საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

გეოგრაფიის დეპარტამენტი

გეოგრაფიის (minor) პროგრამა

ქუთაისი

პროგრამის სახელწოდება - გეოგრაფია
პროგრამის სახე: დამატებითი (minor)
პროგრამის ხელმძღვანელი:
ასოცირებული პროფესორი დალი მიქაუტაძე.
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი ( 1500 სთ)
სწავლების ენა – ქართული
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი – სტუდენტებმა შეიძინონ დამატებითი ცოდნა
გეოგრაფიაში, კერძოდ – რუკებზე, გეოგრაფიულ კომპონენტებზე, ბუნებრივ გარემოში
მიმდინარე პროცესების ზოგად კანონზომიერებებსა და ტურიზმის საფუძვლებზე.
პროგრამის სტრუქტურა დამატებითი სპეციალობის (minor – 60 კრედიტი) ათვისების
შესაძლებლობას იძლევა.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
პროგრამა წარმოადგენს საბაკალავრო პროგრამის სავალდებულო ნაწილს.

დარგობრივი კომპეტენციები
დარგის ცოდნა და გაცნობიერება
აცნობიერებს დედამიწაზე არსებული გეოსისტემებში მიმდინარე პროცესებს და მათი
გავლენის შედეგებს სივრცესა და დროში;
აკვირდება ბუნებრივ გარემოს და აღიქვამს მასში მიმდინარე პროცესებს
 სწორედ იყენებს გეოგრაფიულ ტერმინოლოგიას.
დარგობრივი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
მოიძიებს დამოუკიდებლად ზოგადი გეოგრაფიული მეცნიერებების მასალას
შეუძლია სივრცეში ორიენტაცია ტოპოგრაფიული რუკებისა და სხვა საშუალებების
გამოყენებით
განსაზღვრავს გეოგრაფიული მეცნიერებების გამოყენების შესაძლებლობებს, მათ როლს
საზოგადოებაში.
ზოგადი / ტრანსფერული კომპეტენციები
შეუძლია გეოგრაფიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
შეუძლია სწავლა და ცოდნის მუდმივი განახლება
ღირებულებები:
 გარემოს დაცვის ვალდებულებების შეგნების უნარი;
 ეთიკური ნორმების ცოდნის უნარი.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
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სწავლების შედეგები მიიღწევა – ვერბალური, წიგნზე მუშაობის, წერითი, კარტოგრაფიული,
დემონსტრირების, საველე მუშაობის, ჯგუფური მუშაობის, თანამშრომლობითი სწავლების,
გონებრივი იერიშის, ანალიზისა და სინთეზის მეთოდების გამოყენებით.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტთა მიღწევების შეფასება ხდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 და 2009 წლის 21 სექტემბრის №785 ბრძანებებით
განსაზღვრული შემდეგი პუნქტების გათვალისწინებით:
1. კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი
სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ.
2. დაუშვებელია სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად, მხოლოდ
დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება. სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება გარკვეული
შეფარდებით უნდა ითვალისწინებდეს:
ა) შუალედურ შეფასებას;
ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას.
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
შეფასებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით უგროვდება 51
ქულა.
6. შეფასების სისტემით დასაშვებია:
ა) ხუთი სახის დადებითი შეფასება:
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 უარყოფითი შეფასება:
ბ.ა) (FX) ვერჩააბარა - 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.
7. მე-6 პუნქტით გათავისწინებული შეფასებების მიღება ხდება შუალედური შეფასებებისა და
დასკვნითი გამოცდის შეფასების დაჯამების საფუძველზე.
8. სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში. დასკვნით და
შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არანაკლებ 10 დღისა.
სასწავლო კურსში სტუდენტის მიღწევების შეფასების დამატებითი კრიტერიუმები
განისაზღვრება შესაბამისი სილაბუსით.

3

დამატებითი (Minor) პროგრამა – გეოგრაფია
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ტოპოგრაფია – გეოდეზია
(რუკათმცოდნეობა)
ზოგადი დედამიწისმცოდნეობა
მსოფლიოს ბუნებრივი
რესურსები და დაცვა
საქართველოს გეოგრაფია
მსოფლიოს ქვეყნებისა და
რეგიონების საზოგადოებრივი
გეოგრაფია

8

გეოურბანისტიკა
ტურიზმის საფუძვლები და
გეოგრაფია
მსოფლიოს გლობალური
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მოსახლეობის გეოგრაფია

მღვიმეთმცოდნეობა
ტურიზმის მენეჯმენტი და
12
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მოსახლეობის გეოგრაფია
მღვიმეთმცოდნეობა
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დასკვნის უნარი
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ტურიზმის
მარკეტინგი

მენეჯმენტი

რეკრეაციული გეოგრაფია

მსოფლიოს გლობალური
პრობლემები

ტურიზმის საფუძვლები და
გეოგრაფია

გეოურბანისტიკა

მსოფლიოს ქვეყნებისა და
რეგიონების საზოგადოებრივი
გეოგრაფია

საქართველოს გეოგრაფია

და

მსოფლიოს ბუნებრივი რესურსები
და დაცვა

ზოგადი დედამიწისმცოდნეობა

ტოპოგრაფია – გეოდეზია
(რუკათმცოდნეობა)

საგნები

კომპეტენციების ცხრილი

+
+
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სასწავლო კურსის ანოტაციები
ტოპოგრაფია – გეოდეზია (rukaTmcodneoba) (5 კრედიტი)
კურსის კოდი – NGB0400

კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს: დედამიწის გარეგანი სახე; ელიფსოიდი; გეოგრაფიული
კოორდინატები; დედამიწის სფერული სახის გავლენის განსაზღვრა; მასშტაბები;
მიმართულების ორიენტირება ანუ გაგნება; კუთხმზომი იარაღები; აგეგმვის ზოგადი კანონი
და აგეგმვის ზოგადი მეთოდები; დედამიწის რელიეფის გამოსახვა სიბრტყეზე; საკითხები
კარტომეტრიიდან; ნიველობა და მისი სახეები; რუკების საერთაშორისო ნომენკლატურა.
შესწავლის წინაპირობაა:სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფია.
ზოგადი დედამიწისმცოდნეობა (5 კრედიტი)
კურსის კოდი – NGB0120

კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს: გეოგრაფიულ მეცნიერებათა სისტემა; გეოგრაფიული
სივრცის ცნება; დედამიწა, როგორც პლანეტა; დედამიწის ზედაპირის აგებულების ძირითადი
ნიშნები; დედამიწის ლანდშაფტური გარსის მთლიანობა; ნივთიერებისა და ენერგიის ბრუნვა;
რიტმული მოვლენები ლანდშაფტურ გარსში; ზონალობის კანონი აზონალური მოვლენები
ლანდშაფტურ გარსში; დედამიწის ლანდშაფტური გარსის განვითარება; ადამიანი და
გეოგრაფიული გარემო.
კურსის შესწავლის წინაპირობაა:სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფიის კურსის დაუფლება.
მსოფლიოს ბუნებრივი რესურსები და დაცვა (5 კრედიტი)
კურსის კოდი – NGB0250

კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს: ბუნება და საზოგადოება; ბუნებრივი რესურსები და მათი
კლასიფიკაცია; მიწის, ატმოსფეროს, წყლის რესურსების გამოყენება და დაცვა; მინერალური
რესურსების გამოყენება და დაცვა; ბიოლოგიური რესურსები და დაცვა; დაცული
ტერიტორიების ძირითადი ტიპები.
კურსის შესწავლის წინაპირობაა: სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფიის კურსის დაუფლება.
საქართველოს გეოგრაფია (5 კრედიტი)
კურსის კოდი – NGB0380

კურსი მოიცავს
შემდეგ თემებს: საქართველოს მდებარეობა – გეოპოლიტიკური,
სატრანსპორტო, ფიზ–გეოგრაფიული; საქართველო და კავკასია; საქართველოს გეოლოგია და
წიაღისეული; რელიეფის ტიპეპი, რელიეფთან დაკავშირებული პრობლემები; საქართველოს
კლიმატი, შიდა წყლები, ნიადაგ–მცენარეული საფარი, ლანდშაფტები; საქართველოს
გეოგრაფიული და ეკოლოგიური პრობლემები; საქართველოს ცალკეული რაიონების ფიზ–
გეოგრაფიული მდებარეობა.საქართველოს ბუნებბრივი პირობების და რესურსების
სამეურნეო შეფასება; მოსახლეობისა და შრომითი რესურსების გეოგრაფია; მეურნეობის
დარგების ზოგადი დახასიათება; საქართველოს რეგიონების ეკონომ–გეოგრაფიული
დახასიათება–განვითარების პერსპექტივები.
კურსის შესწავლის წინაპირობაა: სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფიის კურსის დაუფლება.
მსოფლიოს ქვეყნებისა და რეგიონების საზოგადოებრივი გეოგრაფია (5 კრედიტი)
კურსის კოდი – NGB0340

კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს: თანამედროვე მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა, მსოფლიოს
ბუნებრივი რესურსების გეოგრაფია, მსოფლიოს მოსახლეობის გეოგრაფია, სამეცნიერო–
ტექნიკური რევოლუცია და მსოფლიო მეურნეობა; მსოფლიო მეურნეობის დარგების
გეოგრაფია; მსოფლიო რეგიონალური გეოგრაფია; თანამედროვე გლობალური პრობლემები.
კურსის შესწავლის წინაპირობაა:სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფიის კურსის დაუფლება.
გეოურბანისტიკა (5 კრედიტი)
კურსის კოდი – NGB0101

კურსი მოიცავს
შემდეგ თემებს: ქალაქის მოსახლეობა: მოსახლეობის ფორმირება;
მოსახლეობის სტრუქტურა; ქალაქის ტერიტორიაზე მოსახლეობის განაწილება; ქალაქის
სოციალური გეოგრაფია; ქალაქის ფუნქციები და ფუნქციურ-გეგმარებითი ორგანიზაცია:
ქალაქის ფუნქციები; ქალაქის ფუნქციური ზონები; ქალაქიგეგმარებითი სტრუქტურა;
ქალაქის ცენტრი; შიგასაქალაქო ტერიტორიული სტრუქტურების ფორმირება: ქალაქის
ტერიტორია და საქალაქო მიწების გამოყენება; ქალაქის შიგა სტრუქტურების მოდელები;
ქალაქის მორფოლოგია. ქალაქის განვითარების პროგნოზირების, დაგეგმვისა დამართვის
პრობლემები: ქალაქი სისტემური კვლევის ობიექტი; ქალაქების მოდელირება; ქალაქის
განვითარების, დაგეგმვისა და მართვის პრობლემები.
კურსის შესწავლის წინაპირობაა: სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფიის კურსის დაუფლება.
ტურიზმის საფუძვლები და გეოგრაფია (5 კრედიტი)
კურსის კოდი – NGB0421

კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს: ტურიზმი XX საუკუნის ფენომენი; ტურიზმის განვითარების
ისტორია; ტურიზმის ძირითადი ცნებები; ტურიზმის ინდუსტრიის მთავარ სეგმენტები
(ტრანსპორტირება, დაბინავება, კვება და გართობა); ტურისტული მოთხოვნები და
წინადადებები; ტურისტული ბაზრის ელემენტები; ტურისტული ორგანიზაციის სახეები –
ტუროპერატორები, ტურაგენტები და ტურისტულ ფირმები. ტურიზმი, როგორც გლობალურ
სოციალურ მოვლენა; ტურიზმის მსოფლიო ინდუსტრია; პოლიტიკური გეოგრაფია და
ტურიზმი; თანამედროვე ტურიზმის მასშტაბები და ტიპები.
კურსის შესწავლის წინაპირობაა:სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფია, საქართველოს
გეოგრაფიის კურსების დაუფლება.
მსოფლიოს გლობალური პრობლემები (5 კრედიტი)
კურსის კოდი – NGB0260

კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს: გლობალური პრობლემების საგნის მიზნები და ამოცანები;
გლობალური პრობლემების სამი მიმართულება; გლობალური პრობლემები და
საერთაშორისო ორგანიზაციები; მსოფლიო მოსახლეობა და დემოგრაფიული პრობლემები;
მსოფლიოს მეურნეობა და გლობალური პრობლემები; მსოფლიოს ბუნებრივი რესურსები და
ეკოლოგიური პრობლემები.
კურსის შესწავლის წინაპირობაა:სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფიის კურსის დაუფლება.
რეკრეაციული გეოგრაფია (5 კრედიტი)
კურსის კოდი – NGB0310

კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს: ცნება რეკრეაციის შესახებ, რეკრეაციის კვლევის მეთოდები
და ამოცანები; რეკრეაციული სისტემა;
რეკრეაციის ძირითადი ცნებები; რეკრეაციის
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ფუნქციები; რეკრეაციული დარაიონება, თანამედროვე პრობლემები. საქართველოს
რეკრეაციული რაიონები და განვითარების პერსპექტივები.
კურსის შესწავლის წინაპირობაა:სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფიის, ტურიზმის
საფუძვლებისა და გეოგრაფიის კურსების დაუფლება.
მოსახლეობის გეოგრაფია – (5 კრედიტი)
კურსის კოდი – NGB0241

კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს: მოსახლეობის რიცხოვნება და კვლავწარმოება; მოსახლეობის
სტრუქტურა; რასობრივ-ეთნიკური შემადგენლობა; მოსახლეობის მიგრაცია; შრომითი
რესურსები და მათი გამოყენება; მოსახლეობის ტერიტორიული განლაგება; განსახლების
ზოგადი დახასიათება; ქალაქიების განვითარება და თანამედროვე ურბანიზაცია; სასოფლო
განსახლება.
კურსის შესწავლის წინაპირობაა: სოციალური და ეკონომიკური გეოგრაფია.
მღვიმეთმცოდნეობა – (5 კრედიტი)
კურსის კოდი – NGB0270

კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:
სპელეოლოგიის მიზანი, შინაარსი, მნიშვნელობა და
კვლევის მეთოდები; სპელეოლოგიის განვითარების მოკლე ისტორია, მღვიმეთა ზოგადი
კლასიფიკაცია; კარსტული მღვიმეების წარმოშობა განვითარების პირობები და პროცესები;
მღვიმეთა გეოლოგია; მთვიმეთა მორფოლოგია; მღვიმეთა განვითარების ფაზები;
მეტეოროლოგიურ-კლიმატური რეჟიმი; ჰიდროლოგიური რეჟიმი; ფლორა და ფაუნა;
ვულკანური მღვიმეები; აბრაზიული მღვიმეები; სხვადასხვა წარმოშობის მღვიმეები;
რეგიონული სპელეოლოგია.
კურსის შესწავლის წინაპირობაა: სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფიის კურსის დაუფლება.
ტურიზმის მენეჯმენტი და მარკეტინგი (5 კრედიტი)
კურსის კოდი – NGB0411

კურსი მოიცავს
შემდეგ თემებს: ტურიზმის მარკეტინგის საფუძვლები; მარკეტინგის
ძირითადი კატეგორიები ტურიზმში,
ბაზრის ელემენტები; ტურისტული ბაზრის
სეგმენტები, ტურიზმის მარკეტინგის მართვა და დაგეგმარება. შეისწავლება ტურისტული
საქმიანობის მენეჯმენტის განვითარების ისტორია, მენეჯმენტის ძირითადი სკოლები და
კონცეფციები; ძირითადი ფუნქციები და მეთოდები; ტურისტული ფირმის მენეჯერის
ტიპები; პერსონალის მართვა და მენეჯმენტის ეფექტურობა ტურიზმში.
კურსის შესწავლის წინაპირობაა: კურსის შესწავლის წინაპირობაა:სოციალურ–ეკონომიკური
გეოგრაფიის, ტურიზმის საფუძვლებისა და გეოგრაფიის კურსების დაუფლება.
გეოგრაფიის დეპარტამენტის ადამიანური და მატერიალური რესურსები
მაინორის პროგრამა ხორციელდება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის
ბაზაზე. დეპატრამენტი შედგება 11 წევრისაგან:
1. ასოცირებული პროფესორი – დალი მიქუტაძე (დეპარტამენტის კოორდინატორი);
2. სრული პროფესორი – ოთარ ჩხეიძე;
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3. ასოცირებული პროფესორი – აბელი მახარაძე;
4. ასოცირებული პროფესორი – ია იაშვილი;
5. ასოცირებული პროფესორი – ციცინო დავითულიანი;
6. ასოცირებული პროფესორი – ნანა ბლიაძე;
7. ასოცირებული პროფესორი – მზია კუბეცია;
8. მოწვეული სპეციალისტი – ელდარი ბასილაძე;
9. მოწვეული სპეციალისტი – ინდიკო ტყეშელაშვილი;
10. მოწვეული სპეციალისტი – ფიქრია ჯინჯიხაძე;
11. ტექნიკური პერსონალი – ცირა ყიფიანი.
სასწავლო პროცესის განსახორციელებლად სტუდენტს საშუალება ექნება აქტიურად
გამოიყენოს

–

დეპარტამენტში

კარტოგრაფიული

მასალა;

არსებული

საბაზო

მრავალრიცხოვანი

მიმართულებაზე

არსებული

ლიტერატურურა

და

კომპიუტერები

და

ინტერნეტი, საფონდო მასალები და GIS პროგრამები. საქართველოს რეგიონებში სასწავლო–
სამეცნიერო ექსპედიციების ჩატარებისათვის დეპარტამენტს გააჩნია საჭირო აღჭურვილობა.
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