
 

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. 

 

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 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.   

  



 

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. 



 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ:  
დიმიტრი ლომიძე საფრენოსნო 

მომზადების ფაკულტეტის 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 

#2018/1139 რეგულაცია, 04.07.2018. 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;  

 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 განუვითარდებათ ფრენის 

უსაფრთხოების პასუხისმგებლობის მაღალი დონე და მიეცემათ იმ თანამდებობებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა ბაკალავრის ხარისხი 

საჰაერო ხომალდის საფრენოსნო ექსპლუატაციაში. 



პროგრამის სწავლის შედეგები 
ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

 

- აღწერს საჰაერო ხომალდისა და სანავიგაციო კომპლექსების აგებულებას, მისი ფუნქციური სისტემების მუშაობის პრინციპებს, სამუშაო დიაპაზონს, 

შესაძლო ცდომილებებს და მათ მოსალოდნელ შედეგებს; 

- იცის საავიაციო მეტეოროლოგიის ძირითადი საფუძვლები, სანავიგაციო რუკები, ფაქტიური ამინდისა და პროგნოზის საკითხების კომპლექსურად 

შეფასება; 

- აცნობიერებს პასუხისმგებლობას თავისი პროფესიული და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში, ფრენის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის ნორმების დაცვის გათვალისწინებით. 

უნარები 

 

 

- მეთაურის ან მეორე პილოტის რანგში შეუძლისა საჰაერო ხომალდის მასის, ბალანსის, საექსპლუატაციო პროცედურებისა და საფრენოსნო 

მახასიათებლების გამოთვლით და აერონავიგაციური გარემოს გათვალისწინებით უსაფრთხო ფრენების შესრულება; 

- აფასებს საჰაერო ხომალდის, საავიაციო ძრავებს, ფუნქციურ სისტემებს, რადიოელექტრონული და საპილოტაჟო-სანავიგაციო კომპლექსებს და 

ახდენს მათ უსაფრთხო საფრენოსნო ექსპლუატაციას; 

- აფასებს ფრენის დროს შექმნილ, როგორც სტანდარტულ, ასევე განსაკუთრებულ სიტუაციებს და იღებს სწრაფ გონივრულ და სწორ 

გადაწყვეტილებებს, მათ შორის იყენებს საჰაერო მოძრაობის მეთვალყურესთან რადიოკომუნიკაციის ეფექტურად წარმართვის საჭირო 

ფრაზეოლოგიას. 

ავტონომიურობა 

და 

პასუხისმგებლობა 

- საფრენოსნო გარემოს ანალიზის საფუძველზე შეუძლია მოსალოდნელი საფრთხეების იდენტიფიცირება და ფრენის ნებისმიერ ეტაპზე 

დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც უზრუნველყოფს ფრენის უსაფრთხოდ შესრულებას კომპლექსურ და არაპროგნოზირებად 

გარემოში; 

- ფლობს ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გარანტის თვისებებს საფრენოსნო ეკიპაჟის წევრებისა და ბორტზე მყოფ მგზავრთა მიმართ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დასაქმების შესაძლებლობები  
კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა აქვთ დასაქმდნენ ნებისმიერ 

ქართულ ავიაკომპანიაში მეორე პილოტის პოზიციაზე. ასევე მცირე 

ავიაციაში ერთპილოტიან საჰაერო ხომალდზე მეთაურის რანგში. ასევე მათ 

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. 

 

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ:  
დიმიტრი ლომიძე 

საფრენოსნო მომზადების 

ფაკულტეტის 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე საბაკალავრო 
საგანმანათლებლო პროგრამა „საჰაერო მოძრაობის მართვის 
სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია“ ორიენტირებულია საავიაციო 
ინჟინერიაში კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე.  

აღნიშნული პროგრამის მიზანია, კურსდამთავრებულს:  

 მისცეს ფართო ცოდნა საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების 
ტექნიკური ექსპლუატაციის მიმართულებით, რაც საშუალებას აძლევს 
დაეუფლოს ფრენების ტექნიკური უზრუნველყოფის საშუალებების 
თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებს; 

 შეასწავლოს აეროპორტების: რადიონავიგაციური, რადიოლოკაციური, 
კავშირის,  ელექტრომომარაგებისა და შუქტექნიკური მოწყობილობების 
ტექნიკური მომსახურების ჩატარების თავისებურებები; 

 ჩამოუყალიბოს მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკული 
საქმიანობით განმტკიცების, პროცესების ობიექტურად შეფასებისა და  
სფეროსათვის დამახასიათებელი პრობლემების გადაჭრის უნარ-ჩვევები. 

 

 

 



 

სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ბაკალავრი: 

- აცნობიერებს საჰაერო მოძრაობის მართვის უზრუნველყოფის რადიოლოკაციური და რადიონავიგაციური კომპლექსების, ელექტრო 

მომარაგების სისტემებისა და შუქტექნიკური მოწყობილობების დანიშნულებას და მუშაობის პრინციპებს;   

- იაზრებს საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემაში სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საჰაერო 

კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების აუცილებლობას, ადამიანის ფაქტორის გათვალისწინებით ფრენების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის მიზნით.  

 

 ბაკალავრი: 

უნარები ახორციელებს პრაქტიკული ხასიათის სამუშაოებს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური ექსპლუატაციის მეთოდების, მომსახურების 

ფორმების  და ტექნიკური ინსტრუქციების შესაბამისად;   

ამოწმებს აეროპორტების რადიოტექნიკური, ელექტრომომარაგების, შუქტექნიკური მოწყობილობების ტექნიკურ მდგომარეობას, 

ცვლის დაზიანებულ კვანძებს და აგრეგატებს საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის მოთხოვნების გამოყენებით უფლებამოსილი პირის 

ზედამხედველობის ქვეშ. 

 

ბაკალავრს/ბაკალავრი: 

 

ავტონომიურობა 

და 

პასუხიმგებლობა 

- შეუძლია სარეზერვო მოწყობილობებზე გადასვლის უზრუნველყოფა  შესაბამისი მეთოდების, ტექნიკური მომსახურების 

ფორმებისა და საშუალებების გამოყენებით, საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემებზე ტექნიკური ექსპლუატაციის ჩატარებისას 

უწესივრობისა და გაუმართაობის გამოვლენის შემთხვევაში; 

- ავლენს ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა: მაღალი პროფესიონალიზმი,   პასუხისმგებლობის გრძნობა,  სიზუსტე, 

ორგანიზებულობა და სამართლებრივი  ნორმების  დაცვა. 

 

 

 

 

 

 

 



დასაქმების შესაძლებლობები:  
საქაერონავიგაცია,  აეროპორტები, სამოქალაქო ავიაციის ადგილობრივ და 

საერთაშორისო ორგანიზაციები, 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 მდივანი. 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. 

  



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. 

 
 

 

 



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. 



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. 

 



დასაქმების შესაძლებლობები:  

ავიაკომპანიები, აეროპორტები, სსსტც "დელტა", სს „თამ“- თბილავიამშენი, თვითმფრინავების კომპოზიტური ნაწილების 

ქარხანა - ATC, სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფები, 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, 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 აერო-ჰიდროდინამიკურ 

ინსტიტუტში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში 1995 წელს, 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში გამართულ სტუდენტურ 

საერთაშორისო კონფერენციებში. გამოქვეყნებული აქვს ლექციების კურსი 

„საფრენი აპარატების დაპროექტება და კონსტრუირება“. 

 



 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  
უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, საბაკალავრო პროგრამა 

ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში ორიენტირებულია ინფორმაციული 

სისტემების სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადებაზე. 

აღნიშნული პროგრამის მიზანია:  

• კურსდამთავრებულს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა ინფორმაციულ 

სისტემებზე, რისი დახმარებითაც შეძლებს ინფორმაციის და კომუნიკაციის 

ტექნოლოგიების და საავიაციო ტექნიკის სწრაფ და დინამიურად ცვლად 

გარემოში ორიენტირებას.  

• მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება თანამედროვე 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება, 

მომსახურება და გარკვეული ელემენტების შემუშავება, მათ შორის 

ავიაციაში;  

• დარგობრივ ცოდნასთან და უნარებთან ერთად, სტუდენტს ჩამოუყალიბოს 

პროფესიული ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

ეფექტური გამოყენების უნარი. 

 

 

 

 



სწავლის შედეგები 
 
ცოდნა და 
გაცნობიერება 

 

 

ბაკალავრმა იცის: 

- ინფორმაციული სისტემების დაგეგმვა/შემუშავებისათვის საჭირო ძირითადი თეორიული საკითხები; 

- ინფორმაციული სისტემების დაგეგმვა/შემუშავებისათვის საჭირო ძირითადი პროგრამულ/ტექნიკური 

- კომპონენტები; 

- ინფორმაციული სისტემების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ძირითად პროგრამულ/ტექნიკური კომპონენტების 

გამოყენება; 

- ავიაციისათვის ინფორმაციული სისტემების შემუშავების ძირითადი პრინციპები; 

- ავიაციაში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა/გამოყენების ფუნდამენტური 

ასპექტები 

 
უნარები  

 
 
 
 
 
 

 

ბაკალავრს შეუძლია: 

- გასწიოს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სხვადასხვა ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფების 

ექსპლუატაცია და სერვისული მომსახურება; 

- შეაფასოს ინფორმაციული სისტემა ავიაციის კონკრეტული ამოცანისათვის გამოყენების შესაძლებლობის თვალსაზრისით; 

- გაანალიზოს კონკრეტული ინფორმაციული სისტემის შემუშავებისათვის აუცილებელი გარემო. 

ავტონომიურობა 
და 
პასუხიმგებლობა 
 

 ბაკალავრს შეუძლია: 

- დამოუკიდებლად გადაჭრას ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით წამოჭრილი ტიპური პრობლემები; 

- აიღოს და/ ან გაიზიაროს პასუხისმგებლობა მის მიერ განხორციელებულ პროფესიულ ქმედებებზე. 

 

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. 

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 ინფორმაციული სისტემების ბაკალავრის კვალიფიკაცია, მათ შორის სამოქალო ავიაციის სააგენტოში დავით ლომაძე, 

მაგთიკომში ალექსანდრე კაზინიანი და ა.შ. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

 



 

სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 
 

ბაკალავრი:  

- აღწერს საჰაერო ხომალდების ფუნქციური სისტემების დანიშნულებას და მათი შემადგენელი ნაწილების მუშაობის პრინციპებს. 

- აცნობიერებს საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების კონსტრუქციას და მუშაობის პრინციპებს; 

- ადგენს საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის თავისებურებებს; (კონცენტრაცია EASA B2) 

- განსაზღვრავს საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების დიაგნოსტიკისა და საიმედოობის ფორმებს და მეთოდებს; (კონცენტრაცია EASA 

B1) 

უნარები 
 

 

ბაკალავრი: 

- ახორციელებს საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების ტექნიკურ დიაგნოსტიკას; (კონცენტრაცია EASA B1) 

- ახორციელებს საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკურ დიაგნოსტიკას; (კონცენტრაცია EASA B2) 

- ასრულებს საჰაერო ხომალდების, საავიაციო ძრავების და ავიონიკის სხვადასხვა სახის  (გეგმიური, გაფრენის წინა და მოფრენის შემდგომ) 

ტექნიკური მომსახურებას, დაზიანებული კვანძებისა და აგრეგატების შეცვლას საექსპლუატაციო  დოკუმენტაციის გამოყენებით. 

ავტონომიურობა 

და 

პასუხიმგებლობა 

ბაკალავრი: 

- ავლენს ისეთ ღირებულებებს, როგორიცა: მაღალი პროფესიონალიზმი,   პასუხისმგებლობის გრძნობა,  სიზუსტე, ორგანიზებულობა და 

სამართლებრივი  ნორმების  დაცვა;  

- კომპლექსურ და არაპროგნოზირებად გარემოში, ტექნიკური მომსახურების პირობების ანალიზის საფუძველზე შეუძლია მოსალოდნელი 

საფრთხეების იდენტიფიცირება და საჰაერო ხომალდის საფრენად მზადყოფნაზე გადაწყვეტილების მიღება, ფრენების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის გათვალისწინებით.   

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. 



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

 



 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია“ ორიენტირებულია 

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადებაზე.  

აღნიშნული პროგრამის მიზანია: 

 მოამზადოს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის მაგისტრი, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, შეძლებს  საჰაერო 
ხომალდების ტექნიკური მომსახურების სამუშაოების მართვას; 

 შეასწავლოს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის დარგში არსებული ადგილობრივი და საერთაშორისო რეგულაციები, მათი შემუშავების 
მეთოდები და დანერგვისა და განხორციელების გზები; 

 შეასწავლოს ავიასპეციალისტთა, ტექნიკური მომსახურების ორგანიზაციებისა და საავიაციო მარეგულირებლების ფუნქციები, ურთიერთდამოკიდებულება 
და პასუხისმგებლობა საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესის ეფექტურად წარმართვისათვის; 

ჩამოუყალიბოს შესაბამისს ფორმატში აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის უნარი. 

სწავლის შედეგები 
 

ცოდნა 
გაცნობიერება 

 

- ფლობს საჰაერო ხომალდების კონსტრუქციული ელემენტების მახასიათებლების ანალიზისა და განსაზღვრის თანამედროვე 

მეთოდების, ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესების და საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი რისკების 

იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის მეთოდების ღრმა და სისტემურ ცოდნას; 

- აცნობიერებს საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციაში ადამიანის, ტექნიკის და კანონმდებლობის როლს და მათ ზეგავლენას 

ფრენის უსაფრთხოებაზე. 

 

 
უნარები  

 
 
 
 

 

- განსაზღვრავს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესების სწორად დაგეგმვის,  წარმართვისა და კონტროლის 

მეთოდებს და პროცედურებს, ფრენის უსაფრთხოებისა და საჰაერო ხომალდების საიმედოობის უზრუნველსაყოფად; 

- ახორციელებს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციისათვის საჭირო ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისობის 

კონტროლს და სტანდარტების შესაბამისად ახალი ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავებას;  



 
 

- კვლევის რაოდენობრივი და თვისობრივი მეთოდების, მეცნიერული მიდგომების გამოყენებით, ინფორმაციის მოძიების, შეფასების 

და დასკვნების საფუძველზე, ადგენს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური გაუმართაობის მიზეზებს და მათზე რეაგირების 

მექანიზმებს. 

 

ავტონომიურობა და 
პასუხიმგებლობა 
 

- აფასებს კომპლექსურ და არაპროგნოზირებად გარემოში საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციისას წამოჭრილ 

სირთულეებს, შესაბამისი სწორი და პასუხისმგებლიანი მიდგომით;  

- დამოუკიდებლად აუმჯობესებს ტექნიკური მომსახურების საწარმოებში ან/და საავიაციო მარეგულირებელ ორგანიზაციებში 

ტექნიკური ექსპლუატაციის პირობებს. 

 

 

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. 
  



 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და ტექნოლოგიები 

უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად სადოქტორო პროგრამა „საჰაერო 

ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და ტექნოლოგიები“ ორიენტირებულია 

საფრენოსნო-ტექნიკური ექსპლუატაციის ეფექტურობის ამაღლების 

და ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დარგში 

თეორიულად განსწავლული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მქონე 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე.   

აღნიშნულ პროგრამაზე სწავლების ძირითადი მიზანია: 

  დოქტორანტს თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების 

საფუძველზე მისცეს სიღრმისეული ცოდნა საჰაერო ტრანსპორტის 

ექსპლუატაციის დროს აღძრული პრობლემების მეცნიერული 

შეფასებისა და მათი გადაჭრის მეთოდების დამუშავება - 

განხორციელებისათვის, დარგის ეფექტურობის ამაღლების და 

ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. 

 დოქტორანტს  ჩამოუყალიბოს ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა 

დინამიკურ და სწრაფად ცვლად გარემოში მყისიერი ორიენტაციის 

უნარ-ჩვევები საჰაერო ტრანსპორტის საფრენოსნო-ტექნიკური ექსპლუატაციის პირობებში პროცესების და მოვლენების წარმართვისა და მათზე ეფექტური 

ზემოქმედების მიზნით, შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენებისათვის. 

 დოქტორანტს  გამოუმუშავოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მოქალაქეობრივი ცნობიერება, რომელიც სტიმულს მისცემს მას მეცნიერული 

კვლევების მეთოდებისა და მოდელების გამოყენებით გამოავლინოს ის ძირითადი ფაქტორები და პირობები, რომლებიც მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს 

დარგის განვითარებაზე, დოქტორის კარიერულ ზრდაზე. 

დოქტორანტს  ჩამოუყალიბოს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი დარგობრივი კომპეტენციები, 

მოვლენების მეცნიერული ხედვის, ანალიზის და ობიექტური შეფასების უნარ-ჩვევები, ასევე პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის, უახლესი ცოდნის ფლობასთან 



ერთად, სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი ცოდნის დაგროვების და გაღრმავების უნარი საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და 

ტექნოლოგიების სფეროში ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. 

 

სწავლის შედეგები 
 

ცოდნა 
გაცნობიერება 

 

დოქტორი: 

- ფლობს საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის და წარმოების პროცესში ფრენების უსაფრთხოების  უზრუნველყოფაზე 

მნიშვნელოვნად მოქმედ რისკ-ფაქტორების მეცნიერული კვლევების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიღწევებზე დამყარებულ 

ოპტიმიზაციის თანამედროვე მეთოდებს; 

- აღწერს სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მეთოდებს, ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის    მოდელირების მეთოდოლოგიას, 

ზუსტი და მიახლოებითი გაანგარიშების თეორიებს, თეორიული ცოდნის  როლს, კვლევითი პროექტების ეფექტურად წარმართვისა და 

ხელმძღვანელობის საქმეში; 

- იაზრებს განახლებული ცოდნის მიღების მნიშვნელობას საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის და წარმოების ტექნოლოგიის სფეროში 

ათვისებული თეორიებისა და მეთოდების ხელახალი გადაფასების საფუძველზე; 

- აცნობიერებს საჰაერო ტრანსპორტის წარმოების პროცესში და საფრენოსნო-ტექნიკური ექსპლუატაციის შედეგად დაგროვილი 

მონაცემების და სამეცნიერო-კვლევითი ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასების მნიშვნელობას, პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით. 

უნარები  

 
 
 
 
 
 

დოქტორი:  

-  გეგმავს ინოვაციურ და კომპლექსურ ღონისძიებებს, სამეცნიერო-კვლევითი მეთოდებისა და თეორიების გამოყენებით, საავიაციო 

შემთხვევებისა და კატასტროფების პრევენციის მიზნით.  

- იღებს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას საავიაციო შემთხვევების, ინციდენტებისა და კატასტროფების გამომწვევი მიზეზების 

გადაჭრისათვის, კრიტიკული ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე; 

- აყალიბებს დასკვნებს და რეკომენდაციებს საჰაერო ტრანსპორტის ფრენის უსაფრთხოების ამაღლების უზრუნველყოფისა და 

კომპანიაში არსებული პრობლემების ეფექტურად გადაჭრის მიზნით, ახალი მიდგომების, კრიტიკული ანალიზის, სხვადასხვა 

ინსტრუმენტის გამოყენების საშუალებით, საჭირო ინფორმაციის მოძიებით მონაცემთა შეგროვების საფუძველზე.   

 

ავტონომიურობა 
და 
პასუხიმგებლობა 
 

დოქტორი: 

- პროფესიულად აფასებს საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის და წარმოების ტექნოლოგიების სფეროში ახალ ცოდნასა და მიღწევებს, 

თეორიული ან გამოყენებითი საკითხების შესახებ კამათის ან ურთიერთობაში ჩართვის სხვა ფორმით; 

- შეიმუშავებს რეკომენდაციებს პროფესიულ ღირებულებათა დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდებით, შრომით და თავისუფალ 

გარემოში მოტივაციით ნაკარნახევი პასუხისმგებლური პიროვნული და საზოგადოებრივი ქცევის ფორმებით. 

 



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; 

 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე: 

 პრესტიჟული და დეფიციტური პროფესია;  

 გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა; 

 მრავალპროფილური მაღალი ხარისხის საინჟინრო განათლება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ:

სერგო ტეფნაძე- 1975 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის 

მანქანათმშენებლობის ტექნიკუმი ”თვითმფრინავების 

რადიოელექტრონული მოწყობილობების” სპეციალობით,1984 წელს 

წარჩინებით დაამთავრა ქ. კიევის სამოქალაქო ავიაციის საინჟინრო 

ინსტიტუტი, ხოლო 1990 წელს წარმატებით დაამთავრა მოსკოვის 

სამოქალაქო ავიაციის საინჟინრო ინსტიტუტის ასპირანტურა და დაიცვა 

დისერტაცია ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის 

მოსაპოვებლად, სანკტ-პეტერბურგის სამოქალაქო ავიაციის აკადემიაში; 

1999 წელს წარმატებით დაამთავრა ქ. სანკტ პეტერბურგის  სამოქალაქო 

ავიაციის აკადემიის დოქტორანტურა და დაიცვა დისერტაცია ტექნიკის 

მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. იგი არის 

მრავალი სამეცნიერო სტატიის, მონოგრაფიის და სახელმძღვანელოს 

ავტორი, საგრანტო პროექტების ხელმძღანელი და მონაწილე, სამეცნიერო 

ჟურნალ “საჰაერო ტრანსპორტი”-ს მთავარი რედაქტორი, საქართველოში 

უმაღლესი საავიაციო სკოლის დამაარსებელი და ფუძემდებელი. მისი 

ხელმძღვანელობით დაცულია მრავალი საკანდიდატო, აკადემიური 

დოქტორისა და მაგისტრის სადისერტაციო ნაშრომი.  1992-2005 წლებში, 

იგი  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტის დირექტორი იყო, ხოლო 2005წ. – დღემდე – 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორია.   სერგო ტეფნაძე   ქ. 

თბილისის გაერთიანებული ავიარაზმის, მფრინავი ინჟინერ-

ინსტრუქტორი, პარალელურად საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის თვითმფრინავმშენებლობის კათედრის დოცენტი იყო და 

შესრულებული აქვს 7000-ზე მეტი უავარიო ფრენა-საათი;   1975წ. იგი 

იყო  ქ.თბილისის აეროპორტის, საავიაციო-ტექნიკური ბაზის, 

ავიატექნიკოსი. მას მოპოვებული აქვს ღირსების ორდენი – განათლებისა 

და მეცნიერების დარგში შეტანილი წვლილისა და მაღალკვალიფიციური 

კადრების მომზადებისათვის, მედალი და დიპლომი კემბრიჯის 

საერთაშორისო ცენტრის მიერ საგანმანათლებლო სფეროში გაწეული 

ღვაწლისათვის, მედალი – უავარიო ფრენა-საათების შესრულებისათვის, 

ფრენის ავარიულ სიტუაციაში გამოჩენილი მაღალი 

პროფესიონალიზმისათვის, ვადაზე ადრე მიენიჭა პირველი კლასის 

მფრინავი-ინჟინრის წოდება.



 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

1. კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, 

რომლებსაც ექნებათ კომპლექსური ბიზნეს სამყაროს შესახებ 

ფართო თეორიული ცოდნა, კერძოდ, მმართველობითი 

ტექნიკის გამოყენებით მონაწილეობას მიიღებენ 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და შეიძენენ 

ორგანიზაციის მართვისათვის საჭირო ინსტრუმენტების 

ეფექტური გამოყენების უნარებს. 

2. პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტის, ორგანიზაციის 

მართვის კონტექსტში გადაწყვეტილების მიღების პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევების განვითარებისკენ, რაც ხელს შეუწყობს კარიერის 

განვითარებას, როგორც კერძო ასევე საჯარო სექტორში. 

3. პროგრამა უზრუნველყოფს ანალიტიკურ აზროვნების 

ჩამოყალიბებას, მენეჯმენტის საკითხების კრიტიკულ 

გააზრებას, მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, სანდო და 

არსებითი დასკვნების გაკეთების, არგუმენტაციის, ეფექტური 

ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარების 

გამომუშავებას.   



სწავლის შედეგები 
 

1. ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

- აღწერს ერთმანეთთან ლოგიკურად დაკავშირებული თანამედროვე ბიზნესის გარემოს, კერძოდ ეკონომიკურ, 

სოციო-პოლიტიკურ, კულტურულ და ტექნოლოგიურ ასპექტებს ადგილობრივ, ასევე გლობალურ კონტექსტში;  

- აყალიბებს მენეჯმენტის ძირითადი თეორიებს, მოდელებს, კონცეფციებს, ფუნქციებს, პრინციპებს, 

ინსტრუმენტებს და მათ მნიშვნელობას ორგანიზაციის მართვის პროცესში. ამას გარდა ორგანიზაციის მართვის 

კონტექსტში აყალიბებს მარკეტინგისა, ფინანსების და ბიზნესის ეთიკის ძირითადი კონცეფციებს, პრინციპებს და 

ინსტრუმენტებს და განსაზღვრავს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მნიშვნელობას და კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის როლს ორგანიზაციაში.  

- განსაზღვრავს ორგანიზაციაში კვლევის და კვლევის მეთოდების მნიშვნელობას მონაცემების შეგროვების, 

რაოდენობრივი ანალიზის, ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასებისა და პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში.  

 
 

2. უნარები - ბიზნესის შიდა და გარე გარემოს ანალიზის საფუძველზე  აფასებს კომპანიის, მათ შორის  ავიაკომპანიების, 

როგორც მთლიანი სტრატეგიის (მისია, მიზნები, დაგეგმვა, განხორციელება და კონტროლი), ასევე მარკეტინგული 

სტრატეგიისა და მარკეტინგული კომპლექსის ელემენტებს. 

- ახდენს ტურბულენტურ გარემოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნიკის 

იდენტიფიცირებას.  აგროვებს მმართველობითი ინფორმაციული სისტემის გამოყენებით საჭირო ინფორმაციას,  

არჩევს გადაწყვეტილების მიღების შესაფერისი მოდელს ორგანიზაციის დასახული მიზნების მისაღწევად.  

- აფასებს ბიზნესის ოპერაციების სისტემას, ანგარიშობს მწარმოებლურობას ორგანიზაციის კონტექსტში,  გეგმავს 

პროდუქტის შემუშავების, შესყიდვების, წარმოების პროცესს ფირმის ბიზნესის სტრატეგიების გათვალისწინებით; 

ახდენს პროექტის განსახორციელებელი აქტივობების ბიუჯეტის და დანახარჯების ინტეგრირებას ორგანიზაციის 

მთლიან ბიუჯეტთან; აფასებს ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის ფინანსური ანგარიშგებების და 

მაჩვენებლების საშუალებით. 

- მოიძიებს საჭირო ინფორმაციას მონაცემთა შეგროვების სხვადასხვა ინსტრუმენტების საშუალებით, აგრეთვე 

იყენებს კრიტიკული აზროვნების კონცეპტს ორგანიზაციის პრობლემის ეფექტიანი გადაჭრის მიზნით. აწარმოებს 



წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციის სხვადასხვა მეთოდების, სტრატეგიის, მიდგომებისა და ტექნიკის 

გამოყენებით; 

3. ავტონომიურობა 

და 

პასუხისმგებლობა 

- ორგანიზაციაში მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღება ეთიკური პრინციპების დაცვით; მენეჯმენტის 

სფეროში მიღებული       ცოდნის საფუძველზე საკუთარი პროფესიული განვითარების დაგეგმვა  და საკუთარი 

გამოცდილების საფუძველზე სხვებისათვის რჩევის მიცემა;  

- საკუთარი თავის ძლიერი და სუსტი მხარეების შეფასების საფუძველზე განსაზღვრავს შემდგომი სწავლის  

აუცილებლობას და დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღებას 

 

 

 

 

დასაქმების სფეროები: 

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. 

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: 

გიორგი ევგენიძე 

2007-2008 წლებში იგი მუშობდა ლოგისტიკის მენეჯერად  ავიაკომპანია “Georgian National 

Airlines”-ში. 2010 წელს იყო საფრენოსნო ფაკულტეტის ინგლისური ენის სპეციალისტი. 

ამავდროულად,  გიორგი საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი კომპანიის 

წარმომადგენელი იყო ავიაკომპანია “EuroLine”-ში. 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში მუშაობდა საერთაშორისო ურთიერთობების 

მენეჯერად. ამავე უნივერსიტეტში იყო რექტორის მოადგილე საერთაშორისო ურთიერთობების 

დარგში და უცხოელ სტუდენტთა სწავლების დეპარტამენტის უფროსი. ამჟამად იგი 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების დეკანია.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  
უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, მაგისტრატურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა ორიენტირებულია ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის 

ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი,  საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის 

სფეროს კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადებაზე. 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია:  

1. საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის სფეროში კვალიფიციური, 

საავიაციო საწარმოების მართვის ინოვაციური მეთოდების, 

სტრატეგიის შემუშავებისა და განვითარების შესაბამისი სისტემური 

ცოდნის მქონე კადრების მომზადება. 

2. პროგრამა ორიენტირებულია პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მქონე, 

საჰაერო ტრანსპორტის მართვის კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის 

მომზადებაზე. 

3. უზრუნველყოს ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების, 

შემოქმედებითი და სამეცნიერო კვლევითი უნარების მქონე 

სპეციალისტის მომზადება ავიასაწარმოების სტრატეგიული დაგეგმვის  კონტექსტში.   



1. ცოდნა და 

გაცნობიერება 
 

- სიღრმისეულად აღწერს საჰაერო ტრანსპორტის ინდუსტრიის განვითარების თანამედროვე მიდგომებს; 

საერთაშორისო საჰაერო სამართლის ნორმებს; განსაზღვრავს ჰაბებს შორის ფრენების ორგანიზების, ავია 

პარკის დაგეგმვის, რესურსების მართვის, რისკების იდენტიფიცირებისა და დაძლევის მეთოდებს. 

- სიღრმისეულად მიმოიხილავს გლობალური ავიაბაზრის ცვალებად ბიზნეს გარემოს „ღია ცის" 

პოლიტიკის გამოწვევებს, ავია საწარმოებს შორის კონკურენციის ზრდის ტენდენციებს, მომხმარებელთან 

ურთიერთობის მართვის და ავია პროდუქტზე ხარისხის კონტროლის მნიშვნელობას. 

2. უნარები 

 

- აანალიზებს გლობალური ავიაბაზრის მუდმივად ცვალებად და ტურბულენტურ ბიზნეს გარემოში 

ორიენტაციის და ავიასაწარმოებისათვის სტრატეგიულ ალტერნატივებს ოპტიმალური სტრატეგიის 

შერჩევის და სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით.  

- მგზავრთბრუნვისა და ტვირთბრუნვის გათვალისწინებით განიხილავს საჰაერო ხომალდის ტიპებს, 

ახდენს საჰაერო ხაზების ქსელის დაგეგმვას; კომერციულ ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული რისკების 

შეფასებას; გეგმავს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების პროცესს. 

- აანალიზებს ავიასაწარმოების შემოსავლებისა და საფასო პოლიტიკას; ავიასაწარმოების მარკეტინგული 

გარემოს ანალიზის საფუძველზე, ავია პროდუქტის სპეციფიკის გათვალისწინებით გეგმავს გაყიდვების 

სტიმულირების, ეფექტური დისტრიბუციის, და მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვის სტრატეგიას; 

ავია საწარმოების საოპერაციო და ფინანსური ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე ამზადებს 

ოპტიმალური საოპერაციო და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიიღების შესახებ ანგარიშს. 

- კვლევის რაოდენობრივი, თვისებრივი მეთოდების და მეცნიერული მიდგომების გამოყენებით ახდენს 

პრობლემის იდენტიფიცირებას, პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით მოიძიებს ინფორმაციას და 

კრიტიკულად აანალიზებს, აფასებს და არგუმენტირებულად აყალიბებს დასკვნებს, სოციალური და 

ეთიკური პასუხისმგებლობების გათვალისწინებით. 

3. ავტონომიურობა 

და 

პასუხისმგებლობა 

 

- ავიაციის დარგში, რომელიც ხასიათდება განუსაზღვრელობითა და კომპლექსურებით ახდენს დროსა და 

სივრცეში განსაზღღვრულ გარემოსთან სტრატეგიული მიდგომების ადაპატირებას.  

- პროფესიული ცოდნისა და პრაქტიკის განვითარებაში შეაქვს წვლილი; იღებს პასუხისმგებლობას სხვების 

საქმიანობასა და პროფესიულ განვითარებაზე, და წარმართავს საკუთარი სწავლის პროცესს 

დამოუკიდებლად. 



დასაქმების სფეროები :  
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირების საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის 

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს საჰაერო ტრანსპორტის 

ინდუსტრიაში,  კერძოდ ავიაკომპანიებში, აეროპორტებში,  ავია 

სააგენტოებში, საავიაციო ქარხნებში, საჰაერო ტრანსპორტის 

ინდუსტრიაში დარგის ექსპერტებად, სახელმწიფო მართვის 

ორგანოებში და სხვა დაწესებულებებში, სადაც მოითხოვება 

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი 

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის სპეციალიზაციით.  

 

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: 

 
    მინდია მინდიაშვილი  

 

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის ასოცირებული 

პროფესორი და სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, საქართველოს 

საავიაციო უნივერსიტეტში, ამავდროულად იგი  გადაყვანა-

გადაზიდვების დეპარტამენტის უფროსია სამოქალაქო ავიაციის 

სააგენტოში.  

          მიწვეული ლექტორი, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში, 

საჰაერო ტრანსპორტით სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის 

ინსპექტორი, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში, ასევე, ტრანსპორტის 

პოლიტიკის დეპარტამენტის სამოქალაქო ავიაციის სამმართველოს 

უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროში.



 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  
ფინანსების  საბაკალავრო პროგრამის მიზანია: 

1. ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია ისეთი კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ ფართო 

თეორიული ცოდნა  კომპლექსური ფინანსური სისტემის შესახებ და შეძენმილი ექნებათ ორგანიზაციის ფინანსური საქმიანობის წარმართვისათვის 

საჭირო ინსტრუმენტების ეფექტური გამოყენების უნარები. 

2. პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტს განუვითაროს კორპორაციული ფინანსების, საბანკო საქმის, მმართველობით აღიცხვის, რისკების მართვისა და 

ფინანსური ბაზრების ქცევასთან დაკავშირებული საკითხების ანალიზის, შეფასებისა და გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო პრაქტიკული უნარ-

ჩვევები, რაც ხელს შეუწყობს კარიერის აწყობას, როგორც კერძო სექტორში, ასევე საჯარო სექტორში.  

3. პროგრამა უზრუნველყოფს ანალიტიკურ აზროვნების ჩამოყალიბებას, ფინანსების საკითხების კრიტიკულ გააზრებას, მონაცემების შეგროვების, 

დამუშავების, სანდო და რელევანტური დასკვნების გაკეთების, არგუმენტაციის, ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარების 

გამომუშავებას. 

 

 

 

 

 



1. ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

 

- აღწერს ერთმანეთთან ლოგიკურად დაკავშირებული თანამედროვე ბიზნესის გარემოს, კერძოდ ეკონომიკურ, 

სამართლებრივ, კულტურულ და ტექნოლოგიურ ასპექტებს; 

- განიხილავს ფინანსების, ბუღალტერიის, საბანკო საქმის, ინვესტიციების არსს, კონცეფციებს, ფუნქციებს, პრინციპებს, 

ინსტრუმენტებს, მოდელებს, თეორიებს და მათ მნიშვნელობას ორგანიზაციის მართვის პროცესში;  

- განსაზღვრავს ფინანსური მონაცემების შეგროვების და ინფორმაიული ტექნოლოგიების საშუალებით რაოდენობრივი 

ანალიზის და ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასების მნიშვნელობას პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში. განმარტავს 

ეთიკის მნიშვნელობას და ორგანიზაციის გრძელვადიანი ფასეულობის მაქსიმიზაციის თანხვედრას სოციალურ 

პასუხიმგებლობასთან. 

 

2. უნარები 

 

 

- აფასებს ბიზნესის შიდა და გარე გარემოს ანალიზის საფუძველზე კომპანიის, მათ შორის  ავიაკომპანიების, როგორც 

მთლიანი სტრატეგიის (მისია, მიზნები, დაგეგმვა, განხორციელება და კონტროლი), ასევე მარკეტინგული სტრატეგიისა და 

მარკეტინგული კომპლექსის ელემენტებს. აფასებს საწარმოს ოპერაციების სისტემას, ითვლის მწარმოებლურობის 

ორგანიზაციის კონტექსტში,  გეგმავს პროდუქტის შემუშავების, შესყიდვების, წარმოების პროცესს ფირმის ბიზნეს 

სტრატეგიების გათვალისწინებით;  

- აანალიზებს ფუნდამენტური ბუღალტრული და ფინანსური მენეჯმენტის ოპერაციებს კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

სრული დაცვით, გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გასაუმჯობესებლად. ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის 

საფუძველზე აფასებს ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობას. 

- აფასებს ორგანიზაციის მიმდინარე ხარჯებს და წარადგენს წინადადებას ხარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით; ახდენს 

ფინანსური რისკების იდენტიფიცირებას და ამუშავებს შესაძლო ვარიანტებს; კომპანიის ფინანსური რესურსების შეფასების 

საფუძველზე, ადგენს საჭირო დაფინანსების მოცულობის და მოზიდვის  გარე წყაროებს; ახდენს პროექტის 

განსახორციელებელი აქტივობების ბიუჯეტისა და დანახარჯების ინტეგრირებას ორგანიზაციის მთლიან ბიუჯეტთან. 

- აფასებს საინვესტიციო გარემოს, ფინანსური ბაზრების (ობლიგაციების, აქციების, ასევე დერივატივების)  ანალიზის 

საფუძველზე; სხვადასხვა  ინსტრუმენტების გამოყენებით, აფასებს რისკისა და აქტივებიდან მოსალოდნელი შემოსავლის 

ოპტიმალური პორტფელიოს ფორმირების მიზნით. 

- მოიძიებს საჭირო ინფორმაციას მონაცემთა შეგროვების სხვადასხვა ინსტრუმენტების საშუალებით; აანალიზებს 

მათემატიკური, სტატისტიკური მეთოდების საშუალებით კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას; აგრეთვე, იყენებს 

კრიტიკული აზროვნების კონცეპტს ორგანიზაციის პრობლემის ეფექტიანი გადაჭრის მიზნით; იყენებს წერილობითი და 

ზეპირი კომუნიკაციის წარმოების სხვადასხვა მეთოდებს, სტრატეგიას, მიდგომებსა და ტექნიკას. 

 

 

 



3. ავტონომიურობა 

და 

პასუხისმგებლობა 

 

 

- ორგანიზაციაში ფინანსური გადაწყვეტილების მიღება ეთიკური პრინციპების დაცვით; ფინანსების სფეროში მიღებული   

ცოდნის საფუძველზე საკუთარი პროფესიული განვითარების დაგეგმვა  და საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე 

სხვებისათვის რჩევის მიცემა;  

- საკუთარი თავის ძლიერი და სუსტი მხარეების შეფასების საფუძველზე განსაზღვროს შემდგომი სწავლის აუცილებლობა და 

დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება. 

 

 



დასაქმების სფეროები: 
ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ, 

პროგრამის კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება დასაქმდეს 

კერძო და სახელმწიფო სექტორში, ბიზნესის ადმინისტრირების და 

ფინანსური პროფილის ქვედა და საშუალო რგოლის მენეჯერის 

პოზიციაზე. 

 

 

 

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: 
თორნიკე აბაზაძე 

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, აქვს საბანკო სექტორში 

მუშაობის მრავალწლიანიანი გამოცდილება, კერძოდ სს ლიბერთი 

ბანკში 7 წლიანი მუშაობის პერიოდი სხვადასხვა პოზიციებზე. მას 

სტაჟირება გაუვლია ქვეყნის ფინანსურ ადმინისტრაციულ 

დაწესებულებებში, როგორიცაა შემოსავლების სამსახური. იგი არის 

არაერთი სემინარის მონაწილე, ასევე არის საბანკო და საფინანსო 

კურსების პროგრამის ხელმძღვანელი.

 


