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I. ფაკულტეტის დასახელება:  ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

                                                         

II.  პროგრამის დასახელება:  აგროტექნოლოგია 

 

III.  უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური:  მაგისტრატურა 

 

IV.  საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:  აკადემიური  
 

V. სწავლების ენა: ქართული 

 

VI. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი / კვალიფიკაცია: აგროტექნოლოგიის მაგისტრი/MA of Agrotechnology 

VII. პროგრამის მოცულობა: სამაგისტრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 2 აკადემიური წელი (4 სემესტრი)-120 ECTS კრედიტი. ერთი სემესტრის 
ხანგრძლივობა  შეადგენს 18 კვირას. (15 კვირა - სააუდიტორიო მეცადინეობა, 2 კვირა - დასკვნითი გამოცდა, 1 კვირა - დამატებითი გამოცდა) ერთი 
კრედიტი უტოლდება 25 საათს, რომელიც ფარავს როგორც სააუდიტორიო, ისე დამოუკიდებელ მუშაობას. ამასთან, სააუდიტორიო მუშაობა შეადგენს 
დატვირთვის დაახლოებით 22%, ხოლო 78%-დამოუკიდებელი მუშაობის წილად მოდის.  
120 კრედიტი შემდეგნაირად ნაწილდება:  

 72 კრედიტი ნაწილდება სპეციალობის სავალდებულო დისციპლინებზე;  
 8 კრედიტი, სპეციალობის არჩევით მოდულებზე;  
 10 კრედიტი, პროფესიულ პრაქტიკაზე; 
 30 კრედიტი- სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებასა და დაცვაზე, კრედიტების ყოველწლიური რაოდენობა არის 60.  

 

VIII პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:   სამაგისტრო  სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. 

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს (საქართველოს მოქალაქეს), რომელმაც საერთო სამაგისტრო 

გამოცდაზე ჩააბარა შესაბამისი A ტიპის ტესტი, გადალახა ტესტის მინიმუმ სამ ნაწილში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და მიღებული ქულების 

საფუძველზე მოიპოვა უფლება ჩააბაროს სასპეციალიზაციო გამოცდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო 

პროგრამაზე. კონკურსანტი აბარებს გამოცდას ინგლისურ ან გერმანულ  ენაში (B2) ტესტს, რათა დადგინდეს უცხო ენის ცოდნის დონე, ან შეუძლია 

წარმოადგინოს უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). უცხოელი მოქალაქეების ჩარიცხვა 
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ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. უცხოელი მოქალაქეებისათვის აგროტექნოლოოგის სამაგისტრო პროგრამაზე 

სწავლის აუცილებელი პირობაა ქართული ენის B1+/B2 დონეზე ცოდნა, რადგან პროგრამაზე სწავლა ხორციელდება ქართულ ენაზე. ამიტომ, უცხოელი 

მოქალაქეები წარმოადგენენ  ქართული ენის B2 დონეზე ფლობის შესახებ სერთიფიკატს, ან აბარებენ გამოცდას ქართულ ენაში. პროგრამაზე ასევე 

შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (რომელთა გაცემულ დიპლომს აღიარებს სახელმწიფო) 

და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა სპეციალობის მაგისტრანტებმა მობილობის წესით, თუ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე 

ჩაბარებული აქვთ შესაბამისი ტიპის ტესტი. მაგისტრანტურაში ჩარიცხვის უფლება აქვს აგრეთვე პირს, რომელსაც აქვს მაგისტრის ან მასთან 

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, მაგრამ არჩეულ მიმართულებისაგან განსხვავებულ სპეციალობებში. უნივერსიტეტში არსებული წესის 

შესაბამისად პროგრამაზე შესაძლებელია განხორციელდეს სტუდენტების ჩარიცხვა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. ჩარიცხვის აუცილებელი 

წინაპირობაა კონკურსანტმა დადგენილ ვადებში გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია. 

         უცხოელი მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  სამაგისტრო პროგრამებზე ასევე 
შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (რომელთა გაცემულ დიპლომს აღიარებს სახელმწიფო) 
და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა სპეციალობის მაგისტრანტებმა მობილობის წესით, თუ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე   
ჩაბარებული ტესტის ტიპი ემთხვევა მიმღები სამაგისტრო პროგრამისათვის საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე ჩასაბარებელ ტესტის ტიპს. 
   პროგრამაზე შესაძლებელია განხორციელდეს სტუდენტების ჩარიცხვა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. 
 

IX. პროგრამის ხელმძღვანელები:    სოფლის მეურნეობის დოქტორი ზაირა  ტყებუჩავა, სოფლის მეურნეობის დოქტორი თამარ სანიკიძე                                                                 

X. პროგრამის განახლების თარიღი: 2018 წ. 

XI. პროგრამის მიზანი: 

    აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მაგისტრს მისცეს ღრმა და სისტემური ცოდნა აგროტექნოლოგიაში. შეასწავლოს 

აგროტექნოლოგიაში კვლევის თანამედროვე მეთოდები, განხორციელოს გამოყენებითი ხასიათის კვლევები სოფლის მეურნეობაში, ორიენტირდეს 
დინამიურად ცვლად გარემოში, გამოიყენოს ინფორმაციის ანალიზისა და სტატისტიკური მეთოდები და დამოუკიდებლად განახორციელოს კვლევები 
უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით. 
 

XII. დასაქმების სფერო: 

წინამდებარე საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით მომზადებული აგრონომიის მაგისტრი შეიძლება დასაქმდეს:  
 მსხვილი და საშუალო ფერმერული მეურნეობები, კოოპერატივებში; 
 სასათბურე ფერმერული მეურნეობების მომსახურეობის სფეროებში; 
 სხვადასხვა სახის აგროფირმები; 
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 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტთა გადამამუშავებელი საწარმოები და კომპანიები; 

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტრუქტურულ ერთეულებში (პროექტების მართვის სააგენტო, 
კოოპერატივების მართვის სააგენტო, შპს მექანიზატორი, რეგიონალურ საკონსულტაციო სამსახურები);  

 საჯარო და კერძო ლაბორატორიები; 
 საბაჟო-გამშვებ პუნქტებზე ფიტოსანიტარებად; 

 სატყეო მეურნეობებში და ეროვნულ პარკებში; 
 ბოტანიკური ბაღები; 

 სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი; 

 უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები. 

 

XIII. სწავლის შედეგები: 

 
აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის  დასრულების შემდეგ მაგისტრს შეუძლია: 

1. გარემოსა და მცენარეთა მავნე ნივთიერებებით გაჭუჭყიანების თავიდან  აცილების მიზნით,  ნიადაგისა და მცენარეთა დაცვის   

ღონისძიებების მართვა, კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის თანამედროვე მიდგომების შესწავლა / დანერგვა ;   

2. მცენარისა და ნიადაგის თავისებურებების გათვალისწინებით, სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურების მაღალმოსავლიანი 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო ორიგინალური აგროტექნოლოგიების სქემის შედგენა-გამოყენება  

3. კვლევის  დამოუკიდებლად განხორციელება  უახლესი  მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; კვლევის შედეგების ანალიზის 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; კომუნიკაცია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან; 

აგრონომიის დარგის ღირებულებებისადმი თავისი  დამოკიდებულების შეფასება 

 

N  1 2 3 

1 სპეციალიზირებული  უცხო ენარგობრივიდ    

2 სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მეთოდიკა 1    

3 აგრონომიის ინტეგრირებული კურსი    

4 ზოგადი მიკრობიოლოგია    

5 მცენარეთა ფიზიოლოგია    

6 სინოპტიკური მეტეოროლოგია    

7 სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მეთოდიკა 2    
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8 
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების განოყიერების 
სისტემა 

   

9 
ტყის მავნებელ დაავადებების  მონიტორინგი 

და ბიომრავალფეროვნების დაცვა 

   

10 ს.ს.ტექნიკის მახასიათებლები    

11 აგრობიოტექნოლოგია    

12 მცენარეთა დაცვა    

13 მიწის მართვის თანამედროვე სისტემები    

14 სოფლის მეურნეობის ქიმიზაცია და გარემოს დაცვა    

15 მრავლაწლიანი კულტურების აგროტექნოლოგია    

16 პროფესიული პრაქტიკა    

17 
სამკურნალო,არომატული და სანელებელი 
მცენარეების მოყვანის აგროტექნოლოგია 

   

18 მინდვრის საკვებწარმოება    

19 სამაგისტრო ნაშრომი    

     

 

 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასებას ახდენს პროგრამის 

ხელმძღვანელი ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურთან და პროგრამის აკადემიურ პერსონალთან ერთად. 

სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა ითვალისწინებს აგრონომიის დარგის სპეციფიკას და მოიცავს შეფასების ადეკვატურ ფორმებსა და მეთოდებს, 

რომლებიც საშუალებას იძლევა დადგინდეს, თუ რამდენად მიაღწიეს სტუდენტებმა საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგებს. გამოიყენება 
როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი შეფასება. პირდაპირი შეფასებისას გამოყენებულია: კრებსითი გამოცდა, პროექტი, რეფერატი, პრაქტიკის 
ანგარიში.  არაპირდაპირი შეფასებისას: პროგრამის ხელმძღვანელის დაკვირვება, დამსაქმებელთა გამოკითხვა, კოლეგების გამოკითხვა, 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა. 

პროგრამას აქვს სამიზნე ნიშნულები თითოეული სწავლის შედეგისათვის. პროგრამის ხელმძღვანელი შექმნის მონიტორინგის ჯგუფს ფაკულტეტის 
ხარისხთან და აკადემიურ პესონალთან ერთად და მათი ჩართულობით მოხდება სწავლის შედეგების შეფასება და სამიზნე ნიშნულების შედარება, რასაც 
მოჰყვება ანალიზის პროცესი და შესაბამისი რეაგირება. პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის განსავითარებლად, 

რაც გულისხმობს საჭიროების შემთხვევაში პროგრამის მოდიფიცირებას.  

 

 

 

სწავლის შედეგები 

სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდები 
სამიზნე ნიშნულები/ 
სტუდენტთა 
რაოდენობა საერთო 
რაოდენობის 
წილთან 
მიმართებით 

პირდაპირი არაპირდაპირი 

მეთოდი დრო მეთოდი დრო 

გარემოსა და მცენარეთა მავნე ნივთიერებებით კრებსითი მე-3 დამსაქმებლების პროგრამის A-10% 
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გაჭუჭყიანების თავიდან  აცილების მიზნით,  

ნიადაგისა და მცენარეთა დაცვის   ღონისძიებების 

მართვა, კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის 

თანამედროვე მიდგომების შესწავლა/ დანერგვა ;  

გამოცდა 

 

სემესტრის 

ბოლოს 

 

გამოკითხვა დასრულების 

შემდგომ 

მუშაობის 

დაწყების პირველ 

წელს 

B-25% 

C-30% 

D-24% 

E-10%.  

F – 1 %.   

Fx -1% 

 მცენარისა და ნიადაგის თავისებურებების 

გათვალისწინებით, სხვადასხვა სასოფლო   სამეურნეო 

კულტურების მაღალმოსავლიანი ეკოლოგიურად 

უსაფრთხო ორიგინალური აგროტექნოლოგიების 

გამოყენება 

კრებსითი 

გამოცდა 

 

 

მე-4 

სემესტრის 

ბოლოს 

დამსაქმებლების 

გამოკითხვა 

პროგრამის 

დასრულების 

შემდგომ 

მუშაობის 

დაწყების პირველ 

წელს 

A-5% 

B-18% 

C-35% 

D-32% 

E-8%.  

F – 1 %.   

Fx -1%           

კვლევის  დამოუკიდებლად განხორციელება  უახლესი  

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; კვლევის 

შედეგების ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება; კომუნიკაცია აკადემიურ და 

პროფესიულ საზოგადოებასთან; აგრონომიის დარგის 

ღირებულებებისადმი თავისი  დამოკიდებულების 

შეფასებ 

კრებსითი 

გამოცდა 

პრაქტიკის 

ანგარიში 

მაგისტრო 

ნაშრომი,  

მე-4 

სემესტრის 

ბოლოს 

დამსაქმებლების 

გამოკითხვა 

პრაქტიკის 

ხელმძღვანელის 

გამოკითხვა 

პროგრამის 

ხელმძღვანელის 

გამოკითხვა 

პროგრამის 

დასრულების 

შემდგომ 

მუშაობის 

დაწყების პირველ 

წელს 

A-5% 

B-18% 

C-35% 

D-32% 

E-8%.  

F – 1 %.   

Fx -1%           

 

 

 

XV. პროგრამის სტრუქტურა და კრედიტები, საათების განაწილება 

 

1. თუ სტუდენტი ძირითად სასწავლო ვადაში ვერ ასწრებს აკადემიური დავალიანების დაფარვას, დეკანატის მიერ შეიძლება დაინიშნოს დამატებითი 
სემესტრი/ები. 

შეფასების მეთოდი: 

 ზეპირი  

 წერითი 

       

XIX. სწავლების მეთოდები  

 ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. 

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი. 
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 წერითი მუშაობის მეთოდი,  

 დემონსტრირების მეთოდი  

 პრაქტიკული მეთოდები 

 პრეზენტაციები  

 

XX  ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსების შესახებ. 

პროგრამა ხორციელდება, 1 პროფესორის, 5 ასოცირებული პროფესორის და  7 მოწვეული დოქტორის მიერ.  
 

XXII. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური რესურსების შესახებ. 

სათანადოდ აღჭურვილი აუდიტორიები, კომპიუტერული კლასები, სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, საცდელი მიწის ნაკვეთები, კლას-კაბინეტი, ნიადაგის 
მინილაბორატორია. 
 

XXIII. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის დამთავრების შემდეგ მაგისტრანტს შეეძლება სწავლა გააგრძელოს დოქტორანტურაში PhD ხარისხის 

მოსაპოვებლად, როგორც საქართველოს, ასევე საზღვარგარეთის წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში ფართო პროფილის აგრარული მიმართულების 

სპეციალობებზე.  

XXIV. პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა (იხილეთ დანართი N3) 
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