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არქიტექტურა

არქიტექტურის ბაკალავრი
არქიტექტურის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240
კრედიტს: ძირითადი სპეციალობა (major) - 180 კრედიტი.
დამატებითი სპეციალობა (minor) ან არჩევითი კურსები 60 კრედიტი. 1 ECTS კრედიტი გულისხმობს 25 საათს.
მომზადდეს
არქიტექტურის
ბაკალავრი
არქიტექტურის/საინჟინრო განათლების საფუძვლების
მქონე,
პრაქტიკულ
საპროექტო
საქმიანობაზე
ორიენტირებულ სპეციალისტად, კონკრეტული ამოცანის
დასმისა და მისი გადაწყვეტის უნარ-ჩვევებით, როგორც
კლასიკური
მეთოდებით,
ასევე
თანამედროვე
კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით;
- აქვს
არქიტექტურისა
საბაზო
კონცეფციების,
თეორიებისა
და
პრინციპების-არქიტექტურული
გეგმარების,
კომპოზიციის,
ინტერიერის,
ქალაქგეგმარების, არქიტექტურის ისტორიის, ცოდნა;
- აცნობიერებს არქიტექტორის პროფესიულ და ეთიკურ
პასუხისმგებლობას;
- შეუძლია არქიტექტურული გეგმარების, კომპოზიციის,
ინტერიერის,
ქალაქგეგმარების,
არქიტექტურის
ისტორიის, და არქიტექტურის
შესაბამისი
სხვა
სავალდებულო საგნების პრაქტიკაში გამოყენება;
- შეუძლია კონსტრუქციული სისტემების და მისი
კომპონენტების გაანგარიშება/კონსტრუირება;
- შეუძლია პროექტის დამუშავებისას სამგანზომილებიანი,
სივრცითი აზროვნება
- შეუძლია
არქიტექტურულ-ქალაქგეგმარებითი
ნაშრომების
შექმნა,
რომელიც
დააკმაყოფილებს
ესთეტიკურ და ტექნიკურ მოთხოვნებს
- შეუძლია არქიტექტურის ისტორიის და თეორიის,
ხელოვნების
მონათესავე
დარგების,
სახვითი
ხელოვნების, ტექნოლოგიების და ჰუმანიტარული
მეცნიერებების ცოდნის არქიტექტურულ დაპროექტებაში
გამოყენება
- შეუძლია
არქიტექტურისათვის
დამახასიათებელი
საერთო პრობლემების იდენტიფიცირება, ფორმულირება
და გადაჭრა;
- შეუძლია თანამედროვე არქიტექტურის/სამშენებლო
პრაქტიკისათვის აუცილებელი მეთოდების, ტექნიკისა

და კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება;
- შეუძლია ადამიანებსა და შენობებს, ასევე შენობებსა და
მათ
გარემოს
შორის
არსებული
ურთიერთდამოკიდებულებების
ადამიანურ
მოთხოვნილებებთან და მასშტაბებთან მისადაგება
- შეუძლია აწარმოოს დაპროეტება შესაბამისი კოდექსების,
მარეგულირებელი
დებულებების
და
ქალაქთმშენებლობითი ნორმების გათვალისწინებით
- შეუძლია სამშენებლო სამუშაოების გარემოსათვის
უვნებლად წარმართვა
- ითავისებს არქიტექტორის პროფესიულ და ეთიკურ
პასუხისმგებლობებს, საზოგადოების უსაფრთხოებასა და
ჯანმრთელობაზე, ასევე ესთეტიკურ ღირებულებზე;
მოქმედებს ეთიკის ძირითადი კანონების დაცვით
სტუდენტის შეფასება ხდება შემდეგი სახით:
ა) (A) ფრიადი - 91 ქულა და მეტი; ბ) (B) ძალიან კარგი 81-90 ქულა;
გ) (C) კარგი - 71-80 ქულა; დ) (D)
დამაკმაყოფილებელი - 61-70 ქულა; ე) (E) საკმარისი - 5160 ქულა.
შეფასების წესი

საკონტაქტო პირი

(FX) ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულის მიღების შემთხვევაში
სტუდენტს უფლება ეძლევა
დამატებით გამოცდაზე
ერთხელ კიდევ გავიდეს.
(F) ჩაიჭრა - 40 ქულის ან
ნაკლების მიღებისას სტუდენტს საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
სახელი: გაიოზ (გიზო)
გვარი: ფარცხალაძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
ტელ: (+99577) 595943
E-mail: gizopar5@yahoo.com

