სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველო
ამერიკული განათლებისა და დიპლომის მიღება უკვე საქართველოშია შესაძლებელი. სან დიეგოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს მაღალი ხარისხის, საერთაშორისო აკრედიტაციის
1
მქონე (ABET, ASC, WASC ) საბაკალავრო პროგრამებს საინჟინრო და ტექნოლოგიურ დარგებში.
პროექტი ხორციელდება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს უმაღლესი განათლების
კომპონენტის ფარგლებში
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის (MCC) მეორე კომპაქტის
ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში საბუნებისმეტყველო და
ტექნოლოგიური დარგების განვითარებას და ქვეყანაში მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალის
მომზადებას.

2016 წელს შემოთავაზებული პროგრამები
სან
დიეგოს
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ბაკალავრიატის
საგანმანათლებლო
პროგრამები
განხორციელდება საქართველოს სამ სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით. 2016 წელს
გთავაზობთ შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს:

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
•
•
•
•

ელექტრული ინჟინერია
კომპიუტერული ინჟინერია
კომპიუტერული მეცნიერებები
ქიმია / ბიოქიმია

წარმატებული
კარიერის
დასაწყისი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
•
•

ელექტრული ინჟინერია
კომპიუტერული ინჟინერია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
•
•
•

ელექტრული ინჟინერია
კომპიუტერული ინჟინერია
ქიმია / ბიოქიმია

სწავლება განხორციელდება
წაიკითხავენ.

1

ინგლისურ

ენაზე

და

ლექციებს

SDSU-ს

ამერიკელი

პროფესორები

ABET - საინჟინრო პროგრამების აკრედიტაციის ამერიკის საბჭო; ACS - ამერიკის ქიმიკოსთა
ასოციაცია; WASC - სკოლებისა და კოლეჯების დასავლეთის ასოციაცია.

გაცვლითი პროგრამები
SDSU-საქართველოს სტუდენტებს ეძლევათ უნიკალური შესაძლებ ლობა ერთი სემესტრით ან ერთი წლით სწავლა განაგრძონ სან
დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კალიფორნიის კამპუსში.
სტუდენტები
ამ
შემთხვევაში
გადაიხდიან
სწავლის
იგივე
საფასურს, რასაც საქართველოში.

კენ უოლში (Ph.D.), დეკანი
SDSU-საქართველო

იგნლისური ენის აკადემია
სტუდენტებს პირველი სასწავლო წლის ბოლოსთვის მოეთხოვებათ: TOEFL-ის ჩაბარება მინიმალური ქულით 70 (IBT) და 523 (PBT)
ან IELTS-ის ჩაბარება 6.0 მინიმალური ქულით.
სტუდენტების ინგლისურ ენაში სათანადო მომზადებისთვის,
საერთაშორისო
განათლების
ცენტრთან
თანამშრომლობით,
SDSU-საქართველომ დააფუძნა ინგლისური ენის აკადემია (English
Language Academy - ELA), რომელიც აბიტურიენტებს სთავაზობს
ინგლისური ენის მოსამზადებელ კურსებს თბილისში, ქუთაისში,
ბათუმში, ახალციხესა და სხვა ქალაქებში.

პროფესორ სტენლი მალოის (Ph.D.)
საჯარო ლექცია საქართველოში

როგორ ჩავაბაროთ სან დიეგოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამებზე
საქართველოში
პროგრამებზე
ჩარიცხვა
საქართველოს
მოქალაქეებისთვის
წარმოებს ეროვნული გამოცდების გავლით. SDSU-საქართველოს
პროგრამებზე
მიიღებიან
სტუდენტები,
რომლებიც
ერთიან
ეროვნულ
გამოცდებში,
შემდეგ
საგნებში
დადგენილი
კომპეტენციის ზღვარის გადალახვას შეძლებენ:

პროფესორ ალან სვიდლერის (Ph.D.)
საჯარო ლექცია საქართველოში

•
ზოგადი უნარები - 57% +1
•
ინგლისური ენა - 59% +1
•
მათემატიკა - 50% +1
•
ქიმია - 57% +1
•
ქართული - ერთიანი ეროვნულ გამოცდებით განსაზღვრული კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი

სწავლის ღირებულება და ფინანსური
დახმარება

SAN DIEGO STATE UNIVERSITY

აღნიშნული პროგრამები სტუდენტებს მოამზადებს საბუნებისმეტყ-ველო და ტექნიკურ დარგებში წარმატებული პროფესიული
კარიერისთვის. პარტნიორ უნივერსიტეტებში გარემონტდა და
შენდება ახალი ინფრასტრუქტურა, რათა სტუდენტებს წვდომა
ჰქონდეთ უახლეს ტექნოლოგიებთან და ლაბორატორიებთან.

პროფესორ ბილ ტონგის (Ph.D.)
ლექცია STEM აკადემიაზე თსუ-ში

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველოს ნებისმიერ საგანმანათლებლო პროგრამაზე
სწავლის ღირებულება წელიწადში 7500 დოლარს შეადგენს.
საგანმანათლებლო პროგრამებზე ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხულ სტუდენტებს შესაძლებლობა
აქვთ, მოიპოვონ სრული ან ნაწილობრივი სახელმწიფო სასწავლო გრანტი.
სტუდენტებს აგრეთვე შეუძლიათ მოიპოვონ სრული ან ნაწილობრივი ფინანსური დახმარება სან დიეგოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: +995 32 2 311
611, Georgiainfo@mail.sdsu.edu.

georgia.sdsu.edu

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიღწევები
და აღიარება
წარმოადგენს 21-ე საუკუნის ერთ-ერთ
კვლევით უნივერსიტეტს ამერიკაში.

მოწინავე

სახელმწიფო

აღიარებულია, როგორც საუკეთესო მზარდი და ინოვაციური
ცვლილებების დამნერგავი სასწავლებელი ამერიკაში - “U.S. News &
World Report”-ის მიერ.
გამოყოფილია 115 მილიონი ამერიკული დოლარი
კვლევითი გრანტებისა და კონტრაქტებისთვის.

წელიწადში

ითვლება აშშ-ს ერთ-ერთ ყველაზე მრავალფეროვან უნივერსიტეტად
სტუდენტების შემადგენლობის მიხედვით.

WWW.SDSU.EDU

საკონტაქტო ინფორმაცია
მ. კოსტავას 5, თბილისი, 0108, საქართველო
+995 (32) 2 311 611 ; Georgiainfo@mail.sdsu.edu
www.georgia.sdsu.edu
SDSU.Georgia

