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აკადემია განთავსებულია ქ. გორში, კეთილმოწყობილ 

და თანამედროვე სტანდარტებით აგებულ ბაზაზე, სადაც 

ყველა პირობაა შექმნილი სწავლის, დასვენების, 

ფიზიკური წრთობისა და განვითარებისათვის.
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აკადემიის მისიას 

წარმოადგენს შეიარაღებული ძალების და ქვეყნის 

ერთგული და ღირსეული სამსახურისთვის უმაღლესი 

აკადემიური და სამხედრო განათლების, მაღალი 

ეთიკის, მტკიცე მორალის და ლიდერის თვისებების 

მქონე ოფიცერთა კორპუსის მომზადება.



საგანმანათლებლო პროგრამები:

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები

 – მენეჯმენტი 

 – ინფორმატიკა 

 – თავდაცვა და უსაფრთხოება 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

 – თავდაცვის ანალიზი

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

4



აკადემიაში მოქმედი იუნკერის 
ცოდნის შეფასების სისტემა
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საგანმანათლებლო პროგრამებზე იუნკერთა ცოდნის შეფასება 

ხდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 

წლის 5 იანვრის N3 ბრძანების „უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის“ და საქართველოს 

თავდაცვის მინისტრის 2014 წლის 8სექტემბრის #1259 ბრძანებით 

დამტკიცებული „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო 

უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამხედრო სასწავლო დაწესებუ-

ლებებში გამოცდების ჩატარებისა და შეფასების ინსტრუქციის“ 

შესაბამისად.

იუნკერთა დატვირთვა მოიცავს: ლექციაზე დასწრებას, სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობას, პრაქტიკულ ან ლაბორატორიულ მეცადინეობას; 

დამოუკიდებელ მეცადინეობას; საველე გასვლებს; გამოცდების 

მომზადება-ჩაბარებას; სასწავლო-სამეცნიერო ნაშრომზე (საკურსო 

ნაშრომი,მოხსენება  კონფერენციაზე,  სამეცნიერო  წერილი,  

საპატენტო  განაცხადი,  სადიპლომო,  საბაკალავრო, სამაგისტრო) 

მუშაობას; სასწავლო-სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას და გამოსაქვე-

ყნებლად მომზადებას; სხვა სახის საქმიანობას საგანმანათლებლო 

პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით.
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კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ იუნკერის მიერ 

სილაბუსით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც 

გამოიხატება შეფასების სისტემით გათვალისწინებული ერთ-ერთი 

დადებითი შეფასებით.

შეფასების სისტემა უშვებს:

ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

      (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;

      (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;

      (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;

      (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;

      (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.

ორი სახის უარყოფით შეფასებას:

     (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც 

ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 

ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება შედეგების გამოცხადებიდან 5 დღეში;

      (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც 

ნიშნავს, ჩაიჭრა. იუნკერის სტატუსის შეწყვეტის საკითხს განიხილავს 

აკადემიური საბჭო.

იუნკერთა ცოდნის შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით.

საბოლოო (შემაჯამებელი) შეფასება მოიცავს შუალედურ და 

დასკვნით შეფასებებს შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპო-

ნენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს 

ხვედრითი წილი. დასკვნითი გამოცდა სავალდებულოა. დასკვნით 

გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა იუნკერს, რომელსაც შუალე-

დური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის 

გათვალისწინებით უგროვდება 51 ქულა. 

საბაკალავრო და ქართული ენაში მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამების როგორც შუალედური შეფასებების, ასევე დასკვნითი 

შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი 

განისაზღვრულია 30%-ით.



სამაგისტრო პროგრამების სასწავლო კომპონენტებში შუალედური 

და დასკვნითი შეფასებებისა და შეფასების კომპონენტების მინიმა-

ლური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილია 51%. სამაგისტრო 

ნაშრომის შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 45%.

 კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

სასწავლო კურსის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია სასწავლო 

კურსის სილაბუსში დაადგინოს მოცემული წესისაგან განსხვავებული 

მინიმალური კომპეტენციის ხვედრითი წილი. დასკვნითი შეფასების 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ უნდა 

აღემატებოდეს დასკვნითი შეფასების 60%-ს.

შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები და მინიმალური კომპე-

ტენციის ზღვარი გაწერილია სასწავლო კურსების სილაბუსებში.
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სასწავლო სამსახურის უფროსი

ვიცე-პოლკოვნიკი ზურაბ მჭედლიშვილი 



დამატებითი პროგრამა  (MINOR)

საერთო საჯარისო მართვა

დამატებითი პროგრამა  (minor) - საერთო საჯარისო მართვა

პროგრამის ხელმძღვანელი: ვიცე-პოლკოვნიკი რომან გოცირიძე 

კრედიტების მოცულობა: 72
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პროგრამის მიზნები:

დამატებითი პროგრამის ,,საერთო საჯარისო მართვა“ მიზანია 

იუნკერებს მისცეს ფართო  ცოდნა  სამხედრო სფეროში, მოამზადოს 

დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველის ეროვნული 

თავდაცვის აკადემიის მისიის შესაბამისად  შეიარაღებული ძალების 

და ქვეყნის ერთგული და ღირსეული სამსახურისთვის უმაღლესი 

აკადემიური და სამხედრო განათლების, მაღალი ეთიკის, მტკიცე 

მორალის და ლიდერის თვისებების მქონე ოფიცერთა კორპუსი,  

მომავალზე ორიენტირებული ქვედანაყოფის მეთაურები, 

რომელთაც ექნებათ ზოგადი (ტრანსფერული) და დარგობრივი 

კომპეტენციები, ასევე მტკიცე ხასიათი და დროულად სათანადო 

გადაწყვეტილების მიღების უნარი, რაც საშუალებას მისცემს მათ 

თავიანთი კომპეტენტურობიდან გამომდინარე წარმატებით 

გაართვან თავი  მათზედ დაკისრებულ დავალებებსა და ამოცანებს, 

დაიმკვიდრონ თავი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და 

აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნისა და შეიარაღებული 

ძალების გაძლიერებასა და აღმშენებლობაში.  



წარმოდგენილი პროგრამის ,,საერთო საჯარისო მართვა“ ამოცანაა 

სასწავლო პროცესის ისეთი ორგანიზება, რომლის საფუძველზეც 

იუნკერები მომზადდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების 

ოფიცრის საწყისი სამხედრო განათლების სტანდარტების 

გ ა თ ვ ა ლ ი ს წ ი ნ ე ბ ი თ .  ი გ ი  ა ს ე ვ ე  ო რ ი ე ნ ტ ი რ ე ბ უ ლ ი  ი ქ ნ ე ბ ა 

კურსდამთავრებულთა შემდგომ პროფესიულ ზრდაზე, კერძოდ, 

სამხედრო განათლების კონცეფციის საფეხურებრივი განათლების 

სისტემის შესაბამისად, ოფიცრის ძირითადი სამხედრო განათლების 

პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე.
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პროგრამის მიზნები:

დამატებითი პროგრამის „საერთო საჯარისო მართვა“ სწავლის 

შედეგებზე გასასვლელად აუცილებელია იუნკერის ფიზიკური 

მომზადება შეესაბამებოდეს „შეიარაღებულ ძალებში ფიზიკური 

მომზადების დონის დასადგენი ტესტირების ჩატარებისა და შეფა-

სების წესი“-თ განსაზღვრულ სტანდარტებს.იუნკერები დადგენილი 

პერიოდულობით (სემესტრში არანაკლებ ერთხელ) ჩააბარებენ 

ფიზიკური მომზადების დონის დასადგენ ტესტირებას აღნიშნული 

წესის შესაბამისად.

არადამაკმაყოფილებელი შედეგის მიღების შემთხვევაში იუნკერი 

ვალდებულია გადააბაროს ტესტირება მოსამზადებელი პერიოდის 

დასრულებიდან - 1 (ერთი) თვის ვადაში. განმეორებით უარყოფითი 

შეფასების მიღების შემთხვევაში აკადემიური საბჭო განიხილავს 

იუნკერის სტატუსის შეწყვეტის საკითხს.
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დამატებითი პროგრამის სწავლის შედეგებია:

კურსდამთავრებულმა იცის:

      ოცეულის საერთო საჯარისო ტაქტიკის საფუძვლები;

      ოცეულის თავდასხმითი და თავდაცვითი ოპერაციების საფუძვლები;

      საპატრულო ოპერაციების შესრულების საფუძვლები;

     ოპერაციების დაგეგმვა, საერთო საჯარისო ქვედანაყოფებისა და 

ელემენტების ინტეგრირებით, შეიარაღებული კონფლიქტების 

სამართლის ნორმებისა და საქართველოს კონსტიტუციის ფარგლებში;

      სამხედრო სამართლის კანონები;

      ქვედანაყოფის მართვის პროცედურები;

ადმინისტრაციულ დოკუმენტებთან მუშაობისა და კოლექტიური 

დავალებების შესრულების წესები.

ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ:

      დაკისრებული დავალების შესრულების მიზნით, დაქვემდება-

რებულთა გაძღოლა/ლიდერობა;

      ფუნდამენტალური სამხედრო უნარ-ჩვევებისა და ზოგადი სამხე-

დრო თეორიის დემონსტრირება;

      ოპერაციების განხორციელება შეიარაღებული კონფლიქტების 

სამართლის კანონების გათვალისწინებით;

      ოცეულის თავდასხმითი და თავდაცვითი ოპერაციების დაგეგმვა და 

შესრულება გარემოს ნებისმიერ პირობებში;.

      ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის, საარტილერიო ცეცხლის გამოძა-

ხებისა და ჯავშანტექნიკის გამოყენება ოცეულის მეთაურის კომპეტე-

ნციის ფარგლებში;

      ოცეულის ოპერატიული ბრძანებების შემუშავება, გაცემა და 

აღსრულება;

      ოცეულის ზომის ქვედანაყოფის სამართლებრივი და  ტაქტიკურ-

ტექნიკური მართვა, მშვიდობიანობისა და ომიანობის პერიოდში. 

ბრძოლების მოკლე ანალიზის გაკეთება;

      ანტიკორუფციული  პრინციპების დაცვა;

      გენდერული პრინციპების დაცვა.
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კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

      შესწავლილი საკითხების ცოდნისა და გაცნობიერების შედეგად, 

სიტუაციების ანალიზი, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და 

გადაწყვეტილების  მიღება;

      მასზედ დაკისრებული ამოცანის ანალიზი, ხელთ არსებული 

შესაძლებლობებისა და ვითარებიდან გამომდინარე დასაბუთებული 

დასკვნის გაკეთება და   გადაწყვეტილების მიღება ოცეულის მეთაურის 

კომპეტენციის ფარგლებში. 

კომუნიკაციის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

       გუნდური მუშაობისას წევრებს შორის კომუნიკაცია;

      საკუთარი გადაწყვეტილებების ფორმულირება პროფესიულ 

სფეროში დამკვიდრებული ტერმინოლოგიის და ლექსიკური 

კონსტრუქციების გამოყენებით, მათი ადექვატური, ზეპირი, თუ 

წერილობითი გადაცემა  როგორც ზემდგომებისთვის ,  ისე  

დაქვემდებარებულებისთვის;

       თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების შემოქმედები-

თად გამოყენება;

      საერთო საჯარისო ბრძოლის კავშირით უზრუნველყოფა;

      ქვედანაყოფის მართვის პროცედურების შესრულების შედეგად 

ოპერატიული ბრძანების გამოცემისას სათანადო კომუნიკაციის 

დამყარება;მიზნობრივ აუდიტორიასთან ურთიერთობა და ცოდნის 

წარმოჩენა.

დასკვნის უნარი
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კურსდამთავრებულს შეუძლია:

       საკუთარი ქვედანაყოფის მოთხოვნებიდან გამომდინარე მის 

მიმართ წაყენებული მოთხოვნების  თანმიმდევრული და მრავალ-

მხრივად შეფასება და თვითგანვითარების დაგეგმვა;

       ცოდნის გაღრმავების მიზნით იმ ძირითადი საკითხების, უნარე-

ბისა და მიმართულებების განსაზღვრა, რაც საშუალებას მისცემს 

ეფექტურად მართოს ოცეულის ზომის ქვედანაყოფი;

სწავლის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

       სამხედრო თავაზიანობისა და სუბორდინაციის ნორმების 

დამკვიდრება;

       სამხედრო დისციპლინით განსაზღვრული წესებისადმი პატი-

ვისცემა, როგორც სახელმწიფო ძლიერების საფუძველი;

       მაღალი თვითშეგნება, როგორც საქართველოს შეიარაღე-ბული 

ძალების ოფიცრისა, ნებისმიერ გარემო პირობებში, თუნდაც 

სიცოცხლის ფასად ემსახუროს სამშობლოს. 

ღირებულებები

       იუნკერებს მისცემს წარმატებული სამხედრო  კარიერის 

ფორმირების საშუალებას. კურსდამთავრებულებს ბაკალავრის 

აკადემიურ ხარისხთან ერთად  ენიჭებათ ოფიცრის წოდება. 

კურსდამთავრებულები დასაქმდებიან  სამხედრო  სექტორში, 

კერძოდ: საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო 

ქვედანაყოფებსა და უზრუნველყოფის სამსახურებში, საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტროში, თავდაცვისა და უსაფრთხოების, 

სამხედრო პროფილის სხვა ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში.

დასაქმების სფერო
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