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სამაგისტრო პროგრამის კონცეფცია 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტსა და საქართველოს 
აგრარულ უნივერსიტეტს აქვთ გამოცდილება მაღალი კვალიფიკაციის  ბაკალავრების 
მომზადებაში. მრავალი კურსდამთავრებული საზღვარგარეთ აგრძელებს სწავლას ან 
წარმატებულად საქმდება, თუმცა, არიან კურსდამთავრებულები, რომელთაც სურთ აკადემიური 
კარიერის გაგრძელება, მაგრამ ვერ ახერხებენ საზღვარგარეთ წასვლას. 

საქართველოში კი არ არსებობს ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც იძლევიან 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, კერძოდ, ბიოლოგიაში, ფიზიკასა და ქიმიაში განათლების 
მიღების ადეკვატურ შესაძლებლობებს. ამიტომ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ერთობლივი 
საგანმანათლებლო პროგრამა, ერთი მხრივ, გათვლილია ასეთ კონტინგენტზე და მიზნად ისახავს 
მათთვის მაღალი სტანდარტის საგანმანათლებლო მომსახურების შეთავაზებას. 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტსა და 
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს აქვთ უნიკალური რესურსი (მაღალკვალიფიციური 



პროფესორები, მატერიალური ბაზა, ფინანსური რესურსი), რომ ერთობლივი ძალებით მოამზადონ 
მაგისტრის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, კერძოდ, ბიოლოგიაში, ქიმიასა და ფიზიკაში. 

ერთობლივი რესურსებით თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტს და საქართველოს აგრარულ 
უნივერსიტეტს ბევრად უკეთესი პირობების და სამეცნიერო გარემოს შექმნა შეუძლიათ, ვიდრე 
ერთმანეთისგან გამიჯნულად.   

საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებისას ჩვენ გავეცანით და გავითვალისწინეთ არსებული 
წარმატებული მოდელები, როგორც ამერიკაში, ისე ევროპაში. ამ მოდელების საფუძველზე, ჩვენი 
მიზნებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით ჩამოვყალიბეთ კურიკულუმი.  

სამაგისტრო პროგრამის მიზანი 
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს  ბიოლოგიის, ქიმიის  და ფიზიკის 
მეცნიერებათა  მაგისტრი, რომელიც იქნება ორიენტირებული როგორც თეორიულ, ისე 
პრაქტიკულ საქმიანობაზე. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამა 
ორიენტირებულია მაგისტრანტებში იმ აუცილებელი ზოგადი უნარ–ჩვევების გამომუშავებაზე, 
რომელიც მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ სამეცნიერო მუშაობის დოქტორანტურაში 
გაგრძელებისთვის და მეორე მხრივ,  თანამედროვე შრომის ბაზარზე წარმატებული 
კარიერისათვის. 

სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ერთობლივ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 
დაიშვება პირი, რომელსაც აქვს ბაკალავრის კვალიფიკაცია. სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვა 
ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  
სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის აუცილებელია მაგისტრანტრობის კანდიდატმა 
წარმატებით ჩააბაროს საერთო სამაგისტრო გამოცდები, აგრეთვე უნივერსიტეტის მიერ 
დადგენილი შიდა გამოცდები.  
საგანმანათლებლო პროგრამაზე პირი შეიძლება ჩაირიცხოს მობილობის წესით, კანონმდებლობით 
დადგენილი რეგულაციების გათვალისწინებით.  
საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა 
დასაშვებია კანონმდებლობითა და  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
მიერ დადგენილი წესით, დადგენილ ვადებში.  
 
სწავლის შედეგები 
კურსდამთავრებულს ექნება შემდეგი დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები: 

ცოდნა და გაცნობიერება (ბიოლოგია):  
• აითვისებს იმუნოლოგიური კვლევის მრავალფეროვანი მეთოდების პრინციპებს და 

თავისებურებებს; 
• შეისწავლის ლაბორატორიული მოწყობილობების და რეაგენტების გამოყენების წესებს; 
• ეცოდინება მიკრობების და მასპინძლის ორგანიზმის ურთიერთქმედების პროცესები; 
• ეცოდინება მიკრობების საფუძველზე ინფექციების საწინააღდეგო ვაქცინების მომზადების 

ტექნოლოგია; 
• შეეძლება მიკროსკოპიის და გამდინარე ციტომეტრიის გზით უჯრედული კულტურების 



დახასიათება; 
• ეცოდინება გენური ინჟინერიისა და რეკომბინანტული დნმ ტექნოლოგიები; 
• ექნება ცოდნა ნეირომეცნიერული კვლევების ისეთი ტექნიკის შესახებ როგორიცაა, ტვინის 

ელექტროენცეფალოგრაფია, მიკროელეტროდული ტექნიკა, კვლევის ფსიქოფიზიკური 
მეთოდები, მაგნიტურ რეზონანსული სკანირებით მიღებული თავის ტვინის სურათების 
დამუშავება და ანალიზი. 

 
ცოდნა და გაცნობიერება (ქიმია):  

• ექნება ქიმიის დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა;  
• გააცნობიერებს პრობლემას და შეიმუშავებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;  
• შეძლებს სამეცნიერო, სამეცნიერო-პოპულარული, თუ სხვა დარგობრივი ლიტერატურის 

საშუალებით თვალყური ადევნოს დარგის განვითარების ტენდენციებს, გააცნობიეროს 
ქიმიისა და ქიმიური ინჟინერიის წინაშე წამოჭრილი ამოცანები; 

• ეცოდინება ლაბორატორიული, კვლევითი ექსპერიმენტების დაგეგმვა და მათი წარმართვა.  
   

ცოდნა და გაცნობიერება (ფიზიკა):  
• ექნება ფიზიკის დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც მისცემს ახალი, 

ორიგინალური იდეების გაგების, კრიტიკული გაანალიზების, ათვისებისა და გამოყენების 
საშუალებას;   

• შეძლებს სამეცნიერო, სამეცნიერო-პოპულარული, თუ სხვა დარგობრივი ლიტერატურის 
საშუალებით თვალყური ადევნოს დარგის განვითარების ტენდენციებს, გააცნობიეროს 
თანამედროვე ფიზიკისა და ტექნიკის წინაშე წამოჭრილი ამოცანები. 

 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (ბიოლოგია):  

• შეძლებს ბიოლოგიური ექსპერიმენტების განხორციელებისთვის საჭირო პროცედურების 
დაგეგმვას, თითოეული მეთოდის ანალიზს, შესაძლო შედეგების ან დაუგეგმავი 
მოვლენების პროგნოზირებას. 

• შეძლებს აპარატურის გაუმართაობის ან რეაქტივის ვარგისიანობის დადგენას 
ექსპერიმენტის მიმდინარეობის დროს; 

•  საკვები ნედლეულის, ფერმენტების, ანტიბიოტიკების პროდუცენტი რეკომბინანტული 
შტამების შექმნას; 

• შეძლებს  დამოუკიდებლად შეიმუშაონ ნეიროფიზიოლოგიური კვლევის ექსპერიმენტული 
დიზაინი და პრაქტიკულად განახორციელონ ექსპერიმენტები. 
 

 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (ქიმია):  

• შეძლებს ქიმიის თეორიული ცოდნის გამოყენებას ქიმიური და მისი მონათესავე 
დარგების პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრაში;  

• შეძლებს შესასრულებელი სამუშაოს პროექტირებას, დაგეგმვას, დავალებების 
განაწილებას და მის შესრულებაზე მონიტორინგს.  

• ქიმიური	ნაერთების	სინთეზს,	ანალიზს,	უცნობი	ნივთიერების	აღნაგობისა	და	სისუფთავის	
დადგენას	სტანდარტული	მეთოდებით.	
 

 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (ფიზიკა):  
• თანამედროვე ფიზიკის მეთოდების გამოყენებას ფიზიკის და  მის მონათესავე დარგების 

წინაშე მდგარი ფუნდამენტური და გამოყენებითი ამოცანების გადასაჭრელად;  
• შესასრულებელი სამუშაოს პროექტირებას, დაგეგმვას, დავალებების განაწილებას და მის 

შესრულებაზე მონიტორინგს. 
 

 
დასკვნის უნარი: 

• რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული 
ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;  

• უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 
 

კომუნიკაციის უნარი: 
• მშობლიურ ენაზე სრულყოფილი აკადემიური წერისა და კომუნიკაციის უნარი; 
• უცხოურ ენაზე (ინგლისური) აკადემიური წერისა და კომუნიკაციის უნარი; 
• უცხო გარემოში სწრაფი ადაპტირებისა და კვალიფიციურად მოქმედების უნარი; 
• საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სრულყოფილად გამოყენების უნარი. 

 
სწავლის უნარი: 

• სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების 
გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; 

• ინფორმაციის მოძიება/დამუშავება/გამოყენება; 
• წყაროების ორიგინალში გაცნობა და მათი ღრმა და კვალიფიციური კრიტიკული ანალიზის 

უნარი; 
 
ღირებულებები: 

• ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 
ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. კვლევისას ეთიკური ნორმებისცოდნა 
და გაზიარება; 

• პროფესიული პასუხისმგებლობის და პროფესიული ეთიკური ქცევის ძირითადი 
პრინციპების ცოდნა. 

 
დასაქმების სფეროები 
 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ 
კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება იმუშაოს:  

- მეცნიერად ან მკვლევარად კერძო და სახელმწიფო პროექტებში; 
- არასამთავრობო ორგანიზაციები; 
- კონსულტატნად, როგორც კერძო ისე სახელმწიფო ორგანიზაციებში. 

 
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები 
სწავლის შედეგების მისაღწევად საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების დროს 
გამოიყენება შემდეგი მეთოდები: ვერბალური (ზეპირსიტყვიერი) მეთოდი;  დისკუსია/დებატები; 
დემონსტრირების მეთოდი; საველე სამუშაო; პრეზენტაცია; ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და 



სინთეზი;  წერითი მუშაობის მეთოდი; ლაბორატორიული მუშაობის მეთოდი. სწავლის შედეგების 
მისაღწევად პროფესორი ან საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პირი, 
უფლებამოსილია იყენებდეს ერთ, რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული 
სასწავლო-კვლევითი მიზნების მისაღწევად. 

ლექტორი, აკადემიური თავისუფლების ფარგლებში, უფლებამოსილია სასწავლო პროცესში 
დააკონკრეტოს და გამოიყენოს ისეთი მეთოდები, რომელიც არის პროგრამაში, ან არ არის 
მითითებული ან/და, სასწავლო კურსის შინაარსიდან გამომდინარე, არ გამოიყენოს პროგრამაში 
მითითებული სწავლისა და სწავლების რომელიმე მეთოდი. 

 
ცოდნის შეფასების სისტემა 
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. შეფასება მრავალკომპონენტიანია და 
შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 
ბრძანებით დამტკიცებულ უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 
გაანგარიშების წესს. სტუდენტის ცოდნის შეფასების დროს, პროგრამის განხორციელებაში 
ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალი ვალდებულია გამოიყენოს ზემოაღნიშნული 
წესი. ცოდნის შეფასებისას გამოიყენება შემდეგი სქემა:  

1. ხუთი სახის დადებითი შეფასება: 

(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

 (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

 

2. ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

 (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

 (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 



მიღწეული სწავლის შედეგების გაზომვისას გამოიყენება როგორც მაფორმირებელი ისე 
შემაჯამებელი შეფასების ფორმები.  

 
 
სასწავლო გეგმა (კურიკულუმი) 
სასწავლო გეგმა და სემესტრული გეგმა პროგრამაში მოცემულია დანართის სახით, ხოლო 
კომპონენტების აღწერა - თანდართულ სილაბუსებში. 

 
ადამიანური და მატერიალური რესურსები 
თავისუფალი უნივერსიტეტი ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამას გამორჩეული 
კვალიფიკაციისა და წარმატებული გამოცდილების მქონე აკადემიური და მოწვეული 
პერსონალით (იხილეთ დანართი).  

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფილია ფინანსურად და 
მატერიალურად. პროგრამის განსახორციელებლად უნივერსიტეტი გამოყოფს შესაბამის ფინანსურ 
რესურსს. პროგრამა, ასევე, უზრუნველყოფილია მატერიალური რესურსით. საგანმანათლებლო 
პროგრამა განხორციელდება კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში, რომელიც აღჭურვილია 
მაღალი ხარისხის განათლების მისაღებად საჭირო ინვენტარით და ყველა სხვა რესურსით 
 
 
 
 


