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 ინდივიდუალური სასწავლო კურსი  მოდულში შემავალი სასწავლო კურსი 

 

პროგრამის  
დასახელება 

  

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

  

სასწავლო კურსის 
კოდი 

  

სასწავლო კურსის 
სტატუსი 

  სავალდებულო                     არჩევითი (minor)         არჩევითი კრედიტი  

 

 სპეციალობის არჩევითი    საფაკულტეტო             საუნივერსიტეტო 

სწავლის საფეხური   ბაკალავრიატი                     მაგისტრატურა            დოქტორანტურა        

სემესტრი   

  

სასწავლო კურსის 
ხანგრძლივობა 

  ერთი სემესტრი              

  

ECTS 5 კრედიტი (ერთი კრედიტი 25 საათი) 

 

სასწავლო კურსის ფორმატი  

ლექცია   

სამუშაო ჯგუფი / პრაქტიკული სამუშაო   

ლაბორატორიული  

შუალედური და დასკვნითი გამოცდები   

დამოუკიდებელი სამუშაო   

 

ავტორი  / ავტორები 
1. 

2. 

 

სასწავლო კურსის განმხორციელებლები 

ლექცია  პედაგოგის სახელი და გვარი 

მობილური ტელეფონი   

ელ–ფოსტა   

კონსულტაციის დრო   

silabusi 

  ფაკულტეტი 

http://www.sjuni.edu.ge/


                                                                                                                                                                                           გვერდი (2)  4–დან 

     

 

სამუშაო ჯგუფი / 
პრაქტიკული 

 პედაგოგის სახელი და გვარი 

მობილური ტელეფონი   

ელ–ფოსტა   

კონსულტაციის დრო   

 

 

სასწავლო 
კურსის მიზანი 

  

 

სწ
ავ

ლ
ის

 შ
ედ

ეგ
ი 

1. ცოდნა და გაცნობიერება 

  

 

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

  

 

3. დასკვნის გაკეთების უნარი 

  

 

4. კომუნიკაციის უნარი 

  

 

5. სწავლის უნარი 

  

 

6. ღირებულებები 

 

 

 

სწავლების 
მეთოდი 

  

 

შე
ფ

ას
ებ

ს 
სი

სტ
ემ

ა 

  

 

 

სასწავლო 
კურსის 
შესწავლის 
წინაპირობები 

   

 

სავალდებულო 
ლიტერატურა 

 

 

დამატებითი 
ლიტერატურა, 
ინტერნეტი და 
სხვა სასწავლო 
მასალა 

  

სასწავლო კურსის შინაარსი და კალენდარული გეგმა 

 



                                                                                                                                                                                           გვერდი (3)  4–დან 

     

 

ლექცია/ სამუშაო ჯგუფი / პრაქტიკული / ლაბორატორიული სამუშაო 

კვირა ფორმატი 

ლექციის / სამუშაო ჯგუფი / პრაქტიკული / ლაბორატორიული 

სამუშაოს და ა.შ. თემა 

ლიტერატურა 

შესაბამისი 

გვერდების 

მითითებით 

1 

ლექცია (3 სთ)      

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ) 

  

2 

ლექცია (3 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ)   

3 

ლექცია (სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ)   

4 

ლექცია ( 2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ)   

5 

ლექცია (2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ) 

  

6 

ლექცია (2 სთ)   

 
 

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ) 

  

7 

ლექცია (2 სთ)   

 
 

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ) 

  

8 

ლექცია (2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ) 
  

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ)   



                                                                                                                                                                                           გვერდი (4)  4–დან 

     

 

9 

ლექცია (2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ) 
  

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ)   

10 

ლექცია (2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ)   

11 

ლექცია (2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ) 

  

12 

ლექცია (2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ) 

  

13 

ლექცია (სთ) 
   

სამუშაო ჯგუფი (სთ) 
  

პრაქტიკული (სთ) 
  

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ)   

14 

ლექცია (სთ) 
  

სამუშაო ჯგუფი (სთ) 
  

პრაქტიკული (სთ) 
  

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ)   

15 

ლექცია (სთ) 
  

სამუშაო ჯგუფი (სთ) 
  

პრაქტიკული (სთ) 
  

ლაბორატორიული 
სამუშაო (სთ)   

 

შენიშვნა   

 

 

 ხელმოწერა:  
თარიღი 


