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ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი 

სამაგისტრო პროგრამა - გამოყენებითი გენეტიკა 

კურიკულუმი 
 

ფაკულტეტის დასახელება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის  
ფაკულტეტი 

პროგრამის დასახელება გამოყენებითი გენეტიკა 
მისანიჭებელი აკადემიური 
ხარისხი 

მეცნიერების მაგისტრი გამოყენებით გენეტიკაში  (Master of 
Science in Applied Genetics) 

სწავლების ენა ქართული, ინგლისური  
პროგრამის ხანგრძლივობა 
(სემესტრი, კრედიტების 
რაოდენობა) 

4 სემესტრი, 120 კრედიტი  (1 კრედიტი - 25 საათი) 

პროგრამის შემუშავების თარიღი 
და განახლების საკითხი 

პროგრამა შემუშავდა 2012 წლის მაისში და პროგრამის 
გაუმჯობესების მიზნით ექვემდებარება განახლებას ყოველ 
სასწავლო წელს. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები (მოთხოვნები) 

მაგისტრატურაში მიღება ხდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების  საფუძველზე და 
შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის/გასაუბრების საფუძველზე. გამოცდისას (გასაუბრებისას) ყურადღება 
ექცევა სტუდენტის მოტივირებას, ზოგადი ბიოლოგიის და ბუნებისმეტყველების საფუძვლების 
ცოდნას, ასევე ინგლისური ენის საბაზო ცოდნას. გამოცდა/გასაუბრება ტარდება ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში არსებული წესის მიხედვით. მაგისტრატურაში სწავლის მსურველს სასურველია 
ჰქონდეს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ბიოლოგიაში, ეკოლოგიაში ან მონათესავე დარგებში (მაგ.: 
ფიზიკა, ქიმია, ფსიქოლოგია და სხვა). 

პროგრამის  მიზნები 

პროგრამის მიზანია მაგისტრანტის აღჭურვა დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნით, კვლევის 
დამოუკიდებლად განხორციელების, არსებული მეთოდების გამოყენებისა და ანალიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების უნარ-ჩვევებით, ასევე სპეციფიკური და თანამედროვე ცოდნით. 

სწავლის შედეგები   

ცოდნა და გაცნობიერება 

სტუდენტს გააჩნია:   
• ზოგადი და პოპულაციური გენეტიკის ღრმა და სისტემური ცოდნა; 
• თანამედროვე მოლეკულურ-გენეტიკური მეთოდების და ტექნიკების ინტეგრალური ცოდნა; 
• გენეტიკურ ექსპერტიზაში გამოსადეგი ანალიტიკური მეთოდოლოგიების სისტემური ცოდნა, 

მათ შორის, გავრცელებული კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა. 
სტუდენტი ფლობს: 

• გენეტიკური კვლევის თანამედროვე მეთოდებს და ანალიტიკურ ალგორითმებს. 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება  

სტუდენტს 
• შეუძლია შეაფასოს, თუ რა სახის გენეტიკური ინფორმაცია და ანალიტიკური მეთოდი 

ესაჭიროება კონკრეტული საექსპერტო ან სამეცნიერო ამოცანის გადასაწყვეტად; 
• შეუძლია ლაბორატორიაში მიიღოს, გარე წყაროებიდან მოიძიოს და დაამუშავოს გენეტიკური 

ინფორმაცია პრაქტიკული ან სამეცნიერო მიზნით; 
• აქვს საკვლევი საკითხის შერჩევის უნარი; 
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• აქვს ჰიპოთეზის ჩამოყალიბების უნარი; 
• შეუძლია საჭირო კვლევითი სტრატეგიის შერჩევა; 
• აქვს საკითხებისადმი შემოქმედებითი მიდგომის უნარი; 
• აქვს ლაბორატორიული ტექნიკის და აპარატურის გამოყენების უნარი; 
• შეუძლია კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების 

გამოყენებით. 
 

დასკვნის უნარი 

სტუდენტს 
• შეუძლია კვლევის შედეგების საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 
• აქვს ლოგიკური აზროვნების, კრიტიკული ანალიზის, შეფასებისა და სინთეზის უნარი; 
• აქვს საჭიროების შემთხვევაში საექსპერტო დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 

 
კომუნიკაციის უნარი 
სტუდენტს 

• აქვს მშობლიურ და ინგლისურ ენაზე სამეცნიერო კომუნიკაციის უნარი; 
• აქვს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი  

დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით; 
• აქვს სამეცნიერო მოხსენებების და პრეზენტაციების მომზადების უნარი, როგორც 

სპეციალისტებისთვის, ასევე ფართო აუდიტორიისათვის; 
• აქვს საზოგადოებრივი და ინსიტუციონალური კომუნიკაციის უნარი; 
• აქვს სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორებთან კომუნიკაციის უნარი; 
• შეუძლია ჯგუფში მუშაობა. 

 
სწავლის უნარი 

სტუდენტს შეუძლია სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა; სწავლის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და 
განხორციელება.  

 
ღირებულებები 

• სტუდენტი იცავს სამეცნიერო კვლევის ეთიკას; 
• სტუდენტი აფასებს და პატივს სცემს კოლეგების აზრს;   
• სტუდენტმა იცის და იცავს უსაფრთხოების წესებს;  
• სტუდენტს შეუძლია ღირებულებებისადმი საკუთარი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება. 

 
შეფასების წესი 

შეფასება 100 ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს. ქულები გადანაწილდება და ისაზღვრება 
ამგვარად: 
(A) 91 - 100 ფრიადი 
(B) 81 - 90 ძალიან კარგი 
(C) 71 - 80 კარგი 
(D) 61 - 70 დამაკმაყოფილებელი 
(E) 51 - 60 საკმარისი  
(FX) 41 - 50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 
ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  
(F) 0 - 40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას 
საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

დასაქმების სფეროები 
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მაგისტრი გამოყენებით  გენეტიკაში შეიძლება დასაქმდეს ეპიდემიოლოგიურ, ფარმაცევტულ, ან 
დაავადების კონტროლის ლაბორატორიაში; კრიმინალისტურ ან სხვა ლაბორატორიაში, სადაც 
გამოიყენება გენეტიკური ექსპერტიზა; სხვა სამთავრობო, არასამთავრობო, ან კერძო დაწესებულებაში, 
სადაც გამოიყენება გენეტიკური ექსპერტიზა - სასოფლო მეურნეობის, კონსერვაციული ბიოლოგიის ან 
ეკოლოგიის დარგში; კვლევით დაწესებულებებში - უნივერსიტეტში, კვლევით ინსტიტუტში, 
საბუნებისმეტყველო მუზეუმში საქართველოში ან ქვეყნის გარეთ. 

სწავლისათვის აუცილებელი დამხმარე პირობები/რესურსები 

სალექციო აუდიტორიები, საილუსტრაციო ტექნიკა, სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიები, არჩევანის 
გარემოს უზრუნველყოფის სისტემა „არგუსი“. მაგისტრანტებს შესაძლებლობა ექნებათ ისარგებლონ 
ბიბლიოთეკით და ყველა იმ ხელსაწყოთი, რომელიც გააჩნია უნივერსიტეტს, მაგ.: მიკროსკოპები, 
კოლექციები, რეაქტივები, აპარატურა და ა.შ.  
ლაბორატორიული სამუშაოები ჩატარდება  არსებულ კვლევით ცენტრებში თბილისსა და საქართველოს 
რეგიონებში, ასევე ფაკულტეტის  GIS ლაბორატორიებში, თბილისის ზოოპარკში, ბოტანიკურ ბაღში, 
მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს ხელმოწერილი 
მემორანდუმი ცენტრალურ რეფერალურ ლაბორატორიასთან, რომლის ტექნიკური რესურსი შეიძლება 
დამატებით გამოყენებულ იქნას სტუდენტების მომზადებისას.  

სამაგისტრო პროგრამის  სტრუქტურა 

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი ვალდებულია დააგროვოს მინიმუმ 120 კრედიტი, მათ შორის: 

1. პროგრამის ზოგადი მოდული - 12 კრედიტი  
2. მიმართულების სავალდებულო კურსები - 36 კრედიტი 
3. მიმართულების სავალდებულო/არჩევითი კურსები – 24 კრედიტი 
4. თავისუფალი არჩევითი კურსები  – 18 კრედიტი 
5. სამაგისტრო ნაშრომი - 30 კრედიტი 

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების სავალდებულო წინაპირობაა სტუდენტის ჩართულობა კვლევით 
საქმიანობაში პირველი სემესტრის დასრულებისთანვე, უნივერსიტეტის პროფესორთან შეთანხმებით. 
მეორე სემესტრის დასრულებისას სტუდენტი ირჩევს პროფესორების მიერ შეთავაზებულ ერთ-ერთ 
სამაგისტრო თემას და ჩაერთვება მის შესრულებასთან დაკავშირებულ კვლევაში. სამაგისტრო ნაშრომის 
მიზანია სამაგისტრო საფეხურზე სწავლისას მიღებული დარგობრივი ცოდნის შეჯამება; გარკვეულ 
საკითხზე/საკითხებზე ცოდნის გაღრმავება და გამომუშავებული უნარ-ჩვევების გამოყენება. 
 

სწავლის მეთოდები 

ლექცია, სემინარი, დისკუსია, ლაბორატორიული სამუშაო, პრეზენტაცია, კვლევით პროექტზე მუშაობა, 
საველე სამუშაო. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


