
საათები

1 2 3

1 უმაღლესი მათემატიკა 1 175

2 უმაღლესი მათემატიკა 2 125

3 უმაღლესი მათემატიკა 3 125

4 ფიზიკა 1 125

5 ფიზიკა 2 150

6 ზოგადი ქიმია 75

7 საინჟინრო გრაფიკა 125

8 კომპიუტერული გრაფიკა 100

9 მოდელირების ავტომატური სისტემები (MathLab) 150

10 საჰაერო კანონმდებლობა (EASA) 100

11 საავიაციო საკონსტრუქციო მასალები და ნაკეთობები (EASA) 225

12 აეროდინამიკა (EASA) 100

13 ფრენის უსაფრთხოება და ადამიანური ფაქტორი  (EASA) 100

14 ელექტრობა (EASA) 175

15 ელექტრონიკა (EASA) 175

16 საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების პრინციპები I (EASA) 200

17 საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების პრინციპები II (EASA) 250

18 ციფრული ტექნიკა და ელექტონული ხელსაწყოების სისტემები (EASA) 175

19 საჰაერო ხომალდების კონსტრუქცია (EASA) 125

20 პროფესიული ინგლისური ენა ინჟინრებისთვის 1 75

21 პროფესიული ინგლისური ენა ინჟინრებისთვის 2 75

22 პროფესიული ინგლისური ენა ინჟინრებისთვის 3 75

23 პროფესიული ინგლისური ენა ინჟინრებისთვის 4 75

24 პრაქტიკა 575

3650

25 საჰაერო ხომალდების ფუნქციური სისტემები I (EASA) 175

26 საჰაერო ხომალდების ფუნქციური სისტემები II (EASA) 175

27 საავიაციო აირტურბინული ძრავების კონსტრუქცია (EASA) 175

28 საჰაერო ხრახნი (EASA) 150

675

29 ძალური დანადგარები (EASA) 100

30 საჰაერო ხომალდების ავიონიკა და სისტემები I (EASA) 225

31 საჰაერო ხომალდების ავიონიკა და სისტემები II (EASA) 225

32 ციფრული და ელექტრონული ტექნიკა (EASA) 125

675

33 საავიაციო აირტურბინული ძრავების სისტემები და მომსახურება 175

34 საავიაციო დგუშიანი ძრავების კონსტრუქცია და მომსახურება 175

35 რადიოგადამცემი და რადიომიმღები მოწყობილობები 175

36 ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიონავიგაციური სისტემები 175

700

37 ინგლისური ენა B1 - 1 75

38 ინგლისური ენა B1 - 2 75

39 ინგლისური ენა B2- 1 75

40 ინგლისური ენა B2- 2 75

41 ავიაციის საფუძვლები 75

42 აკადემიური წერის საფუძვლები 75

43 კომპიუტერული უნარები 75

525

44 საქართველოს ისტორია და მსოფლიო ცივილიზაცია 75

45 ფსიქოლოგია 75

46 თეოლოგია 75

47 ფილოსოფია 75

48 უსაფრთხოების მართვის სისტემა 125

49 რუსული ენა 1 100

50 რუსული ენა 2 100

51 უპილოტო საფრენი აპარატების სისტემები 125

52 გლობალური სანავიგაციო თანამგზავრული სიტემები 150

53 საპილოტაჟო სანავიგაციო კომპლექსები 150

54 ელექტრო-რადიო მოწყობილობების მონტაჟისა და კონტროლის ტექნოლოგია 175

55 თავისუფალი კომპონენტები უნივერსიტეტში არესებული სასწავლო კურსებიდან

56 ინგლისური ენა A2 150

1375სულ  თავისუფალი  არჩევითი  კომპონენტები

სულ  კრედიტების  მოცულობა

სულ  თავისუფალი  სავალდებულო  კომპონენტები

თავისუფალი არჩევითი სასწავლო  კურსები

სულ  ძირითადი  სწავლის  სფეროს  სავალდებულო  არჩევითი  სასწავლო  კურსები

თავისუფალი სავალდებულო  სასწავლო  კურსები

სავალდებულო  არჩევითი კონცენტრაცია  EASA B1

სულ  კონცენტრაცია  EASA  B1-ის  სასწავლო  კურსები

სავალდებულო  არჩევითი კონცენტრაცია  EASA B2

სულ  კონცენტრაცია  EASA  B2-ის  სასწავლო  კურსები

ძირითადი სწავლის  სფეროს  სავალდებულო  არჩევითი სასწავლო  კურსები

ძირითადი სწავლის  სფეროს  სავალდებულო  სასწავლო  კურსები

სულ  ძირითადი  სწავლის  სფეროს  სავალდებულო  სასწავლო  კურსები

საჰაერო  ხომალდების  ტექნიკური  ექსპლუატაცია - საბაკალავრო

სასწავლო  კურსების  დასახელება
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ლ


