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სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს 

ეროვნული თავდაცვის აკადემია (შემდგომში აკადემია) 

არის სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსის მქონე 

სამხედრო უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება.

აკადემიის ხელმძღვანელობა

1

რექტორი
პოლკოვნიკი ზაზა ჯაფარიძე

რექტორის მოადგილე 
პოლკოვნიკი მამია ბალახაძე

რექტორის მოადგილე
რამაზ კვარაცხელია 

ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის მ.შ.

მარიამ დარბაიძე

ადმინისტრაციის უფროსი
ვიცე-პოლკოვნიკი 

კონსტანტინე პეტრიაშვილი

ბაკალავრიატის ხელმძღვანელი
ვიცე-პოლკოვნიკი 

გიორგი მეშველიანი

ბატალიონის მეთაურის მ.შ.
მაიორი გოჩა ქოჩქიანი



აკადემია განთავსებულია ქ. გორში, კეთილმოწყობილ 

და თანამედროვე სტანდარტებით აგებულ ბაზაზე, სადაც 

ყველა პირობაა შექმნილი სწავლის, დასვენების, 

ფიზიკური წრთობისა და განვითარებისათვის.
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3

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:

 – ინფორმატიკა 

 – თავდაცვის ანალიზი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

 – მენეჯმენტი 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

 – თავდაცვა და უსაფრთხოება 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგამების მოცულობა ECTS

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები მოიცავს 249 

კრედიტს, (44 კრედიტი – აკადემიის საერთო სავალდებულო 

სასწავლო კურსები,123 კრედიტი – ძირითადი სპეციალობის 

სასწავლო კურსები, 72 კრედიტი – დამატებითი პროგრამა (minor) – 

საერთო საჯარისო მართვა, 10 კრედიტი – თავისუფალი კრედიტი).

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 

60 კრედიტს.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 120 კრედიტს.
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აკადემიაში მოქმედი იუნკერის 
ცოდნის შეფასების სისტემა

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 

გამოსაქვეყნებლად 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.

��������� ������� ������:

ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

იუნკერთა ცოდნის შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით.

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

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

საბაკალავრო და ქართული ენაში მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამების როგორც შუალედური შეფასებების, ასევე დასკვნითი 

შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი 

განისაზღვრულია 30%-ით.

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

ორი სახის უარყოფით შეფასებას:

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

      (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;

     (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.

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. 
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 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.

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%.
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ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის ხელმძღვანელები: მარინა ცერცვაძე, ნელი ჭამპურიძე 

საგანმანათლებლო  პროგრამაზე  დაშვების  წინაპირობა:

პროგრამის სახელწოდება: ქართულ ენაში მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამა

კრედიტების მოცულობა: 60

საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვება ხორციელდება ”უმაღლესი 

განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის II მუხლის ჰ35 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი 

უნარების ტესტების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ჩარიცხული 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე ჩასარიცხად კონკურსში 

მონაწილეობის უფლება აქვთ:  

2. აბიტურიენტები აბარებენ ზოგადი უნარების ტესტებს მათ მშობლიურ ენაზე 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. (საქართველოს 

მოქალაქეები).აღნიშნული საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის 

უფლება აქვთ იმ პირებსაც, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

გავლის გარეშე ჩაირიცხებიან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებუ-

ლებაში საქართველოს კანონმდებ-ლობით დადგენილი წესით 

(საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ 52-ე მუხლის მე-3 

პუნქტი). უცხო სახელმწიფოს მოქალაქისა და მოქალაქეობის არმქონე 

პირის ჩარიცხვა ხორციელ-დება სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო 

სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის  მუხლი 5-ის და უმაღლესი 

განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის მე-3 პუნქტის 

შესაბამისად.

საქართველოს მოქალაქეებისათვის დადგენილი წესით:

1. აბიტურიენტებს, რომლებიც დარეგისტრირდნენ მიმდინარე წლის 

ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის და მიმდინარე წელს არ 

უსრულდებათ 24 წელი;



3. აბიტურიენტებმა წარმატებით უნდა გაიარონ ტესტირება ფიზიკურ 

მომზადებაში, გაიარონ სამედიცინო შემოწმება და წარმოადგინონ 

ყველა მოთხოვნილი საბუთი განსაზღვრულ ვადაში.
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პროგრამის მიზანია

· არაქართულენოვანი მსმენელებისათვის  ქართულ ენაში 

უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის (წერა, კითხვა, მოსმენა, საუბარი) შეძენა  

B1+  დონეზე ,  რომელიც  აუცილებელია  ბაკალავრიატის  

კურსდამთავრებულებმა შეძლონ წარმატებული კომუნიკაცია 

ქართულ ენაზე, გამოუმუშავდეთ ლექსიკური მარაგის, სწორი 

მორფოლოგიური ფორმებისა და  სინტაქსური კონსტრუქციების 

გამოყენებით წინადადებების აგების უნარი; სიტუაციის (კონტექსტის)  

შესაბამისად  ენობრივი ფორმების გამოყენების უნარი; ტექსტის 

გაგების, კონსტრუირებისა და ინტერპრეტირებისათვის სათანადო 

სტრატეგიების გამოყენების უნარი; ქართული ენის გამოყენებით 

ქართულ  გარემოში ორიენტირების უნარი;

· როგორც სახელმწიფო ენის სწავლება, ასევე  არაქართულ-

ენოვანი მსმენელებისთვის შეიარაღებულ ძალებში ქვეყნის ერთგუ-

ლი და ღირსეული სამსახურისთვის ხელშეწყობა.

· შეძლონ ქართული ენის ცოდნისა და უნარების შემდგომი 

გაღრმავება და გამდიდრება დამოუკიდებლად.

· საქართველოს სახელმწიფო ენა  შეასწავლოს საქართველოს 

მოქალაქე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, 

რომლებიც ვერ ფლობენ ქართულ ენას.

სწავლის შედეგები: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია ქართული ენის პრაქტიკულად 

გამოყენება მთელი რიგი ვერბალური და წერითი მიზნებისათვის; 

სხვადასხვა ტიპის ტექსტების შექმნა, წაკითხვა, გაგება, ანალიზი; 

შესწავლილი ლექსიკური მარაგის გამოყენება.



10

ცოდნა და გაცნობიერება

კურსდამთავრებულმა  იცის: 

ქართული ენის სტრუქტურა, (ფონეტიკა, მორფოლოგია, სინტაქსი), 

ერკვევა მათ საერთო ნიშნებში, სტრუქტურაში; 

ქართული ენის გრამატიკის ორთოგრაფია და მართლწერის წესები;

ქართული ენის  ლექსიკური მარაგი და გავრცელებული გამო-

თქმები,ლექსიკოლოგიის ელემენტები, სამხედრო ტერმინოლოგია; 

საქართველოს სამხედრო ძალების საჯარისო სადისციპლინო და 

სამწყობრო წესდების   ტერმინოლოგიის  ელემენტები.      შეუძლია  

მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება;

სხვადასხვა ტიპის  ტექსტებზე მუშაობის ძირითადი პრინციპები,    

ინტერპრეტაცია, ტექსტის სტრუქტურა და მის ნაწილებს შორის კავ-

შირი; 

იცის კომუნიკაციისათვის მნიშვნელოვანი ენობრივი ფორმები,  მოს-

მენის, ზეპირმეტყველების, კითხვისა და წერის ძირითადი სტრატე-

გიები,  გრამატიკული კონსტრუქციები და მათი შემადგენელი ერთეუ-

ლების ფუნქცია; 

სინტაქსური და მორფოლოგიური წესების გამოყენებით საქმიანი 

წერილების და  დოკუმენტების შედგენა;
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ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

ორიენტაცია ქართულენოვან გარემოში, სხვადასხვა თემატიკაზე 

საუბარი, კითხვების დასმა და მისთვის დასმულ კითხვებზე პასუხის 

გაცემა; მოსმენილი ტექსტის თემის აღქმა, ინფორმაციის მოკლედ და 

თანმიმდევრულად გადმოცემა, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება, 

შესწავლილი ენობრივი საშუალებების გამოყენება სხვადასხვა 

სიტუაციებში.სხვადასხვა ენობრივი კონსტრუქციების მეშვეობით  

წინადადებების აგება; 

კურსდამთავრებულს  შეუძლია:

კითხვა

წერა

ყოფით ან სასწავლო გარემოში მითითებებისა და დავალებათა 

შინაარსის გაგება; სხვადასხვა ტიპის ტექსტის მოსმენა და 

გაგება,ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა 

შესწავლილი სიტყვებისა და ფრაზების გამოყენებით;  მოსაუბრეთა 

ემოციის ამოცნობა და მოსმენილი ტექსტის შინაარ

სხვადასხვა ტიპის ტექსტის შექმნა,საქმიანი დოკუმენტაციის შედგენა, 

საანკეტო მონაცემების შევსება,CV-ს და ბიოგრაფიის შექმნა, 

არგუმენტირებული ესეს დაწერა. შეძლებს დაიცვას წერილობითი 

მხატვრული და არამხატვრული ტექსტის სტრუქტურა,  ფუნქციურად 

გამოიყენოს შესაბამისი ენობრივი საშუალებანი.

მოსმენა

ლაპარაკი

მხატვრული და არამხატვრული ტექსტის წაკითხვა და შინაარსის  

გაგება; წაკითხულ  ტექსტში  კონკრეტული  ინფორმაციის  მოძიება; 

წაკითხული ტექსტის მიზნის ამოცნობა; ლექსიკის ზოგადი ფონდის 

გამდიდრება ლექსიკონის გამოყენებით; სამხედრო დავალებებათა 

პირობების, ინსტრუქციების წაკითხვა და გაგება, სტრუქტურული და 

ენობრივი მახასიათებლების  მიხედვით მხატვრული და 

არამხატვრული ტექსტის გაანალიზება.სის უკეთ გასააზრებლად 

შესაბამისი  სტრატეგიების გამოყენება.
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დასკვნის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

შესწავლილი საკითხების, მოსაზრებების შედარება, ანალიზი, 

მსგავსებისა და განსხვავებების დანახვა; პროგრამის დასრულების 

შემდეგ მას ექნება არგუმენტირების, კრიტიკული შეფასების, 

დასკვნის  ზეპირად და წერილობით ჩამოყალიბების  უნარი;

კომუნიკაციის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

კომუნიკაცია  სასწავლო პროცესში  და  ნებისმიერ საზოგადოებაში, 

სხვისი აზრის მოსმენა, დისკუსიაში მონაწილეობა, კითხვებზე პასუხის 

გაცემა, მისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ინფორმაციის მოპოვება 

და გაცვლა, ზეპირი და წერილობითი ტექსტის ადეკვატურად გაგება 

და შექმნა, შესწავლილი ლექსიკური მარაგის  გამოყენება, გამომუ-

შავებული მეტყველების ჩვევების გამოყენებით ინფორმაციის 

ლოგიკურად ჩამოყალიბება და გადმოცემა.

სწავლის უნარი

საკუთარ თავზე დამოუკიდებლად მუშაობა  და პროგრამის ფარ-

გლებში მიღებული ცოდნისა და  უნარების  დამოუკიდებლად  სრულ-

ყოფა; 

შემდგომი სწავლის  საჭიროების განსაზღვრა; ცოდნისა  და უნარების 

შემდგომი  გაღრმავება  და გამდიდრება;

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე  სწავლის  გაგრძელება.

ღირებულებები

კურსდამთავრებული შეძლებს:

დასაქმების სფერო:

სწავლის გაგრძელების საშუალება:

ქართული ენობრივ-კულტურული თვითმყოფადობისა და ღირებუ-

ლებების გაცნობას, დაფასებას და პატივისცემას.
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