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დამტკიცებულია ფაკულტეტის საბჭოს გადაწვეტილებით: 

დადგენილება N28, 12.09.2016 

                     

 

        

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

კომპიუტერული სისტემები და ქსელები 

 უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური:  ბაკალავრიატი 

 სწავლების ენა:        ქართული 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:     აკადემიური 

 მიმართულება:        ინჟინერია 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:      ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში 

                                                                                                                                                                                                  
 სწავლის ხანგრძლივობა:      8 სემესტრი 

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა:         240 კრედიტი 

 პროგრამის ხელმძღვანელები:     ასოც. პროფესორი ბესიკი ტაბატაძე 

 

საბაკალავრო  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე 

პირი, რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების რანჟირების 

საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში. 

ბ) პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის სავალდებულო საგნებია: ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი 

უნარები, უცხო ენა (ინგლისური ენა), არჩევითი მეოთხე საგანი: მათემატიკა. 

გ) ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - კანონმდებლობით 

განსაზღვრული მინიმალური ბარიერის დაძლევა. 

პროგრამაზე  ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ: 

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს 

სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება; 

ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი 

ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში; 

გ) პირებს, რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები უცხო ქვეყანაში ამ 

ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან: 
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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010) 

დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მობილობის 

წესით ჩარიცხულ სტუდენტები; ასევე მობილობით შეუძლიათ ისარგებლონ სტუდენტებმა, რომლებიც 

უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 2 ან მეტი წლის განმავლობაში და სწავლობენ უცხო ქვეყანაში ამ 

ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

პროგრამის აქტუალობა 

ადამიანთა საქმიანობის თითქმის ყველა სფეროში გამოთვლითი ტექნიკის ფართოდ დანერგვამ 

აქტუალური გახადა სხვადასხვა ტიპის კომპიუტერებს შორის კავშირის პრობლემა. ამ პრობლემის 

გადაჭრა უშუალოდ დაკავშირებულია კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების შექმნასთან, 

კომპიუტერებს უნდა შეეძლოთ ისარგებლონ ერთმანეთის მონაცემებითა და პროგრამებით. 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეპოქაში კომპიუტერული ქსელის გამართულად მუშაობა 

ნებისმიერი ორგანიზაციის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. 

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე,  კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების სპეციალისტი ერთ–

ერთ ყველაზე მაღალანაზღაურებად და მოთხოვნად პროფესიას წარმოადგენს. კომპიუტერული 

სისტემების და ქსელების სპეციალისტის მომზადება მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხია 

ქვეყნის ეკონომიკის, კომერციის, ტექნოლოგიის და სხვა ნებისმიერი დარგის განვითარებისათვის. ამ 

სპეციალობის მქონე ადამიანებზე მოთხოვნა დღითი დღე უფრო იზრდება და აღნიშნული 

სპეციალობის კადრების მომზადება ძალზედ აქტუალურია. აქედან გამომდინარე, წინამდებარე 

საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებს მისცეს ბაზისური ცოდნა და უნარ-ჩვევები 

კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებში პროფესიული საქმიანობისათვის. 

პროგრამის მიზანი 

პროგრამა მიზნად ისახავს განათლების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, ჩამოაყალიბოს 

პროფესიონალი სპეციალისტი კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების სფეროში. პროგრამის 

მიზანია კურსდამთავრებულმა მომავალ პრაქტიკულ საქმიანობაში შეძლოს ქსელის ადმინისტრირება 

და მართვა, კომპიუტერულ ქსელში პრობლემების დადგენა და აღმოფხვრა, ციფრული ტექნიკის 

კვანძების დაგეგმარება, ინფორმაციის დაცვისათვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა 

და გამოყენება. ამ მიზნით პროგრამა ითვალისწინებს ისეთი სპეციალისტის მომზადებას, რომელსაც 

ექნება შესაბამისი კვალიფიკაცია და შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკული რეალიზების უნარი.  

პროგრამის მიზანია მოამზადოს სტუდენტი წარმატემული პროფესიული კარიერისთვის, რისთვისაც 

მნიშვნელოვანია, დარგობრივ ცოდნასთან და უნარებთან ერთად, მას ჩამოუყალიბოს კარგი ლოგიკური 

და კრიტიკული აზროვნების, ასევე, ეფექტური კომუნიკაციის უნარი უცხო ენაზე. 

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა 

 საბაკალავრო პროგრამა აგებულია ECTS  სისტემის საფუძველზე, სტუდენტზეა ორიენტირებული 

და ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზნების მისაღწევად. 

 პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 აკადემიურ წელს ანუ 8 სემესტრს და მოიცავს 240 

კრედიტს; 

 1 კრედიტი მოიცავს 25 ასტრონომიულ საათს; 
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 კრედიტი დროის ერთეულში (სთ.) ასახავს სამუშაოს იმ მოცულობას, რომელიც საჭიროა 

სტუდენტის მიერ პროგრამის შესაბამისი  სასწავლო კურსის ასათვისებლად და სწავლის შედეგების 

მისაღწევად.  კრედიტი ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელ მუშაობას. 

 სემესტრის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დაძლიოს 30 კრედიტი (30 კრედიტი = 750 სთ.), 

ხოლო წელიწადში - 60 კრედიტი, თუმცა, პროგრამის სპეციფიკიდან და სტუდენტის 

ინდივიდუალური დატვირთვიდან გამომდინარე, წელიწადში კრედიტების რაოდენობა შეიძლება 

იყოს 60-ზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75-ისა; 

 საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა ითვალისწინებს საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელ მუშაობას და მოიცავს: 

– ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას (სემინარულ /პრაქტიკულ 

/ლაბორატორიულ  პროექტებზე მუშაობას, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების მომზადება-

ჩაბარებას); 

– პრაქტიკას (პრაქტიკის გავლას, პრაქტიკის გამოცდას). 

პროგრამის სტრუქტურა 

კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების  საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს   240 კრედიტს, აქედან: 

სავალდებულო სასწავლო კურსები                          190 კრედიტი 

 საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები                     44 კრედიტი 

 სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები       125 კრედიტი   

 პრაქტიკის კომპონენტი                                                                           6 კრედიტი 

 პროექტი სპეციალობაში          15 კრედიტი 

საბაკალავრო პროგრამის არჩევითი სასწავლო კურსები:  

(პროგრამის თავისუფალი კრედიტები)          50 კრედიტი 

შენიშვნა:  არჩევითი სასწავლო კურსების არჩევა ხდება საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო გეგმის 
მიხედვით, სადაც გათვალისწინებულია არჩევითი სასწავლო კურსების შესწავლის წინაპირობები და 
თანმიმდევრობა.  
ერთი აკადემიური სასწავლო წელი მოიცავს 40 კვირას, ერთი სემესტრი 20 კვირა, მათ  შორის 15 

კვირა  სასწავლო, დანარჩენი 5 კვირა სასესიო. კერძოდ, მე–17 და მე–18 კვირა დასკვნითი გამოცდების 

პერიოდი, მე–19 და მე–20 კვირა დამატებითი დასკვნითი გამოცდების პერიოდი. დასკვნით და 

შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არა ნაკლებ 5 დღისა.  მე–8 კვირაში 

ტარდება შუალედური გამოცდები.  

საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული  სასწავლო კურსები მიმართულია პროგრამაში 

დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად მისაღები კვალიფიკაციის შესაბამისი 

კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე. მისაღწევი კომპეტენციების ფორმირების ლოგიკური თანმიმდევ-

რობა განსაზღვრავს საბაკალავრო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტურას და სასწავლო გეგმას. 

პროგრამას დანართის სახით ახლავს კომპეტენციების ფორმირების რუკა. 

სწავლა-სწავლების ფორმები 

სასწავლო პროცესში გამოიყენება სწავლისა და სწავლების შემდეგი ფორმები: ლექცია, სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობა (ჯგუფური მუშაობა/სემინარული/პრაქტიკული/ლაბორატორიული მეცადი-

ნეობები, პროექტებზე მუშაობა), სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობა (ლიტერატურის 

დამუშავება, ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან მუშაობა, პრეზენტაციის მომზადება და სხვა) და 

პრაქტიკა. 
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები  

სწავლების პროცესის ორგანიზება მიზნად ისახავს ისეთი მეთოდების გამოყენებას, რომელიც 

საბაკალავრო პროგრამის რეალიზაციის შედეგად უზრუნველყოფს მისანიჭებელი აკადემიური 

ხარისხის შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მიღწევას. სასწავლო პროცესში 

გამოიყენება  სწავლებისა და სწავლის  შემდეგი მეთოდები: 

 ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი გულისხმობს სალექციო მასალის გადაცემას 

სტუდენტისათვის ვერბალური გზით, რომლის დროსაც გამოიყენება კითხვა–პასუხის, 

ინტერაქტიული მუშაობის, პრაქტიკული სიტუაციის აღწერის საფუძველზე თეორიული 

დებულებების ახსნის მეთოდები; 

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი - დამოუკიდებლად მიცემული საკითხავი მასალის გაცნობა, 

დამუშავება და ანალიზი; 

 წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: თეზისების 

შედგენა, რეფერატის, პროექტის ან ესეს შესრულება, და ა.შ. 

 პრაქტიკული მეთოდები სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს.  სტუდენტი 

შეძენილი ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას, 

მაგალითად:  პრაქტიკული/ლაბორატორიული მეცადინეობა, პრაქტიკა.  

 დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის 

ხარისხსა და აქტივობას. ამასთან,  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. 

 შემთხვევის ანალიზი (Case study) - ლექტორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე 

განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად 

შეისწავლიან საკითხს.  

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

ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია 

რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. 

აღნიშნული 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. 

 დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას 

გულისხმობს. შედეგის მიიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში 

უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მივაწოდოთ სტუდენტებს. 

შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ლექტორის, 

ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის 

აღქმის სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს 

დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს 
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საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს, როგორიცაა, 

მაგალითად, მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა, მისი საფეხურების დაფაზე თვალსაჩინოდ 

წარმოდგენის სახით. 

 ინდუქცია - სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი 

ცოდნის ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან 

ზოგადისკენ, ფაქტების განზოგადებისკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას 

პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისკენ.  

 დედუქცია - სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის 

გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის 

ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისკენ. 

 ანალიზი - ამ მეთოდის გამოყენებით სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილება 

კონკრეტული შემთხვევები. სტუდენტები საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხის მანამდე უცნობ 

მხარეებს. ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 

ნაწილებად დაშლაში, რაც ამარტივებს დასმული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული 

საკითხების დეტალურ გაშუქებას.  

 სინთეზის მეთოდი - გულისხმობს ცალკეული საკითხების თავმოყრით მთლიანის შესახებ 

წარმოდგენის შექმნას. იგი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც „მთელი“–ს დანახვის უნარის 

განვითარებას. 

 ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს 

მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 

მოცემული თემის ფარგლებში. 

 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს ლექტორისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული 

მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

 ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი ითვალისწინებს უცხო ენის სწავლების 

პროცესში ელექტრონული რესურსების გამოყენებას. სასწავლო კურსის სილაბუსში კონკრეტულად 

არის წარმოდგენილი სასწავლო კურსის განხორციელებისას გამოყენებული სწავლების მეთოდები. 

 აუდიო-ვიზუალური მეთოდი - ლექცია/პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ მეცადინეობებზე 

გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სლაიდები, პრეზენტაციები, სტუდენტები პასუხობენ 

კითხვებზე; ლექტორი ამახვილებს ყურადღებას საკვანძო სიტყვებზე, ხდება მათი ამოწერა 

დემონსტრირების მეთოდით დაფაზე. 

 

სწავლის შედეგები 
 

დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები 

საბაკალავრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი 

განხორციელება უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს პირველი 

საფეხურის (ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი სწავლის შედეგების მიღწევას: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

სტუდენტმა იცის: 

 ინფორმაციის კომპიუტერში წარმოდგენის, გადაცემისა და კოდირების საკითხები; 

 კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საკითხები; 

 ოპერაციული სისტემებთან მუშაობა; 

 კომპიუტერულ ტექნიკაში უწესივრობების დადგენის და აღმოფხვრის მეთოდები; 

 ალგორითმული ხასიათის ამოცანის დასმის, ამოცანის შინაარსიდან გამომდინარე შესაბამისი 

მოდელის აგების და ალგორითმის შედგენის პროცედურები;  

 ალგორითმების აგებისა  და მათი პროგრამული რეალიზაციის წესი C++ და  C# 

დაპროგრამების ენებზე; 
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 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების გამოყენების  პრინციპები; 

 პარალელური დაპროგრამების ძირითადი კონცეფციები და მოქმედების პრინციპები;  

 პარალელური პროცესებითა და ნაკადებით პროგრამის აგების სტრუქტურა; 

 წრფივი ალგებრის ელემენტები; 

 დისკრეტული სიდიდეები და მათი კლასიფიკაცია; 

 ალბათობის თეორიის ელემენტები; 

 მონაცემთა ბაზის  დაპროექტების ძირითადი პრინციპები;  ბაზის ცხრილების, მოთხოვნების, 

ანგარიშების და ფორმების შექმნის, ბაზის ადმინისტრირებისა და მართვის ძირითადი 

პრინციპები; 

 თანამედროვე ვებ ტექნოლოგიების სტანდარტები. HTML  და CSS ტექნოლოგიების 

დანიშნულება და შესაძლებლობები.  

 სენსორული სისტემების დაპროექტების ზოგადი პრინციპები; 

 კლიენტ-სერვერული და ფაილ-სერვერული არქიტექტურა;  

 სერვერების კონფიგურაციები და მართვის წესები; 

 ქსელში პრობლემების დადგენისა და აღმოფხვრის საშუალებები; 

 ქსელური მოწყობილობების ადმინისტრირებისა და მონიტორინგის მექანიზმები; 

 კრიპტოგრაფიული ალგორითმები; 

 Cisco IOS - ის ძირითადი ბრძანებები; 

 ქსელის მარშრუტიზაციის პრინციპები; 

 ქსელში არსებული ძირითადი პროტოკოლები; 

 ინფორმაციის დაცვის საშუალებები; 

 მიკროპროცესორული მოწყობილობების მუშაობის პრინციპები; 

 ციფრული ტექნიკის კომპონენტებისა და ელემენტების მუშაობის პრინციპები; 

 უსადენო ქსელების სკანირების და აუთენტიფიკაციის მექანიზმები; 

 უსადენო ქსელებში დაშიფვრის მეთოდები; 

 

აცნობიერებს: 

 ალგორითმიზაციისა და ამოცანის პროგრამული რეალიზაციის მნიშვნელობას, ობიექტზე 

ორიენტირებული დაპროგრამების ძირითადი კონცეფციების გამოყენებას დაპროგრამების 

პროცესში; 

 მათემატიკური აპარატის გამოყენების ეფექტურობას სხვადასხვა სახის ამოცანის 

ამოსახსნელად;  

 პროგრამირებაში დასმული ამოცანის გადაწყვეტის ხერხების რამდენიმე ვარიანტიდან 

ოპტიმალურის ამორჩევის საჭიროებას; 

 სენსორული სისტემების პრაქტიკული გამოყენების მნიშვნელობას; 

 პარალელური პროგრამირების გამოყენების მნიშვნელობას; 

 კომპიუტერული სისტემების გამართულად მუშაობის მნიშვნელობას; 

 კომპიუტერული ქსელის მართვის და მისი შეუფერხებლად მუშაობის მნიშვნელობას; 

 ქსელში მონაცემების უსაფრთხოებისა და დაცვის მნიშვნელობას; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

სტუდენტს შეუძლია: 
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 კომპიუტერის გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა, კომპიუტერის მოწყობილობებს 

შორის ინფორმაციის გადაცემაზე კონტროლი და დაკვირვება, პერიფერიულ მოწყობი-

ლობებთან კავშირის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში, წარმოქმნილი უწესივრობების 

აღმოფხვრა; 

 ოპერაციული სისტემებთან მუშაობა, არსებული ოპერაციული სისტემების  განახლება, 

დრაივერების დაყენება, ოპერაციული სისტემის მონიტორინგი და მართვა, ოპერაციულ 

სისტემაში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოჩენა და დიგნოსტირება; 

 კომპიუტერის მუშაობისას პროგრამული და ტექნიკური გაუმართაობის დიაგნოსტიკა და 

პრობლემის აღმოფხვრა; 

 კონკრეტული ამოცანის ამოხსნის შესაბამისი ოპტიმალური ალგორითმის აგება და მისი 

პროგრამული რეალიზაცია C++ და C#  დაპროგრამების ენების გამოყენებით; 

 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების გამოყენება პრაქტიკული ამოცანების 

გადასაჭრელად; 

 Windows ფორმების საშუალებით პროგრამის დიზაინის აგება Visual Studio-ს გარემოში. 

ფორმებთან მუშაობა, ფორმებიდან მიღებული და ფორმისათვის გადაცემული ინფორმაციის 

დამუშავება; 

 კონკრეტულ ამოცანებში პარალელური პროგრამირების გამოყენება; 

 სიმრავლეებზე ოპერაციების წარმოება; 

 გრაფებზე მოქმედებების ჩატარება; 

 მონაცემთა ბაზების აგება და მართვა; 

 ვებ საიტის აწყობა HTML/CSS ტექნოლოგიის საშუალებით; 

 კომპიუტერის აპარატურული შესაძლებლობების განსაზღვრა და მოთხოვნის შესაბამისი 

კომპიუტერის აწყობა; 

 ქსელის ადმინისტრირებისათვის საჭირო ქსელური და პროგრამული  უზრუნველყოფის 

შერჩევა, ინსტალაცია, გამართვა და ადმინისტრირება; 

 ქსელური ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია და მართვა; 

 ქსელურ ოპერაციულ სისტემაში შექმნილი პრობლემის გასწორება; 

 ინტერნეტ პროვაიდერის სერვერზე ქსელის მიერთება და მართვა; 

 სერვერის პროგრამული ადმინისტრირება; 

 კორპორაციულ ქსელში რესურსების გაერთიანება და მართვა;  

 ქსელში მონაცემის დაცვა და ქსელური ანტივირუსული პროგრამების გამოყენება; 

 Cisco packet tracer-თან მუშაობა; 

 მარშრუტიზატორების კონფიგურირება; 

 დომენების გაწერა სერვერზე; 

 FTP ფაილური სერვერის მოწყობა; 

 DNS, WEB, Print, DHCP სერვერების მოწყობა და მართვა; 

 პროცესორების სხვადასხვა მოდელისათვის შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის 

შერჩევა და ინსტალაცია; 

 ინფორმაციის დაცვისათვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება; 

 მიკროპროცესორული მოწყობილობების ფუნქციონირებაში გარკვევა და მათი გამოყენება;  

 უსადენო ქსელები და მათი უსაფრთხოების საკითხები. 

 

დასკვნის უნარი 

 დაპროგრამების მეთოდების გამოყენებით, მონაცემების ანალიზის უნარი;  
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 არსებული მონაცემების  ანალიზის საფუძველზე კომპიუტერულ ტექნიკაში უწესივრობების 

აღმოჩენა და დიაგნოსტიკა, დასაბუთებული დასკვნისა და პრობლემის გადაჭრის გზების 

შემუშავება; 

 მონაცემთა ბაზაში მონაცემების ტიპებზე, ცხრილებზე, ცხრილებს შორის კავშირებზე 

დაკვირვებით ანალიზის გაკეთება და შესაბამისი დასკვნის გამოტანა ბაზის ოპტიმიზაციის 

მიზნით; 

 კომპიუტერულ ქსელებში გადასაწყვეტი ამოცანის ანალიზის შედეგად დასკვნების გამოტანა, 

პრობლემის გადაჭრის გზების შემუშავება და შესაბამისი პროცესების დაგეგმვა; 

 კომპიუტერული ქსელის მუშაობაზე მონიტორინგის წარმოება, მიღებული ინფორმაციის 

გადამუშავება და შესაბამისი დასკვნის გამოტანა, ქსელში წარმოშობილი უწესივრობის 

შესახებ დასკვნის მომზადება და პრობლემის გადაჭრის გზების შემუშავება; 

 უსადენო ქსელების მონიტორინგისა და აუდიტის შედეგად ქსელის გაუმართაობის დადგენა 

და შესაბამისი დასკვნის მომზადება. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 შეუძლია იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება და  სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის 

ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა, შესაბამისი დარგის აკადემიურ თუ პროფესიულ 

საზოგადოებასთან  დისკუსიაში მონაწილეობის მიღება; 

 შეუძლია საჯარო გამოსვლისთვის პრეზენტაციის მომზადება;  

 კომუნიკაციის დამყარება ზეპირი ან წერითი ფორმით კომპიუტერული ქსელის შესახებ 

არსებულ თემებზე; 

 კომუნიკაცია სერვერების მართვის სპეციალისტებთან და სერვერების მომხმარებლებთან;  

 კომუნიკაციის დამყარება ზეპირი ან წერითი ფორმით ინფორმაციის უსაფრთხოებისა და 

დაცვის შესახებ არსებულ თემებზე; 

 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება საჭირო 

ინფორმაციის მოძიებისა და გადაცემის მიზნით. 

 

 

უცხო ენაზე კომუნიკაციის უნარი 

ინგლისურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი: 

 შეუძლია გამოიყენოს B2.2 დონეზე 4 ძირითადი ენობრივი უნარ-ჩვევა: კითხვა, წერა, მოსმენა, 

საუბარი;  

 კითხვა: B2.2 დონის შესაბამისი მხატვრული, ინფორმაციული და სხვა  ხასიათის ტექსტის 

წაკითხვა და შინაარსის გაგება; კითხვის სხვადასხვა სახის  ფლობა: ჩუმი კითხვა, სწრაფი 

კითხვა, გაცნობითი, შერჩევითი და ინტენსიური კითხვა; გარკვევით და გამართულად 

ნაცნობი ტექსტის წაკითხვა შესაბამისი კითხვის წესებისა და ინტონაციის დაცვით;  

 წერა: ორთოგრაფიულად, გრამატიკულად და აზრობრივად სწორად წერის უნარ-ჩვევების 

ჩამოყალიბება, საქმიანი მიმოწერის ჩვევების ჩამოყალიბება (დაწეროს ოფიციალური 

წერილი, თხზულება და ესე). სტუდენტი შეძლებს წერისას გამოიყენოს ნასწავლი ლექსიკური 

ერთეულები, დარგობრივი ტერმინები, და ფორმალური კონსტრუქციები, ტექსტის ამა თუ იმ 

სახეობის სტრუქტურული მახასიათებლები; 
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 მოსმენა: აუთენტური ინგლისური მეტყველების გაგება, ყურადღების კონცენტრაციის 

უნარის გაუმჯობესება, მოსმენილი მასალიდან ზოგადი და კონკრეტული ინფორმაციის 

გაგება და მისი შინაარსის გადმოცემა. უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის ყოფით და 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების თემებზე მიმდინარე ინტერაქციის გაგება (დიალოგი, 

ინტერვიუ); ზოგადი შინაარსის გასაგებად  ნაცნობ ლექსიკაზე დაყრდნობით ამოიცნოს 

კონტექსტი; 

 საუბარი: შეუძლია სხვადასხვა კომპლექსური ზოგადი და დარგობრივი თემატიკის ირგვლივ 

ლექსიკური და გრამატიკული ნორმატივების დაცვით საუბარი. საკუთარი მოსაზრების 

გამოხატვა განვლილი ლექსიკური მასალის გამოყენებით. დიალოგის გამართვა, როლური 

გათამაშება, საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ პრობლემურ საკითხებზე 

მსჯელობა-კამათი (მონოლოგური/ დიალოგური). 

 

სწავლის უნარი 

 შეუძლია საკუთარი ცოდნის დონის შეფასება, თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების 

პარალელურად, მიღებულ ცოდნაზე დაყრდნობით, ახალი ტექნოლოგიების ათვისება; 

 კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი დამოუკიდებლად შეძლებს განვითარებას. აქვს უნარი 

დამოუკიდებლად გაიღრმავოს ცოდნა პროგრამირების ენებში, მონაცემთა ბაზებთან  და 

გრაფიკულ ობიექტებთან  მუშაობისათვის. 

 შეუძლია ახალი ინფორმაციის მოპოვება და ახალი ინტელექტუალური ტექნოლოგიების 

ათვისება მის წინაშე დასმული ტექნიკური ამოცანების დამოუკიდებლად გადასაჭრელად;  

 შეუძლია დამოუკიდებლად გადაჭრას მის წინაშე დასმული უცნობი ტექნიკური ხასიათის 

ამოცანები და აითვისოს ახალი ქსელური ტექნოლოგიები;  

 აითვისოს ახალი ქსელური და მიკროპროცესორული მოწყობილობების მუშაობის 

პრინციპები და პრაქტიკაში გამოყენების ხერხები; 

 თანმიმდევრულად შეაფასოს საკუთარი ცოდნა და განსაზღვროს შემდგომი სწავლის 

საჭიროება. 

 

ღირებულებები 

 სტუდენტს გათავისებული აქვს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში ეთიკური 

პასუხისგებლობა, მომხმარებლის ინტერესის მაქსიმალურად გათვალისწინების 

აუცილებლობა, პროფესიული შესაძლებლობების ფარგლებში პასუხისმგებლობის აღების 

აუცილებლობა; 

 გათავისებული აქვს კიბერსივრცის სამართლებრივი რეგულირების აუცილებლობა; 

 გათავისებული აქვს ინფორმაციის დაცვისათვის საჭირო პროფესიული ღირებულებები; 

 გაცნობიერებული აქვს კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების სფეროში ეთიკური პასუ-

ხისგებლობა;  

 გათავისებული აქვს ქსელის უხარვეზოდ და უსაფრთხოდ მუშაობის, ქსელური სისტემების 

დაცვის მნიშვნელობა;  

 ქსელის ადმინისტრატორის პასუხისმგებლობა და ის ღირებულებები, რაც საჭიროა სერ-

ვერების მართვისა და ადმინისტრირების პროცესში. 
 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებულ „უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესს“, რომელიც ითვალისწინებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

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

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

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

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

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

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

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

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით   დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ 

გასვლის უფლება.  

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

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

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა: დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა 

სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის 

გათვალისწინებით უგროვდება 51 ქულა. 

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში დამატებით გამოცდაზე გასვლის 

უფლება აქვს იმავე სემესტრში. დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი 

უნდა იყოს არა ნაკლებ 10 დღისა. 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას. რომელიც ნაწილდება 

შემდეგნაირად: 

შუალედური სემესტრული შეფასება - მაქსიმუმ 60 ქულა;  

დასკვნითი გამოცდა - მაქსიმუმ 40 ქულა. 

 სასწავლო კურსის განხორციელების პერიოდში მე-8 კვირას ტარდება ერთი შუალედური 

გამოცდა - მაქსიმალური შეფასება 20 ქულა. პრაქტიკის  შუალედური გამოცდისათვის შესაძლებელია 

განსხვავებული შეფასების ქულების დადგენა. 

 

შუალედური შეფასება (მაქსიმუმ 60 ქულა) დაყოფილია კომპონენტებად:  

 აქტივობა  (მაქსიმუმ 40 ქულა) - სამუშაო ჯგუფში მუშაობა (სემინარული/პრაქტიკული/ 

ლაბორატორიული მეცადინეობა), პროექტებისა და რეფერატის მომზადება-პრეზენტაცია, 

ქვიზი და სხვ. (კონკრეტდება სილაბუსებში)  

 შუალედური გამოცდა (მაქსიმუმ 20 ქულა) - (ფორმატი კონკრეტდება სილაბუსებში)  
 

კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლებელია შუალედური 

შეფასების ელემენტში შემავალი კომპონენტების დაზუსტება: კომპონენტების შინაარსსა და ხვედრით 

წილს განსაზღვრავს სასწავლო კურსის განმახორციელებელი  ლექტორი შესაბამის სილაბუსში. 
 

შუალედური შეფასებების შედეგებით სტუდენტმა უნდა გადალახოს არანაკლებ 30 % = 18 ქულა.       

წინააღმდეგ შემთხვევაში არ დაიშვება დასკვნით გამოცდაზე. 

დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ზღვარია 50% =20 ქულა. 
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პრაქტიკის შეფასება 

პრაქტიკა: პრაქტიკის შეფასება  ხდება შუალედური შეფასების  და დასკვნითი გამოცდის 

საფუძველზე. პრაქტიკის ანგარიშის შეფასება ხდება მრავალკომპონენტიანი 100-ქულიანი სისტემით 

კანონმდებლობით დადგენილი სტუდენტთა მიღწევის შეფასების წესის შესაბამისად. დადებითი 

შეფასების მინიმალური ზღვარია 51 ქულა.  

 

შენიშვნა:   

შეფასების წესი, ფორმები, კომპონენტები, კრიტერიუმები და შესაბამისი ქულები მითითებულია 
შესაბამისი კურსის სილაბუსში; 

დასაქმების სფერო 

წინამდებარე  საგანმანათლებლო პროგრამის  კურსდამთავრებული  შეიძლება დასაქმდეს  ნებისმიერ 

კომპანიაში, რომლის საქმიანობა საჭიროებს ქსელის არსებობას და მართვას. აღნიშნული პროგრამის 

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს: ინტერნეტ და ციფრულ სატელევიზიო პროვაიდერულ 

კომპანიებში, ბანკებში, სააფთიაქო ქსელში, დიდი და საშუალო ზომის სავაჭრო ობიექტებში, 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (სკოლებში, კოლეჯებში, უნივერსიტეტებში); საჯარო და 

კერძო სექტორში, სამაუწყებლო კომპანიებში და ა.შ.). 

 
 
 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

 

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია უმაღლესი 

აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე – მაგისტრატურაში კანომდებლობით დადგენილი 

წესით. 

საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების მატერიალური რესურსი 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად და პროგრამით გათვა-

ლისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი 

მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: აუცილებელი სასწავლო აუდიტორიები, ბიბლიოთეკის წიგნადი 

ფონდი, აკადემიური პერსონალის სამუშაო სივრცე, საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 

შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფითა და ინტერნეტით, სერვერი, კომპიუტერებისა და 

ქსელების ლაბორატორია აღჭურვილი თანამედროვე აპარატურითა და ინსტრუმენტებით, 

უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში 

ჩართულობა. სასწავლო უნივერსიტეტის შენობა აღჭურვილია პროგრამის განხორციელებისთვის 

საჭირო შესაბამისი ინვენტარით. 
 

უნივერსიტეტის პარტნიორ ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში საწარმოო პრაქტიკაზე 

სტუდენტთა განაწილებას უზრუნველყოფს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების 

სკოლა შემდეგ ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში: 

1. შპს ,,იუნით“ 

2. შპს ,,ალგორითმი“. 

 

 



12 
 

საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების ადამიანური რესურსი 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელება უზრუნველყოფილია 

მაღალკვალიფიციური პერსონალით. საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო 

კურსებს უძღვება სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, სათანადო გამოცდილებისა 

და კომპეტენციის მქონე მოწვეული პერსონალი.  

 

 

შენიშვნა: საბაკალავრო პროგრამის დანართები წარმოადგენს პროგრამის განუყოფელ ნაწილს. 
 

კომპიუტერული სისტემები და ქსელები 

საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი:                                  ასოც. პროფესორი ბესიკი ტაბატაძე 

 

ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების მენეჯერი:                                         მ. ხურცილავა 

 

 

დანართი №2 

სწავლის შედეგების  - კომპეტენციების რუკა 

კომპეტენციების რუკა (კომპიუტერული სისტემები და ქსელები) 

№ სასწავლო კომპონენტი 

კომპეტენციები 

ც
ო

დ
ნა

 დ
ა 

გ
ან

ო
ბ

ი
ერ

ებ
ა 

ც
ო

დ
ნი

ს 

პრ
აქ

ტ
ი

კა
შ

ი
 

გ
ამ

ო
ყე

ნე
ბ

ი
ს 

უ
ნა

რ
ი

 

დ
აკ

ვნ
ი

ს 
უ

ნა
რ

ი
 

კო
მუ

ნი
კა

ც
ი

ი
ს 

უ
ნა

რ
ი

 

სწ
ავ

ლ
ი

ს 
უ

ნა
რ

ი
 

ღ
ი

რ
ებ

უ
ლ

ებ
ებ

ი
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  სავალდებულო კომპონენტები 

           საუნივერსიტეტო  სავალდებულო კურსები 

1 აკადემიური წერა x x   x x x 

2 კომპიუტერული უნარები I x x   x x   

3 კომპიუტერული უნარები II x x  x x x   

4 ინგლისური ენა 1(B1.1) x x   x     

5 ინგლისური ენა 2(B1.2) x x   x     

6 ინგლისური ენა 3(B2.1) x x   x     

7 ინგლისური ენა 4(B2.2) x x   x     

8 ინგლისური ენა 5(დარგობრივი) x x 
 

x x   

9 ინგლისური ენა 6(დარგობრივი) x x 
 

x x   

           სპეციალობის სავალდებულო კურსები 

10 კალკულუსი  x x x 
 

x 
 

11 
კომპიუტერის ტექნიკური უზრუნველყოფის 

ელემენტები x x x 
 

x x 

12 ზოგადი ფიზიკა x x x 
 

x 
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13 წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია x x x 
 

x 
 14 ოპერაციული სისტემები x x 

  
x 

 15 კომპიუტერის არქიტექტურა x x 
  

x 
 16 დაპროგრამების საფუძვლები C++ 1 x x x 

 
x 

 17 მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (Ms Access) x x x  x 

 18 შესავალი კომპიუტერულ ქსელებში x x 
  

x 
 19 დაპროგრამების საფუძვლები C++ 2 x x x 

   
20 კომპიუტერული გრაფიკის ინსტრუმენტები  

x x x x x x 

21 კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება 
x x x x x x 

22 
ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება 

C++ x x x x x x 

23 ვებ დიზაინის საფუძვლები html, CSS 
x x x x x x 

24 

ალბათობის თეორია და მათემატიკური 

სტატისტიკა 

x x x    

25 
სერვერების ადმინისტრირება 

x x x x x x 

26 
ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება  

c# 1 x x x x   

27 ინტელექტუალური სენსორული სისტემები 
x x x  x  

28 
ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება  

c# 2 x x x x x x 

29 
ქსელური ოპერაციული სისტემები  

x x   x  

30 მიკროპროცესორული მოწყობილობები 
x x x  x  

31 ალგორითმები x x x  x x 

32 
ინფორმაციის დაცვა და უსაფრთხოება 

x x 
 

x x x 

33 ოპტიმიზაციის მოდელები 
x x x x x 

 

34 უსადენო ქსელები და მათი უსაფრთხოება x x x 

 

x 

 
35 

პროექტი სპეციალობაში (კომპიუტერული 

ქსელები და სისტემები) x x x x x x 

           საბაკალავრო პროგრამის პრაქტიკის კომპონენტი 

36 პრაქტიკა    x x x x x 

 

 
დანართი №3 

საბაკალავრო პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/მოწვეული პერსონალი 

№ სასწავლო კურსი სახელი, გვარი დაკავებული თანამდებობა 

1 
აკადემიური წერა მაია პაპუნაშვილი მოწვეული ლექტორი 

2 
კომპიუტერული უნარები I თეიმურაზ სტურუა 

ასოცირებული პროფესორი 
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3 
კომპიუტერული უნარები II თეიმურაზ სტურუა 

პროფესორი 

4 
ინგლისური ენა 1 ნანა ახობაძე 

ასოცირებული პროფესორი 

5 
ინგლისური ენა 2 ნანა ახობაძე 

ასოცირებული პროფესორი 

6 
ინგლისური ენა 3 ფიქრია თორია 

ასოცირებული პროფესორი 

7 
ინგლისური ენა 4 ფიქრია თორია 

ასოცირებული პროფესორი 

8 

ინგლისური ენა 5 

(დარგობრივი) 
თეა თოდუა 

პროფესორი 

9 

ინგლისური ენა 6 

(დარგობრივი) 
თეა თოდუა 

პროფესორი 

10 
კალკულუსი ალექსანდრე აპლაკოვი  პროფესორი 

11 

კომპიუტერის ტექნიკური 

უზრუნველყოფის 

ელემენტები 

კარლო კვიჟინაძე მოწვეული ლექტორი 

12 
ზოგადი ფიზიკა მზია ცირეკიძე მოწვეული ლექტორი 

13 

 წრფივი ალგებრა და 

ანალიზური გეომეტრია 
ალექსანდრე აპლაკოვი პროფესორი 

14 
ოპერაციული სისტემები 

გიორგი 

მამათელაშვილი  
მოწვეული ლექტორი 

15 

კომპიუტერის 

არქიტექტურა 

 გიორგი 

მამათელაშვილი 
მოწვეული ლექტორი 

16 

დაპროგრამების 

საფუძვლები C++ 1 
თეა თოდუა პროფესორი 

17 

მონაცემთა ბაზების 

დაპროექტება (Ms Access) 
კობა ბაკურია ასოცირებული პროფესორი 

18 

შესავალი კომპიუტერულ 

ქსელებში 

გიორგი 

მამათელაშვილი  
მოწვეული ლექტორი 

19 

დაპროგრამების 

საფუძვლები C++ 2 
თეა თოდუა პროფესორი 

20 

კომპიუტერული 

გრაფიკის 

ინსტრუმენტები 

ქეთევან 

მამათელაშვილი 
მოწვეული ლექტორი 

21 

კომპიუტერული 

ქსელების 

ადმინისტრირება 

გიორგი 

მამათელაშვილი  
მოწვეული ლექტორი 

22 

ობიექტზე 

ორიენტირებული 

პროგრამირება C++ 

ბესიკი ტაბატაძე ასოცირებული პროფესორი 

23 

ვებ დიზაინის 

საფუძვლები html, CSS 
თეიმურაზ სტურუა პროფესორი 
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24 

ალბათობის თეორია და 

მათემატიკური 

სტატისტიკა 

გივი ფიფია ასოცირებული პროფესორი 

25 

სერვერების 

ადმინისტრირება 
გიორგი 

მამათელაშვილი  
მოწვეული ლექტორი 

26 

ობიექტზე 

ორიენტირებული 

პროგრამირება  c# 1 

ბესიკი ტაბატაძე ასოცირებული პროფესორი 

მიხეილ გაგოშიძე ასისტენტი 

27 ინტელექტუალური 

სენსორული სისტემები 
თეა თოდუა პროფესორი 

28 

ობიექტზე 

ორიენტირებული 

პროგრამირება  c# 2 

ბესიკი ტაბატაძე ასოცირებული პროფესორი 

მიხეილ გაგოშიძე ასისტენტი 

29 

ქსელური ოპერაციული 

სისტემები  
გიორგი 

მამათელაშვილი  
მოწვეული ლექტორი 

30 

მიკროპროცესორული 

მოწყობილობები 
სიმონ ხოშტარია მოწვეული ლექტორი 

31 

ალგორითმები 
თეოდორე ზარქუა პროფესორი 

32 

ინფორმაციის დაცვა და 

უსაფრთხოება იოსებ ქართველიშვილი ასოცირებული პროფესორი 

33 

ოპტიმიზაციის 

მოდელები იოსებ ქართველიშვილი ასოცირებული პროფესორი 

34 

უსადენო ქსელები და 

მათი უსაფრთხოება 
იოსებ ქართველიშვილი ასოცირებული პროფესორი 

 


