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ავიაცია სახელმწიფოს პრიორიტეტულ სფეროს წარმოადგენს. ძლიერი 

ავიაცია ქვეყნის სიძლიერისა და წინსვლის საწინდარია. სწორედ 

აღნიშნული გარემოება გახდა საფუძველი იმისა, რომ დამოუკიდებლობის 

გზაზე დამდგარ ჩვენს ქვეყანაში,1992 წელს საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის 

ხელმძღვანელობის თხოვნის საფუძველზე, ჩამოყალიბდა ჩვენი 

ქვეყნისთვის მეტად საჭირო საავიაციო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი. 

ხოლო 2005 წელს, სამთავრობო დადგენილების საფუძველზე, აღნიშნული 

ინსტიტუტი გამოეყო ტექნიკურ უნივერსიტეტს და ჩამოყალიბდა 

დამოუკიდებელ, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტად. სიამაყით 

გვინდა აღვნიშნოთ, რომ საავიაციო უნივერსიტეტმა თავისი დაარსებიდან 

მოკლე პერიოდში მრავალი მფრინავი და ავიასპეციალისტი მოუმზადა 

როგორც საქართველოს ისე სხვა ქვეყნებს. უნივერსიტეტს დღეისათვის 

გააჩნია თანამედროვე სასწავლო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. 

მომავალ პროფესიონალ პილოტთა და ავიასპეციალისტთა პრაქტიკული 

მომზადების მიზნით, უნივერსიტეტის მფლობელობაშია ქალაქ თელავში 

მდებარე თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკით აღჭურვილი 

აეროპორტი, თვითმფრინავები Cessna-152, Aeroprakt A-22, Tecnam P2006T, 

Boeing 737-200, EASA-ს სტანდარტების შესაბამისი FNPT II MCC კლასის 

თვითმფრინავის და შვეულმფრენის სიმულატორები, კეთილმოწყობილი 

სპეციალიზირებული ლაბორატორიები და სხვა. უნდა აღინიშნოს რომ 

უნივერსიტეტს გააჩნია როგორც ქართულენოვანი ასევე ინგლისურენოვანი 

პროგრამები რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ პრესტიჟულ პროფესიებს 

დაეუფლონ, როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. 

უნივერსიტეტში მოღვაწეობენ ღვაწლმოსილი პროფესორ მასწავლებლები, 

გამოცდილ მფრინავ-ინსტრუქტორთა შემადგენლობა და დარგის 

პროფესიონალი პერსონალი. სწორედ ყველა მათგანის უდიდესი 

დამსახურებაა ის ფაქტი, რომ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, 

ჩვენს სასწავლო დაწესებულებას უნივერსიტეტის სტატუსი მიენიჭა, რაც 

თავის მხრივ ყველა აკადემიური დონის ავიასპეციალისტთა მომზადების 

უფლებას იძლევა. 

უნივერსიტეტს გააჩნია 3 ფაკულტეტი: საფრენოსნო მომზადების, 

საინჟინრო და ბიზნესის ადმინისტრირების, ასევე, უწყვეტი განათლების 

მიღების მიზნით, ფუნქციონირებს საერთაშორისო საავიაციო ტრეინინგ 

ცენტრი. უნივერსიტეტს აქვს სტუდენტური გაცვლითი პროგრამები 

სხვადასხვა ქვეყნის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან.  

საავიაციო უნივერსიტეტის მთავარი პრიორიტეტია კურსდამთავრებულთა 

დასაქმება მიღებული პროფესიების შესაბამისად, რაც პრაქტიკულად დიდი 

წარმატებით ხორციელდება.  
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პროგრამის მიზანი  
პროგრამის მიზანია საერთაშორისო ბაზარზე მაღალკვალიფიციური და 

კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადება, რომელთა კომპეტენცია სრულად 

პასუხობს საჰაერო ტრანსპორტის საფრენოსნო ექსპლუატაციის სფეროში 

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსა და EASA-ს (ევროპის 

საავიაციო უსაფრთოხების სააგენტოს) მიერ დადგენილ მოთხოვნებს. 

დასაქმების სფერო და კარიერული შესაძლებლობები 
საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციაში (CPL-A) 

კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია იმუშაოს ერთი პილოტით საფრენად 

სერტიფიცირებულ თვითმფრინავზე მეთაურის რანგში. დასაქმება 

შესაძლებელია როგორც მცირე ასევე დიდ ავიაციაში. 

 

 

 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში 
პროგრამა სრულ შესაბამისობაშია EASA-ს რეგულაციებთან და 

მოთხოვნებთან. პროგრამის თითოეული მოდული მიმდინარეობს 

ინგლისურ ენაზე, სერტიფიცირებული სახელმძღვანელოების 

გამოყენებით. სწავლების პროცესში ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია 

პრაქტიკული კომპონენტის ათვისებაზე. 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე 
საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის ნებისმიერი 

საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ 

კურსდამთავრებულმა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში უნდა აიღოს 

პილოტის მოწმობა. ხოლო კონკრეტულ საჰაერო ხომალდზე საფრენად 

აუცილებელია საჰაერო ხომალდის ტიპზე გადასწავლება. 
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ვის მივბაძოთ:  
ირაკლი მეზვრიშვილი ავიაკომპანია "ჯორჯიან ეარვეისის" შეფ-პილოტი. 

2007 წელს დაამთავრა საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. მისი 

კარიერა დაიწყო B-737-ი ტიპის საჰაერო ხომალდზე მეორე პილოტის 

რანგში. დღეს იგი არის მეთაური და  უფროსი პილოტ-ინსტრუქტორი B-

737, CRJ-100-200 და Embraer 170190-ზე. იგი ხელმძღვანელობს ჯორჯიან 

ეარვეისის საფრენოსნო პერსონალს. უფლებამოსილია ეკიპაჟის წევრების 

მომზადებაზე სრულპილოტაჟიან Embraer 170-190 ტიპის საწაფზე. 

 

 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ:  
დიმიტრი ლომიძე საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტის დეკანი და 

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის პროგრამის 

ხელმძღვანელია. 14 წლიანი გამოცდილება საავიაციო დარგში. ფლობს 

კომერციული პილოტის მოწმობას. იყო საქართველოს წარმომადგენელი 

იკაოსა და ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოში საავიაციო 

პერსონალის სერტიფიცირების მიმართულებით.   
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პროგრამის მიზანი  
პროგრამის მიზანია საერთაშორისო ბაზარზე მაღალკვალიფიციური და 

კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადება, რომელთა კომპეტენცია სრულად 

პასუხობს საჰაერო ტრანსპორტის საფრენოსნო ექსპლუატაციის სფეროში 

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსა და EASA-ს (ევროპის 

საავიაციო უსაფრთოხების სააგენტოს) მიერ დადგენილ მოთხოვნებს. 

დასაქმების სფერო და კარიერული შესაძლებლობები 
საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციაში (CPL-H) 

კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია იმუშაოს ერთი პილოტით საფრენად 

სერტიფიცირებულ შვეულმფრენზე მეთაურის რანგში. დასაქმება 

შესაძლებელია როგორც მცირე ასევე დიდ ავიაციაში. 

 

 

 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში 
პროგრამა სრულ შესაბამისობაშია EASA-ს რეგულაციებთან და 

მოთხოვნებთან. პროგრამის თითოეული მოდული მიმდინარეობს 

ინგლისურ ენაზე, სერტიფიცირებული სახელმძღვანელოების 

გამოყენებით. სწავლების პროცესში ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია 

პრაქტიკული კომპონენტის ათვისებაზე. 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე 
საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის ნებისმიერი 

საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ 

კურსდამთავრებულმა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში უნდა აიღოს 

პილოტის მოწმობა. ხოლო კონკრეტულ საჰაერო ხომალდზე საფრენად 

აუცილებელია საჰაერო ხომალდის ტიპზე გადასწავლება. 
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ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ:  
დიმიტრი ლომიძე საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტის დეკანი და 

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის პროგრამის 

ხელმძღვანელია. 14 წლიანი გამოცდილება საავიაციო დარგში. ფლობს 

კომერციული პილოტის მოწმობას. იყო საქართველოს წარმომადგენელი 

იკაოსა და ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოში საავიაციო 

პერსონალის სერტიფიცირების მიმართულებით.    
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები 
საბაკალავრო პროგრამა შედგენილია ICAO-ს ჩიკაგოს კონვენციის 

პირველი დანართის, EASA-ს სამოქალაქო ავიაციის ეკიპაჟის წევრების 

მიმართ დადგენილი მოთხოვნებისა (ევროპის პარლამენტისა და 

საბჭოს #216/2008 რეგულაცია, 2008.02.20. და COMMISSION 

REGULATION (EU) No 1178/2011, 2011.11.03, EASA Part-FCL Annex to ED 

Decision 2011/016/R) და „ავიასპეციალისტთა სერტიფიცირების წესების“ 

(საქართველოს სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 

2012 წლის 30 აგვისტოს ბრძანება №150) შესაბამისად და 

ორიენტირებულია, საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სფეროში 

კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე. აღნიშნული 

სპეციალობით ბაკალავრიატში სწავლების უმთავრესი მიზანია:  

• საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის 

პროცესებისა და სისტემების შესწავლა;  

• საავიაციო სფეროს ფართო ცოდნის შეძენა, რომელიც 

სტუდენტს საშუალებას აძლევს დაეუფლოს საჰაერო 

ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის პრაქტიკულ უნარ-

ჩვევებს;  
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• საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული დარგობრივი კომპეტენციების, მოვლენათა კომპლექსური ხედვის ჩამოყალიბება და პროცესების 

ობიექტური შეფასების უნარ-ჩვევათა ფორმირება;  

• შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური, კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი პილოტის მომზადება, რომლებსაც მიეცემათ იმ 

თანამდებობებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის 

სპეციალობით. 

სწავლის შედეგები 
ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ბაკალავრმა იცის: 

- საავიაციო დარგის ორგანიზაციული სტრუქტურა, მასში შემავალი ავიასაწარმოებით; 

- საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საბუნებისმეტყველო დისციპლინები, რომლებსაც იყენებს სხვადასხვა საინჟინრო-საფრენოსნო 

ამოცანების გადასაჭრელად; 

- საჰაერო კანონმდებლობის ძირითად საკითხები. “ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს” (EASA), “სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო 

ორგანიზაციისა” (ICAO) და საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს რეკომენდაციები,  ნორმები და მოთხოვნები;  

- საჰაერო ხომალდების, საავიაციო ძრავების და ფუნქციური სისტემების  საფრენოსნო ექსპლუატაცია; 

- საჰაერო ხომალდების საპილოტაჟო-სანავიგაციო კომპლექსებისა და ებისა და ხელსაწყოების მუშაობის პრინციპები, სამუშაო დიაპაზონები, შესაძლო 

ცდომილებები და მტყუნების მოსალოდნელი შედეგები;  

- საავიაციო მეტეოროლოგიის საფუძვლები, ავიონავიგაციური რუქები, ფაქტიური ამინდისა და პროგნოზის საკითხების კომპლექსურად შეფასება;  

- საჰაერო ნავიგაცია და ნავიგაციური ამოცანების გადაჭრის ხერხები; 

- საჰაერო ხომალდის მასა და ბალანსი, ფრენის პრინციპები, საფრენოსნო მახასიათებლები და  მათი საექსპლუატაციო პროცედურები;   

- ადამიანის ფაქტორი და შესაძლებლობები (ფიზიკური და ფსიქოლოგიური); 

ბაკალავრი აცნობიერებს: 

- პასუხისმგებლობას თავისი პროფესიული და სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულების პროცესში, ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

ნორმების  დაცვის გათვალისწინებით. 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

 

 

ბაკალავრს ხომალდის მეთაურის მეთვალყურეობის ქვეშ შეუძლია: 

- პრაქტიკულ საქმიანობაში იმოქმედოს სამოქალაქო ავიაციის მარეგულირებელი  დოკუმენტებისა და სამართლებრივი ნორმების შესაბამისად; 

-  საჰაერო ხომალდის მასის, ბალანსის, საექსპლუატაციო პროცედურებისა და საფრენოსნო მახასიათებლების გამოთვლით და აერონავიგაციური 

გარემოს გათვალისწინებით, უსაფრთხო ფრენის  შესრულება;  

-  საჰაერო ხომალდის, საავიაციო ძრავების, ფუნქციური სისტემების, რადიოელექრონული და საპილოტაჟო–სანავიგაციო კომპლექსების  უსაფრთხო 

საფრენოსნო ექსპლუატაცია;  

- ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა  შესასრულებელი ფრენის ყველა ეტაპზე, საფრენოსნო ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს შესაბამისად, 

როგორც სტანდარტულ, ასევე განსაკუთრებულ და ავარიულ სიტუაციებში;  

- ავარიული დაფრენის შემთხვევაში  საავარიო და სამაშველო ღონისძიებების განხორციელება; 

დასკვნის 

უნარი 

ბაკალავრს აქვს: 

- საჰაერო ხომალდის ფრენისათვის უვარგისობაზეც გადაწყვეტილების მიღების უნარი; 

- აერონავიგაციური გარემოს გათვალისწინებით, დაგეგმილი ფრენის შესრულებაზე ან მის გადადებაზე გადაწყვეტილების მიღების უნარი; 

- ფრენის დროს შექმნილ, როგორც სტანდარტულ, ასევე განსაკუთრებულ სიტუაციებში სწრაფი, გონივრული  და სწორი გადაწყვეტილების მიღების 

უნარი; 
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კომუნიკაციის 

უნარი 

ბაკალავრს აქვს: 

- კომუნიკაციის უნარი სპეციალისტებსა და არასპეციალისტებთან ქართულ და ინგლისურ ენაზე; 

- საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის თავისებურებების გათვალისწინებით, თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებისა და ასევე პროგრამული უზრუნველყოფის შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; 

- საჰაერო მოძრაობის კონტროლის მეთვალყურესთან რადიოკომუნიკაციის შეუფერხებელი წარმართვის უნარი.  

სწავლის უნარი 

 

 

ბაკალავრს აქვს: 

- ავიაციის სფეროში სხვადასხვა ტექნიკური წყაროების გამოყენებით, ინტერესების გაფართოებისა და ცალკეული საკითხების შესწავლის უნარი; 

- უმაღლესი განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის საჭიროების დადგენის უნარი. 

- მიღებული განათლებისა და დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე, მისთვის სასურველ ან/და საავიაციო ბაზარზე დასაქმებისათვის მოთხოვნად 

საჰაერო ხომალდების სხვადასხვა ტიპზე გადამზადების კურსის გავლის უნარი.  

ღირებულებები ბაკალავრს შეუძლია: 

- გამოავლინოს ისეთი ღირებულებები როგორიცაა მაღალი პროფესიონალიზმი, პასუხისმგებლობა, სიზუსტე, ობიექტურობა, ორგანიზებულობა, ასევე 

თანასწორობა, სიტყვის თავისუფლება, მორალურ-ეთიკური და სამართლებრივი ნორმების დაცვის პასუხისმგებლობის გრძნობა;  

- გაითავისოს საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის სფეროს ფასეულობები და ღირებულებები ფრენის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფასთან მიმართებაში; 

- გაითავისოს საკუთარი პასუხისმგებლობა საფრენოსნო ეკიპაჟის წევრებისა და ბორტზე მყოფ მგზავრთა მიმართ;  

- გამოიმუშაოს ფრენის უსაფრთხოების  უზრუნველყოფის გარანტის თვისებები. 

დასაქმების შესაძლებლობები  
კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა აქვთ დასაქმდნენ ნებისმიერ 

ქართულ ავიაკომპანიაში მეორე პილოტის პოზიციაზე. ასევე მცირე 

ავიაციაში ერთპილოტიან საჰაერო ხომალდზე მეთაურის რანგში. ასევე 

მართ შეუძლიათ გახდნენ ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორები 

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში. 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში 
პროგრამის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 

ინგლისური ენის,  პროფესიული საგნების სიღრმისეულად შესწავლას და 

მათ პრაქტიკაში გამოყენების უნარების ჩამოყალიბებას.  

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე 
ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი საგნების კარგად ცოდნა, როგორიცაა: 

მათემატიკა, ფიზიკა და ინგლისური ენა. 

ვის მივბაძოთ:  
ირაკლი მეზვრიშვილი ავიაკომპანია "ჯორჯიან ეარვეისის" შეფ-პილოტი. 

2007 წელს დაამთავრა საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. მისი 

კარიერა დაიწყო B-737-ი ტიპის საჰაერო ხომალდზე მეორე პილოტის 

რანგში. დღეს იგი არის მეთაური და  უფროსი პილოტ-ინსტრუქტორი B-

737, CRJ-100-200 და Embraer 170190-ზე. იგი ხელმძღვანელობს ჯორჯიან 

ეარვეისის საფრენოსნო 

პერსონალს. 

უფლებამოსილია 

ეკიპაჟის წევრების 

მომზადებაზე 

სრულპილოტაჟიან 

Embraer 170-190 ტიპის 

საწაფზე. 
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ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ:  
დიმიტრი ლომიძე 

საფრენოსნო მომზადების 

ფაკულტეტის დეკანი და 

საჰაერო ხომალდების 

საფრენოსნო ექსპლუატაციის 

პროგრამის ხელმძღვანელია. 

14 წლიანი გამოცდილება 

საავიაციო დარგში. ფლობს 

კომერციული პილოტის 

მოწმობას. იყო საქართველოს 

წარმომადგენელი იკაოსა და 

ევროპის საავიაციო 

უსაფრთხოების სააგენტოში 

საავიაციო პერსონალის 

სერტიფიცირების მიმართულებით.   
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პროგრამის მიზანი  
პროფესიული პროგრამის მიზანია მოამზადოს ევროპის საავიაციო 

უსაფრთოხების სააგენტოს (EASA) სტანდარტების შესაბამისი ტექნიკური 

მომსახურების სპეციალისტები. პროფესიული პროგრამის 

განხორციელების შედეგად ავიასპეციალისტი კონკურენტუნარიანი 

იქნება როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე და 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს საჰაერო 

ხომალდების ტექნიკურ მომსახურებას მიმართულებით: B1.1 - 

აირტურბინული ძრავების მქონე თვითმფრინავის კონსტრუქციული 

ელემენტების, აღჭურვილობის, ფუნქციური სისტემების და ძალური 

დანადგარის მომსახურება. B2 - საჰაერო ხომალდის მოწყობილობების, 

ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების მომსახურება 

დასაქმების სფერო და კარიერული შესაძლებლობები 
B1.1 - საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტს 

შეუძლია იმუშაოს აირტურბინული ძრავების მქონე თვითმფრინავზე, 

შესაბამისი მოწმობის აღების მერე (რომელიც საერთაშორისო 
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კანონმდებლობის შესაბამისად სპეციალისტმა უნდა აიღოს სწავლების 

დასრულების შემდეგ) შემდეგ პოზიციებზე: o აირტურბინული ძრავების 

მონტაჟის სპეციალისტი; ტექნიკური მომსახურების ზედამხედველი;  

ძალური დანადგარების მექანიკოსი; პლანერის მექანიკოსი; 

აირტურბინული ძრავების მქონე თვითმფრინავების მომსახურების 

ტექნიკოსი; o აირტურბინული ძრავების მქონე თვითმფრინავების 

პნევმოსისტემის მექანიკოსი;  

B2 - შეუძლია იმუშაოს ნებისმიერი ტიპის სამოქალაქო საჰაერო ხომალდის 

ავიონიკის ტექნიკოსის პოზიციაზე მოწმობის აღების შემდეგ. 

პროფესიული პროგრამის დასრულების შედეგად კურსდამთავრებულს 

სწავლის გაგრძელება შეუძლია უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის 

საფეხურზე ინჟინერიის მიმართულებით. ხოლო საერთაშორისო 

რეგულაციებით განსაზღვრული სტაჟის დაგროვების შემდეგ შეძლებს C 

კატეგორიის მოწმობის აღებას. 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში 
პროგრამა სრულ შესაბამისობაშია EASA-ს რეგულაციებთან და 

მოთხოვნებთან. პროგრამის თითოეული მოდული მიმდინარეობს 

ინგლისურ ენაზე, სერტიფიცირებული სახელმძღვანელოების 

გამოყენებით. სწავლების პროცესში ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია 

პრაქტიკული კომპონენტის ათვისებაზე. 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე 
საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის ნებისმიერი 

საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ 

კურსდამთავრებულმა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში უნდა აიღოს 

პილოტის მოწმობა. ხოლო კონკრეტულ საჰაერო ხომალდზე საფრენად 

აუცილებელია საჰაერო ხომალდის ტიპზე გადასწავლება. 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ:  

არია ნაზარფარვარი  

საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი, საქართველოს სამოქალაქო 

ავიაციის სააგენტოს მიერ 

სერტიფიცირებული მასწავლებელი 

ATPL, B1 და B2 მიმართულებებით. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად „საჰაერო ხომალდების  ტექნიკური 

ექსპლუატაციის“  საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია საავიაციო ტექნიკის 

ტექნიკური მომსახურების სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე. 

აღნიშნული სპეციალობით ბაკალავრიატში სწავლების უმთავრესი მიზანია:  

• კურსდამთავრებულს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა საჰაერო ხომალდების, საავიაციო 

ძრავებისა და მათი ფუნქციური სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის 

მიმართულებით, რაც საშუალებას მისცემს დაეუფლოს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური 

მომსახურების პრაქტიკული საქმიანობის უნარ-ჩვევებს;  

• შეძენილი თეორიული ცოდნისა და უნარების საფუძველზე საავიაციო ტექნიკის 

ტექნიკური მომსახურების თანამდროვე ტექნოლოგიების  დინამიკურ და სწრაფად 

ცვლად გარემოში ორიენტირება; 

• მოვლენათა კომპლექსური ხედვის, საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული 

დარგობრივი კომპეტენციების ჩამოყალიბება,  პროცესების ობიექტური შეფასების უნარ-

ჩვევათა ფორმირება; 

• შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი საავიაციო სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც მიეცემათ იმ 

თანამდებობებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის   

სპეციალობით.  
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სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 
 

ბაკალავრმა იცის:  

- საავიაციო დარგის ორგანიზაციული სტრუქტურა, მასში შემავალი ავიასაწარმოებით; 

- საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საბუნებისმეტყველო დისციპლინები, რომელებსაც იყენებს   სხვადასხვა საინჟინრო ამოცანების 

გადასაჭრელად; 

- საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების დიაგნოსტიკისა და საიმედოობის განმსაზღვრელი ფორმები და მეთოდები; 

- აეროდინამიკისა და ფრენის დინამიკის ძირითადი პრინციპები; 

- საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების კონსტრუქცია და მუშაობის პრინციპები; 

- საჰაერო ხომალდების ფუნქციური სისტემების დანიშნულება, შემადგენელი ნაწილები და მუშაობის პრინციპები; 

- საჰაერო ხომალდების ავიონიკა და ელექტრული სისტემები (ზოგადად); 

- საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების ტექნიკური მომსახურების ფორმები და საშუალებები; 

- ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ავიასაწარმოში შრომის და ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვის წესები და ინსტრუქციები. 

 

ბაკალავრი აცნობიერებს: 

- სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საჰაერო კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების აუცილებლობას ფრენების 

უსაფრთხოების მიზნით, ადამიანის ფაქტორის გათვალისწინებით; 

- პასუხისმგებლობას თავისი პროფესიული და სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებისას. 

 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 
 

 

ბაკალავრს შეუძლია: 

- საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების ტექნიკური დიაგნოსტიკა; 

- საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების სხვადასხვა სახის  (გეგმიური, გაფრენის წინა და მოფრენის შემდგომ) ტექნიკური მომსახურება. 

დაზიანებული კვანძებისა და აგრეგატების შეცვლა საექსპლუატაციო  დოკუმენტაციის მოთხოვნების შესაბამისად, უფლებამოსილი პირის 

ზედამხედველობით. 

დასკვნის  

უნარი 

ბაკალავრს აქვს: 

- საჰაერო ხომალდების, საავიაციო ძრავებისა და ფუნქციური სისტემების ფაქტობრივი ტექნიკური  მდგომარეობის დადგენისა და გაანალიზების 

უნარი; 

 - საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური  ექსპლუატაციის სფეროში არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან 

მუშაობის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის გაკეთების უნარი; 
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კომუნიკაციის 

უნარი 

ბაკალავრს აქვს: 

- სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან პროფესიული იდეებისა და დარგში არსებული პრობლემების ჩამოყალიბებისა და გადაცემის უნარი  

ქართულ და ინგლისურ ენებზე საავიაციო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

- თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ქართველ და უცხოელ კოლეგებთან ურთიერთობის დამყარებისა და 

აზრთა გაცვლის უნარი;   

- კვალიფიკაციის შესაბამისად იდეებისა და დარგში არსებული პრობლემების გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშების 

მომზადებისა  და პრეზენტაციის უნარი. 

 

სწავლის უნარი 

 

 

ბაკალავრს აქვს: 

- ავიაციის სფეროში საჰაერო ხომალდების, საავიაციო ძრავებისა და მათი ფუნქციური სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის თანამედროვე 

ტექნოლოგიების ათვისების გზით ცოდნის უწყვეტად განახლების უნარი; 

- მიღებული ცოდნის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების საფუძველზე სწავლის შემდგომი გაგრძელების საჭიროების დადგენის უნარი. 

 

ღირებულებები 

 

 

 

 

ბაკალავრს შეუძლია: 

- გაითავისოს საჰაერო ხომალდების, საავიაციო ძრავების და  ფუნქციური სისტემების ტექნიკური მომსახურების თავისებურებები, მნიშვნელობები, 

ფასეულობები და ღირებულებები ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან მიმართებაში; 

- გამოავლინოს ისეთი  ღირებულებები როგორიცა მაღალი პროფესიონალიზმი,   პასუხისმგებლობა,  სიზუსტე, ობიექტურობა, ორგანიზებულობა. 

ასევე  თანასწორობა,  სიტყვის  თავისუფლება,  მორალურ-ეთიკური  და  სამართლებრივი  ნორმების  დაცვის  პასუხისმგებლობის  გრძნობა; 

- მონაწილეობა მიიღოს დარგისთვის დამახასიათებელი ახალი ღირებულებების ფორმირების პროცესში. 

 

დასაქმების შესაძლებლობები:  

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტს შეუძლია 

იმუშაოს ავიაკომპანიებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში, საავიაციო 

ქარხნებსა და ტექნიკური მომსახურების საწარმოებში შესაბამისი მოწმობის 

აღების მერე (რომელიც საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამისად 

სპეციალისტმა უნდა აიღოს სწავლების დასრულების შემდეგ) საჰაერო 

ხომალდების, მისი ძრავებისა და ფუნქციური სისტემების ტექნიკური 

მომსახურების სპეციალისტის, ასევე ტექნიკური მომსახურების ინჟინრის 

პოზიციებზე. 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში: 

აღნიშნული სპეციალობის სტუდენტი საფუძვლიანად შეისწავლის 

საჰაერო ხომალდების, მისი ძრავებისა და ფუნქციური სისტემების 

კონსტრუქციას, ასევე მათ მუშაობის პრინციპებსა და უსაფრთხოების 

ნორმებს; საავიაციო კანონმდებლობას, გარემოს უსაფრთხოებასა და 

ზოგადსაინჟინრო საკითხებს. 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

• პრესტიჟული და დეფიციტური პროფესია;  

• გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა; 

• მრავალპროფილური მაღალი ხარისხის საინჟინრო განათლება. 
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ვის მივბაძოთ: 

პროგრამას არაერთი წარმატებული კურსდამთავრებული ყავს, რომლებიც 

წარმატებით აგრძელებენ მათ პროფესიულ საქმიანობას სხვადასხვა წამყვან 

პოზიციებზე სამოქალაქო ავიაციაში, მათ შორის გახლავთ გიორგი 

მაისურაძე ავიაკომპანია My way technic-ში,  ავიატექნიკოსის 

თანამდებობაზე, ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდიდან მუშაობს. 

 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ:  

ანდრო მაისურაძე 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის 

უფროსი, პროფესორი. პროფესორი ანდრო მაისურაძე გამოირჩევა 

საფუძვლიანი თეორიული განათლებით და დიდი საწარმოო-პრაქტიკული 

გამოცდილებით. ა. მაისურაძემ 1969 წელს მოსკოვის საავიაციო 

ინსტიტუტის საფრენი აპარატების 

ძრავების ფაკულტეტის დამთავრების 

შემდეგ მუშაობა გააგრძელა ტუშინოს 

საავიაციო ძრავების საცდელ 

საკონსტრუქტორო ბიუროში. აქ მან 

მნიშვნელოვნად განიმტკიცა 

პროფესიული უნარჩვევები 

ახალშექმნილი საავიაციო ძრავების 

საცდელ-საექსპლუატაციო გამოცდებისა 

და დამყვანი სამუშაოების 

მიმართულებით. 1974 წლიდან ანდრო 

მაისურაძის მოღვაწეობის მნიშვნელოვანი 

პერიოდი დაკავშირებულია საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის მანქანათა 

მექანიკის ინსტიტუტის როტაციული ძრავების განყოფილებასთან. ამ 

პერიოდში მისი უშუალო მონაწილეობით შემუშავდა, დამზადდა და 

დაინერგა როტორულ-დგუშიანი და როტაციულ-ფრთიანი ძრავების 

ორიგინალური ნიმუშები, რომლებიც დადასტურებულია შესაბამისი 

საავტორო მოწმობებით და წარმოებაში მათი დანერგვით. ამავე 

ინსტიტუტში მან 1992 წელს დაიცვა დისერტაცია ტექნიკურ მეცნიერებათა 

კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. ა. მაისურაძე 1995 

წლიდან მუშაობდა საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ავიაკომპანიების 

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების საინჟინრო სამსახურში. 

იგი, როგორც მაღალკვალიფიციური ექსპერტი, სისტემატურად 

მონაწილეობს საავიაციო ძრავების ექსპლუატაციის დროს წარმოქნილი 

დაზიანებების მიზეზების დადგენასა და შეფასებაში. ამჟამად იგი 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის 

ხელმძღვანელი და საინჟინრო ფაკულტეტის პროფესორია. იგი ლექციებს 

კითხულობს საგნებში: საავიაციო ძრავების თეორია, საავიაციო ძრავების 

კონსტრუქცია და ტექნიკური მომსახურება, საავიაციო ძრავების მართვის 

ავტომატიზებული სისტემები, საავიაციო ძრავების სტრუქტურული 

ანალიზი. ხელმძღვანელობს მაგისტრანტებს და დოქტორანტებს. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

• მოამზადოს ინჟინერიის მაგისტრი საჰაერო ტრანსპორტის 

ტექნიკური ექსპლუატაციის სპეციალიზაციით, რომელსაც 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ ექნება 

ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი  ცოდნა და უნარები. 

დამოუკიდებლად შეძლებს საჰაერო ხომალდების, საავიაციო 

ძრავებისა და ფუნქციური სისტემების ტექნიკური 

ექსპლუატაციის პროცესების სწორად დაგეგმვას და 

წარმართვას; 

•  შეასწავლოს  საჰაერო ხომალდების, საავიაციო ძრავებისა და 

ფუნქციური სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის 

მიმართულებით არსებული  კომპლექსური საინჟინრო 

პრობლემების გადაჭრის უახლესი მეთოდები, საავიაციო 

ტექნიკის საექსპლუატაციო ფაქტორების გათვალისწინებით 

და ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. 
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სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

მაგისტრს აქვს:  

- საავიაციო სფეროს ორგანიზაციული სტრუქტურისა და მასში შემავალი ავიასაწარმოების საქმიანობისა და უფლებამოსილების ცოდნა; 

- საავიაციო ტექნიკის ექსპლუატაციის პროცესში რისკ-ფაქტორების (დეფექტები და დაზიანებები) დროულად აღმოჩენის, შეფასების 

მეთოდოლოგიისა და გამოსწორების ტექნოლოგიების ცოდნა; 

- საჰაერო ხომალდების,  საავიაციო ძრავებისა და   ფუნქციური სისტემების ტექნიკური მომსახურეობა და რემონტის ორგანიზებისა და 

წარმართვის სისტემური და ღრმა ცოდნა, საექსპლუატაციო და სარემონტო სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის მოთხოვნილებათა 

შესაბამისად;  

- დარგში არსებული პრობლემების გაცნობიერებისა და დროულად ახალი ორიგინალური იდეების  შემუშავების და გადაჭრის გზების 

ცოდნა; 

- საავიაციო შემთხვევებისა და კატასტროფების გამომწვევი ფაქტორების (ადამიანის ფაქტორი, საავიაციო ტექნიკის მტყუნება და 

გარემო პირობები) გაცნობიერების შეფასებისა და აღმოფხვრის მეთოდების ცოდნა. 

 
 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

 

 

მაგისტრს აქვს: 

- საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის სფეროში კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური 

გზების ძიების, მათ შორის კვლევების, დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი უახლესი მეთოდებისა და ტექნოლოგიების 

გამოყენებით; 

- საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების შესრულების ყველა ეტაპზე ტექნიკური ზედამხედველობის დამოუკიდებლად 

განხორციელების უნარი; 

- სხვადასხვა ექსპერიმენტების დაგეგმვისა და ანალიზის უნარი. 

დასკვნის  

უნარი 

მაგისტრს აქვს: 

- საავიაციო ტექნიკის ფაქტობრივი მდგომარეობის შესახებ მიღებული სრული ინფორმაციის  კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;  

- სამეცნიერო-ტექნიკური  ლიტერატურიდან და ინტერნეტიდან ახალი და პერსპექტიული საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური 

მომსახურეობის მეთოდების შესახებ ინფორმაციის მოძიების და კრიტიკული  ანალიზის საფუძველზე დასკვნების გაკეთების უნარი; 

- საჰაერო ხომალდების,  საავიაციო ძრავებისა და ფუნქციური სისტემების მიწისზედა და საფრენოსნო შემოწმების დროს, 

მოსალოდნელი  რისკ ფაქტორების სწორად აღქმის,  შეფასებისა და კრიტიკული  ანალიზის საფუძველზე  დასკვნის გაკეთების უნარი. 
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კომუნიკაციის 

უნარი 

მაგისტრს აქვს: 

- დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაციის უნარი აკადემიურ და პროფესიულ  საზოგადოებასთან ქართულ 

და ინგლისურ ენაზე; 

- ქართულ და ინგლისურ ენაზე ახალი იდეებისა და არსებული პრობლემების  გადაჭრის გზების   დამოუკიდებლად დეტალური  

ანგარიშის მომზადების,  ინფორმაციის მიწოდებისა და გაცვლის, ზეპირად გადაცემის უნარი აკადემიურ და პროფესიულ  

საზოგადოებასთან; 

- დარგის სპეციალისტებთან დისკუსიაში მონაწილეობის მიღების უნარი. შეუძლია მკაფიოდ და დეტალურად ისაუბროს თავის 

მომზადებულ დასკვნებსა და კვლევის მეთოდებზე;  

- საავიაციო   ტერმინოლოგიის გამოყენებით  დამოუკიდებლად შეუძლია საქმიანი დოკუმენტაციის  შედგენა და დაცვა. 

სწავლის უნარი 

 

 

მაგისტრს აქვს: 

- სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის,  სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერების და სტრატეგიულად დაგეგმვის 

მაღალი დონე;  

- საკუთარი სწავლის პროცესის ფუნდამენტალურად და სტრატეგიულად დაგეგმვის  მრავალმხრივად შეფასების უნარი; 

- საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მიღებული ცოდნის საფუძველზე მაგისტრს შეუძლია სწავლის გაგრძელებას 

შემდგომ საფეხურზე; 

- შეუძლია საკუთარი ცოდნის კრიტიკული შეფასება და  პროფესიული უნარების სრულყოფა. 

 

ღირებულებები მაგისტრს აქვს: 

- ღირებულებებისადმი თავისი და სხვა პროფესიონალი სპეციალისტების დამოკიდებულების შეფასებისა და ახალი ღირებულებების 

დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი; 

- ეთიკის ძირითადი კანონების დაცვით მოქმედების უნარი. ითავსებს ავიატორის პროფესიულ და ეთიკურ პასუხისმგებლობას 

საზოგადოების უსაფრთხოების ღირებულებებზე; 

- ადამიანური ღირებულებების დაცვის უნარი, მონაწილეობას იღებს ისეთი ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში, რომლითაც 

უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოების უსაფრთხოება,  და კეთილდღეობა; უნარი მონაწილეობა მიიღოს დარგისთვის 

დამახასიათებელი ახალი ღირებულებების ფორმირების პროცესში. 

 

მაგისტრი 

- ითავისებს ეკოლოგიური სისტემების პატივისცემისა და გარემოს დაცვის ვალდებულებებს; 

- არის მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნებისა და აქტივობის სპეციალისტი,  რომელიც მოტივირებულია,  მიაღწიოს მეტს პროფესიული 

მომზადების თვალსაზრისით.  
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დასაქმების შესაძლებლობები:  

ავიაკომპანიები, აეროპორტები, ტექნიკური მომსახურების საწარმოები  

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში: 

აღნიშნული სპეციალობის სტუდენტი სიღრმისეულად შეისწავლის: 

• საფრენი აპარატების კონსტრუქციების, სისტემების, დეტალების, 

კვანძების, ნაკვეთურების დამზადებასა და აწყობას; 

• საფრენი აპარატების და მათი სისტემების პროექტების დამუშავებას, 

წარმოების ტექნოლოგიურ პროცესებს; 

• საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების სფეროში ახლად 

შემუშავებულ და პერსპექტიული მეთოდებს, ტექნოლოგიური 

სიახლეებს, მათ შორის უპილოტო საფრენი აპარატების სისტემებს. 

 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

• პრესტიჟული და დეფიციტური პროფესია;  

• გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა; 

• მრავალპროფილური მაღალი ხარისხის საინჟინრო განათლება. 

ვის მივბაძოთ: 

პროგრამას არაერთი 

წარმატებული 

კურსდამთავრებული ყავს, 

რომლებიც წარმატებით 

აგრძელებენ მათ 

პროფესიულ საქმიანობას 

სხვადასხვა წამყვან 

პოზიციებზე სამოქალაქო 

ავიაციაში, მათ შორის 

გახლავთ მამუკა ზოიძე - 

იგი საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტროს 

ავიაციისა და საჰაერო 

თავდაცვის სკოლას 

ხელმძღვანელობს. ამჟამად 

საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტის 

დოქტორანტია 

(ხელმძღვანელი პროფესორი 

სერგო ტეფნაძე, 

საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტის რექტორი) და ერთიან საჰაერო სივრცეში პილოტირებადი და 

უპილოტო საფრენი აპარატების ურთიერთქმედებისა და რეგულაციების 

საკითხებს იკვლევს. სადისერტაციო თემა თანამედროვე ავიაციაში არსებული 

პრაქტიკული და თეორიული შესაძლებლობების გაერთიანებასა და მართვის 

დახვეწას გულისხმობს. 

მამუკა ზოიძე შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

დოქტორანტების კვლევითი გრანტის 2019 წლის კონკურსის გამარჯვებულია. 

კვლევითი გრანტი სადოქტორო კვლევების ახალგაზრდა ქართველ მეცნიერთა 

საერთაშორისო კვლევით პროექტებში ინტეგრირებას ითვალისწინებს.   
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

 

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საჰაერო ტრანსპორტის 

ექსპლუატაციის სფეროში თანამედროვე მოთხოვნების 

შესაბამისი მოქალაქეობრივი ცნობიერებისა და 

საკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, 

რომლებიც თანამედროვე მეცნიერული კვლევების 

მეთოდებისა და მათემატიკური მოდელების 

გამოყენებით შეძლებენ გამოავლინონ ის ძირითადი 

საექსპლუატაციო ფაქტორები და პირობები, რომლებიც 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ საჰაერო ხომალდების 

საფრენოსნო-ტექნიკური ექსპლუატაციის ეფექტურობასა 

და ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე. ასევე 

ინჟინერიის აკადემიური  ხარისხის მქონე დოქტორს 

საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სპეციალობით 

ექნება სამეცნიერო-ტექნიკური მიღწევების აქტიურად 

ათვისებისა და სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის 

შესრულების უნარი. 
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სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 
 

დოქტორს აქვს: 

- საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა და 

ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა; 

- მყარი ცოდნა და მეცნიერული კვლევების უნარი იმ რისკ ფაქტორებზე (ადამიანის ფაქტორი, საავიაციო ტექნიკის მტყუნება, გარემო 

პირობები), რომლებიც მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენენ საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის პროცესში ფრენების 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე; 

- საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის ოპტიმიზაციის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა, რომელიც დამყარებულია მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიების უახლეს მიღწევებზე; 

- სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მეთოდების და მოდელირების, ზუსტი და მიახლოებითი გაანგარიშების თეორიების უახლეს 

მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა; 

- აცნობიერებს სრულყოფილი თეორიული ცოდნის გამოყენების როლს კვლევითი პროექტების წარმართვისა და ხელმძღვანელობის 

საქმეში; 

- მიღებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების საფუძველზე აცნობიერებს განახლებული ცოდნის მიღების 

მნიშვნელობას საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის დარგში. 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

დოქტორს შეუძლია: 

- დამოუკიდებლად დაგეგმოს, განახორციელოს  და ზედამხედველობა გაუწიოს ინოვაციურ კვლევას;  

- შეიმუშაოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები და მიდგომები, რაც საშუალებას იძლევა მოხდეს საავიაციო 

შემთხვევების და კატასტროფების პრევენცია; 

- პრობლემების გადაჭრის მიზნით  დასახოს კომპლექსური ღონისძიებები კვლევითი მეთოდებისა და მოდელირების თეორიების 

გამოყენებით. 

დასკვნის  უნარი დოქტორს შეუძლია: 

- საავიაციო შემთხვევების, ინციდენტებისა და კატასტროფების გამომწვევი მიზეზების შეფასებისა და კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე დამოუკიდებლად  მიიღოს პრობლემის გადაჭრისათვის  სწორი  და ეფექტური გადაწყვეტილება.   

- ახალი მიდგომების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე ჩამოაყალიბოს დასკვნები და რეკომენდაციები საჰაერო ხომალდების ფრენის 

უსაფრთხოების ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით; 

- ანალიზის საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი რესურსების  გამოყენების შესახებ  

პრაქტიკული საქმიანობის ხელმძღვანელობის პროცესში.  
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დასაქმების შესაძლებლობები:  

ავიაკომპანიები, აეროპორტები, ტექნიკური მომსახურების საწარმოები 

ორგანიზაციები და სხვა  

 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში: 

აღნიშნული სპეციალობის სტუდენტი სიღრმისეულად შეისწავლის: 

• მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიისთვის დამახასიათებელი 

თხელკედლიანი სივრცითი კონსტრუქციების სტატიკურ და 

დინამიკურ ტექნოლოგიებს; 

• სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის მეთოდებს და მოდელირების 

ზუსტ და მიახლოებითი გაანგარიშების თეორიებს; 

• საინჟინრო მეცნიერებაში ახლებურ კვლევით და ანალიტიკური 

მეთოდებს და მიდგომებს; 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

• პრესტიჟული და დეფიციტური პროფესია;  

• გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა; 

• მრავალპროფილური მაღალი ხარისხის საინჟინრო განათლება. 

  

კომუნიკაციის 

უნარი 

დოქტორს შეუძლია: 

- მიღებული ცოდნის საფუძველზე  საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სფეროში სამეცნიერო დისკუსიებში ჩართვა სრულფასოვნად 

და თეორიული ან გამოყენებითი ხასიათის კამათის წარმოება, რომელიც არსებული ცოდნის თვისობრივად გამდიდრებას 

უზრუნველყოფს; 

- დარგში ახალი ცოდნის და მიღწევების  დასაბუთებულად,  ლოგიკურად და გარკვევით წარმოჩენა; 

- საერთაშირისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატიკურ პოლემიკაში ჩართვა ინგლისურ ენაზე. 

სწავლის უნარი 

 

 

–  უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის საფუძველზე აქვს უნარი განახორციელოს ახალი იდეები შემდგომი სწავლისა და 

სამეცნიერო  კვლევის პროცესში; 

– აქვს სწავლისა და კვლევის პროცესში პროფესიული უნარების სრულყოფის უნარი. 

ღირებულებები – უძლია შეიმუშაოს პროფესიული ღირებულებების დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდები;  

– დოქტორანტურაში მიღებული თეორიული ცოდნისა და გამომუშავებული კვლევითი უნარების შედეგად, შეუძლია შეიმუშაოს 

ღირებულებათა დამკვიდრების გზები;  

– აქვს პროფესიული ღირებულებების (ორგანიზებულობა, ობიექტურობა, პუნქტუალობა, მოქალაქეობრივი შეგნება და აქტივობა) 

დაცვის უნარი, რომელთა დამკვიდრებითაც უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოების უსაფრთხოება და კეთილდღეობა. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, საჰაერო ხომალდების 

ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის  

საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია საავიაციო ტექნიკის 

ტექნიკური მომსახურების სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტების 

მომზადებაზე. აღნიშნული პროგრამის მიზანია: 

• კურსდამთავრებულს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა საჰაერო 

ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური 

ექსპლუატაციაში, რომელიც სტუდენტს საშუალებას აძლევს  

დაეუფლოს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების 

პრაქტიკული საქმიანობის ასპექტებს;  

• თეორიული ცოდნის საფუძველზე საავიაციო ტექნიკის 

მომსახურების ტექნოლოგიების დინამიურ და სწრაფად ცვლად 

გარემოში ორიენტირება; 

• საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული დარგობრივი 

კომპეტენციების ჩამოყალიბება, მიღებული თეორიული  ცოდნის 

პრაქტიკული საქმიანობით განმტკიცება და პროცესების ობიექტური 

შეფასების უნარ-ჩვევათა ფორმირება; 
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• შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი საავიაციო სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც მიეცემათ იმ 

პოზიციებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური  ხარისხი საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციაში; 

• მიღებულმა ცოდნამ, სურვილის შემთხვევაში, სტუდენტს მისცეს საშუალება  სწავლა განაგრძოს მომდევნო საფეხურის (სამაგისტრო) საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე. 

სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ბაკალავრმა იცის: 

- საავიაციო დარგის ორგანიზაციული სტრუქტურა, მასში შემავალი ავიასაწარმოებით; 

- საჰაერო ხომალდების რადიოგადამცემი და რადიომიმღები მოწყობილობების დანიშნულება, აგებულება                                                          

მუშაობის პრინციპები; 

- საპილოტაჟო-სანავიგაციო კომპლექსების დანიშნულება, აგებულება და მუშაობის პრინციპები; 

- საჰაერო ხომალდების საავიაციო ხელსაწყოების დანიშნულება, აგებულება და მუშაობის პრინციპები; 

- საჰაერო ხომალდების რადიოლოკაციური და რადიონავიგაციური მოწყობილობების დანიშნულება, მუშაობის პრინციპები; 

- საჰაერო ხომალდების ელექტრომომარაგების სისტემების აგებულება, დანიშნულება და მუშაობის პრინციპები; 

- საჰაერო ხომალდების ავიონოკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური მომსახურეობის ფორმები და მეთოდები; 

- ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ავიასაწარმოში შრომისა და ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვის წესები და 

ინსტრუქციები. 

ბაკალავრი აცნობიერებს: 

- სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციებისა  და საჰაერო კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების 

აუცილებლობას, ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ადამიანის ფაქტორის გათვალისწინებით; 

- პასუხისმგებლობას თავისი პროფესიული და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას. 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

 

 

ბაკალავრს შეუძლია: 

- ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების მტყუნებების აღმოჩენა და შესაბამისად უწესივრობების აღმოფხვრა საჰაერო ხომალდებზე.  

- შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტალურად გაფორმება, საექსპლუატაციო სახელმძღვანელოს მოთხოვნების შესაბამისად 

უფლება- მოსილი პირის ზედამხედველობის ქვეშ. 

დასკვნის 

გაკეთების 

უნარი 

ბაკალავრს აქვს: 

- საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ფაქტობრივი ტექნიკური მდგომარეობის დადგენისა და 

გაანალიზების უნარი; 
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- ელექტრონულ დოკუმენტებთან და მონაცემთა ბაზებთან სრულყოფილად მუშაობისა და ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნის გაკეთების უნარი 

კომუნიკაციის 

უნარი 

ბაკალავრს აქვს: 

- სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან პროფესიული იდეებისა და დარგში არსებული პრობლემების ჩამოყალიბებისა და 

გადაცემის უნარი  ქართულ და ინგლისურ ენებზე საავიაციო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

- თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ქართველ და უცხოელ კოლეგებთან ურთიერთობის 

დამყარებისა და აზრთა გაცვლის უნარი;   

- კვალიფიკაციის შესაბამისად იდეებისა და დარგში არსებული პრობლემების გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი 

ანგარიშების მომზადებისა  და პრეზენტაციის უნარი. 

სწავლის უნარი 

 

 

ბაკალავრს აქვს:  

- ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების მიმართულებით ახლად შემუშავებული მეთოდების, ტექნოლოგიური სიახლეების 

მიდევნებისა და ცოდნის უწყვეტად განახლების უნარი; 

- ავიაციის სფეროში სხვადასხვა ტექნიკური წყაროების გამოყენებით ინტერესების გაფართოებისა და ცალკეული საკითხების 

შესწავლის უნარი. ბაკალავრს მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია განსაზღვროს სწავლის შემდგომი გაგრძელების საჭიროება. 

ღირებულებები ბაკალავრს შეუძლია: 

- გაითავისოს საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის სფეროს ფასეულობები და 

ღირებულებები, ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან მიმართებაში; 

- შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს დარგისთვის დამახასიათებელი ახალი ღირებულებების ფორმირების პროცესში. 

- ბაკალავრს აქვს ისეთი ღირებულებები როგორიცაა მაღალი პროფესიონალიზმი, პასუხისმგებლობა, სიზუსტე, ობიექტურობა, 

ორგანიზებულობა, ასევე თანასწორობა, სიტყვის თავისუფლება, მორალურ-ეთიკური და სამართლებრივი ნორმების დაცვის 

პასუხისმგებლობის გრძნობა. 

 

 

დასაქმების შესაძლებლობები:  

ავიაკომპანიები, აეროპორტები, სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო 

ქვედანაყოფები, საავიაციო ქარხნები, ძალოვანი სტრუქტურების 

საავიაციო ქვედანაყოფები და სხვა. 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში: 

• საჰაერო ხომალდების რადიოლოკაციურ და რადიონავიგაციურ 

სისტემებს; 

• საპილოტაჟო-სანავიგაციო კომპლექსებს და ელექტრულ სისტემებს; 
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• საავიაციო ხელსაწყოებს და ბორტზე არსებულ ელექტრონულ 

მოწყობილობებს. 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

• შრომის ბაზარზე პროფესიონალი კადრების მოთხოვნის მაღალი 

მაჩვენებელი;  

• მსგავსი საერთაშორისო პროგრამების არსებობის გამო გაცვლით 

პროგრამებში მონაწილეობის საშუალება; 

• მზარდი ანაზღაურება. 

ვის მივბაძოთ: 

პროგრამას არაერთი წარმატებული კურსდამთავრებული ყავს, რომლებიც 

წარმატებით აგრძელებენ მათ პროფესიულ საქმიანობას სხვადასხვა 

წამყვან პოზიციებზე სამოქალაქო ავიაციაში, მათ შორის გახლავთ ლევან 

ცირეკიძე სსსტც "დელტა", საკონსტრუქტორო დიზაინის კვლევებისა და 

განვითარების დეპარტამენტიდან. 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ: 

ასოცირებული პროფესორი ნიკა თიკანაშვილი - ინჟინერიის აკადემიური 

დოქტორი; საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების აკრედიტაციის ექსპერტი და საბჭოს წევრი. მას 

სტაჟირებები გაუვლია და უსწავლია გერმანიის, პოლონეთის, ლიტვის, 

ლატვიის წამყვან საავიაციო სასწავლებლებში. 

არის არაერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტის 

გამარჯვებული და სტიპენდიანტი, მიღებული აქვს  ევროპის საჰაერო 

ნავიგაციის უსაფრთხოების ორგანიზაციის (EUROCONTROL) და ამერიკის 

ფედერალური საავიაციო ადმინისტრაციის (FAA) კვლევითი გრანტები. 

მოწვეული ლექტორის სტატუსით ლექციებს კითხულობს ევროპის 

სხვადასხვა საავიაციო უნივერსიტეტში, დღემდე საქართველოს 

წარმომადგენელია ბოლონიის პროცესის ფარგლებში მომუშავე ევროპულ 

ორგანიზაციაში - ESU. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

• მომზადდეს  ინჟინერიის მაგისტრი საჰაერო ტრანსპორტის ტექნიკურ ექსპლუატაციის სპეციალიზაციით, რომელსაც საგანმანათლებლო პროგრამის 

დასრულების შემდეგ,  ექნება ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი  ცოდნა და უნარები, დამოუკიდებლად და თავისუფლად შესძლოს საჰაერო ხომალდების 

ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების  ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესების სწორად დაგეგმვა და წარმართვა; 

•  მაგისტრმა შეისწავლოს  საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების    ტექნიკურ  ექსპლუატაციაში არსებული  საინჟინრო 

პრობლემების გადაჭრის თანამედროვე მეთოდები, საავიაციო ტექნიკის საექსპლუატაციო ფაქტორების გათვალისწინებით და ფრენების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის მიზნით; 

 

სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

მაგისტრს აქვს:   

- საჰაერო ხომალდების, ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების  ტექნიკური ექსპლუატაციის მიმართულებით ღრმა და სისტემური 

ცოდნა ახალი იდეების შემუშავების, გაცნობიერებისა და განხორციელების მიზნით;                           

- აქვს  საჰაერო ხომალდების, ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების  ტექნიკური მომსახურების კონცეფციების, თეორიებისა და 

პრინციპების საფუძვლიანი ცოდნა; 
- აცნობიერებს საჰაერო ხომალდების, ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების  ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესში წარმოშობილი 

პრობლემების გადაჭრის გზებს. 

 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

მაგისტრს აქვს:   
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გამოყენების 

უნარი 

 

 

- სამოქალაქო ავიაციის დარგში კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიების, მათ შორის კვლევის 

დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; 

- საჰაერო ხომალდების, ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების  ტექნიკური მომსახურებისათვის დამახასიათებელი კომპლექსური 

პრობლემების გადაწყვეტის, ორიგინალური გზების ძიებისა და შესასრულებელ სამუშაოთა დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი; 

- საჰაერო ხომალდების, ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების    ტექნიკური ექსპლუატაციის, რემონტის ორგანიზებისა და 

წარმართვის უნარი, საექსპლუატაციო და სარემონტო დოკუმენტაციის მოთხოვნათა შესაბამისად; 

- დამოუკიდებლად შეუძლია ექსპერიმენტების  დაგეგმვა, ანალიზი, მონაცემების მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით; 

- შეუძლია დამოუკიდებლად განახორციელოს  ტექნიკური ზედამხედველობა საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების 

შესრულების ყველა ეტაპზე. 

 

დასკვნის  

უნარი 

მაგისტრს აქვს:   

- საავიაციო ტექნიკის ფაქტობრივი მდგომარეობის სრული ინფორმაციის  კრიტიკული ანალიზის  საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;  

- სამეცნიერო-ტექნიკური  ლიტერატურიდან და ინტერნეტიდან ახალი და პერსპექტიული საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური 

მომსახურეობის მეთოდების შესახებ ინფორმაციის მოძიების და კრიტიკული  ანალიზის საფუძველზე დასკვნების ჩამოყალიბების 

უნარი; 

- საჰაერო ხომალდების, ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების  ტექნიკური ექსპლუატაციის  დროს,  რისკ ფაქტორების სწორად 

აღქმის,  შეფასებისა და კრიტიკული  ანალიზის საფუძველზე  დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 

 

კომუნიკაციის 

უნარი 

მაგისტრს აქვს:   

- დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაციის უნარი აკადემიურ და პროფესიულ  საზოგადოებასთან ქართულ 

და ინგლისურ ენებზე; 

- ქართულ და ინგლისურ ენებზე იდეებისა და არსებული პრობლემების  გადაჭრის გზების    დეტალური  ანგარიშის დამოუკიდებლად 

მომზადების,  ინფორმაციის მიწოდებისა და გაცვლის, აკადემიური და პროფესიული  საზოგადოებისათვის ზეპირად გადაცემის 

უნარი; 

- დარგის სპეციალისტებთან დისკუსიაში მონაწილეობის მიღების უნარი. შეუძლია მკაფიოდ და დეტალურად იმსჯელოს თავის 

მომზადებულ დასკვნებსა და კვლევის მეთოდებზე;  

შეუძლია დამოუკიდებლად საქმიანი დოკუმენტაციის  შედგენა და დაცვა საავიაციო   ტერმინოლოგიის გამოყენებით. 

 

სწავლის უნარი 

 

 

მაგისტრს აქვს:   

- სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის,  სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერების და სტრატეგიულად დაგეგმვის 

მაღალი დონე;  

- საკუთარი სწავლის პროცესის ფუნდამენტალურად და სტრატეგიულად დაგეგმვის  შეფასების უნარი; 

- უნარი განსაზღვროს სწავლის  გაგრძელების საჭიროება უმაღლესი აკადემიური განათლების  შემდგომ საფეხურზე;  

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა 

და პროფესიული უნარების სრულყოფა. 
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ღირებულებები მაგისტრს 

- შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვა პროფესიონალი სპეციალისტების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; 

- აქვს ეთიკის ძირითადი კანონების დაცვით მოქმედების უნარი. ითავისებს ავიატორის პროფესიულ და ეთიკურ პასუხიმგებლობას 

საზოგადოების უსაფრთხოების ღირებულებებზე; 

- გათავისებული აქვს ეკოლოგიური სისტემების პატივისცემისა და გარემოს დაცვის ვალდებულებები; 

- აქვს ადამიანური ღირებულებების დაცვის უნარი. 

დასაქმების შესაძლებლობები:  

ავიაკომპანიები, აეროპორტები, სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო 

ქვედანაყოფები, საავიაციო ქარხნები, ძალოვანი სტრუქტურების 

საავიაციო ქვედანაყოფები და სხვა. 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში: 

• საჰაერო ხომალდების რადიოლოკაციურ და რადიონავიგაციურ 

სისტემებს; 

• საპილოტაჟო-სანავიგაციო კომპლექსებს და ელექტრულ სისტემებს; 

• საავიაციო ხელსაწყოებს და ბორტზე არსებულ ელექტრონულ 

მოწყობილობებს. 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

• შრომის ბაზარზე პროფესიონალი კადრების მოთხოვნის მაღალი 

მაჩვენებელი;  

• მსგავსი საერთაშორისო პროგრამების არსებობის გამო გაცვლით 

პროგრამებში მონაწილეობის საშუალება; 

• მზარდი ანაზღაურება. 

 

 

 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ: 

ასოცირებული პროფესორი ნიკა თიკანაშვილი - ინჟინერიის აკადემიური 

დოქტორი; საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების აკრედიტაციის ექსპერტი და საბჭოს წევრი. მას 

სტაჟირებები გაუვლია და უსწავლია გერმანიის, პოლონეთის, ლიტვის, 

ლატვიის წამყვან საავიაციო სასწავლებლებში. 

არის არაერთი 

ადგილობრივი და 

საერთაშორისო 

პროექტის 

გამარჯვებული და 

სტიპენდიანტი, 

მიღებული აქვს  

ევროპის საჰაერო 

ნავიგაციის 

უსაფრთხოების 

ორგანიზაციის 

(EUROCONTROL) და ამერიკის ფედერალური საავიაციო ადმინისტრაციის 

(FAA) კვლევითი გრანტები. მოწვეული ლექტორის სტატუსით ლექციებს 

კითხულობს ევროპის სხვადასხვა საავიაციო უნივერსიტეტში, დღემდე 

საქართველოს წარმომადგენელია ბოლონიის პროცესის ფარგლებში 

მომუშავე ევროპულ ორგანიზაციაში - ESU. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე ფრენების უზრუნველყოფის 

მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების ტექნიკური 

ექსპლუატაციის  საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია 

საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების სფეროში 

კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე. აღნიშნული 

პროგრამის მიზანია:  

 

• კურსდამთავრებულს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა ფრენების 

უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების  

ტექნიკურ ექსპლუატაციაში, რომელიც სტუდენტს საშუალებას 

აძლევს  დაეუფლოს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების 

პრაქტიკული საქმიანობის ასპექტებს;  

• შეასწავლოს კურსდამთავრებულს  სფეროსათვის დამახასიათებელი 

პრობლემების გადაჭრის საშუალებები; 

• კურსდამთავრებულს ჩამოუყალიბდეს მოვლენათა კომპლექსური 

ხედვის უნარი;  
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• ჩამოუყალიბოს კურსდამთავრებულს მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკული საქმიანობით განმტკიცებისა და პროცესების ობიექტური შეფასების 

უნარ-ჩვევები; 

• შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი საავიაციო სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც მიეცემათ იმ 

პოზიციებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა  ინჟინერიის  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციაში. 

• მიღებულმა ცოდნამ, სურვილის შემთხვევაში, სტუდენტს მისცეს საშუალება  სწავლა განაგრძოს მომდევნო საფეხურის (სამაგისტრო) საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე; 

სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ბაკალავრმა იცის: 

- საავიაციო დარგის ორგანიზაციული სტრუქტურა, მასში შემავალი ავიასაწარმოებით; 

- ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოლოკაციური და რადიონავიგაციური კომპლექსების, ელექტრო მომარაგების 

სისტემებისა და შუქტექნიკური მოწყობილობების დანიშნულებები და მუშაობის პრინციპები,  უწესივრობისა და მტყუნებების 

გამოვლენის შემთხვევაში სარეზერვო მოწყობილობებზე გადასვლის  მეთოდები, ტექნიკური მომსახურების ფორმები და 

საშუალებები; 

- ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ავიასაწარმოში შრომის და ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვის წესები და 

ინსტრუქციები. 

ბაკალავრი აცნობიერებს: 

- სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საჰაერო კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების აუცილებლობას, 

ფრენების უსაფრთხოების მიზნით, ადამიანის ფაქტორის გათვალისწინებით; 

- პასუხისმგებლობას თავისი პროფესიული და სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებისას. 

 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

ბაკალავრს  შეუძლია: 

- საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური ექსპლუატაციის მეთოდებისა და  მომსახურების ფორმების შესაბამისად პრაქტიკული ხასიათის 

სამუშაოების განხორციელება შესაბამისი ტექნიკური ინსტრუქციების გამოყენებით; 

- აეროპორტების ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური, ელექტრომომარაგებისა და ტექნიკური 

მოწყობილობების ტექნიკური სამუშაოების დაგეგმა, ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმება, დეფექტაცია, დაზიანებული 

კვანძებისა და აგრეგატების შეცვლა საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის მოთხოვნების შესაბამისად უფლებამოსილი პირის 

ზედამხედველობის ქვეშ.  

 

დასკვნის 

გაკეთების 

უნარი 

ბაკალავრს აქვს: 
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- აეროპორტების რადიოელექტრონული და ელექტრომომარაგების სისტემების, შუქტექნიკური მოწყობილობების ტექნიკური 

მდგომარეობის   დადგენისა და გაანალიზების უნარი; 

- საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური ექსპლუატაციის სფეროში არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით 

დასაბუთებული დასკვნის გაკეთების უნარი; 

- ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით აეროპორტების მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებებისა  და 

შუქტექნიკური მოწყობილობების საექსპლუატაციო თვისებების შეფასების უნარი; 

- აეროპორტების მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებებისა  და შუქტექნიკური მოწყობილობების ტექნიკური 

დოკუმენტაციასთან   მუშაობის  ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის გაკეთების უნარი. 

 

კომუნიკაციის 

უნარი 

ბაკალავრს აქვს: 

- სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან პროფესიული იდეებისა და დარგში არსებული პრობლემების ჩამოყალიბებისა და 

გადაცემის უნარი  ქართულ და ინგლისურ ენებზე საავიაციო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

- თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ქართველ და უცხოელ კოლეგებთან ურთიერთობის 

დამყარებისა და აზრთა გაცვლის უნარი;   

- კვალიფიკაციის შესაბამისად იდეებისა და დარგში არსებული პრობლემების გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი 

ანგარიშების მომზადებისა  და პრეზენტაციის უნარი. 

 

სწავლის უნარი 

 

 

ბაკალავრს აქვს:  

- ავიაციის სფეროში ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების   მიმართულებით თანამდროვე  

ტექნოლოგიების ათვისების გზით ცოდნის უწყვეტად განახლების უნარი; 

- მიღებული ცოდნის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების საფუძველზე სწავლის შემდგომი გაგრძელების საჭიროების 

დადგენის უნარი. 

 

ღირებულებები ბაკალავრს შეუძლია: 

- გაითავისოს აეროპორტების ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების, ელექტრომომარაგების 

სისტემების და შუქტექნიკური მოწყობილობების ტექნიკური ექსპლუატაციის თავისებურებები,  ფასეულობები და ღირებულებები; 

- გამოიმუშაოს როგორც პროფესიული ღირებულებები (სიზუსტე, პუნქტუალურობა, ობიექტურობა, ორგანიზებულობა და სხვა),  

ასევე  მორალურ-ეთიკური და სამართლებრივი ნორმების დაცვის პასუხისმგებლობის გრძნობა;   

- მონაწილეობა მიიღოს დარგისთვის დამახასიათებელი ახალი ღირებულებების ფორმირების პროცესში. 
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დასაქმების შესაძლებლობები:   

საქაერონავიგაცია,  აეროპორტები, სამთავრობო სტრუქტურების 

საავიაციო ქვედანაყოფები, ძალოვანი სტრუქტურების საავიაციო 

ქვედანაყოფები და სხვა. 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში: 

აღნიშნული სპეციალობის სტუდენტი საფუძვლიანად შეისწავლის: 

• აეროპორტების რადიოელექტრონულ, ელექტრომომარაგების და 

შუქტექნიკურ მოწყობილობებს; 

• ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოლოკაციურ, 

რადიონავიგაციურ და კავშირის სისტემებს; 

• საჰაერო მოძრაობის მართვის თანამედროვე სისტემებსა და 

სატელიტური ნავიგაციის ტექნოლოგიებს. 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

• საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი საგანმანათლებლო 

პროგრამა; 

• გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა; 

• დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი სოლიდური ანაზღაურებით. 

ვის მივბაძოთ: 

პროგრამას არაერთი წარმატებული კურსდამთავრებული ყავს, რომლებიც 

წარმატებით აგრძელებენ მათ პროფესიულ საქმიანობას სხვადასხვა 

წამყვან პოზიციებზე სამოქალაქო ავიაციაში, მათ შორის გახლავთ 

თეიმურაზ ჩაგელიშვილი  საქაერონავიგაციიდან. 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ: 

ასოცირებული პროფესორი ნიკა თიკანაშვილი - ინჟინერიის აკადემიური 

დოქტორი; საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების აკრედიტაციის ექსპერტი და საბჭოს წევრი. მას 

სტაჟირებები გაუვლია და უსწავლია გერმანიის, პოლონეთის, ლიტვის, 

ლატვიის წამყვან საავიაციო სასწავლებლებში. 

არის არაერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტის 

გამარჯვებული და სტიპენდიანტი, მიღებული აქვს  ევროპის საჰაერო 

ნავიგაციის უსაფრთხოების ორგანიზაციის (EUROCONTROL) და ამერიკის 

ფედერალური საავიაციო ადმინისტრაციის (FAA) კვლევითი გრანტები. 

მოწვეული ლექტორის სტატუსით ლექციებს კითხულობს ევროპის 

სხვადასხვა საავიაციო უნივერსიტეტში, დღემდე საქართველოს 

წარმომადგენელია ბოლონიის პროცესის ფარგლებში მომუშავე ევროპულ 

ორგანიზაციაში - ESU. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად „საფრენი აპარატების  დაპროექტების და  

წარმოების“ საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია  საფრენი აპარატების  

დაპროექტების,    კონსტრუირების, წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების 

შემუშავებისა და წარმოების  ორგანიზაციის სფეროში  კვალიფიციური  

სპეციალისტების მომზადებაზე. აღნიშნული სპეციალობით ბაკალავრიატში  

სწავლების უმთავრესი მიზანია:  

•   საავიაციო სფეროს ფართო  ცოდნის შეძენა, რომელიც სტუდენტს საშუალებას 

მისცემს დაეუფლოს საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების  პრაქტიკულ 

საქმიანობას;  

• შეძენილი ცოდნის პრაქტიკული საქმიანობით გამყარება; თეორიული ცოდნისა 

და ტრანსფერული უნარების, საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების   

ტექნოლოგიების დინამიურ და სწრაფად ცვლად გარემოში ორიენტირება; 

• მოვლენათა კომპლექსური ხედვის, საგანმანათლებლო პროგრამით 

განსაზღვრული დარგობრივი კომპეტენციების ჩამოყალიბება,  პროცესების 

ობიექტური შეფასების უნარ-ჩვევათა ფორმირება; 

• შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი  სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც მიეცემათ იმ 

თანამდებობებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში. 
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სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 
 

ბაკალავრს აქვს ფართო ცოდნა საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების  სფეროში, რომელიც მოიცავს:  

-   საბუნებისმეტყველო საგნების ძირითადი ცნებების და მეთოდების    ცოდნას საშუალო სირთულის ტექნიკური ამოცანების 

გადასაჭრელად; 

- კომპიუტერული უნარების, დაპროექტების ავტომატიზებული სისტემების  მყარ ცოდნას;  

- საავიაციო მრეწველობის ობიექტების ზედამხედველობისა და კონტროლის, სახელმწიფო რეგულირებისა და მართვის საფუძვლების, 

ტექნიკური დოკუმენტაციისადმი და საკუთრივ საფრენი აპარატებისადმი  წაყენებული ძირითადი მოთხოვნების (FAR, JAR) და მათი 

წარმოების წესების ცოდნას  და მათ კომპლექსურ გაცნობიერებას; 

- საფრენი აპარატების კონსტრუქციების და სისტემების, მათი შემადგენელი ელემენტების  სიმტკიცესა და საიმედოობაზე ანგარიშის, 

კონსტრუქციული და საექსპლუატაციო თვისებების ცოდნას, მათ შესახებ  თეორიებისა და  პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას და  

მახასიათებლების  დადგენის  მეთოდების  ცოდნას; 

- გაზომვების ტექნიკური საშუალებების,  მათი მეტროლოგიური მახასიათებლების, თანამედროვე ელექტროტექნიკური და 

ელექტრონული  საავიაციო მოწყობილობების ძირითადი სახეების და მახასიათებლების ცოდნას; 

- საფრენი აპარატების კონსტრუქციების, სისტემების, დეტალების, კვანძების, ნაკვეთურების  დამზადების და აწყობის პროცესების 

ორგანიზების წესების ცოდნას; 

- შრომის დაცვის, უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესებისა და ნორმების 

ცოდნას. 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 
 

 

ბაკალავრს  შეუძლია: 

- საფრენი აპარატების დაპროექტებისა და კონსტრუირების პროცესში წამოჭრილი სპეციფიკური პრობლემების  გადაწყვეტაში 

მონაწილეობის მიღება; 

- საფრენი აპარატების  და მათი სისტემების  პროექტების დამუშავება, წარმოების ტექნოლოგიური  პროცესების შემუშავება და 

წარმართვა წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; 

- ტექნოლოგიური აღჭურვილობის, მეტროლოგიური  სისტემების დაკომპლექტება, გამართვა  და სამუშაოდ მომზადება; 

- ტექნიკური ნახაზების და სქემების წაკითხვა; 

- საფრენი აპარატის და მისი ფუნქციური სისტემების მიწისზედა და  საფრენოსნო გამოცდების მოსამზადებლად კომპლექსური 

სამუშაოების შესრულება. 
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დასკვნის 

გაკეთების 

უნარი 

ბაკალავრს აქვს უნარი: 

 - საფრენი აპარატების დაპროექტებასა და წარმოებაში  არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩამოაყალიბოს  

დასაბუთებული   დასკვნა; 

 -  სტანდარტული და ზოგჯერ გამორჩეული  მეთოდით ელექტრონულ დოკუმენტებთან, მონაცემთა ბაზებთან სრულყოფილად     

მუშაობის, მიღებული ინფორმაციის  გაანალიზების საფუძველზე  მოამზადოს დასკვნა; 

ბაკალავრს შეუძლია: 

 - საწარმოო-პრაქტიკული საქმიანობის სიტუაციური ანალიზი; 

-  საფრენი აპარატების, ტექნოლოგიური აღჭურვილობის  მომსახურების დროს    რისკ-ფაქტორების   სწორად აღქმის, შეფასებისა და 

დასკვნის გაკეთება; 

- საფრენი აპარატების საექსპლუატაციო თვისებების შეფასება და ტაქტიკურ-ტექნიკურ მოთხოვნებთან მათი შესაბამისობის დადგენა. 

 

კომუნიკაციის 

უნარი 

ბაკალავრს აქვს: 

- საფრენი აპარატების  დაპროექტების  და კონსტრუირების   თავისებურებების  გათვალისწინებით  თანამედროვე საინფორმაციო -  

საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი;  

- კვალიფიკაციის შესაბამისად იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი 

ანგარიშების მომზადების და პრეზენტაციის უნარი როგორც სპეციალისტებისათვის, ისე არასპეციალისტებისათვის ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე.   

  

სწავლის უნარი 

 

 

ბაკალავრს აქვს: 

- საფრენი აპარატების  დაპროექტების და წარმოების სფეროში ახლად შემუშავებული და პერსპექტიული მეთოდების,  ტექნოლოგიური 

სიახლეების მიდევნებისა და ცოდნის უწყვეტად განახლების უნარი;  

- ავიამშენებლობის სფეროში  ინტერესების გაფართოებისა და ცალკეული საკითხების შესწავლის უნარი; 

ბაკალავრს, მიღებული ცოდნის საფუძველზე, შეუძლია განსაზღვროს სწავლის გაგრძელების შემდგომი საჭიროება.  

 

ღირებულებები ბაკალავრს შეუძლია: 

-  განსაზღვროს საფრენი აპარატების დაპროექტების, კონსტრუირების და წარმოების სფეროს  ფასეულობები და ღირებულებები; 

- გამოიმუშაოს როგორც პროფესიული ღირებულებები  (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა,  ორგანიზებულობა და სხვ.), ასევე 

მორალურ-ეთიკური და სამართლებრივი ნორმების დაცვისა და  პასუხისმგებლობის  გრძნობა; 

- მონაწილეობა მიიღოს  დარგისთვის დამახასიათებელი   ღირებულებების  ფორმირების პროცესში და მათ დამკვიდრებაში. 
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დასაქმების შესაძლებლობები:  

ავიაკომპანიები, აეროპორტები, სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო 

ქვედანაყოფები, სსტც "დელტა", სს „თამ“- თბილავიამშენი, ძალოვანი 

სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფები და სხვა  

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში: 

აღნიშნული სპეციალობის სტუდენტი საფუძვლიანად შეისწავლის: 

• საფრენი აპარატების კონსტრუქციების, სისტემების, დეტალების, 

კვანძების, ნაკვეთურების დამზადებასა და აწყობას; 

• საფრენი აპარატების და მათი სისტემების პროექტების დამუშავებას, 

წარმოების ტექნოლოგიურ პროცესებს; 

• საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების სფეროში ახლად 

შემუშავებულ და პერსპექტიული მეთოდებს, ტექნოლოგიური 

სიახლეებს, მათ შორის უპილოტო საფრენი აპარატების სისტემებს. 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

• პრესტიჟული და დეფიციტური პროფესია;  

• გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა; 

• მრავალპროფილური მაღალი ხარისხის საინჟინრო განათლება. 

ვის მივბაძოთ: 

პროგრამას არაერთი 

წარმატებული 

კურსდამთავრებული 

ყავს, რომლებიც 

წარმატებით აგრძელებენ 

მათ პროფესიულ 

საქმიანობას სხვადასხვა 

წამყვან პოზიციებზე 

სამოქალაქო ავიაციაში, 

მათ შორის გახლავთ 

სალომე წეროძე 

კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტიდან. 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ:  

ასოცირებული პროფესორი 

ვალერი მიქაძე - მას 

სტაჟირებები გაუვლია და 

უსწავლია შემდეგ 

დაწესებულებებში: მოსკოვის 

ს. ორჯონიკიძის სახელობის 

საავიაციო ინსტიტუტის 

თვითმფრინავმშენებლობის 

ფაკულტეტი, კიევის 

სამოქალაქო ავიაციის 

ინჟინრების ინსტიტუტი 

(კვალიფიკაციის ამაღლება), 

ბოინგის კომერციული ჯგუფი 

(სტაჟირება SABIT პროგრამა); 

MSC ტექნოლოგიების 

ინსტიტუტი (NASTRAN-ის და 

PATRAN-ის სასწავლო 

კურსები). მონაწილეობა 

მიუღია რუსეთის 

ცენტრალურ აერი-

ჰიდროდინამიკურ ინსტიტუტში გამართულ საერთაშორისო 

კონფერენციაში 1995 წელს, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 

გამართულ სტუდენტურ საერთაშორისო კონფერენციებში. 

გამოქვეყნებული აქვს ლექციების კურსი „საფრენი აპარატების 

დაპროექტება და კონსტრუირება“. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

• მოამზადოს საფრენი აპარატების კონსტრუირებისა და წარმოების მაგისტრი, 

რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, აღჭურვილი 

იქნება შესაბამისი  ცოდნით და უნარებით, დამოუკიდებლად და 

თავისუფლად შეძლებს საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების 

პროცესების სწორად წარმართვას; 

•  შეასწავლოს საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების დარგში  

არსებული ურთულესი საინჟინრო პრობლემების გადაჭრის თანამედროვე 

მეთოდები, დაპროექტების ავტომატიზებული საშუალებები, თანამედროვე 

და პერსპექტიული მასალები და ტექნოლოგიური პროცესები;  

• შეასწავლოს  ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტაციაზე დამოუკიდებლად 

მუშაობა და საავიაციო ტექნიკის ხარისხზე, საიმედოობასა და 

ეკონომიურობაზე ორიენტირებული საპროექტო და ტექნოლოგიური 

პროცედურები;  

• ჩამოუყალიბოს შესაბამის ფორმატში აკადემიურ თუ პროფესიულ 

საზოგადოებასთან კომუნიკაციის უნარი. 

 



  

41 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

0103, ქეთევან დედოფლის N16, თბილისი, 277 65 71; 277 31 38; mail @ssu.edu.ge 

 

 

სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

მაგისტრს აქვს: 

- საფრენი აპარატების კონსტრუირებისა და წარმოების დარგში ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური 

იდეების შემუშავების საშუალებას;  

- საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების  კონცეფციების, თეორიებისა და პრინციპების საფუძვლიანი ცოდნა; 

- საფრენი აპარატების კონსტრუქციისა და სისტემების  რისკ- ფაქტორების სწორად განსაზღვრისა და  შეფასების უნარი; 

- საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების პროცესში წამოჭრილი  პრობლემების გადაჭრის გზების გაცნობიერების უნარი; 

- საპროექტო და ტექნოლოგიური სამუშაოების სწორად დაგეგმვის და მაღალ დონეზე წარმართვის უნარი. 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

 

 

მაგისტრს აქვს: 

- საავიაციო ტექნიკისა და მისი წარმოებისათვის დამახასიათებელი კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური 

გზების ძიების უნარი; 

- ექსპერიმენტების  დამოუკიდებლად დაგეგმვის, უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით მონაცემების მათემატიკური და 

სტატისტიკური დამუშავების უნარი; 

- საფრენი აპარატებისადმი წაყენებული მოთხოვნების გათვალისწინებით, საერთაშორისო  ნორმების, რეკომენდაციებისა და წესების 

დაცვით სამუშაოთა დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი; 

- თანამედროვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით საფრენი აპარატების დაპროექტებისა და წარმოების დამოუკიდებლად 

მართვის უნარი. 

მაგისტრს შეუძლია დამოუკიდებლად განახორციელოს საავტორო და ტექნიკური ზედამხედველობა საავიაციო ტექნიკის 

დაპროექტებისა და წარმოების ყველა ეტაპზე. 

 

დასკვნის 

გაკეთების 

უნარი 

მაგისტრს აქვს:  

- სამეცნიერო-ტექნიკური  ლიტერატურიდან და ინტერნეტიდან ახალი და პერსპექტიული ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის 

მოძიების და კრიტიკული  ანალიზის საფუძველზე დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; 

- საფრენი აპარატის, მისი  სისტემების  დაპროექტების,  მიწისზედა და საფრენოსნო გამოცდების დროს  რისკ-ფაქტორების სწორად 

აღქმის,  შეფასებისა და კრიტიკული  ანალიზის საფუძველზე  დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 

კომუნიკაციის 

უნარი 

მაგისტრს: 

-  აქვს უნარი მოახდინოს თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ  

საზოგადოებასთან ქართულ და ინგლისურ ენაზე; 

- აქვს ქართულ და ინგლისურ ენაზე იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

მიღწევათა გათვალისწინებით,  დეტალური  ანგარიშის დამოუკიდებლად მომზადების,  ინფორმაციის აკადემიურ თუ პროფესიულ 

საზოგადოებასთან ზეპირად გადაცემის უნარი; 

- აქვს დარგის სპეციალისტებთან დისკუსიაში მონაწილეობის მიღების უნარი. შეუძლია მკაფიოდ და დეტალურად ისაუბროს თავის 

მომზადებულ დასკვნებსა და კვლევის მეთოდებზე, ასევე  სხვადასხვა თემებზე;  

- შეუძლია დამოუკიდებლად საქმიანი დოკუმენტის შედგენა  საავიაციო და ტექნოლოგიური  ტერმინოლოგიის გამოყენებით. 
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სწავლის 

უნარი 

 

 

მაგისტრს: 

- აქვს  საკუთარი სწავლის პროცესის ფუნდამენტალურად და სტრატეგიულად დაგეგმვის  მრავალმხრივად შეფასების უნარი; 

- აქვს მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის საჭიროების განსაზღვრის უნარი; 

- შეუძლია საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ  მიღებული ცოდნის საფუძველზე  სწავლის პროცესის 

დამოუკიდებლად დაგეგმვა და წარმართვა;  

- შეუძლია სწავლის პროცესის გაგრძელება სწავლების შემდგომ საფეხურზე; 

- შეუძლია საკუთარი ცოდნის კრიტიკული შეფასება და  პროფესიული უნარების სრულყოფა. 

ღირებულებები მაგისტრი  

- ითავსებს ავიამშენებლის პროფესიულ და ეთიკურ პასუხიმგებლობას საზოგადოების უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობაზე, ასევე 

ესთეტიკურ ღირებულებებზე; 

- მონაწილეობას იღებს ისეთი ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოების 

უსაფრთხოება, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. 

მაგისტრს: 

- აქვს ადამიანური ღირებულებების (პატიოსნება, მოქალაქეობრივი შეგნება და  აქტივობა, სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, 

ორგანიზებულობა და სხვა) დაცვის უნარი; 

- შეუძლია მოამზადოს მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნებისა და აქტივობის სპეციალისტი. 

 

დასაქმების შესაძლებლობები:  

ავიაკომპანიები, აეროპორტები, სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო 

ქვედანაყოფები, სსტც "დელტა", სს „თამ“- თბილავიამშენი, ძალოვანი 

სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფები და სხვა  

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში: 

აღნიშნული სპეციალობის სტუდენტი სიღრმისეულად შეისწავლის: 

• საფრენი აპარატების კონსტრუქციების, სისტემების, დეტალების, 

კვანძების, ნაკვეთურების დამზადებასა და აწყობას; 

• საფრენი აპარატების და მათი სისტემების პროექტების დამუშავებას, 

წარმოების ტექნოლოგიურ პროცესებს; 

• საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების სფეროში ახლად 

შემუშავებულ და პერსპექტიული მეთოდებს, ტექნოლოგიური 

სიახლეებს, მათ შორის უპილოტო საფრენი აპარატების სისტემებს. 

 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

• პრესტიჟული და დეფიციტური პროფესია;  

• გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა; 

• მრავალპროფილური მაღალი ხარისხის საინჟინრო განათლება. 
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ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ:  

ასოცირებული პროფესორი 

ვალერი მიქაძე - მას სტაჟირებები 

გაუვლია და უსწავლია შემდეგ 

დაწესებულებებში: მოსკოვის ს. 

ორჯონიკიძის სახელობის 

საავიაციო ინსტიტუტის 

თვითმფრინავმშენებლობის 

ფაკულტეტი, კიევის სამოქალაქო 

ავიაციის ინჟინრების ინსტიტუტი 

(კვალიფიკაციის ამაღლება), 

ბოინგის კომერციული ჯგუფი 

(სტაჟირება SABIT პროგრამა); MSC 

ტექნოლოგიების ინსტიტუტი 

(NASTRAN-ის და PATRAN-ის 

სასწავლო კურსები). მონაწილეობა 

მიუღია რუსეთის ცენტრალურ 

აერი-ჰიდროდინამიკურ ინსტიტუტში გამართულ საერთაშორისო 

კონფერენციაში 1995 წელს, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 

გამართულ სტუდენტურ საერთაშორისო კონფერენციებში. 

გამოქვეყნებული აქვს ლექციების კურსი „საფრენი აპარატების 

დაპროექტება და კონსტრუირება“. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

„საფრენი აპარატების დაპროექტების“ საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ავიამშენებლობის სფეროში 

მაღალკვალფიციური სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც 

მეცნიერულ დონეზე შეეძლება სტატიკური და დინამიკური 

გაანგარიშების ჩატარება. ყოველივე მიიღწევა საფრენი 

აპარატების დაპროექტების უახლესი თეორიული მეთოდებისა 

და პრაქტიკული გამოცდილების შესწავლისა და თანამდროვე 

შეხედულებების გათვალისწინების საფუძველზე. აღნიშული 

მიზნის მისაღწევად საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია 

შეასწავლოს  ეფექტური (გაუმჯობესებული) საანგარიშო 

სქემებისა და მოდელების შექმნა,   ჩამოუყალიბოს თეორიული 

და ექსპერიმენტული კვლევების ადექვატურად შეფასების 

უნარი. ამავე დროს პროგრამის მიზანია ინჟინერიის დოქტორს 

მისცეს სამეცნიერო-ტექნიკური მიღწევების შედეგების 

აქტიურად ათვისების საფუძველზე  სამეცნიერო-

პედაგოგიური მოღვაწეობის შესაძლებლობა. 
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სწავლის შედეგები 
ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

დოქტორს აქვს: 

- მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში  უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა და 

ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციებისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე); 

- თვითმფრინავის ძირითადი აგრეგატების (ფრთა, ფიუზელაჟი, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ფრთასხმულობა) მზიდი კარკასების  

და შემონაკერების კონსტრუქციების დასამზადებლად გამოყენებული ტრადიციულისაგან განსხვავებული ფიზიკო-ქიმიური 

მახასიათებლების მქონე მასალებზე ისეთი ცოდნა, რომელიც დამყარებულია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უახლეს მიღწევებზე; 

- სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის მეთოდების და მოდელირების  ზუსტი და მიახლოებითი გაანგარიშების თეორიების უახლეს 

მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა; 

- მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიისთვის დამახასიათებელი თხელკედლიანი სივრცითი კონსტრუქციების სტატიკური და 

დინამიკური ტექნოლოგიების უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა; 

დოქტორი აცნობიერებს: 

- საიმედოობით დასაბუთებული მეცნიერული გადაწყვეტილებების მიღების საჭიროებას არსებული პრობლემების გადაჭრის გზით; 

- სრულყოფილი თეორიული ცოდნის გამოყენების როლს კვლევითი პროექტების  წარმართვისას; 

- ავიამშენებლობაში ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების მიღებისას საფრენი აპარატების დაპროექტებას პროფესიული 

პასუხისმგებლობის საფუძველზე. 

 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

 

 

დოქტორს შეუძლია: 

- მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში საანგარიშო სქემებისა და მოდელების შექმნა; 

-  პრობლემის გადასაჭრელად დასახოს სწორი და ეფექტური კომპლექსური ღონისძიებები კვლევის რელევანტური მეთოდებისა და 

მოდელირების თეორიების გამოყენებით; 

-  საფრენი აპარატების დაპროექტებისა და წარმოების პროცესების ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა,  განხორციელება და 

ზედამხედველობა; 

- საინჟინრო მეცნიერებაში შეიმუშაოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები და მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის 

შეძენაზეა ორიენტირებული. 

 

დასკვნის  

უნარი 
დოქტორანტს შეუძლია: 

-  მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომის კრიტიკული ანალიზი, 

სინთეზი და შეფასება; 

-  არსებული რთული პრობლემების ახლებური ახსნის დამოუკიდებლად ძიება  და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება.  
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კომუნიკაციის 

უნარი 
დოქტორანტს შეუძლია: 

- მიღებული ცოდნის საფუძველზე მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში მიმდინარე სამეცნიერო დისკუსიებში ჩართვა 

სრულფასოვნად და თეორიული ან გამოყენებითი ხასიათის კამათის წარმოება, რომელიც არსებული ცოდნის თვისობრივად 

გამდიდრებას უზრუნველყოფს; 

- საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა ქართულ და ინგლისურ ენებზე.   

 

სწავლის უნარი 

 

 

დოქტორანტს შეუძლია: 

- შეისწავლოს თანამედროვე, უახლესი მეთოდები და მიდგომები კომპოზიციური, წყვეტილპარამეტრებიანი, თხელკედლიანი სივრცითი 

სისტემების გაანგარიშების და დაპროექტების მიზნით, საფრენი აპარატების კონსტრუქციების, მათი ძირითადი აგრეგატების და 

კომპონენტების  კვლევის პროცესში. 

- უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და 

საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში. 

ღირებულებები დოქტორანტურაში მიღებული თეორიული ცოდნისა და გამომუშავებული კვლევითი უნარების შედეგად, შეუძლია დამკვიდრებული 

ღირებულებებთან ერთად შეიმუშაოს თანამედროვე საფრენი აპარატების დაპროექტების და მათი წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების 

მრავალპარამეტრიანი ამოცანების ამოხსნის და შედეგების ოპტიმიზაციის ახალი, ინოვაციური მეთოდები. 

 

დასაქმების შესაძლებლობები:  

ავიაკომპანიები, აეროპორტები, სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო 

ქვედანაყოფები, სსტც "დელტა", სს „თამ“- თბილავიამშენი, ძალოვანი 

სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფები, საერთაშორისო საავიაციო 

ორგანიზაციები და სხვ. 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში: 

აღნიშნული სპეციალობის სტუდენტი სიღრმისეულად შეისწავლის: 

• მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიისთვის დამახასიათებელი 

თხელკედლიანი სივრცითი კონსტრუქციების სტატიკურ და 

დინამიკურ ტექნოლოგიებს; 

• სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის მეთოდებს და მოდელირების 

ზუსტ და მიახლოებითი გაანგარიშების თეორიებს; 

• საინჟინრო მეცნიერებაში ახლებურ კვლევით და ანალიტიკური 

მეთოდებს და მიდგომებს; 
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დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

• პრესტიჟული და დეფიციტური პროფესია;  

• გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა; 

• მრავალპროფილური მაღალი ხარისხის საინჟინრო განათლება. 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ:  

პროფესორი სეით ბლიაძე - 2015 წ. 

დღემდე საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტის პროფესორი 2017 წ. 

დღემდე, სსიპ სსტც „დელტა“, 

კონსტრუქციების დიზაინის 

კვლევებისა და განვითარების 

დეპარტამენტის უფროსი. არის 120-

ზე მეტი სამეცნიერო შრომის 

ავტორი, მათ შორის ხუთი 

გამოგონება, 12 წიგნის და სამი 

დამხმარე სახელმძღვანელოს 

თანაავტორი. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, ინფორმაციული 

ტექნოლოგიებისა და   ფრენის მართვის  ავტომატიზებული სისტემების 

საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია ინფორმატიკის სფეროში 

კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადებაზე.  

აღნიშნული პროგრამის მიზანია: 

• კურსდამთავრებულს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა ინფორმაციულ 

ტექნოლოგიებსა და ფრენის მართვის  ავტომატიზებულ სისტემებზე, 

რომელიც შეძლებს კომპიუტერული მეცნიერების ტექნოლოგიური 

ნაწილისა და საავიაციო ტექნიკის  სწრაფ და დინამიურად ცვლად 

გარემოში ორიენტირებას. 

• მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება თანამედროვე 

კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებთან, ფრენის მართვის და ფრენის 

ინფორმაციის დამუშავების ავტომატიზებულ სისტემებთან მუშაობა  და 

სერვისული მომსახურება. 

• დარგობრივ ცოდნასთან და უნარებთან ერთად, სტუდენტს 

ჩამოუყალიბოს პროფესიული კომუნიკაციის, ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენების უნარი.  
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სწავლის შედეგები 
ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ბაკალავრმა იცის: 

- საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საბუნებისმეტყველო დისციპლინები, რომლებსაც იყენებს   სხვადასხვა 

საინჟინრო ამოცანების გადასაჭრელად; 

- კომპიუტერის და ზოგადად ციფრული სისტემების ტიპური ფუნქციური კვანძების და მოწყობილობების  ფუნქციონირების პრინციპები 

და ექსპლუატაციის წესები; 

- ალგორითმების აგების მეთოდოლოგია, თანამედროვე დაპროგრამების საბაზისო ენები, ობიექტზე ორიენტირებული 

დაპროგრამების პრინციპები, მონაცემთა ბაზების და მათი მართვის სისტემების აგების ორგანიზაცია; 

- მიკროპროცესორული  სისტემების,  კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების აგებისა და ფუნქციონირების  პრინციპები;  

- თანამედროვე საბორტო კომპიუტერებისა და სისტემების, ფრენის მართვის  ავტომატიზებული სისტემების, საჰაერო მოძრაობის 

მართვის ავტომატიზებული სისტემების, ფრენის პარამეტრების რეგისტრაციისაა და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემების  

ფუნქციონირების და აგების პრინციპები; ფრენის ინფორმაციის ავტომატიზებული  დამუშავების მეთოდები. 

ბაკალავრი აცნობიერებს: 

- სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საჰაერო კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების აუცილებლობას 

ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ადამიანის ფაქტორის გათვალისწინებით; 

- პასუხისმგებლობას თავისი პროფესიული და სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებისას. 

 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი  

 

ბაკალავრს შეუძლია: 

- კომპიუტერული სისტემების და ქსელების, ფრენის მართვის  ავტომატიზებული სისტემების  მოწყობილობებში წარმოშობილი 

უწესივრობებისა და მტყუნებების გამოვლენა, ლოკალიზება და აღმოფხვრა ტესტური კონტროლისა და პროგრამულ -ლოგიკური 

მეთოდების გამოყენებით; 

- ნებისმიერი ციფრული სისტემების მოწყობილობების ელექტრული პრინციპული სქემის წაკითხვა და დოკუმენტაციის გარჩევა;  

- კომპიუტერული სისტემებისა და  ქსელების, ფრენის მართვის  ავტომატიზებული სისტემების დამოუკიდებლად ექსპლუატაცია და 

სერვისულ მომსახურება; 

- ობიექტებისათვის მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და მათთვის საინფორმაციო სისტემების შემუშავება. 

 

დასკვნის  

უნარი 

 

 

      ბაკალავრს აქვს: 

- უნარი მოახდინოს კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების, ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემების 

მუშაობისუნარიანობის ანალიზი; 

- კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებში, ფრენის მართვის  ავტომატიზებულ სისტემებში შეკრებილი ინფორმაციის გაანალიზების 

საფუძველზე დასკვნის გაკეთების უნარი; 
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- კომპიუტერულ სისტემებისა და ქსელების, ფრენის მართვის  ავტომატიზებული სისტემების მომსახურების დროს რისკ-ფაქტორების 

სწორად აღქმის და ანალიზის უნარი.  

 

კომუნიკაციის 

უნარი 
ბაკალავრს აქვს: 

- საკუთარი აზრის ან მიწოდებული ინფორმაციის თანმიმდევრულად გადაცემის უნარი სპეციალისტებისა და 

არასპეციალისტებისათვის, როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ  ენაზე; 

- თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; 

- კვალიფიკაციის შესაბამისად იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი 

ანგარიშების მომზადების და პრეზენტაციის უნარი. 

 

სწავლის უნარი  

 
ბაკალავრს აქვს: 

- ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ფრენის მართვის  ავტომატიზებული სისტემების მიმართულებით ახლად შემუშავებული 

მეთოდების, ტექნოლოგიური სიახლეების მიდევნებისა და ცოდნის უწყვეტად განახლების უნარი. 

- სპეციალობის მიხედვით მისთვის საჭირო კონკრეტული საკითხების შესასწავლად უახლესი ლიტერატურის დამუშავების უნარი. 

ბაკალავრს, მიღებული ცოდნის საფუძველზე, შეუძლია განსაზღვროს სწავლის გაგრძელების შემდგომი საჭიროება. 

ღირებულებები ბაკალავრს შეუძლია: 

- გაითავისოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების,  ფრენის მართვის  ავტომატიზებული სისტემების, საჰაერო მოძრაობის მართვის 

ავტომატიზებული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის სფეროს   ფასეულობები და ღირებულებები ფრენების უსაფრთხოდ 

შესრულების უზრუნველყოფასთან მიმართებაში; 

- გამოავლინოს ისეთი ღირებულებები, როგორიცაა მაღალი პროფესიონალიზმი, პასუხისმგებლობა, სიზუსტე, პუნქტუალურობა, 

ობიექტურობა, ორგანიზებულობა.  ასევე  თანასწორობა, სიტყვის თავისუფლება, მორალურ-ეთიკური და სამართლებრივი ნორმების 

დაცვის პასუხისმგებლობის გრძნობა;   

- მონაწილეობა მიიღოს დარგისთვის დამახასიათებელი  ღირებულებების ფორმირების პროცესში. 

 

დასაქმების შესაძლებლობები:  

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის  ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების და  ფრენის მართვის  ავტომატიზებული სისტემების 

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ავიაკომპანიებში, 

აეროპორტებში, ძალოვანი სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფებსა და 

სხვა საავიაციო საწარმოებში, ასევე დაწესებულებებში, რომლებიც 

სპეციალიზდებიან კომპიუტერული ტექნიკის, კომპიუტერული ქსელების, 

ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემების მონტაჟზე და სერვისულ 

მომსახურებაზე, სადაც მოითხოვება ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი ინფორმატიკის სპეციალობით. 
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რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში: 

აღნიშნული სპეციალობის სტუდენტი საფუძვლიანად შეისწავლის: 

• ინფორმაციულ ტექნოლოგიებსა და ფრენის მართვის  

ავტომატიზებულ სისტემებს; 

• კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებს 

• ფრენის მართვის და ფრენის ინფორმაციის დამუშავების 

ავტომატიზებულ სისტემებს და სერვისულ მომსახურებას. 

 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

• შრომის ბაზარზე პროფესიონალი კადრების მოთხოვნის მაღალი 

მაჩვენებელი;  

• პრესტიჟული და განსხვავებული პროფესია; 

• მზარდი ანაზღაურება. 

ვის მივბაძოთ: 

პროგრამას არაერთი წარმატებული კურსდამთავრებული ყავს, რომლებიც 

წარმატებით აგრძელებენ მათ პროფესიულ საქმიანობას სხვადასხვა 

წამყვან პოზიციებზე სადაც მოითხოვება ინჟინერიის ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხი ინფორმატიკის სპეციალობით. 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ:  

პროფესორი დემურ 

ვეფხვაძე - 2000 წელს მიენიჭა 

დოცენტის სამეცნიერო-

პედაგოგიური წოდება. 

გამოქვეყნებული აქვს 40-ზე 

მეტი სამეცნიერო ნაშრომი 

რეცენზირებად სამეცნიერო-

ტექნიკურ ბიულეტენებსა და 

ჟურნალებში, როგორც 

საქართველოში ასევე 

საზღვარგარეთ (გერმანია, 

რუსეთი). მონაწილეობა აქვს 

მიღებული და მოხსენებითაა 

გამოსული სხვადასხვა 

რესპუბლიკურ თუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე, 

საქართველოს ტექნიკური და საავიაციო უნივერსიტეტების პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენციებზე. მეცნიერული 

კვლევისა და პედაგოგიური საქმიანობის ძირითადი სფეროა ფრენის 

კონტროლისა და დამუშავების, ფრენის ავტომატიზებული და 

ავტომატური სისტემები, საბორტო ინტელექტუალური სისტემები და 

მათთან დაკავშირებული საკითხები. ამჟამად კოლეგებთან ერთად 

ინტენსიურად მუშაობს ფრენის მართვის, კონტროლის, დამუშავების და 

საბორტო ინტელექტუალურ სისტემებში მშობლიურ ენაზე სალექციო 

კურსების შექმნასა და გამოცემაზე. 2001 წლიდან არის საქართველოს 

ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი.  
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

• მომზადდეს ინჟინერიის მაგისტრი ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების სპეციალიზაციით, რომელსაც 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ  ექნება 

ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნა და უნარები; 

• აღჭურვოს მაგისტრი ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

ძირეულ  კომპონენტებში შესაბამისი თეორიული ცოდნით, 

მოამზადოს თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი 

კომპეტენციის სამეცნიერო-კვლევითი ელემენტების ცოდნის 

მქონე სპეციალისტი; 

• შესძინოს მაგისტრს ცოდნა მართვის  მიკროკონტროლერული 

და საბორტო ინტელექტუალური სისტემების,  საჰაერო 

ხომალდების საპილოტაჟო-სანავიგაციო კომპლექსების 

ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესების სწორად დაგეგმვისა და 

წარმართვისათვის, შეასწავლოს მას ასეთი სისტემების 

დამუშავებისა და  ექსპლუატაციის პირობებში არსებული ან 

წამოჭრილი საინჟინრო პრობლემების გადაწყვეტის 

თანამედროვე  მეთოდები.   
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ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

მაგისტრს აქვს: 

- ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში ღრმა და სისტემური ცოდნა, ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების, გაცნობიერებისა და 

განხორციელების მიზნით. 

-  კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების დაპროექტების უახლოესი მეთოდების, მოძრავი ობიექტის მართვის, მართვის 

მიკროკონტროლერული და საბორტო ინტელექტუალური სისტემების, გადაწყვეტილებათა მიღების კომპიუტერული მხარდაჭერითი 

სისტემების აგებისა და ფუნქციონირების პრინციპების შესახებ საფუძვლიანი ცოდნა. 

-  ცოდნა ავტომატური მართვის სისტემებისა და გადაწყვეტილებათა მიღების თეორიების ძირითადი დებულებების შესახებ, რომელთა 

ერთიან სისტემაში განხილვა  განაპირობებს მართვისა და გადაწყვეტილებათა მიღების მხარდაჭერის ინტელექტუალური სისტემების  

დამუშავების სწორად დაგეგმვის ორგანიზაციის უზრუნველყოფას და რეალიზაციას. 

- კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების, მართვის მიკროკონტროლერული და საბორტო ინტელექტუალური სისტემების, საჰაერო 

ხომალდების საპილოტაჟო-სანავიგაციო კომპლექსების ექსპლუატაციის პროცესში რისკ-ფაქტორების (დეფექტები და დაზიანებები) 

დროულად აღმოჩენის შეფასების მეთოდოლოგიისა და გამოსწორების ტექნოლოგიების ცოდნა; 

- ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტის მიერ პროფესიის სოციალური მნიშვნელობის გაცნობიერების უნარი და 

პროფესიული საქმიანობის განხორციელების მაღალი მოტივაცია. 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

 

 

მაგისტრს აქვს: 

- ინფორმაციულ ტექნოლოგიებსა და  მართვის სხვადასხვა  სისტემებში  არსებული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, 

ორიგინალური გზების ძიების, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი უახლესი მეთოდებისა და 

მიდგომების გამოყენებით; 

- ფრენის მართვის სისტემებისათვის დამახასიათებელი კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური გზების ძიებისა და 

შესასრულებელი სამუშაოთა დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი. 

- კომპიუტერულ სისტემებთან და ქსელებთან, მართვის მიკროკონტროლერულ სისტემასთან მუშაობის ორგანიზებისა და წარმართვის 

უნარი; 

- კვლევის შედეგების მიხედვით რეკომენდაციების შედგენისა  და მათი პრაქტიკაში გამოყენების უნარი; 

- წამოჭრილი პრობლემატური საკითხების გადაწყვეტის მიზნით სამეცნიერო-კვლევითი და საპროექტო სამუშაოების ჩატარების 

დასაბუთების, მეთოდიკების დამუშავების და ამ მეთოდიკების მიხედვით პრაქტიკული სამუშაოს შესრულების უნარი; 

დამოუკიდებლად შეუძლია: 

- ექსპერიმეტის დაგეგმვა და ანალიზი, მონაცემების მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით; 

- ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონირებისას  პრაქტიკული  ამოცანების  გადაწყვეტა.  

დასკვნის  

უნარი მაგისტრს აქვს: 

- თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით სამეცნიერო და საწარმოო-პრაქტიკული საქმიანობის კრიტიკული 

ანალიზის საფუძველზე გადასაწყვეტი ამოცანების ფორმულირების, მათი გადაჭრის მეთოდების და საშუალებების დადგენის უნარი. 



  

54 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

0103, ქეთევან დედოფლის N16, თბილისი, 277 65 71; 277 31 38; mail @ssu.edu.ge 

 

 

- საკუთარი პროფესიული საქმიანობის მნიშვნელობასა და შედეგებზე დასკვნის გამოტანის უნარი სოციალური, პროფესიული და 

ეთიკური პოზიციების გათვალისწინებით. 

- აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზის, სინთეზის, პრობლემის იდენტიფიცირების, დასმისა და გააზრებული გადაწყვეტილების 

მიღების უნარი. 

- სამეცნიერო, პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პრობლემებიდან დასკვნების ჩამოსაყალიბებლად საჭირო თანამედროვე 

სამეცნიერო კვლევითი მონაცემების შეგროვების, დამუშავებისა და ინტერპრეტირების უნარი. 

- სამეცნიერო - ტექნიკური ლიტერატურიდან და ინტერნეტიდან ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ფრენის მართვის 

ავტომატიზებული სისტემების მართვის პერპექტიული მეთოდების შესახებ ინფორმაციის მოძიების და კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი. 

კომუნიკაციის 

უნარი მაგისტრს აქვს: 

- საკუთარი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევების შედეგების სპეციალისტებისათვის სრულყოფილად მიწოდების უნარი, 

ქართულ და ინგლისურ ენაზე, როგორც წერილობით ისე ზეპირად. 

- ქართულ და ინგლისურ ენაზე იდეებისა და არსებული პრობლემების  გადაჭრის გზების   დამოუკიდებლად დეტალური  ანგარიშის 

მომზადების,  ინფორმაციის მიწოდებისა და გაცვლის, ზეპირად გადაცემის უნარი აკადემიურ და პროფესიულ  საზოგადოებასთან; 

- დარგის სპეციალისტებთან დისკუსიაში მონაწილების მიღების უნარი. შეუძლია მკაფიოდ და დეტალურად ისაუბროს თავის 

მომზადებულ დასკვნებსა და კვლევის მეთოდებზე;  

სწავლის უნარი 

 

 

მაგისტრს აქვს: 

-  სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის, ამ  პროცესის თავისებურებათა გაცნობიერების და სტრატეგიულად დაგეგმვის უნარი; 

- საკუთარი სწავლის პროცესის ფუნდამენტალურად და სტრატეგიულად დაგეგმვის  მრავალმხრივად შეფასების უნარი; 

- საკუთარი ცოდნის კრიტიკული შეფასება და  პროფესიული უნარების სრულყოფა; 

-  მიზანმიმართული სწავლის საფუძველზე შემოქმედებითი და ინოვაციური საქმიანობის ორგანიზების უნარი; 

- საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი. 

 

ღირებულებები 
- შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვა პროფესიონალი სპეციალისტების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; 

- იცავს და ცხოვრებაში ატარებს პროფესიული ღირებულებების ეთიკისა და ზნეობის საყოველთაოდ მიღებულ ნორმებს. აქვს  

პროფესიული ღირებულებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულებების შეფასების უნარი. 

- იცავს საერთაშორისო და დარგობრივ ტექნიკურ ნორმებსა და სტანდარტებს, ზრუნავს სამუშაო პროცესის უსაფრთხოებასა და 

გარემოს დაცვაზე. 

- მოტივირებულია მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნებისა და აქტივობის საფუძველზე მიაღწიოს დარგში ღირსეულ კარიერას 

პროფესიული მომზადების თვალსაზრისით. 

- მონაწილეობას იღებს ისეთი ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში, რომლებითაც უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოების 

უსაფრთხოება  და კეთილდღეობა. 



  

55 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

0103, ქეთევან დედოფლის N16, თბილისი, 277 65 71; 277 31 38; mail @ssu.edu.ge 

 

 

დასაქმების შესაძლებლობები:  

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის  ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების და  ფრენის მართვის  ავტომატიზებული სისტემების 

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ავიაკომპანიებში, 

აეროპორტებში, ძალოვანი სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფებსა და 

სხვა საავიაციო საწარმოებში, ასევე დაწესებულებებში, რომლებიც 

სპეციალიზდებიან კომპიუტერული ტექნიკის, კომპიუტერული ქსელების, 

ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემების მონტაჟზე და სერვისულ 

მომსახურებაზე, სადაც მოითხოვება ინჟინერიის მაგისტრის აკადემიური 

ხარისხი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალიზაციით 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში: 

აღნიშნული სპეციალობის სტუდენტი სიღრმისეულად შეისწავლის: 

• ინფორმაციულ ტექნოლოგიებსა და ფრენის მართვის  

ავტომატიზებულ სისტემებს; 

• კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებს 

• ფრენის მართვის და ფრენის ინფორმაციის დამუშავების 

ავტომატიზებულ სისტემებს და სერვისულ მომსახურებას. 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

• შრომის ბაზარზე პროფესიონალი კადრების მოთხოვნის მაღალი 

მაჩვენებელი;  

• პრესტიჟული და განსხვავებული პროფესია; 

• მზარდი ანაზღაურება. 

 

ვის მივბაძოთ: 

პროგრამას არაერთი წარმატებული კურსდამთავრებული ყავს, რომლებიც 

წარმატებით აგრძელებენ მათ პროფესიულ საქმიანობას სხვადასხვა 

წამყვან პოზიციებზე სადაც მოითხოვება ინჟინერიის ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხი ინფორმატიკის სპეციალობით, მათ შორის გახლავთ 

გიორგი ფიცხელაური... 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ:  

პროფესორი დემურ 

ვეფხვაძე - 2000 წელს 

მიენიჭა დოცენტის 

სამეცნიერო-

პედაგოგიური წოდება. 

გამოქვეყნებული აქვს 

40-ზე მეტი სამეცნიერო 

ნაშრომი რეცენზირებად 

სამეცნიერო-ტექნიკურ 

ბიულეტენებსა და 

ჟურნალებში, როგორც 

საქართველოში ასევე 

საზღვარგარეთ 

(გერმანია, რუსეთი). 

მონაწილეობა აქვს 

მიღებული და მოხსენებითაა გამოსული სხვადასხვა რესპუბლიკურ თუ 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე, საქართველოს ტექნიკური 

და საავიაციო უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-

ტექნიკურ კონფერენციებზე. მეცნიერული კვლევისა და პედაგოგიური 

საქმიანობის ძირითადი სფეროა ფრენის კონტროლისა და დამუშავების, 

ფრენის ავტომატიზებული და ავტომატური სისტემები, საბორტო 

ინტელექტუალური სისტემები და მათთან დაკავშირებული საკითხები. 

ამჟამად კოლეგებთან ერთად ინტენსიურად მუშაობს ფრენის მართვის, 

კონტროლის, დამუშავების და საბორტო ინტელექტუალურ სისტემებში 

მშობლიურ ენაზე სალექციო კურსების შექმნასა და გამოცემაზე. 2001 

წლიდან არის საქართველოს ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

• ბაკალავრს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა მენეჯმენტის სფეროში, 

რათა დაეუფლოს ორგანიზაციის (ავიასაწარმოს) კოლექტიური და 

ინდივიდუალური მართვის პროცესების კანონზომიერებებს, 

მატერიალური, ადამიანური და ფინანსური რესურსების ეფექტიანად 

გამოყენების მეთოდებს, ბიზნეს–გეგმის შედგენის წესს,  

გააცნობიეროს მენეჯმენტის ფუნქციები (დაგეგმვა, ორგანიზაცია, 

მოტივაცია, კონტროლი). გააჩნდეს საბაზრო ეკონომიკაში 

ორიენტაციის უნარი; 

• ბაკალავრს გამოუმუშავოს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომელთა 

საფუძველზეც მიაღწევს ისეთ კომპეტენციებს, როგორიცაა საბაზრო 

სისტემის მოთხოვნათა გათვალისწინება, ორგანიზაციებში 

(ავიასაწარმოებში) მმართველობითი სფეროს კომპლექსური 

საკითხების გაცნობიერება, გუნდში მუშაობა, სტრესულ და 

კონფლიქტურ სიტუაციებში მოქმედება, ცოდნის პრაქტიკაში 

გადატანა, დასკვნისა და კომუნიკაციის უნარი; 

• ბაკალავრს ჩამოუყალიბოს ღირებულებები, დაფუძნებული 

პროფესიულ და მორალურ ეთიკის ნორმებზე, განუვითაროს 

ინდივიდუალური და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის   

გრძნობა. 
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სწავლის შედეგები 
ცოდნა და 

გაცნობიერება 

ბაკალავრს აქვს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს: 

✓ ზოგად დისციპლინებს; 

✓ ეკონომიკური მეცნიერების ძირითად პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; 
✓ ზოგადი და საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის სფეროში აუცილებელი თეორიული და პრაქტიკული საკითხების კრიტიკულ 

გააზრებას; 

✓ ავიაბიზნესის წარმართვის ძირითად ტენდენციებს. 

ბაკალავრს შეუძლია ბიზნესის ფუნქციური სფეროების - პროექტების, სტრატეგიული, ადამიანური რესურსების, სამგზავრო და სატვირთო 

ავიაგადაყვანა-გადაზიდვების მენეჯმენტის, ბიზნესისა და მარკეტინგის საფუძვლების, ავიასაწარმოთა ეკონომიკური ანალიზისა და  

სამოქალაქო ავიაციის ეკონომიკის საკითხების კომპლექსური გაცნობიერება. 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი  

ბაკალავრს შეუძლია კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელის მითითების საფუძველზე ორგანიზაციების (ავიასაწარმოების) ბიზნეს-

საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება, კერძოდ: 

- ბიზნეს-გეგმაზე მუშაობა; 

- ბიზნეს-პროექტის ცალკეული სტადიების შემუშავება; 

- ორგანიზაციის წინაშე არსებული ცალკეული მმართველობითი პრობლემების გადაჭრა; 

- მიზნობრივი ბაზრის მარკეტინგული კვლევა და მისი სეგმენტაცია; 

- მატერიალური, შრომითი, ფინანსური რესურსების მართვა, მათი რაციონალური გამოყენება და მონიტორინგი. 

 
დასკვნის  უნარი 

 

 

ბაკალავრს  აქვს:  

- მენეჯმენტის სფეროში სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების, დამუშავების, განმარტებისა და მათი  ანალიზის საფუძველზე 

დასკვნის გაკეთების უნარი; 

- შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით, პრაქტიკულ საქმიანობაში სიტუაციური ანალიზის საფუძველზე წამოჭრილი საკითხების 

ფორმულირებისა და დასაბუთებული დასკვნის გაკეთების უნარი. 

 
კომუნიკაციის 

უნარი 
ბაკალავრს შეუძლია:  

- ბიზნესის სფეროში თანამედროვე ტენდენციების, არსებული პრობლემების, მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი 

ანგარიშის მომზადება; 

- დარგის სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან დისკუსიაში მონაწილეობა ქართულ და ინგლისურ ენებზე; 

- თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება; 

- რეფერატული სახის ნაშრომის მომზადება და მისი პრეზენტაცია; 

- სტრესულ და კონფლიქტურ სიტუაციებში კომუნიკაცია; 

- ჯგუფში მუშაობა და ჯგუფური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობა. 
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სწავლის უნარი  ბაკალავრს აქვს: 

- მენეჯმენტის სფეროში თანამედროვე კვლევებისა და მეთოდების,  ასევე ტექნოლოგიური სიახლეების მიდევნებისა და ცოდნის 

უწყვეტად განახლების უნარი;  

- სხვადასხვა ტექნიკური წყაროების გამოყენებით ავიაციის სფეროში  ინტერესების გაფართოებისა და ცალკეული საკითხების შესწავლის 

უნარი. 

 

ბაკალავრს მიღებული ცოდნის საფუძველზე, შეუძლია განსაზღვროს სწავლის გაგრძელების შემდგომი საჭიროება.  

ღირებულებები ბაკალავრს გაცნობიერებული აქვს ბიზნესში ქცევის ეთიკური ნორმები და მორალური პრინციპები, ასევე ფლობს პროფესიული 

ღირებულებების კომპონენტებს (სიზუსტეს, პუნქტუალობას, ორგანიზებულობას, მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობას, ადამიანთა 

მოტივაციასა და საერთო მიზნების მისაღწევად მათ ორგანიზებას). 

 

დასაქმების შესაძლებლობები 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ტრანსპორტის 

მენეჯმენტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის 

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს საჯარო და კერძო 

ორგანიზაციებში, კერძოდ ავიაკომპანიებში, აეროპორტებში,  

ავიასააგენტოებში, საავიაციო ქარხნებში, სადაზღვევო კომპანიებში, 

სახელმწიფო მართვის ორგანოებში, საბანკო სექტორსა და სხვა 

დაწესებულებებში, სადაც მოითხოვება ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მენეჯმენტის სპეციალობით. 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში: 

სტუდენტები შეისწავლიან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა: 

• ინფორმაციული ტექნოლოგიები; 

• მარკეტინგის, მენეჯმენტის და ბიზნესის საფუძვლები; 

• პროექტების მართვა და სტრატეგიული მენეჯმენტი; 

• ავიაბიზნესის საფუძვლები და სხვა. 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

აღნიშნული პროგრამა ექსკლუზიურად საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტის მიერაა შემოთავაზებული და საქართველოში ანალოგი არ 

გააჩნია. 

ვის მივბაძოთ: 

• ლევან კარანაძეს - სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 

დირექტორი, 

• ალექსანდრე გაჩეჩილაძეს - სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 

დირექტორის მოადგილე 

• თამარ არჩუაძეს - შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების 

დირექტორს.  
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ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ: 

ვახტანგ ჭარაია 

ეკონომიკის აკადემიური 

დოქტორი, პროფესორი ვახტანგ 

ჭარაიას სხვადასხვა დროს 

უსწავლია და გაუვლია 

სტაჟირებები: თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 

სახელმწიფო ანგარიშებისა და 

ფინანსების სახელმწიფო 

ინსტიტუტში (ინდოეთი), პასაუს 

და ბრემენის უნივერსიტეტებში 

(გერმანია), პეტერბურგის 

ევროპულ უნივერსიტეტში 

(რუსეთი), ბალტიის 

საერთაშორისო აკადემიაში 

(ლატვია), ტარტუს უნივერსიტეტში (ესტონეთი), ჯორჯ ვაშინგტონის და 

ჰარვარდის უნივერსიტეტებში (აშშ). 2018 წელს საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ვახტანგ ჭარაია 

აღიარებულ იქნა - საქართველოს საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერად. ის 

თანამშრომლობს ისეთ ცნობილ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა: მსოფლიო 

ეკონომიკური ფორუმი, შვეიცარია (კონტრაქტორი), ინტერნეიშენალ 

ალერტი, ბრიტანეთი (უფროსი მკვლევარი), ვი-დემი, შვედეთი (ექსპერტი), 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ახალგაზრდა მკვლევარი) და მრავალი 

სხვა. 2016-2017 წლებში ის გახლდათ ჰარვარის ბიზეს სკოლის სტრატეგიისა 

და კონკურენტუნარიანობის ინსტიტუტის აფილირებული ლექტორი.  

ვახტანგ ჭარაიას გამოქვეყნებული აქვს 30-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი 

და 2 წიგნი. მას მონაწილეობა მიუღია 50-ზე მეტ ქვეყანაში გამართულ 

საერთაშორისო კონფერენციებსა და ფორუმებში. გახლავთ მრავალი 

სამეცნიერო და პრაქტიკული ღონისძიების გამარჯვებული, საქართველოში 

და საზღვარგარეთ. არის დაოჯახებული და ჰყავს ერთი შვილი. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, მაგისტრატურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა ორიენტირებულია საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის სფეროში 

კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადებაზე, რომელიც ადგილობრივ და 

საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი იქნება. 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია:  

• მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა საჰაერო ტრანსპორტის 

მენეჯმენტის სფეროში, რათა დაეუფლოს გაუთვალისწინებელ და 

მულტიდისციპლინურ გარემოში ავიასაწარმოების ეფექტიანი მართვის 

მეთოდებსა და სტრატეგიებს, სერვისული მომსახურების ხარისხის მართვის 

მექანიზმებს, ავიაპროდუქტის პროგნოზირებისა და  საჰაერო ხომალდების 

ტექნიკური მომსახურების მართვის მეთოდებს, საჰაერო ხაზების კომერციული 

ექსპლუატაციის მართვის ბერკეტებს. 

• მაგისტრს გამოუმუშავოს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომელთა საფუძველზეც 

მიაღწევს ისეთ კომპეტენციებს, როგორიცაა ავიაბაზრის რისკების 

გათვალისწინებით ავიასაწარმოების სამოქმედო სტრატეგიების შერჩევა, ავიასაწარმოების ბრენდისა და პრომო პოლიტიკის ეფექტური მართვა, 

ავიაპროდუქტის რეალიზების სტიმულირება, ჰაბებს შორის საჰაერო მიმოსვლის დაგეგმვა, ავიასაწარმოს ეკონომიკური საქმიანობის კრიტიკული ანალიზი 

და მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღება, პერსონალთან, კლიენტებთან და პარტნიორებთან ქართულ და ინგლისურ ენაზე კომუნიკაცია, ბიზნესის კვლევის 

საფუძველზე მიღებული შედეგების პროფესიულ სფეროში დაცვა და არგუმენტირება.  
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სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 
 

მაგისტრს უახლოეს კვლევებზე დამყარებული ღრმა და სისტემური ცოდნა აქვს საჰაერო ტრანსპორტის ეკონომიკასა და მენეჯმენტის 

სფეროში, რომელიც მოიცავს:  

- საჰაერო ტრანსპორტის ინდუსტრიის განვითარების  თანამედროვე მიდგომებს; 

- საერთაშორისო საჰაერო სამართლის ნორმებს,  საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიცირების წესებსა და მოთხოვნებს; 

- მომხმარებელთან ურთიერთობის მენეჯმენტს (CRM), ავიაპროდუქტზე ხარისხის კონტროლს და გაყიდვების სტრატეგიას; 

- ავიასაწარმოების მარკეტინგულ გარემოსა და მიზნობრივი ავიაბაზრების ათვისების მეთოდებს; 

- საჰაერო ხაზების ფორმირების სტრატეგიას, ჰაბებს შორის ფრენების ორგანიზებას და ავიაპარკის დაგეგმვის მეთოდებს; 

- ტექნიკური მომსახურების რესურსების მართვის მეთოდებს. 

მაგისტრი აცნობიერებს გლობალური ავიაბაზრის ცვალებად ბიზნეს გარემოს, „ღია ცის" პოლიტიკის გამოწვევებს, ავიასაწარმოებს შორის 

კონკურენციის ზრდის ტენდენციებს და გააჩნია სისტემური ცოდნა დარგში არსებული რისკების დაძლევის მეთოდებისა და გზების 

შესახებ. 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 
 

მაგისტრს  თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეუძლია:  

- გლობალური ავიაბაზრის მუდმივად ცვალებად ბიზნეს გარემოში ორიენტაცია და ავიასაწარმოებისათვის შესაბამისი სამოქმედო 

სტრატეგიის შერჩევა; 

- მგზავრთბრუნვისა და ტვირთბრუნვის გათვალისწინებით საჰაერო ხომალდის ტიპების შერჩევა, საჰაერო ხაზების ქსელის დაგეგმვა 

და მათი კომერციული ექსპლუატაცია; 

- ავიასაწარმოების შემოსავლებისა და საფასო პოლიტიკის მართვა; 

- ავიასაწარმოების მარკეტინგული გარემოს შესწავლა და ორიგინალური გზებით ავიაპროდუქტის გაყიდვების სტიმულირება; 

- ავიაპროდუქტის ხარისხის კონტროლი; 

- საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების პროცესის დაგეგმვა და მართვა. 

დასკვნის  უნარი მაგისტრს გააჩნია:  

- ავიასაწარმოებისათვის სამოქმედო სტრატეგიის შერჩევის მიზნით, ავიაბაზარზე არსებული მდგომარეობის შეფასებისა და 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; 

- ბიზნეს კვლევის საფუძველზე მიღებული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მონაცემების შეგროვების, კრიტიკული ანალიზისა და 

მათი სინთეზის უნარი; 

- ავიასაწარმოების საოპერაციო და ფინანსური ინფორმაციის ანალიზის და მასზე დაყრდნობით  საოპერაციო და სტრატეგიული 

გადაწყვეტილებების მიღების უნარი.  
კომუნიკაციის 

უნარი 
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით მაგისტრს გააჩნია დარგის სპეციალისტებთან და აკადემიურ წრეებთან 

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის სფეროში თანამედროვე ტენდენციების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების 

შესახებ, ქართულ და ინგლისურ ენებზე, საკუთარი მოსაზრებისა და არგუმენტირებული დასკვნების კომუნიკაციის უნარი.  
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სწავლის უნარი 

 

მაგისტრს შეუძლია პროფესიული განვითარების მიზნით დამოუკიდებლად აიმაღლოს ცოდნა დარგში არსებული ლიტერატურისა და 

სხვადასხვა წყაროებიდან მოძიებული ინფორმაციის მეშვეობით. 

საკუთარი ცოდნის კრიტიკული შეფასების საფუძველზე,  მაგისტრი აცნობიერებს სწავლის გაგრძელების საჭიროებას და სტრატეგიულად 

გეგმავს მომავალი სწავლის პროცესს. 

ღირებულებები მაგისტრი აცნობიერებს წარმატებული ბიზნესის საქმიანობის წარმართვისათვის აუცილებელ პირად და გუნდური პასუხისმგებლობის 

საკითხებს; იცავს  ეთიკურ ნორმებსა და მორალურ პრინციპებს, რომლებიც ავიაბიზნესის სფეროში მოქმედ თამაშის წესებს ემყარება; 

გააჩნია ავიაბიზნესის მართვის სტრატეგიული ხედვა, რომელიც საჰაერო ხაზებზე სერვისული მომსახურების ხარისხის მუდმივ 

გაუმჯობესებასა და მართვის ინოვაციური მეთოდების პრაქტიკაში დანერგვის სწრაფვას ეფუძნება.  

დასაქმების შესაძლებლობები :  

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის 

მონაწილეები, როგორც სწავლის პერიოდში, ისე პროგრამის დასრულების 

შემდეგ, შესაძლებელია დასაქმდნენ, როგორც საქართველოს სამოქალაქო 

ავიაციის მარეგულირებელ ტექნიკურ და პოლიტიკის განმსაზღვრელ 

სტრუქტურებში, ისე ავიაინდუსტრიაში, მათ შორის ავიაკომპანიებში, 

აეროპორტებში და ა.შ. 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში:  

პროგრამის ფარგლებში ძირითადი ყურადღება დაეთმობა 

სტუდენტთათვის მაღალი ხარისხის სწავლების მიწოდებას და უკვე 

არსებული ცოდნის გაღრმავებას თანამედროვე მეთოდებზე დაყრდნობით. 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე 

აღნიშნული პროგრამა ექსკლუზიურად საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტის მიერაა შემოთავაზებული და საქართველოში ანალოგი არ 

გააჩნია. 

 

 

ვის მივბაძოთ: 

• ლევან კარანაძეს - სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 

დირექტორი, 

• ალექსანდრე გაჩეჩილაძეს - სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 

დირექტორის მოადგილე 

• თამარ არჩუაძეს - შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების 

დირექტორს.  

 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ: 

ვახტანგ ჭარაია ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი ვახტანგ 

ჭარაიას სხვადასხვა დროს უსწავლია და გაუვლია სტაჟირებები: 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სახელმწიფო ანგარიშებისა და 

ფინანსების სახელმწიფო ინსტიტუტში (ინდოეთი), პასაუს და ბრემენის 

უნივერსიტეტებში (გერმანია), პეტერბურგის ევროპულ უნივერსიტეტში 

(რუსეთი), ბალტიის საერთაშორისო აკადემიაში (ლატვია), ტარტუს 

უნივერსიტეტში (ესტონეთი), ჯორჯ ვაშინგტონის და ჰარვარდის 

უნივერსიტეტებში (აშშ).  

2018 წელს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს მიერ ვახტანგ ჭარაია აღიარებულ იქნა - 

საქართველოს საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერად. ის თანამშრომლობს 

ისეთ ცნობილ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა: მსოფლიო ეკონომიკური 
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ფორუმი, შვეიცარია (კონტრაქტორი), ინტერნეიშენალ ალერტი, 

ბრიტანეთი (უფროსი მკვლევარი), ვი-დემი, შვედეთი (ექსპერტი), 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ახალგაზრდა მკვლევარი) და მრავალი 

სხვა. 2016-2017 წლებში ის გახლდათ ჰარვარის ბიზეს სკოლის 

სტრატეგიისა და კონკურენტუნარიანობის ინსტიტუტის აფილირებული 

ლექტორი.  

ვახტანგ ჭარაიას გამოქვეყნებული აქვს 30-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი 

და 2 წიგნი. მას მონაწილეობა მიუღია 50-ზე მეტ ქვეყანაში გამართულ 

საერთაშორისო კონფერენციებსა და ფორუმებში. გახლავთ მრავალი 

სამეცნიერო და პრაქტიკული ღონისძიების გამარჯვებული, 

საქართველოში და საზღვარგარეთ. არის დაოჯახებული და ჰყავს ერთი 

შვილი. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

საბუღალტრო აღრიცხვის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია: 

• მოამზადოს უმაღლესი განათლების სივრცეში ქვეყნის განვითარების 

თანადროული და საზოგადოების მოთხოვნაზე ორიენტირებული  სპეციალისტი; 

• მოამზადოს ლიბერალური და დემოკრატიული ღირებულებების მქონე 

მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი საბუღალტრო აღრიცხვაში, მისცეს მას საერთაშორისო სტანდარტების 

მოთხოვნების დაცვით ბუღალტრული საქმიანობის განხორციელებისათვის 

აუცილებელი, თანამედროვე  ფართო ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები; 

• მოამზადოს შრომის ბაზრის ადეკვატური კვალიფიციური  სპეციალისტი,  

რომელსაც  გაცნობიერებული  ექნება საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე 

პასუხისმგებლობა ბიზნეს–ეთიკის  ნორმების  გათვალისწინებით; 

• გამოუმუშაოს  სწორი სტრატეგიული ხედვის, კომპანიის გარემოს შეფასების, 

ბიზნეს– 

• ამოცანების გადაჭრის  გზების  გაცნობიერების, კონკურენტულ და სწრაფად 

ცვალებად გარემოში ადაპტაციისა და  გადაწყვეტილებების მიღების უნარ-ჩვევები; 

• მოამზადოს უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე სწავლის გაგრძელების  

• შესაძლებლობის მქონე, წარმატებული კურსდამთავრებული. 
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ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ბაკალავრმა იცის: 

- ბიზნესის მართვის ფუნდამენტური დებულებები, კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები;  

- საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული ზოგადი დისციპლინები, რომლებსაც იყენებს ბუღალტრული ამოცანების 

გადასაჭრელად; 

- საბუღალტრო აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები, თეორიები და მეთოდები;  

- მმართველობითი აღრიცხვის  მეთოდიკისა  და მეთოდოლოგიის საკითხები; 

- კერძო სამართლის სუბიექტებში, საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შესაბამისი  საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების დაცვით 

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების წესები, აუდიტის ჩატარების პრაქტიკული ასპექტები; 

- სამეურნეო ოპერაციების აღრიცხვასთან დაკავშირებული ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზები; 

- ბიზნესის ფუნქციონალური სფეროების - ფინანსების, სამოქალაქო ავიაციის ეკონომიკის, მარკეტინგის, მენეჯმენტის,  ადამიანური 

რესურსების მენეჯმენტის, ორგანიზაციული ქცევის, პროექტების მენეჯემენტის და ავიასაწარმოთა ეკონომიკური ანალიზის   

სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდები. 

აცნობიერებს: 

- საგადასახადო პოლიტიკისა  და დაბეგვრის როლს სახელმწიფოს ფუნქციონირებაში; 

- ქვეყნის კანონმდებლობის  და საერთაშორისო სტანდარტების  შესაბამისად ფინანსური აღრიცხვისა და  ანგარიშგების მომზადების 

მნიშვნელობას ბიზნესის განვითარებაში. 
ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი  

 

ბაკალავრს წინასწარ  განსაზღვრული მითითების შესაბამისად შეუძლია:  

- ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების გამოცნობა, ბიზნეს–გარემოს ანალიზისათვის შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენება; 

- პირველადი და ნაერთი საბუღალტრო დოკუმენტების გამოყენებით საცდელი ბუღალტრული ბალანსის შედგენა; 

- საჯარო და კერძო სამართლის სუბიექტებში, მათ შორის ავიასაწარმოებში ბუღალტრული აღრიცხვის ჩატარება ბუღალტრული 

აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით;  

- სამეურნეო ოპერაციების რეგისტრაციის მონაცემებზე დაყრდნობით ფინანსური ანგარიშგების მომზადება საერთაშორისო 

სტანდარტებით; 

- პროდუქციის თვითღირებულების კალკულაციის  შედგენა; 

- დანახარჯების ანალიზის, კონტროლისა და მენეჯერული გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო  მასალების მომზადება; 

- კომერციული ბანკის ბუღალტრული ანგარიშგების მომზადება;  

- აუდიტორული შემოწმების დაგეგმვასა და ჩატარებაში მონაწილეობა და ცალკეული საკითხების პრაქტიკული განხორციელება. 
დასკვნის  

უნარი 

 

 

ბაკალავრს   აქვს: 

- ბიზნესის სფეროში არსებული ძირითადი პრობლემის იდენტიფიკაციის, გამოცალკავების და ერთმანეთთან შედარების  უნარი; 

-  ფინანსური აღრიცხვის სფეროში სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის შეგროვების, განმარტების, ინფორმაციის განზოგადების, 

სიტუაციის ანალიზის  და დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების  უნარი სფეროსათვის დამახასიათებელი სტანდარტული 

მეთოდების გამოყენებით;  

- დანახარჯების, წარმოების მოცულობის და მოგების მაჩვენებლების დამოკიდებულების ანალიზის და დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბების უნარი; 

- ავიაკომპანიის ეკონომიკური ანალიზისათვის შესაბამისი ინსტრუმენტების გამორჩევის და გადაწყვეტილების მიღებისათვის 

მომზადების  უნარი; 
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- კომერციული ბანკის საქმიანობის და მისი ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ  მოძიებული ინფორმაციის სისტემატიზაციის  

საფუძველზე  შედეგების ფორმულირების  უნარი. 

კომუნიკაციის 

უნარი 

ბაკალავრს   შეუძლია: 

- საქმიანი დოკუმენტის შედგენა  ბიზნეს–ტერმინოლოგიის  გამოყენებით; 

- საბუღალტრო აღრიცხვის დარგში არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ წერილობითი ანგარიშის მომზადება; 

-  დარგის სპეციალისტებთან დისკუსიაში მონაწილეობა  ქართულ და ინგლისურ ენაზე; 

-  დანახარჯების მართვის კონკრეტულ საკითხებზე საკუთარი თვალსაზრისის მენეჯერებისა და  კოლეგებისთვის გაზიარება, როგორც  

ვერბალური ინტერპრეტაციით, ასევე წერილობით და თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით; 

- სხვადასხვა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის ორგანიზაციებში ბიზნეს-გეგმის წარდგენა წერილობითი ფორმით და ზეპირი 

პრეზენტაცია;  

- ჯგუფში მუშაობა და ჯგუფური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობა; 

- პროფესიულ დისკუსიასა და კამათში მონაწილეობის მიღება, საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვა და დაცვა. 
სწავლის უნარი  

 

 ბაკალავრს   აქვს:  

- საბუღალტრო აღრიცხვის დარგში  ლიტერატურის გამოყენებით ცოდნის უწყვეტად განახლების უნარი; 

- მიღებული ცოდნის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების საფუძველზე სწავლის შემდგომი გაგრძელების საჭიროების 

დადგენის უნარი. 
ღირებულებები  ბაკალავრს აქვს: 

- საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვასთან დაკავშირებული ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის მიღების და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვის  უნარი;  

- ორგანიზაციასა და საზოგადოებაში სამართლებრივი, ეთიკური და კულტურათაშორისი  პასუხისმგებლობის შეცნობის  უნარი; 

 

აცნობიერებს ბიზნესის სოციალურ და სამოქალაქო პასუხისმგებლობას; 

იცავს ჰუმანურობისა და სამართლიანობის პრინციპებს. 

დასაქმების შესაძლებლობები  

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ტრანსპორტის 

მენეჯმენტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის 

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს საჯარო და კერძო 

ორგანიზაციებში, კერძოდ ავიაკომპანიებში, აეროპორტებში,  

ავიასააგენტოებში, საავიაციო ქარხნებში, სადაზღვევო კომპანიებში, 

სახელმწიფო მართვის ორგანოებში, საბანკო სექტორსა და სხვა 

დაწესებულებებში, სადაც მოითხოვება ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მენეჯმენტის სპეციალობით. 
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რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში: 

სტუდენტები შეისწავლიან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა: 

• ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

• ეკონომიკის პრინციპები, 

• ფინანსური რისკების მართვა, 

• ინვესტიციების საფუძვლები, 

• კორპორაციული ფინანსები და სხვა. 

 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

აღნიშნული პროგრამა ექსკლუზიურად საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტის მიერაა შემოთავაზებული და საქართველოში ანალოგი არ 

გააჩნია. 

ვის მივბაძოთ: 

• ლევან კარანაძეს - სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 

დირექტორი, 

• ალექსანდრე გაჩეჩილაძეს - სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 

დირექტორის მოადგილე 

• თამარ არჩუაძეს - შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების 

დირექტორს.  

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ: 

ვახტანგ ჭარაია 

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი ვახტანგ ჭარაიას 

სხვადასხვა დროს უსწავლია და გაუვლია სტაჟირებები: თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სახელმწიფო ანგარიშებისა და ფინანსების 

სახელმწიფო ინსტიტუტში (ინდოეთი), პასაუს და ბრემენის 

უნივერსიტეტებში (გერმანია), პეტერბურგის ევროპულ უნივერსიტეტში 

(რუსეთი), ბალტიის საერთაშორისო აკადემიაში (ლატვია), ტარტუს 

უნივერსიტეტში (ესტონეთი), 

ჯორჯ ვაშინგტონის და 

ჰარვარდის 

უნივერსიტეტებში (აშშ).  

2018 წელს საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს მიერ ვახტანგ 

ჭარაია აღიარებულ იქნა - 

საქართველოს საუკეთესო 

ახალგაზრდა მეცნიერად. ის 

თანამშრომლობს ისეთ 

ცნობილ ორგანიზაციებთან, 

როგორიცაა: მსოფლიო 

ეკონომიკური ფორუმი, 

შვეიცარია (კონტრაქტორი), 

ინტერნეიშენალ ალერტი, ბრიტანეთი (უფროსი მკვლევარი), ვი-დემი, 

შვედეთი (ექსპერტი), საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ახალგაზრდა 

მკვლევარი) და მრავალი სხვა. 2016-2017 წლებში ის გახლდათ ჰარვარის 

ბიზეს სკოლის სტრატეგიისა და კონკურენტუნარიანობის ინსტიტუტის 

აფილირებული ლექტორი.  

ვახტანგ ჭარაიას გამოქვეყნებული აქვს 30-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი 

და 2 წიგნი. მას მონაწილეობა მიუღია 50-ზე მეტ ქვეყანაში გამართულ 

საერთაშორისო კონფერენციებსა და ფორუმებში. გახლავთ მრავალი 

სამეცნიერო და პრაქტიკული ღონისძიების გამარჯვებული, 

საქართველოში და საზღვარგარეთ. არის დაოჯახებული და ჰყავს ერთი 

შვილი. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მრავალმხრივი თეორიული 

ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ- ჩვევების, სამეცნიერო 

კვლევისა და შემოქმედებითი საქმიანობის უნარის მქონე 

კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ფინანსურ 

აღრიცხვასა და კონტროლში,    რომელთაც  ექნებათ:  

•   ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს ღრმა და სისტემური 

ცოდნა;  

•   ბიზნესის ადმინისტრირების დარგში ინფორმაციის 

ანალიზისა და სინთეზის, პრობლემის გადაჭრის, ჯგუფში 

მუშაობის, კრიტიკული აზროვნებისა და თვითკრიტიკის 

უნარი; 

•   ფინანსური აღრიცხვა-ანალიზისა და აუდიტის ჩატარების 

ღრმა თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები; 

•   საწარმოებში საქმიანობის შედეგების  მართვის  უნარი; 

•  ქვეყნის  ფინანსურ-ეკონომიკური  უსაფრთხოების  

უზრუნველყოფაში  ფინანსურ-ეკონომიკური ფაქტორების 

გაცნობიერების, შეფასებისა  და  ანალიზის  უნარი. 
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სწავლის შედეგები 
ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

კურსდამთავრებულს აქვს: 

- ბიზნესის სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების 

საშუალებას; 

- ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის, აუდიტორული სტანდარტებისა და პროცედურების ღრმა და სისტემური ცოდნა;  

- საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ფინანსური კონტროლის მართვის მეთოდური საფუძვლების ცოდნა; 

- ფინანსური აღრიცხვისა და კონტროლის კვლევის სპეციფიკური მეთოდების სიღრმისეული ცოდნა;  

- ფინანსური ანგარიშგების, აუდიტორული დასკვნის მომზადებასთან დაკავშირებული მარეგულირებელი მოთხოვნების, საწარმოს 

მყარი ფინანსური მდგომარეობის უზრუნველყოფის მეთოდების და ხერხების ცოდნა; 

- მენეჯერული ხარჯების ტიპების და კლასიფიკაციის, პროცესების ხარჯთაღრიცხვის, ხარჯების ქცევის იდენტიფიცირების, ზედნადები 

ხარჯების გადანაწილების, ბიუჯეტირების პროცესისა და ბიუჯეტის მართვის ცოდნა; 

აცნობიერებს: 

- ფინანსური აღრიცხვისა და კონტროლის მნიშვნელობას კომპანიის საქმიანობაში; 

- ეკონომიკური სუბიექტების კონტროლის მენეჯმენტში გამოყენებად პრინციპებს, წესებსა და ხერხებს. 

- ბიზნესის სფეროში მსოფლიოში მიმდინარე გლობალურ პროცესებს.  

- მმართველობითი აუდიტის  როლს ფინანსურ-ეკონომიკური უსაფრთხოების  უზრუნველყოფაში. 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

-  ბიზნესის კვლევის სფეროში კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება; 

- ფინანსური აღრიცხვის სფეროში კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;  

- დარგის სპეციფიკური სამეურნეო ოპერაციების ფინანსურად აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით 

შედგენა; 

- ავიასაწარმოებში ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის, აუდიტორული  საქმიანობის ჩატარება;   

- რისკების მართვა და მენეჯერული დაგეგმვა; 

- ორგანიზაციისთვის შესაბამისი საბიუჯეტო სისტემის შერჩევა, ბიუჯეტის შედგენა;  

- კონკრეტული ბიზნეს–საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით დანახარჯთაღრიცხვის განხორციელება; 

- კომპანიის  საქმიანობის შედეგების მართვა. 
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დასკვნის  უნარი 

 

 

კურსდამთავრებულს   აქვს:  

- მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე  ბიზნესის კვლევისთვის საჭირო რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 

მონაცემების შეგროვების, ანალიზის და დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების  უნარი; 

-   ავიასაწარმოების წინაშე დასმული პრობლემის ალტერნატიული გზების განსაზღვრის, შეფასების და  გადაწყვეტილებების  მიღების 

უნარი; 

- კომპანიების შეფასებების მიზნით სხვადასხვა წყაროდან რთული და არასრული ფინანსური ინფორმაციის მოპოვების, დალაგების და 

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე  დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; 

- ბიუჯეტური და ფაქტობრივი მონაცემების ანალიზის და გადახრების მიზეზების დადგენის  უნარი; 

- საქმიანობის შედეგების ფინანსურ მაჩვენებელთა გაანგარიშების და შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე მაჩვენებელთა გაუმჯობესების 

გზების შეთავაზების  უნარი; 

- აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით აუდიტორული დასკვნის მომზადების  უნარი; 

შეუძლია გაანალიზოს კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება   დაინტერესებულ მხარეთა სხვადასხვა ჯგუფის პოზიციიდან და ჩამოაყალიბოს  

მიდგომები, რომელთა გამოყენებაც შეიძლება სპეციალიზებული, არაკომერციული და საჯარო სექტორის ორგანიზაციების საქმიანობის 

შესაფასებლად. 

კომუნიკაციის 

უნარი 
კურსდამთავრებულს   აქვს:  

- სხვადასხვა ბიზნეს-სიტუაციებში ინფორმაციის სრულყოფილი გადაცემის, თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის 

მეთოდების კომუნიკაციის უნარი აკადემიურ და პროფესიულ  საზოგადოებასთან ქართულ და ინგლისურ ენებზე; 

-  თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების  უნარი; 

- ფინანსური აღრიცხვისა და ანალიზის სფეროს სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისთვის სხვადასხვა ფორმით, მათ შორის 

ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, იდეების და ინფორმაციის ლოგიკური თანმიმდევრობით გადაცემის  უნარი;  

- სპეციალისტების ჯგუფში მუშაობის,  პროფესიულ დისკუსიასა და კამათში მინაწილეობის,  საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვის და 

დაცვის  უნარი. 
სწავლის უნარი  

 

კურსდამთავრებულს აქვს:  

- ფინანსური აღრიცხვის კუთხით უახლესი ლიტერატურისა და მიღწევების გაცნობის, ინფორმაციის მოპოვების და ცოდნის 

ინტეგრირების უნარი;  

- სწავლის საშუალებების მოძიების, პროფესიონალური ბუღალტერიისა და აუდიტორული საქმიანობის თავისებურებების 

გაცნობიერების საფუძველზე შემდგომი  სწავლის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და წარმართვის უნარი. 

ღირებულებები კურსდამთავრებულს  აქვს :  

- ბიზნეს საქმიანობის ეთიკური, სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების 

შეფასების და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის  უნარი; 

- ფინანსური აღრიცხვის სფეროში არსებული საყოველთაოდ აღიარებული სტანდარტების მიმართ თავისი და სხვების 

დამოკიდებულების შეფასების/განზოგადოების  უნარი; 

- პროფესიულ საქმიანობაში ფინანსური აღრიცხვისა და კოტროლის  წარმოების სამართლიანი ხერხებით  მოქმედების  უნარი; 

- კრიტიკულ არაპროგნოზირებად სიტუაციებში პროფესიული ქცევისა და ეთიკის ნორმების  დაცვის  უნარი. 
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დასაქმების შესაძლებლობები  

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ტრანსპორტის 

მენეჯმენტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის 

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს საჯარო და კერძო 

ორგანიზაციებში, კერძოდ ავიაკომპანიებში, აეროპორტებში,  

ავიასააგენტოებში, საავიაციო ქარხნებში, სადაზღვევო კომპანიებში, 

სახელმწიფო მართვის ორგანოებში, საბანკო სექტორსა და სხვა 

დაწესებულებებში, სადაც მოითხოვება ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ფინანსების სპეციალობით. 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში: 

სტუდენტები შეისწავლიან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა: 

- საერთაშორისო ფინანსური მენეჯმენტი 

- ინვესტიციების მართვა 

- ფინანსური კონტროლი და სხვა. 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

აღნიშნული პროგრამა ექსკლუზიურად საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტის მიერაა შემოთავაზებული და საქართველოში ანალოგი არ 

გააჩნია. 

ვის მივბაძოთ: 

• ლევან კარანაძეს - სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 

დირექტორი, 

• ალექსანდრე გაჩეჩილაძეს - სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 

დირექტორის მოადგილე 

• თამარ არჩუაძეს - შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების 

დირექტორს.  

 

 

 

 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ: 

ვახტანგ ჭარაია 

ეკონომიკის აკადემიური 

დოქტორი, პროფესორი 

ვახტანგ ჭარაიას სხვადასხვა 

დროს უსწავლია და გაუვლია 

სტაჟირებები: თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში, 

სახელმწიფო ანგარიშებისა და 

ფინანსების სახელმწიფო 

ინსტიტუტში (ინდოეთი), 

პასაუს და ბრემენის 

უნივერსიტეტებში 

(გერმანია), პეტერბურგის 

ევროპულ უნივერსიტეტში 

(რუსეთი), ბალტიის 

საერთაშორისო აკადემიაში 

(ლატვია), ტარტუს უნივერსიტეტში (ესტონეთი), ჯორჯ ვაშინგტონის და 

ჰარვარდის უნივერსიტეტებში (აშშ). 2018 წელს საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ვახტანგ ჭარაია 

აღიარებულ იქნა - საქართველოს საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერად. ის 

თანამშრომლობს ისეთ ცნობილ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა: მსოფლიო 

ეკონომიკური ფორუმი, შვეიცარია (კონტრაქტორი), ინტერნეიშენალ 

ალერტი, ბრიტანეთი (უფროსი მკვლევარი), ვი-დემი, შვედეთი (ექსპერტი), 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ახალგაზრდა მკვლევარი) და მრავალი 

სხვა. 2016-2017 წლებში ის გახლდათ ჰარვარის ბიზეს სკოლის სტრატეგიისა 

და კონკურენტუნარიანობის ინსტიტუტის აფილირებული ლექტორი. 

ვახტანგ ჭარაიას გამოქვეყნებული აქვს 30-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი და 

2 წიგნი. მას მონაწილეობა მიუღია 50-ზე მეტ ქვეყანაში გამართულ 

საერთაშორისო კონფერენციებსა და ფორუმებში. გახლავთ მრავალი 

სამეცნიერო და პრაქტიკული ღონისძიების გამარჯვებული, საქართველოში 

და საზღვარგარეთ. არის დაოჯახებული და ჰყავს ერთი შვილი. 




