
 
   
 

 
   
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: კომპიუტერული მეცნიერება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი/Bachelor of Computer Science 

სწავლების ენა: ინგლისური ენა 

სწავლის ხანგრძლივობა: რვა სემესტრი (4 წელი) 

პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი  

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი ვერ შეძლებს 4 (ოთხი) აკადემიური წლის, ანუ 8 (რვა) სემესტრის განმავლობაში პროგრამის 
სავალდებულო კომპონენტების დაძლევას და მინიმუმ 240 (ორას ორმოცი) კრედიტის მოპოვებას, მას ეძლევა შესაძლებლობა,  დამატებითი 
სემესტრ(ებ)ის განმავლობაში, ამოწუროს პროგრამა და მოიპოვოს შესაბამისი აკადემიური ხარისხი. 

 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

 
პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს: 

საქართველოს სრული ზოგადი, ან 
მასთან გათანაბრებული 
განათლების მქონე  მოქალაქეს 

რომელმაც დადებითი შეფასება მოიპოვა ერთიან ეროვნულ გამოცდებში  
 
შენიშვნა: ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტს მოუწევს ინგლისური ენის კომპეტენციის 50%+1 
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ფლობის დადასტურება, ასევე დამატებით საგნად მათემატიკა ან/და ფიზიკა ჩაბარება.  
 

საქართველოს/უცხო ქვეყნის 
სრული ზოგადი, ან მასთან 
გათანაბრებული განათლების 
მქონე მოქალაქეს 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე, საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე (იხ. 
https://mes.gov.ge/content.php?id=6772&lang=geo) 
 
 

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს,  ასევე, ბაკალავრიატის სტუდენტს, რომელიც ჩაირიცხება პროგრამაზე სხვა უსდ-დან გადასვლის წესით ან შიდა 
მობილობით, საქართველოს კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტის რეგულაციების შესაბამისად.  

 

პროგრამის მიზნები 
 

ალტე უნივერსიტეტსი კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კურსდამთავრებული, რომელიც პროგრამის 
ფარგლებში მიღებული კომპიუტერული მეცნიერების თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შეძლებს არსებული პროგრამული 
პროდუქტების ანალიზს და განვითარებას ან ახალი პროგრამული გადაწყვეტილებების შექმნას სხვადასხვა სფეროს ამოცანებისთვის, თანამედროვე 
სტანდარტების და კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით, პროფესიული ეთიკის გათვალისწინებით. კურსდამთავრებულს ასევე 
შეეძლება, განსაზღვროს საკუთარი სწავლის საჭიროებები და დამოუკიდებლად მიიღოს ახალი ცოდნა კომპიუტერული მეცნიერებების სწრაფად 
განვითარებად სფეროში ან გააგრძელოს სწავლა შემდეგ საფეხურზე. 

 

პროგრამის სწავლის შედეგები 
 

 პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ სტუდენტი: 
1 განსაზღვრავს კომპიუტერული მეცნიერებების ფუნდამენტური ცოდნის არეების ძირითად საკითხებს;   
2 აღწერს უშუალოდ კომპიუტერული მეცნიერებების და მისი გამოყენებით სხვა სფეროს პროექტების განხორციელებისათვის აუცილებელ 

პროგრამულ და ტექნიკურ საშუალებებს;   
3 განიხილავს კომპიტერული მეცნიერებების ამოცანების/პროექტების განხორციელება-დანერგვასთან დაკავშირებულ ალგორითმებს და 

შეუსაბამებს სათანადო პროგრამულ საშუალებებს;   
4 კომპიუტერული მეცნიერებების სხვადასხვა ამოცანის/პროექტის შემუშავების/ განვი-თარების/დანერგვის პროცესში განსაზღვრავს და 

აკავშირებს დამკვეთისა და მომხმარებლის ინტერესებს.   
5 გეგმავს, ქმნის და აანალიზებს კომპიუტერულ მეცნიერებებზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც შეესაბამება წინასწარ 

განსაზღვრულ მოთხოვნებს და დარგობრივ სტანდარტებს.    
6 შეუძლია ეფექტური კომუნიკაცია სხვადასხვა პროფესიულ კონტექსტში.   
7 პროფესიული საქმიანობისას, იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებებს ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების საფუძველზე. 

https://mes.gov.ge/content.php?id=6772&lang=geo
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8 შეუძლია გუნდური მუშაობა და მცირე გუნდის მართვა კომპიუტერული მეცნიერებების გადაწყვეტილებების შემუშავება-განვითარების 
პროცესში.   

9 განსაზღვრავს ინდივიდუალურ სასწავლო საჭიროებებს და გეგმავს საკუთარ განვითარებას პროფესიულ სფეროში.   

 

სტუდენტის მიღწევების შეფასება 
 

ზოგადი წესები 
 

შეფასების 
კომპონენტები  
 

შუალედური (მრავალჯერადი, მ.შ. შუალედური გამოცდა) შეფასება - მაქსიმალური შეფასების არანაკლებ 60 % და 
არაუმეტეს 70 % 
დასკვნითი (ერთჯერადი - დასკვნითი გამოცდა) შეფასება - მაქსიმალური შეფასების არაუმეტეს 40 % და არანაკლებ 30% 
 
შენიშვნა: ჯამური შეფასება წარმოადგენს შუალედური შეფასების და დასკვნითი გამოცდის შეფასების ჯამს 

შეფასების 
მეთოდები  

ზეპირი/წერითი გამოცდა/გამოკითხვა, დისკუსიაში მონაწილეობა, ტესტი, პრეზენტაცია, პრაქტიკული დავალება, 
რეფერატი, თეორიული  დავალების შესრულება, პროექტის განხორციელება და სხვ.                    

შეფასების 
კრიტერიუმი 

შეფასების მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე და 
დეტალურადაა აღწერილი შესაბამის სილაბუსებში 

1. შუალედური და დასკვნითი გამოცდა სავალდებულოა. სავალდებულო სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს შეფასების სხვა  საშუალებებსაც, რაც 
აისახება შესაბამის სილაბუსში. 

2. შეფასების თითოეულ კომპონენტს/მეთოდს განსაზღვრული აქვს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, რაც, სასწავლო კურსის სპეციფიკისა და 
სწავლის შედეგების მიღწევის ინტერესის გათვალისწინებით, სხვადასხვა სასწავლო კურსში განსხვავებული შეიძლება იყოს იმის 
გათვალისწინებით, რომ; 

3. დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არ  უნდა აღემატებოდეს დასკვნითი შეფასების 60%-ს. 

4. მინიმალური დადებითი შეფასება არ უნდა გამოვიდეს 51 ქულაზე ნაკლები და 60 ქულაზე მეტი. 

სასწავლო კურსის დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ქვს 
სტუდენტს, რომელსაც: 

საბაკალავრო პროექტის ანგარიშის დაცვაზე გასვლის უფლება ქვს სტუ-
დენტს, რომელსაც: 



3 | Page 
 

 
   
 

 

1. სასწავლო კურსების სავალდებულო კომპონენტ(ებ)ში  მინიმალური 
დადებითი ქულა აქვს  მოპოვებული; 
2. შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური 
ქულის გათვალისწინებით უგროვდება არანაკლებ 51 ქულა, ანუ 
სემესტრის განმავლობაში შუალედური შეფასებებით დაგროვილი აქვს 
ამა თუ იმ სასწავლო კურსის სილაბუსით განსაზღვრული მინიმალური 
დამშვები ქულა. 

საბაკალავრო პროექტის შუალედური შეფასებისა და დაცვის 
მინიმალური დადებითი ქულების გათვალისწინებით უგროვდება 
არანაკლებ 51 ქულა 

შეფასების  სისტემა 

სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის #3 ბრძანებით განმტკიცებული 
სტუდენტთა შეფასების 100-ქულიანი სისტემა. შეფასებათა მაქსიმალური ჯამური ქულა უდრის 100 (ასს), შესაბამისად, მაქსიმალური დადებითი 
შეფასება 100 ქულაა, ხოლო მინიმალური დადებითი შეფასება არის 51 ქულა 
 
A - ფრიადი - 91-100 ქულა 
B - ძალიან კარგი - 81-90 ქულა 
C - კარგი - 71-80 ქულა 
D - დამაკმაყოფილებელი - 61-70 ქულა 
E - საკმარისი - 51-60 ქულა 
Fx - ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულა 
F - ჩაიჭრა -0-40 ქულა 

შეფასება სასწავლო 
კურსებში 

დადებითი შეფასებებია:  
A, B, C, D, E.   
უარყოფითი შეფასებებია:  
1) FX -  ნიშნავს, რომ სტუდენტს გამოცდის ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და მას ეძლევა დამოუკიდებელი 
მუშაობით დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება იმავე სემესტრში იმის გათვალისწინებით, რომ დამატებითი 
გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში;  
2) F - ნიშნავს, რომ სტუდენტი ხელმეორედ შეისწავლის სასწავლო კურსს რომელიმე მომდევნო სემესტრში და ჩააბარებს 
დასკვნით გამოცდას. 

 
საბაკალავრო 
პროექტის  
შეფასება 

 

დადებითი შეფასებებია:  
A, B, C, D, E.   
უარყოფითი შეფასებებია:  
1) FX -  ნიშნავს, რომ სტუდენტს პროექტის დასაცავად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 
შედეგის გაუმჯობესებისა და დამატებით  დაცვაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 
2) F - ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას პროექტი მომდევნო სემესტრში 
ახლიდან აქვს შესასრულებელი. 



4 | Page 
 

 
   
 

 

კურიკულუმი  

სემეტრი სასწავლო კურსი წინაპირობა კრედიტი 
საკონტაქტო 

საათები 
ინსტრუქტორი 

I კალკულუსი I არ აქვს 5 44 მარიამ ბერიაშვილი 
I შესავალი პროგრამირებაში არ აქვს 5 44 თეიმურაზ სახელაშვილი 

I აკადემიური წერა არ აქვს 5 44 მადონა გიორგაძე 
I ფიზიკა არ აქვს 5 44 ჯუანშერ ჯეჯელავა 
I ინგლისური ენა 1 არ აქვს 5 44 სოფიო მორალიშვილი 

I ტექნოლოგიების ისტორია არ აქვს 5 44 ზაზა დობორჯგინიძე 
  

II კალკულუსი II კალკულუსი I 5 44 მარიამ ბერიაშვილი 

II ობიექტზე ორიენტირებული 
პროგრამირება შესავალი პროგრამირებაში 

5 44 თეიმურაზ სახელაშვილი, გრიგოლ 
თანიაშვილი 

II 
წრფივი ალგებრა და 
დისკრეტული მათემატიკა კალკულუსი I 

5 44 
ნატო ჯორჯიაშვილი 

II ვებ დეველოპმენტის შესავალი არ აქვს 5 44 ნანი არაბული 
II ინგლისური ენა 2 ინგლისური ენა 1 5 44 სოფიო მორალიშვილი 
II შესავალი ელექტრონიკაში ფიზიკა 5 44 გიორგი ჩაჩუა 

  

III 
კომპიუტერის არქიტექტურა 

შესავალი ელექტრონიკაში, 
წრფივი ალგებრა და 
დისკრეტული მათემატიკა 

5 44 სალომე ონიანი, 
ლაშა ნოზაძე 

III 
ალბათობა და სტატისტიკა 

კალკულუსი II, 
წრფივი ალგებრა და 
დისკრეტული მათემატიკა 

5 44 
ელენე ჩიქოვანი 

III მონაცემთა სტრუქტურები და 
ალგორითმები 

ობიექტზე ორიენტირებული 
პროგრამირება 

5 44 
გურამი კერეჭაშვილი 

III ტექ მეწარმეობა არ აქვს 5 44 ზურაბ პერტაია 
III �ომპიუტერული გრაფიკა არ აქვს 5 45 სალომე მუხაშავრია 
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III 
პროგრამირების ენა Java 

ობიექტზე ორიენტირებული 
პროგრამირება 

5 44 
გიორგი შალვაშვილი 

  

IV 
ოპერაციული სისტემები 

ობიექტზე ორიენტირებული 
პროგრამირება, 
კომპიუტერის არქიტექტურა 

5 44 
ლაშა ნოზაძე, გიორგი გამდლიშვილი 

IV რელაციური მონაცემთა ბაზების 
შესავალი 

მონაცემთა სტრუქტურები 
და ალგორითმები 

5 44 გიგა გოცირიძე, 
გრიგოლ თანიაშვილი 

IV 
მიკროპროცესორების შესავალი 

შესავალი ელექტრონიკაში, 
ობიექტზე ორიენტირებული 
პროგრამირება 

5 44 
გიორგი ჩაჩუა 

IV 
ქსელების საფუძვლები 

ობიექტზე ორიენტირებული 
პროგრამირება, 
კომპიუტერის არქიტექტურა 

5 44 
არჩილ შენგელია 

IV 
მობილური აპლიკაციის 
დეველოპმენტი 

პროგრამირების ენები Java, 
კომპიუტერული გრაფიკა 

5 44 
ნიკოლოზ კაციტაძე 

IV 

გამოთვლადობის თეორია 

კალკულუსი II, 
წრფივი ალგებრა და 
დისკრეტული მათემატიკა, 
მონაცემთა სტრუქტურები 
და ალგორითმები 

5 44 

ნანა დიხამინჯია 
  

V 
სისტემური ადმინისტრირების 
საფუძვლები 

ქსელის საფუძვლები,  
ოპერაციული სისტემები 

5 44 
ნანი არაბული, 
დავით გულუა 

V 
ქსელური სისტემების მართვა ქსელის საფუძვლები 

5 44 
გიორგი გამდლიშვილი, 
ნანი არაბული 

V 
NoSQL მონაცემთა ბაზები 

რელაციური მონაცემთა 
ბაზების შესავალი 

5 44 
დავით გულუა 

V 
�ონაცემთა ანალიზი 

მონაცემთა სტრუქტურები 
და ალგორითმები,  
ალბათობა და სტატისტიკა 

5 44 
გიგა კიკორია 
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V 
მანქანური სწავლება 

მონაცემთა სტრუქტურები 
და ალგორითმები,  
ალბათობა და სტატისტიკა 

5 44 
გურამი კერეჭაშვილი 

V სისტემური დაპროგრამება ოპერაციული სისტემები 5 44 დავით გულუა 
  

VI 

სტუდენტური პროექტი 

ქსელური სისტემების 
მართვა,   
მობილური აპლიკაციების 
დეველოპმენტი, 
ოპერაციული სისტემები 

5 44 პროგრამის აკადემიური პერონალი, 
დამოკიდებული პროექტის 
სპეციფიკაზე 

VI 

შესავალი კიბერუსაფრთხოებაში 

ქსელური სისტემების 
მართვა, 
მონაცემთა სტრუქტურები 
და ალგორითმები 

5 44 
გიორგი იაშვილი, 
გიორგი გამდლიშვილი 

VI 

მონაცემთა ინჟინერია 

ალბათობა და სტატისტიკა, 
ოპერაციული სისტემები, 
რელაციური მონაცემთა 
ბაზების შესავალი 

5 44 გიორგი მერკვილაძე, 
ანა ჯაფარიძე 

VI 
პროგრამული უზრუნველყოფის 
ტესტირების საფუძვლები პროგრამირების ენა Java 

5 44 
თინათინ ცირეკიძე 

VI 
IoT - ჭკვიანი სისტემები 

მიკროპროცესორების 
შესავალი,  
პროგრამირების ენა Java 

5 44 
ზურაბ მესხიძე 

VI 
UI/UX დიზაინი 

ოპერაციული სისტემები,  
კომპიუტერული გრაფიკა 

5 44 
თეიმურაზ ბარათაშვილი 

  

VII 
საბაკალავრო პროექტი 1 სტუდენტური პროექტი 

5 44 
პროგრამის აკადემიური პერონალი, 
დამოკიდებული პროექტის 
სპეციფიკაზე 
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VII 

პროგრამული უზრუნველყოფის 
ინჟინერია 

რელაციური მონაცემთა 
ბაზების შესავალი,  
პროგრამული 
უზრუნველყოფის 
ტესტირების საფუძვლები 

5 44 

თამარ ბოსიკაშვილი 
VII Devops ოპერაციული სისტემები 5 44 გიგა გოცირიძე 
VII არჩევითი   5 44   
VII არჩევითი   5 44   
VII არჩევითი   5 44   

  

VIII 
საბაკალავრო პროექტი 2 საბაკალავრო პროექტი 1 

5 44 
პროგრამის აკადემიური პერონალი, 
დამოკიდებული პროექტის 
სპეციფიკაზე 

VIII 
IT პროექტების მენეჯმენტი 

პროგრამული 
უზრუნველყოფის ინჟინერია 

5 44 
ლელა მაჩაიძე 

VIII არჩევითი   5 44   
VIII არჩევითი   5 44   
VIII არჩევითი   5 44   
VIII არჩევითი   5 44   

არჩევითი კურსები 

VII/VIII Angular 
ვებ დეველოპმენტის 
შესავალი 5 44 სალომე ონიანი 

VII/VIII 
ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები 

კიბერუსაფრთხოება,  
მონაცემთა ინჟინერია 

5 44 
ანანია დევსურაშვილი 

VII/VIII 
ციფრული სიგნალების 
დამუშავება სისტემის პროგრამირება 

5 44 
სალომე ონიანი 

VII/VIII თამაშების შექმნა   5 44 ნანა დიხამინჯია 

VII/VIII 
iOS პროგრამირება 

მობილური აპლიკაციის 
დეველოპმენტი 

5 44 
ნიკოლოზ კაციტაძე 
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VII/VIII 
ბუნებრივი ენის დამუშავება შესავალი პროგრამირებაში 

5 44 
რატი სხირტლაძე 

VII/VIII პარალელური გამოთვლები გამოთვლადობის თეორია 5 44 ნანა დიხამინჯი 
VII/VIII ჭკვიანი კონტრაქტები   5 44 ანანია დევსურაშვილი 

VII/VIII 
პროგრამული უზრუნველყოფის 
ტესტირების ავტომატიზაცია 

ობიექტზე ორიენტირებული 
პროგრამირება 

5 44 
თინათინ ცირეკიძე 

VII/VIII �როდუქტის დიზაინი   5 44 თორნიკე მათითაშვილი 
VII/VIII ღრუბლოვანი გამოთვლები   5 44 დავით წიკლაური 
VII/VIII პროგრამირების ენა C#   5 44 ლაშა ნოზაძე 

VII/VIII მართვის საინფორმაციო 
სისტემები 

ქსელური სისტემების 
მართვა 

5 44 
დავით გულუა 

 
 
დასაქმების სფერო:  

პროგრამის კურსდამთვრებულები  თავიანთი პროფესიული კარიერის შექმნას შეძლებენ შემდეგ სფეროებში:  

• მაღალტექნოლოგიური კომპანიები; 
• პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამირება 
• ვებ პროგრამირება და სერვისები 
• ჭკვიანი სისტემები 
• ინტერნეტ ნივთები 
• მობილური აპლიკაციების პროგრამირება 
• ტექნიკური სტარტაპები 
• IT პროექტების მართვა 
• ტექნიკის კვლევა და განვითარება 
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Program Name: Computer Science 

Program Qualification: Bachelor of Computer Science  

Language of Instruction: English 

Program Duration: 8 semesters (4 years) 

The program includes: 240 ECTS 

Note: If student fails to complete the required components of the program within 4 (four) academic years, i.e. 8 (eight) semesters, and accumulates at least 240 
credits, he/she is given the opportunity to complete the program during the additional semester(s) and obtain the academic degree. 

Program Prerequisite 

The following have the right to study on the program: 

A citizen of Georgia with complete 
general or equivalent education 

Based on the results of the unified national exams 

 

At the unified national exams, the entrant will have to prove 70%+1 proficiency in English, as well as mathematics 
and/or physics as an additional subject. 

A citizen of Georgia/a foreign 
country with complete general or 
equivalent education 

Without passing unified national exams, based on Georgian legislation ( 
https://mes.gov.ge/content.php?id=6772&lang=geo)  

 

A citizen of a foreign country must present a document confirming the English language level B2 or a document 
confirming teaching in an English-language educational program, in the absence of this document, a B2 level English 
language test will be conducted, as well as an internal university test in mathematics in English (the topics of the 
exam will be posted on the university website in advance) 

A student who enrolls in the program as a transfer from another university or through internal mobility has the right to study in the program, in accordance 
with the legislation of Georgia and the regulations of the university. 

 

https://mes.gov.ge/content.php?id=6772&lang=geo
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The Aim of the Educational Program  

The aim of the Alte University Computer Science Bachelor's Program is to prepare a graduate who, based on the theoretical and practical knowledge of 
computer science acquired within the program, will be able to analyze and develop existing software products or create new software solutions for tasks in 
various fields, using modern standards and computer technologies, taking into account professional ethics. Graduates will also be able to identify their own 
learning needs and independently acquire new knowledge in the rapidly developing field of computer science or continue their studies at the next level. 

 

Program Outcomes  

 Program Graduate: 

1 Defines the main issues of fundamental knowledge areas of computer sciences; 

2 Describes the software and technical means importance for the implementation of projects in computer sciences and other areas using it; 

3 Examines the algorithms related to the implementation of computer science tasks/projects and matches them with appropriate software 
tools; 

4 In the process of development/development/implementation of various tasks/projects of computer sciences, determines and connects the 
interests of the customer and the user. 

5 Plans, creates and analyzes computer science-based solutions that meet predetermined requirements and industry standards. 

6 Able to communicate effectively in a variety of professional contexts. 

7 In professional activities, makes informed decisions based on ethical and legal principles. 

8 Able to work in a team and manage a small team in the process of designing and developing computer science solutions. 

9 Determines individual learning needs and plans own development in the professional field. 
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Assessment of Students’ Achievements  
General Rules  

Assessment 
Components 

 

Intermediate (multiple, including intermediate exam) assessment - not less than 60% and not more than 70% of the maximum 
assessment 
Final (one-time - final exam) grade - no more than 40% and no less than 30% of the maximum grade 
Note: the total grade represents the sum of the intermediate grade and the final exam grade 

Assessment Methods  Oral Assessment /Question-Answer (Q/A), Discussion, Quiz, Presentation, Practical work, Abstract, Completing a theoretical task, 
Scientific project, Practical procedure assessment, other 

Assessment 
Criteria 

Assessment methods are measured by assessment criteria, which determine the level of achievement of learning outcomes and are 
described in detail in the relevant syllabuses. 
 

Mid-term and final exams are mandatory. Mandatory status can be given to other assessment tools as well, which is reflected in the relevant syllabus. 
 
Each form/component of assessment has a minimum competency threshold, which, depending on the peculiarities of the course and the interest in achieving 
learning outcomes, may differ from one course to another, considering that the minimum competency threshold for final assessment should not exceed 60% of 
the final assessment.  
Meeting the minimum threshold of assessment is obligatory.  

 
1. The minimum competence limit of the final assessment should not exceed 60% of the final assessment. 
2. The minimum positive grade should not be less than 51 points and not more than 60 points. 
The student has the right to take the final exam The student has the right to take the bachelor's project report 

 
1. Has a minimum positive point in the compulsory component of the mid-
term assessment. 
2.  At least 51 points are accumulated through the midterm assessment 
maximum score and the final exam,  i.e. during the semester accumulated the 
minimum passing score determined by the syllabus of the particular course. 
Note: Assessment forms and components, their share in the overall assessment 
and the minimum competency threshold, as well as assessment methods and 
criteria are reflected in the syllabus of each course and this information is 
available to students. 

Taking into account the minimum positive points of the bachelor's project, the 
intermediate evaluation and the defense of the bachelor's project, the student 
receives at least 51 points. 

Assessment System 
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A 100-point system of student evaluation approved by Order #3 of 2007 of the Minister of Education and Science of Georgia operates in the educational 
university. The maximum total score of evaluations is equal to 100 (ASS), therefore, the maximum positive evaluation is 100 points, and the minimum positive 
evaluation is 51 points. 
 
A - Excellent - 91-100 points 
B - Very Good - 81-90 points 
C - Good - 71-80 points 
D - Satisfactory - 61-70 points 
E - Sufficient - 51-60 points 
Fx - Administrative Fail - 41-50 points 
F - Academic Fail -0-40 points 
Assessment in 
courses 

Positive Assessments: A, B, C, D, E 

Negative assessments are: 
1) FX - means that the student needs more work to obtain credit and through independent work is given the right to retake 
an additional exam once in the same semester 

2) F - means that the student will retake the course in any of the following semesters and pass the final exam 

Assessment in Senior 
Design Project 

Positive Assessments: A, B, C, D, E 

Negative assessments are: 

1) FX - means that the student needs more work to obtain credit and through independent work is given the right to retake an 
additional exam once in the same semester 

2) F - means that the student will retake the course in any of the following semesters and pass the final exam 
 
 

Curriculum 

Semester Course Prerequisites Credits 
Contact 
Hours Instructor 

I Calculus I N/A 5 44 Mariam Beriashvili 

I Introduction to Programming N/A 5 44 Teimuraz Sakhelashvili 
I Academic Writing N/A 5 44 Madona Giorgadze 
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I Physics N/A 5 44 Juansher Jejelava 

I Foreign Language 1 N/A 
5 44 

Diana Bazikiani/Tamar 
Patashuri/Rusudan 
Tyeshelashvili 

I History of Technology N/A 5 44 Zaza Doborjginidze 
  

II Calculus II Calculus I 5 44 Mariam Beriashvili 

II 
Object Oriented Programing  Introduction to Programming 

5 44 Teimuraz Sakhelashvili, 
Grigol Taniashvili 

II Linear Algebra & Discrete Math Calculus I 5 44 Nato Jorjiashvili 
II Introduction to Web Development N/A 5 44 Nani Arabuli 

II 
Foreign Language 2 Foreign Language 1 

5 44 
Diana Bazikiani/Tamar 
Patashuri/Rusudan 
Tyeshelashvili 

II Introduction to Electronics  Physics 5 44 Giorgi Chachua 
  

III 
Computer Architecture 

Introduction to Electronics,  
Linear Algebra & Discrete Math 

5 44 Salome Oniani,  
Lasha Nozadze 

III 
Probability and Statistics 

Calculus II,  
Linear Algebra & Discrete Math 

5 44 
Elene Chikovani 

III Data Structures and Algorithms Object Oriented Programming 5 44 Gurami Keretchashvili 
III Tech Entrepreneurship N/A 5 44 Zurab Pertaia 
III Computer Graphics N/A 5 45 Salome Mukhashavria 
III Programming Language Java Object Oriented Programming 5 44 Giorgi Shalvashvili  

  

IV 
Operating Systems 

Object Oriented Programming,  
Computer Architecture 

5 44 
Lasha Nozadze, Giorgi 
Gamdlishvili 

IV 
Introduction to Relational Databases Data Structures and Algorithms 

5 44 Giga Gotsiridze,  
Grigol Taniashvili 

IV 
Introduction to Microprocessors 

Introduction to Electronics,  
Object Oriented Programming 

5 44 
Giorgi Chachua 
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IV 
Network Fundamentals 

Object Oriented Programming,  
Computer Architecture 

5 44 
Archil Shengelia 

IV 
Mobile App Development 

Programming Languages Java,  
Computer Graphics 

5 44 
Nikoloz Katsitadze 

IV 
Theory of Computation 

Calculus II,  
Linear Algebra & Discrete Math,  
Data Structures and Algorithms 

5 44 
Nana Dikhaminjia 

  

V 
Fundamentals of systems 
administration 

Network Fundamentals, 
Operating Systems 

5 44 
Nani Arabuli,  
Davit Gulua 

V 
Management of Network Systems Network Fundamentals 

5 44 Giorgi Gamdlishvili, 
Nani Arabuli 

V NoSQL Databases Introduction to Relational Databases 5 44 Davit Gulua 

V 
Data Analysis 

Data Structures and Algorithms, 
Probability and Statistics 

5 44 
Giga Kikoria 

V 
Machine Learning 

Probability and Statistics,  
Data Structures and Algorithms 

5 44 
Gurami Keretchashvili 

V System Programming Operating Systems 5 44 Davit Gulua 
  

VI 
Junior Project  

Management of Network Systems, 
Mobile App Development,  
Operating Systems 

5 44 All staf, Depends on the 
project  

VI 
Introduction Cyber Security 

Management of Network Systems,  
Data Structures and Algorithms 

5 44 Giorgi Iashvili,  
Giorgi Gamdlishvili 

VI 
Data Engineering 

Probability and Statistics,  
Operating Systems,  
Introduction to Relational Databases 

5 44 Giorgi Merkviladze,  
Ana Japaridze 

VI Fundamentals of Software Testing  Programming Language Java 5 44 Tinatin Tsirekidze 

VI 
IoT - smart systems 

Introduction to Microprocessors, 
Programming Languages Java 

5 44 
Zurab Meskhidze 

VI 
UI/UX Design 

Operating Systems, Computer 
Graphics 

5 44 
Teimuraz Baratashvili 
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VII 
Senior Design Project 1 Junior Project  

5 44 
All staf, Depends on the 
project  

VII 
Software Engineering 

Introduction to Relational Databases, 
Fundamentals of software testing  

5 44 
Tamar Bosikashvili 

VII DevOps Operating Systems  5 44 Giga Gotsiridze 
VII Elective   5 44   
VII Elective   5 44   
VII Elective   5 44   

  

VIII Senior Design Project 2 Senior Design Project 1 5 44 
All staf, Depends on the 
project  

VIII IT Project Management Software Engineering 5 44 Lela Machaidze 
VIII Elective   5 44   
VIII Elective   5 44   
VIII Elective   5 44   
VIII Elective   5 44   

Electives 
VII/VIII Angular Introduction to Web Development 5 44 Salome Oniani 
VII/VIII Blockchain Cyber Security, Data Engineering 5 44 Anania Devsurashvili 
VII/VIII Digital Signal Processing System Programming 5 44 Salome Oniani 
VII/VIII Game Development   5 44 Nana Dikhaminjia 
VII/VIII iOS Programming Mobile App Development 5 44 Nikoloz Katsitadze 
VII/VIII Natural Language Processing Introduction to Programming 5 44 Rati Skhirtladze 
VII/VIII Parallel Computing Theory of Computation 5 44 Nana Dikhaminjia 
VII/VIII Smart Contracts   5 44 Anania Devsurashvili 
VII/VIII Software Test Automation Object Oriented Programming 5 44 Tinatin Tsirekidze 
VII/VIII Product Design   5 44 Tornike Matitashvili  
VII/VIII Cloud Computing   5 44 Davit Tsiklauri 
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VII/VIII Programing Language C#   5 44 Lasha Nozadze 
VII/VIII Management information systems Management of Network Systems 5 44 Davit Gulua 

 
 
Graduates of the program will be able to create their professional career in the following areas: 

● high-tech companies; 

● software programming; 

● web programming and services; 

● smart systems; 

● IoT systems; 

● mobile application development; 

● tech startups; 

● IT project management; 

● Technology research and development 


