
სემეტრი სასწავლო კურსი წინაპირობა კრედიტი
საკონტაქტო 

საათები

I კალკულუსი I არ აქვს 5 44

I შესავალი პროგრამირებაში არ აქვს 5 44

I აკადემიური წერა არ აქვს 5 35

I ფიზიკა არ აქვს 5 47

I ინგლისური ენა 1 არ აქვს 5 65

I ტექნოლოგიების ისტორია არ აქვს 5 44

II კალკულუსი II კალკულუსი I 5 44

II ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება შესავალი პროგრამირებაში 5 44

II წრფივი ალგებრა და დისკრეტული მათემატიკა კალკულუსი I 5 57

II ვებ პროგრამირება არ აქვს 5 44

II ინგლისური ენა 2 ინგლისური ენა 1 5 65

II შესავალი ელექტრონიკაში ფიზიკა 5 44

III
კომპიუტერის არქიტექტურა

შესავალი ელექტრონიკაში,

წრფივი ალგებრა და დისკრეტული მათემატიკა
5 44

III
ალბათობა და სტატისტიკა

კალკულუსი II,

წრფივი ალგებრა და დისკრეტული მათემატიკა
5 47

III
მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები

ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება, წრფივი 

ალგებრა და დისკრეტული მათემატიკა
5 57

III ტექ მეწარმეობა არ აქვს 5 46

III გრაფიკული დიზაინი არ აქვს 5 45

III პროგრამირების ენა Java ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება 5 44

IV
ოპერაციული სისტემები

ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება,

კომპიუტერის არქიტექტურა
5 44

IV შესავალი რელაციურ მონაცემთა ბაზებში მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები 5 46

ალტე უნივერსიტეტი

კომპიუტერული მეცნიერება 



IV
მიკროპროცესორების შესავალი

შესავალი ელექტრონიკაში,

ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება
5 47

IV
ქსელების საფუძვლები

ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება,

კომპიუტერის არქიტექტურა
5 47

IV
მობილური აპლიკაციების შემუშავება

პროგრამირების ენები Java,

გრაფიკული დიზაინი
5 44

IV

გამოთვლადობის თეორია

კალკულუსი II,

წრფივი ალგებრა და დისკრეტული მათემატიკა,

მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები
5 44

V
სისტემური ადმინისტრირების საფუძვლები

ქსელების საფუძვლები, 

ოპერაციული სისტემები
5 44

V ქსელური სისტემების მართვა ქსელების საფუძვლები 5 44

V არასტრუქტურიზებული მონაცემთა ბაზები შესავალი რელაციურ მონაცემთა ბაზებში 5 45

V
Მონაცემთა ანალიზი

მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები, 

ალბათობა და სტატისტიკა
5 44

V
მანქანური სწავლება

მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები, 

ალბათობა და სტატისტიკა
5 44

V სისტემური დაპროგრამება ოპერაციული სისტემები 5 44

VI

მცირე სტუდენტური პროექტი

ქსელური სისტემების მართვა,  

მობილური აპლიკაციების შემუშავება,

ოპერაციული სისტემები
5 13

VI
შესავალი კიბერუსაფრთხოებაში

ქსელური სისტემების მართვა,

მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები
5 44

VI

მონაცემთა ინჟინერია

ალბათობა და სტატისტიკა,

ოპერაციული სისტემები,

შესავალი რელაციურ მონაცემთა ბაზებში
5 44

VI
პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების საფუძვლები

ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება, 

მობილური აპლიკაციების შემუშავება, ვებ 
5 44

VI
IoT - ჭკვიანი სისტემები

მიკროპროცესორების შესავალი, 

ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება
5 44

VI
UI/UX დიზაინი

ოპერაციული სისტემები, 

გრაფიკული დიზაინი
5 44

VII საბოლოო სტუდენტური პროექტი 1 მცირე სტუდენტური პროექტი 5 26



VII
პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია

ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება, 

მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები
5 44

VII DevOps ოპერაციული სისტემები, მონაცემთა ინჟინერია 5 46

VII არჩევითი 5 44

VII არჩევითი 5 44

VII არჩევითი 5 44

VIII Საბოლოო სტუდენტური პროექტი 2 Საბოლოო სტუდენტური პროექტი 1 5 13

VIII

IT პროექტების მართვა

პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების 

საფუძვლები, შესავალი რელაციურ მონაცემთა 

ბაზებში, შესავალი კიბერუსაფრთხოებაში
5 44

VIII არჩევითი 5 44

VIII არჩევითი 5 44

VIII არჩევითი 5 44

VIII არჩევითი 5 44

VII/VIII Angular ვებ პროგრამირება 5 49

VII/VIII
ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები

შესავალი კიბერუსაფრთხოებაში, 

მონაცემთა ინჟინერია
5 44

VII/VIII
ციფრული სიგნალების დამუშავება

მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები, 

ალბათობა და სტატისტიკა
5 44

VII/VIII
თამაშების შექმნა

ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება, 

გრაფიკული დიზაინი
5 44

VII/VIII iOS პროგრამირება მობილური აპლიკაციების შემუშავება 5 44

VII/VIII ბუნებრივი ენის დამუშავება შესავალი პროგრამირებაში, მანქანური სწავლება 5 44

VII/VIII პარალელური გამოთვლები გამოთვლადობის თეორია 5 44

VII/VIII ჭკვიანი კონტრაქტები ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები 5 44

VII/VIII პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების ავტომატიზაცია

პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების 

საფუძვლები 5 44

VII/VIII პროდუქტის დიზაინი ტექ მეწარმეობა 5 46

VII/VIII
პროგრამირების ენა C#

ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება, 

მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები
5 44

VII/VIII საინფორმაციო სისტემების მართვა ქსელური სისტემების მართვა 5 47

არჩევითი კურსები


