
ინფორმაციული ტექნოლოგიების  დამატებითი პროგრამა 
  

 

I. ფაკულტეტის დასახელება:  ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

II.  პროგრამის დასახელება:  ინფორმაციული  ტექნოლოგიები ( ინფორმატიკა), Information Technology 

 

III.  უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური:   ბაკალავრიატი 

 

IV.  საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:   აკადემიური,  დამატებითი პროგრამა (Minor) 

 

V.  სწავლების ენა: ქართული 

 

VI.  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი / კვალიფიკაცია: კვალიფიკაცია არ ენიჭება  

 

VII. პროგრამის მოცულობა:  60 კრედიტი (ლექცია  180 სთ, პრაქტიკულ/სემინარული 360 სთ,  

კონსულტაციები 180 სთ, შუალედური და დასკვნითი გამოცდებისათვის   48სთ,  დამოუკიდებელი 

მუშაობისათვის  924 სთ,  სულ  1500 საათი. 

 

VIII. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა :  სტუდენტის აკადემიური რეგისტრაცია 

 

IX. პროგრამის ხელმძღვანელები:  სჯსუ ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში  ლელა წითაშვილი -

lelatsitashvili@sjuni.edu.ge   595 93 91 86,  599 44 00 53, 

 

სჯსუ ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი  

ეკონომიკის   დოქტორი ლერი ნოზაძე    (საკონტაქტო ინფორმაცია: ელ.ფოსტა – lerinozadze@yahoo.com;  

ტელ.: 555 94 20 52,  595   855 017). 

 

X. პროგრამის განახლების თარიღი:    2020წ. 

 

XI.   პროგრამის მიზანია: 

1. ძირითად სპეციალობასთან ერთად სტუდენტმა მიიღოს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში 

და პროგრამირების სფეროში  საფუძვლიანი ცოდნა და მისი პრაქტიკაში გამოყენების 

უნარი, რომელიც მას კონკურენტუნარიანს გახდის და  დასაქმების დიდ შანსს მისცემს. 

2. მოამზადოს სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ სწავლის გაგრძელებას უფრო მაღალი 

კვალიფიკაციის მისაღებად  

 

 

XII. სწავლის შედეგი: 

1. ექნება ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფუნდამენტური დებულებების, თეორიების, 

კონცეფციების, პრინციპების, თანამედროვე დაპროგრამების ენების, ვებ-გვერდის, მონაცემთა 

ბაზების, ქსელების, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის  წესების ცოდნა; 

2. შეძლებს ალგორთმების  საფუძველზე  დაპროგრამების ამოცანების რეალიზაციას;  მონაცემთა 
ბაზების შექმნას და ადმინისტრირებას, ვებ-გვერდის შექმნას და მართვას; 

mailto:lelatsitashvili@sjuni.edu.ge
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3. გამოიყენებს  სხვადასხვა  სახის  ინფორმაციას (ტექსტური, გრაფიკული,  ვიდეო, აუდიო)  

ეფექტური მართვისათვის. ოპერაციული სისტემების სრულყოფილად ათვისების საფუძველზე  

უზრუნველყოფს  პროგრამული საშუალებების და კომპიუტერული ქსელების ეფექტურ და 

უსაფრთხო ექსპლუატაციას; 

4. ექნება სწრაფვა ინოვაციებისაკენ, გამოიჩენს დიდ პასუხისმგებლობას პროფესიულ საქმიანობაში, 

დაადგენს საკუთარი სწავლის  შემდგომ საჭიროებებს. 

 

XIII  დასაქმების სფერო: 

       აღნიშნული მინორ-პროგრამის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს  შეეძლება მუშაობა 

საკუთრების  სხვადასხვა  ფორმის ორგანიზაციებში, რომლებშიც მოეთხოვებათ კომპიუტერული 

ტექნოლოგიების არა მარტო სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა, არამედ უნდა შეეძლოს პროგრამული 

პროდუქტის შექმნა. 

 მართვის სახელმწიფო ორგანოებში, ადგილობრივ თვითმმართველობაში; 

 სასწავლო დაწესებულებებსა და საკუთრების სხვადასხვა ფორმის ორგანიზაციებში, 

რომლებიც საქმიანობაში თანამედროვე ტექნოლოგიებს იყენებენ(კომპიუტერული 

ცენტრები, ბანკები, კერძო კომპანიები, საინვესტიციო ფონდები, სავაჭრო და საფინანსო 

ორგანოები); 

 არასამთავრობო  ორგანიზაციებში; ყველა იმ ორგანიზაციაში, რომლებიც ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების საბაკალავრო დონის სპეციალისტებს  საჭიროებენ; 

 


