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დამტკიცებულია თავისუფალი უნივერსიტეტის 
აკადემიური საბჭოს   2010 წლის 29  ივლისის 
N 01/07 – 1  გადაწყვეტილებით 

ფიზიკის  სკოლა  
 

პროგრამის  სახელწოდება  
ფიზიკა 
 

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია  
მეცნიერებათა ბაკალავრი ფიზიკაში 

 
სწავლების  მოცულობა  კრედიტებით  
240 ECTS 

 
სწავლების  ენა  
ქართული 

 
საბაკალავრო  პროგრამის  მიზანი  
სტუდენტმა უნდა შეიძინოს ღრმა ცოდნა ფიზიკისა და მათემატიკის საფუძვლებზე და 
გამოიმუშავოს ფიზიკური ექსპერიმენტის ჩატარების უნარ-ჩვევები. გარდა ამისა, მან უნდა 
შეისწავლოს თანამედროვე ფიზიკის ძირითადი მიმართულბები და ჩაერთოს სამეცნიერო 
კვლევით მუშაობაში. Y 
 

ყოველივე ეს უნდა გახდეს საფუძველი წარმატებული აკადემიური კარიერისა: მაგისტრატურა, 
დოქტორანტურა და შემდგომ სამეცნიერო–პედაგოგიური მოღვაწეობა მსოფლიოს წამყვან 
უმაღლეს სკოლებსა თუ სამეცნიერო ცენტრებში. 
 
 
შესაძლო  დასაქმების  სფეროები  
გარდა წარმატებული აკადემიური კარიერისა, ბაკალავრის ხარისხი ფიზიკაში იძლევა 
დასაქმების მყარ საფუძველს შემდეგ სფეროებში: ასტროფიზიკა, გეოფიზიკა, ბიოფიზიკა, 
გამოყენებითი ფიზიკა, საინჟინრო საქმე,  პროგრამირება, კომპიუტერული მოდელირება, 
საბანკო საქმე, მენეჯმენტი, მედიცინა და სხვა. 
 

პროგრამაზე  დაშვების  წინაპირობა  
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით 
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საბაკალავრო  პროგრამის  სწავლის  შედეგები  (კომპეტენციები) 
საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ჩამოუყალიბდება ქვემოთ 

ჩამოთვლილი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები: 

 
ზოგადი  კომპეტენციები 

• აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი 
• მშობლიურ ენაზე პროფესიული წერისა და კომუნიკაციის უნარი 
• უცხოურ ენაზე (ინგლისური) წერისა და კომუნიკაციის უნარი 
• უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი  
• ჯგუფში მუშაობის უნარი 
• თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი 
• ინფორმაციის მოძიების, დამუშავების და ანალიზის უნარი 
• დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი 

დარგობრივი კომპეტენციები  

• სამეცნიერო პროექტების შემუშავების და მართვის უნარი; 
• თეორიული საბაზისო ცოდნა ფიზიკაში; 
• ფიზიკური ექსპერიმენტის ჩატარების უნარი; 
• ლაბორატორიული მუშაობის უნარი; 
• საბაზისო ცოდნა მათემატიკაში; 
• ფიზიკურ მოვლენათა მათემატიკური მოდელირების უნარი; 
• კომპიუტერული მოდელირების უნარი; 
• ინტერდისციპლინარული მუშაობის უნარი; 
• ახალი იდეების გენერირების უნარი; 
• მეცნიერული კვლევის უნარი; 
• პროფესიული პასუხისმგებლობა და ეთიკის გაცნობიერება, მდგრადი განვითარების  

ძირითად პრინციპების ცოდნა. 
 
ფიზიკის საბაკალვრო პროგრამისთვის გაწერილი და განსავითარებელი კომპეტეციები აძლევენ 
სტუდენტებს საშუალებას მიაღწიონ ცოდნის, უნარებისა, და ღირებულებების იმ დონეს, რომელის 
შეესაბამება ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოში პირველი საფეხურისთვის განსაზღვრულ ექვს 
კრიტერიუმს. კერძოდ: 
 
ცოდნა  და  გაცნობიერება  

• თეორიული საბაზისო ცოდნა ფიზიკაში; 
• ექნება ცოდნა ზოგადი ფიზიკის დარგების (კლასიკური მექანიკა; თერმოდინამიკა, აირების 

კინეტიკური თეორია; ელექტრობა და მაგნეტიზმი; ოპტიკა. ფარდობითობის თეორია) 
• ექნება ცოდნა ფიზიკის ერთერთი ან რამდენიმე კერძო დარგების (თეორიული მექანიკა; 

ველის თეორია; თეორიული ფიზიკის მათემატიკური მეთოდები; კვანტური მექანიკა; 
სტატისტიკური ფიზიკა; კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა; ფიზიკური ამოცანების 
კომპიუტერული მოდელირება; პლაზმის ფიზიკა; ასტროფიზიკა და კოსმოლოგია; მაღალი 
ენერგიების ფიზიკა). 

• საბაზისო ცოდნა მათემატიკაში; 
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ცოდნის  პრაქტიკაში  გამოყენების  უნარი  

• თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი 
• ლაბორატორიული მუშაობის უნარი 
• ფიზიკურ მოვლენათა მათემატიკური მოდელირების უნარი 
• კომპიუტერული მოდელირების უნარი 
• ინტერდისციპლინარული მუშაობის უნარი; 
• ინფორმაციის მოძიების, დამუშავების და ანალიზის უნარი 
• მეცნიერული კვლევის უნარი; 
• სამეცნიერო პროექტების შემუშავების და მართვის უნარი; 

 
დასკვნის  უნარი  

• აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი 
• კრიტიკული ანალიზის, მსჯელობისა და დებატის უნარი 

 
კომუნიკაციის  უნარი  

• მშობლიურ ენაზე პროფესიული წერისა და კომუნიკაციის უნარი 
• უცხოურ ენაზე (ინგლისური) წერისა და კომუნიკაციის უნარი 
• ჯგუფში მუშაობის უნარი 

 
სწავლის  უნარი  

• ახალი იდეების გენერირების უნარი 
• დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი 
• უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი 

  
ღირებულებები  

• პროფესიული პასუხისმგებლობა და ეთიკის გაცნობიერება  
• მდგრადი განვითარების  ძირითადი პრინციპების ცოდნა. 

 

სწავლის  შედეგების  მიღწევის  მეთოდი  
სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება შემდეგი მეთოდები:  ლექცია, სემინარი, 
კომპიუტერული ლაბორატორია, ფიზიკის ლაბორატორიები, პრაქტიკული მეცადინეობები და 
სიმულაციები. 
მიღწეული სწავლის შედეგების გაზომვისას გამოიყენება როგორც მაფორმირებელი ისე 
შემაჯამებელი შეფასების ფორმები. ესენია: საშინაო დავალებები, ლაბორატორიული სამუშაოები,  
ტესტები, ზეპირი და წერითი გამოცდა, პრეზენტაცია, ესეები, პროექტები და ცხვა.  
 
სტუდენტის  ცოდნის  შეფასების  სისტემა  
. კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი  სწავლის 

შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. 
2. სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება გარკვეული შეფარდებით ითვალისწინებს (სილაბუსში 

უნდა იყოს მითითებული შესაბამისი კომპონენტების წონები): 
ა) შუალედურ შეფასებებს; 
ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 
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3. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. 
4. დასკვნითი გამოცდა არ უნდა შეფასდეს 40 ქულაზე მეტით. 
5. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური 
შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით უგროვდება  51 
ქულა. 

6. სტუდენტის საბოლოო შეფასების მიზნებისათვის, განისაზღვრება იმ სტუდენტთა დასკვნით 
გამოცდაზე გასვლის ვალდებულების საკითხი, რომელთაც  შუალედური  შეფასებებით 
მიღებული აქვთ დადებითი შეფასებისათვის საკმარისი ქულათა ჯამი. 

7. შეფასების სისტემა უშვებს: 
ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

ა.ა) (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 
ა.ბ) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 
ა.გ) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 
ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 
ა.ე) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 
ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით   
დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება.  

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი  
 
 
 
სასწავლო  გეგმა  (კურიკულუმი) 
კურიკულუმი შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან-მოდულისგან:  
 კომპონენტი ECTS  
 საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნები 52  
 ზუსტი და საბუმებისმეტყველო ზოგადი განათლების 

საგნები 
18  

 ზუსტი და საბუმებისმეტყველო პრაქტიკული 
განათლება 

8  

 საბაზო განათლების საგნები 33  
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