
ეკოლოგიის დამატებითი პროგრამა 

I ფაკულტეტის დასახელება:  ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 

 

II  პროგრამის დასახელება:  ekologia, Ecology 

 

III  უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური:   ბაკალავრიატი 

 

IV  საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:  აკადემიური,  

V  სწავლების ენა:   ქართული 

VI. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: აკადემიური ხარისხი არ ენიჭება. 

VII. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ECTS 

დამატებითი პროგრამის 60 კრედიტი გადანაწილებულია 6 სემესტრზე. ერთი სემესტრის ხანგრძლივობა 

შეადგენს 15კვირას. ერთი კრედიტი უტოლდება 25 საათს, რომელიც ფარავს როგორც სააუდიტორიო, ისე 

დამოუკიდებელ მუშაობას.  

VIII პროგრამის ხელმძღვანელი:  რევაზ ზედგინიძე, ინჟინერიის, აგრარულ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი (საკონტაქტო 

ინფორმაცია: ელ.ფოსტა – zedginidzerevaz@sjuni.edu.ge, rezoze@gmail.com  ტელ.: 599 172007). 

IX პროგრამის მიზანი:   

 პროგრამის მიზანია ფართო პროფილის ეკოლოგის მომზადება, rac ითვალისწინებს: 

1. სტუდენტისათვის დარგების იერარქიაში ეკოლოგიის ადგილის, ძირითადი 

კანონებისა და კანონზომიერებების ცოდნას, მისი მნიშვნელობის გაცნობიერებას. 

2. საბუნებისმეტყველო  დარგებში  ცოდნის მიღებას, ბუნებაში ბუნებრივი და 

ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგად მიმდინარე მოვლენების ახსნის უნარი; 

3. მოამზადოს სპეციალისტები მაგისტრატურაში სწავლის გასაგრძელებლად.   

4. მისცეს სტუდენტებს სწრაფად ცვალებად შრომის ბაზარზე ადაპტაციის საშუალება; 

 

X  სწავლის შედეგად სტუდენტი: 

 

1. განმარტავს ეკოლოგიურ კანონებს, მეტეოროლოგიური მოვლენების განაწილების 

კანონზომიერებებს, ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგებს და 

გარემოთსარგებლობის სამართლებრივი პრინციპების დაცვის მნიშვნელობას,  

პიროვნულ და ორგანიზაციულ როლს გარემოს მდგრდი განვითარების  ხელშეწყობის 

აუცილებობაში;   

2. მიმოიხილავს ცოცხალი მატერიის თავისებურებებს, სიცოცხლის ორგანიზაციული 

დონეებს, ევოლუციური თეორიის საფუძვლებზე მუტაციურ პროცესებს; 

             ხსნის ბუნებაში მიმდინარე ფიზიკურ მოვლენებს, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების     
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            პრინციპების საფუძველზე. 

3. პროგნოზირებს ბუნებაში მიმდინარე მოვლენების თეორიული საფუძვლების და 

კანონზომიერებების ცოდნის საფუძველზე  შესაძლო მოლოდინებს, აანალიზებს 
გარემოსდაცვით საკითხებს და პრობლემებს, ადგენს ეთნიკურ, კულტურულ 

მემკვიდრეობასა და ეკოლოგიურ სისტემებს შორის კავშირს, იცავს 

გარემოთსარგებლობის სამართლებრივ ნორმებს; 
4. ახდენს ქიმიის ამოცანების ამოხსნის,  ლაბორატორიულ პრაქტიკისას გაზომვის 

პრაქტიკული უნარების დემონსტრირებას; პროგნოზირებს უახლესი ბიოქიმიური 

მეთოდების ცოდნის საფუძველზე გარემოში მიმდინარე ცვლილებების შედეგად ცოცხალ 

ორგანიზმებში შესაძლო ბიოქიმიურ პროცესებს;  

5. აყალიბებს  გარემოს მიმართ  მსოფლმხედველობით პოზიციას  და მოქალაქეობრივ 

პასუხისმგებლობას, განახორციელებს საკუთარ საქმიანობას ეთიკის პრინციპების 

დაცვით  და დამოუკიდებლად დაადგენს შემდგომი სწავლის საჭიროებებს. 

 

XI  დასაქმების სფერო: 

 ეკოლოგიური მიმართულების არასამთავრობო ორგანიზაციებში; 

 ერონულ პარკებში, ტყეპარკებში, ნაკრძალებში; 

 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

სტრუქტურულ ერთეულებში; 

 სხვადასხვა ტიპის მონიტორინგის სამსახურებში; 

 ადგილობრივი მმართველობის ან თვითმმართველობის ორგანოებში.  
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