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სამაგისტრო პროგრამა - კომპიუტერული მეცნიერება 
(ინგლისურენოვანი) 

პროგრამის სტრუქტურა  

პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტების მოცულობაა 120 კრედიტი. პროგრამა 
ითვალისწინებს: სავალდებულო კურსებს (54 კრედიტი, მათ შორის 48 კრედიტი 
სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები, 6 კრედიტი სამაგისტრო სემინარი), 
სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებას და დაცვას (30 კრედიტი) და არჩევით კურსებს (36 
კრედიტი). არჩევითი კურსებისთვის პროგრამაში შეთავაზებულია 108 კრედიტი. 

სასწავლო კურსები 

კურსის დასახელება სემესტრი კრედიტი

სავალდებულო კომპონენტი 54

ლოგიკა კომპიუტერული მეცნიერებებისთვის და ხელოვნური 
ინტელექტისთვის 

I 8

პროგრამირების ენების პრინციპები I 8 

სამაგისტრო სემინარი I I 2 

გამოთვლის მოდელები II 8 

ალგორითმების გაძლიერებული კურსი II 8 

სამაგისტრო სემინარი II II 2 

მონაცემთა მოპოვება და ანალიზი III 8 

კომპიუტერული ქსელები და უსაფრთხოება III 8 

სამაგისტრო სემინარი III III 2 

არჩევითი კომპონენტი 108

კომპიუტერული ალგებრა I 6 

აპროქსიმაციის თეორია I 6 

რიცხვითი ანალიზი I 6 

მოდელირება და სიმულაცია I 6 

დისტრიბუციული აპლიკაციების აგება და განვითარება  I 6 

ღრმა სწავლება I 6 

სემანტიკური ვებ ტექნოლოგიები II 6 

ცოდნის წარმოდგენა და მსჯელობა II 6 

პროგრამების ვერიფიკაცია II 6 

ექსპერტული სისტემები II 6 

ბაიესური და ალბათური პროგრამირება II 6 

ციფრული სიგნალების დამუშავება II 6 

გრაფების ალგორითმები და გამოთვლითი გეომეტრია III 6 

ნეირონული ქსელები III 6 

ქსელის მოდელირება III 6 

ოპერაციათა კვლევა III 6 

ადამიანურ - მანქანური ინტერაქცია III 6 

ხელოვნური ინტელექტის აპლიკაციები III 6 

სტაჟირება III 6 

კვლევითი კომპონენტი 30

სამაგისტრო ნაშრომი IV 30 
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სწავლის შედეგები 

 კურსდამთავრებულს სიღრმისეულად გაცნობიერებული აქვს ალგორითმების 

და მოდელირების თეორია, პროგრამული ენებისა და სისტემების 

იმპლემენტაცია, მონაცემების მოპოვება, დაცვა და დამუშავება.შეუძლია მათი 

კრიტიკული გააზრება; 

 კურსდამთავრებულმა იცის კომპიუტერული მეცნიერების გამოყენება 

პრაქტიკული და თეორიული ამოცანების გადასაწყვეტად. სიღრმისეულად 

იცნობს ინდუსტრიისთვის საჭირო კომპიუტერულ სისტემებს. აქვს 

პრობლემების მოდელირებისა და რეალიზაციის საფუძვლიანი ცოდნა; 

 კურსდამთავრებული იცნობს კვლევის მეთოდებს და ტექნიკურ 

ლიტერატურას, იცის ტექნიკური ინფორმაციის მოძიება, რეპორტის 

მომზადება, თეზისის წერა და მოხსენების გაკეთება; 

 კურსდამთავრებულს კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით შეუძლია 

კოლაბორაციული კვლევა,პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და 

გამოყენება დასმული ამოცანის გადასაჭრელად. აქვს პროფესიული ეთიკის 

ნორმების დაცვის, აკადემიური პატიოსნების და სტანდარტების დაცვის უნარი; 

 კურსდამთავრებულს ტექნიკური ცოდნის და უნარების გამოყენებით შეუძლია 

საჭირო ინფორმაციის უსაფრთხო წვდომა, მოპოვება და დამუშავება; 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაჭრისათვის 

ახალი მიდგომის შემუშავება,მათემატიკური მოდელების შექმნა, 

ალგორითმული წარმოდგენა, ანალიზი და იმპლემენტაცია; 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია კომპლექსური პრობლემის დაყოფა 

ქვეპრობლემებად და თითოეული ქვეპრობლემისთვის შესაფერისი 

პროგრამირების პარადიგმის მოძებნა და რეალიზაცია; 

 კურსდამთავრებულს აკადემიური ეთიკის სტანდარტების დაცვით შეუძლია 

მოიძიოს კვლევისათვისსაჭირო ინფორმაცია და მოამზადოს 

რეპორტი/სტატია/ნაშრომი, მცირე ზომის საპროექტო წინადადება. მას აქვს 

უნარი წარუდგინოს მიღებული კვლევის შედეგები, როგორც აკადემიურ, ასევე 

პროფესიულ საზოგადოებას; 

 კურსდამთავრებულს აქვს გუნდური თანამშრომლობის და საკუთარი სწავლის 

დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი. 
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შეფასების სისტემა 

შეფასების მიზანია ხარისხობრივად განსაზღვროს სტუდენტის სწავლის შედეგები 

აკადემიური პროგრამის მიზნებთან და პარამეტრებთან მიმართებაში. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება ზეპირი და/ან წერილობითი ფორმით. 
სასწავლო კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. 
შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი 
შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

1) (A) ფრიადი – შეფასების 91 - 100 ქულა; 
2) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81 - 90 ქულა; 
3) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71 - 80 ქულა; 
4) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61 - 70 ქულა; 
5) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51 - 60 ქულა. 

ორი სახის უარყოფით  შეფასებას: 

1)  (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; 

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

შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის 
ხვედრითი წილი არ აღემატება დასკვნითი შეფასების 60%-ს.  

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულობრივი განაწილება, მათი მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვარი და შეფასების რუბრიკები გაწერილია შესაბამისი 
კომპონენტის სილაბუსში.  

კვლევითი კომპონენტის შეფასება: 

სამაგისტრო ნაშრომი სარეცენზიოდ ეგზავნება დარგის საერთაშორისო ექსპერტს 
(მეცნიერს, რომელსაც აქვს დოქტორის წოდება და მუშაობს საზღვარგარეთ). 
დადებითი რეცენზიის შემთხვევაში ინიშნება დაცვა, სადაც სადისერტაციო საბჭო 
ნაშრომს აფასებს 100 ქულიანი სისტემით. 

სტუდენტის მიერ ზემოთ მოყვანილი (FX) პუნქტით გათვალისწინებული შეფასების 
მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო 
ნაშრომი წარადგინოს მომდევნო სემესტრის განმავლობაში, ხოლო (F) პუნქტით 
გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტი კარგავს იგივე 
ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 


