           180 კრედიტი.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:        დოქტორანტურაში სწავლის უფლება აქვს მაგისტრს 

ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს. ასევე,  უცხოეთის 

უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს, საქართველოს კანონის „უმაღლესი განათლების 

შესახებ” 50-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად. 

დოქტორანტურაში ჩარიცხვა ხდება  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ 

ადმინისტრირებული მისაღები გამოცდების საფუძველზე სპეციალობასა და უცხო ენაში. 

დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ერთ-ერთი უცხო ენის (გერმანული, ინგლისური 

ან ფრანგული) არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნა. დოქტორანტი თავისუფლდება უცხო ენის 

გამოცდიდან არანაკლებ B2 დონის დამადასტურებელი სერთიფიკატის წარმოდგენის 

შემთხვევაში. 

  ჩარიცხვის ერთ-ერთი წინაპირობაა სამეცნიერო ხელმძღვანელის წერილობითი თანხმობა.   

 საგამოცდო საკითხები ქვეყნდება თესაუ-ს ვებგვერდზე www.tesau.edu.ge.  

  სტუდენტი, გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემდეგ აფორმებს უნივერსიტეტთან 

ხელშეკრულებას, გადის აკადემიურ და ადმინისტრაციულ რეგისტრაციას. 

სადოქტორო პროგრამის მიზანი:  მომზადდეს ახალი თაობის მეცნიერი და 

მაღალკვალიფიციური მკვლევარი კომპიუტერულ მეცნიერებაში, რომელსაც ექნება 

თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების ფუნდამენტური ცოდნა  და ახალი ცოდნის 

მუდმივი გენერირების უნარი.  

კომპიუტერული მეცნიერების მნიშვნელოვანი როლი თანამედროვე სოციუმში აყენებს ახალ 

მოთხოვნას, რათა ინფორმატიკის დოქტორი ფლობდეს მიზნობრივი (დარგობრივი) 

მიმართულებით თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების პრაქტიკული 

გამოყენებისა და  ავტომატიზებული მართვის უახლესი მეთოდებისა და მოდელების 

დამოუკიდებელი კვლევების წარმოების უნარ ჩვევებს. შეეძლება შრომის ბაზარზე გახდეს 

კონკურენტუნარიანი კადრი, ქვეყნის და რეგიონის მართვის ძირითადი  პრობლემების 

გადასაწყვეტად ჩაატაროს მნიშვნელოვანი მეცნიერული კვლევები, აქტიური მონაწილეობა 

მიიღოს, დაგეგმოს და განახორციელოს  ნაციონალური და საერთაშორისო დონის 

სამეცნიერო კვლევები.  

სადოქტორო პროგრამის მთავარ დამასრულებელ ეტაპს წარმოადგენს სადისერტაციო 

ნაშრომი, რომელიც მოიცავს გარკვეულ ინოვაციებს, მეცნიერულ სიახლეს, აქვს 

მეთოდოლოგიური და თეორიული საფუძველი, დაფუძნებულია კვლევის არსებულ 

მეთოდებზე, გააჩნია თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება.  

http://www.tesau.edu.ge/
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  პროგრამის შესაბამისად,  კომპიუტერული მეცნიერებების დოქტორანტმა კვლევა  შეიძლება 

აწარმოოს შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით: 

1. ინფორმატიკის თეორიული საფუძვლები; 

2. ინფორმატიკის დიდაქტიკა; 

3. განათლების სისტემის მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები; 

4. გამოყენებითი ინფორმატიკა (რეგიონის მართვის ორგანიზაციული მენეჯმენტის 

კომპიუტერული ტექნოლოგიები); 

5. კომუნიკაციური  და ქსელური ტექნოლოგიები; 

6. ინფორმაციის დაცვის სისტემები, ინფორმაციული უსაფრთხოება; 

7. კომპიუტერული და მათემატიკური მოდელირება; 

8. მართვის ავტომატიზებული სისტემები; 

9. კომპიუტერული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში; 

10. ხელოვნური ინტელექტი. 

პროგრამის აგების შინაარსისა და პრინციპებიდან გამომდინარე, პროგრამის მიზანი 

მიიღწევა სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების სწორი ურთიერთშეჯერების გზით; 

დამოუკიდებელი აზროვნების განვითარებით; საკვლევი თემის ირგვლივ საჭირო 

მეცნიერული ლიტერატურის კვალიფიციურად მოძიებისა და შესაბამისი ანალიზის 

ჩატარების ჩვევების დახვეწით; სამეცნიერო ლიტერატურის გადამუშავების შედეგად, 

მოვლენებისა და ფაქტების კრიტიკული შეჯერებით და მათი ავტორების მეცნიერული 

შეხედულებების ანალიზის საფუძველზე თავისი შეხედულებების თამამად გადმოცემის 

(დაფიქსირების) მტკიცე ჩვევების ჩამოყალიბებით. 
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სწავლის შედეგები:  (ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები) 

ცოდნა 

და 

  გაცნობიერება 

  ექნება კომპიუტერულ მეცნიერებათა - კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული მოდელირების 

დარგების უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, როგორც კვლევითი საქმიანობისათვის, ასევე 

მაღალკვალიფიციური პრაქტიკული მოღვაწეობისათვის, რაც ხელს შეუწყობს მას არსებული ცოდნის 

გაფართოვებისა და კვლევით საქმიანობაში ინოვაციური მეთოდების გამოყენებაში. 

 გაცნობიერებული ექნება ამ ცოდნის უწყვეტი განვითარების  და განახლების აუცილებლობა. 

  ეცოდინება კვლევის თანამედროვე ხერხები, მეთოდები და მეთოდოლოგია; სასწავლო-მეთოდური მასალის 

მოსამზადებლად გამოსაყენებელი, უახლესი პროგრამები. ექნება ანალიტიკური და ექსპერიმენტული მეთოდების 

ცოდნა. 

 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

 შეძლებს კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ანალიტიკური მიდგომების გამოყენებით, ქვეყნის სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების ხელშემწყობი მნიშვნელოვანი პრაქტიკული სამუშაოების დამოუკიდებლად 

შესრულებას. 

 შეძლებს კონკრეტული სამეცნიერო-კვლევითი ამოცანის გადაწყვეტის მიზნით, კომპიუტერული მეცნიერების 

სპეციფიკის მიხედვით ინტერდისციპლინარული კვლევითი ჯგუფების ჩამოყალიბებას და კოორდინირებას. 

 შეძლებს მართვის სფეროში ექსპერიმენტების დაგეგმვას, ექნება სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

დამოუკიდებლად წარმოების და მაღალი დონის საერთაშორისო-სამეცნიერო კვლევით პროექტებში 

მონაწილეობის უნარი. 

 შეეძლება თანამედროვე ინოვაციური კვლევის დაგეგმვა და პრაქტიკული განხორციელება; მეცნიერული 

დაკვირვებებისა და ექსპერიმენტის ჩატარება; ანალიტიკური და მეთოდოლოგიური სამუშაოების 

განხორციელების ზედამხედველობა; ახალი კვლევის მეთოდების შემუშავება კომპიუტერული მეცნიერების 

სხვადასხვა მიმართულებებიდან და სხვა დარგებიდან, სადაც მოითხოვება კომპიუტერული მეცნიერების 

არსებული კვლევის შედეგების გამოყენება.  

     შეეძლება ახალი მეთოდების შემუშავება, უკვე არსებულის რეალიზება და მასთან დაკავშირებული 

პრობლემების დამოუკიდებლად მოგვარება; კვლევის მონაცემთა ანალიზისა და  შეფასების გზით კვლევის 

შედეგების განზოგადება. 

     შეეძლება მოამზადოს საერთაშორისო სამეცნიერო სტანდარტის შესაბამისი პუბლიკაციები მაღალრეიტინგულ 

გამოცემებში გამოსაქვეყნებლად. 

 სასწავლო პროცესში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით სასწავლო-მეთოდური 
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მასალის მომზადებასთან დაკავშირებული კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და 

ზედამხედველობა. 

   დასკვნის უნარი 

 შეეძლება სხვადასხვა დარგში სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული დანიშნულების პროექტების 

შესრულებისათვის საჭირო მოძიებული სამეცნიერო ლიტერატურის და შესაბამისი ინფორმაციული მონაცემების 

კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და განზოგადოება.   

 შეეძლება არა მხოლოდ საკუთარი, არამედ სხვის მიერ ჩატარებული კვლევის  შედეგების თვითშეფასება-

შეფასება. 

 ექნება უნარი გამოავლინოს დარგობრივი კანონზომიერებები და ის ტენდენციები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ 

კვლევის ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებას. 

 შეეძლება პრობლემის შესწავლისას წამოჭრილი ამოცანების ანალიზის საფუძველზე მეცნიერულად 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება და პრობლემის გადაჭრისათვის ეფექტური გადაწყვეტილებების 

დამოუკიდებლად მიღება.  

კომუნიკაციის 

უნარი 

შეეძლება: 

 განახორციელოს სამეცნიერო წრეებთან, როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ ენაზე კომპიუტერული მეცნიერების 

ირგვლივ არსებული პრობლემების განხილვა;  

 დარგის განვითარების შესახებ მაღალი დონის დისკუსიებში მონაწილეობა;  

 თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე ადგილობრივ, თუ უცხოელ კოლეგებთან; 

 ინფორმატიკის უახლეს მიღწევებსა და ინოვაციებზე გამართულ შეხვედრებში თავისი აზრის ნათლად და 

ზუსტად ზეპირსიტყვიერი გამოხატვა;  

 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა და ინფორმატიკის დარგში თავისი ქვეყნის და 

მეცნიერების მიერ წარმოებული კვლევების დამაჯერებლად და გარკვევით წარმოჩენა;  

 თავისი თეორიული  და პრაქტიკული ცოდნის პროფესიულ დონეზე გადაცემა სტუდენტებთან, აკადემიურ თუ 

პროფესიულ საზოგადოებასთან, დაინტერესებულ პირებთან. 

  სწავლის უნარი 

 ექნება საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად  დაგეგმვისა და მართვის  უნარი რესურსების ფართო 

სპექტრის გამოყენებით. 

 შეეძლება თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურაზე დამოუკიდებლად მუშაობა და სწორი გადაწყვეტილების მიღება 

სასწავლო, კვლევითი და პრაქტიკული საქმიანობის პროცესში მისი ეფექტურად გამოყენების შესახებ.  

 შეძლებს სწავლისა და კვლევის პროცესში ახალი იდეების ან პროცესების განვითარებისადმი პიროვნულად 
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მზადყოფნას. 

   ღირებულებები 

შეძლებს: 

 ინფორმატიკის სფეროში პროფესიული ეთიკით განსაზღვრული სტანდარტებისა და ჯანსაღ ღირებულებათა 

დასამკვიდრებლად, ინოვაციური მეთოდების სიღრმისეულ კვლევას, მათი სრულყოფისა და განვითარებისათვის 

ახალი მიდგომების და მეთოდების შემუშავების გზების ძიებას.  

 ზნეობრივი და სამეცნიერო ღირებულებებისადმი თავისი და კოლეგების დამოკიდებულების ობიექტურად 

შეფასებას; სამეცნიერო წრეებსა და ფართო საზოგადოებაში ღირებულებათა ოტრიენტირების დამკვიდრების 

ხელშეწყობას. 

 

 

                                                                           სწავლის შედეგების რუკა: 

სასწავლო კურსები/მოდულები 

კომპეტენციების ჩამონათვალი 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

დასკვნის 

გაკეთების 

უნარი 

 

კომუნიკაციის 

უნარი 

სწავლის 

უნარი 

ღირებუ 

ლებები 

1 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები/კვლევა სწავლებაში და 

ელექტრონული კურსების შექმნა. 

X X X X X X 

2 
გადაწყვეტილების მიღების ხელშემწყობი 

სისტემები 
X X X X  X 

3 კვლევის მეთოდები X X X X X  

4 სწავლების თანამედროვე მეთოდები X X  X  X X 

5 პროფესორის ასისტენტობა  X X X   

6 სემინარი I X X  X X X X 

7 სემინარი  II X X  X X X X 

8 სისტემური ანალიზი X X  X  X X 
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9 

Web-აპლიკაციების მომხმარებელთა 

ინტერფეისების დაპროგრამება: XML, 

AJAX 

X X   X X  

10 აკადემიური წერა X X  X X X X 

12 

სადოქტორო დისერტაციის შესრულება 

და დაცვა. 

(პუბლიკაციების მომზადება, 

კონფერენციებში მონაწილეობა)  

X X  X X X X 

13    კოლოქვიუმი I X X  X X X X 

14    კოლოქვიუმი I I X X  X X X X 
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები და ფორმები:  

ლექციები დისკუსიის და დიალოგის თანხლებით, სემინარები,  წერითი  და ზეპირსიტყვიერი 

მუშაობის მეთოდები, პრაქტიკული მუშაობის მეთოდი, ჯგუფური მუშაობის მეთოდები, 

ინდუქციური და დედუქციური, ანალიზის და სინთეზის მეთოდები და სხვა,  პრეზენტაცია, 

მუშაობა online-რეჟიმში. 

ლექცია, რომლის დანიშნულებაა სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ძირითადი თემატიკის 

განხილვა და დოქტორანტის უზრუნველყოფა  სათანადო ინფორმაციით. სალექციო კურსები 

ორიენტირებულია ინფორმატიკის სფეროში (კომპიუტერული მეცნიერებები) თეორიული კვლე-

ვისა და აღნიშნულ სფეროში დაგროვილი გამოცდილების შესწავლაზე. ლექციები იკითხება 

პრობლემურ ასპექტში, ე.ი. ყურადღება კონცენტრირებულია განსახილველი საკითხის ძირითადი 

დებულებების გამოკვეთაზე და მათ ანალიზზე.  

სემინარული მეცადინეობა ითვალისწინებს პრობლემურ საკითხებზე განსახილველი თემატიკის 

საფუძვლიანად დამუშავებასა და მოხსენების მომზადებას. სასემინარო მოხსენებისათვის 

პროგრამის ფარგლებში შეირჩევა პრობლემატური საკითხები, რომელთა დამუშავება საჭიროებს 

ლექციებზე გაშუქებული კონცეფციებისა და დებულებების სათანადოდ გააზრებას, მითითებული 

ლიტერატურისა თუ სხვა საინფორმაციო წყაროების გაცნობა-ანალიზსა და საკითხისადმი საკუთა-

რი პოზიციის გამოკვეთას. სემინარული მუშაობისას უნდა შემოწმდეს, თუ რამდენად სწორად 

აღიქვამს დოქტორანტი შერჩეულ პრობლემას და დამოუკიდებლად მომზადებულ მასალას.   

სემინარის მუშაობაში მონაწილეობენ შესაბამისი სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელები, 

სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელები და დოქტორანტები.   

დოქტორანტის სასემინარო ნაშრომი არ უნდა იყოს დისერტაციის შემადგენელი ნაწილი. სხვა 

პირობების დადგენა ხდება ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს დებულებით. 

კოლოქვიუმების ჩატარების დროს ხდება სადისერტაციო ნაშრომის შესრულების მიმდინარეობის 

ერთგვარი მონიტორინგი და/ან დოქტორანტის მიერ რეფერირებად ჟურნალში დასაბეჭდი 

სტატიებისა და საკონფერენციო თემის ანალიზი–შეფასება. კოლოკვიუმზე წარსადგენი ნაშრომი 

არის დისერტაციის ნაწილი. დოქტორანტი პროგრამის ხელმძღვანელს (სადისერტაციო თემის 

ხელმძღვანელს) წარუდგენს კოლოკვიუმზე გამოსატანი ნაშრომის ბეჭდურ და ელექტრონულ 

ვერსიებს.  

შესაძლებელია (არა სავალდებულო), ნაშრომი სარეცენზიოდ გადაეგზავნოს შესაბამისი 

აკადემიური ხარისხისა და კვალიფიკაციის მქონე პირებს, ან დარგის აღიარებულ სპეციალისტებს. 

თუმცა, სტატიისა და საკონფერენციო თემის რეცენზირება აუცილებელი პროცედურაა მისი 

შეფასებისათვის. 

       

სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდები: 

 ვერბალური,  ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი – ახალი მასალის გადაცემა ზეპირსიტყვიერად,  

თხრობითი სახით, რომლის დროსაც კომპლექსურად გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი თემატიკის 

შინაარსიდან გამომდინარე. 

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი - მეთოდი ძირითადად სწავლის პროცესში გამოიყენება. 

დოქტორანტი სურვილის მიხედვით ამუშავებს რეფერატურულ ნამუშევრებს ან სამეცნიერო 

სტატიებს სამეცნიერო კონფერენციებისათვის. 

 გონებრივი იერიში (Brain storming)  - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში 

კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად 

განსხვავდებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული 



 9 

მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი 

ეფექტურია სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება 

რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან: 

 პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა. 

 დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების 

კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე). 

 გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას ავლენს 

დასმულ საკითხთან. 

 კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა. 

 შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით. 

 უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო 

საშუალების გამოვლენა. 

 დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული 

მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და 

აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ შემოიფარგლება 

მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა 

და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

 ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა 

ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები 

ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ 

წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში 

წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა 

სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის 

მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. დოქტორანტი ამ 

პრობლემის ადექვატურად გადასაწყვეტად მუშაობს წყაროებზე, სამეცნიერო ლიტერატურაზე, 

თანამედროვე საინფორმაციო ტექნლოგიების  მეშვეობით მოიძიებს უახლეს სამეცნიერო 

მიღწევებს შესაბამის  სფეროში, სტატიებს, კონფერენციის მასალებს  და ყველა იმ მასალას, 

რომელიც დასმულ პრობლემას უკავშირდება. მოპოვებული მასალებისა და მონაცემების, აგრეთვე 

საკუთარი  მოსაზრებების შეჯერება ხშირად  ამ სფეროში ახალი ცოდნის შექმნის საფუძველს 

ქმნის. 

 თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის 

თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის 

თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე, 

ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს. 

 ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 

პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 

განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 

 ინდუქციური მეთოდი -  განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ ფორმას, 

როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის 

მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან 

ზოგადისაკენ.

 დედუქციური მეთოდი -  განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ ფორმას, 

რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს 

წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ. 
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 ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 

ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 

საკითხის დეტალური გაშუქება. 

 სინთეზის მეთოდი გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის 

შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთელის, დანახვის უნარის 

განვითარებას. 

 დემონსტრირების (თვალსაჩინოების) მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად 

წარმოდგენას გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ 

შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მივაწოდოთ 

სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც 

მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ (პრეზენტაცია). ეს მეთოდი გვეხმარება, თვალსაჩინო 

გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი 

შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად 

წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს.  

დემონსტრირება, პრობლემის რაობიდან გამომდინარე, შესაძლოა ატარებდეს როგორც მარტივ, 

ასევე რთულ სახეს (მაგ:  პირველ შემთხვევაში მარტივი ამოცანის დასმა ამოხსნის გზების 

მითითებით, ხოლო მეორე შემთხვევაში  მრავალსაფეხურიანი ექსპერიმენტის დაგეგმვა, 

მიმდინარეობა, ანალიზი). 

 ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი მოიცავს სწავლების სამ სახეს: 

 დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და სტუდენტების 

საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის გადაცემა ხორციელდება 

ელექტრონული კურსის საშუალებით. 

 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური), სწავლების ძირითადი ნაწილი მიმდინარეობს 

დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი ხორციელდება საკონტაქტო საათების ფარგლებში. 

 მთლიანად დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას 

პროფესორის ფიზიკური თანდასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი თავიდან ბოლომდე 

დისტანციურად ელექტრონული ფორმატით მიმდინარობს. 

კომპიუტერული მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის განხორციელებისას გამოიყენება 

ელექტრონული სწავლების პირველი და მეორე მოდელების მონაცვლეობა. 

     

დოქტორანტის მიერ საგანმანათლებლო კურიკულუმით გათვალისწინებული და  

შესასრულებელი     აქტივობები: 

 პროფესორის ასისტენტობა – დოქტორანტურაში სწავლის პერიოდში დოქტორანტი 

ვალდებულია ასისტენტობა გაუწიოს აკადემიურ პერსონალს და მონაწილეობა მიიღოს 

უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესში. 

პროფესორის ასისტენტობა გულისხმობს შემდეგს: სამუშაო ჯგუფის, ლაბორატორიული 

სამუშაოების, პრაქტიკუმების ჩატარებას ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის 

სტუდენტებისათვის; შუალედური და საბოლოო გამოცდის საკითხების, ტესტების მომზადებას; 

სტუდენტთა ნაშრომების გასწორებას, საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების რეცენზირებას; 

ელექტრონული სასწავლო კურსის მომზადებას სამეცნიერო ხელმძღვანელთან შეთანხმებით (ე. წ. 

LMS – Learning Management System – Moodle და სხვ.), საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობას, 

კურატორობას და სხვა. 

პროფესორის ასისტენტობისათვის კრედიტის მინიჭების წინაპირობაა შესრულებული სამუშაოს 

დადებითად შეფასება იმ პროფესორის მიერ, რომელსაც დოქტორანტმა ასისტენტობა გაუწია. 

 სხვა – სხვა აქტივობის/აქტივობებისათვის კრედიტების მინიჭება ხდება დოქტორანტის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის წარდგინებით, სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის და 
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შესაბამისი ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ერთობლივი დასკვნის 

საფუძველზე. 

 

დასაქმების სფეროები:  რადგან კომპიუტერული მეცნიერების სპეციალობა დინამიური და 

გამოყენებადი პროფესიაა, იგი შრომის ბაზარზე მაღალი მოთხოვნით გამოირჩევა. ამიტომ, 

კურსდამთავრებულ დოქტორს პროფესიული მოღვაწეობის დიდი შესაძლებლობა ეძლევა. 

ინფორმატიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს შეუძლია იმუშაოს: 

 საინფორმაციო-საინჟინრო სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნასა და 

რეალიზებაში;  

 ახალი კომპიუტერული ტექნოლოგიების შექმნისა და რეალიზების ინდუსტრიულ წარმოებაში;  

 სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში;  

 სხვადასხვა სახელმწიფო და სამთავრობო უწყებებში და დაწესებულებეში;  

 ნებისმიერ საწარმოო და სამეურნეო   დაწესებულებეში, სახელისუფლებო და კერძო 

სტრუქტურებში, რომელთაც ესაჭიროებათ საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომპიუტრული 

მოდელირების უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტები. 

 

სამეცნიერო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:  თელავის სახელმწიფო უნივერსტეტი სტუდენტებს 

უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესისა და სამეცნიერო კვლევისათვის აუცილებელი მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზით. პროგრამის განსახორციელებლად უნივერსიტეტში არსებობს სათანადო 

მატერიალური რესურსი, ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა. ეს ყოველივე, 

დოქტორანტებს საშუალებას აძლევს მიეწოდოთ პროგრამით გათვალისწინებული ინფორმაცია. 

სალექციო აუდიტორიებში შექმნილია სწავლისთვის ადექვატური გარემო. უნივერსიტეტს გააჩნია 

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად აღჭურვილი ბიბლიოთეკა, რომელსაც აქვს წიგნსაცავი, 

სააბონენტო და სამკითხველო დარბაზი, კომპიუტერული ტექნიკა, სააქტო და საპრეზენტაციო 

დარბაზები, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი (როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული), რომელიც 

სისტემატურად მდიდრდება უნივერსიტეტის მიერ შეძენილი ახალი წიგნებით. ბიბლიოთეკა 

ჩართულია ,,ებსკოს“ ელექტრონული ბიბლიოთეკის საძიებო სისტემაში. კომპიუტერულ 

ცენტრებში განთავსებულია უნივერსიტეტის საგანმანათლებო პროგრამების შესაბამისად 

თანამედროვე პროგრამული უზრუნველყოფის, ინტერნეტში და შიდა ქსელში ჩართული 

კომპიუტერები და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სხვა ტექნიკა (პრინტერები, სკანერები, 

ქსეროქსები და სხვა), რომლებიც ხელმისაწვდომია სტუდენტებისა და თანამშრომლებისათვის.   

დოქტორანტებს საშუალება ეძლევათ კვლევითი სამუშაოების ჩასატარებლად ისარგებლონ 

თანამედროვედ აღჭურვილი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

ლაბორატორიებით.      

   

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:  სტუდენტის შეფასების სისტემა რეგულირდება 

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესისა და სტუდენტთა ცოდნის 

შეფასების სისტემის შესახებ დებულებით.  

პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო და კვლევითი კომპონენტი, გარდა 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვისა, ფასდება 100 ქულიანი სისტემით შემდეგი შეფასების  

სისტემის მიხედვით: 

                ხუთი სახის დადებითი შეფასება: 

1)   (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 



 12 

2)   (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

3)   (C)  კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

4)   (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

5)   (E)  საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

ორი სახის უარყოფითი  შეფასება: 

1)  (FX)  ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა  სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება. 

2)  (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი სწავლის 

შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ზემოთ მოყვანილი ერთ-ერთი დადებითი 

შეფასებით. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასება მოხდება შემდეგი კომპონენტების გათვალისწინებით: შუალედური 

შეფასებები და დასკვნითი გამოცდა. ამ კომპონენტების ქულათა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. მათ 

შორის: 

 შუალედური შეფასებები – მაქსიმუმ 60 ქულა; 

 დასკვნითი გამოცდა – მაქსიმუმ 40 ქულა. 

სასწავლო კურსის შეფასებისას შუალედური შეფასებები განისაზღვრება ორი შუალედური 

გამოცდით (თითოეული მაქსიმუმ 20 ქულა) და ერთი  პრეზენტაციით (მაქსიმუმ 20 ქულა).  

 

პროგრამით გათვალისწინებული სხვა სასწავლო და კვლევითი კომპონენტი, გარდა 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვისა, ფასდება მაქსიმუმ 100 ქულით, ზემოთ მოყვანილი სისტემის 

მიხედვით,  შუალედური (მაქსიმუმ 60 ქ.) და დასკვნითი (მაქსიმუმ 40 ქ.) შეფასებების მეშვეობით, 

რომლებიც დეტალურადაა გაწერილი შესაბამის სილაბუსში. 

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებას ახდენს კოლეგიის თითოეული წევრი დამოუკიდებლად 

შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:  

 

კრიტერიუმი 
ქულათა მაქსიმალური 

რაოდენობა 

სადისერტაციო თემის აქტუალობა 20 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე 30 

დასმული პრობლემის გადაწყვეტის ადეკვატურობა 20 

ნაშრომის გაფორმება 10 

დოქტორანტის პრეზენტაცია 10 

დოქტორანტის მიერ კითხვებზე პასუხის გაცემა 10 

 

სადოქტორო ნაშრომი ფასდება მაქსიმუმ 100 ქულით შემდეგი სისტემის მიხედვით:  

ა) ფრიადი (summa cum laude) ( 91% და მეტი) - შესანიშნავი ნაშრომი; 

ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) (81-90%) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ   მოთხოვნებს 

ყოველმხრივ აღემატება; 

გ) კარგი (cum laude) (71-80%) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს  აღემატება; 
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დ) საშუალო (bene) (61-70%) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ 

აკმაყოფილებს; 

      ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) (51-60%) - შედეგი, რომელიც ხარვეზების  მიუხედავად,    

წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს; 

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) (41-50%) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ  

მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს; 

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) (40% და ნაკლები) -  შედეგი,   

რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს  სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის საბოლოო შეფასება მიიღება კოლეგიის წევრთა 

შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით. 

ზემოთ მოყვანილი “ა”–“ე” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების 

შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი, “ვ” ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ერთი წლის 

განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წადგენის უფლება, ხოლო “ზ” 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს 

იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 

 

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებულია 180 კრედიტი:  

 სასწავლო კომპონენტი - 60 კრედიტი, მათ შორის: სავალდებულო კურსები – 45 კრედიტი, 

არჩევითი კურსები – 15 კრედიტი; 

  სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი – 120 კრედიტი.  

180 კრედიტი მთლიანად გადანაწილებულია 6 სემესტრზე (3 აკადემიური წელი), ერთი სემესტრი 

ითვალისწინებს 15 სასწავლო კვირას, ერთი კრედიტი უტოლდება სტუდენტის მუშაობის 25 საათს.  

პროგრამის სასწავლო კომპონენტი შედგება სავალდებულო და არჩევითი კურსებისაგან. 

სავალდებულო სასწავლო კომპონენტი შეისწავლება პირველ სამ სემესტრში და მოიცავს ორ 

დარგობრივ სასწავლო კურსს, კვლევის მეთოდებს, სწავლების თანამედროვე მეთოდებს. ხოლო 

არჩევითი კომპონენტი გათვალისწინებულია პირველ და მეორე სემესტრებში. 

პროფესორის ასისტენტობა (5 კრედიტი) და ორი სემინარი (თითოეული 5 კრედიტი) 

გათვალისწინებულია პროგრამის სასწავლო კომპონენტში. 

სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი იწყება მეორე სემესტრიდან და მთავრდება მეექვსე 

სემესტრში. კვლევითი კომპონენტის 120 კრედიტში შედის ორი კოლოქვიუმი (თითოეული 20 

კრედიტი), სამი სამეცნიერო სტატიის დაწერა და გამოქვეყნება (თითოეული 5 კრედიტი), 

სადისერტაციო ნაშრომის შესავალი ნაწილის შესრულება (15 კრედიტი), სადისერტაციო ნაშრომის 

ექსპერიმენტული ნაწილის შესრულება (15 კრედიტი), სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის 

შედეგების ანალიზი და განზოგადოება (5 კრედიტი) და სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა (30 

კრედიტი). 

სადისერტაციო ნაშრომის ექსპერიმენტული ნაწილის შესრულება იწყება მესამე სემესტრიდან  და 

სრულდება მეხუთე სემესტრში. 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა სრულდება დამოუკიდებელი კვლევის 

საფუძველზე შემუშავებული საკვალიფიკაციო (სადისერტაციო) ნაშრომის შემუშავებითა და 

საჯარო დაცვით. 
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 დისერტაციის დაცვამდე დოქტორანტმა უნდა მოამზადოს და გამოაქვეყნოს არანაკლებ სამი 

სამეცნიერო სტატია. სავალდებულოა, ერთი მაინც გამოქვეყნდეს საერთაშორისო რეფერირებად 

ჟურნალში. 
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სასწავლო გეგმა 

მოდული/ სასწავლო 

კურსი 
სტატუსი 

კრ
ედ

ი
ტ

ი
 

კრედიტების განაწილება 

სასწავლო წლებისა და 

სემესტრების მიხედვით 

საათების განაწილება 

სუ
ლ

 ს
აა

თ
ებ

ი
 

საათების რაოდენობა 

კვირაში 

I ს/წ I I ს/წ III ს/წ საკონტაქტო 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

პრ
აქ

ტ
. ს

ამ
უ

შ
აო

 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
 ს

ამ
უ

შ
აო

 

სე
მი

ნა
რ

ი
 

სუ
ლ

 

I 
სე

მე
სტ

რ
ი

 

II
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

II
I 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

IV
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

V
  ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

V
I 

 ს
ემ

ეს
ტ

რ
ი

 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

პრ
აქ

.ს
ამ

უ
შ

აო
 

ლ
აბ

. ს
ამ

უ
შ

აო
 

სე
მი

ნა
რ

ი
 

შ
უ

ალ
ედ

უ
რ

ი
 

გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი

 

გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

სუ
ლ

 

სასწავლო კომპონენტი  60 30 15 15 - - - 135 180 30 _   345 1155 1500      

ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები/კვლევა 

სწავლებაში და 

ელექტრონული კურსების 

შექმნა. 

სავალდ. 10 10      15 15   

 

 

 

5 

 

 

 

2 37 213 250 1 1   2 

გადაწყვეტილების 

მიღების ხელშემწყობი 

სისტემები 

სავალდ. 10  10     15 15   

 

 

5 

 

 

 

2 
37 213 250 1 1   2 

კვლევის მეთოდები სავალდებ. 
 

5 

 

5      15 15   
 

5 

 

2 37 88 125 1 1   2 

სწავლების თანამედროვე 

მეთოდები 
სავალდებ. 5 5      15 15   

 

5 

 

2 37 88 125 1  1  2 
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პროფესორის ასისტენტობა სავალდებ. 5   5     30   
  

30 95 125  2  
 

2 

სემინარი I სავალდებ. 5  5      30   
  

30 95 125 2    2 

სემინარი II სავალდებ. 5   5     30   
  

30 95 125 2    2 

   

არჩევითი სასწავლო კომპონენტები -  15  კრედიტი 

 

სისტემური ანალიზი არჩევითი 5 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

   
 

15 

 

15 
 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

37 

 

88 

 

 

125 

 

 

3 

 

3 
 

 

 

 

6 

Web-აპლიკაციების 

მომხმარებელთა 

ინტერფეისების 

დაპროგრამება: XML, AJAX 

 

 

არჩევითი 

 

 
5 

      15  15  

 

 

5 

 

 

2 37 90 125      

აკადემიური წერა 

 

 არჩევითი 

 5       15 30   

 

 

5 

 

 

2 
52 73 125      

თავისუფალი არჩევითი 

კრედიტები 

უნივერსიტეტის სხვა 

სადოქტორო 

პროგრამებიდან 

არჩევითი 

 

5       15 15   

 

 

5 

 

 

2 52 73 125      

კვლევითი კომპონენტი  120 - 15 15 30 30 30 - - -- 180 
  

180 820 3000     
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სადოქტორო 

დისერტაციის შესრულება 

და დაცვა.  

კვლევითი 

კომპონენ

ტი 

80  15 15 10 10 30     

  

 2000 2000      

   კოლოქვიუმი I 

კვლევით  

კომპონენ

ტი 

20    20      

 

 

40 

 

  

40 460 500      

   კოლოქვიუმი II 

კვლევითი 

კომპონენ

ტი 

20     20     40 

  

40 460 500      

სულ  180 30 30 30 30 30 30 105 210 15 80 
 

35 

 

14 444 4058 4500      

 

 

 

 

სასწავლო გეგმის დამატებითი ცხრილი 

მოდული/ სასწავლო კურსი 

კო
დ

ი
 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

კრ
ედ

ი
ტ

ი
 

სტატუსი 

პრ
ერ

ეკ
ვი

ზ
ი

ტ
ი

 

ლექტორი ძირითადი ლიტერატურა 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები/კვლევა სწავლებაში 

და ელექტრონული კურსების შექმნა 

Z.1.I.73 I 10 სავალდ. არ აქვს 
მოწვეული 

პერსონალი 

ქ. ნანობაშვილი 

1. WorldWide Telescope 
worldwidetelescope.org 

2. Photosynth® 
photosynth.net 

3. Songsmith® Free Trial 
microsoft.com/songsmith 

4. Photo Story for Windows® XP 
microsoft.com/PhotoStory 

http://www.worldwidetelescope.org/
http://www.photosynth.net/
http://www.microsoft.com/songsmith
http://www.microsoft.com/PhotoStory
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5. Mouse Mischief™ 
microsoft.com/multipoint/mouse-
mischief 

6. Interactive Classroom and 
Mathematics Add-in 
microsoft.com/officeaddins 

7. Windows Live® SkyDrive® 
SkyDrive.Live.com 

8. Windows Live® Writer 
windowslive.com/Online/Spaces 

9. Bing™ Search and Bing™ Maps 
bing.com 

10. Bing™ Translator 
microsoftTranslator.com 

11. პროფესორის მიერ 

გამოქვეყნებული ნაშრომები, 

კონსპექტები. 

12. გოგიჩაიშვილი გ., შეროზია თ., 

პეტრიაშვილი ლ., კაშიბაძე მ., 

ოხანაშვილი მ. საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები. ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 2011. 

13. ჩაჩანიძე გ. სართანია ვ. ინტერნეტ–

განათლების ტექნოლოგიები და მისი 

განვითარების პერსპექტივები.  

თბილისი 2004. 

14. ნანობაშვილი ქ. ვებ-ტექნოლოგიები. 

ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009. 

 

 

გადაწყვეტილების მიღების 

ხელშემწყობი სისტემები 
Z.3.I.02 II 10 სავალდ. არ აქვს პროფესორი 

გ. ჩაჩანიძე 

1. ჩაჩანიძე გ, „გადაწყვეტილების მიღების 

ხელშემწყობი სისტემები, ხელნაწერი, თბილისი 

2009.  

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief
http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief
http://www.microsoft.com/officeaddins
http://www.skydrive.live.com/
http://www.windowslive.com/Online/Spaces
http://www.bing.com/
http://www.microsofttranslator.com/
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2. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18670/

Mtduksi7.pdf . Л.В. Найханова, С.В. Дамбаева. 

Методы и алгоритмы принятия решений в 

управлении учебным процессом в условиях 

неопределенности. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 

2004. 

3. ჩაჩანიძე გ, „გადაწყვეტილების მიღების 

ხელშემწყობი სისტემები მათემატიკური 

მოდელები. სლაიდ-შოუ, თბილისი 2010. 

4. ჯაფიაშვილი ც.  ლექსიების კურსი საგანში 

”საინფორმაციო სისტემები და მათი 

დაპროექტება”. 

http://ekobizit.economics.tsu.ge/SSdamatiKlasifikaci

aTama1-2-3-4-5-6-7-8.pdf. 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. Decision-making supporting systems. ww.igi-

global.com/.../decision-making-support-

systems/14332  

 
მითითებული ლიტერატურა არის თესაუ-ს 

ბიბლიოთეკაში 

 

კვლევის მეთოდები 

 

Z.3.I.03   

 

სავალდ. 

 

 

არ აქვს 
მოწვეული 

პერსონალი 

გ. ანანიაშვილი 

1. ჩავა ფრანკფორტ-ნაჩმიასი, დევიდ ნაჩმიასი. 

კვლევის მეთოდები სოციალურ 

მეცნიერებებში. პირველი ქართული გამოცემა.  

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

თბილისი 2009. 

2. წულაძელ. რაოდენობრივი კვლევის 

მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში. 

თბილისი 2008. 

3. კოტრიკაძე ქ. პრაქტიკული მაგალითები 

EXCEL-ში დამხმარე სახელმძღვანელო 

თბილისი 2012. 

4. Structuring and Writing a Dissertation. 

http://ekobizit.economics.tsu.ge/SSdamatiKlasifikaciaTama1-2-3-4-5-6-7-8.pdf
http://ekobizit.economics.tsu.ge/SSdamatiKlasifikaciaTama1-2-3-4-5-6-7-8.pdf
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http://www.computing.dcu.ie/essays/planning.  

5. Information Technology Dissertation. 

http://www.ucl.ac.uk/silva/mars/dissertations. 

6. http://mastsavlebeli.ge. 

ინტერნეტწყროებისსანდოობისშეფასება. 

7. gtu.ge/faculties/ctmf/file/docs/bolo.docსადოქტორ

ოდისერტაციის გაფორმების ინსტრუქცია.  

8. http://mastsavlebeli.ge/?action=page&p_id=10&id=

7როგორ მოვემზადოთ კარგი 

პრეზენტაციისთვის. 

9. ოქროსაშვილი მ. მეცნიერული კვლევის 

საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 

თბილისი, 2009. 

10. წულაძე ლ. აკადემიური წერა. თბილისი, 2006. 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. Berg, L. B. (2004). Qualitative Research Methods 

for the Social Sciences (5th ed.). Boston: Pearson.  

2. Blaxter, L., Hugles, C., and Tighty, M. (1996). How 

to Research. Philadelphia: Open University Press.  

3. Booth, W. C., Colomb, G. G., and Williams, J. M. 

(1995). The Craft of Research. Chicago and 

London: The University of Chicago Press.  

4. http://stepscenter.ho.ua/Lobanova.pdf 

5. http://vestnik.udsu.ru/2012/2012-

022/vuu_12_022_10.pdf 

6. http://webcache.googleusercontent.   

7. Becker, H. S. (1986). Writing for Social Scientists. 

Chicago and London: The University of Chicago 

Press.  

8. Newman, W. L. (2003). Social Research Methods: 

Qualitative and Quantitative Approaches (5th ed.). 

http://www.computing.dcu.ie/~nmcmahon/essays/planning_a_thesis.html
http://www.dissertationideas.co.uk/IT/Information-Technology-Dissertation.php
http://www.ucl.ac.uk/silva/mars/dissertations/
http://mastsavlebeli.ge/
http://gtu.ge/faculties/ctmf/file/docs/bolo.doc
http://gtu.ge/faculties/ctmf/file/docs/bolo.doc
http://gtu.ge/faculties/ctmf/file/docs/bolo.doc
http://mastsavlebeli.ge/?action=page&p_id=10&id=7
http://mastsavlebeli.ge/?action=page&p_id=10&id=7
http://stepscenter.ho.ua/Lobanova.pdf
http://vestnik.udsu.ru/2012/2012-022/vuu_12_022_10.pdf
http://vestnik.udsu.ru/2012/2012-022/vuu_12_022_10.pdf
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Boston: A&B.  

9. Sorenson, S. (3rd ed.). (2002). How to Write 

Research Papers. New York: Macmillan Reference 

USA.  

10. Using Principles of APA Style to Cite and Document 

Sources. Retrieved 22 May, 2005, from 

http:/www.webster.comment.edu/apa.htm. 

11. http://umk-model.narod.ru/newfile_43.html. 

Компьютерный эксперимент. Анализ результатов 

моделирования. 

12. The role of the experiment in science education. 

http://link.springer.com/article. 

13. PhD Thesis Structure and Content. 

http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/c.clack/phd.html 

14. Dissertation result chapter. 

http://www.essaytown.com/writing/dissertation. 

15. Swales, J.M. and Feak, C.B. (1994). Academic 

Writing for Graduate Students. The University of 

Michigan Press.  

 

სწავლების თანამედროვე მეთოდები. Z.3.I.5   სავალდ. არ აქვს 
ასოცირებული 

პროფესორი 

ს. ოხანაშვილი 

1. ჩაჩანიძე გ. სართანია ვ. ინტერნეტ–

განათლების ,,ტექნოლოგიები და მისი 

განვითარების პერსპექტივები’’.  2004. 

2. http://www.websoft.ru Значение 

мультимедиа в обучении. გვ. 1–18. 

3. ჩაჩანიძე გ. სლაიდი #10, 11, 12. 

4. http://sike.ru/articles/obuchenie-na-osnove-

virtualnoi-realnosti. Обучение на основе 

Виртуальной реальности. 

5. http://ofap.ulstu.ru.Модель человеческого 

http://umk-model.narod.ru/newfile_43.html
http://link.springer.com/article
http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/c.clack/phd.html
http://www.essaytown.com/writing/dissertation-results
http://sike.ru/articles/obuchenie-na-osnove-virtualnoi-realnosti
http://sike.ru/articles/obuchenie-na-osnove-virtualnoi-realnosti
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мозга. გვ.1 – 15. სლაიდი #1. 

6. Modern Teaching Methods - S. Ram. Sarup 

& Sons, Jan 1, 2003 - Teaching - 278 pages. 

7. http://gettingsmart.com/2012/09/3-new-

teaching-methods-improve-educational-

process/ New Teaching Methods Improve the 

Educational Process. 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. მეჰმედ სალი კოჩი (2011). დისტანციურ 

სწავლებაში ელექტრონული 

თვალსაჩინოების ეფექტური 

გამოყენების მენეჯმენტის კონცეფცია. 

თელავი. 

2. ილდირიმი კ. (2011). დისტანციური 

განათლების სისტემის დანერგვის 

მენეჯმენტის კონცეფცია. თელავი.. 

3. http://www.websoft.ru Значение 

мультимедиа в обучении.  

4. ჩაჩანიძე გ. სლაიდი #10, 11, 12. 

5. http://sike.ru/articles/obuchenie-na-osnove-

virtualnoi-realnosti. Обучение на основе 

Виртуальной реальности. 

6. http://ofap.ulstu.ru. Модель человеческого 

мозга.. სლაიდი #1. 

7. http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID. 

Ткачук А.П. ТРЕНАЖЕРНО-

ОБУЧАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ, 

http://www.google.ge/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Teaching%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
http://gettingsmart.com/2012/09/3-new-teaching-methods-improve-educational-process/
http://gettingsmart.com/2012/09/3-new-teaching-methods-improve-educational-process/
http://gettingsmart.com/2012/09/3-new-teaching-methods-improve-educational-process/
http://sike.ru/articles/obuchenie-na-osnove-virtualnoi-realnosti
http://sike.ru/articles/obuchenie-na-osnove-virtualnoi-realnosti
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И 

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ИХ 

СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ЭЛИТНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 

1. ჩაჩანიძე გ. სლაიდი #1, 2, 3. 

 

მითითებული ლიტერატურა არის 

თესაუ-ს ბიბლიოთეკაში. 

 

სისტემური ანალიზი Z.3.I.04   არჩევითი  
მოწვეული 

პერსონალი 

რ. სამხარაძე 

1. გოგიჩაიშვილი გ., შონია ო., ქართველიშვილი ი. 

ოპერაციათა კვლევა. თბილისი, სტუ, 1998.  256 გვ.    

2. კამკამიძე კ.,  ვაჩიბერიძე გ., კამკამიძე ე., გვარამია 

ე.. მოდელირების საფუძვლები. სტუ. 2009. 442 გვ.   

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. Х. Таха. Введение в исследование операций. В 2-х 

книгах. Кн. 1. Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. -479 с., ил.  

2. Х. Таха. Введение в исследование операций. В 2-х 

книгах. Кн. 1. Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. -496 с., ил.  

3. И. Акулич. Математическое программирование в 

примерах и задачах. – М.: Высш. шк. 1986. – 319 с. ли.  

4. Г. Вагнер. Основы исследование операций. Том 1. – 

М. «Мир», 1972.  

5. Г. Вагнер. Основы исследование операций. Том 2. – 

М. «Мир», 1973. 

6. Г. Вагнер. Основы исследование операций. Том 3. – 

М. «Мир», 1973. 

7. Е. Вентцель. Исследование операций. – М. 

«Советское радио», 1972, 552 с.  

8. Г. Дейтел. Введение в операционные системы. Том 2. 

– М.: Мир, 1987. – 398 с.  
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Web-აპლიკაციების მომხმარებელთა 

ინტერფეისების დაპროგრამება: XML, 

AJAX 

Z.3.I.11   არჩევითი  

 

მოწვეული 

პერსონალი 

გ. ღვინეფაძე 

1. გ. ღვინეფაძე. XML, მონაცემთა ბაზები და 

ინტერნეტი. სახელმძღვანელო. თბილისი. 

“ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007.   

2. გ. ღვინეფაძე. WEB-დაპროგრამება. Javascript. 

სახელმძღვანელო. თბილისი. “ტექნიკური 

უნივერსიტეტი”. 2007.   

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. ვებ ტექნოლოგიების სტანდარტების საიტი  

http://www.w3schools.com. 

2. გ. ღვინეფაძე. WEB-დაპროგრამება. HTML. 

სახელმძღვანელო. თბილისი. „ტექნიკური 

უნივერსიტეტი”. 2009.  

3. მ. კიკნაძე, ე. ჩიკაშუა, თ. კაიშაური, თ. ჟვანია, 

ლ. პეტრიაშვილი. ვებ-დიზაინი HTML & 

JAVASCRIPT. საგამომცემლო სახლი 

,,ტექნიკური უნივერსიტეტი’’ თბილისი 

2006.   

4. Sceppa D. Microsoft ADO.NET . Microsoft 

Press. 2003.  

5. Robinson S., Cornes O., Glynn J.  Professional 

C# . Wrox Press. 2001. 

 

სამეცნიერო  სემინარი  I Z.3.I.06   სავალდ.    

სამეცნიერო სემინარი  II Z.3.I.07   სავალდ.    

 

http://www.w3schools.com/
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სასწავლო კურსების პროგრამები (სილაბუსები) (იხ.ცალკე). 

პროგრამის ხელმძღვანელის CV  განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე. http://tesau.edu.ge. 
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ინფორმაცია სადოქტორო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური 

რესურსები: 

 

1. პროფესორი გურამ ჩაჩანიძე - (მიმართულება ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერება).   

2. ასოცირებული პროფესორი სვიმონ ოხანაშვილი - (მიმართულება ინფორმატიკა).   

3. ასისტენტ-პროფესორი რუსუდან ფირანიშვილი - (მიმართულება ინფორმატიკა). 

4. მოწვეული პროფესორი   რომან სამხარაძე   -  (მიმართულება ინფორმატიკა).   

5. მოწვეული პროფესორი   გელა ღვინეფაძე  -   (მიმართულება ინფორმატიკა).    

6. მოწვეული პროფესორი     გულაბერ ანანიაშვილი -   (მიმართულება ინფორმატიკა).   

7. მოწვეული პროფესორი    ქეთევან ნანობაშვილი -   (მიმართულება ინფორმატიკა).   

8. ასოცირებული პროფესორი  ნინო კახაშვილი - (მიმართულება ფილოლოგია).   

 

 

 

 

 


