
1 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

 

 

მაღალი ენერგიების თეორიული ფიზიკა - ველის კვანტური 

თეორია და ელემენტარული ნაწილაკები 

 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ფიზიკის მაგისტრი 

კრედიტების რაოდენობა - 120 ECTS  კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ანზორ ხელაშვილი 

საკონტაქტო ნომერი: 599 17 27 75 

 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა იძლევა ღრმა და ფუნდამენტურ ცოდნას თანამედროვე 

ფიზიკაში და სტუდენტს აძლევს საშუალებას დაეუფლოს მეცნიერული კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევებს. 

სამაგისტრო პროგრამის დამთავრების შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება ცოდნა თანამედროვე და 

უახლესი ექსპერიმენტული კვლევების შესახებ, რაც საშუალებას მისცემს მონაწილეობა მიიღოს 

თანამედროვე თეორიული და ექსპერიმენტული შედეგების დამუშავებაში. 

პროგამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მრავალწლიანი სწავლებისა და 

კვლევის გამოცდილება უზრუნველყოფს კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის 

მომზადებას. 

 

1. მიზანი: 

მისცეს სტუდენტს მრავალმხრივი და ღრმა ფუნდამენტური ცოდნა თანამედროვე ფიზიკაში; 

განსაკუთრებით ველის კვანტურ თეორიაში, რომელიც არის სამყაროს შესწავლის ენა, აგრეთვე დააუფლოს 

იგი მეცნიერული კვლევა-ძიებისა და მათი სწავლების უნარ-ჩვევებს. 

 

სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია მაღალი ენერგიების თეორიული ფიზიკის სპეციალისტების 

მომზადებაზე, ამ მიმართულებით საქმიანობისათვის აუცილებელი პროფესიული ჩვევების 

ჩამოყალიბება–განვითარებაზე:  

 

 მაღალი ენერგიების  ფიზიკის დარგის ისეთი სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც თეორიულ 

ცოდნასთან ერთად ექნებათ წარმოდგენა თანამედროვე და უახლესი ექსპერიმენტული კვლევების 

შესახებ. შეეძლებათ  მონაწილეობა მიიღონ თანამედროვე თეორიული და ექსპერიმენტული 

შედეგების დამუშავებაში და ინტერპრეტაციაში.  

 გამოუმუშავოს სტუდენტს გუნდურად მუშაობის უნარი  საერთო მიზნების მისაღწევად პირადი 

ინიციატივისა და ჯგუფური თანამშრომლობის ინტეგრირების საფუძველზე.  

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

კონკურენტუნარიანები შრომით ბაზარზე. 

 კურსდამთავრებულებს გამოუმუშაოს ახალ სიტუაციებში ადაპტაციის და ახალი ცოდნის 

დამოუკიდებლად შეძენის უნარი. 
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2. სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

 ეცოდინება სამაგისტრო პროგრამის სფეროში ძირითადი მიღწევები და მათი ანალიზისა და გადაჭრის 

თანამედროვე მეცნიერული საშუალებები და შესაძლებლობები; 

 სტუდენტი მიიღებს ღრმა და სისტემურ ცოდნას: 

 კვანტური ველის თეორიის ძირითად პრინციპებზე და  დაკვანტვის მეთოდების შესახებ, ეცოდინება  

ოპერატორული აღრიცხვა,  

 მიიღებს ძირითად წარმოდგენებს ფეინმანის დიაგრამებზე, სიმეტრიების, გარდაქმნების 

გენერატორების, შენახვადი სიდიდეების ურთიერთკავშირის შესახებ.  

 მაგისტრანტებს ექნებათ წარმოდგენა ყალიბრულ პრინციპზე, მის მნიშვნელობაზე მთელ ფიზიკაში.  

 მაგისტრანტი მიიღებს ფუნდამენტურ ცოდნას კვანტური ქრომოდინამიკის ძსირითადი პრინციპების 

შესახებ, ღრმად არადრეკადი პროცესების მნიშვნელობის შესახებ, მათი გათვლის მეთოდების შესახებ. 

გაერკვევა რელატივისტურ კინემატიკაში, ეცოდინება ნაწილაკებს შორის მიმდინარე პროცესების 

ანალიზი 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

კურსდამთავრებულს შეეძლება:  

 მეცნიერულ-კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობის დროს წამოჭრილი ამოცანების ფორმულირება 

და გადაწყვეტა; კონკრეტული გამოკვლევებიდან გამომდინარე კვლევის აუცილებელი მეთოდის შერ-

ჩევა, მისი მოდიფიცირება დასაჭიროების მიხედვით ახალი მეთოდის შემუშავება; 

 თანამედროვე ამაჩქარებლებზე მიღებული შედეგების დამუშავება და ანალიზი; 

 თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით, ბიბლიოგრაფიის წარმოება მაღალი 

ენერგიების ფიზიკის მიმართულებით. 

 ფიზიკის თეორიულ საკითხებში გარკვევა და ცოდნის გამოყენება პრაქტიკულ კვლევებში 

 მიღებული ცოდნის გამოყენება სხვადასხვა ელექტრო-დინამიკური პროცესების გასათვლელად. 

 ჯგუფთა თეორიის მეთოდების გამოყენება ნაწილაკთა სისტემების შესასწავლად.  

 ღრმად არადრეკად პროცესებში გათვალოს განაწილების ფუნქციები და სხვა საჭირო კატეგორიები 

შემადგენელი და ზღვის კვარკების მახასიათებლების ენაზე. 

 ამოხსნას რიცხობრივად კვანტური მექანიკის სტანდარტული ამოცანები, დამოუკიდებლად შეადგინოს 

ამა თუ იმ პროცესის სტრუქტურული ფუნქციები და ჩაატაროს სხვადასხვა დიფერენციალური 

კვეთების გამოთვლა 

დასკვნის უნარი: 

კურსდამთავრებულს შეეძლება:  

 მაღალი ენერგიების ფიზიკაში თეორიული და ექსპერიმენტული მონაცემების  (მათ შორის, უახლესი 

კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

 უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; კონკრეტული ამოცანების 

განხილვის-შესწავლის დროს  კურსდამთავრებულს შეეძლება სწორად შეაფასოს ფიზიკური მოვლენის 

აღწერისა და პრობლემის გადაწყვეტის   როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მხარეები; კარგად 

გააანალიზოს მათი ურთიერთკავშირის  ძირითადი ასპექტები და  გააკეთოს სწორი, ღირებული 

დასკვნები. 

კომუნიკაციის უნარი: 

სწავლის შედეგად კურსდამთავრებულს გამოუმუშავდება:  
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 მსჯელობისა და მისგან გამომდინარე დასკვნების ნათლად, ზუსტად და ადრესატისათვის მისაღები 

ფორმით მიწოდების უნარი, როგორც ზეპირად, ასევე წერილობით და გრაფიკულად; 

 განუვითარდება როგორც ქართულ, ისე უცხო ენებზე საჭირო დოკუმენტაციის მომზადების და 

კომუნიკაციის უნარი, გარე კომუნიკაციისა და რესურსების მართვის საკითხებზე უნარ-ჩვევები; 

მსჯელობისა და მისგან გამომდინარე დასკვნების ნათლად, ზუსტად და ადრესატისათვის მისაღები 

ფორმით მიწოდების უნარი.  შეძლებს  სამსახურებრივ უფლებამოვალეობათა წარმატებით 

განხორციელებას და ურთიერთობა-თანამშრომლობას როგორც შიდა ორგანიზაციულ დონეზე, ისე 

ფართო საზოგადოებასთან. 

 სამაგისტრო კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში, კურსდამთავრებული შეძლებს 

წარმატებით ითანამშრომლოს როგორც მაღალი ენერგიის ფიზიკის სპეციალისტებთან, ასევე, 

პრობლემის ბუნებიდან გამომდინარე _ მომიჯნავე დარგის სპეციალისტებთან (ასტროფიზიკა, 

მათემატიკური ფიზიკა და სხვა).კომუნიკაციას (წერილობითი, თუზეპირისახით) შეძლებს როგორც 

მშობლიურ, ასევე ზოგიერთ უცხო ენაზე. 

 

კურსდამთავრებულს შეეძლება: 

 განავითაროს და გააფართოვოს მიღებული ცოდნა სწავლის შემდგომი საფეხურისათვის. 

 ჩაებას დისკუსიებში ექსპერიმენტზე დაკვირვებული შედეგების ინტერპრეტაციისთვის. გამოხატოს და 

დაიცვას თავისი აზრი. 

სწავლის უნარი: 

 კურსდამთავრებული შეიძენს სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად წარ-

მართვისა და საკუთარი სამუშაოს კრიტიკულად შეფასების უნარს. მას ჩამოუყალიბდება    დამოუკი-

დებელი სამეცნიერო-კვლევითი და სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის უნარები. მაგისტრი მზად 

იქნება საქმიანობისათვის, რომელიც მოითხოვს გაღრმავებულ ფუნდამენტურ და პროფესიულ მომზა-

დებას თეორიულ ფიზიკაში, მათ შორის მეცნიერულ- კვლევითისაქმიანობისათვის. აგრეთვე, პედაგო-

გიური მოღვაწეობისათვის. 

 შეეძლება სურვილისამებრ გადაერთოს მათემატიკური ფიზიკის ამოცანებზე და არსებითი ნაბიჯები 

გადადგას წინ. 

 შეასრულოს ღირებული გამოკვლევები კვანტური მექანიკის რთულ ამოცანებში, რომლებიც ვერ 

იხსნება ანალიზურად, შეიტანოს ინფორმაცია რიცხვითი ანალიზის მეშვეობით, შეისწავლოს 

მნიშვნელოვანი ფიზიკური ამოცანები 

 მას შეეძლება  სწავლის გაგრძელება  განათლების მომდევნო საფეხურზე, როგორც საქართველოში, ისე 

საზღვარგარეთ, აგრეთვე სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, და სწავლის პროცესის 

თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვა. 

 კურსდამთავრებულიშეძლებს თავი გაართვას იმ სიძნელეებს, რომლებიც თან ახლავს თანამედროვე 

ეტაპზე თეორიული და ექსპერიმენტული ფიზიკის  განვითარების სწრაფ ტემპებს, რაც მოითხოვს ამ  

სფეროში შეძენილი ცოდნის მუდმივ განახლებას. 

ღირებულებები: 

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 

 პროფესიული საქმიანობა წარმართონ პიროვნული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, 

ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, ორგანიზებულობა და სხვ.) დაცვით; 

 დებატებში ჩართვა და სხვისი აზრის პატივისცემა;  

 ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების გააზრება; განსხვავებული კულტურული და რელიგიური 

ღირებულებების პატივისცემა; ახალი, გლობალიზაციის ეპოქისათვის დამახასიათებელი 

ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათი გააზრება. მაგისტრს ექნება 
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თანამედროვე დონის , საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ცოდნა თეორიული ფიზიკისა და 

მათემატიკის დარგებში (მათ შორის ფიზიკური ამოცანების მოდელირებაში). 

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 

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. 
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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 

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველი უნდა აკმაყოფილებდეს საერთო საუნივერსიტეტო 

პირობებს. მაგისტრატურაში შემსვლელს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის შესაბამისი უმაღლესი განათლება  

ფიზიკის ან მათემატიკის სპეციალობით და ამ დონის სტატუსის დამადასტურებელი - საქართველოში, ან 

სხვა სახელმწიფოში აღიარებული - დიპლომი. ჩარიცხვა ხდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების 

შედეგების მიხედვით კონკურსის  წესით და შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდით სპეციალობაში. 

 

5. საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები 

სწავლების პროცესში ძირითადად გამოყენებული იქნება შემდეგი მეთოდები: 

 ვერბალური მეთოდი; 

 წიგნზე დამოუკიდებლად მუშაობის მეთოდი;  

 წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: მასალის 

დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის შესრულება და საპრეზენტაციო მასალის 

მომზადება;  

 სამეცნიერო სტატიების გაცნობა და სემინარებზე სტატიებში მიღებული შედეგების შესახებ 

მოხსენება; 

 ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების შესრულება;  

ინტერნეტის გამოყენება სასწავლო მასალის მოძიებისათვის, ტრენინგებისათვის და მასწავლებელთან 

კონტაქტისათვის. 


