საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნების
ანოტაციები
საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლება
ანთროპოლოგია
აზროვნების მათემატიკური წესი
ეკონომიკის საფუძვლები
ბუნებისმეტყველება
ლოგიკა
ფილოსოფია
ფსიქოლოგია
თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები
კლასიკური ლიტერატურა და ხელოვნება
მსოფლიო ისტორია და საქართველო
ქართული ენა და ქართველები
ინგლისური ენა
საველე პრაქტიკა
ANTR104002 ანთროპოლოგია
კურსი განიხილავს ადამიანის ადგილს ბუნებაში და მის მიერ დღემდე განვლილ განვითარების
უმნიშვნელოვანეს ეტაპებს, ასევე თანამედროვე სამყაროში არსებული ხალხებისა და
საზოგადოებების მრავალფეროვნებას. სტუდენტები გაეცნობიან იმ თეორიებს, მეთოდებსა და
აღმოჩენებს, რომელსაც ეფუძნება დღეს არსებული ცოდნა ადამიანზე. სემინარებზე სტუდენტები
გაეცნობიან კლასიკურ და თანამედროვე ნაშრომებს, რომელთა გამოყენებითაც თავად ექნებათ
საშუალება შეარჩიონ თემა და იმსჯელონ საკვანძო საკითხების გარშემო. სპეციალურად
შერჩეული სამეცნიერო დოკუმენტურ ფილმები კი მათ რთულად აღსაქმელი საკითხების უკეთ
გაგებაში დაეხმარებათ.

MATH105001 აზროვნების მათემატიკური წესი
კურსის აცნობს სტუდენტებს მათემატიკის უმთავრეს დარგებს, სხვადასხვა პრაქტიკული
გამოყენებების ილუსტრაციითა და მათში მათემატიკური აზროვნების ჩვევების ჩამოყალიბებით.
კურსი საინტერესო და მისაწვდომი ფორმით მიმოიხილავს თანამედროვე მათემატიკის ძირითად
დარგებს და აჩვენებს მათი გამოყენების შესაძლებლობებს. მათემატიკა ყოველდღიურ
ცხოვრებაში; მათემატიკური მეთოდები; რიცხვთა თეორია; პროგრესიები და რიცხვითი
მიმდევრობები; კომპლექსური რიცხვები; სიმრავლეთა თეორია; კომბინატორიკა და
კომბინატორული გეომეტრია; ალბათობის თეორია; სტატისტიკა; ლოგიკა; გეომეტრია;
ტოპოლოგია; გრაფთა თეორია; ჯგუფთა თეორია; თამაშთა თეორია.

ECO104007 ეკონომიკის საფუძვლები
ფუნდამენტური იდეები, რომელთაც ეს კურსი მოიცავს, წარმართავენ ადამიანთა ყოველდღიურ
საქმიანობას, განსაზღვრავენ მათი, როგორც მომხმარებლების, მწარმოებლების, თუ

საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნების
ანოტაციები

მენეჯერების ქცევასა და გადაწყვეტილებებს. ჩვენი ცხოვრების დონის გაუმჯობესება პირდაპირ
კავშირშია ჩვენს უნართან შევქმნათ საქონელი და მომსახურება, ვიყოთ კონკურენტუნარიანნი
მსოფლიო ბაზარზე. აქედან გამომდინარე, ძირითადი ეკონომიკური კანონების ცოდნასა და
ეკონომიკური აზროვნების ჩამოყალიბებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მათთვის,
ვინც აპირებს საქმიანობას ადგილობრივსა თუ გლობალურ ბიზნესში, ან თუნდაც სახელმწიფო
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში.

SCI104003 ბუნებისმეტყველება
ბუნებისმეტყველების კურსი მოიცავს ცოცხალი და არაცოცხალი სამყაროს არსის ძირითად
პრინციპებს. სტუდენტები გაეცნობიან თეორიებსა და აღმოჩენებს, რომლების საფუძველზე მოხდა
თანამედროვე ბუნებათმცოდნეობის ფორმირება და რომლებიც გავლენას ახდებენ ჩვენი
ცხოვრების მრავალ ასპექტზე. სემინარებზე შეისწავლება „ექსპერიმენტული აზროვნების წესი“,
როგორც კლასიკური და თანამედროვე ნაშრომების, ასევე სტუდენტების მიერ დამუშავებული
პროექტების პრეზენტაციის კრიტიკული განხილვის გზით. კურსის შემადგენელი კომპონენტებია
არსებითი ფიზიკა და ბიოლოგია.
ფიზიკა წარმოადგენს მსოფლმხედველობის ერთ-ერთ ძირითად საფუძველს. კურსი მოიცავს
თანამედროვე ფიზიკის თითქმის ყველა სფეროს და მისი დანიშნულებაა სტუდენტს მისცეს
უმთავრესი ცოდნა ფიზიკის არსებითი კანონებისა და კანონზომიერებების შესახებ. ბიოლოგიის
ნაწილი წარმოადგენს ბიოლოგიის ისტორიასა და მეთოდოლოგიას, კრიტიკული აზროვნების
[შემდგომი] განვითარებას, ექსპერიმენტული აზროვნების წესის გაცნობას. კურსი არ არის
გამიზნული საბუნებისმეტყველო სპეციალიზაციის აუდიტორიისათვის. ამიტომ, იშვიათი
გამონკლისების გარდა, არ იქნება გამოყენებული (თუნდაც) ელემენტარული კალკულუსი და
რთული ბიოლოგიური ანალიზი.

PH104008 ლოგიკა
კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან ენაში მოქცეული ზუსტი აზროვნების კანონებს.
კერძოდ, ცნებათა ლოგიკას, სიმრავლეთა თეორიას, წინადადებათა ლოგიკას, კატეგორიული
სილოგიზმის თეორიას, კვანტორების თეორიასა და მოდალურ ლოგიკას.

PH304007 ფილოსოფია
კურსის განმავლობაში სტუდენტები გაეცნობიან ფილოსოფიური იდეების ისტორიას. ასევე,
გაანალიზებული იქნება მნიშვნელოვანი ფილოსოფიური თემები და ნაჩვენები იქნება მათი კავშირი
დღევანდელობასთან. ფილოსოფია გააზრებული იქნება, როგორც ერთ-ერთი საშუალება იმისა,
თუ როგორ გავხდეთ ადამიანები უკეთესნი.

PSY304003 ფსიქოლოგია
სტუდენტებს მიეწოდებათ ბაზური ინფორმაცია ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების, შესახებ; ისინი
გაეცნობიან საგნის სპეციფიკას, ფსიქოლოგიის ძირითად მიმართულებებს, მეთოდებს, ძირითად ფსიქიკურ
ფუნქციებს, მიიღებენ წარმოდგენას პიროვნებისა და მისი ძირითადი მახასიათებლების, აგრეთვე
ცნობიერი და არაცნობიერი ფსიქიკის შესახებ;

საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნების
ანოტაციები
POLS204004 თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები
თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიების კურსში სტუდენტები გაივლიან
თეორიებს
პოლიტიკური იდეების შესახებ. გაეცნობიან ამ იდეების გავლენას ადამიანებზე, საზოგადოებრივ
ცხოვრებაზე. როგორ მუშაობენ ეს იდეები ადამიანების ცხოვრებაში, პოლიტიკურ სისტემებში და
ა.შ.

PHIL105003 კლასიკური ლიტერატურა და ხელოვნება
კურსის მიზანია სტუდენტს გააცნოს დასავლური ლიტერატურა და ხელოვნება, ლიტერატურის და
ხელოვნების სხვადასხვა მიმდინარეობები ეპოქების მიხედვით, ხელოვნებისა და ლიტერატურის
განვითარების პარადიგმები.

HIST105003 მსოფლიო ისტორია და საქართველო
კურსის განმავლობაში გაანალიზდება ადამიანის ფენომენის სოციალური, პოლიტიკური,
ეკონომიკური, ტექნოლოგიური წვლილი საზოგადოების განვითარების ჭრილში. ყურადღება
დაეთმობა ინტერკულტურულ ურთიერთობებს და ეთნოცენტრისტულ პრობლემას, გენდერის
საკითხებს.

PHIL102022 ქართული ენა და ქართველები
.

FLS107012 ინგლისური ენა, B1
პრერეკვიზიტი: სტუდენტის ენობრივი დონე უნდა შეესაბამებოდეს A2-ს.

B1 (Intermediate) დონის კურსი წარმოადგენს ინგლისურის როგორც უცხო ენის შესწავლის
შუალედურ ეტაპს. B1 დონეზე სტუდენტს შეუძლია ჩამოაყალიბოს საკუთარი აზრი წერილობითი და
ზეპირი ფორმით, წაიკითხოს საშუალო სირთულის ტექსტი, ამოიცნოს საკომუნიკაციო სიტუაცია,
გაიგოს ზოგადი შინაარსი, მოიპოვოს კონკრეტული ინფორმაცია.

FLS107013 ინგლისური ენა, B2
პრერეკვიზიტი: სტუდენტის ენობრივი დონე უნდა შეესაბამებოდეს B1-ს.
B2
(Upper-intermediate) - კურსი ორიენტირებულია ძირითადი ენობრივი საკომუნიკაციო
მიმართულებების - კითხვა, წერა, ლაპარაკი მოსმენა -განვითარებაზე. B2 დონეზე სტუდენტს შეუძლია
ჩამოაყალიბოს საკუთარი აზრი წერილობითი და ზეპირი ფორმით, წაიკითხოს სხვადასხვა ხასიათის
ავთენტური ტექსტი, ამოიცნოს უცნობი სიტყვები და გამოთქმები სხვადასხვა ვერბალურ კონტექსტში,
დაწეროს მოკლე მოხსენება, თხზულება, კითხვარი, ინფორმაცია ბროშურისთვის, სტატია, სარეკლამო
განცხადება, განასხვაოს ოფიციალური და არაოფიციალური რეგისტრი.

საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნების
ანოტაციები
PRAC103904 საველე პრაქტიკა
პრერეკვიზიტი: არ აქვს
საველე პრაქტიკა არის აგრარული უნივერსიტეტის სასწავლო გეგმის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც
სტუდენტთათვის სავალდებულოა. პრაქტიკის გავლა მოიცავს სტუდენტთა ჯგუფების გამგზავრებას
პრაქტიკის ადგილზე.
პრაქტიკის დაწყებამდე, სტუდენტთა ჯგუფებს შორის ხდება ამოცანების
გადანაწილება. შესაბამისად, პრაქტიკის მსვლელობისას, ამოცანებიდან გამომდინარე, მიმდინარეობს
კონკრეტული აქტივობების განხორციელება. აქტივობები მიზნად ისახავს საზოგადოებისთვის
მნიშვნელოვანი და შემეცნებითი მიზნების მიღწევას. საველე პრაქტიკას უძღვება ჯგუფის კოორდინატორი.
პრაქტიკა შესაძლებელია იყოს ანაზღაურებადი.

