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ქართული 

პროგრამის ხელმძღვანელები 

 

თეო ურუშაძე 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

    

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან 

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს. ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობისა, საერთო სამაგისტრო გამოცდის და საუ-ს მაგისტრატურაში მიღების წესის 

შესაბამისად. ასევე შესაძლებელია შიდა ან გარე მობილობის წესით ჩარიცხვა. მობილობა 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობისა და საუ-ს რეგულაციების შესაბამისად. 

 

პროგრამის მიზნები 

           

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის (საუ) აგრონომიულ ფაკულტეტზე TEMPUS-ის 

პროექტის ფარგლებში (#159340 Tempus-1-2009-1-ES-Tempus-JPCR - “MAPB”) შემუშავებულ ახალ  



 

 
 

სამაგისტრო პროგრამაში  „აგრობიოტექნოლოგია“ საუ-სთან ერთად ჩართულია პარტნიორი 

ადგილობრივი და ევროპული უნივერსიტეტები: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სომხეთი), სომხეთის სახელმწიფო 

აგრარული უნივერსიტეტი, ალიკანტეს უნივერსიტეტი (ესპანეთი), დასავლეთ ინგლისის 

უნივერსიტეტი (UWE),  სალონიკის არისტოტელეს  უნივერსიტეტი  (AUT, საბერძნეთი) და კომპანია 

P&B (პორტუგალია). 

პროგრამა ეყრდნობა საუ-ს განვითარებისა და უმაღლესი განათლების რეფორმის სტრატეგიასა 

და მის პრიორიტეტებს, აგებულია  მოდულურ სისტემაზე და სტუდენტზეა ორიენტირებული. 

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტში შემუშავებულია აგრობიოტექნოლოგიის პროგრამა. 

პროგრამა ითვალისწინებს აკადემიური ხარისხის, პროგრამული მენეჯმენტის და პროგრამული 

აკრედიტაციის ევროპული სტანდარტების კონტროლს; კომპიუტერულ ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით 

უზრუნველყოფს თანამედროვე სასწავლო მეთოდოლოგიის  (მათ შორის დისტანციური სწავლების) 

დანერგვას; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ჩატარებას. 

 

          აღნიშნული პროგრამის მიზანია: 

 უზრუნველყოს საუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის და განათლების 

განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებული სტანდარტების შესაბამისი 

კურსების ჩატარება; 

 მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტი აგრობიოტექნოლოგიის დარგში. პროგრამა  

მოდულებზე დაყრდნობით, სტუდენტებს მისცემს ფუნდამენტურ ცოდნას 

ბიომეცნიერებების ისეთ დარგებში, როგორიცაა გენომის შემსწავლელი მეცნიერება, 

მიკრობული ტექნოლოგია, გამოყენებითი ტოქსიკოლოგია, ბიოუსაფრთხოება, 

ბიომეცნიერებების ეთიკური, კომერციული  და საკანონმდებლო პრინციპები;  

 მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ შეძენილი ცოდნის 

პრაქტიკულ გამოყენებას; ადეკვატურ მოქმედებას ახალ, მულტიდისციპლინურ გარემოში; 

კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიებას; კვლევის 

დამოუკიდებლად განხორციელებას უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით. 

 მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტი ზოგადი უნარებით, როგორიცაა: დასაბუთებული 

დასკვნების გამოტანა რთული ან არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე; სხვადასხვა სახის ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; დასკვნების 

არგუმენტაციის და სამეცნიერო საზოგადოებაში მიღებული სტანდარტების შესაბამისი 

კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და ინგლისურ 

ენებზე; სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, ღირებულებებისადმი საკუთარი და სხვათა 

დამოკიდებულების შეფასება და მონაწილეობა ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში. 

 უზრუნველყოს  სტუდენტთა პიროვნული განვითარება (კომუნიკაბელურობა, ენების ცოდნა,  

საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობა) და მათი ჩართულობა  სასწავლო - სამეცნიერო 

პროცესში და საზოგადოებრივ საქმიანობაში  

 მოამზადოს სათანადო ცოდნითა და გამოცდილებით აღჭურვილი კვალიფიციური 

სპეციალისტი, რომელიც დასაქმდება სახელმწიფო ან კერძო სექტორის შესაბამისი  პროფილის 

სამსახურებში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტების 

ლაბორატორიებში, საწარმოებში და სხვ. 



 

 
 

 

სწავლის შედეგები  

 

 აგრობიოტექნოლოგიის მაგისტრის კვალიფიკაცია ეფუძნება ბაკალავრიატში მიღებულ და 

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის პროცესში გაღრმავებულ განათლებას,  რომლის საფუძველზე 

მაგისტრი შეძლებს დამოუკიდებელ მუშაობას სამეცნიერო დაწესებულებებში, სამთავრობო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ექსპერტიზის სამსახურებში, კვების მრეწველობისა და 

სასოფლო-სამეურნეო პროფილის კომპანიებში, საკონსულტაციო კომპანიებში და სხვ.   

 მაგისტრატურაში სწავლის პერიოდში ინტერდისციპლინური/ინტერაქტიური სწავლების  

უნარ-ჩვევების განვითარება მაგისტრს შესაძლებლობას მისცემს წამოჭრას და 

დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს აგრარულ ბიოტექნოლოგიაში არსებული პრობლემები, 

მიღებული შედეგები დაუკავშიროს მომიჯნავე დისციპლინებში არსებულ მონაცემებს, 

მოახდინოს ცოდნის ინტეგრირება.  

 ექსპერიმენტული კვლევის გამოცდილება მაგისტრს მისცემს საშუალებას ჩამოაყალიბოს 

გარკვეული მოსაზრებები და ჰიპოთეზები;  დაგეგმოს და განხორციელოს ამოცანები 

პროფესიულ დონეზე,   დაამუშაოს მონაცემები, დამოუკიდებლად გადაჭრას პრობლემები. 

მაგისტრატურის კურსდამთავრებულები შეიძენენ ინფორმაციის ეფექტურად გადმოცემის 

უნარ-ჩვევებს, რაც გულისხმობს პროექტის პრეზენტაციას, მოხსენების გაკეთებას, 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებას.  
 

ზოგადი კომპეტენციები: 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

 

 კვლევის დაგეგმვისა და მეთოდოლოგიის ცოდნა; სტატისტიკური მეთოდების ცოდნა; 

ბიომეცნიერებების საკანონმდებლო, კომერციული და ეთიკური პრინციპების ცოდნა 

 გამოყენებითი ბიომეცნიერებების ფუნდამენტური დისციპლინების (გენომის შემსწავლელი 

მეცნიერების, მიკრობული ტექნოლოგიის, ტოქსიკოლოგიიის, ბიოტექნოლოგიის, ბიოუსაფრთხოებისა  

და სხვ.)  ღრმა და სისტემური ცოდნა  

 სასპეციალიზაციო დარგობრივი საკითხების ღრმა და სისტემური ცოდნა 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

 

 ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება  

 კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი  გადაწყვეტის    ახალი,  ორიგინალური 

გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება  ბიოტექნოლოგიის 

უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით 

 

დასკვნის უნარი  

 

 რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე   არგუმენტირებული 

დასკვნების გამოტანა 

 ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით 



 

 
 

 

კომუნიკაციის უნარი  

 

 კომუნიკაცია აკადემიურ,  პროფესიულ და არაპროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ ენაზე 

კომუნიკაცია აკადემიურ,  პროფესიულ და არაპროფესიულ საზოგადოებასთან ინგლისურ ენაზე 

 

სწავლის უნარი  

  

 სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და 

სტრატეგიულად დაგეგმვა 

 

ღირებულებები   

 

 ღირებულებებისადმი საკუთარი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა;  

 ბიოეთიკის პრინციპების გაცნობიერება და გაზიარება;  

 აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების აღიარება. 

 

დარგობრივი კომპეტენციები: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტები დაეუფლებიან ღრმა და სისტემურ ცოდნას 

აგრარული ბიოტექნოლოგიის მიდგომებისა და მისი სხვადასხვა სფეროში გამოყენების 

შესაძლებლობების შესახებ. სტუდენტებს ექნებათ ბიოტექნოლოგიური გზებით წარმოებული 

მცენარეული თუ ცხოველური ორგანიზმების და მათგან მიღებული პროდუქტების 

წარმოებისა და შეფასების უნარი; შეეძლებათ გარემოს დაცვისა და ბიოუსაფრთხოების 

შესაბამისი კონტროლის და მარეგულირებელი გზების დასახვა; 

 სტუდენტები შეიძენენ ღრმა და სისტემურ ცოდნას აგრობიომრავალფეროვნების, აგრო-

ეკოსისტემების ტიპების და სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიური პერსპექტივების შესახებ;  

 სტუდენტები გაეცნობიან ალტერნატიული სოფლის მეურნეობის პრინციპებსა და პერსპექტივებს;   

 სტუდენტები დაეუფლებიან საფუძვლიან ცოდნას გენური ინჟინერიის, როგორც თანამედროვე 

ბიოტექნოლოგიური იარაღის შესაძლებნლობების და გამოყენების სფეროების შესახებ.  

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
 

 სტუდენტები დაეუფლებიან და შეძლებენ პრაქტიკაში აგრობიოტექნოლოგიის ძირითადი 

მეთოდების გამოყენებას.  

 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები 

 

 სასწავლო გეგმაში გათვალისწინებული სწავლის მიზნებისა და შედეგების მისაღწევად გამოყენებულია 



 

 
 

სწავლის შემდეგი მეთოდები:  

  ლექცია – ლექციაზე სტუდენტი იძენს თეორიულ ცოდნას სილაბუსით გათვალისწინებული 

საკითხების მიხედვით. მისი დანიშნულებაა სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ძირითად 

თემათა თეორიულ–გამოყენებით ჭრილში განხილვა და სტუდენტის უზრუნველყოფა შესაბამისი 

მეთოდოლოგიური ინფორმაციით და ტერმინოლოგიით. 

ლექციის ფორმატი: 

- ლექცია პრეზენტაცია  

გულისხმობს ლექტორის მიერ გამოყენებულ ვიზუალიზაციის ხერხებს ლექციის შინაარსის 

უკეთესად აღქმის მიზნით (Power Point-ის პრეზენტაცია, პლაკატი, გაფართოებული გეგმა 

(Handout) და სხვ.) პრეზენტაციის დროს სტუდენტი თავად ირჩევს საპრეზენტაციო თემას და 

სემესტრის განმავლობაში წარმოადგენს დადგენილ ვადებში.   

- ინტერაქტიული ლექციები  

 გულისხმობს სტუდენტების აქტიურ ჩართვას ლექციის მსვლელობის პროცესში.   

 

პრაქტიკული მეცადინეობები – პრაქტიკულ მეცადინეობებზე სტუდენტი ახდენს სავარჯიშოებისა და 

სიმულაციური ამოცანების შესრულებას, შედეგების სტატისტიკურ დამუშავებას, ანალიზს და განსჯას. 

პრაქტიკული მეცადინეობებზე სტუდენტის მიერ შეძენილი ცოდნის განმტკიცებასა და პროფესიული 

საქმიანობისთვის აუცილებელ უნარ–ჩვევათა გამომუშავებას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სასწავლო 

თემატიკით გათვალისწინებული სხვადასხვა საქმიანი თამაში (პრობლემური სიტუაციების ანალიზი 

(ქეისი), რომლის  მიზანია სტუდენტს გააცნოს კონკრეტულ თემასთან (თემებთან) მიმართებაში 

პრაქტიკული პრობლემები, რომელიც რეალურად შესაძლებელია წარმოიქმნას (ან წარმოიქმნა) 

შესაბამის ორგანიზაციაში. მიღებული თეორიული ცოდნის საფუძველზე სტუდენტმა უნდა შეძლოს 

პრობლემის გადაჭრის მექანიზმების შემუშავება. სწავლების აქტიური და თამაშის მეთოდები 

შესაძლებლობას იძლევა მთლიანად იქნას რეალიზებული სტუდენტთა შემოქმედებითი პოტენციალი. 

სტუდენტს თითოეული ქეისი მიეცემა სტრუქტურიზებული ფორმით: მიზანი, დავალება, ამოსავალი 

მონაცემები, ამოხსნის რეკომენდაციები. ქეისების ამოსახსნელად სტუდენტისთვის მიცემული 

რეკომენდაციები წარმოადგენს პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარების მეთოდურ საფუძველს. 

  სემინარული მეცადინეობა – სემინარულ მეცადინეობაზე სტუდენტთა  ჯგუფი მუშაობს სილაბუსში 

მოცემულ საკითხზე, მიმდინარეობს  დისკუსიები,  სტუდენტთა შორის ხდება კოლექტიური 

აზროვნების შეჯერება. მეცადინეობა ითვალისწინებს განსახილველი საკითხის საფუძვლიან 

დამუშავებას და სემინარზე დემონსტრირებას. ლექტორი კურსის ფარგლებში არჩევს პრობლემატურ 

საკითხებს, რომელთა დამუშავება საჭიროებს ლექციაზე გაშუქებული კონცეფციებისა და 

დებულებების სათანადოდ გააზრებას, მითითებული ლიტერატურის, აგრეთვე სხვა საინფორმაციო 

წყაროების გაცნობა–ანალიზსა და საკითხისადმი საკუთარი პოზიციის გამოკვეთას. სემინარული 

მუშაობისას უნდა გადამოწმდეს, თუ რამდენად მართებულად გაიგო სტუდენტმა ლექციაზე 

გაშუქებული საკითხები, ან/და დამოუკიდებლად მომზადებული მასალა.  

სემინარული მეცადინეობების წარმართვის ფორმატი: 

 დისკუსია/დებატები.  



 

 
 

 ჯგუფური მუშაობა  

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება  

 თანამშრომლობითი  სწავლება 

 მოხსენება/დემონსტრირება/პრეზენტაცია და სხვ. 

 

  ლაბორატორიული მეცადინეობა - სტუდენტი თვითონ ახდენს სილაბუსით გათვალისწინებული 

საკითხების მიხედვით ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარებას. ცდების დაყენებას.   

კურსების შესწავლა ასევე ხორციელდება სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის გზით 

რეკომენდებული ძირითადი სახელმძღვანელოების, დამატებითი ლიტერატურის დამუშავების, 

აგრეთვე ინტერნეტ–რესურსების გამოყენების საფუძველზე.  

დამოუკიდებელი მუშაობა - კურსების შესწავლა სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის გზით 

ხორციელდება რეკომენდებული  ლიტერატურის დამუშავების, აგრეთვე ინტერნეტ–რესურსების 

გამოყენების საფუძველზე. 

სტუდენტს  დამოუკიდებელი  მუშაობის შესასრულებლად მიეცემა   დავალება, რომელსაც იგი 

ასრულებს წიგნზე მუშაობის სახით, ჩანაწერის  გაკეთების  გზით  და  სხვ.  ამრიგად,  

სწავლება‐სწავლის  პროცესში  მეთოდები ერთმანეთს   ლოგიკურად ავსებენ. კონკრეტული   საგნის   

სპეციფიკის მიხედვით შეირჩევა სწავლების მეთოდების შესაბამისი ვარიანტი.  

 

კვლევითი კომპონენტები - მაგისტრატურის სტუდენტების კვლევითი კომპონენტის (სამაგისტრო 

ნაშრომის) თემატიკა განისაზღვრება მათ მიერ არჩეული მიმართულებით, რომელსაც შეარჩევს  

თემის სამეცნიერო ხელმძღვანელთნ ერთად და უკავშირდება მაგისტრის სპეციალიზაციასა და 

შერჩეული თემის თავისებურებებს. სწავლების პროცესში სამეცნიერო ხელმძღვანელი კონსულტაციას 

უწევს მაგისტრანტს სამაგისტრო ნაშრომის თემატიკიდან გამომდინარე საკითხების ირგვლივ.  

       სტუდენტები სამაგისტრო ნაშრომს, თემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შეასრულებენ 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების  ბაზაზე არსებულ ლაბორატორიაში,  საუ-

თან ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებით დაკავშირებულ ინსტიტუტებსა და საწარმოებში, 

აგრეთვე  სათანადო პროფილის ორგანიზაციებსა  და სამსახურებში.  

 

  დარგობრივი პრაქტიკა - პრაქტიკის პერიოდში სტუდენტის მიერ პრაქტიკული საქმიანობა 

ხორციელდება სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის გზით, რეკომენდებული ძირითადი 

სახელმძღვანელოების, დამატებითი ლიტერატურის დამუშავების, აგრეთვე, ინტერნეტ–რესურსების 

გამოყენების საფუძველზე.  

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით., რომელიც  შედგება შუალედური  შეფასებებისა 

და დასკვნითი გამოცდისაგან.  

დასკვნითი გამოცდის შეფასების მაქსიმალური ქულაა 40. 



 

 
 

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური და დასკვნითი 

გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით 51 ქულა უგროვდება. 

კრედიტის მისაღებად აუცილებელი მინიმალური შეფასება არის 51 ქულა. 

 

სტუდენტის  ცოდნის შეფასებისას გამოიყენება შემდეგი სქემა: 

 

ქულები შეფასება 

91-100 ფრიადი, A 

81-90 ძალიან კარგი, B 

71-80 კარგი, C 

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D 

51-60 საკმარისი, E 

41-50 ვერ ჩააბარა, FX-ეძლევა დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

0-40 ჩაიჭრა, F-საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
 

მატერიალური ბაზა 

 

საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აუცილებელი სასწავლო მასალები დაფუძნებულია თანამედროვე 

სამეცნიერო-კვლევით შედეგებზე, რაც ხელს უწყობს პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების 

მიღწევას.  

 

საუ-ს ბიბლიოთეკა  იზრუნებს იმისათვის, რომ სილაბუსით გათვალისწინებული სავალდებულო 

ლიტერატურა იყოს ნებისმიერი დაინტერესებული სტუდენტისათვის ხელმისაწვდომი. აღნიშნულის 

უზრუნველყოფა განხორციელდება სასწავლო კურსებში მითითებული სავალდებულო ლიტერატურის 

მინიმუმ ერთი ეგზემპლარის შეძენით და თავად სახელმძღვანელოს ბიბლიოთეკის როგორც ფონდში, 

ასევე ამ უკანასკნელის ელექტრონული ვერსიის ბიბლიოთეკის პორტალზე ხელმისაწვდომობით.  

 

სასწავლო  და სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიები სილაბუსებით გათვალისწინებული ყველა 

ლაბორატორიული მეცადინეობა ჩატარდება უნივერსიტეტის ლაბორატორიებში, ასევე სტუდენტებს 

საშუალება ექნებათ მონაწილება მიიღონ უნივერსიტეტში  მიმდინარე სამეცნიერო შემოქმედებით 

საქმიანობაში (სამეცნიერო პროექტები, კონფერენციები და სხვა). 

 

 აკადემიური პერსონალი 

 

ინფორმაცია პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შესახებ 

№ სახელი და გვარი სტატუსი საგანი 

1.  ცოტნე სამადაშვილი პროფესორი აგრარულის ინტეგრირებული კურსი 



 

 
 

2.  ალექსანდრე 

დიდებულიძე 

მოწვეული 

ლექტორი 

ბიომეცნიერებების საკანონმდებლო,  

კომერციული და ეთიკური პრინციპები და 

უფლება ინტელექტუალურ საკუთრებაზე 

3.  თინათინ 

სადუნიშვილი 

პროფესორი გამოყენებითი ბიომეცნიერებების მიღწევები 

4.  თამილა გოშაძე მოწვეული 

ლექტორი 

ინგლისური 1, -დარგობრივი ინგლისური 

5.  თამარ ცქვიტავა მოწვეული 

ლექტორი 

ინგლისური 1, დარგობრივი ინგლისური  

6.  თამაზ ბიჭიაშვილი პროფესორი კვლევის მეთოდოლოგია, სწავლების მეთოდები 

7.  ნუგზარ 

იოსებაშვილი 

მოწვეული 

ლექტორი 

მონაცემთა ანალიზი 

8.  მაკა  მურვანიძე ასოცირებული 

პროფესორი 

ბიოუსაფრთხოების პრინციპები 

9.  დიანა ხომასურიძე ასოცირებული 

პროფესორი 

ბიოტექნოლოგია და აგროეკოსისტემები 

10.  იზოლდა ხოხაშვილი ასოცირებული 

პროფესორი 

ბიოტექნოლოგია და აგროეკოსისტემები 

11.  დალი ღაღანიძე ასოცირებული 

პროფესორი 

გენომის შემსწავლელი მეცნიერება 

12.  ავთანდილ 

კორახაშვილი 

პროფესორი GMO/LMO -ის სურსათის და გარემოს 

უსაფრთხოება, თესლისა და სარგავი მასალის 

წარმოება და სერთიფიცირება, კვება და 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

13.  მზაღო ლობჟანიძე პროფესორი მცენარეთა დაცვის ლაბორატორიული მეთოდები 

14.  თამარ ქვრივიშვილი ასოცირებული 

პროფესორი 

მცენარეთა დაცვის ლაბორატორიული მეთოდები 

15.  მზია ბერუაშვილი მოწვეული 

ლექტორი 

მცენარეთა დაცვის ლაბორატორიული მეთოდები 

16.  მარიამ გამყრელიძე მოწვეული 

ლექტორი 

მცენარეულ ქსოვილთა კულტურები და 

მიკროგამრავლება 

17.  გიორგი კვესიტაძე პროფესორი მიკრობული ტექნოლოგია 

 

 


