საუნივერსიტეტო ზოგადი საგნები:
ინგლისური ენა
აზროვნების მათეთატიკური წესი
მსოფლიო ისტორია და საქართველო
ქართული ენა და ქართველები
ეკონომიკის საფუძვლები
ბუნებისმეტყველება
ანთროპოლოგია
ლოგიკა
ფილოსოფია
ფსიქოლოგია
თანამედროვე პილიტიკური იდეოლოგიები
ლიტერატურა და ხელოვნება

ზოგადი პრაქტიკული განათლების საგნები:
საველე პრაქტიკა
მუშაობა ორგანიზაციაში

საბაზო განათლების საგნები:
წრფივი ალგებრა
დისკრეტული მათემატიკა
ალბათობა და სტატისტიკა
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები
პროგრამირების მეთოდოლოგია
პროგრამირების აბსტრაქცია
თეორიული ინფორმატიკა
კალკულუსი I, II

ძირითადი განათლების სავალდებულო არჩევითი საგნები:
პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის პროცესი
პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტექტურა (Design Patterns)
ოპტიმიზაციის თეორია
ვებ პროგრამირება (JavaScript)
ბუნებრივი ენის დამუშავება
კომპიუტერული არქიტექტურა
თამაშების დეველოპმენტი (Unity)
პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა .NET ტექნოლოგიებით
მანქანური სწავლება
მანქანური ხედვა
მულტიქორ პროგრამირება
ფუნქციონალური დაპროგრამების პარადიგმა

ძირითადი განათლების საგნები:
მონაცემთა ბაზები
ხელოვნური ინტელექტი
კომპიუტერული სისტემების უსაფრთხოება
ოპერაციული სისტემების ინჟინერია
პროგრამირების პარადიგმები
კომპიუტერული ქსელები
პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია
დისტრიბუციული სისტემები
NAND2Tetris
საბაკალავრო პროექტი

კომპიუტერული მეცნიერების ზოგადი განათლების საგნები:
ფიზიკა
ბიოლოგია

კვანტური ალგორითმები
მობილური აპლიკაციების ინჟინერია (Android)
მობილური აპლიკაციების ინჟინერია (iOS)
დიფერენციალური განტოლებები
რიცხვითი მეთოდები
კომპლექსური ცვლადის თეორია
Open Source სისტემები
პრობლემების გადაჭრის მეთიდები მათემატიკაში I და II
გაძლიერებული ალგორითმები I და I I

ინგლისური ენა B1 ( პრერეკვიზიტი: სტუდენტის ენობრივი დონე უნდა შეესაბამებოდეს A2-ს)
აღნიშნული კურსი წარმოადგენს ინგლისურის როგორც უცხო ენის შესწავლის
შუალედურ ეტაპს. კურსი ორიენტირებულია ძირითადი ენობრივი საკომუნიკაციო
მიმართულებების განვითარებაზე:
● კითხვა. ამ ეტაპზე სტუდენტი კითხულობს სხვადასხვა ფორმატის საკითხავ
მასალას: წერილი, მოთხრობა, სტატია, განცხადება და ა.შ.
●
წერა. სტუდენტი მოცემული ნიმუშის მიხედვით წერს სხვადასხვა შინაარსის
წერილს, ღია ბარათს, თხზავს მცირე მოცულობის სტატიას, გადმოსცემს საკუთარ
მოსაზრებას.
● ლაპარაკი. ინტერაქტიული მეთოდი საშუალებას აძლევს სტუდენტს სიმულაციური
სიტუაციების დახმარებით ისაუბროს სხვადასხვა ყოფით გარემოში.
● მოსმენა. მოსმენის უნარის გასავითარებლად სტუდენტი ისმენს როგორც ცოცხალ
მეტყველებას, ასევე აუდიო ჩანაწერებს. მოსმენის სავარჯიშოები ავითარებს
სტუდენტის უნარს ამოიცნოს კონკრეტული ინფორმაცია და გაიგოს საუბრის
ზოგადი შინაარსი ბმულ მეტყველებაში. მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია
გრამატიკისა და ლექსიკის სწავლებას. კურსი სრულად მოიცავს აღნიშნული დონის
შესაბამის გრამატიკულ და ლექსიკურ მასალას. გრამატიკისა და ლექსიკის
სწავლება ინტეგრირებულია საკომუნიკაციო უნარ–ჩვევების სწავლებასთან.
ინგლისური ენა B1-2 (პრერეკვიზიტი: სტუდენტის ენობრივი დონე უნდა იყოს არა ნაკლებ
Intermediate-ისა, B1)

კურსი ორიენტირებულია ძირითადი ენობრივი საკომუნიკაციო მიმართულებების
განვითარებაზე:
● კითხვა. ა მ ეტაპზე სტუდენტი კითხულობს სხვადასხვა ფორმატის ინგლისურენოვან
საკითხავ მასალას (სტატია, წერილი, დღიური, მოთხრობა, განცხადება და ა.შ.).
● წერა. სტუდენტი მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე წერს სხვადასხვა შინაარსის
წერილს, თხზავს თხრობით ტექსტს, გადმოსცემს საკუთარ მოსაზრებას, ეცნობა
წერის ოფიციალურ და არაოფიციალურ რეგისტრს.
● ლაპარაკი. ინტერაქტიული მეთოდი საშუალებას აძლევს სტუდენტს სიმულაციური
სიტუაციების დახმარებით ისაუბროს სხვადასხვა ყოფით გარემოში, მონაწილეობა
მიიღოს დისკუსიაში, გამოხატოს საკუთარი შეხედულება.
● მოსმენა. მოსმენის უნარის გასავითარებლად სტუდენტი ისმენს როგორც ცოცხალ
მეტყველებას, ასევე აუდიო ჩანაწერებს. მოსმენის სავარჯიშოები ავითარებს
სტუდენტის უნარს ამოიცნოს კონკრეტული ინფორმაცია და გაიგოს საუბრის
ზოგადი შინაარსი ბმულ მეტყველებაში.
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია:
● გრამატიკისა და ლექსიკის სწავლებას. კურსი სრულად მოიცავს აღნიშნული დონის
შესაბამის გრამატიკულ და ლექსიკურ მასალას. გრამატიკისა და ლექსიკის
სწავლება ინტეგრირებულია საკომუნიკაციო უნარ–ჩვევების სწავლებასთან.
● უცხო კულტურის ცოდნას.ენობრივი კომპეტენციის პარალელურად მნიშვნელოვანია
სტუდენტს გამოუმუშავდეს უნარი სწორად აღიქვას სხვა ქვეყნის კულტურა.

სწავლის სწავლას. სტუდენტი ეცნობა ინგლისური ენის შესწავლის სხვადასხვა გზას და
დამოუკიდებლად მართავს სასწავლო საქმიანობას, თანამშრომლობს ჯგუფელებთან,
მოიპოვებს ინფორმაციას.
ინგლისური ენა B2 ( პრერეკვიზიტი: სტუდენტის ენობრივი დონე უნდა შეესაბამებოდეს B1-ს)
კურსი ორიენტირებულია ძირითადი ენობრივი საკომუნიკაციო მიმართულებების
განვითარებაზე:
● კითხვა. აღნიშნული ეტაპი მოიცავს სხვადასხვა ფორმატის საკითხავ მასალას:
წერილი, მოთხრობა, სტატია, განცხადება და ა.შ.
●
წერა. სტუდენტი მოცემული ნიმუშის მიხედვით წერს სხვადასხვა შინაარსის
წერილს, ღია ბარათს, თხზავს მცირე მოცულობის სტატიას, გადმოსცემს საკუთარ
მოსაზრებას.
● ლაპარაკი. ინტერაქტიული მეთოდი საშუალებას აძლევს სტუდენტს სიმულაციური
სიტუაციების დახმარებით ისაუბროს სხვადასხვა ყოფით გარემოში.
● მოსმენა. მოსმენის უნარის გასავითარებლად სტუდენტი ისმენს როგორც ცოცხალ
მეტყველებას, ასევე აუდიო ჩანაწერებს. მოსმენის სავარჯიშოები ავითარებს
სტუდენტის უნარს ამოიცნოს კონკრეტული ინფორმაცია და გაიგოს საუბრის
ზოგადი შინაარსი ბმულ მეტყველებაში. მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია
გრამატიკისა და ლექსიკის სწავლებას. კურსი სრულად მოიცავს აღნიშნული დონის
შესაბამის გრამატიკულ და ლექსიკურ მასალას. გრამატიკისა და ლექსიკის
სწავლება ინტეგრირებულია საკომუნიკაციო უნარ–ჩვევების სწავლებასთან.
ინგლისური ენა B2-1 (პრერეკვიზიტი: სტუდენტის მიმდინარე ენობრივი დონე უნდა იყოს არა ნაკლებ
Intermediate-ისა, (CEFR) B1.)

კურსი ორიენტირებულია ძირითადი ენობრივი საკომუნიკაციო მიმართულებების
განვითარებაზე:
● კითხვა. ამ ეტაპზე სტუდენტი კითხულობს სხვადასხვა ფორმატის ინგლისურენოვან
საკითხავ მასალას (სტატია, წერილი, დღიური, მოთხრობა, განცხადება და ა.შ.).
●
წერა. სტუდენტი მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე წერს სხვადასხვა შინაარსის
წერილს, თხზავს თხრობით ტექსტს, გადმოსცემს საკუთარ მოსაზრებას, ეცნობა
წერის ოფიციალურ და არაოფიციალურ რეგისტრს.
● ლაპარაკი. ინტერაქტიული მეთოდი საშუალებას აძლევს სტუდენტს სიმულაციური
სიტუაციების დახმარებით ისაუბროს სხვადასხვა ყოფით გარემოში, მონაწილეობა
მიიღოს დისკუსიაში, გამოხატოს საკუთარი შეხედულება.
● მოსმენა. მოსმენის უნარის გასავითარებლად სტუდენტი ისმენს როგორც ცოცხალ
მეტყველებას, ასევე აუდიო ჩანაწერებს. მოსმენის სავარჯიშოები ავითარებს
სტუდენტის უნარს ამოიცნოს კონკრეტული ინფორმაცია და გაიგოს საუბრის
ზოგადი შინაარსი ბმულ მეტყველებაში.
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია:
● გრამატიკისა და ლექსიკის სწავლებას. კურსი სრულად მოიცავს აღნიშნული დონის
შესაბამის გრამატიკულ და ლექსიკურ მასალას. გრამატიკისა და ლექსიკის
სწავლება ინტეგრირებულია საკომუნიკაციო უნარ–ჩვევების სწავლებასთან.
● უცხო
კულტურის
ცოდნას.
ენობრივი
კომპეტენციის
პარალელურად,
მნიშვნელოვანია სტუდენტს გამოუმუშავდეს უნარი სწორად აღიქვას სხვა ქვეყნის
კულტურა.

●

სწავლის სწავლას. სტუდენტი ეცნობა ინგლისური ენის შესწავლის სხვადასხვა გზას
და დამოუკიდებლად მართავს სასწავლო საქმიანობას, თანამშრომლობს
ჯგუფელებთან, მოიპოვებს ინფორმაციას.

ინგლისური ენა B2-2 (პრერეკვიზიტი: სტუდენტის მიმდინარე ენობრივი დონე უნდა იყოს არა ნაკლებ
Intermediate-ისა, B1+)

კურსი შედგება ორი ნაწილისგან. პირველი ნაწილი წარმოადგენს შემოდგომის კურსის
გაგრძელებას. მეორე ნაწილი მოიცავს IELTS ტესტის აკადემიური ვერსიისთვის
მოსამზადებელ მასალას. როგორც ცნობილია, IELTS ტესტის აკადემიური ვერსია
განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურვილი აქვს სწავლა განაგრძოს ინგლისურენოვან
უმაღლეს სასწავლებელში. ტესტი ამოწმებს კანდიდატის ენობრივ კომპეტენციას ოთხი
მიმართულებით - კითხვა, წერა, ლაპარაკი, მოსმენა. კურსი ორიენტირებულია
აღნიშნული ენობრივი უნარების განვითარებაზე. ამას გარდა, სტუდენტი გაეცნობა
IELTS ტესტის ფორმატს და ტესტზე მუშობის სტრატეგიებს.
აზროვნების მათემატიკური წესი ( პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
კურსი საინტერესო და მისაწვდომი ფორმით მიმოიხილავს თანამედროვე მათემატიკის
ძირითად დარგებს და აჩვენებს მათი გამოყენების შესაძლებლობებს. მათემატიკა
ყოველდღიურ ცხოვრებაში; მათემატიკური მეთოდები; რიცხვთა თეორია;
პროგრესიები და რიცხვითი მიმდევრობები; კომპლექსური რიცხვები; სიმრავლეთა
თეორია; კომბინატორიკა და კომბინატორული გეომეტრია; ალბათობის თეორია;
სტატისტიკა; ლოგიკა; გეომეტრია; ტოპოლოგია; გრაფთა თეორია; ჯგუფთა თეორია;
თამაშთა თეორია.
მსოფლიო ისტორია და საქართველო ( პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
„მსოფლიო ისტორია და საქართველო“-ს კურსი მოიცავს ლექციებსა და სემინარებს
მსოფლიოსა და საქართველოს ისტორიის საკვანძო საკითხების შესახებ. კურსის
განმავლობაში გაანალიზდება ადამიანის ფენომენის სოციალური, პოლიტიკური,
ეკონომიკური, ტექნოლოგიური წვლილი საზოგადოების განვითარების ჭრილში.
ყურადღება დაეთმობა ინტერკულტურულ ურთიერთობებს და ეთნოცენტრისტულ
პრობლემას, გენდერის საკითხებს.
სტუდენტები შეისწავლიან:
− ცივილიზაციის განსაზღვრას ზოგადად, როგორც მსოფლიო, ასევე კონკრეტულად
საქართველოს ისტორიის კონტექსტში;
− ტერმინების: კულტურა, საზოგადოება, რასა, კლასი, ეთნოსი, გენდერი, რელიგია
და ა.შ. განსაზღვრას მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში;
− პოლიტიკური, ეკონომიკური, ტექნოლოგიური, სოციალური და კულტურული
ინსტიტუტების განვითარების გზებს;
− თვითმართველობის სისტემის განვითარებას;
− საერთაშორისო ურთიერთობებს და ეტიკეტს;
− კომერციის საკითხებსა და მევახშეობას;
− სამართლის ძეგლებს;
− დემოგრაფიისა და მიგრაციის პრობლემებს;
− გენდერულ პრობლემატიკას;

−

ცივილიზაციებს შორის საერთოსა და განსხვავებულობის იდენტიფიკაციის
საკითხებს;
− კულტურულ და ეთნიკურ მსგავსებასა და განსხვავებას;
− სოციალურ და პოლიტიკურ ძვრებს.
პრობლემატიკა გაანალიზდება საქართველოს ისტორიულ-პოლიტიკურ-კულტურული
განვითარების კონტექსტშიც.
ქართული ენა და ქართველები ( პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
საგანი ინტერდისციპლინურია და ასახავს თავისუფალი უნივერსიტეტის ზოგადი
განათლების პროგრამის სტრატეგიას - სტუდენტს გადასცეს ინტეგრირებული,
ფართო და მრავალკომპონენტიანი ცოდნა ქართველების ადგილისა და როლის
შესახებ მსოფლიო ცივილიზაციათა შორის.
კურსი ისეა აგებული, რომ წარმოჩნდეს, ერთი მხრივ, ქართული ენის მნიშვნელობა
ქართველთმცოდნეობის სფეროში, მეორე მხრივ, გაეცეს პასუხი კითხვას: რით არის
უნიკალური ქართული ენა და რა ადგილი უკავია მსოფლიო კულტურულ
მემკვიდრეობაში.
კურსი ითვალისწინებს ქართველური ენათმეცნიერების, სოციოლინგვისტიკის,
ანთროპოლოგიური ლინგვისტიკისა და საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის
კვლევების შედეგებს, შესაბამისად, პრიორიტეტულია ქართული/ქართველური
ენობრივი სამყაროს/სივრცის ფორმირების საკითხების შესწავლა ქრონოლოგიური
პრინციპით. განხილული იქნება:
- ქართველური ენების წარმოშობისა და ქართული სამეტყველო მოდელის
ფორმირების საკითხები;
- ქართული ენის ეროვნულ ღირებულებად /იდენტობის კრიტერიუმად
ჩამოყალიბების ისტორიულ-კულტურული პროცესი;
- ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის ფორმირების სოციოლინგვისტური და
ეთნოკულტუროლოგიური საკითხები;
- ქართული ენის როლი ქართული აზროვნებისა და საგანმანათლებლო სისტემის
განვითარების საქმეში;
- ქართული დამწერლობის განვითარებისა და ქართული სალიტერატურო ენის
ფორმირების ისტორიულ-კულტურული პირობები;
- ყურადღება მიექცევა თანამედროვე ვითარებასა და გლობალურ გამოწვევებს.
ეკონომიკის საფუძვლები (პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
ფუნდამენტური იდეები, რომელთაც ეს კურსი მოიცავს, წარმართავენ ადამიანთა
ყოველდღიურ საქმიანობას, განსაზღვრავენ მათი, როგორც მომხმარებლების,
მწარმოებლების, თუ მენეჯერების ქცევასა და გადაწყვეტილებებს. ჩვენი ცხოვრების
დონის გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია ჩვენს უნართან შევქმნათ საქონელი და
მომსახურება, ვიყოთ კონკურენტუნარიანნი მსოფლიო ბაზარზე. აქედან გამომდინარე,
ძირითადი ეკონომიკური კანონების ცოდნასა და ეკონომიკური აზროვნების
ჩამოყალიბებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მათთვის, ვინც აპირებს
საქმიანობას ადგილობრივსა თუ გლობალურ ბიზნესში, ან თუნდაც სახელმწიფო
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში.

ბუნებისმეტყველება ( პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
ბუნებისმეტყველების კურსი მოიცავს ცოცხალი და არაცოცხალი სამყაროს არსის
ძირითად პრინციპებს. სტუდენტები გაეცნობიან თეორიებსა და აღმოჩენებს, რომლების
საფუძველზე მოხდა თანამედროვე ბუნებათმცოდნეობის ფორმირება და რომლებიც
გავლენას ახდებენ ჩვენი ცხოვრების მრავალ ასპექტზე. სემინარებზე შეისწავლება
„ექსპერიმენტული აზროვნების წესი“, როგორც კლასიკური და თანამედროვე
ნაშრომების, ასევე სტუდენტების მიერ დამუშავებული პროექტების პრეზენტაციის
კრიტიკული განხილვის გზით. კურსის შემადგენელი კომპონენტებია არსებითი ფიზიკა
და ბიოლოგია. ფიზიკა წარმოადგენს მსოფლმხედველობის ერთ-ერთ ძირითად
საფუძველს. კურსი მოიცავს თანამედროვე ფიზიკის თითქმის ყველა სფეროს და მისი
დანიშნულებაა სტუდენტს მისცეს უმთავრესი ცოდნა ფიზიკის არსებითი კანონებისა და
კანონზომიერებების შესახებ. ბიოლოგიის ნაწილი წარმოადგენს ბიოლოგიის
ისტორიასა და მეთოდოლოგიას, კრიტიკული აზროვნების [შემდგომი] განვითარებას,
ექსპერიმენტული აზროვნების წესის გაცნობას. კურსი არ არის გამიზნული
საბუნებისმეტყველო
სპეციალიზაციის
აუდიტორიისათვის.
ამიტომ,
იშვიათი
გამონკლისების გარდა, არ იქნება გამოყენებული (თუნდაც) ელემენტარული
კალკულუსი და რთული ბიოლოგიური ანალიზი.

პიროვნებისა და მისი ძირითადი მახასიათებლების, აგრეთვე ცნობიერი და
არაცნობიერი ფსიქიკის შესახებ.

ანთროპოლოგია ( პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
კურსი განიხილავს ადამიანის ადგილს ბუნებაში და მის მიერ დღემდე განვლილ
განვითარების უმნიშვნელოვანეს ეტაპებს, ასევე თანამედროვე სამყაროში არსებული
ხალხებისა და საზოგადოებების მრავალფეროვნებას. სტუდენტები გაეცნობიან იმ
თეორიებს, მეთოდებსა და აღმოჩენებს, რომელსაც ეფუძნება დღეს არსებული ცოდნა
ადამიანზე. სემინარებზე სტუდენტები გაეცნობიან კლასიკურ და თანამედროვე
ნაშრომებს, რომელთა გამოყენებითაც თავად ექნებათ საშუალება შეარჩიონ თემა და
იმსჯელონ საკვანძო საკითხების გარშემო. სპეციალურად შერჩეული სამეცნიერო
დოკუმენტურ ფილმები კი მათ რთულად აღსაქმელი საკითხების უკეთ გაგებაში
დაეხმარებათ.

ლიტერატურა და ხელოვნება (პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
კურსის მიზანია სტუდენტს გააცნოს დასავლური ლიტერატურა და ხელოვნება,
ლიტერატურის და ხელოვნების სხვადასხვა მიმდინარეობები ეპოქების მიხედვით,
ხელოვნებისა და ლიტერატურის განვითარების პარადიგმები.

ლოგიკა ( პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან ენაში მოქცეული ზუსტი აზროვნების
კანონებს. კერძოდ, ცნებათა ლოგიკას, სიმრავლეთა თეორიას, წინადადებათა
ლოგიკას, კატეგორიული სილოგიზმის თეორიას, კვანტორების თეორიასა და
მოდალურ ლოგიკას.
ფილოსოფია (პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
კურსის განმავლობაში სტუდენტები გაეცნობიან ფილოსოფიური იდეების ისტორიას.
ასევე, გაანალიზებული იქნება მნიშვნელოვანი ფილოსოფიური თემები და ნაჩვენები
იქნება მათი კავშირი დღევანდელობასთან. ფილოსოფია გააზრებული იქნება, როგორც
ერთ-ერთი საშუალება იმისა, თუ როგორ გავხდეთ ადამიანები უკეთესნი.
ფსიქოლოგია (პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
სტუდენტებს მიეწოდებათ ბაზური ინფორმაცია ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების,
შესახებ; ისინი გაეცნობიან საგნის სპეციფიკას, ფსიქოლოგიის ძირითად
მიმართულებებს, მეთოდებს, ძირითად ფსიქიკურ ფუნქციებს, მიიღებენ წარმოდგენას

თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები (პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
დემოკრატიული, პროგრესზე ორიენტირებული საჯარო პოლიტიკა წარმოუდგენელია
პოლიტიკური იდეოლოგიების გარეშე. საქართველოში კი ჯერ-ჯერობით ვერ
ჩამოყალიბდა იდოლოგიურ საფუძველზე გადანაწილებული პოლიტიკური ძალები. თუ
საზოგადოებიდან არ იქნება მოთხოვნა, რომ პოლიტიკური სპექტრი იდეოლოგიების
მიხედვით გადანაწილდეს და მათ შორის კონკურენციამ მოგვცეს უკეთესი არჩევანის
გაკეთების საშუალება, დღევანდელი სიტუაცია არ შეიცვლება. აქედან გამომდინარე,
მნიშვნელოვანია სტუდენტებმა იცოდნენ იმ ძირითადი თანამედროვე პოლიტიკური
იდეოლოგიების შესახებ, რომლებიც მართავს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანას,
განსაკუთრებით მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებს. ერუდიციის ზრდასთან ერთად
აღნიშნული საგნის პრიორიტეტია კრიტიკული აზრივნების განვითარება, რაც
მომავალში მსმენელებს დაეხმარებათ პოლიტიკოსების და პარტიების უკეთ
შეფასებაში, გააზრებული არჩევანის გაკეთებაში.

წრფივი ალგებრა ( პრერეკვიზიტები: აზროვნების მათემატიკური წესი/კალკულუსი I)
მოცემული კურსი ეხება წრფივი ალგებრის რჩეულ საკითხებს. განხილულია მათი
კავშირი მათემატიკის სხვადასხვა დარგებთან, ასევე წრფივ პროგრამირებასთან და
ეკონომიკასთან.
კურსი მოიცავს წრფივ განტოლებათა სისტემის ამოხსნის
მეთოდების, კომპლექსურ რიცხვთა თეორიის საფუძვლების, მატრიცული ალგებრის
ელემენტების შესწავლას.
დისკრეტული მათემატიკა (პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
დისკრეტული მათემატიკა შეისწავლის მათემატიკის იმ საკითხებს, რომლებიც
წარმოადგენს მათემატიკურ საფუძველს კომპიუტერული მეცნიერებების სხვადასხვა
კურსისათვის, მათ შორის: მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები, ოპერაციული
სისტემები, მონაცემთა ბაზების თეორია და სხვა. ეს არის მათემატიკური ენა, რომელიც
შეისწავლის წყვეტილი ტიპის სტრუქტურებს.
ალბათობა და სტატისტიკა ( პრერეკვიზიტები: კალკულუსი I)
ადამიანს თავის საქმიანობაში ხშირად უხდება განუზღვრელობის პირობებში
გადაწყვეტილების მიღება, რაც მოითხოვს მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების
გარკვეული სპექტრის ცოდნას. ლექციათა კურსში ყურადღება ეთმობა ალბათობის
თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის როგორც თეორიულ ისე გამოყენებით
ასპექტებს. ლექციათა კურსი პირობითად შეიძლება დაიყოს ორ ნაწილად:
1. ალბათობის თეორია;
2. სტატისტიკური დასკვნების თეორია.

ალბათობის თეორიის ნაწილში მოყვანილია ყველა ძირითადი დებულება და მათი
გამოყენების ასპექტები, განაწილების კანონები და მათი რიცხვითი მახასიათებლები.
მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდები ფაქტობრივად ალბათობის თეორიაზეა
დაფუძნებული. ალბათობის თეორია წარმოადგენს ხიდს აღწერითი სტატისტიკისა და
სტატისტიკური დასკვნების თეორიის მეთოდებს შორის, გვაძლევს რა საშუალებას
გავიაზროთ, თუ როგორ იქმნება და გამოიყენება სტატისტიკური მოდელები. კურსში
ფართოდ გამოიყენება ნახაზები და გრაფიკები, რაც ემსახურება თეორიული მასალის
გააზრებას და ადვილად ათვისებას.
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები (პრერეკვიზიტები: პროგრამირების აბსტრაქცია,
დისკრეტული მათემატიკა)

ეს არის შესავალი კურსი ალგორითმებში. იგი შეეხება გამოთვლითი პრობლემების
მათემატიკურ მოდელირებას. კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან
ბაზისური ალგორითმების, ალგორითმული პარადიგმებისა და მონაცემთა
სტრუქტურების რეალურ ამოცანებში გამოყენებას.
პროგრამირების მეთოდოლოგია (პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
კურსი არის ერთგვარი შესავალი პროგრამირებაში. კურსის განმავლობაში
სტუდენტები შეისწავლიან პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიის პრინციპებს,
ასევე თანამედროვე კომპიუტერულ ინდუსტრიაში ფართოდ გამოყენებად პროგრამულ
ენას - ჯავას. მთავარი ყურადღება მიექცევა პროგრამირების კარგ სტილს.
პროგრამირების აბსტრაქცია (პრერეკვიზიტი: პროგრამირების მეთოდოლოგია)
ეს კურსი არის “პროგრამირების მეთოდოლოგიის” გაგრძელება. კურსის
განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან პროგრამული ინჟინერიის პრინციპებს, ასევე
თანამედროვე კომპიუტერულ ინდუსტრიაში ფართოდ გამოყენებად პროგრამულ ენას C++. მთავარი ყურადღება მიექცევა პროგრამირების კარგ სტილს და პროგრამულ
აბსტრაქციებს.
თეორიული

ინფორმატიკა

სტრუქტურები და ალგორითმები)

(პრერეკვიზიტები:

აზროვნების

მათემატიკური

წესი,

მონაცემთა

კურსი სტუდენტებს გააცნობს თეორიული ინფორმატიკიც ძირითად ცნებებს: სასრული
ავტომატების თეორიას, გამოთვლადობის თეორიას და სირთულის თეორიას.
თითოეულის ფარგლებში მიმოვიხილავთ რამდენიმე მთავარ შედეგს და ზედაპირულად
შევეხებით შედარებით რთულ თემებს.
კალკულუსი I ( პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
კურსში შეისწავლება ერთი ცვლადის ფუნქციის გაწარმოებისა და ინტეგრების
საკითხები, პირველი და მეორე რიგის დიფერენციალური განტოლებები, ტეილორის
მწკრივები. ასევე შეიწავლება ამ საკითხების გამოყენება სხვადასხვა სფეროში,
განსაკუთრებით კომპიუტერულ მეცნიერებაში.
კალკულუსი II ( პრერეკვიზიტი: კალკულუსი I)

კურსში შეისწავლება მრავალი ცვლადის ფუნქციის გაწარმოებისა და ინტეგრირების
საკითხები, პირველი და მეორე რიგის დიფერენციალური განტოლებები, ტეილორის
მწკრივები, ოპტიმიზაციის საკითხები. ასევე შეიწავლება ამ საკითხების გამოყენება
სხვადასხვა სფეროში, განსაკუთრებით კომპიუტერულ ინჟინერიაში.
მონაცემთა ბაზები (პრერეკვიზიტი: პროგრამირების აბსტრაქცია)
სასწავლო კურსი – მონაცემთა ბაზები მოიცავს რელაციური მოდელის დეტალურ
აღწერას და მის პრაკტიკულ რეალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხებს. კურსში
განხილულია მონაცემთა ბაზის ობიექტების შექმნისა და მართვის საკითხები
სტრუქრურირებული მოთხოვნების ენის– SQL_ის გამოყენებით. კურსი ასევე მოიცამს
XML დოკუმენტებთან მუშაობის საკითხებს. კურსის შესწავლისას ასევე გარკვეული
დრო დაეთმობა დროის რეალურ რეჟიმში მონაცემთა ანალიზის საკითხებს.
ხელოვნური ინტელექტი (პრერეკვიზიტები: კალკულუსი II, წრფივი ალგებრა, ალბათობა და სტატისტიკა,
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები)

კურსში განიხილება ინტელექტუალური აგენტების აგების საფუძველბი, რომელიც
მოიცავს ცოდნის წარმოდგენის, ლოგიკური დასკვნების კეთების,
ამოცანათა
ამოხსნის, ამონახსნის ძებნის ევრისტიკულ მეთოდებს დაა ლგორითმებს. განიხილება
სწავლების და ნეირონული ქსელების გამოყენების საკითხები, მეთოდები და
ალგორითმები.
კომპიუტერული სისტემების უსაფრთხოება ( პრერეკვიზიტები: მონაცემთა სტრუქტურები და
ალგორითმები)

კურსის მიზანია სტუდენტს შეასწავლოს კომპიუტერული სისტემების უსაფრთხოება.
პირობითად კურსიდაყოფილია 2 ნაწილად:
● თეორიული ნაწილი - განვიხილავთ უსაფრთხოების ფორმალურ მოდელებსა
და მათ თვისებებს, სხავადსხვა პროტოკოლებს.
● პრაქტიკული ნაწილი - განვიხილავთ პრაქტიკულ პროტოკოლებს, მონაცემთა
უსაფრთხოებას, პოპულარულ პრაქტიკულ შეტევებს.
თეორიული ნაწილი მოიცავს კრიპტოგრაფიას და ძირითად კრიპროგრაფიულ
კონსტრუქციებს,როგორიცაა ჰეშები, ცალმხრივი ფუნქციები, დაშიფვრა და ა.შ. ამ
ნაწილში სტუდენტები მიიღებენ აუცილებელ თეორიულ და მათემატიკურ ცოდნას რათა
სრულფასოვნად ისწავლონ ზემოთ ნახსენები კონსტრუქციები. პრაქტიკული ნაწილი
დაეთმობა რეალური სისტემების და პროტოკოლების ანალიზს, ყურაღდება
გამახვილდება პრაქტიკულ შეცდომებზე და პრობლემებზე, რომლებიც თეორიულად
უსაფრთხო სქემებს სრულიად დაუცველს ხდის.
ოპერაციული სისტემების ინჟინერია ( პრერეკვიზიტი: პროგრამირების პარადიგმები)
კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან ოპერაციულ სისტემების
არქიტექტურასა და სისტემური ფუნქციების გამოყენებს თანამედროვე კომპიუტერულ
ინდუსტრიაში ფართოდ გამოყენებად Unix, Linux და Windows-ის მაგალითზე.
პროგრამირების პარადიგმები ( პრერეკვიზიტი: პროგრამირების აბსტრაქცია)
ეს კურსი არის შესავალი კურსი პროგრამირების პარადგმებში. კურსის განმავლობაში
სტუდენტები შეისწავლიან პროგრამული ენების C და C++ის მეხსიერების მართვის

მექანიზმებს, გაიგებენ სხვაობას იმპერატიულ და ობიექტზე ორიენტირებულ
პარადიგმებს შორის. გაეცნობიან ფუნქციონალურ პარადიგმას(პროგრამული ენა
ლისპი) და კონკურენტული პროგრამირების პრინციპებს. გაეცნობიან სხვადასხვა
თანამედროვე პროგრამულ ენებს: Python, Objective C, C#.
კომპიუტერული ქსელები ( პრერეკვიზიტი: პროგრამირების პარადიგმები)
კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან კომპიურეტული ქსელების
ფუნდამენტურ პრობლემებს, როგორებიცაა: სიგნალის გადაცემა,მისამარტიზაცია,
მარშრუტიზაცია,ხარისხის კონტროლი, ქსელური და აპლიკაციის პროტოკოლები.
თითოეული
საკითხისთვისგანვიხილავთ
პრაქტიკაში
ფართოდ
გამოყენებულგადაწყვეტილებებს.
პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია ( პრერეკვიზიტები: პროგრამირების აბსტრაქცია)
ეს კურსი სიღრმისეულად შეისწავლის ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების
პარადიგმას. კურსიდაფუძნებულია პროგრამულ ენაზე Java, რომელიც ინდუსტრიაში
ფართოდ არის გავრცელებული. კურსის განმავლობაში სტუდენტებს საშუალება ექნებათ
თავიანთი
ცოდნა
გამოვალინონ
სხვადასხვა
მოცულობითი
პროექტების
შესასრულებლად.
დისტრიბუციული

სისტემები

(პრერეკვიზიტები:

პროგრამული

უზრუნველყოფის

ინჟინერია,

კომპიუტერული ქსელები)

თანამედროვე კომპიუტერული სისტემების დიდი ნაწილი იყენებს დისტრიბუციული
სისტემებს და მისი ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია. კურსის განმავლობაში სტუდენტები
შეისწავლიან
აბსტრაქციებსა
და
იმპლემენტაციის
სხვადასხვა
ტექნიკებს
დისტრიბუციული სისტემების ინჟინერიაში. კურსის მთავარი თემებია fault tolerance,
რეპლიკაცია, კონსისტენტურობა, კონსენსუსის თეორია. დიდი ყურადღება მიექცევა
ცოდსნის პრაქტიკაში გამოყენებას. სტუდენტები ასევე გაეცნობიან სხვადასხვა
დისტრიბუციული სისმტების ქეისებს. დავალებებში სტუდენტები გამოიყენებენ
პროგრამულ ენას go-ს.
NAND2Tetris (პრერეკვიზიტი: პროგრამირების პარადიგმები)
კომპიუტრეული მეცნიერების დარგი მოივაცს მრავალ სპეციალიზაციას, თითოეული
მათგანი დამოუკიდებლად ვითარდება, როგორებიცაა ალგორითმები, მონაცემთა
სტრუქტურები, კომპილატორების თეორია, პროგრამირების ენები და ა.შ. კურსის
მიზანია თავი მოუყაროს ყველა დისციპლინას ერთსემესტრიან სასწავლო ციკლში,
რათა სტუდენტმა შეძლოს შეისწავლოს თუ როგორ არის სხვადასხვა ტექნოლოგია
ერთმანეთთან დაკავშირებული.
საბაკალავრო პროექტი (პრერეკვიზიტები:

პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია, ფიზიკა,
ხელოვნური ინტელექტი, ოპერაციული სისტემების ინჟინერია, თეორიული ინფორმატიკა, კომპიუტერული
ქსელები, კომპიუტერული სისტემების უსაფრთხოება)

სტუდენტები უნდა ჩაერთონ რეალური პროექტის განხორციელებაში კომპიუტერული
მეცნიერების სფეროში. საბაკალავრო პროექტის თემის შერჩევაში და მუშაობის გეგმის
შედგენაში სტუდენტს ეხმარება პროექტის ხელმძღვანელი. პროექტი უნდა შეირჩეს

სტუდენტისა და ხელმძღვანელის მოსაზრებათა შეჯერების საფუძველზე. ის უნდა იყოს
აქტუალური, შესაძლებელია პროექტი ატარებდეს კვლევით ხასიათს. საბაკალავრო
პროექტი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად ან გუნდურად.
საველე პრაქტიკა ( პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
საველე პრაქტიკა გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფების გამგზავრებას პრაქტიკის
ადგილზე. პრაქტიკის დაწყებამდე, სტუდენტთა ჯგუფებს შორის ხდება ამოცანების
გადანაწილება. შესაბამისად, პრაქტიკის მსვლელობისას, ამ ამოცანებიდან
გამომდინარე,
მიმდინარეობს კონკრეტული აქტივობების განხორციელება.
აქტივობები მიზნად ისახავს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი და შემეცნებითი
მიზნების მიღწევას. საველე პრაქტიკას უძღვება ჯგუფის კოორდინატორი. პრაქტიკა
შესაძლებელია იყოს ანაზღაურებადი.
მუშაობა ორგანიზაციაში (პრერეკვიზიტები: პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია, ხელოვნური
ინტელექტი, ფიზიკა, ოპერაციული სისტემების ინჟინერია, თეორიული ინფორმატიკა, კომპიუტერული ქსელები,
კომპიუტერული სისტემების უსაფრთხოება)

მუშაობა ორგანიზაციაში არის კომპიუტერული მეცნიერების და მათემატიკის
პროგრამის სასწავლო გეგმის პრაქტიკული ნაწილი. პრაქტიკა შეიძლება იყოს როგორც
ანაზღაურებადი, ასევე ანაზღაურების გარეშე. უნივერსიტეტი და სტუდენტი
ერთობლივად ზრუნავენ პრაქტიკის ადგილის მოძიებისთვის. ასევე, სტუდენტს შეუძლია
პრაქტიკა გაიაროს საკუთარ ბიზნეს–საწარმოში, თუ ასეთი არსებობს.
ფიზიკა ( პრერეკვიზიტი: კალკულუსი I)
ფიზიკის ეს კურსიმოიცავს შემდეგი საკითხების შესწავლას: მოძრაობის კანონები;
სისტემის ენერგია; ენერგიის მუდმივობა; ველექტრული ველები და გაუსის კანონი;
ელექტრული პოტენციალი; ტევადობა და დიელექტრიკები; დენი და წინაღობა; მუდმივი
დენის წრედები; მაგნიტური ველები; მაგნიტური ველის წყაროები; ფარადეის კანონი;
ინდუქციურობა; ცვლადი დენის წრედები.
ბიოლოგია (პრერეკვიზიტი: ბუნებისმეტყველება)

ბიოლოგია
სასწავლო კურსი სტუდენტს შესაძლებლობას აძლევს შეიმეცნოს ყველა ის ძირითადი და
მნიშვნელოვანი ბიოლოგიური პროცესი, რომელთა აღქმა სისტემურ ერთობლიობად
ქმნის თანამედროვე მეცნიერულ შეხედულებას სიცოცხლის ფენომენის შესახებ. კურსის
დიდი ნაწილი უკავია ბიოლოგიური პროცესების მოლეკული ასპექტების განხილვას,
რაც აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს იმისათვის, რომ სტუდენტმა აითვისოს
ბიოლოგია, როგორც მოვლენების ერთიანი ლოგიკური ჯაჭვი და არა როგორც
ცალკეული
დოგმატური მოცემულობების კონგლომერატი. ამავე მოსაზრებიდან
გამომდინარე კურსი არ შეიცავს კლასიკური აღწერილობითი ბიოლოგიის საკითხებს
და პირიქით მდიდარია თანამედროვე ბიოლოგიის დარგების (ბიოქიმია, გენეტიკა,
მოლეკულური და უჯრედული ბიოლოგია, ნეირობიოლოგია და ა.შ) საკითხებით.
პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის პროცესი (პრერეკვიზიტი: პროგრამული უზრუნველყოფის
ინჟინერია)

ეს კურსი სიღრმისეულად შეისწავლის პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის
თანამედროვე პროცესებს. კურსი დაფუძნებულია პროგრამულ ენაზე Java, რომელიც
ინდუსტრიაში ფართოდ არის გავრცელებული. კურსის განმავლობაში სტუდენტებს
საშუალება ექნებათ თავიანთი ცოდნა გამოვალინონ სხვადასხვა მოცულობითი
პროექტების შესასრულებლად.

თამაშების დეველოპმენტი (Unity) (პრერეკვიზიტი: პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია)
კურსის განმავლობაში სტუდენტები
შეისწავლიან თამაშების შექმნას Unity
ფრეიმვორკის გამოყენებით. მთავარი ყურადღება მიექცევა 2D თამაშებს. ლექციებზე
გარჩეული იქნება სხვადახსვა ტიპის თამაშები, რაც სტუდენტებს მიცემს გამოცდილების
შეძენის საშუალებას.

პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტეტქურა (Design Patterns) (პრერეკვიზიტი:

პროგრამული

პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია)

პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტეტქურა (Design Patterns)
კურსი არის პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტექტურული დიზაინისშესახებ. კურსის
განმავლობაში
სტუდენტები
შეისწავლიან
პროგრამულიუზრუნველყოფისარქიტექტურული დიზაინის პრინციპებს თანამედროვე
კომპიუტერულ ინდუსტრიაში ფართოდ გამოყენებად პროგრამული ენის - ჯავას
გამოყენებით.
ოპტიმიზაციის თეორია (პრერეკვიზიტები: წრფივი ალგებრა, პროგრამირების აბსტრაქცია)
რეალური ამოცანების დიდი ნაწილი სწორად რაღაცის ოპტიმიზაციის ამოცანებია. ამ
კურსში გაივლით თუ როგორ შეიძლება წრფივი,
მაგრამ ბევრ შეზღუდვიანი
ოპტიმიზაციის ამოცანების ამოხსნა. ასევე ნახავთ თუ როგორ შეიძლება სვხადასხვა
საინტერესო ამოცანა ჩამოყალიბდეს ოპტიმიზაციის ამოცანად და შესაბამისად
ნასწავლი მეთოდებით ამოიხსნას.
ვებ-პროგრამირება(JavaScript) (პრერეკვიზიტი: პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია)
კურსში შეისწავლება ვებ აპლიკაციების ინჟინერია. კურსი მოიცავს ისეთ თემებს,
როგორებიცაა: HTML5, CSS3, JavaScript (Ecmascript2015/ES6), jQuery,
Document Object Model, NodeJS, უსაფრთხოება, SQL injection და cross-site
scripting შეტევები. სტუდენტები ჩართულები იქნებიან რეალური ვებ აპლიკაციების
შექმნაში.
ბუნებრივი ენის დამუშავება
( პრერეკვიზიტები: ხელოვნური ინტელექტი)
კურსი სტუდენტს შეასწავლის ბუნებრივი ენის დამუშავების ფუნდამენტურ საკითხებს.
აძლევს ცოდნას თანამედროვე ალგორითმებისა და კვლევითი მეთოდების შესახებ.
კურსის განმავლობაში სტუდენტები გაეცნობიან ისეთ თემებს როგორიცაა:
ინფორმაციის ლინგვისტური დამუშავების ალგორითმები, სინაქსური და სემანტიკური
ანალიზი, სტატისტიკური მეთოდები ბუნებრივი ენის დამუშავების დროს.
კომპიუტერული არქიტექტურა (პრერეკვიზიტი: პროგრამირების პარადიგმები)
კურსი შეეხება კომპიუტერის სტრუქტურულ ორგანიზაციას და მისი აპარატული
უზრუნველყოფის ევოლუციას, ერთპროცესორიანი სისტემებიდან მრავალბირთვიან
მიკროპროცესორებზე გადასვლის პროცესს. კურსის განმავლობაში სტუდენტები
შეისწავლიან აპარატული საშუალებების და სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფის
ურთიერთქმედების საკითხებს, პარალელური პროგრამირების შესაძლებლობებს
მრავალბირთვიან პროცესორებში.

უზრუნველყოფის

შექმნა

.NET

(პრერეკვიზიტი: პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია)

ტექნოლოგიების

საშუალებით

ეს კურსი წარმოადგენს გაცნობით კურს Microsoft .Net პლატფორმასა და C#
პროგრამირების ენასთან. კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან როგორც
პლატფორმისა და ენის საფუძვლებს, ისე კონკრეტულ მიმართულებებს და მათი
რეალიზაციის თავისებურებებს. კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან
სხვადასხვა Design Pattern-ებს და C#-ის გარემოში მათი გამოყენების
თავისებურებებს, გაეცნობიან ენის უფრო რთულ და კომპლექსურ შესაძლებლობებს და
მათი გამოყენების არეალს. კურსის დამთავრების შემდგომ, სტუდენტებს საშუალება
ექნებათ C#.Net-ის ბაზაზე შექმნან როგორც Windows და Web ისე WPF და
Windows Mobile აპლიკაციები, ქსელთან, სერვისებთან და მონაცემთა ბაზებთან
მუშაობის მხარდაჭერით.
მანქანური სწავლება (პრერეკვიზიტები: კ ალკულუსი
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები)

II, წრფივი ალგებრა, ალბათობა და სტატისტიკა,

კურსში შეისწვლება მანქანური სწავლებისა და ობიექტთა ამოცნობის სტატისტიკური
მეთოდები. კურსი მოიცავს ისეთ თემებს როგორებიცაა: supervised learning
(generative/discriminative
learning,
parametric/non-parametric
learning, neural networks, support vector machines); unsupervised
learning (clustering, dimensionality reduction, kernel methods); სწავლების
თეორია(bias/variance tradeoffs; VC theory; large margins); reinforcement
learning და adaptive control. კურსში ასევე შეისწავლება მანქანური სწავლების
ალგორითმების თანამედროვე აპლიკაციებში გამოყენების მაგალითები.
მანქანური ხედვა (პრერეკვიზიტები: წ რფივი ალგებრა, ალბათობა და სტატისტიკა, მონაცემთა
სტრუქტურები და ალგორითმები)

როგორ შეუძლიათ კომპიტერებს ადამიანების სამყაროს აღქმა? კურსი შეისწავლის
ხედვას, როგორც არასტრუქტურირებული და არაზუსტი მონაცემებიდან დასკვენების
გამოტანის პროცესს ალბათური, სტატისტიკური და მონაცემებზე დაფუძნებული
მეტოდების საშუალებით. კურსი მოიცავს ისეთ თემებს როგორებიცაა: სურათების
დამუშავება; სეგმენტაცია, დაჯგუფება და ზღვრების დადგენა; ობიექტების ამოცნობა;
მოძრაობის ამოცნობა; მოძრაობიდან სტრუქტურის ამოცნობა. კურსის ფარგლებში
სტუდენტები დაატრენინგებენ სხვადასხვა კლასიფიკატორებს სხვადასხვა ვიზუალური
ფენომენების ამოცნობაში. კურსი განიხილავს სხვადასხვა სწავლების მეთოდებს მათ
შორისაა SVM, Reduced Set Methods, ღრმა სწავლების მეთოდები და ღრმა
კონვოლუციური ნეირონული ქსელები.
მულტიქორ

პროგრამირება

უზრუნველყოფის ინჟინერია)

(პრერეკვიზიტი:

პროგრამირების

პარადიგმები/პროგრამული

თანამედროვე პროგრამისტებს ხშირად უწევთ კონკურენტული პარადიგმის
საშუალებით კოდის წერა. მათ უწევთ გამოიყენონ mutex, conditional variables,
semaphores, thread-safe მონაცემთა სტურქტურები და ა.შ. მაგრამ უმეტესობას არ
ესმის თუ როგორ არიან აგებული ეს პრიმიტივები. კონკურენტული პარადიგმების
კლასიკური ალგორითმები კარგად ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია თანამედროვე
დეველოპერებისთვის. კურსი სწავლობს სწორედ მსგავსი პრიმიტივების აგების
პრინციპებს.
ფუნქციონალური დაპროგრამების პარადიგმა (პრერეკვიზიტი: პროგრამირების პარადიგმები)
ფუნქციონალური პროგრამირება პროგრამირების ისეთი სტილია, რომელშიც
გამოთვლის ძირითად მეთოდს წარმოადგენს ფუნქციების გამოყენება. სხვა
მახასიათებლების გარდა, ფუნქციონალური ენები გვთავაზობენ პროგრამების ჩაწერის
კომპაქტურ მეთოდებს, და მარტივ მათემატიკურ ბაზისს, რომელიც პროგრამებზე
მსჯელობაში გვეხმარება.
კურსში გამოყენებული იქნება ენა Haskell-ი, როგორც ფუნქციონალური
დაპროგრამების ძირითადი პრინციპების გაგების საშუალება. კონკრეტულ
დაპროგრამების ენას დიდი მნიშვნელობა არაქვს, თუმცა Haskell-ი წარმოადგენს ე.წ.
pure functional ენას და ამიტომ იდეალური ენაა პროგრამირების არსებითი
შემადგენელი ნაწილების შესწავლისთვის მათემეტიკური ფუნქციების გამოყენებით. ამ
კურსში დაინახავთ თუ როგორ იწერება პროგრამები pure ფუნქციების გამოყენებით
და პროგრამირებაში განსხვავებულად აზროვნებას შეეჩვევით.
კვანტური ალგორითმები (პრერეკვიზიტები: წრფივი ალგებრა, მონაცემთა სტრუქტურები და
ალგორითმები/კვანტური მექანიკა)

როგორც აღმოჩნდა, თუ კვანტური ფიზიკის პრინციპებს სწორად გამოვიყენებთ,
შესაძლებელია ისეთი კომპიუტერების (კვანტური კომპიუტერების) გაკეთება,
რომლებსაც შეუძლიათ ჩვეულებრივ კომპიუტერებზე ბევრად სწრაფად ამოხსნან
ზოგიერთი ამოცანა.
ეს კურსი ეხება კვანტური კომპიუტერების მუშაობის ძირითად პრინციპებს და კვანტურ
კომპიუტერებზე განხორციელებად ალგორითმებს. კურსის განმავლობაში გავარჩევთ
კვანტური კომპიუტერების მუშაობის ძირითად პრინციპებს, მათი განხორციელების
რამდენიმე მთავარ დაბრკოლებას და ამ დაბრკოლებების შესაძლო გადაჭრის გზას და
კვანტური კომპიუტერების შესაძლო გამოყენებებს. კურსის გასავლელად არ არის
საჭირო კვანტური ფიზიკის წინასწარ ცოდნა. კურსის განმავლობაში სტუდენტები
მოისმენენ როგორც ფორმალურ ლექციებს, ისე თვითონვე გაარჩევენ ამ დარგის 1-2
სტატიას და მოისმენენ სხვა სტუდენტების გარჩეულ სტატიებს.
მობილური აპლიკაციების ინჟინერია (Android) (პრერეკვიზიტი: პროგრამული უზრუნველყოფის
ინჟინერია)

კურსში შეისწავლება მობილური აპლიკაციების ინჟინერია. კურსი მოიცავს ისეთ თემებს
როგორებიცაა: მობილური აპლიკაციების მომხმარებლის ინტერფეისი, აპლიკაციის
ცხოვრების ციკლი, მრავალნაკადური პროგრამირება, პროცესებს შორის კომუნიკაცია,
ინფორმაციის შენახვა, კონტენტის პროვაიდერები, ფონური სერვისები, გეო-ლოკაცია
და რუკები, ვებ სერვისები, ტელეფონია, ტექსტური შეტყობინებები, გრაფიკა და
ანიმაცია, მულტიმედია, p2p კომუნიკაცია, უსაფრთხოება. პროგრამირების გარემო

მუდმივად იცვლება; მიმდინარე კურსი განიხილავს ანდროიდის ოპერაციულ სისტემას
და მის ბოლო SDK-ს.
მობილური აპლიკაციების ინჟინერია (iOS) (პრერეკვიზიტი: პროგრამული უზრუნველყოფის
ინჟინერია)

კურსი არის შესავალი iOS-ში და პროგრამულ ენა Swift-ში. კუსრი მოიცავს ისეთ
თემებს როგორიცაა: iPhone და iPad პლათფორმებისთვის აპლიკაციების
შექმნისთვის საჭირო ხელსაწყოები და API-ები, მომხმარებლის ინტერფეისი,
multi-touch ტექნოლოგიები, ობიექტზე ორიენტირებული დიზაინი MVC პარადიგმის
გამოყენებით, მეხსიერების მენეჯმენტი, პროგრამირების ენა Swift, ანიმაცია,
მრავალნაკადური პროგრამირება, power management, performance.
დიფერენციალური განტოლებები ( პრერეკვიზიტი: კალკულუსი I)
დიფერენციალური განტოლებები მოიცავს ძირითადი ფიზიკური პროცესების აღმწერი
დიფერენციალური განტოლებების ამოხსნის მეთოდებს. ყურადღება მიექცევა როგორც
განტოლებების ანალიზურად ამოხსნის მეთოდებს, ასევე ანალიზური ამოხსნის არ
არსებობის შემთხვევაში თუ როგორ უნდა გამოვიკვლიოთ განტოლება.
რიცხვითი მეთოდები (პრერეკვიზიტები: კალკულუსი II, დიფერენციალური განტოლებები)
კურსი მოიცავს რიცხვითი ანალიზის და კომპიუტერული პროგრამა -„მათლაბის“
ძირითად მეთოდებს. შესწავლილი მეთოდები გამოყენებული იქნება
რეალური
ამოცანების ამოსახსნელად. კურსის პრაქტიკული ნაწილი სტუდენტს უნვითარებს
დამოუკიდებელი მეცნიერული მიდგომის უნარ-ჩვევებს, როდესაც მას შეეძლება
ამოცანის დასახვა და წარმატებით გადაწყვეტა მათლაბში გამოთვლითი პროცესის
იმპლემენტაციის მეშვეობით.
კომპლექსური ცვლადის თეორია ( პრერეკვიზიტი: კალკულუსი II)
კურსი ითვალისწინებს კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორიის საკვანძო
საკითხების, რომელთა გამოყენება მოიაზრება ფიზიკაში, საფუძვლიან შესწავლას.
ამასთანავე იგი წარმოგვიდგენს კალკულუსში/მათემატიკური ანალიზი II-ში ნასწავლი
ძირითადი ცნებების (უწყვეტობის, წარმოებულის, ინტეგრალის) ელეგანტურ
გამოყენებას. კომპლექსური რიცხვებისა და ფუნქციების ძირითადი თვისებებისა და
ხარისხოვანი მწკრივების გარდა, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ელემენტარული
(რაცოინალური,
ექსპონენციალური,
ლოგარითმული,
ტრიგონომეტრიული,
ჰიპერბოლური, ეილერის) ფუნქციების განხილვას, კოშის ფორმულას და მის
გამოყენებებს, სხვადასხვა ტიპის წირითი ინტეგრალების გამოთვლას ნაშთთა
თეორიის გამოყენებით, ფურიეს და ლაპლასის ინტეგრალურ გარდაქმნებს, ანალიზურ
გაგრძელებათა და რიმანის ზედაპირთა თეორიას, კონფორმულ ასახვათა საფუძვლებს.
Open Source სისტემები (პრერეკვიზიტი: პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია)
კურსი დაეთმობა open source პროექტებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის
გაცნობას. სტუდენტები შეისწავლიან open source პროექტების მართვის პროცესებს,
დეტალურად გაეცნობიან open source პროექტების კოდს და გააკეთებენ მათთვის

სასურველ პროექტებში კონტრიბუციას. კურსი აღწერს ისეთ პროექტებს როგორიცაა:
linux, git, go, react, mattermost, docker, kubernetes.
პრობლემების გადაჭრის მეთოდები მათემატიკაში I (პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
ეს არის კურსი, რომელიც სტუდენტს სთავაზობს უმაღლესი მათემატიკის საბაზისო
თეორემების გამოყენების ხერხებს სხვადასხვა საოლიმპიადო ამოცანის ამოხსნის
საშუალებით. კურსი საკმაოდ მრავალფეროვანია და მოიცავს უმაღლესი მათემატიკის
სხვადასხვა მიმართულებას, როგორიცაა: მათემატიკური ანალიზი, რიცხვთა თეორია,
გრაფთა თეორია, სიმრავლეთა თეორია, ალგებრა, გეომეტრია, ალბათობა და სხვა.
კურსი დაფუძნებული იქნება საკმაოდ საინტერესო ამოცანების ამოხსნებზე და
შესაბამისი თეორიული მასალის ათვისებაზე.
პრობლემების გადაჭრის მეთოდები მათემატიკაში II (პრერეკვიზიტი: არ აქვს)
ეს კურსი წარმოადგენს “პრობლემების გადაჭრის მეთოდები მათემატიკაში I ”- ს
კურსის გაგრძელებას. კურსი სტუდენტებს სთავაზობს უმაღლესი მათემატიკის
საბაზისო თეორემების გამოყენების ხერხებს სხვადასხვა საოლიმპიადო ამოცანის
ამოხსნის საშუალებით. კურსი საკმაოდ მრავალფეროვანია და მოიცავს უმაღლესი
მათემატიკის სხვადასხვა მიმართულებას, როგორიცაა: მათემატიკური ანალიზი,
რიცხვთა თეორია, გრაფთა თეორია, სიმრავლეთა თეორია, ალგებრა, გეომეტრია,
ალბათობა და სხვა. კურსი დაფუძნებული იქნება საკმაოდ საინტერესო ამოცანების
ამოხსნებზე და შესაბამისი თეორიული მასალის ათვისებაზე.
გაძლიერებული ალგორითმები I (პრერეკვიზიტი: მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები)
ეს არის გაღრმავებული კურსი ალგორითმებში. კურსის განმავლობაში სტუდენტები
შეისწავლიან ფუნდამენტური და ხშირად გამოყენებადი ალგორითმების და მონაცემთა
სტრუქტურების რეალურ ამოცანებში გამოყენებას.
გაძლიერებული ალგორითმები II ( პრერეკვიზიტი: გაძლიერებული ალგორითმები I)
ეს კურსი წარმოადგენს “გაძლიერებული ალგორითმები I”-ს კურსის გაგრძელებას.
კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან რთული ალგორითმების და
მონაცემთა სტრუქტურების იმპლემენტაციას. აქცენტი გამახვილებული იქნება
თეორიული საკითხების შესწავლაზე. ასევე კურსი შეეხება უმაღლესი მათემატიკის
მეთოდებს და შეასწავლის მათ გამოყენებას რეალურ ამოცანებში.
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