სწავლების საფეხური

პროფესიული, III საფეხური

სპეციალობა
სპეციალობა

მეტყევეობა

პროგრამის ტიპი

აკადემიური

პროგრამის ხელმძღვანელი

დავით გვიანიძე - ასოცირებული პროფესორი

მისანიჭებელი აკადემიური
ხარისხი
სწავლების ფორმა

მეტყევის (ტყის მჭრელის, ტაქსატორის) მესამე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
დღის სწავლება

პროგრამის მოცულობა

45 კრედიტი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა

პროგრამაზე სასწავლებლად დაიშვება პირი, რომელსაც გავლილი აქვს ამ პროგრამის
II საფეხური
ან წარმოადგენს შესაბამისი პროფესიული განათლების აღიარების
დოკუმენტს.
ქართული

სწავლების ენა
სწავლების
ფორმატი
საგანმანათლებლო
საგანმანათლებლო
პროგრამის აქტუალობა და
მიზანი

სწავლის შედეგები და
კომპეტენციები

დასაქმებ
დასაქმების სფეროები
სფეროები

ლექცია, პრაქტიკული,
ლაბორატორიული სამუშაო, საწარმოო პრაქტიკა,
ინდივიდუალური მუშაობა
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „მეტყევეობის“ III
საფეხური
ორიენტირებულია მეტყევეობის ძირითადი საკითხების შესწავლასა და პროფესიულ
საქმიანობაში გამოყენებაზე,
მოამზადოს სპეციალისტი სატყეო ტექნოლოგიების
სფეროში; გამოუმუშავოს მას დასმული ამოცანის ანალიზის და მისი პრაქტიკული
გადაწყვეტის უნარჩვევები. მოამზადოს სპეციალისტი, რომელიც აღჭურვილი იქნება
შესაბამისი ცოდნით/უნარებით, თანამედროვე მეთოდებითა და ტექნოლოგიებით ტყის
გონივრული მართვის პროგრამის განხორციელების საქმეში.
გაცნობიერება.. იცნობს: ხე-ტყის დამზადებისა და გადამამუშავებელი
ცოდნა და გაცნობიერება
საწარმოების ძირითადი მოწყობილებების და მექანიზმების მუშაობის/ექსპლოატაციის
ზოგადი პრინციპებს;
–დახერხილი მერქნის კლასიფიკაცია
–მცენარეთა სამყაროს სისტემატიკურ მორფოლოგიური კლასიფიკაციის ცოდნა.
–კორომების აღნაგობის, ასაკის, სახეობრივი შედგენილობის და დადგენა დაზუსტება.
–ტყეთ მოწყობის უმთავრესი პრინციპების ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების
გამომუშავება.
–შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების ზოგადი ცოდნა;
–ადგილობრივი და ინტროდუცირებული მერქნიან მცენარეთა მაღალ პროდუქტიული
სახეობათა განსაზღვრა.
–ტყის არამერქნითი სარგებლობა
უნარი.. შეეძლება: ტყის ბიოეკოლოგიური ჯგუფების
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
გამოცნობა და სახეობრივი შემადგენლობის განსაზღვრა.
–ტყის ჭრების კლასიფიკაციის მოხედვით მცენარეთა მონიშნვა
–ტყის თესლის შეგროვება, გამორჩევა, დახარისხება, შენახვა, ტრანსპორტირება, თესვა.
–სათბურების, დახურული და ღია კვლების მომზადება თესლის დასათესად ნიადაგის
გადაბარვა განოყიერება გაფხვიერება .ჩითილების გადარგვა და პიკირება , ნაკვეთში
გადატანა, მოვლა-აღზრდა სტანდარტულ ზომებში.
–ტყეების დაყოფა ხნოვანების , ტიპების ბონიტეტის კლასების მიხედვით.
–ტყის კულტურების გამოყოფა გაბატონებული სახეობების მიხედვით.
–ხეების მოჭრის მორთრევისა და საწყობებში მისი დაწყობის სტანდარტების ცოდნა.
უნარი.. შეუძლია პრობლემის გადასაჭრელად გამოიყენოს ინფორმაცია და
დასკვნის უნარი
გამოავლინოს დასკვნის დამოუკიდებლად გაკეთების გარკვეული უნარი.
უნარი..
შეუძლია მეტყევეობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
კომუნიკაციის უნარი
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენება;
ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია მშობლიურ ენაზე. უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება;
უნარი.. შეუძლია წყაროების მოძიება, დამუშავება, სწავლის დაგეგმვა.
სწავლის უნარი
სწავლის შემდგომ საფეხურზე გაგრძელების უზრუნველყოფა.
ღირებულებები.. იცნობს პროფესიული საქმიანობის დამახასიათებელ ღირებულებებს;
ღირებულებები
უნივერსიტეტის ეთიკურ ნორმებს. იცის მეტყევეობის
მნიშვნელობა მდგრადი
განვითარების პირობებში
სპეციალისტი შეიძლება დასაქმდეს სატყეო მეურნეობებში, დაცულ ტერიტორიებსა
და ხე-ტყის დამზადება-გადამუშავების საწარმოებში.

აკადემიური რესურსი

მატერიალურმატერიალურ-ტექნიკური
ბაზა

საგანმანათლებლო
პროგრამის სტრუქტურა

შეფასების სისტემა

პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს ფაკულტეტის 1 სრული და 1
ასოცირებული პროფესორი, მოწვეული აკადემიური დოქტორები და პრაქტიკოსი
მეტყევეები.
სასწავლო პროგრამის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა შესაძლებელია
ფაკულტეტის სასწავლო-საცდელ ბაზაზე, ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში, მტირალას
ეროვნულ პარკში და აჭარის სატყეო მეურნეობებში. აქვე შესაძლებელია სასწავლო
პრაქტიკის მაღალ დონეზე ჩატარება.
პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობა 3 წელია.
მოიცავს 45 კრედიტს. საიდანაც 25 კრედიტი ეთმობა ძირითადი დისციპლინებს,
ხოლო სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკისატვის გათვალისწინებულია 20 კრედიტი.
სასწავლო კურსები
უცხო ენა 4 კრედიტი
ქართული ენა მეტყველების კულტურა 3 კრედიტი
ინფორმატიკა 3 კრედიტი
მეტყევეობის
მეტყევეობის საფუძვლები 4 კრედიტი
ტყეთმოწყობის საფუძვლები 4 კრედიტი
სატყეო ტაქსაციის საფუძვლები 4 კრედიტი
სატყეო ენტოენტო-ფიტოპათოლოგიის საფუძვლები 3 კრედიტი
სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა 20 კრედიტი
(ადეკვატურია პროფესიული სტუდენტის კრედიტების გაანგარიშების წესში
მითითებული შეფასების სისტემის)
დადებით შეფასებად ჩაითვლება:
•
ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
•
ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
•
კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
•
დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;
უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ
პროფესიულ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა
დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ
პროფესიული სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას
საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა.
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწ ავლის შედეგების ერთჯერადად მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია.
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე
დასკვნით გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10
დღეში.
შეფასების ფორმა:
•
შუალედური შეფასება
•
დასკვნითი შეფასება
შეფასების მეთოდი:
• ტესტი
• ზეპირი გამოკითხვა
• პორტფოლიო
• ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი
• დაკვირვება და დემონსტრირება

