შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის
უნივერსიტეტი

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:

„ინფორმაციული ტექნოლოგიები”
•

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ინფორმატიკის მაგისტრი
Master of Informatics

•

სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა:

•

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წინაპირობა:

120 კრედიტი

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლება
აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს; სწავლის
წინაპირობაა საერთო სამაგისტრო გამოცდა (გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა); შიდა
საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში და ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება
(შესაბამისი სერტიფიკატი ან გამოცდა).

პროგრამის მიზანი
”ინფორმაციული ტექნოლოგიების“ სამაგისტრო პროგრამის მიზანია შიდა და საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში და შრომით ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ინფორმატიკის (კომპიუტინგის) მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ექნება: თანამედროვე ინფორმაციული
ტექნოლოგიების, მათი განვითარების ტენდენციებისა და პრაქტიკული ამოცანების ინფორმაციული
ტექნოლოგიების საშუალებებით გადაჭრის თეორიული და პრაქტიკული ღრმა და სისტემური ცოდნა; პროფესიული და პიროვნული პასუხისმგებლობა; მოვალეობების შესრულების, ეთიკის ნორმების დაცვისა და
ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის მოტივაცია და უნარი. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული
განაპირობებს
რენტუნარიანი

ინტერნაციონალიზაციის
ინფორმაციული

პირობებში

სათანადო

ტექნოლოგიების

კომპეტენციებით

მაღალკვალიფიციური

აღჭურვილი

ინფორმატიკის

კონკუ-

მაგისტრის

აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტის ჩამოყალიბებას, რომელიც შეძლებს პრაქტიკულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში საკუთარი კომპეტენციებისა და შესაძლებლობების რეალიზაციასა და კარიერულ წინსვლას.

სწავლის შედეგები
სამაგისტრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება
უზრუნველყოფს სწავლის შედეგების მიღწევას ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს უმაღლესი განათლების
მეორე საფეხურის (მაგისტრატურის) კვალიფიკაციათა აღმწერის სათანადო დონით:
• ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლების ღრმა და სისტემური ცოდნა;
ცოდნა და
გაცნობიერება

• ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის ცოდნა;
• ანალიზის, მოდელირებისა და დიზაინის მეთოდების ცოდნა;
• ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში ტექნოლოგიური პროექტის მოთხოვნების
გაცნობიერება.
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• ინფორმაციული
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

ტექნოლოგიების

გამოყენების

უნარი

რეალური

ამოცანების

გადასაჭრელად;
• სხვადასხვა დარგობრივ სფეროში ინფორმაციული ტექნოლოგიების

ტექნოლოგიური

პროექტის შემუშავებისა და რეალიზების უნარი;
• ინფორმაციული

ტექნოლოგიების

სფეროში

სხვადასხვა

დონის

პრობლემების

გადაჭრისათვის საჭირო ხერხების და მეთოდების შერჩევისა და მათი გამოყენების
უნარი.
დასკვნის
უნარი

• აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი;
• პრობლემის იდენტიფიცირების, დასმისა და გადაწყვეტის უნარი;
• არგუმენტირებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
• ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი სხვადასხვა

კომუნიკაციის

წყაროდან (ქართულ და უცხოურ ენაზე) ინფორმაციის მოძიების, დამუშავების და

უნარი

სათანადო დონეზე პრეზენტაციის მიზნით;
• მსჯელობისა

და

მისგან

გამომდინარე

დასკვნების

ნათლად,

ზუსტად

და

ადრესატისათვის მისაღები ფორმით მიწოდების უნარი, როგორც ზეპირი ისე წერითი
ფორმით (ქართულ და უცხოურ ენაზე).
• ინფორმაციული

ტექნოლოგიების

მოწინავე

მიდგომებისა

და

გამოცდილების

გაზიარება, უახლესი მონაცემებისა და ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოძიება და
სწავლის
უნარი

შესწავლა;
• სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიული დაგეგმვა;
• ცოდნის და კომპეტენციების დამოუკიდებლად სრულყოფა და მუდმივი განახლება;
•

სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა და შემდგომი (დოქტორანტურაში) სწავლის
საჭიროებების ობიექტურად განსაზღვრა.

• პროფესიული ეთიკის სტანდარტების დაცვა;
ღირებულებები

• პროფესიული და პიროვნული პასუხისმგებლობა;
• ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი
ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის მოტივაცია.
მაგისტრანტის ცოდნის შეფასების სისტემა

მაგისტრანტთა მიღწევათა/ცოდნის შეფასება სამაგისტრო პროგრამის კომპონენტების მიხედვით:
▪ სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება ხდება 100-ქულიანი
(max 100 ქულა) სისტემით. სასწავლო კომპონენტის შეფასება მოიცავს ორ ფორმას - შუალედურ შეფასებას
და დასკვნით შეფასებას. შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 21 ქულა.
დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი კი, დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური
შეფასების 50 პროცენტია. დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასების) გამოყენებით. სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ფორმებში მიღებული ქულების ჯამს.
▪ შეფასების ფორმები, კომპონენტები და მათი ხვედრითი წილი ასახულია ყოველი სასწავლო კურსის
სილაბუსში.

ინფორმაცია

შეფასების

სისტემისა

და

კომპონენტების

შესახებ

ხელმისაწვდომია

მაგისტრანტებისთვის.

შენიშვნა: შუალედური შეფასების ქულა შეიძლება იყოს განსხვავებული სასწავლო კურსის სპეციფიკისა და
სასწავლო კურსის განმახორციელებელი ლექტორის მოსაზრებიდან გამომდინარე, შეფასების
მეთოდები, ფორმები, კრიტერიუმები და შესაბამისი ქულები მითითებულია სასწავლო კურსების
სილაბუსებში.
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კვლევითი კომპონენტი-სამაგისტრო ნაშრომი: სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება ხდება ერთჯერადად
(დასკვნითი შფასებით) მაქს. 100 ქულა. სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების წესი და პირობები მოცემულია
სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების და დაცვის დებულებაში და ხელმისაწვდომია მაგისტრანტებისათვის.
მაგისტრანტთა მიღწევათა/ცოდნის შეფასების სისტემა
▪ უნივერსიტეტში შემოღებულია სტუდენტთა შეფასების 100-ქულიანი სისტემა. შეფასებათა მაქსიმალური
ჯამური ქულა (%) უდრის 100;
▪ შეფასების სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(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.
▪ 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.
• საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში,

FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა

დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. ნიშანი F (ჩაიჭრა)
მიღების შემთხვევაში სტუდენტი ხელმეორედ შეისწავლის სასწავლო კურსს და ჩააბარებს გამოცდას.
აღნიშნული ვალდებულება არ ვრცელდება სამაგისტრო ნაშრომის მიმართ.
• მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისათვის FX-ის მიღების
შემთხვევაში მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებელი სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი
წარადგინოს მომდევნო სემესტრის განმავლობაში, ხოლო F-ის მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტი კარგავს
იგივე სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის წარდგენის უფლებას.
▪

საკონტაქტო პირი:

ქეთევან ნანობაშვილი - ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის დეკანი, პროფესორი
ტელ.: (+995) 577 57 60 90
ელ-ფოსტა: qeti.nanobashvili@gmail.com
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