მოდის დიზაინი და ტექნოლოგია
უმაღლესი განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: დიზაინის ბაკალავრი, სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის
ბაკალავრი

პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი
პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია სპეციალისტთა მომზადება დიზაინისა და სამრეწველო ინჟინერის ბაკალავრის
კვალიფიკაციით, რომლებიც შეძლებენ მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა გამოიყენონ
პირადი მოხმარების ნაკეთობათა (ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და ტყავსაგალანტერეო ნაწარმი)
თანამედროვე მოდის შესაბამისი ნიმუშების დიზაინის შექმნისა და კონსტრუქტორულ–
ტექნოლოგიური პროცესების წარმართვის დროს. კერძოდ, პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტს
მისცეს ცოდნა:
- ისტორიულ–ტრადიციული მიმდინარეობების, თანამედროვე მოდური ტენდენციების, თეორიისა
და პრაქტიკული მიღწევების შესაბამისი ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და ტყავსაგალანტერეო ნაკეთობათა
მხატვრული და ტექნიკური მოდელირების შესახებ;
- სამკერვალო და ტყავის ნაკეთობათა დამზადებისათვის გამოყენებული მასალების კლასიფიკაციისა
და მახასიათებლების შესახებ;
- ლაბორატორიულ და საწარმოო
ნორმატივებისა და რეჟიმების შესახებ;

პირობებში

ნაკეთობის

დამზადების

ტექნოლოგიური

- გამოყენებულ მანქანა–მოწყობილობებთან უსაფრთხოების წესების დაცვით მუშაობის, გარემოს
დაცვისა და ნარჩენების მართვის უნარ–ჩვევების გამომუშავების შესახებ;
- ინდივიდუალურ და მცირე საწარმოში ნაკეთობათა სამომხმარებლო ხარისხის მაღალი დონის
უზრუნველსაყოფად დიზაინერულ–კონსტრუქტორულ–
ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმალურად წარმართვის საფუძვლების შესახებ.
პროგრამის მიზანია, კურსის დასრულების შემდეგ სპეციალისტმა შეძლოს წარმატებით იმუშაოს
ტანსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა საწარმოებში და ფირმებში მოდელიორ–დიზაინერად ან
კონსტრუქტორ–ტექნოლოგად – მაღალესთეტიკური, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალი
სამომხმარებლო თვისებების მქონე, ადგილობრივ და საზღვარგარეთულ ბაზარზე კონკურენტუნარიანი
პროდუქციის შესაქმნელად. ასევე შეუძლია სწავლა განაგრძოს მაგისტრატურაში შესაბამისი ან
მონათესავე მიმართულებით.

პროგრამის სტრუქტურა
საუნივერსიტეტო სავალდებულო კურსები
პროგრამისათვის სავალდებულო კურსები
პროგრამის არჩევითი კურსები
დამატებითი სპეციალობის (Minor) პროგრამა1
სულ
სწავლის შედეგები
ცოდნა და გაცნობიერება

15 ECTSკრედიტი
125 ECTSკრედიტი
40 ECTSკრედიტი
60 ECTSკრედიტი
240 ECTSკრედიტი

გაცნობიერებული აქვს ქართული მატერიალური კულტურის, ხელოვნებისა და თანამედროვე მსოფლიოს
მხატვრული ღირებულებები;
- გაცნობიერებული აქვს მხატვრული გემოვნება, წარმოსახვითი აზროვნების და სახვითი ხელოვნების
მრავალფეროვანი ხერხებით იდეის რეალიზების საკითხები;
- იცის სხვადასხვა დანიშნულების ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაწარმის მოდური, პოპულარური
ან საკუთარი ფანტაზიით ნაკეთობათა კლმპოზიციის შექმნა, მასალათა პაკეტის შერჩევა,
კოსტრუქტორულ–ტექნოლოგიური დაგეგმარება და კომპოზიციის მასალაში განხორციელება.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება/პრაქტიკული უნარები
შეუძლია:
- სპეციალისტის წინაშე მდგარი შემოქმედებითი ამოცანის გადასაჭრელად და ესთეტიურად ღირებული
ნიმუშების დასამზადებლად მხატვრული გემოვნების, გამომსახველობითი ხერხებისა და საშუალებების
გააზრებული გამოყენებით საკუთარი ან ჯგუფური იდეის რეალიზაციზება დაგეგმვისა და
განხორციელების მიზნით შეძენილი ცოდნითა და უნარ–ჩვევებით;
- კომპოზიციის კონსტრუქტორული დამუშავება ტექნიკურ–ეკონომიკური პარამეტრების (მასალების
შერჩევა–დასაბუთება და ნორმირება, კონსტრუქციის მასალათტევადობა და შრომატევადობა)
გათვალისწინებით;
- ტექნოლოგიური პროცესების გონივრული დაგეგმვა და პრაქტიკაში განხორციელება შესაბამისი
წერილობითი ანგარიშის მომზადებით;
- პრეზენტაციის დაგეგმვა და ეფექტურად წარმართვა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით;
- შემოქმედებითი ღონისძიებებისათვის იდეების დამუშავება და მასალაში პრაქტიკული რეალიზაცია;
- ზოგად-ესთეტიკური მხატვრული მიდგომების კრიტიკული შეფასება და პრაქტიკულ საქმიანობასთან
დაკავშირება.
დასკვნის უნარი
შეუძლია:
- მოძიებული ინფორმაციის, საკუთარი და ჯგუფური იდეების ანალიზიის საფუძველზე დფასკვნების
გაკეთება;
- იდეის თუ პროექტის მხატვრულ–ტექნოლოგიური რეალიზაციის პროცესში პოპულარულ
ტენდენციებზე აქცენტირება და მომავალზე პროგნოზის აგება;
- საზოგადოების მოთხოვნების შესაბამისად მხატვრული იდეების მიმართ შემოქმედებითი მიდგომა;
- მხატვრულ მოვლენათა შორის მიზეზ–შედეგობრივი კავშირების ანალიზი, კონკრეტული დასკვნების
გაკეთება და პრაქტიკაში მათი მიზანმიმართული რეალიზაცია.
- აქვს უნარი გააანალიზოს მსოფლიო მოდის ტენდენციები, ჩამოაყალიბოს დასაბუთებული დასკვნები
მიმდინარე საქმიანობისა და კარიერული წინსვლისათვის.
კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია:
- დარგის სპეციალისტებთან და მომხმარებელთან ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია;
- მოდის სფეროში საკუთარი საპროექტო წინადადების წარდგენა და შემდგომი რეალიზაცია;
- საზოგადოების წინაშე საკუთარი შემოქმედების შედეგების პრეზენტაცია, ჩვენებებსა და მათ
ორგანიზებაში მონაწილეობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ;
- დამსაქმებლებთან კავშირის დამყარება და საკუთარი შესაძლებლობების დემონსტრირება.
სწავლის უნარი

შეუძლია:
- მიღებული ცოდნის და კომპეტენციების შეფასებით სწავლის შემდეგომი გაგრძელების შესაძლებლობის
და საჭიროების შეფასება;
- მიღებული ცოდნის საფუძველზე საკუთარი განათლების დონის ამაღლება და დარგში კომპეტენციის
გაღრმავება;
- მიღებული ცოდნის დონის შეფასებით საკუთარი მომავალი პროფილის ფორმირება და ცოდნის
გაღრმავების პრიორიტეტული მიმართულების განსაზღვრა.
ღირებულებები
აცნობირებს პროფესიის როლს საზოგადოების ესთეტიკური შეხედულებებისა და გემოვნების
ჩამოყალიბებაში;
- მაღალი პასუხისმგებლობით უდგება პროფესიულ საქმიანობას;
- აქტიურად მონაწილეობს დარგის მიღწევების პოპულარიზაციასა და საზოგადოებრივი ცნობიერების
ამაღლებაში ხელოვნებისა და კულტურული ნიმუშების მაღალ დონეზე წარმოჩენის თვალსაზრისით;
- აქტიურად თანამშრომლობს ახალგაზრდა თაობასთან ეროვნული კულტურული ღირებულებების
პოპულარიზაციის და ესთეტიკური გემოვნების სწორად ფორმირების კუთხით.

