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აგროინჟინერია
აგროინჟინერიის ბაკალავრი
240 კრედიტი: ძირითადი სპეციალობა - 180 კრედიტი.
დამატებითი სპეციალობა ან არჩევითი კურსები - 60 კრედიტი.
მომზადდეს საინჟინრო განათლების საფუძვლების მქონე პრაქტიკულ
საქმიანობაზე ორიენტირებულ აგროინჟინერიის ბაკალავრი, რომელიც
შეისწავლის
სასოფლო–სამეურნეო
კულტურების
მოვლა–მოყვანის
ინტენსიური ტექნოლოგიებს, მოსავლიანობის ამაღლების აგროტექნიკური
ღონისძიებებს, სასოფლო–სამეურნეო სამუშაოების მექანიზაციას, მანქანადანადგარების ექსპლუატაციასა და რემონტს.
კურსდამთავრებულს შეუძლია:
– ტექნიკის გამოყენების დროს ნიადაგის ტენიანობის და სიმკვრივის
განსაზღვრა, ნიადაგის მექნიკური შედგენილობის შეფასება;
– სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოვლა–მოყვანის ტექნოლოგიების
დამუშავება, სარგავი მასალების შერჩევა და გამოყვანა, სელექციური
შერჩევის და ჯიშობრივი თვისებების დადგენა;
– სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული ლითონების ჭრით და თერმულად
დამუშავება, დეტალების და კვანძების დასაშლელი და დაუშლელი
შეერთებების და გადაცემის სახეების მიხედვით შესრულება;
– მანქანათა ნაწილების ესკიზური და სამუშაო ნახაზების გრაფიკული
შესრულება და ანგარიში;
– ავტოსატრაქტორო ძრავების დაშლა–აწყობა, რეგულირება და ძალური
მახასიათებლების გაანგარიშება;
– სასოფლო–სამეურნეო მანქანების სამუშაოდ მომზადება, რეგულირება და
მასზე მუშაობა;
– ელექტრული მანქანების და დანადგარების მომსახურეობა, ელექტრო
გაყვანილობის მარტივი ტიპის დეფექტების გამოსწორება;
– ელექტრული მანქანების დაგეგმვა და ექსპლუატაცია სოფლის
მეურნეობაში და ელექტროენერგიის მომარაგების საკითხები;
– ჰიდრომელიორაციული სამუშაოების წარმოების მანქანათა აგებულება,
ექსპლუატაცია და დანერგვა;
– მანქანა–ტრაქტორთა პარკის ექსპლუატაცია, მომსახურეობა და რემონტი,
პარკების სამუშაო გეგმების, ტექნიკური მომსახურეობის და რემონტის
პერსპექტიული გეგმების გაანგარიშება–შედგენა, საწვავის და სხვა
დამხმარე საჭირო მასალების განსაზღვრა;
– ფერმებში მექანიზირბული წესით საკვების დარიგება და საკვებწარმოების
მანქანების ექსპლუატაცია;
- სასოფლო–სამეურნეო სამუშაოთა დაგეგმვა და ეკენომიკური ეფექტიანობის
განსაზღრა.
სტუდენტის შეფასება ხდება შემდეგი სახით:
(A) ფრიადი - 91 ქულა და მეტი; ბ) (B) ძალიან კარგი - 81-90 ქულა;
(C) კარგი - 71-80 ქულა; დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - 51-60 ქულა.
(FX) ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულის მიღების შემთხვევაში სტუდენტსბუფლება
ეძლევა დამატებით გამოცდაზე ერთხელ კიდევ გავიდეს.
(F) ჩაიჭრა - 40 ქულის ან ნაკლების მიღებისას სტუდენტს საგანი ხელახლა
აქვს შესასწავლი.

საკონტაქტო
პირი

პროგრამის ხელმძღვანელი:
მერაბ მამულაძე, ასოცირებული პროფესორი
ტელეფონი: 555 74 11 43
ელ-ფოსტა: merab.mamuladze@bsu.edu.ge

