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სასწავლო კურსის მიზნები 

კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს მყარი 
ფუნდამენტი c# და asp.net mvc გამოყენებით ვებ 
დეველოპმენტის დასაწყებად.  
 

 
სასწავლო კურსის დრო 

16 შეხვედრა (32 სთ), 20:00 - 22:00 
 

სასწავლო კურსის შინაარსი 

ლექცია1 : c#, მცირე ისტორია და საბაზისო ელემენტები 

Þ .NET Framework 
Þ კლასები და ინტერფეისები 
Þ ობიექტები, მეთოდები და პარამეტრები 

ლექცია 2: ცვლადები, ჯენერიკები და დელეგატები 

 

ლექცია 3: string, კოლექციები და LINQ 

 

ლექცია 4: LINQ 

 

ლექცია 5: Entity Framework 

Þ შუალედური დავალება 1 (Take Home Exam) 

ლექცია 6: ვებ პროგრამირების საფუძვლები 

Þ ვებ პროგრამირების მიმოხილვა 
Þ Html / css / Js ბაზისი 
Þ API სერვისები, REST და JSON 
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ლექცია 7: ASP.NET Core 

Þ განვითარების ისტორია 
Þ MVC Pattern 
 

ლექცია 8: MVC სიღრმისეულად 

Þ Controllers, models and views 
Þ Conventions 
Þ Dependency Injection 

ლექცია 9: Actions, filters and model binding 

 

ლექცია 10: ViewModels and Validation 

 

ლექცია 11: Views and Razor 

Þ შუალედური დავალება 2 (Take Home Exam) 
 

ლექცია 12: Unit Testing MVC Applications 

 

ლექცია 13: Data Persistence 

 

ლექცია 14: ASP.NET Core Identity  

 

ლექცია 15: ASP.NET Core Web API 

 

ლექცია 16: Security and Deployment 

Þ ფინალური გამოცდის პროექტი 
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სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

კურსის მსმენელებმა იციან: 
à პროგრამირების ენა: c#, asp.net mvc, entity framework, html, css 

 

კურსის მსმენელებს შეუძლიათ: 
à შექმნან მცირე ზომის ვებ აპლიკაციები 
à გაიღრმავონ ცოდნა .NET პროგრამირების მიმართულებით 
à დასაქმდნენ დამწყებ პროგრამისტებად 

 
 
 

სასწავლო კურსის მოთხოვნები 

კურსის მსმენელმა უნდა იცოდეს c# და html/css-ის საფუძვლები 
 

სასწავლო კურსის შეფასება 

შეფასების კომპონენტები 
დასწრება - 15 ქულა 
აქტიურობა - 15 ქულა 
შუალედური დავალება - 30 ქულა 
საბოლოო პროექტი - 40 ქულა 
 
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი:  
კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა 
მოაგროვოს მინიმუმ 70 ქულა 
 
კურსის მინიმუმ 90 ქულაზე დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს 
ლექტორის რეკომენდაციას 
 

ლექტორის შესახებ 

• არჩილ ვარშანიძე არის ვანდიოს დამფუძნებელი და საოპერაციო დირექტორი. 
• არჩილს აქვს 10+ წლიანი გამოცდილება .net დეველოპმენტში, დიდი web 

სისტემების დაგეგმვაში, არქიტექტურასა და გაშვებაში.  
• არჩილი ასწავლის .net development-ს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში და კავკასიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში (CST) 
2019 წლიდან 


