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შემოთავაზებული პროგრამების მოკლე აღწერილობა

ქიმია / ბიოქიმია

პროგრამის მიზანი

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა ქიმია / ბიოქიმიაში
მოიცავს საგნის ფართო სპექტრს, მათ შორის ანალიზურ, არაორგანულ, ორგანულ, ფიზიკურ
და ბიოლოგიურ ქიმიას. SDSU-ს საბაკალავრო პროგრამა შეისწავლის თითოეული სფეროს
საფუძვლებს ლაბორატორიულ კვლევასა და ქიმიის პრაქტიკულ გამოყენებაზე აქცენტით.

ქიმიის შესწავლას მივყავართ საინტერესო და წარმატებული კარიერისკენ ისეთ სფეროში, 
როგორიცაა ფარმაცევტული პროდუქციის განვითარება, ენერგიის ალტერნატიული
წყაროების მოძიება, ახალი პროცესებისა და პროდუქტების შექმნა, ნივთიერების აგებულების
შესწავლა, ნატურალური პროდუქტების იდენტიფიცირება და დახასიათება, ეკოლოგიური
პრობლემების შეფასება, თუ ცოცხალ უჯრედებში მიმდინარე პროცესების კვლევა.

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის/ბიოქიმიის პროგრამა სერტიფიცირებულია
ამერიკის ქიმიის საზოგადოების მიერ (ACS). 

სწავლების მეთოდოლოგია

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის სასწავლო გეგმა მოიცავს
ლაბორატორიული კვლევების ფართო სპექტრს. სტუდენტები ეუფლებიან კვლევის
თანამედროვე ლაბორატორიულ მეთოდებსა, იყენებენ კვლევის უახლეს ინსტრუმენტებს
(NMR, HPLC, GC, MS და ა.შ.) და იძენენ გამოცდილებას პრობლემის ჯგუფურად გადაჭრის
გზით.

დასაქმების შესაძლებლობები

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის კურსდამთავრებულები დიდი მოთხოვნით
სარგებლობენ როგორც ბიოტექნოლოგიური, ნავთობ-ქიმიური და ფარმაცევტული
კომპანიების (Pfizer, Novartis, Merck da Roche, და ა.შ.), ასევე სახელმწიფო დაწესებულებების
მხრიდანაც. კურსდამთავრებულების დიდი რაოდენობა მიჰყვება აკადემიურ სფეროს და
ასწავლის უნივერსიტეტებში, კოლეჯებსა და სკოლებში.

ელექტრული ინჟინერია

პროგრამის მიზანი

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა
გთავაზობთ სასწავლო კურსებს ელექტრული ინჟინერიის ძირითად სფეროებში: 
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ინფორმაციის გადამუშავების და გადაცემის მანქანები, ელექტროენერგიის გამომუშავება და
განაწილება, ელექტრომაგნიტური ფენომენის შესწავლა და გამოყენება. 

სწავლის დროს თეორიულ და კონკრეტულ საინჟინრო პრობლემებზე მუშაობა სტუდენტებს
ხელს უწყობს პროფესიული უნარების განვითარებაში; სასწავლო გეგმის მიზანია, მიაღწიოს
თეორიასა და პრაქტიკას შორის ისეთ ბალანსს, რომელიც მოამზადებს
კურსდამთავრებულებს როგორც სწრაფი დასაქმებისთვის, ასევე სწავლის შემდგომ
საფეხურზე გაგრძელებისთვისაც.

სწავლების მეთოდოლოგია

პირველი კურსის საგნები მოიცავს კალკულუსს, ფიზიკასა და ქიმიას. მეორე და მესამე
კურსის განმავლობაში სტუდენტები გაივლიან სპეციფიურ კურსებს სპეციალობაში. 
თითოეული სტუდენტი ირჩევს ტექნიკურ არჩევით საგნებს, როგორიცაა VLSI დიზაინი
(მიკროჩიპების დიზაინი), ბიო-სამედიცინო აპარატურა, მიკროტალღების ტრანსმისია, 
კომუნიკაციის სისტემები, ციფრული სიგნალების დამუშავება, მიკროპროცესორები, 
მულტიმედიური პროგრამირება, ენერგოსისტემების დიზაინი და ანალიზი, ოპტიკური
ელექტრონიკა და კომპიუტერული ქსელები. ყველა სტუდენტისთვის სავალდებულოა
დამამთავრებელი, “Capstone design” სადიპლომო ნაშრომის მომზადება, რომელიც აძლიერებს
გუნდური მუშაობის, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარებს და ხელს უწყობს
შემოქმედებით აზროვნებას.

დასაქმების შესაძლებლობები

STEM დარგებში დასაქმების და კარიერული ზრდის შესაძლებლობები მოიცავს ისეთ
მაღალტექნოლოგიურ სექტორს, როგორიცაა:

 ბიოტექნოლოგია
 მობილური ტელეფონები და კომუნიკაცია, ტელეკომუნიკაციის ტექნოლოგიები
 სამედიცინო მეცნიერებები (მედიცინა, ელექტრონული სამედიცინო დიაგნოსტირება)
 ფარმაკოლოგია
 ტრანსპორტის ავტომატური სისტემები (საჰაერო, სარკინიგზო და საზღვაო

ტრანსპორტი)
 კოსმოსური მოწყობილობები, აერონავტიკა, ასტრონომია
 გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები
 კვების მრეწველობის დისტანციური  მონიტორინგი და მოქმედებები
 იურიდიული მეცნიერებები და კრიმინოლოგია
 სამხედრო და თავდაცვის სისტემები

STEM-ის ძირითადი საგნებია ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და მათემატიკა. ისინი
ურთიერთდამოკიდებულია და ბევრ სხვა დისციპლინას უკავშირდება. STEM დარგების
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მრავალფეროვნება მოიცავს ინჟინერიის ყველა ასპექტს, ფინანსური სექტორის არასაინჟინრო
ტექნიკურ მხარეებს, სტატისტიკას, რისკების შეფასებას და ბევრ სხვა სოციალურ
მეცნიერებას, რომელთაც მათემატიკა და ანალიტიკური აზროვნება სჭირდება მონაცემთა
სიმრავლეების გასაანალიზებლად.

თანამედროვე ხელოვნებაც (მაგალითად, მუსიკა და შემოქმედებითი ინდუსტრია) საინჟინრო
და ტექნოლოგიურ ცოდნასა და უნარებს ემყარება;

კომპიუტერული ინჟინერია

პროგრამის მიზანი

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო
პროგრამა გთავაზობთ კომპიუტერებისა და სხვადასხვა ტიპის ციფრული სისტემების
შექმნისა და აწყობის შემსწავლელ კურსებს. აღნიშნული კურსები მოიცავს ისეთი რთული
სისტემების შესწავლას, რომელთა საშუალებითაც ხდება ფიზიკური სისტემებისა და
გარემოთა სიმულაცია, ამინდის პროგნოზირება, ავიაბილეთების დაჯავშნა, ასევე მიკრო და
ნანო რეგულატორების მოხმარება ავტომობილებში, ტექნიკაში, კამერებში, რობოტებში, 
სამედიცინო ინსტრუმენტებსა და სხვა მოწყობილობებში.

კომპიუტერული ინჟინრები ასევე ქმნიან და შეიმუშავებენ პროგრამებს, რომლებიც
აკონტროლებენ კომპიუტერების მუშაობას და შესაძლებლობას იძლევიან შეასრულონ
სხვადასხვა ტიპის ინოვაციური ამოცანები.

კომპიუტერული ინჟინერიის პროგრამა გთავაზობთ თეორიისა და პრაქტიკის რაციონალურ
ბალანსს, რომელიც კურსდამთავრებულებს ამზადებს როგორც სწავლის დამთავრებისთანავე
დასაქმებისთვის, ასევე სწავლის შემდგომ ეტაპზე გასაგრძელებლად. 

სწავლების მეთოდოლოგია

ძირითადი კურსების გარდა, სტუდენტებს დამატებით შეუძლიათ, ჩაეწერონ სხვადასხვა
არჩევით კურსებზე, როგორიცაა მასშტაბური ინტეგრაციის სქემები (VLSI), აუდიო და
ვიზუალურ ინფორმაცია და მულტიმედიური სისტემები, კომპიუტერული ქსელები და
ციფრული სიგნალის (DSP) დამუშავება;

ყველა სტუდენტისთვის სავალდებულოა დამამთავრებელი, “Capstone design” სადიპლომო
ნაშრომის მომზადება, რომელიც ავითარებსა და აძლიერებს ისეთ უნარებს, როგორიცაა
გუნდური მუშაობა, სხვადასხვა ეკონომიკური და სოციალური ფაქტორების
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გათვალისწინება, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია და ხელს უწყობს შემოქმედებით
აზროვნებას.

დასაქმების შესაძლებლობები

STEM დარგებში დასაქმების და კარიერული ზრდის შესაძლებლობები მოიცავს ისეთ
მაღალტექნოლოგიურ სექტორს, როგორიცაა:

 ბიოტექნოლოგია
 მობილური ტელეფონები და კომუნიკაცია, ტელეკომუნიკაციის ტექნოლოგიები
 სამედიცინო მეცნიერებები (მედიცინა, ელექტრონული სამედიცინო დიაგნოსტირება)
 ფარმაკოლოგია
 ტრანსპორტის ავტომატური სისტემები (საჰაერო, სარკინიგზო და საზღვაო

ტრანსპორტი)
 კოსმოსური მოწყობილობები, აერონავტიკა, ასტრონომია
 გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები
 კვების მრეწველობის დისტანციური  მონიტორინგი
 იურიდიული მეცნიერებები და კრიმინოლოგია
 სამხედრო და თავდაცვის სისტემები

STEM-ის ძირითადი საგნებია ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და მათემატიკა. ისინი
ურთიერთდამოკიდებულია და ბევრ სხვა დისციპლინას უკავშირდება. 

STEM დარგების მრავალფეროვნება მოიცავს ინჟინერიის ყველა ასპექტს, ფინანსური
სექტორის არასაინჟინრო-ტექნიკურ მხარეებს, სტატისტიკას, რისკების შეფასებას და ბევრ
სხვა სოციალურ მეცნიერებებს, რომელთაც მათემატიკა და ანალიტიკური აზროვნება
სჭირდება მონაცემთა სიმრავლეების გასაანალიზებლად.

თანამედროვე ხელოვნებაც (მაგალითად, მუსიკა და შემოქმედებითი ინდუსტრია) საინჟინრო
და ტექნოლოგიურ ცოდნასა და უნარებს ემყარება;


