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ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი 

კურიკულუმი 

 

 

ფაკულტეტის დასახელება ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი 

პროგრამის დასახელება თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება   

მისანიჭებელი აკადემიური 

ხარისხი/კვალიფიკაცია 

არქიტექტურის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი 

The Degree of Master of Architecture 

პროგრამის ხანგრძლივობა (სემესტრი, 

კრედიტების რაოდენობა) 

4 სემესტრი, 144 კრედიტი (1 კრედიტი =25 საათი) 

სტუდენტმა სემესტრში უნდა გაიაროს 36 კრედიტი 

პროგრამის შემუშავების თარიღი და 

განახლების საკითხი 

პროგრამა შემუშავდა 2012 წელს.  პროგრამის განახლება 

შესაძლებელია სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით.  

სწავლების ენა ქართული, ინგლისურენოვანი კომპონენტებით. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები (მოთხოვნები) 

მაგისტრატურაში მიღება ხდება შესაბამისი ტიპის საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების  და 

შიდასაუნივერსიტეტო ზეპირი გამოცდის საფუძველზე. პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს 

პორტფოლიო. ზეპირი გამოცდისას  ყურადღება ექცევა სტუდენტის მოტივაციას, დარგობრივ ცოდნას, 

პორტფოლიოს შინაარსობრივ მხარეს და მისი შესრულების ტექნიკებს,  და ასევე  შემოწმდება კანდიდატის 

ინგლისური ენის კომპეტენცია (მინიმუმ B1 დონეზე).  

 

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარების  მსურველს უნდა ჰქონდეს არქიტექტურის ან მშენებლობის ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხი. 

პროგრამის მიზნები 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, გაზარდოს არქიტექტორების ახალი თაობა, რომელსაც ექნება  სისტემური და 

სიღრმისეული ცოდნა მდგრადი არქიტექტურის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების შესახებ,   შეძლებს 

საპროექტო ამოცანის კვლევის საფუძველზე დამოუკიდებლად შეასრულოს არქტიტექტურული პროექტი 

თანამედროვე ტენდენციებისა და არქიტექტურული სტანდარტების გათვალისწინებით. ამასთან ერთად, პროგრამა 

აძლევს სტუდენტს შესაძლებლობას, სამუშაო სტუდიურ გარემოში განავითაროს პროექტირების პრაქტიკული 

უნარები.  

სწავლის შედეგები და კომპეტენციები ( ზოგადი და დარგობრივი) 

 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

კურსდამთვრებულს აქვს: 

 თანამედროვე არქიტექტურული ტენდენციების და სტადნრტების ღრმა და სისტემური ცოდნა;   

 მდგრადი არქიტექტურის სპეციფიკის, მისი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების კომპლექსური 

ცოდნა;  

 არქიტექტურის ერთერთი მიმართულების (მოცულობითი არქიტექტურა, ქალაქგეგმარება) სისტემური 

ცოდნა;   

 სისტემური ცოდნა თანამედროვე მასალებისა და ტექნოლოგიების სპეციფიკის შესახებ; 

 გაცნობიერებული აქვს თანამედროვე მასალებისა და ტექნოლოგიების გამოყენების სპეციფიკა; 

 “მწვანე” (მდგრადი) არქიტექტურის პრობლემები და პრინციპების ღრმა ცოდნა. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

კურსდამთავრებულს  შეუძლია  

 თანამედროვე “მწვანე” (მდგრადი) არქიტექტურის ტენდენციებისა და პრინციპების/სტანდარტების 

გათვალისწინებით, დამოუკიდებლად  ჩატარებული კვლევის საფუძველზე ორიგინალური 

არქიტექტურული პროექტის შესრულება საწყისი სტადიიდან საბოლოო სტადიამდე;  

 არქიტექტურული ამოცანის შესრულების მიზნით მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიების და 

მასალების გამოყენება მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით;  

 არქიტექტურული პროექტის მიზნებისთვის  შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება;  

 სამუშაო სტუდიურ გარემოში შეუძლია არქიტექტურულ პროექტთან დაკავშირებული სამუშოს 

დამოუკიდებლად შესრულება. 

 

დასკვნის უნარი:   

 კურსდამთავრებულს შეუძლია ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის, სინთეზის საფუძველზე 

დამოუკიდებლად მიიღოს ოპტიმალური გადაწყვეტილებები არქიტექტურულ ამოცანასთან 

დაკავშირებით; 
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 აქვს შესწავლილი/გამოკვლეული საკითხების კომპლექსური ანალიზისა და თანმიმდევრული, 

არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი. 

 

კომუნიკაციის უნარი:  

 შეუძლია ურთიერთთანამშრომლობა მომიჯნავე სპეციალისტებთან; 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია კომუნიკაცია (ქართულ და ინგლისურ ენაზე) აკადემიურ და პროფესიულ 

საზოგადოებასთან დარგთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

 შეუძლია ეფექტურად და შემოქმედებითად თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენება; 

 შეუძლია ეფექტურად წარმოადგინოს საკუთარი არქიტექტურული პროექტი და მასთან დაკავშირებული 

კვლევითი კომპონენტი. 

 

სწავლის უნარი:  

 კურსდამთავრებულს აქვს სწავლის საჭიროებების  დამოუკიდებლად განსაზღვრის უნარი მდგრადი 

არქიტექტურის ტენდენციებისა და გამოწვევების  შემდგომი შესწავლის, შეფასების, კვლევის მიზნით; 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად მართვა რესურსების 

ფართო სპექტრის გამოყენებით, საკუთარი სწავლის შეფასება. 

 

ღირებულებები:  

 კურსდამთავრებულს გაცნობიერებული აქვს თანამედროვე არქიტექტურის დარგში არსებული ნორმები, 

ღირებულებები და პროფესიული პასუხისმგებლობა;  

 კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი არქიტექტურული პროექტის საფუძველზე ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში მონაწილეობის მიღება; 

 იცნობს და იცავს მშენებლობის უსაფრთხოების ზომებს. 

სწავლების მეთოდები 

 ლექცია და სემინარი; 

 ვერბალური მეთოდი; 

 წერითი მეთოდი; 

 პრაქტიკული მუშაობის მეთოდი; 

 დისკუსია /დებატები; 

 შემთხვევის ანალიზი (case study); 

 დემონსტრირების მეთოდი; 

 ჯგუფური მუშაობა; 

 ელექტრონული სწავლების ელემენტები; 

 გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლება (experiential learning); 

 პროექტებზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდი. 

 

შენიშვნა: პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტში გამოყენებული სწავლების მეთოდები მითითებულია შესაბამის 

სილაბუსებში.  

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. 

 

შეფასების კომპონენტები, კრიტერიუმები და შეფასების მეთოდები მოცემულია სასწავლო კურსების სილაბუსებში. 

დასაქმების სფეროები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს სახელმწიფო და კერძო არქიტექტურულ ან კონსტრუქტორის 

სახელოსნოებში, სამშენებლო კომპანიებში, სახელმწიფო სტრუქტურაში - მერიაში, თბილისის არქიტექტურა.  

სწავლისათვის აუცილებელი დამხმარე პირობები/რესურსები 
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 სალექციო აუდიტორიები და კომპიუტერული ლაბორატორიები; 

 საპროექტო სახელოსნოები / სამაკეტო სახელოსნო;  

 Urbanlab; 

 საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა; 

 ხატვის და ქანდაკების სახელოსნო; 

 Turnitin, Moodle;  

 სამუშაო პრაქტიკა არსებულ არქიტექტურულ ან სამშენებლო კომპანიაში; 

 არჩევანის გარემოს უზრუნველყოფის სისტემა „არგუსი“; 

ArchiCAD; AutoCAD; Revit; Adope Photoshop, Illustrator;  

პროგრამის სტრუქტურა 

პროგრამის სტრუქტურა - 144 კრედიტი : 

1. პროგრამის სავალდებულო კურსები  - 42 კრედიტი;  

2. პროგრამის სავალდებულო-არჩევითი კურსები – არანაკლებ 48 კრედიტი, მათ შორის: 

 პროექტირების ბლოკი - 36 კრედიტი   ( სტუდენტი 24 კრედიტს აგროვებს  ამ ბლოკში შემავალი  საგნის 2 
ნაწილის კომბინაციით (მაგალითად მოც. არქ. 2 + მოც. არქ. 3), ხოლო დარჩენილ 12 კრედიტს აგროვებს  
აღნიშნული ბლოკის რომელიმე სხვა კურსით) 

 ხელოვნებისა და თანამედროვე არქიტექტურის თეორიული კურსების ბლოკი - არანაკლებ 12 

კრედიტი 

3. პროგრამის არჩევითი კურსები  - არაუმეტეს 24 კრედიტი (მათ შორის 2 შესაძლებელია იყოს  საუნივერსიტეტო 
არჩევითი კურსი - 12 კრედიტი). 

4. სამაგისტრო ნაშრომი - 30 კრედიტი  

 

 

 


