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სსიპ-იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა №1, ტელ.: 0350 272401, ელ. ფოსტა: info@tesau.edu.ge 

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო  პროგრამა 

 

ე კ ო ლ ო გ ი ა 

E c o l o g y 

 

მიმართულება: 11 მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები 

სპეციალობა: 1102 ეკოლოგია 
   

პროგრამის ხელმძღვანელები: 

1. თამარ ნადირაძე, ბიოლოგიის დოქტორი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი. 

2. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი, საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორი. 
 

 

პროგრამა დამტკიცებულია 2006 წელს. 

 
 განახლებული სახით პროგრამა რეკომენდებულია ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურების მიერ 

ოქმი #15, 18 ივნისი 2012 წ. 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ხელმძღვანელი                                /პროფ. დ. მჭედლიშვილი/ 

 

მიღებულია ფაკულტეტის საბჭოს მიერ 

ოქმი  ოქმი №12, 19 ივნისი 2012 წ. 

სკოლის დეკანი                                                                          /პროფ. თ. მჭედლური/ 

                                                                          
 

დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს მიერ 

ოქმი #15, 20 ივნისი 2012 წ. 

უნივერსიტეტის რექტორი                                                        /თ. ჯავახიშვილი/                          
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 ფაკულტეტი: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

 დეპარტამენტი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ეკოლოგია (Ecology) 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელები: 

1. თამარ ნადირაძე ბიოლოგიის დოქტორი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი. 

ტელ. 593 33 89 45  ელ-ფოსტა: tamar.nadiradze@tesau.edu.ge 

2. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 

 ტელ: 599735886  ელ-ფოსტა: elizbar.elizbarashvili@tesau.edu.ge 

 აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა (II საფეხური) 

 სწავლების ენა: ქართული 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის მაგისტრი (Master of Ecology) 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:120 ECTS კრედიტი 

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

    ეკოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია არანაკლებ ბაკალავრს ან მასთან 

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელსაც გამომუშავებული აქვს 

ეკოლოგიის სფეროში უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის სწავლის შედეგები, რაც 

მოწმდება შესაბამისი გამოცდით. 

    სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვა გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული 

საერთო სამაგისტრო გამოცდისა და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლის ეკოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები 

გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში. საგამოცდო პროგრამა იხ. დანართი № 3 

   სტუდენტი ვალდებულია გააფორმოს უნივერსიტეტთან ხელშეკრულება, გაიაროს 

აკადემიური და ფინანსური რეგისტრაცია. 

 საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანია:  

 მოამზადოს თანამედროვე ცოდნის დონით აღჭურვილი მაღალკვალიფიციური 

სპეციალისტები ეკოლოგიის დარგში. მისცეს სტუდენტს ეკოლოგიის ღრმა, სისტემური 

ცოდნა; ცოდნა ცოცხალი სამყაროს მრავალფეროვნების შესახებ,  ცოცხალი 

ორგანიზმების, მათი პოპულაციების, თანასაზოგადოებების ერთმანეთთან და 

გარემოსთან  ურთიერთდამოკიდებულების კანონზომიერებების შესახებ; შეუქმნას 

ინტეგრალური წარმოდგენა ცოცხალი სამყაროს მრავალფეროვნებაზე; მისცეს ცოდნა 

ეკოსისტემებზე  ბუნებრივი კატასტროფებით, გლობალური დათბობით და 

ანთროპოგენური ზემოქმედების  მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგების შესახებ; 

გააცნოს ეკოლოგიური მეცნიერების თანამედროვე მდგომარეობა, აქტუალური 

პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები; ასწავლოს სამეცნიერო ამოცანის 

ჩამოყალიბება და ექსპერიმენტის დაგეგმვა,  თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში  

გამოყენების მეთოდები და განუვითაროს პრაქტიკული კვლევის ჩატარების უნარ-

ჩვევები ეკოლოგიაში. 

 მოამზადოს თანამედროვე კომპეტენციების მქონე მაღალკვალიფიციური (მკვლევარი, 

პრაქტიკოსი) სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 

კონკურენტუნარიანი იყოს ქვეყნის და რეგიონის წინაშე დასახული უმნიშვნელოვანესი  

ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტაში;  

 მაგისტრმა იზრუნოს ბიორესურსების დაცვისა და კონსერვაციისათვის; შეძლოს 

ეკოლოგიური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება მიღებული  

ცოდნის საფუძველზე.  
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 პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში მაგისტრმა შეძლოს სწავლის  

გაგრძელება დოქტორანტურაში. 
 

 სწავლის შედეგი: 

 

 
კრიტერიუმები 1.ზოგადი კომპეტენციები 2.დარგობრივი კომპეტენციები 

ცოდნა და 

განობიერება 

აქვს სფეროს ღრმა და სისტემური 

ცოდნა,რომელიც აძლევს ახალი, 

ორიგინალური იდეების 

შემუშავების საშუალებას, 

აცნობიერებს ცალკეული 

პრობლემის გადაჭრის გზებს. 

 

 

 

 

 

 

1.1. აქვს ღრმა, სისტემური 

ცოდნა ეკოლოგიაში; 

1.2. აქვს ინტეგრალური 

წარმოდგენა ცოცხალი სამყაროს 

მრავალფეროვნებაზე; 

1.3 იცის  პოპულაციის არსებობის 

და პოპულაციებს  შორის 

ურთიერთკავშირის პრინციპები; 

1.4 იცნობს ბიოლოგიური 

თანასაზოგადოების  ძირითად 

დამახასიათებელ ნიშნებს და 

შესაბამის კონცეფციებს; 

1.5 იცნობს ეკოსისტემების 

ძირითად ტიპებს, მათ 

გეოგრაფიულ მდებარეობას; 

1.6 იცის, როგორ მოქმედებს 

ეკოსისტემის სტრუქტურაზე 

კლიმატი; 

1.7 იცის  ძირითადი პრინციპები, 

რომლებიც აკავშირებს 

ორგანიზმის გავრცელებას 

ეკოლოგიურ პირობებთან; 

1.8 აცნობიერებს გარემოში 

მიმდინარე   თანამედროვე 

ეკოლოგიურ პრობლემებს, 

კლიმატის ცვლილების 

თავისებურებას  და  მის 

მოსალოდნელ შედეგებს; 

1.9 აცნობიერებს ეკოლოგიის 

სფეროში კომპლექსურ საკითხებს  

და ცალკეული პრობლემის 

გადაჭრის გზებს. 

ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი 

ახალ, გაუთვალისწინებელ და 

მულტიდისციპლინურ გარემოში  

მოქმედება; კომპლექსური 

პრობლემების გადაწყვეტის 

ახალი, ორიგინალური გზების 

ძიება, მათ შორის კვლევის 

დამოუკიდებლად 

განხორციელება უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების 

გამოყენებით. 
 

2.1. შეუძლია დამოუკიდებლად 

იმუშაოს საველე და/ან 

ლაბორატორიულ პირობებში; 

2.2. ცოცხალ ორგანიზმებზე 

ჩაატაროს კვლევა ეთიკური 

პრინციპებისა და უსაფრთხოების 

წესების დაცვით; 

2.3. შეუძლია რეგიონალური და 

გლობალური ეკოლოგიური 

პრობლემების დამოუკიდებლად 

შეფასება და მისი გადაჭრის გზების 

დასახვა. 
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2.4. დამოუკიდებლად შეუძლია 

სამეცნიერო კვლევითი პროექტის 

შემუშავება, ექსპერიმენტის 

დაგეგმვა და განხორციელება 

უახლესი მეთოდების და 

მიდგომების გამოყენებით  

ეკოლოგიის დარგში. 

დასკვნის უნარი რთული და არასრული 

ინფორმაციის (მათ შორის 

უახლესი კვლევების) 

კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება; 

უახლეს მონაცემებზე 

დაყრდნობით შეუძლია 

ინფორმაციის ინოვაციური 

სინთეზი. 
 

3.1. შეუძლია  დამოუკიდებლად 

აწარმოოს გარემოს მდგომარეობაზე 

მონიტორინგი და კონტროლი და 

გააკეთოს ადეკვატური დასკვნები;  

3.2. შეუძლია  კრიტიკულად 

შეაფასოს ჩატარებული კვლევის 

შედეგები და გააკეთოს ადეკვატური 

დასკვნები. 

3.3. შეუძლია  გარემოზე 

ანთროპოგენური ზემოქმედების 

შეფასება და სათანადო დასკვნების 

გამოტანა.  

კომუნიკაციის უნარი თავისი დასკვნების, 

არგუმენტაციისა და კვლევის 

მეთოდების კომუნიკაცია 

აკადემიურ თუ პროფესიულ 

საზოგადოებასთან ქართულ და 

უცხოურ ენებზე, აკადემიური 

პატიოსნების სტანდარტებისა და 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების მიღწევათა 

გათვალისწინებით. 
 

4.1. შეუძლია ეკოლოგიის 

სფეროში შესრულებული 

სამუშაობის შესახებ წერილობითი 

ანგარიშის მომზადება და 

ინფორმაციის სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის 

ზეპირად  და წერლობით  ფორმით 

გადაცემა ქართულ და უცხოურ 

ენაზე; 

4.2. შეუძლია ჯგუფში მუშაობა, 

დარგის ფარგლებში პროფესიულ 

დისკუსიაში მონაწილეობა, 

საკუთარი მოსაზრებებისა და 

შეხედულებების მკაფიოდ 

ჩამოყალიბება და გადაცემა 

თანამედროვე საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენებით; ასევე, სხვათა 

პოზიციების გაგება და შესატყვისად 

რეაგირება. 

სწავლის უნარი სწავლის დამოუკიდებლად 

წარმართვა,  სწავლის პროცესის 

თავისებურებების გაცნობიერება 

და სტრატეგიულად დაგეგმვის 

მაღალი დონე. 

5.1. რეგულარულად 

დამოუკიდებლად ეცნობა 

ლიტერატურას დარგის 

ფარგლებში და ეცნობა 

მიმდინარე კვლევებსა და ახალ 

აღმოჩენებს. 
5.2. აქვს საკუთარი სწავლის 

პროცესის დამოუკიდებლად 

მართვის, შემდგომი სწავლის 

საჭიროების განსაზღვრისა და 

დამოუკიდებლად მაღალი 

ხარისხით სწავლის გაგრძელების 
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უნარი; 

5.3. შეუძლია  დამოუკიდებლად 

მუშაობა და დროის 

ადეკვატურად/ეფექტურად მართვა. 

ღირებულებები ღირებულებებისადმი თავისი და 

სხვების დამოკიდებულების 

შეფასება და ახალი 

ღირებულებების  

დამკვიდრებაში წვლილის 

შეტანა. 

6.1. იცნობს ეკოლოგის 

საქმიანობისთვის აუცილებელ  

ღირებულებებს;  

6.2. ჩამოყალიბებული აქვს 

მეცნიერული საქმიანობისა და 

სამეცნიერო შედეგების შეფასების 

კრიტერიუმები.აქვს უნარი წვლილი 

შეიტანოს  ახალი ღირებულებების 

დასამკვიდრებლად ეკოლოგიის 

სფეროში. 

6.3.ითვალისწინებს და პატივს სცემს    

პროფესიონალთა აზრს; 

6.4 აცნობიერებს ეკოლოგიის 

მნიშვნელობას; 

6.5 აქვს პროფესიული 

პასუხისმგებლობა; 

6.6 საველე ან ლაბორატორიულ 

პირობებში კვლევისას იცავს 

ეთიკურ პრინციპებს და 

უსაფრთხოების წესებს, როგორც 

დამოუკიდებლად,  ისე ჯგუფში 

მუშაობისას; 

6.7 ესმის კვლევის გავლენა 

კვლევის ობიექტსა და გარემოზე; 

6.8 ზრუნავს ბიორესურსების 

დაცვისა და კონსერვაციისათვის. 
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სწავლის შედეგების რუქა                                                                         

სასწავლო კურსები/ 

მოდულები                 

სტ
ატ

უ
სი

 

კრ
ედ

ი
ტ

ი
 

                              ცოდნა და გაცნობიერება   ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი 

დასკვნის უნარი კომუნიკაც

იის უნარი 

სწავლის უნარი                  ღირებულებები 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 

სავალდებულო 

კურსები 

სავ. 60                              

ზოგადი ბიოეკოლოგია სავ. 5                              

ზოგადი გეოეკოლოგია სავ. 5                              

ალპურ მცენარეთა 

ფუნქციური ეკოლოგია 

სავ. 5                              

დედამიწის ბიომები და 

ეკოსისტემები   

სავ. 5                              

პოპულაციების და 

თანასაზოგადოებების 

ეკოლოგია 

სავ. 5                              

ჰიდროტოქსიკოლოგია სავ. 5                              

კლიმატის ცვლილება სავ. 5                              

კვლევითი ნაშრომის 

მომზადება(აკადემიური 

წერა) 

სავ. 5                              

უცხო ენა სავ. 10                              

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

სავ. 5                              

ლაბორატორიული 

კვლევის მეთოდები 

სავ. 5                              

საველე პრაქტიკა სავ. 10                              

არჩევითი კურსები  20                              

გარემო და მდგრადი 

განვითარება 

არჩ. 5                              

საქართველოს ტყეები არჩ. 5                              

ადგილობრივი 

ფლორა(საქართველოს 

მცენარეთა სამყარო) 

არჩ. 5                              

საქართველოს დაცული 

ტერიტორიების 

ბიომრავალფეროვნება 

არჩ. 5                              

კონსერვაციული 

ბიოლოგია II 

არჩ. 5                              

ანთრპოგენური 

ზემოქმედება 

ატმოსფეროზე  

არჩ. 5                              

ზღვის ეკოლოგია არჩ. 5                              

ლანდშაფტების 

ეკოლოგია 

არჩ. 5                              
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ეკოტოქსიკოლოგია არჩ. 5                              

ადამიანის ეკოლოგია არჩ. 5                              

მონაცემთა 

მათემატიკური 

დამუშავების 

მეთოდები 

არჩ. 5                              

სამაგისტრო ნაშრომი სავ. 30                              
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 სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები და ფორმები: 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

მისაღწევად გამოიყენება შემდეგი მეთოდები: 

1. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი: ახალი მასალის გადაცემა თხრობითი 

სახით, რომლის დროსაც გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი თემატიკის 

შინაარსიდან გამომდინარე; 

2. წერითი მუშაობის: სწავლების პროცესში სტუდენტებს საშუალება 

ეძლევათ, გააკეთონ ჩანაწერები და კონსპექტები; 

3. წიგნზე მუშაობის : ძირითადად, გამოიყენება სწავლის პროცესში. 

სტუდენტები სურვილის მიხედვით ამუშავებენ რეფერატულ ნამუშევრებს ან 

სამეცნიერო სტატიებს სამეცნიერო კონფერენციებისათვის ან შესაბამისი 

ჟურნალებისათვის;  

4. დისკუსია: სემინარებსა და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე სტუდენტები 

ჯგუფურად ასრულებენ სხვადასხვა დავალებას, რაც ჯგუფური დისკუსიის 

ფორმით ხორციელდება. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა 

ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას სწავლის პროცესში; ასევე, ხელს უწყობს 

ცოდნის კომუნიკაციის (საკუთარი ცოდნის/პოზიციის გადაცემისა და სხვისი 

პოზიციის გაგების) უნარისა და პროფესიული ურთიერთობებისთვის 

აუცილებელი სხვა უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. 

5. დემონსტრირების: გულისხმობს ინფორმაციის  ვიზუალურად 

წარმოდგენას. კურსების სწავლების პროცესში გამოიყენება სადემონსტრაციო 

ლაბორატორიული ცდები და მოცემულ თემასთან დაკავშირებული 

მულტიმედიური მასალა. ეს მეთოდი გამოიყენება ლაბორატორიული 

მეცადინეობების დროსაც, როდესაც ხდება სხვადასხვა სახის მიკროპრეპარატების 

დამზადება, ან მზა პრეპარატების განხილვა  მიკროსკოპში. 

6. ახსნა-განმარტებითი: ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ.  

7. დაკვირვება (აღწერა), შედარების: ამ მეთოდით ხორციელდება 

ბიომრავალფეროვნების შესწავლა ლაბორატორიულ მეცადინეობებზე სახეობის 

რკვევა-იდენთიფიცირებისას და საველე პირობებში. 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

მისაღწევად გამოიყენება სწავლების  შემდეგი  ფორმები: ლექცია, 

სემინარი,ლაბორატორიული მეცადინეობა,  პრეზენტაციები, საველე 

პრაქტიკა,სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება, კომპიუტერული და სხვა აუდიო - 

ვიზუალური პრეზენტაციები.  

  
 

 დასაქმების სფერო:  

 ეკოლოგიის მაგისტრი შეიძლება დასაქმდეს:  

 სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში, უნივერსიტეტებში, და 

ლაბორატორიებში. 
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 გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროებში, სატყეო, მიწათმოქმედების და სხვა შესაბამისი 

პროფილის სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში.  

 ნაკრძალებში, ბოტანიკური ბაღებში, ზოოპარკებში. 

 ექსპერტ-ეკოლოგად ეროვნულ და საერთაშორისო კომპანიებში. 

 სანიტარულ და ბიოუსაფრთხოების სამსახურებში; 

 კერძო კომპანიებში,  რომლებსაც აქვთ გარემოსდაცვითი პროექტები. 

 ადგილობრივი,რეგიონალური და საერთაშორისო ეკოლოგიური 

პროექტები; 

 სხვადასხვა ტიპის მონიტორინგის სამსახურებში; 

 ჰიდრომეტეოროლოგიურ სამსახურებში; 

 ყველა იმ დაწესებულებაში რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია 

გარემოს დაცვასთან და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ  

გამოყენებასთან.  

 შეუძლია სწავლა გააგრძელოს სწავლების შემდეგ საფეხურზე 

დოქტორანტურაში.  
 

 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა: 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის და ქიმიის,  

ლაბორატორიები. გეოგრაფიის კაბინეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა  

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორ-

მასწავლებელთა კვლევის შედეგები (მონაცემთა ბაზები, საექსპედიციო 

მასალები, სტატიები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები, რიდერები).  

უნივერსიტეტის უახლესი ბეჭდური და ელექტრონული ლიტერატურით 

გამდიდრებული ბიბლიოთეკა, შეუზღუდავი ინტერნეტით აღჭურვილი 

კომპიუტერული ცენტრები. 

 

 

 

 სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

სტუდენტის შეფასების სისტემა რეგულირდება საგანმანათლებლო პროგრამების 

კრედიტებით გაანგარიშების წესისა და სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემის 

შესახებ დებულებით.  

პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები ფასდება 100 ქულიანი 

სისტემით. შეფასების  სისტემა უშვებს: 

                ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

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

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 უარყოფით  შეფასებას: 
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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: 

ა) შუალედური შეფასებები – მაქსიმუმ 60 ქულა; 

ბ) დასკვნითი გამოცდა – მაქსიმუმ 40 ქულა. 

    შუალედური შეფასებები განისაზღვრება შემდეგი სამი აუცილებელი 

კომპონენტის დაცვით: 

1)შუალედური შეფასების პირველი კომპონენტი შუალედური წერა -  

მაქსიმუმ 30 ქულა (2 x 15 ქულა), ჩატარდება მერვე  და მეცამეტე კვირის 

ბოლოს. 

 

2) შუალედური შეფასების მეორე კომპონენტი ზეპირი გამოკითხვა- 

მაქსიმუმ 20 ქულა (4 x 5 ქულა),ჩატარდება ოთხჯერ. ორი გამოკითხვა 

ჩატარდება პირველი რვა კვირის განმავლობაში, შემდეგი ორი კი მეორე 

შვიდი კვირის განმავლობაში. 

 

3) შუალედური შეფასების მესამე კომპონენტი პრეზენტაცია-მაქსიმუმ 10 

ქულა.სტუდენტი ირჩევს საპრეზენტაციო თემას და წარმოადგენს 

ნებისმიერ დროს, პრეზენტაცია ფასდება შემდეგი ქულებით: 

  

 თემის გასაგებად წარმოდგენა- მაქსიმუმ 4 ქულა 

 დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა- მაქსიმუმ 4 ქულა 

 ვიზუალური საშუალებების გამოყენება- მაქსიმუმ 2 ქულა 

 დასკვნითი გამოცდა ჩატარდება წერითი ან ზეპირი ფორმით. 

 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტების ფორმატი  და 

კრიტერიუმები განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსის 

მიხედვით. 

შუალედური, დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები ტარდება უნივერსიტეტის 

საგამოცდო ცენტრის მეშვეობით. 

პრაქტიკაში სტუდენტის შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. დეტალური 

ინფორმაცია პრაქტიკის შეფასების შესახებ გაწერილია სილაბუსში. 

საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით, ზემოთ 

მოყვანილი შეფასების სისტემის მეშვეობით და რეგულირდება საბაკალავრო 

ნაშრომის შემუშავების, გაფორმების, დაცვისა და შეფასების წესის შესახებ 
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დებულებით (იხ. დებულება სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემის შესახებ 

თესაუ-ს ვებ-გვერდზე). 

 

 

 სწავლების ორგანიზების თავისებურებები: 

პროგრამა მოიცავს 120 ECTS კრედიტს. 

1კრედიტი უტოლდება სტუდენტის მუშაობის 25 საათს. 

სწავლების ხანგრძლივობაა ორი აკადემიური წელი, 4 სემესტრი, ერთი სემესტრი 

მოიცავს 15 სასწავლო კვირას. 

   პროგრამა შედგება სასწავლო (80 კრედიტი) და კვლევითი (40 კრედიტი) 

კომპონენტებისაგან. 

 

პროგრამა წარმოადგენს სტუდენტზე კონცენტრირებულ და შედეგზე 

ორიენტირებულ,  შინაარსობრივად თანმიმდევრულ და ლოგიკურად 

დალაგებულ სასწავლო და კვლევითი კომპონენტებისაგან შემდგარ კურიკულუმს, 

რომელიც მოიცავს სპეციალობის სავალდებულო (100 კრედიტი) და არჩევით (20 

კრედიტი) კომპონენტებს.  

    საველე  პრაქტიკა (10 კრედიტი), ლაბორატორიული კვლევის მეთოდები (5 

კრედიტი), კვლევითი ნაშრომის მომზადება (აკადემიური წერა - 5 კრედიტი),  

უცხო ენა (10 კრედიტი), საინფორმაციო ტექნოლოგიები (5 კრედიტი), სამაგისტრო 

ნაშრომი (30 კრედიტი).  

 პროგრამა ითვალისწინებს თეორიული ცოდნის გაღრმავებას საველე და 

ლაბორატორიული კვლევის მეთოდების შესწავლით, რაც დაეხმარება სტუდენტს 

დამოუკიდებელი კვლევის ჩატარების უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში.  

    მაგისტრანტები შეასრულებენ კვლევით სამუშაოებს კახეთის რეგიონის 

სხვადასხვა რაიონებში, საქართველოს გარემოსდაცვით სამთავრობო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებში და დაცულ ტერიტორიებში.  

    საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიური სამსახურის, აგრეთვე საკუთარ 

დაკვირვებათა მონაცემების საფუძველზე და თანამედროვე პროგრამების 

გამოყენებით (GIS-სისტემები) ჩატარდება მიკროკლიმატური დაკვირვებები 

კახეთის რეგიონის სხვადასხვა რაიონებში. 

    ჩატარდება კახეთის რეგიონის ბიოეკოლოგიური მონიტორინგი, საველე 

პრაქტიკა და პრაქტიკის დროს მოპოვებული მასალის რკვევა. მოხდება მიღებული 

შედეგების შეჯამება, ჩატარებული კვლევა საფუძვლად დაედება სამაგისტრო 

ნაშრომის მოზადებას, სადაც გამოვლინდება მაგისტრანტის დამოუკიდებელი (ან 

ჯგუფური) სამეცნიერო კვლევის უნარ-ჩვევები. 

ეკოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების 

ხელშემწყობი პარტნიორები არიან: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, თბილისის ცენტრალური ბოტანიკური 

ბაღი, ლაგოდეხის სახელმწიფო  ნაკრძალი, ბაწარა-ბაბანეურის ნაკრძალი, გ. 

ნათაძის სახ. სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტი, ნ. მახვილაძის სახელობის შრომისა და ეკოლოგიის 

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, 
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მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი.საქართველოს ბუნების 

მოყვარულთა საზოგადოება.საქართველოს გარემოს დაცვის ეროვნული ცენტრი. 

 

 პროგრამის ხელმძღვანელების CV - ები განთავსებულია უნივრსიტეტის 

ვებგვერდზე. 

 

 

 

 ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის 

აუცილებელი ადამიანური რესურსის შესახებ 

 

1) ნადირაძე თამარი, ბიოლოგიის დოქტორი, პროფესორი 

2) ელიზბარაშვილი ელიზბარი, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი 

3) მჭედლური თეა, ბიოლოგიის დოქტორი, პროფესორი 

4) ზუროშვილი ლამარა, ბიოლოგიის დოქტორი, ასოც. პროფესორი 

5) დავითაშვილი მაგდა, ბიოლოგიის დოქტორი, ასოც. პროფესორი 

6) ბერძენიშვილი ნანა, გეოგრაფიის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი 

7) ბერუაშვილი გვანცა, მოწვეული მასწავლებელი 

8) კახაშვილი ნინო, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოც.პროფესორი 

9) ღარიბაშვილი მანანა, ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი 

10) ზაქარიაშვილი მარი, პედაგოგიკის დოქტორი, ასოც. პროფესორი 
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საგანმანათლებლო სამაგისტრო პროგრამა: ეკოლოგია 

                                                                     სასწავლო გეგმა                                                 დანართი№1                                   
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ატ

. 

სა
მუ

შ
აო

 
სე

მი
ნა

რ
ი

 

სუ
ლ

 

I 
ემ

ეს
ტ

რ
ი

 

II
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

II
I 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

IV
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

პრ
აქ

ტ
. ს

ამ
უ

შა
ო

 

ლ
აბ

ო
რ

.ს
ამ

უ
შა

ო
 

სე
მი

ნა
რ

ი
 

სუ
ლ

 

სავალდებულო კურსები  70           1750      

1.ზოგადი ბიოეკოლოგია სავ. 5 5    15 30   45 80 125 1 1  1 3 

2. ზოგადი გეოეკოლოგია სავ. 5 5    15 30   45 80 125 1   2 3 

3.ალპურ მცენარეთა 

ეკოლოგია 
სავ. 5  5   15 30   45 80 125 1 1  1 3 

4. დედამიწის ბიომები და 

ეკოსისტემები 
სავ. 5  5   15 30   45 80 125 1 1  1 3 

5.პოპულაციების და 

თანასაზოგადოებების 

ეკოლოგია 

სავ. 5   5  15 30   45 80 125 1 1  1 3 

6.ჰიდროტოქსიკოლოგია სავ 5   5  15 30   45 80 125 1  1 1 3 
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7.კლიმატის ცვლილება 
სავ. 

 
5   5  15 30   45 80 125 1 1  1 3 

8.კვლევითი ნაშრომის 

მომზადება(აკადემიური 

წერა) 

სავ. 5 5    15 30   45 80 125 1 1  1 3 

9. უცხო ენა (დარგობრივი) სავ. 10 5 5   30 60   90 160 250 1 1  1 3 

10.საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 
სავ. 5 5    15 30   45 80 125 1 2   3 

11. ლაბორატორიული 

კვლევის მეთოდები 
სავ. 5 5    15 30   45 80 125 1  2  3 

12. საველე პრაქტიკა  სავ. 10  10   15 75   90 160 250      

არჩევითი კურსები  20           500      

1.გარემო და მდგრადი 

განვითარება 
არჩ.    5  15 30   45 80 125 1 1  1 3 

2. საქართველოს ტყეები  არჩ.    5              

3. ადგილობრივი 

ფლორა(საქართველოს 

მცენარეთა სამყარო) 

არჩ.   5   15 30   45 80 125 1 1  1 3 

4.საქართველოს დაცული 

ტერიტორიების 

ბიომრავალფეროვნება 

არჩ.    5  15 30   45 80 125 1 1  1 3 

5. კონსერვაციული 

ბიოლოგია II 
არჩ.   5   15 30   45 80 125 1 1  1 3 

6. ანთროპოგენური 

ზემოქმედება ატმოსფეროზე 
არჩ.    5  15 30   45 80 125 1 1  1 3 

7.ზღვის ეკოლოგია არჩ.    5  15 30   45 80 125 1 1  1 3 

8.ლანდშაფტების ეკოლოგია არჩ.    5  15 30   45 80 125 1 1  1 3 
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9. ეკოტოქსიკოლოგია არჩ.   5   15 30   45 80  1 1  1 3 

10. ადამიანის ეკოლოგია არჩ.   5   15 30   45 80  1 1  1 3 

11.მონაცემთა მათემატიკური 

დამუშავების მეთოდები 
არჩ.    5  15 30   45 80  1 1  1 3 

სამაგისტრო ნაშრომი სავ. 30    30 30    30 720 750      

სულ სავ. 120 30 30 30 30 300 540   840 2160 3000      
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                                       სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამა ეკოლოგია           დანართი№2 

 

№ 
მოდული/ 

სასწავლო კურსი 
კოდი სემესტრი კრედიტი სტატუსი 

პრერეკვიზიტ

ი 

ლექტორ(ებ)ი  

[მიუთითეთ ვინაობა 

და თანამდებობა] 

ძირითადი 

ლიტერატურა 

[მიუთითეთ მისი 

მოძიების 

შესაძლებლობა] 

 

სპეციალობის 

სავალდებულო 

საგნები 

       

1. 
ზოგადი 

ბიოეკოლოგია 
Z.1.E.01 I 5 სავალდებულო არ აქვს  პროფ. თ ნადირაძე 

რ.რიკლეფსი, 

გ.მილერი, ეკოლოგია, 

ილიას 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა,საქარ

თველო, 

თბილისი.2010 

(უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში  და 

დეპარტამენტში 

ელექტრონული 

ვერსია) 

 

 

2. ზოგადი  I 5 სავალდებულო არ აქვს პროფ. ე. 1.  
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გეოეკოლოგია  
Z.2.G.24 

ელიზბარაშვილი ელიზბარაშვილი ე., 

ალფენიძე მ., ხარაძე კ. 

(2003). ზოგადი 

ფიზიკური 

გეოგრაფია.       თ.ს.უ. 

გამომცემლობა. 

თესაუ ბიბლიოთეკა  

2. 

ელიზბარაშვილი ე., 

სულხანიშვილი ნ. 

(2009). გლობალური 

ეკოლოგია. თბილისი, 

თესაუსბიბლიოთეკა, 

 

3. 

ალპურ მცენარეთა 

ფუნქციური 

ეკოლოგია 

Z. 2. E.24 II 5 სავალდებულო 
ზოგადი 

ეკოლოგია 
პროფ. თ. ნადირაძე 

ქ.კორნიერი. 

ალპურ მცენარეთა 

ეკოლოგია.(მთარგმნე

ლები : თ.გამყრელიძე, 

მ.გრიგოლავა, 

მ.ჟუჟუნაძე, 

ო.აბდალაძე) 

ბერლინი. 

თბილისი.2003 

(არისუნივერსიტე

ტის ბიბლიოთეკაში)   

4.  

დედამიწის 

ბიომები და 

ეკოსისტემები 

Z..2.B.28 

 
II 5 სავალდებულო 

ზოგადი 

ეკოლოგია 
პროფ. თ. ნადირაძე 

არნ.გეგეჩკორი  

ბიოგეოგრაფია, 

თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

თბილისი, 2008. 
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.(თესაუ-ს 

ბიბლიოთეკა). 

5. 

პოპულაციების და 

თანასაზოგადოებე

ბის ეკოლოგია 

Z.2.E.08 III 5 სავალდებულო 
ზოგადი 

ეკოლოგია 

ასოც. პროფ. მ. 

დავითაშვილი 

1.რიკლეფსი, რ., 

მილერი, გ. (2011). 

ეკოლოგია. თბილისი: 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა.  

2.ქაჯაია, გ. (1990). 

ცხოველთა 

პოპულაციური 

ეკოლოგია. თბილისი: 

თსუ. 

       

(ხელმისაწვდომია 

თესაუს 

ბიბლიოთეკაში). 

 

6. 
ჰიდროტოქსიკოლ

ოგია 
Z.2.E.26     III 5 სავალდებულო არ აქვს  

პროფ. თ. 

მჭედლური 

1.ჟორჟოლიანი ც, 

გორდაძე ე, ,,ბუნების 

დაცვა და ბუნებრივი 

რესურსების 

რაციონალური 

გამოყენება’’ 

თბილისი 2010 წ. 

2.ონიანი ჯ. 

,,ზოგადი 

ჰიდრობიოლოგია’’ 

თბილისი 2000 წ. 

3.კერესელიძე ზ. 

,,ზღვებისა და 
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მტკნარი წყლების 

ბიოლოგია’’2003 წ. 

4.სუპატაშვილი გ. 

,,გარემოს ქიმია’’ 

თბილისი 2009 

7. 
კლიმატის 

ცვლილება 

Z.2.G.11 

 
III 5 სავალდებულო 

ზოგადი 

გეოეკოლოგი

ა 

პროფ. ე. 

ელიზბარაშვილი 

ელიზბარაშვილი 

ე.( 2010.). კლიმატის 

ცვლილება. სალექციო 

კურსი. 

ელექტრონული 

ვერსია. თესაუს 

ბიბლიოთეკა. 

8. 

კვლევითი 

ნაშრომის 

მომზადება(აკადემ

იური წერა) 

 

U.2.AW 

I 5 სავალდებულო  არ აქვს 
ასოც.პროფ.ნ.კახაშ

ვილი 

წულაძე, ლ. (2006). 

აკადემიური წერა. 

თბილისი: 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

ცენტრი. 

 

9. ინგლისური ენა U.2.E1 I-II 10 სავალდებულო  
წინა 

სემესტრის 

პროფ. მ. 

ღარიბაშვილი 
 

10. 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 
 I 5 სავალდებულო არ აქვს  

ასოც. პროფ. მ. 

ზაქარიაშვილი 
 

11. 

ლაბორატორიული 

კვლევის 

მეთოდები 

Z.2.E.29 I 5 სავალდებულო არ აქვს 
ასოც.პროფ.ლ.ზურ

ოშვილი 

ა.ს. ლაბინსკაია, 

მიკრობიოლოგია 

დამიკრობიოლოგიურ

ი გამოკვლევების 

ტექნიკა. თბილისი - 

1983 წ. (არის 

თელავის საჯარო 
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ბიბლიოთეკაში) 

 

12. საველე პრაქტიკა  Z.1.E.23 II 10 სავალდებულო 
ზოგადი 

ეკოლოგია  

მოწვეული მასწ.გ. 

ბერუაშვილი 
 

 არჩევითი კურსები        

1. 

გარემო და 

მდგრადი 

განვითარება 

Z.1.E.25 II 5 არჩევითი არ აქვს 
ასოც. პროფ. მ. 

დავითაშვილი 

1.პეპანაშვილი ნ., 

კლიმიაშვილი ლ., და 

მაღრაძე კ. (2007). 

გარემო და მდგრადი 

განვითარება. 

თბილისი: ტექნ. უნ-

ტი. (ხელმისაწვდომია 

თესაუს 

ბიბლიოთეკაში). 

 

 

2. 
საქართველოს 

ტყეები 
Z.2.E.09 III 5 არჩევითი არ აქვს პროფ. თ. ნადირაძე 

1.გ.გიგაური, 

საქართველოს 

ტყეები. თბილისი. 

2004წ. 

2.რ.ქვაჩაკიძე,კ.იაშ

აღაშვილი ნ. 

ლაჩაშვილი 

საქართველოს 

ძირეული 

ტყეები.თბილისი.200

4 

 

3. 

ადგილობრივი 

ფლორა(საქართვე

ლოს მცენარეთა 

Z.2.E.19 II 5 არჩევითი არ აქვს  პროფ. თ. ნადირაძე 

რ.გაგნიძე, 

მ.დავითაძე, 

ადგილობრივი 
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სამყარო) ფლორა 

(საქართველოს 

მცენარეთა სამყარო), 

ს. ს. “გამომცემლობა 

აჭარა”,  ბათუმი, 2000. 

 

4. 
კონსერვაციული 

ბიოლოგიაII 
Z.2.E.07 III 5 სავალდებულო 

ზოგადი 

ეკოლოგია 

ასოც. პროფ. ლ. 

ზუროშვილი 

ლამარა 

ზუროშვილი 

”კონსერვაციული 

ბიოლოგია (რიდერი) 

არის უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში 

5. 
ლანდშაფტების 

ეკოლოგია 

Z.2.G.22 

 
II 5 არჩევითი არ აქვს 

პროფ ე. 

ელიზბარაშვილი 

ბერუჩაშვილი ნ. 

(1992). 

ლანდშაფტმცოდნეობ

ა. თსუ, თბილისი, 

თესაუს ბიბლიოთეკა. 

 

6. 

ანთროპოგენური 

ზაგავლენა 

ატმოსფეროზე 

Z.2.G,32. III 5 არჩევითი არ აქვს 
პროფ ე. 

ელიზბარაშვილი 

მ.ელიზბარაშვილ

ი. ანტროპოგენური 

ზემოქმედება 

დედამიწის 

ატმოსფეროზე. 2011, 

თბილ. სახ. 

უნივერსიტეტი. 

ელექტრონული 

ვერსია. თესაუს 

ბიბლიოთეკა, 

7. ზღვის ეკოლოგია Z.2.G.40.   II 5 არჩევითი არ აქვს 
პროფ ე. 

ელიზბარაშვილი 

კ.ბილაშვილი,ე.ე

ლიზბარაშვილი,ნ.წივ

წივაძე. (2010)ზღვის 
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ეკოლოგია. თსუ 

გამომცემლობა, 

თესაუს 

ბიბლიოთეკაში 

ინახება 

ელექტრონული 

ვერსია. 

8. 

საქართველოს 

დაცული 

ტერიტორიების 

ბიომრავალფეროვ

ნება 

Z.2.E.28 III 5 არჩევითი არ აქვს 
ასოც. 

პროფ.მ.დავითაშვილი 

1. საქართველო

ს ბუნების 

შენარჩუნების 

ცენტრი- 

”საქართველოს 

დაცული 

ტერიტორიები”;თბი

ლისი 2007. 
 

9. 
ეკოტოქსიკოლოგი

ა 
Z.2.E.29 II 5 არჩევითი არ აქვს პროფ.თ.მჭედლური  

11. 
ადამიანის 

ეკოლოგია 
Z.2.E.30 II 5 არჩევითი არ აქვს 

ასოც.პროფ.ლ.ზურ

ოშვილი 
 

12. 

მონაცემთა 

მათემატიკური 

დამუშავების 

მეთოდები 

Z.2.G.23 

 
III 5 არჩევითი არ აქვს 

პროფ. 

ე.ელიზბარაშვილი 

1.ზ.ხვედელიძე, 

ე.ელიზბარაშვილი,(1

982). 

მეტეოროლოგიური 

ელემენტები და მათი 

მათემატიკური 

დამუშავების 

მეთოდებ, .თსუ, 

თბილისი. თესაუს 

ბიბლიოთეკა. 
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2.ე.ელიზბარაშვილი 

(2009), გეოგრაფიულ 

დაკვირვებათა 

მოდელირება, 

თბილისი, თესაუს 

ბიბლიოთეკა. 

 

 
სამაგისტრო 

ნაშრომი 
 IV 30 სავალდებულო    

 

 


