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სასწავლო კურსის აღწერა 

UI UX დიზაინის კურსის ფარგლებში სტუდენტები 
შეისწავლიან ვებ აპლიკაციების აწყობის 
სტრუქტურას და დამოუკიდებლად შეძლებენ ვებ 
გვერდის დიზაინის აწყობას . 

 
 

სასწავლო კურსის დრო 

16 შეხვედრა, 32 საათი 
ოთხშაბათი, პარასკევი 20:00 - 22:00 

სასწავლო კურსის შინაარსი 

ლექცია 1: რა არის UX/UI? ძირითადი ხელსაწყოების გარჩევა (sketch/xd/figma/invision) 
 
ლექცია 2: გრიდის სისტემა და რისფონსივის ქცევა 
 
ლექცია 3: რისერჩი 
 
ლექცია 4: სკეჩინგი 
 
ლექცია 5: ლეიაუთის შექმნა 
 
ლექცია 6: ვაერფრეიმის შექმნა 
 
ლექცია 7: ბრენდები 
 
ლექცია 8: ფერების, ფონტების და ფოტოების შერჩევა 
 
ლექცია 9: ვიზუალური დიზაინის შექმნა 
 
ლექცია 10: ბრენდინგი 
 
ლექცია 11: ინტერაქცია 
 
ლექცია 12: ლენდინგ ფეიჯის შექმნა 
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ლექცია 13: დიზაინის სისტემის განხილვა და სთეითები 
 
ლექცია 14: კომპონენტების შექმნა და მასზე მუშაობის პრინციპები 
 
ლექცია 15: მობაილ აპლიკაციის ნავიგაცია 
 
ლექცია 16: საბოლოო პროექტის დასრულება / პროტოტიპის სახით  
 
 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

კურსის მსმენელებმა იციან : 
 UI UX-ის ტრენდები  
 ADOBE XD-ის პროგრამის საფუძვლები 
 SKETCH-ის პროგრამის სტრუქტურა 
 PLUGGIN-ები და მათი გამოყენება პროგრამაში 

 
კურსის მსმენელებს შეუძლიათ : 

 მარტივი პროექტების აწყობა (ვებ გვერდი , ვებ და მობილურ აპლიკაცია) 
 ვებ და მობილურ აპლიკაციის ანალიზი 
 GRID-ების აწყობა და RESPONSIVE-ების გადაწყობა 
 პროტოტიპების მომზადება MOCK-UP-ში და მათი MOTION-ში აწყობა 

 
 

 

სასწავლო კურსის მოთხოვნები 

კურსის მსმენელებმა უნდა იცოდნენ, რა განსხვავებაა ვებ დიზაინსა და დეველოპმენტს 
შორის 
 

 

სასწავლო კურსის შეფასება 

შეფასების კომპონენტები 
დასწრება 15 ქულა 
3 Design Review – 45 ქულა (თითო დავალება - 15 ქულა) 
საბოლოო პროექტი - 40 ქულა 
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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  

ბექა კერესელიძეს აქვს მრავალწლიანი მუშაობის გამოცდილება დიზაინის სფეროში, 
2019 წლიდან არის adjara.com-ის არტ დირექტორი 
 
ბექა 2019 წელს გახდა AWWWARD-ის ახალგაზრდა ჟიურის წევრი 
 
ვიზუალური კომუნიკაციის მიმართულებით ბექა მუშაობდა სხვადასხვა კომპანიასთან 

 


