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საინფორმაციო ტექნოლოგიები და კომპიუტერული მოდელირება 
 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ინფორმატიკის მაგისტრი 

კრედიტების რაოდენობა - 120 ECTS  კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ჰამლეტ მელაძე 

საკონტაქტო ნომერი: 599-57-44-56 

 

უნივერსიტეტი აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით და კომპიუტერული ლაბორატორიებით, რაც, 

თეორიულ ცოდნის მიღებასთან ერთად,  სტუდენტს უახლესი საინფორმაციო ტექნოლოგიების პრაქ-

ტიკული გამოყენების საშუალებას აძლევს.  

პროგრამა შედგენილია საინფორმაციო ტექნოლოგიებში თანამედროვე საბაზრო მოთხოვნების და 

სამომავლო პერსპექტივების გათვალისწინებით, რაც კურსდამთავრებულების კონკურენტუნარიანობას 

განაპირობებს. 

სასწავლო პროცესს უძღვებიან მაღალკვალიფიციური პროფესორ-მასწავლებლები, რაც კვალიფიციური 

კადრის მომზადების გარანტიას იძლევა. 

პროგრამა სტუდენტს სთავაზობს არჩევით სასწავლო კურსებს, რაც საშუალებას აძლევს მას 

სიღრმისეულად შეისწავლოს მისთვის სასურველი მიმართულება.  

 

1. მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია კომპიუტერული ტექნოლოგიების მაღალკვალიფიციური 

სპეციალისტების მომზადებაზე, ამ მიმართულებით საქმიანობისათვის აუცილებელი პროფესიული ჩვევე-

ბის ჩამოყალიბება–განვითარებაზე.  

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია:   

 ინფორმატიკის დარგის ისეთი სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც თეორიულ ცოდნასთან 

ერთად ექნებათ თანამედროვე კომპიუტერებისა და უახლესი საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

პრაქტიკული გამოყენების უნარი ადამიანების საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში.  

 ინფორმატიკის დარგის ისეთი სპეციალისტების მომზადება, რომელთაც შეეძლებათ მონაწილეობა 

მიიღონ ინფორმატიკის დარგის განვითარებისათვის გამიზნულ კვლევით და პრაქტიკულ საქმიანო-

ბაში.  

 გუნდურად მუშაობის უნარის გამომუშავება საერთო მიზნების მისაღწევად პირადი ინიციატივისა და 

ჯგუფური თანამშრომლობის ინტეგრების საფუძველზე.  

 უზრუნველყოს კურსდამთავრებულები ისეთი ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით, რომ ისინი იყვნენ 

კონკურენტუნარიანები შრომით ბაზარზე. 

 კურსდამთავრებულებს გამოუმუშაოს ახალ სიტუაციებში ადაპტაციის და დამოუკიდებლად ახალი 

ცოდნის შეძენის უნარი. 

 

2. სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

სამაგისტრო კურსის შესწავლის შედეგად: 

 მაგისტრი შეიძენს ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული მოდელირების სისტემურ 

და ღრმა ცოდნას, რაც მისცემს მას ახალი ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას;  
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 მაგისტრი შეძლებს თავი გაართვას სხვადასხვა ობიექტისა თუ მოვლენის მათემატიკური მოდელების 

აგებასა და მეცნიერული გათვლების ჩატარებას უახლესი კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

გამოყენებით;  

 მაგისტრი შეძლებს თავის საქმიანობაში სწორად შეარჩიოს და მიზნობრივად გამოიყენოს კომპიუტე-

რული ტექნოლოგიების მზა საშუალებები; 

 მაგისტრი შეძლებს მიიღოს მონაწილეობა ინფორმატიკის დარგის განვითარებისთვის გამიზნულ 

კვლევით და პრაქტიკულ საქმიანობაში. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 

 კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტების განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება, 

პრობლემების გადასაწყვეტად ახალი, ორიგინალური გზების ძიება; 

 კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტისას უახლესი კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიზნობრივი 

გამოყენება;  

 კონკრეტული ამოცანის გადაწყვეტისას პროგრამული ინსტრუმენტარისა და ტექნოლოგიური 

კომპონენტების მიზნობრივად გამოყენება.  

დასკვნის უნარი: 

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 

 კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტისათვის საჭირო მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და 

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;  

 ამა თუ იმ პრობლემის შესწავლისას წამოჭრილი ამოცანების ანალიზის საფუძველზე ოპტიმალური 

გადაწყვეტილების მიღება. 

კომუნიკაციის უნარი: 

სწავლის შედეგად კურსდამთავრებულს გამოუმუშავდება: 

 მსჯელობისა და მისგან გამომდინარე დასკვნების ნათლად, ზუსტად და ადრესატისათვის მისაღები 

ფორმით მიწოდების უნარი, როგორც ზეპირად, ასევე წერილობით; 

 როგორც ქართულ, ისე უცხო ენებზე საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებისა და აკადემიურ თუ 

პროფესიულ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის უნარი; 

 სამუშაო მიზნების მისაღწევად თანამედროვე ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების 

რესურსების ეფექტურად გამოყენების უნარი. 

სწავლის უნარი: 

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 

 ინფორმატიკის დარგის სწრაფი განვითარების პირობებში ცოდნის მუდმივად განახლება და ახალი 

ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად შესწავლა; 

 სწავლის გაგრძელებას დოქტორანტურაში კომპიუტერული ტექნოლოგიების, ასევე სხვა მომიჯნავე 

მიმართულებით როგორც საქართველოში, ისე  საზღვარგარეთ. 

ღირებულებები: 

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 

 პროფესიული საქმიანობა წარმართონ პიროვნული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, 

ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, ორგანიზებულობა და სხვ.) დაცვით; 

 დებატებში ჩართვა და სხვისი აზრის პატივისცემა;  
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 ზნეობრივი და პროფესიული ღირებულებებისადმი თავისი და კოლეგების დამოკიდებულებების 

ობიექტურ შეფასებას და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში საკუთარი წვლილის შეტანას; 

 ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების გააზრება; განსხვავებული კულტურული და რელიგიური 

ღირებულებების პატივისცემა; ახალი, გლობალიზაციის ეპოქისათვის დამახასიათებელი 

ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათი გააზრება. 

 

3. შეფასების სისტემა 

სტუდენტი პროგრამის თითოეულ კომპონენტში ფასდება 100 ქულიანი სისტემით, რომელიც მოიცავს 

შუალედურ შეფასებას და დასკვნით შეფასებას. ყოველი სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტი 

ასრულებს სილაბუსით გათვალისწინებულ დავალებებს, ამზადებს პრეზენტაციას, მონაწილეობს 

დისკუსიებში და ერთვება ყველა სხვა აქტივობაში, რაც აუცილებელია სასწავლო კურსის მიზნების 

მისაღწევად.  

100 ქულის განაწილება იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილზე. ამასთან, გამოკითხვის სახე, სტუდენტის 

მიერ მოსამზადებელი პრეზენტაციის და სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაცია დეტალურად არის 

მოცემული სასწავლო კურსების სილაბუსებში.  

 

100 ქულა 

შუალედური შეფასება - 60 ქულა დასკვნითი შეფასება - 40 ქულა 

შეფასების 

კომპონენტები 
ქულა 

მინიმალური 

კომპეტენციის 

ზღვარი 

 შეფასების 

კომპონენტი 
ქულა 

მინიმალური 

კომპეტენციის 

ზღვარი 

ყოველკვირეული/ 

სასემინარო 

შეფასებები 

20 8 
დასკვნითი 

წერითი 

გამოცდა 

40 21 
პრეზენტაცია 10 4 

შუალედური 

გამოცდა 
30 8 

 

ყოველ სასწავლო კურსში დასკვნითი გამოცდის ჩაბარება სავალდებულოა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის 

უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასების სახით მოპოვებული აქვს არანაკლებ 20 

ქულა.  

სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება ხორციელდება სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და 

შეფასების ინსტრუქციის შესაბამისად.  

შეფასების სისტემა, პროგრამის ყოველი კომპონენტისათვის ითვალისწინებს ხუთი სახის დადებით 

შეფასებას: 

 (A) ფრიადი –  91-100 ქულა;  

 (B) ძალიან კარგი –  81-90 ქულა;  

 (C) კარგი –  71-80 ქულა;  

 (D) დამაკმაყოფილებელი –  61-70 ქულა;  

 (E) საკმარისი – 51-60 ქულა.  

შეფასების სისტემა, ასევე, ითვალისწინებს ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

 (FX) ვერ ჩააბარა – 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 
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უფლება; დამატებითი გამოცდა ტარდება დასკვნითი შეფასების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 

დღის შემდეგ. 

 (F) ჩაიჭრა – 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ 

არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში 

მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება 

და აისახება სასწავლო კურსის საბოლოო შეფასებაში. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის 

მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F - 0 ქულა. 

 

4. საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

„მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის, ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხი ინფორმატიკაში, მათემატიკაში, აგრეთვე ნებისმიერ საბუნებისმეტყველო, 

საინჟინრო, ბიზნესის ადმინისტრირების ან ეკონომიკურ სპეციალობაში“. 

მაგისტრატურაში ჩარიცხვა ხდება საერთო სამაგისტრო და სპეციალობაში შიდა საუნივერსიტეტო 

გამოცდების შედეგების მიხედვით. 

 

5. საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები 

დისკუსია/დებატები, თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება,  ჯგუფური (collaborative) მუშაობა,   

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), ევრისტიკული მეთოდი,  შემთხვევების შესწავლა (Case 

study), გონებრივი იერიში (Brain storming) მეთოდის გამოყენება ეფექტიანია მრავალრიცხოვანი ჯგუფის 

არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:  

  პრობლემის/საკითხის განსაზღვრა შემოქმედებითი კუთხით;  

  დროის გარკვეულ მონაკვეთში საკითხის ირგვლივ მსმენელთა მიერ გამოთქმული იდეების კრიტიკის 

გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე);  

  შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად;  

  შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით; 

  გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამება დასმულ საკითხს;  

  უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო 

საშუალების გამოვლენა.  

დემონსტრირების მეთოდი,  ინდუქციური მეთოდი,  დედუქციური მეთოდი, ანალიზის მეთოდი,  

სინთეზის მეთოდი, ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი, წერითი მუშაობის მეთოდი,  

პრაქტიკული მეთოდები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება,  

პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია, ელექტრონული სწავლება (E-learning) – გულისხმობს სწავლებას 

ინტერნეტითა და მულტიმედიური საშუალებებით. იგი მოიცავს სწავლების პროცესის ყველა კომპონენტს 

(მიზნები, შინაარსი, მეთოდები, საშუალებები და სხვ.), რომელთა რეალიზება ხდება სპეციფიკური 

საშუალებებით. ელექტრონული სწავლება არის სამი სახის:  

 დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პედაგოგისა და მაგისტრანტების 

საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის გადაცემა ხორციელდება 

ელექტრონული კურსის საშუალებით; 

 დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას პროფესორის ფიზიკური 

დასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი თავიდან ბოლომდე დისტანციურად, ელექტრონული 

ფორმატით მიმდინარეობს;  

 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური) - სწავლების ძირითადი ნაწილი მიმდინარეობს 

დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი ხორციელდება საკონტაქტო საათების ფარგლებში. 

 

 


