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კოლეჯის მისია      

      

  კოლეჯის მისიაა წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის ეკონომიკურ სტაბილურობაში 

შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი მაღალკვალიფიციური და სამოქალაქო ცნობიერების 

მქონე კადრების მომზადების გზით.      

        

კოლეჯის ხედვა       

      

2030 წლისთვის ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის ბაზრის დაკვეთის 

შესაბამისად სტუდენტის საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგებულ გარემოში   

პროფესიული უნარებისა და აზროვნების განვითარება.       

      

      

კოლეჯის სამი უმთავრესი ღირებულებაა  

      

- პროფესიონალიზმი და ხარისხის მაღალი სტანდარტი      

- გუნდური მუშაობა      

- ინოვაციისაკენ სწრაფვა      
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სსიპ  კოლეჯი „მერმისი“ 

     

2012 წელს ქ. თბილისში არსებული 4 პროფესიული სასწავლებლის რეორგანიზაციის  

შედეგად, მისამართზე დ. გურამიშვილის 72/ბ (ამჟამად დ. გურამიშვილის ჩიხი 9/ა) დაფუძნდა 

სსიპ პროფესიული კოლეჯი „მერმისი“, რომელიც წარმოადგენს სხვადასხვა დროს 

რეორგანიზებული და ლიკვიდირებული 45 პროფესიული სასწავლებლის 

სამართალმემკვიდრეს.      

არსებობის 8 წლის განმავლობაში კოლეჯმა მნიშვნელოვან წარმატებებს   მიაღწია და  

საქართველოს  პროფესიული განათლების სისტემაში  ღირსეული ადგილი  დაიმკვიდრა.  

     

1. 2014 წელს კოლეჯმა წარმატებით გაიარა ავტორიზაცია 5 წლის ვადით და მოიპოვა 

საზოგადოებრივი კოლეჯის სტატუსი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კოლეჯს უფლება მიეცა 

განეხორციელებინა IV-V საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები.       

      

2. ევროპული განვითარების ფონდის (ETF)  მიერ საზოგადოებრივი კოლეჯის 

,,მერმისი" მაგალითზე ინკლუზიური პროფესიული განათლება საუკეთესო, ინოვაციურ და 

კავკასიის რეგიონში ერთ-ერთ პირველ წარმატებულ ინიციატივად დასახელდა. აღნიშნულმა 

ინიციატივამ ასობით სისტემის მიღმა დარჩენილ ადამიანს გაუხსნა გზა ღია შრომის 

ბაზრისაკენ. შედეგზე ორიენტირებული, თანამშრომლობითი, ეფექტური და ევროპულ 

ღირებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკა - ასე შეფასდა ინკლუზიური პროფესიული 

განათლება საქართველოში. ევროპული განვითარების ფონდის მიერ ქ. ბრიუსელში კოლეჯის 

დირექტორს ნონა ღუდუშაურს საპატიო პრიზი გადაეცა. გამოიცა პუბლიკაცია საქართველოს 

განათლების სისტემაში ინკლუზიური პროფესიული განათლების წარმატებული  

შემთხვევების შესახებ.      
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მხარდაჭერისათვის II” პროექტის ფარგლებში კოლეჯმა მონაწილეობა მიიღო   
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ნებაყოფლობით გარე შეფასებაში. ესტონელი ექსპერტების მხრიდან კოლეჯმა 

„მერმისი“  მიიღო მაღალი შეფასება. დასკვნაში აღნიშნულია, რომ კოლეჯში დასაქმებულია 

მოტივირებული და კოლეჯის განვითარებაზე ორიენტირებული პერსონალი. კოლეჯის 

წარმატებულ ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს: ძლიერი ხელმძღვანელობა, გააზრებული 

მართვა, გახსნილობის ატმოსფერო, ისეთი, როდესაც როგორც მასწავლებლები და 

თანამშრომლები, ასევე სტუდენტები თავისუფლად გამოხატავენ თავის აზრებს. 

ხელმძღვანელები ხელმისაწვდომნი არიან თანამშრომლებისათვის და სტუდენტებისათვის და 

არიან მათთვის მაგალითი. ესტონელი ექსპერტების მხრიდან  „მერმისი“ დასახელდა როგორც 

სანიმუშო კოლეჯი და ექსპერტებმა აღიარეს კოლეჯის ძლიერი მენეჯმენტი და კოლეჯს   

გადაეცა საპატიო ჯილდო.            

     

      

4. 2017 წელს კოლეჯმა მონაწილეობა მიიღო  

ევროკავშირის  ტექნიკური  დახმარების პროექტის  EUVEGE    

შედეგად  პროფესიული  საგანმანათლებლო  დაწესებულებების  

მენეჯერებისთვის    შექმნილი   „სტრატეგიული დაგეგმვის    

გზამკვლევი“   პილოტირებაში, რომლის    ფარგლებშიც   

 განახლდა/შემუშავდა კოლეჯის  მისია,   ხედვა,  

ღირებულებები და ჩამოყალიბდა სტრატეგიული  განვითარების 

გეგმის შექმნის მეთოდოლოგია.      

5. სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და კოლეჯის პროფესიულ მასწავლებელთა 

და სტუდენტთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით კოლეჯში სისტემატიურად ჩამოდიან 

სხვადასხვა დარგის SES ექსპერტები. 2017 წელს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრისა   და GIZ - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების 

ერთობლივი ინიციატივით  SES-საერთაშორისო თანამშრომლობის გერმანიის ეკონომიკის 

ფონდის ექსპერტების მიერ  განხორციელდა კოლეჯის შეფასება, როგორც „ყველაზე მაღალი“, 

ძალიან მაღალი პოტენციალით.  
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       სსიპ საზოგადოებრივი           კოლეჯი 

"მერმისი"          პროფესიული განათლების  

ეროვნული ჯილდო 2018-ის  გამარჯვებული - 

წლის პროფესიული   საგანმანათლებლო     

დაწესებულება.  

          

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი 

„მერმისი“ „2018 წლის საუკეთესო 

პარტნიორის ტიტულით“  

დაჯილდოვდა სსიპ სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს და დასაქმების 

პროგრამების დეპარტამენტის მიერ.  

  

2019 წელს კოლეჯის სტუდენტი ხატია 

ნადარეიშვილი დასახელდა პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდო 2018-ის 

გამარჯვებული - წლის პროფესიული სტუდენტი.  

  

2021 წელს კოლეჯის პედაგოგი ივანე ჩუტკერაშვილი დასახელდა პროფესიული 

განათლების ეროვნული ჯილდო 2021-ის გამარჯვებული - წლის პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი.  
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კოლეჯის საპატიო სტუმრები  

     

1. ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის  

 

კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრატორის, „საქართველოს კარიტასის“ პრეზიდენტის, 

მისი უსამღვდელოესობა მონს. ჯუზეპე პაზოტოს, ასოციაცია „იტალიასაქართველოს“ ვიცე 

პრეზიდენტის ტულიო ოდორიცისა და ასოციაციის წარმომადგენლების ვიზიტი. შეხვედრას 

ესწრებოდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთევან 

ნატრიაშვილი  

.          
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3. ნორვეგიის  საგანგებო  და  სრულუფლებიანი  ელჩის  საქართველოსა 

  

4. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ალექსანდრე 

ჯეჯელავასა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით 

სერგეენკოს ვიზიტი  

 

5. საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების  მინისტრის 

 ალექსანდრე ჯეჯელავასა და ეკონომიკის მინისტრის გიორგი გახარიას ვიზიტი.      

აზერბაიჯანში   ბარდ   ივარ   სვედსენის   ვიზიტი .         

      

                            

   .        
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6. საქართველოს ვიცე-პრემიერის, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

ალექსანდრე ჯეჯელავასა და ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის სოზარ სუბარის  

 

      

გერმანიის ელჩის ჰუბერტ ქნირშის ვიზიტი კოლეჯში „მერმისი“  

 

თბილისის საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე  

        

ვიზიტი .          
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თინათინ   ნიბლოშვილი ს   სამუშო   ვიზიტი        
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კოლეჯის პარტნიორები 

      

2012 წელს კოლეჯი მხოლოდ 50-მდე სახელმწიფო და კერძო კომპანიასთან 

თანამშრომლობდა, რომელთანაც ურთიერთობა მყარდებოდა ძირითადად კოლეჯის ინიციატივით. 

2022 წლის მონაცემებით კი კოლეჯს გაფორმებული აქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 

450-ზე მეტ კომპანიასთან, სადაც სტუდენტები გადიან საწარმოო პრაქტიკას და საქმდებიან.      

     

1. ქ.თბილისის ა.ქუთათელაძის სახელობის სახ.სამხატვრო აკად. გობელენისა და  მხატვრ. 

ტექსტილის მუზეუმი      

2. ა(ა)იპ საქველმოქმედო ფონდი "საქართველოს კარიტასი"      

3. შპს "სეზამი"      

4. შპს "ტკბილი ქვეყანა"    

5. ი/მ გვანცა ჯანაშია      

6. შპს ხინკლის სახლი რესტორანი "შანსი"     

7. სსიპ ქ. თბილისის N154 საჯარო სკოლა    

8. ქ. თბილისის კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლა N7     

9. შპს "ჰორიზონტი"    

10. სსიპ ქ. თბილისის N12 საჯარო სკოლა    

11. შპს "დემეტრე"    

12. შპს ქ. თბილისის სკოლა-ლიცეუმი "ფესვები"      

13. შპს "ბი ემ კომპანი"     

14. სსიპ ქ. თბილისის 203 საჯარო სკოლა    

15. ი/მ სილამაზის სალონი "მარიაჟი"    

16. შპს "გორგი 123"    

17. ი/მ რუსუდან კუპატაძე      

18. შპს "ბიზნეს ადმინისტრირების მხარდაჭერის ცენტრი"     

19. შპს "ინფორმაცია"      

20. შპს "კრისტალი 2016"      

21. შპს "ს მოტორს"     

22. შპს "არტ ვინო გალერეა"    
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23. შპს "რეზონი"      

24. შპს "ინფლოუ"      

25. ააიპ "განათლებისა და ტურიზმის ცენტრი"     

26. შპს "I da pa motors"      

27. ი/მ რაფაელ ნაზრედიანი     

28. შპს "აკა"       

29. შპს "უნიფორმა და მაისურები"      

30. შპს "მაისურები ჯი"     

31. ი/მ "Atelier Sopho Guruli"      

32. სილამაზის სალონი შპს "როუზი"     

33. ი/მ "ილარიონ ლაკლაკიშვილი"    

34. სილამაზის სალონი ი/მ "კატრინი"    

35. შპს "მაგი"     

36. სილამაზის სალონი შპს "MIA"    

37. სილამაზის სალონი ი/მ "გიორგი ხუციძე"      

38. სილამაზის სალონი შპს ""Beauty Corner"     

39. სილამაზის სალონი ი/მ "ვირტუოზი"    

40. სილამაზის სალონი ი/მ "ბაფი"      

41. სილამაზის სალონი შპს "ლამბრე"     

42. სილამაზის სალონი ი/მ "ji.ji“    

43. სილამაზის სალონი ი/მ "ელონა"     

44. შპს "აიტი"      

45. სილამაზის და ესთეტიკის ცენტრი  "ალექსანდრა"    

46. სილამაზის სალონი ი/მ "ლეილა ჩიხლაძე"     

47. შპს  "ჯეოთურ  კაფეტერია  ენდ  კომპანია" რესტორანი "მადონა"     

48. ი/მ რობერტ ტერ პეტროსიანი      

49. სილამაზის სალონი ი/მ "new charm    

50. შპს რესტორანი "ბარაკონი"      
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51. სილამაზის სალონი ი/მ "მარი"    

52. შპს დიარონი რესტორანი "ლაკადა"     

53. შპს "კესო"      

54. შპს "ქართლი 2017 რესტორანი "შატო თბილისი"      

55. ე/მ ლიკა კუტალაძე      

56. შპს რესტორანი მ.ლ.გ რესტორანი "იმპერიალი"      

57. შპს მშენებელი "ზ.თ.ზ"      

58. შპს გამომცემლობა "სამშობლო"    

59. სრულიად საქართველოს ღვთისშვილთა კავშირი (ინვალიდთა ასოციაცია)      

60. შპს "ჯი.ენ.ეს"      

61. შპს სამკერვალო ატელიე "სიმეტრია"      

62. შპს "სითი მოტორსი"      

63. შპს "თამარისი"      

64. შპს "იბერია ავტოჰაუსი"     

65. ი/მ ხარიაშვილი ზურაბი      

66. შპს სტამბა "პორიფრაფლუქსი"    

67. შპს სარეკლამო კომპანია "ემქოლ ჯგუფი"     

68. შპს "ტირაჟი"    

69. შპს "ალგორითმი"      

70. შპს "ავტოსერვისი"      

71. ი/მ ნინო ბოკუჩავა      

72. შპს"ენრიკო ჯანიმოვი"    

73. შპს "თრველ ტური"     

74. შპს "ვირექს იმერსერვისი"    

75. შპს "დანტი"    

76. შპს "ვასაძის პური" (სანდომი)     

77. შპს "იფანი"      

78. ი/მ სილამაზის სალონი "მაკა ენუქიძე"      

79. შპს "ლინა–მ"    
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80. შპს "red rouz"    

81. ი/მ დიმიტრი ქუთათელაძე    

82. ი/მ რესტორანი ''პაპარაცი''    

83. შპს რესტორანი ''თეთრი სახლი''      

84. ი/მ სილამაზის სალონი "გილუმანი“    

85. შპს რესტორანი ''ოლიმპი''     

86. შპს დუა+რესტორანი ''მწვადიაური''      

87. შპს რესტორანი ''ჯორჯიან ჰოტელ მენეჯმენტი''     

88. შპს რესტორანი ''შატროვანი''      

89. შპს რესტორანი ''შარბათი''     

90. რესტორანი "სპანდერა"      

91. შპს რესტორანი ''ტიფლისი''     

92. შპს რესტ.''ემჯი ჯგუფი''      

93. შპს რესტ''CITY TAIME''     

94. შპს რესტ.''სამი სუკუნე''    

95. ი/მ სილამაზის სალონი ლუბა ცირეკიძე      

96. შპს რესტ."ჯოკო"    

97. რესტორანი ''შემოიხედე გენაცვალე''     

98. რესტორანი ''ემჯი ჯგუფი''      

99. 99. შპს "სკაი"       

100. შპს რესტორანი "თავლა"     

101. ი/მ მარინა ხოხობაშვილი     

102. შპს" მატრიქ სტუდიო"     

103. შპს "ოპელი 2013"    

104. შპს "სან სთორზ"     

105. შპს "ოლე"      

106. შპს "ლეგენდარდი"    
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107. შპს "ნუგი"     

108. შპს "ემბაზი"      

109. შპს "ელ ჯგუფი"     

110. შპს "კელვინი"      

111. შპს "კაპიტალ ჯგუფი"      

112. შპს "ინტერბიზნესის აკადემია"     

113. შპს "ემმაკ"     

114. შპს გამომცემლობა ''ლეთა"    

115. შპს "ბუღალტრულ–საკონსულტაციო ჯგუფი ეი სი ჯი"      

116. შპს "ალგო"      

117. შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"    

118. შპს სილამაზის სალონი "ელ სტუდიო"    

119. შპს "აღმოაჩინე საქართველო"      

120. შპს "აიტისი"     

121. შპს "TIGRAN"    

122. შპს "ჯორჯია ვორლდ თრეველი"      

123. შპს "Tessuto Studio"     

124. შპს "NIKOL SERVICE"      

125. შპს "SULMA STUDIO"     

126. შპს "MASICHI"      

127. შპს "ტრეველ ტური"     

128. შპს სახელობო სტუდია "სამება"      

129. შპს რესტორანი "ძველი სახლი"    

130. შპს "GSC"      

131. შპს "G.a. Developers"      

132. შპს "DGL GROUP"     

133. შპს "ჯი და ჯი"     

134. შპს „ბაფი აუდით სერვისს“    

135. შპს "D.&L"     
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136. შპს "ფიქს კონსალტინგი"     

137. სსიპ ქ. თბილისის N112 საჯარო სკოლა      

138. შპს სილამაზის სალონი "სიუხვე"     

139. შპს "სპეც ენერგო მშენი"    

140. სსიპ ქ. თბილისის N50 საჯარო სკოლა     

141. სსიპ ქ. თბილისის N29 საჯარო სკოლა      

142. სსიპ ქ. თბილისის N47 საჯარო სკოლა      

143. შპს "ქართული სტილი"  

144. თბილისის N160 საჯარო სკოლა      

145. შპს "გოლდენთრეველი"      

146. სსიპ ქ. თბილისის N147 საჯარო სკოლა      

147. შპს საგამომცემლო კომპანია "საუნჯე"      

148. სსიპ ქ. თბილისის N140 საჯარო სკოლა     

149. შპს ''ივერსი"      

150. სსიპ ქ. თბილისის N130 საჯარო სკოლა      

151. სსიპ ქ. თბილისის N11 საჯარო სკოლა      

152. შპს ქ. თბილისის სკოლა "ლამპარი"     

153. საინფორმაციო სააგენტო "ედიტორი"    

154. სსიპ ქ. თბილისის N10 საჯარო სკოლა      

155. რესტორანი "პურის სახლი"     

156. სსიპ ქ. თბილისის N2 საჯარო სკოლა      

157. შპს "ჰაი ფიტნეს"     

158. სსიპ ქ. თბილისის N155 საჯარო სკოლა    

159. სსიპ ქ. თბილისის N14 საჯარო სკოლა    

160. შპს "მეგობრობა" რესტორანი "აფხაზეთი"      

160. შპს რესტორანი "მირზაანი"      

161. რესტორანი ''ქართული მენეჯმენტი"      

162. შპს რესტორანი "PANTRA"      
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163. რესტორანი კოლხეთი 21    

167. შპს რესტორანი "დიდუბე"      

168. მცირე მეწარმე ნანა მიქაძე      

169. რესტორანი ''ა.დ.მ"     

170. შპს რესტორანი "წისქვილი ჯგუფი"      

171. მიკრო მეწარმე ლია გოგსაძე     

172. რესტორანი "ფაეტონი"    

173. კავკასუს ონლაინი     

174. რესტორანი "მთაწმინდა ფუნიკოლიორი"    

175. ი/მ ჟანა ბადუაშვილი     

176. რესტორანი "იმპერიალი"    

177. რესტორანი "გაგრა 91"    

178. შპს "შენ ჯორჯია"      

179. შპს "ჯეომიქს გრუპ"      

180. შპს "ძველი უბანი"      

181. ი/მ ირაკლი ფირანიშვილი      

182. ი/მ ვაჟა ქუთათელაძე      

183. 183. ი/მ ლია მანჯგალაძე      

184. ი/მ მარიამ ჯავახიშვილი      

185. ი/მ ნიკოლოზი სოხაძე      

186. "საქართველოს უსინათლოთა კავშირი"      

187. შპს "ჯი–ელ"      

188. შპს "ჩემი ოფისი"      
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189. ი/მ დავით ნიორაძე      

190. შპს "სათავგადასავლო კლუბი ჯომარდი"      

191. ი/მ ელიზა ბუდაღაშვილი     

192. შპს ''ლაშა გარუჩავა”    

193. ი/მ ეროვნული ფეხსაცმლის სახელოსნო      

194. შპს ''westservice+”      

195. შპს"HYUNDAI AUTO GEORJIA''      

196. ი/მ ასმათ შელია      

197. შპს "ჰასკო"      

198. ა(ა)იპ საპატრიარქოს საქველმოქმედო ფონდი "ლაზარე"      

199. შპს "უნისტილი"      

200. შპს რესტორანი "სენატი"      

201. შპს "ქართული სამოსი"      

202. შპს რესტორანი "მთვარის შუქზე"      

203. შპს სკოლა "ცოდნა"      

204. შპს რესტორანი "NEV LAIFE GROUP"      

205. შპს რესტორანი კარაველა "გაგრა"      

206. შპს რესტორანი "ჯი ემ თი"      

207. შპს რესტორანი "ქართლი"      

208. შპს რესტორანი "ფორტუნა"     

209. შპს A.D.M. რესტორანი "ურმული"      

210. შპს რესტორანი "მაიდან–ჯ"      

211. შპს რესტორანი "სამშობლო"      

212. შპს რესტორანი "კალანდა"      

213. შპს რესტორანი "თიშები"      

214. შპს რესტორანი "პრაიმი"     

215. შპს რესტორანი "ნოექსი"      
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216. შპს რესტორანი "თბილისური მუხამბაზი"      

217. შპს რესტორანი "ზუბრი"      

218. შპს რესტორანი "გურმანი"      

219. შპს რესტორანი "გოლოვინი"      

220. შპს რესტორანი "ვარკეთილი"        

221. შპს რესტორანი "ბაბილო"      

222. შპს რესტორანი "დაუნ თაუნი"      

223. შპს რესტ. "MAF HYPERMARKETS GEORJIA"      

224. შპს რესტორანი "აფხაზურა"      

225. შპს რესტორანი "770 მთაწმინდის პარკი"      

226. შპს რესტორანი "ალილო"      

227. შპს "OPAL"      

228. შპს. რესტორანი "ალანი"      

229. შპს "ფაუნტინ ჯორჯია"      

230. შპს "ჰაიდელბერგცემენტი"     

231. შპს "ფაორიტ სტილი"     

232. შპს "ფავორიტ პრინტი"      

233. კლუბი "ვიტამინი"     

234. შპს "ჯინო პარკი"      

235. შპს სკოლა "ცოდნა"      

236. შპს "უნისტილი"     

237. შპს "ჯეო–შუზი"    

238. შპს "სამოსელი პირველი"      

239. შპს "ოპალ–1"      

240. შპს "საბა+"      

241. შპს "ოლეგი"    

242. შპს "პოლიგრაფიული მაქსი"      

243. შპს "მომავალი საუკუნე"     

244. შპს "მოდელების სახლი მატერია"       
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245. შპს "მასტერ კლასი"      

246. შპს "მასიჩი"      

247. შპს "მაცნე"     

248. შპს "მათე მოტორსი''      

249. შპს "მაუდი"     

250. შპს "კომპანია ჯაოკენი"      
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე შექმნილი    

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პროფესიული     

სტუდენტისათვის კრედიტის მინიჭება     

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე,  

რომელიც შესაძლებელია:       

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების  

აღიარებით;      

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება  

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;    

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების  გზით.   

არსებობს  განმავითარებელი   და განმსაზღვრელი შეფასება.      

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე  ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით.      

განმსაზღვრელი  შეფასება  ითვალისწინებს  მხოლოდ  ჩათვლის  პრინციპებზე 

დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და 

უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:  ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;      

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.      

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში 

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის 

შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია 

მოდულებში.       

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს პროგრამით განსაზღვრული კრედიტების რაოდენობა. პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის, რომლის პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების 50% ან მეტი რეალურ საწარმოო გარემოში მიიღწევა, კვალიფიკაციის 

მინიჭების დამატებით პირობას წარმოადგენს საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება.      
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ავტორიზებული  პროფესიული საგანმანათლებლო  

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება ქართულ და  

ინგლისურ ენებზე, რომლის საფუძველზე შექმნილია პროგრამა  - ბუღალტრული აღრიცხვა / Accounting      

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის  

საფუძველზე შექმნილია პროგრამა  -   04114-პ      

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია  

ბუღალტრულ აღრიცხვაში / Higher Vocational Qualification in Accounting      

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით  

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - „საბუღალტრო აღრიცხვა და დაბეგვრა“, კოდი 0411, აღმწერი - ,,შეისწავლის 

ფინანსური ოპერაციების განხორციელებას, აუდიტირებასა და აღრიცხვას.      

 მიზანი: პროგრამის მიზანია, მოამზადოს და შესთავაზოს შრომის ბაზარს კვალიფიციური  

ბუღალტერი, რომელიც შეძლებს მონაწილეობის მიღებას სამეწარმეო, არასამეწარმეო, სახელმწიფო ორგანიზაციის/ 

დაწესებულების ან პირის სააღრიცხვო პოლიტიკის დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და წარმართვაში; ფინანსური, 

ბუღალტრული ანგარიშებისა და ჩანაწერების შემოწმებასა და ანალიზს, რათა უზრუნველყოს მათი შესაბამისობა 

დადგენილ კანონმდებლობასა და სტანდარტებთან; განახორციელებს ბუღალტრულ გატარებებს; შეადგენს და 

დადგენილი წესით წარადგენს საგადასახადო დეკლარაციებს; უზრუნველყოფს საგადასახადო ვალდებულებების 

გადარიცხვას სახელმწიფო ბიუჯეტში; ასევე შეძლებს ფინანსური ანგარიშგების, პირველადი სააღრიცხვო და 

სხვადასხვა სახის ფინანსური დოკუმენტაციის შედგენას  გარე და შიდა მომხმარებლებისათვის.           

დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება      
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  დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: ბუღალტრულ აღრიცხვაში უმაღლესი პროფესიული  

კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს კერძო და საჯარო უწყებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში 

საბუღალტრო და საფინანსო სამსახურებში, აუდიტორულ და საკონსულტაციო კომპანიებში მთავარ ბუღალტრად, 

ბუღალტრის თანაშემწედ/ ასისტენტად, ბუღალტერ-მოანგარიშედ.  შესაძლებელია თვითდასაქმებაც, კერძო 

პროფესიული პრაქტიკის განხორციელების გზით.         

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 69, 69.20.1      

      

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3313         სტრუქტურა და მოდულები       

პროგრამა მოიცავს 3 ზოგად  მოდულს  ჯამური 11 კრედიტის მოცულობით და 16 პროფესიულ მოდულს 

88 კრედიტის მოცულობით. ბუღალტრული აღრიცხვაში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის 

მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 99 კრედიტი.       

მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-

4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულებით.      

      

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 99 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 66 კვირა       

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 129 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის - 86 კვირა      

     ზოგადი მოდულები          

კრედიტი     
 

   მოდულის დასახელება     

1.      უცხოური ენა      5    

2.      მეწარმეობა 3      3    

3.      ინფორმაციული წიგნიერება 2      3    

 ჯამი:      11    

 
პროფესიული მოდულები         

    მოდულის დასახელება     კრედიტი    

 ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები      7  

 ძირითადი პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტების წარმოება      3  

 სააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა       9  
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 კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა      5  

 საგადასახადო დეკლარირება      4  

 
სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებები      

4  

4  

 ინვენტარიზაცია      2  

 ფინანსური ანგარიშგების შედგენა       8  

 ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ეკონომიკური საქმიანობის 

სახეობის მიხედვით     
12  

 

 
  მმართველობითი აღრიცხვა      8       

1.    
  Ms Excel      6      

 

2.      ბიზნეს ინგლისური      
5      

 

3.      აუდიტის საფუძვლები      2      

 

4.    
  ეკონომიკური ანალიზი      5      

 

5.      გაცნობითი პრაქტიკა - ბუღალტრული აღრიცხვა      
2      

 

6.    

პრაქტიკული  პროექტი - ფინანსური  და  საგადასახადო 

ანგარიშგების მომზადება      
6      

 

 
ჯამი:      88      

 

 
სულ:      99       

    სწავლის   შედეგები:      კურსდამთავრებულს შეუძლია:      

1. შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა;      

2. შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს (სააღრიცხვო დოკუმენტები);      

3. აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები;       

4. შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები;      

5. მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება;      

6. აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა ეკონომიკური საქმიანობის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით;      

7. აწარმოოს კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვაზე;    

8. აწარმოოს მმართველობითი აღრიცხვა;      

9. შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი.      
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება ქართულ და  

ინგლისურ ენებზე, რომლის საფუძველზე შექმნილია პროგრამა  - საოფისე საქმისა და ღონისძიების ორგანიზება  

/ Office Work and Event Managment      

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი,     რომლის 

საფუძველზე შექმნილია პროგრამა:  04119-პ      

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია  

საოფისე საქმეში / Secondary Vocational Qualification in Office Work      

 აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით  

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს „სამდივნო და საოფისე საქმის“, კოდი 0415, აღმწერი - ,, შეისწავლის 

ადმინისტრაციულ პროცედურებსა და პრაქტიკას, საოფისე ტექნოლოგიებს, საკანცელარიო საქმეს, 

სტენოგრაფიასა და ბეჭდვის უნარებს. ასევე მოიცავს სპეციალიზირებულ საოფისე/სამდივნო პროგრამებს 

(ბილინგვური, სამედიცინო, იურიდიული, საბუღალტრო და ა.შ.), თუ მათი მიზანია საოფისე საქმე და არა  

სპეციალიზაციით მომუშავე თანაშემწის მომზადება.“      

 მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური ადმინისტრაციული დამხმარე პერსონალი,  

რომელიც შეძლებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დაწესებულების აქტივობების დაგეგმვას, მართვასა და  

დაწესებულების დოკუმენტბრუნვას;   დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება      

 დასაქმების სფეროები და შესაძლებლობები: საოფისე საქმეში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის 

მფლობელს შეუძლია  დასაქმდეს საჯარო და კერძო დაწესებულებებში ოფისის მენეჯერად, ხელმძღვანელის 

თანაშემწედ, მდივნად. დოკუმენტაციის წარმოებასა და გარკვეული ორგანიზაციული ქვედანაყოფების 

ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეულის სპეციალისტად და დამხმარე მუშაკებად.       ეკონომიკური 

საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 82, 82.1, 82.11.0,     

82.19.0.      

      

საოფისე   

    
        

საქმე   
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 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3341         სტრუქტურა და მოდულები       

 საოფისე საქმის პროგრამა მოიცავს 5 ზოგად მოდულს ჯამური 15 კრედიტის რაოდენობით, 1 საერთო  

პროფესიულ მოდულს 5 კრედიტის რაოდენობით და 14 პროფესიულ მოდულს 39 კრედიტის რაოდენობით.       

„მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.“      

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 59 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 41 კვირა       

 პროგრამის მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის - 89 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქარუთლენოვანი სტუდენტებისთვის - 61 კვირა      

        ზოგადი მოდულები           

№       მოდულის დასახელება      კრედიტი    

1.     ინფორმაციული წიგნიერება 1      3      

2.     ინტერპერსონალური კომუნიკაცია      3      

3.     რაოდენობრივი წიგნიერება      2      

4.     უცხოური ენა - ინგლისური      5      

5.     მეწარმეობა 2      2      

    ჯამი:      15      

     საერთო პროფესიული მოდულები           
 

№      მოდულის დასახელება       კრედიტი    

1.   წერილობით ტექსტთან მუშაობა      5      

     პროფესიული მოდულები            
 

       მოდულის დასახელება      კრედიტი    

  გაცნობითი პრაქტიკა -  საოფისე საქმე      1      

  დოკუმენტების რეკვიზიტებისა და ბლანკების გაფორმება      2,5  

  კორესპონდენციის ორგანიზება      2,5  

  საინფორმაციო-საცნობარო დოკუმენტების წარმოება     2,5  

  ნორმატიული აქტების გამოყენება       2  
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  მმართველობითი დოკუმენტების მომზადება       3  

  დოკუმენტების არქივისთვის გადასაცემად მომზადება      5  

  ადმინისტრაციული ასისტირება       5  

  საორგანიზაციო დოკუმენტების პროექტების მომზადება       1,5  

   საოფისე შეხვედრებისა და ღონისძიებების დაგეგმვა      2  

    საფინანსო დოკუმენტებთან მუშაობა        1  

    საოფისე და სამეურნეო მარაგების მართვა       3  

   მენეჯმენტის ზოგადი კონცეფციები და საკადრო 

დოკუმენტაციის წარმოება      
4  

    საწარმოო პრაქტიკა- საოფისე საქმე      4  

  ჯამი:       39  

  სულ:       59  

   

     

სწავლის შედეგები    კურსდამთავრებულს შეუძლია:      

1. დაგეგმოს შეხვედრები და მივლინებები      

2. მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის დაგეგმვაში      

3. აწარმოოს მიმოწერა სხვადასხვა საკითხებზე      

4. მოამზადოს დოკუმენტების პროექტები      

5. მართოს ორგანიზაციის დოკუმენტბრუნვა      

6. კოორდინირება გაუწიოს ორგანიზაციული ქვედანაყოფების საქმიანობას      

7. უზრუნველყოს ინფორმაციის გაცვლა ორგანიზაციის სხვადასხვა ქვეგანყოფილებას შორის.      
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გრაფიკული დიზაინის შესრულება 

 
ენაზე, რომლის საფუძველზე შექმნილია პროგრამა: ციფრული ხელოვნება / Digital Art  პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზე შექმნილია 

პროგრამა: 02122-პ      

  მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია  ქართულ  და  ინგლისურ  ენებზე:  საშუალო  პროფესიული   

კვალიფიკაცია ციფრულ ხელოვნებაში / Secondary Vocational Qualification in Digital Art     აღნიშნული 

კვალიფიკაციები განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით, განეკუთვნება დეტალურ 

სფეროს - აუდიო-ვიზუალური მეთოდები და მედია პროდუქცია/წარმოება, კოდი 0211, აღმწერი - „შეისწავლის 

წიგნების ან გაზეთების, რადიო ან სატელევიზიო პროდუქციის, ფილმის ან ვიდეოს, მუსიკალური 

ჩანაწერების შექმნა-წარმოებასა და გრაფიკულ რეპროდუქციას“.        

     

მიზანი:  პროგრამის მიზანია ციფრული ხელოვნების სფეროსთვის უზრუნველყოს გრაფიკული  დიზაინის 

შესრულების მიმართულებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.       

დაშვების წინაპირობა: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ციფრულ ხელოვნებაში - სრული  

ზოგადი  განათლება      

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: ციფრულ ხელოვნებაში საშუალო პროფესიული 

კვალიფიკაციის მქონე პირი, ვინც გაივლის  „გრაფიკული დიზაინის შესრულების“ კონცენტრაციას, შესაძლოა 

დასაქმდეს გამომცემლობებში, პოლიგრაფიულ საწარმოებში, ციფრულ სტამბებში, ფართოფორმატიანი ბეჭდვის 

საწარმოებში, სარეკლამო კომპანიებში დამკაბადონებლის, გრაფიკოს-დამკაბადონებლის, ტექნიკური 

დიზაინერის თანამდებობაზე. ასევე შეეძლება მუშაობა დიზაინერ-დამკაბადონებლის ან/და გრაფიკული 

დიზაინერის თანაშემწედ. ის შეიძლება დასაქმდეს ბეჭდვის წინა მოსამზადებელი პროცესების ტექნიკოსად ისეთ  

საწარმოებში, სადაც გამოიცემა წიგნები, პერიოდული პუბლიკაციები და ხორციელდება       

  სტრუქტურა და მოდულები      

    პროგრამა ,,გრაფიკული დიზაინის შესრულება“ მოიცავს 5 ზოგად მოდულს ჯამური 15 კრედიტის 

მოცულობით, 4 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 19 კრედიტის მოცულობით, კვალიფიკაცია ციფრული 

ხელოვნება 3 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 12 კრედიტის მოცულობით და კონცენტრაცია - გრაფიკული 

დიზაინის შესრულება 9 მოდულს ჯამური 44 კრედიტის ოდენობით. ციფრულ ხელოვნებაში საშუალო 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პირმა უნდა დააგროვოს ჯამურად  90 კრედიტი.        მოდულების, 

ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული 

ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-

2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.      

      

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 90 კრედიტი      

       

პროფესიული   საგანმანათლებლო   პროგრამის   ჩარჩო   დოკუმენტის   სახელწოდება   ქართულ   და   ინგლისურ   
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 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  66 კვირა       

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 120 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის - 86 კვირა      
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   სწავლის შედეგები:   კურსდამთავრებულს შეუძლია:      
1. შექმნას/რედაქტირება გაუკეთოს მარტივ გამოსახულებას      
2. იმუშაოს ტექსტებთან      
3. შექმნას/დაამუშაოს ვექტორული ობიექტები      
4. კორექცია გაუკეთოს რასტრული გამოსახულების (სურათის) ფერსა და ტონალობას      
5. გააკეთოს რასტრული გამოსახულების (სურათის) რეტუში      
6. დაამუშაოს გამოსახულება ფილტრების და ნიღბების გამოყენებით      
7. შექმნას GIF ანიმაცია      
8. შექმნას/რედაქტირება და ტრანსფორმაცია გაუკეთოს ვექტორულ ობიექტებს      
9. მოამზადოს დოკუმენტი ბეჭდვისა და ლაზერული ჭრისთვის      
10. შექმნას/დაამუშაოს/შეინახოს მაკეტი      
11. იმუშაოს წიგნის (book) ფაილთან, ასევე შექმნას გრაფიკული ჩარჩო და ფორმები      
12. შექმნას/განალაგოს მაკეტში ობიექტების სტრუქტურა, მოახდინოს დოკუმენტის ექსპორტირება  

ბეჭდვა შესაბამის ფორმატში და შექმნას/დაარედაქტიროს PDF დოკუმენტი      
13. მიიღოს დასამზადებელი ნაბეჭდი პროდუქციის ელექტრონული მაკეტი და დაამზადოს საბეჭდი  

ფორმა    
14. დაამატოს ტექსტზე ბმულები, ინტერაქტიური სანიშნეები,  ჰიპერკავშირები და სანავიგაციო ღილაკები      

15. იმუშაოს ლაზერულ მჭრელებსა და სამგანზომილებიან პრინტერებთან.      
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„ გ რ ა ფ ი კ უ ლ ი დ ი ზ ა ი ნ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა “  

( პროგრამა, რომელშიც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სწავლის შედეგებია ინტეგრირებული)  

  

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება ქართულ და  

ინგლისურ ენაზე, რომლის საფუძველზე შექმნილია პროგრამა: ციფრული ხელოვნება / Digital Art  

(პროგრამა ასევე შემუშავებულია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის  

მინისტრის 2019 წლის 19 აგვისტოს N170/ნ ბრძანების საფუძველზე).  

  

2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი,  

რომლის საფუძველზე შექმნილია პროგრამა: 02122-პ  

3. მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია  ქართულ  და  ინგლისურ  ენებზე:  საშუალო  

პროფესიული კვალიფიკაცია ციფრულ ხელოვნებაში / Secondary Vocational Qualification in Digital Art აღნიშნული 

კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით, განეკუთვნება დეტალურ 

სფეროს - აუდიო-ვიზუალური მეთოდები და მედია პროდუქცია/წარმოება, კოდი 0211, აღმწერი - „შეისწავლის 

წიგნების ან გაზეთების, რადიო ან სატელევიზიო პროდუქციის, ფილმის ან ვიდეოს,  

მუსიკალური ჩანაწერების შექმნა-წარმოებასა და გრაფიკულ რეპროდუქციას“.     

4. მიზანი:   

პროგრამის მიზანია ციფრული ხელოვნების სფეროსთვის უზრუნველყოს გრაფიკული დიზაინის  

შესრულების მიმართულებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.   

  

5. დაშვების წინაპირობა:   

  

• საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ციფრულ ხელოვნებაში - სრული ზოგადი განათლება,   

• საბაზო ზოგადი განათლება - იმ შემთხვევაში თუ საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო  

პროგრამაში ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები  

  

  

6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები   

  

ციფრულ ხელოვნებაში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი, ვინც გაივლის 

„გრაფიკული დიზაინის შესრულების“ კონცენტრაციას, შესაძლოა დასაქმდეს გამომცემლობებში, პოლიგრაფიულ 

საწარმოებში, ციფრულ სტამბებში, ფართოფორმატიანი ბეჭდვის საწარმოებში, სარეკლამო კომპანიებში 

დამკაბადონებლის, გრაფიკოს-დამკაბადონებლის, ტექნიკური დიზაინერის თანამდებობაზე. ასევე შეეძლება 

მუშაობა დიზაინერ-დამკაბადონებლის ან/და გრაფიკული დიზაინერის თანაშემწედ. ის შეიძლება დასაქმდეს 

ბეჭდვის წინა მოსამზადებელი პროცესების ტექნიკოსად ისეთ საწარმოებში, სადაც გამოიცემა წიგნები, 

პერიოდული პუბლიკაციები და ხორციელდება სხვა საგამომცემლო საქმიანობები.  

  

7. სტრუქტურა და მოდულები  

  

1) ,,გრაფიკული დიზაინის შესრულების“ პროგრამა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმით მოიცავს 5 

ზოგად მოდულს ჯამური 15 კრედიტის მოცულობით, 4 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 19 კრედიტის 

მოცულობით, კვალიფიკაცია ციფრული ხელოვნება 3 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 12 კრედიტის 

მოცულობით და კონცენტრაცია - გრაფიკული დიზაინის შესრულება 9 მოდულს ჯამური 44 კრედიტის 
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ოდენობით. ციფრულ ხელოვნებაში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პირმა უნდა 

დააგროვოს ჯამურად  90 კრედიტი.     

  

მოდულის „ქართული ენა A2“ გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლების შერჩევაც, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 02 ივლისის №42/ნ 

ბრძანებით დამტკიცებული „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების“  28ე 

მუხლის (გარდამავალი დებულებები) პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, განხორციელდება რუსულ, 

აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.  

  

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 90 კრედიტი;  

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  69 კვირა;   

 პროგრამის მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის - 120 კრედიტი;   პროგრამის 

ხანგრძლივობა არაქარუთლენოვანი სტუდენტებისთვის - 89 კვირა.  

  

  

 ზოგადი მოდულები   

№  მოდულის დასახელება  კრედიტი   

1.  მეწარმეობა 2   2  

2.  ინფორმაციული წიგნიერება 1   3  

3.  რაოდენობრივი წიგნიერება   2  

4.  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია   3  

5.  უცხოური ენა   5  

 ჯამი:                                                                                                                                           15   

 საერთო პროფესიული მოდულები   

№  მოდულის დასახელება  კრედიტი   

1.  გაცნობითი პრაქტიკა - ციფრული ხელოვნება   1  

2.  რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება 1   5  

3.  რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება 2   7  

4.  ვექტორული გამოსახულების დამუშავება (Adobe Illustrator)   6  

 ჯამი:                                                                                                                                            19   

 კვალიფიკაცია - ციფრული ხელოვნება  

საერთო პროფესიული მოდულები  

 

№  მოდულის დასახელება  კრედიტი   

1.  მარკეტინგული კომუნიკაციების საფუძვლები   1  
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2.  დაზგა-დანადგარებთან  მუშაობა   4  

3.   კომპოზიციის შექმნა   7  

 ჯამი:                                                                                                                                           12   

 კონცენტრაცია - გრაფიკული დიზაინის შესრულება - მოდულე ბი   

№  მოდულის დასახელება  კრედიტი   

1.  დარგობრივი ინგლისური ენა კომპიუტერულ გრაფიკაში   2  

2.  ვექტორული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება - Corel DRAW   6  

3.  ბეჭდური და ელექტრონული პუბლიკაციის მაკეტის შექმნა   9  

4.  დამხმარე ვიზუალური მასალის მომზადება   5  

5.  დოკუმენტის დასაბეჭდად მომზადება   2  

6.  PDF დოკუმენტის დამუშავება  (Adobe Acrobat DC Pro)   2  

7.  ბეჭდვამდელი სამუშაოების შესრულება   6  

8.  ინტერაქტიური PDF ფაილის და ელექტრონული წიგნების მომზადება   7  

9.  პრაქტიკული პროექტი გრაფიკული დიზაინის შესრულებისათვის   5  

10.  ჯამი:                                                                                                                                  44   

 სულ:                                                                                                                                   90   

  

2) „გრაფიკული დიზაინის შესრულების“ პროგრამა, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები  მოიცავს 2 ზოგად მოდულს ჯამური 8 კრედიტის 

ოდენობით, 5 ინტეგრირებულ ზოგად მოდულს 60 კრედიტის ოდენობით, 4 საერთო პროფესიულ მოდულს 

ჯამურად 19 კრედიტის ოდენობით, ციფრული ხელოვნების კვალიფიკაციის 3 მოდულს ჯამურად 12 კრედიტის 

ოდენობით და 9 პროფესიულ მოდულს ჯამური 44 კრედიტის ოდენობით.   

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს 143 კრედიტი.  

  

მოდულის „ქართული ენა A2“ გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლების შერჩევაც, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 02 ივლისის №42/ნ 

ბრძანებით დამტკიცებული „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების“ 28ე 

მუხლის (გარდამავალი დებულებები) პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, განხორციელდება რუსულ, 

აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.  

 პროგრამის მოცულობა, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სწავლის შედეგები, ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 143 კრედიტი;  

 პროგრამის ხანგრძლივობა, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო  

საფეხურის სწავლის შედეგები, ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 114 კვირა;   
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 პროგრამის მოცულობა, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სწავლის შედეგები, არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის - 173 კრედიტი;  

 პროგრამის ხანგრძლივობა, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო  

საფეხურის სწავლის შედეგები,  არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის -  134 კვირა.  

  

 ზოგადი მოდულები   

№  მოდულის დასახელება  კრედიტი  

1.  უცხოური ენა  5  

2.  ინფორმაციული წიგნიერება 1  3  

 ჯამი:  8  

 ზოგადი ინტეგრირებული მოდულები    

1.  კომუნიკაცია ქართულ ენაზე  14  

2.  მათემატიკური წიგნიერება  14  

3.  მეცნიერება და ტექნოლოგიები  18  

4.  მეწარმეობა  4  

5.  მოქალაქეობა  10  

 ჯამი:                                                                                                                                                              60  

 საერთო პროფესიული მოდულები  

№  მოდულის დასახელება  კრედიტი  

1.  გაცნობითი პრაქტიკა - ციფრული ხელოვნება  1  

2.  რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება 1  5  

3.  რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება 2  7  

4.  ვექტორული გამოსახულების დამუშავება (Adobe Illustrator)  6  

 ჯამი:                                                                                                                                                              19  

 კვალიფიკაცია - ციფრული ხელოვნება  

საერთო პროფესიული მოდულები  

№  მოდულის დასახელება  კრედიტი  

1.  მარკეტინგული კომუნიკაციების საფუძვლები  1  

2.  დაზგა-დანადგარებთან  მუშაობა  4  

3.   კომპოზიციის შექმნა  7  
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 ჯამი:                                                                                                                                                              12  

 კონცენტრაცია - გრაფიკული დიზაინის შესრულება - მოდუ ლები  

№  მოდულის დასახელება  კრედიტი  

1.  დარგობრივი ინგლისური ენა კომპიუტერულ გრაფიკაში  2  

2.  ვექტორული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება - Corel DRAW  6  

3.  ბეჭდური და ელექტრონული პუბლიკაციის მაკეტის შექმნა  9  

4.  დამხმარე ვიზუალური მასალის მომზადება  5  

5.  დოკუმენტის დასაბეჭდად მომზადება  2  

6.  PDF დოკუმენტის დამუშავება  (Adobe Acrobat DC Pro)  2  

7.  ბეჭდვამდელი სამუშაოების შესრულება  6  

8.  ინტერაქტიური PDF ფაილის და ელექტრონული წიგნების მომზადება  7  

9.  პრაქტიკული პროექტი გრაფიკული დიზაინის შესრულებისათვის  5  

10.  ჯამი:                                                                                                                                                   44  

 სულ:                                                                                                                                                  143  

  

  

8. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები: კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

  

1. შექმნას/რედაქტირება გაუკეთოს მარტივ გამოსახულებას  

2. იმუშაოს ტექსტებთან  

3. შექმნას/დაამუშაოს ვექტორული ობიექტები  

4. კორექცია გაუკეთოს რასტრული გამოსახულების (სურათის) ფერსა და ტონალობას  

5. გააკეთოს რასტრული გამოსახულების (სურათის) რეტუში  

6. დაამუშაოს გამოსახულება ფილტრების და ნიღბების გამოყენებით  

7. შექმნას GIF ანიმაცია  

8. შექმნას/რედაქტირება და ტრანსფორმაცია გაუკეთოს ვექტორულ ობიექტებს  

9. მოამზადოს დოკუმენტი ბეჭდვისა და ლაზერული ჭრისთვის  

10. შექმნას/დაამუშაოს/შეინახოს მაკეტი  

11. იმუშაოს წიგნის (book) ფაილთან, ასევე შექმნას გრაფიკული ჩარჩო და ფორმები  

12. შექმნას/განალაგოს მაკეტში ობიექტების სტრუქტურა, მოახდინოს დოკუმენტის ექსპორტირება 

ბეჭდვა შესაბამის ფორმატში და შექმნას/დაარედაქტიროს PDF დოკუმენტი  

13. მიიღოს დასამზადებელი ნაბეჭდი პროდუქციის ელექტრონული მაკეტი და დაამზადოს საბეჭდი 

ფორმა  

14. დაამატოს ტექსტზე ბმულები, ინტერაქტიური სანიშნეები, ჰიპერკავშირები და სანავიგაციო 

ღილაკები  

15. იმუშაოს ლაზერულ მჭრელებსა და სამგანზომილებიან პრინტერებთან.  
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 პროფესიული საგანმანათლებლო   

პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

სახელწოდება  ქართულ  და ინგლისურ  

ენებზე,  რომლის საფუძველზე  

შექმნილია პროგრამა:   

ვებტექნოლოგიები - Web Technology     

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის 

საფუძველზე შექმნილია პროგრამა:    

06114-ს      

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია  

ვებტექნოლოგიებში / Secondary Vocational Qualification in Web Technology      

 აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით 

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - „მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების დიზაინი და ადმინისტრირება“, კოდი 

0612, აღმწერი - „შეისწავლის პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციების დიზაინს, ფუნქციონირებასა და 

ინტეგრაციას. მოიცავს კომპიუტერულ მედია აპლიკაციებსაც”      მიზანი:  პროგრამის მიზანია, 

ვებტექნოლოგიების სფეროსთვის მოამზადოს სპეციალისტები,  

რომლებიც შეძლებენ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნან ვებგვერდისთვის ვებინტერფეისის როგორც 

დიზაინი, ასვე - დეველოპინგი (front_ის მხარე).      

 დაშვების წინაპირობა:  სრული ზოგადი განათლება      დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: 

ვებტექნოლოგიებში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს  შეუძლია  დასაქმდეს 

 ვებდეველოპერად,  ვებგვერდის  მხარდამჭერ  სპეციალისტად  ან ვებდიზაინერად.     

  ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 62,  62.0, 62.01.      

  დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3514    სტრუქტურა და მოდულები       

„ვებტექნოლოგიების“  პროგრამა მოიცავს  6 ზოგად სავალდებულო მოდულს ჯამური 17 კრედიტის ოდენობით, 

9 პროფესიულ/დარგობრივ მოდულს ჯამური 46 კრედიტის ოდენობით.      

ვებტექნოლოგიებში     საშუალო     პროფესიული  კვალიფიკაციის     მინიჭებისათვის   

პირმა  უნდა დააგროვოს 63 კრედიტი.      

 მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე4 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულებით.      

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 63 კრედიტი     

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  46 კვირა      

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 93 კრედიტი     

ვებტექნოლოგიები   
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 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის -  66 კვირა      

  

  ზოგადი მოდულები               

კრედიტი      

 

№     მოდულის დასახელება      

1.       ინფორმაციული წიგნიერება 1      3      

2.       ინტერპერსონალური კომუნიკაცია      3      

3.       რაოდენობრივი წიგნიერება      2      

4.       სამოქალაქო განათლება      2      

5.       მეწარმეობა 2      2      

6.       უცხოური ენა      5      

       ჯამი:      17      

  პროფესიული მოდულები         

კრედიტი      
 

№     მოდულის დასახელება      

1.       პრაქტიკული პროექტი - ვებტექნოლოგიები      4      

2.       ვებგვერდის მარკირება და სტილებით გაფორმება      8      

3.       გრაფიკული გამოსახულების შექმნა-დამუშავება        7      

4.       დარგობრივი ინგლისური ენა ვებტექნოლოგიებში      5      

5.      
 ვებგვერდის ინტერაქტივისა და ეფექტების შემუშავება -  

JavaScript      
6      

6.       ვებგვერდის მართვის სისტემების (CMS) გამოყენება      5      

7.      

   

ვებგვერდის მარკირება Bootstrap-ის    სპეციალიზებული    

 ბიბლიოთეკების საშუალებით    

      

3  

     

8.      
 ვებგვერდის ინტერაქტივისა და ეფექტების შემუშავება Angularის 

საშუალებით      
3      

9.       ვექტორული გამოსახულების  დამუშავება (Adobe Illustrator)      5      

       ჯამი:      46      

       სულ:      63      

 მისანიჭებელი    კვალიფიკაციის    შესაბამისი    სწავლის    შედეგები     

კურსდამთავრებულს შეუძლია:       

• შექმნას ვებგვერდის მაკეტი და მოარგოს სხვადასხვა მოწყობილობას;      

• გააფორმოს ვებგვერდის ფონი, შრიფტი და  ელემენტები სტილების საშუალებით;       

• გადაწყვიტოს მარტივი ამოცანა JavaScript ენის ძირითადი ელემენტებისა  და კონსტრუქციების   
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გამოყენებით;       

• მოახდინოს JavaScript-ის ბიბლიოთეკების ინტეგრაცია ვებგვერდთან;      

• დააინსტალიროს გვერდის მართვის სისტემები (CMS) და ააწყოს ვებგვერდის დიზაინი;      

• შეიმუშავოს გვერდის ინტერაქტივი და ეფექტები;      

• მოახდინოს გვერდის მარკირება  Bootstrap-ის სპეციალიზებული ბიბლიოთეკების საშუალებით;      

• შეიმუშაოს გვერდის ინტერაქტივი და ეფექტები Angular-ის საშუალებით;     

  

• მოამზადოს ვებინტერფეისის გრაფიკული  დიზაინი;   დაამუშაოს ვექტორული გამოსახულება.      
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კულინარიის ხელოვნება  

     

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის (შემდგომში - ჩარჩო დოკუმენტი) 

სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რომლის საფუძველზე შემუშავებულია პროგრამა:  - სასტუმრო, 

რესტორანი და კვება / Hotel, Restaurants and Catering      პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის  

საფუძველზე შემუშავებულია პროგრამა:  10117-პ      

 მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია  

კულინარიის ხელოვნებაში / Basic Vocational Qualification in Cooking       აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების 

საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - სასტუმრო, 

რესტორანი და კვება - კოდი 1013. აღმწერი - „შეისწავლის საკვების, სასმელის, დაბინავების და სხვა 

დაკავშირებულ მომსახურებებს სასტუმროსა და რესტორანში“.      მიზანი:პროგრამის მიზანია, როგორც 

ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის უზრუნველყოს საკვები პროდუქტების კულინარიის 

სპეციალისტის მომზადება, რომელიც შეძლებს რესტორნის ყველა განყოფილებაში მუშაობას კვების ჰიგიენის, 

სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა და სურსათის უვნებლობის წესების დაცვით.   დაშვების  წინაპირობა- საბაზო 

განათლება      

 დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: კულინარიის ხელოვნების საბაზო პროფესიული 

კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს  ნებისმიერი ტიპის სასტუმროში, რესტორანსა და სხვა კვებისა 

და შინა მეურნეობებში, ობიექტებში, სადაც გეგმავენ, ორგანიზებას უკეთებენ და ამზადებენ საკვებს შემდეგ 

პოზიციებზე: სასურსათო კვების მომსახურების პუნქტების მომსახურე პერსონალი, მზარეულები, 

სამზარეულოში დამხმარეები.       

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 56; 56.1; 56.10.      

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 5246; 5129; 9412.         სტრუქტურა 

და მოდულები       

 პროგრამის მოცულობა - 80 კრ. კულინარიის ხელოვნების პროგრამა ხორციელდება ორი მიდგომით:   

მოდულური და დუალური.      

1)  მოდულური მიდგომით პროგრამის განხორციელებისას:      
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     საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მისაღებად იმ სტუდენტებმა, რომელთაც პროფესიული 

ტესტირება გაიარეს ქართულ ენაზე უნდა დააგროვონ ჯამურად 80 კრედიტი, რომელთაგან 7კრედიტი არის 

ზოგადი მოდულები, 18 კრედიტი არის საერთო პროფესიული მოდულები, ხოლო 55 კრედიტი არის 

პროფესიული მოდულები.       
 მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული 

ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე2 

პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.      

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 80 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 61 კვირა       

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 95 კრედიტი   პროგრამის  

ხანგრძლივობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის - 71 კვირა       

2)  დუალური მიდგომით პროგრამით განხორციელებისას:      

კულინარიის ხელოვნების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, რომლის სავალდებულო 

პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული 50%-ზე მეტი სწავლის შედეგები რეალურ სამუშაო გარემოში 

მიიღწევა, სწავლების ხანგრძლივობა შეადგენს:      

 ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 62 კვირას.      

 არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის  - 72 კვირას პროგრამა ითვალისწინებს 

„გაცნობითი პრაქტიკისა“ და ,,პრაქტიკული პროექტის“ მოდულებს. „გაცნობითი პრაქტიკის“ მოდულის 

მიზანია, პროფესიულ სტუდენტს შეუქმნას წარმოდგენა შესაბამისი სფეროს, დასაქმების 

შესაძლებლობების, ორგანიზაციული მოწყობისა და პოზიციების, შრომითი ურთიერთობების  შესახებ.  

პრაქტიკული  პროექტი  კი  განსაზღვრავს ინტეგრირებული დავალების ტიპს, რომლის შესრულებისას 

პროფესიული სტუდენტი კულინარიის ხელოვნების სპეციალიზაციისთვის საჭირო უნარებს 

დაადასტურებს.       

    

№    

   კულინარიის ხელოვნება            

ზოგადი მოდულები      კრედიტი      

1.      ინფორმაციული წიგნიერება 1      3      

2.      უცხოური ენა      4      

    ჯამი:      7      

№    საერთო პროფესიული მოდულები      კრედიტი      

      გაცნობითი პრაქტიკა - სასტუმრო, რესტორანი და კვება       2      
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1.    ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის შესავალი      4      

2.    პირველადი გადაუდებელი დახმარება      2      

3.    ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები      2      

4.    

სასტუმროსა და რესტორნის-სამზარეულოს დასუფთავების 

მომსახურების უზრუნველყოფა      

4      

5.    კომუნიკაცია სერვისის სფეროსთვის       2      

   

6.      

გარემოსდაცვითი საფუძვლები      2      

      ჯამი:      18      

 

პროფესიული მოდულები -კულინარიის ხელოვნება      კრედიტი      

1.       საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია      4      

2.       კულინარული ხელოვნების ისტორია      2      

3.       მარაგების კონტროლი      2      

4.       კერძების მომზადების ტექნოლოგია      7      

5.       ქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება      9      

6.       ქართული  სამზარეულოს საუზმეული      5      

7.       საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების 

მომზადება      

9      

8.       კულინარული მინი  ნაწარმის მომზადება      3      

9.       სამზარეულოს ფუნქციონირება/სამზარეულოს 

ტექნოლოგიები        

 (კულინარიის ხელოვნებისათვის)      4      

10.       კალკულაცია და აღრიცხვა კვების ობიექტებში      4      

11.       პრაქტიკული პროექტი -კულინარიის ხელოვნება / მზარეული         6      

      ჯამი:      55      

      სულ:      80      

    მისანიჭებელი კვალიფიკაციის  შესაბამისი სწავლის შედეგები:      

           კურსდამთავრებულს შეუძლია:      



 

46      

      

1. განახორციელოს  საკვები პროდუქტებისა და ნედლეულის პირველადი და მექანიკური  

დამუშავება      

2. განახორციელოს ნედლეულისა და პროდუქტის თერმული დამუშავება      

3. მოამზადოს მარტივი კერძები      

4. მოამზადოს ქართული სამზარეულოს გავრცელებული ძირითადი კერძები და გარნირები      

5. მოამზადოს საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული ძირითადი კერძები და გარნირები      

6. განსაზღვროს კერძის მოსამზადებლად საჭირო ნედლეულის რაოდენობა      

7. განახორციელოს პროდუქტისა და დამხმარე მასალების შეკვეთა და მიღება-განთავსება      

8. აღრიცხოს ვადაგასული და გაფუჭებული პროდუქტი.      
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                 თექის დამზადება  

პროფესიული   საგანმანათლებლო   პროგრამის   ჩარჩო   

დოკუმენტის   (შემდგომში   -   ჩარჩო  დოკუმენტი) სახელწოდება 

ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რომლის საფუძველზე  შექმნილია    

პროგრამა:  მხატვრული ქსოვილები/Artistic  Fabrics      

პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის 

 ჩარჩო დოკუმენტის  სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის  

საფუძველზე შექმნილია პროგრამა:  02126-პ      მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე   

-  საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია თექის დამზადებაში / Basic    

Vocational Qualification in Felt Preparation      

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით 

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - გამოყენებითი ხელოვნება (ხელნაკეთობა), კოდი 0214, აღმწერი - „შეისწავლის 

საიუველირო ხელოვნების, კერამიკის, ქსოვის, ხის დამუშავების და ა.შ ტექნიკასა და უნარებს“.      მიზანი: 

პროგრამის მიზანია, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის  

უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება თექის დამზადების მიმართულებით.  დაშვების 

წინაპირობა - საბაზო განათლება     დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: თექის დამზადების საბაზო 

პროფესიული კვალიფიკაციის  მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს მატყლის მღებავად, ცხოველური ბოჭკოს 

მჩეჩავად, მატყლის მთელავად. ტრადიციული თექის აქსესუარების დამამზადებლად. პირს შეუძლია დასაქმდეს 

შესაბამის საწარმოებში, სამხატვრო სალონებსა და კერძო სახელოსნოებში, ასევე შესაძლებელია თვითდასაქმება.     

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  13.1; 13.2; 13.20; 13.20.0;     

13.3; 13.30; 13.30.0; 13.96.0; 14.19.      

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7318.     სტრუქტურა და მოდულები     

პროგრამა  მოიცავს 7 სავალდებულო ზოგად მოდულს ჯამურად 18 კრედიტის ოდენობით, 5 საერთო 

პროფესიულ მოდულს ჯამურად 20 კრედიტის ოდენობით და 6 სავალდებულო პროფესიულ მოდულს ჯამური  

37 კრედიტის ოდენობით. კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს  75  კრედიტი.     მოდულის,   

ქართული   ენა   A2   გავლა  სავალდებულოა   მხოლოდ   იმ   პროფესიული  

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს   

„პროფესიული  ტესტირების   ჩატარების   დებულების  დამტკიცების  თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე4 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულით.  პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 75 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  59 კვირა       

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 90 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის -  69 კვირა      
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     ზოგადი მოდულები     

№        მოდულის დასახელება      

     

კრედიტი      

1.      ინფორმაციული წიგნიერება 1      3      

2.      ინტერპერსონალური კომუნიკაცია      3      

3.      მეწარმეობა 1      2      

4.      რაოდენობრივი წიგნიერება      2      

5.      სამოქალაქო განათლება      2      

6.      უცხოური ენა      4      

7.      
გარემოსდაცვითი საფუძვლები      

ჯამი:      

2      

  18      

საერთო პროფესიული მოდულები           
  

№        მოდულის დასახელება      კრედიტი      

1.  გაცნობითი პრაქტიკა - მხატვრული ქსოვილები      2      

2.   აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები      4      

3.   საფეიქრო მასალათმცოდნეობის საწყისები      2      

4.   საფეიქრო მასალის ღებვა      4      

5.  

ქსოვილის მხატვრული მოხატვა (ბატიკა, შიბორი, 

დაჩითვა)      8      

     ჯამი:      20      

თ ექის დამზადების სავალდებულო პროფესიული მოდულები          

№       მოდულის დასახელება      კრედიტი      

1.      

მატყლის თელვა სიბრტყეზე სველი და მშრალი 

მეთოდით 2      10      

2.      მატყლის თელვა მოცულობით ფორმებზე 2      8      

3.      

მხატვრული თექის ნაწარმისა და აქსესუარების 

დამზადება 2      8      

4.      ქვილთი-ქსოვილის მხატვრული დაგვირისტება 2      6      

5.      პრაქტიკული პროექტი - თექის დამზადება 2      5      

  
 ჯამი:      37      

  
 სულ:      75      

     მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები   კურსდამთავრებულს შეუძლია:      
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1. შექმნას ესკიზი;      

2. მოამზადოს მატყლი თელვისათვის;      

3. მოთელოს მატყლი სიბრტყეზე სველი და მშრალი მეთოდით;      

4. მოთელოს მატყლი მოცულობით ფორმებზე;      

5. დაამზადოს მხატვრული თექის ნაწარმი და აქსესუარები;      

6. შექმნას მხატვრული ქსოვილი - ქვილთი.           
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კონდიტერია  

პროფესიული  საგანმანათლებლო 

 პროგრამის  

ჩარჩო დოკუმენტის (შემდგომში - ჩარჩო   დოკუმენტი)   

სახელწოდება  ქართულ  და ინგლისურ  ენაზე,  რომლის  

საფუძველზე შექმნილია პროგრამა:   სასტუმრო, რესტორანი  

და კვება / Hotel,  Restaurants and Catering      

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  

ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზე შექმნილია პროგრამა:    10117-პ      

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე -  საბაზო პროფესიული   კვალიფიკაცია 

კონდიტერიაში/Basic Vocational Qualification in Confectionery      

 აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით 

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - სასტუმრო, რესტორანი და კვება - კოდი 1013. აღმწერი - „შეისწავლის 

საკვების, სასმელის, დაბინავების და სხვა დაკავშირებულ მომსახურებებს სასტუმროსა და რესტორანში“.      

 მიზანი: პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო შრომის    

ბაზრისთვის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე კონდიტრების მომზადება.       

 დაშვების  წინაპირობა - საბაზო განათლება     დასაქმების 

სფერო და შესაძლებლობები      

კონდიტერიის პროგრამის  კურსდამთავრებულს  შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერი ტიპის    

სასტუმროსა და რესტორანში, როგორც დაბალი რგოლის თანამშრომლად,  ისე საშუალო რგოლის  

პოზიციაზე, კერძოდ,       

 კონდიტერის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს  საკონდიტრო   

საამქროებში, საცხობებში, სუპერმარკეტებში, სხვადასხვა კლასის რესტორნებში, კაფეებში, სასტუმროებში, საკურორტო, 

გასართობ, ტურისტულ კომპლექსებში შემდეგ პოზიციებზე: მცხობელები, მეშოკოლადეები, კონდიტერები და 

ტკბილეულის დამამზადებლები   ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 56; 

56.1; 56.10.      

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7512.      

      კურსდამთავრებულს შეუძლია  საკუთარი ბიზნესის წარმოება - თვითდასაქმება.      

     

 სტრუქტურა და მოდულები     პროგრამა მოიცავს 2 ზოგად მოდულს ჯამური 7 კრედიტის ოდენობით, 

7 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 18 კრედიტის ოდენობით, 16 პროფესიულ მოდულს ჯამური 55 

კრედიტის ოდენობით. საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პირმა უნდა დააგროვოს 80 
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კრედიტი.  პროგრამა ითვალისწინებს  „გაცნობითი პრაქტიკისა“ და ,,პრაქტიკული პროექტის“ მოდულებს. 

„გაცნობითი პრაქტიკის“ მიზანია, პროფესიულ სტუდენტს სწავლების დასაწყისში შეუქმნას წარმოდგენა 

შესაბამისი სფეროს, დასაქმების შესაძლებლობების, ორგანიზაციული მოწყობისა და პოზიციების, შრომითი 

ურთიერთობების შესახებ. პრაქტიკული პროექტი  განსაზღვრავს ინტეგრირებული დავალების ტიპს, რომლის 

შესრულებისას პროფესიული სპეციალიზაციისთვის საჭირო უნარებს დაადასტურებს.       

მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული 

ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე2 

პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.      

      

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 80 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 61 კვირა       

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 95 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის - 71 კვირა      

         

№    ზოგადი მოდულები      კრედიტი      

1.       ინფორმაციული წიგნიერება 1     3      

2.       უცხოური ენა      4      

 
                                                                                       ჯამი:      7      

№    საერთო პროფესიული მოდულები      კრედიტი      

1.      გაცნობითი პრაქტიკა - სასტუმრო, რესტორანი და კვება       2      

2.      ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის შესავალი         4      

3.      პირველადი გადაუდებელი დახმარება         2      
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4.      ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები        2      

5.      

სასტუმროსა  და   რესტორნის-სამზარეულოს დასუფთავების 

მომსახურების უზრუნველყოფა     

4      

   

6.      კომუნიკაცია სერვისის სფეროსთვის          2      

7.      გარემოსდაცვითი საფუძვლები         2      

 
                                                 ჯამი:       18      

 
პროფესიული  მოდულები         კრედიტი      

1.      საკონდიტრო  პროდუქტების ტექნოლოგია      3      

2.      საკონდიტრო საამქროს ფუნქციონირება/მარაგების კონტროლი      4      

3.      
საკონდიტრო ცომების და  გულსართების მომზადება, ფხვიერი, 

ნახევრადფხვიერი და ფილოს ცომით ნამცხვრების მომზადება      

4      

4.      
ბისკვიტის  ცომით ნამცხვრებისა და სერიული წარმოების  

კრემიანი ტორტების მომზადება      

4      

5.      
ვაჟინების, საკონდიტრო სოუსების, ჭიქურების, ჟელესა და 

მარმელადის მომზადება      

5      

6.      ხატვა და ძერწვა      2      

7.      კექსების მომზადება      2      

8.      პურ-ფუნთუშეული/ფენოვანი ცომით ნამცხვრების მომზადება      6      

9.      მოხარშული ცომით ნამცხვრების მომზადება      2      

10.      საკონდიტრო მინი ნაწარმის მომზადება      2      

11.      კარამელის  სამუშაოები      3      
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12.      შოკოლადის სამუშაოები      4      

13.      მარციპანის და შაქრის ცომის სამუშაოები      3      

14.      საკონდიტრო ხელოვნების ისტორია      2      

15.      კალკულაცია და აღრიცხვა კვების ობიექტებში      4      

16.      პრაქტიკული პროექტი-კონდიტერია      5      

 
ჯამი:      55      

 
სულ:      80      

      მისანიჭებელი კვალიფიკაციის  შესაბამისი სწავლის შედეგები:      

           კურსდამთავრებულს შეუძლია:      

1. მოამზადოს სხვადასხვა სახის პურ-ფუნთუშეული, მათ შორი ბრიოში      

2. მოამზადოს ჰოთ-დოგის, ტოსტის პური      

3. მოამზადოს კრუასანი, დენიშები, ნამცხვრები      

4. მოამზადოს საკონდიტრო კრემები, სუფლე, ზეფირი და განაში      

5. მოამზადოს ვაჟინი, საკონდიტრო სოუსი, მინანქარი, ჟელე, მარმელადი, ჯემი, კონფიტიური,  

ჭიქურა  და მურაბა      

6. მოამზადოს შოკოლადი, შაქრის ცომი, მარციპანი და კარამელი      

7. მოამზადოს ცივი და ცხელი დესერტები      

8. შეადგინოს სადღესასწაულო ტორტის ესკიზი და ნახაზი      

9. გამოაცხოს სხვადასხვა სახის ტორტი      

10. აღრიცხოს ვადაგასული და გაფუჭებული პროდუქტი.        
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  სამკერვალო წარმოება  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება ქართულ და  

ინგლისურ ენებზე, რომლის საფუძველზე შექმნილია 

პროგრამა:  სამკერვალო წარმოება Sawing   

industry       

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო  

დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზე 

შექმნილია პროგრამა:  07120-პ      

 მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია  ქართულ 

 და ინგლისურ ენებზე:  საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია სამკერვალო წარმოებაში /     

Basic Vocational Qualification in Sewing  Industry      

 აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის    

მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - ტექსტილი (ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და ტყავი), კოდი 0723, 

აღმწერი - „შეისწავლის საფეიქრო წარმოებას, ტექსტილისა და ტყავის პროდუქციას, ტანსაცმელსა და მასთან 

დაკავშირებულ პროდუქციას, ფეხსაცმელსა და ფეხსაცმლის სხვა ფორმებს“.      

მიზანი:  პროგრამის მიზანია, სამკერვალო წარმოებისათვის უზრუნველყოს  მაღალკვალიფიციური 

სპეციალისტის მომზადება, რომელიც შეძლებს ქალის, მამაკაცის,  ბავშვის ტანსაცმლის და სხვადასხვა 

დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის კონსტრუირებას, მოდელირებას და მასალაში შესრულებას, ასევე, 

ქართული ეროვნული სამოსის მასალაში შესრულებას და დეკორატიულ გაფორმებას, ტანსაცმლის  შეკეთებას, 

გადაკეთებას და აღდგენას, საკერავი მანქანებისა და თბურდანამვითი დანადგარების შერჩევა/გამოყენებას და 

სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის კონტროლს.   დაშვების წინაპირობა - საბაზო  განათლება   დასაქმების სფერო და 

შესაძლებლობები:        

 საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციით სამკერვალო წარმოებაში პირს შეუძლია დასაქმდეს დიდი,  

საშუალო და მცირე სიმძლავრის სამკერვალო საწარმოებში, მოდის სალონებში მკერავის და კონსტრუქტორის 

პოზიციაზე.      

  ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები:  13.10;     

 13.10.0; 14.13; 14.13.0      

  დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი:7531; 7532, 7533; 7543; 8153;       

სტრუქტურა და მოდულები       

პროგრამა მოიცავს 6 ზოგად მოდულს 16 ჯამური კრედიტების რაოდენობით და 16 პროფესიულ   მოდულს 

83 ჯამური კრედიტის რაოდენობით, სულ 99  კრედიტი.       
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მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული 

ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე2 

პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.      

     პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 99 კრედიტი     პროგრამის 

ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 73 კვირა      პროგრამის მოცულობა 

არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის -  114 კრედიტი     პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი 

სტუდენტებისთვის - 83  კვირა      

     ზოგადი მოდულები      
     

№    მოდულის დასახელება      კრედიტი    

1.    ინფორმაციული წიგნიერება 1      3      

2.    ინტერპერსონალური კომუნიკაცია      3      

3.    რაოდენობრივი წიგნიერება      2      

4.    მეწარმეობა 1      2      

5.    უცხოური ენა      4      

6.    სამოქალაქო  განათლება      2      

ჯამი           16      

     პ როფესიული მოდულები      
     

№    მოდულის დასახელება      კრედიტი    

1.    გაცნობითი პრაქტიკა - სამკერვალო ნაწარმის 

ტექნიკური მოდელირება და    

   

   კერვა      2      

2.    კოსტიუმის ისტორიის საფუძვლები          2      

3.    ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა         5      

4.    სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება          3      

5.   ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 

ტექნოლოგია       

5      

6.   ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება       6      

7.    მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება      5      

8.   

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური  

დაგეგმარება       

   

5      

9.   ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული გაფორმება        5      

10.   ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება      7      

11.   მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება       4      

12.  ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში შესრულება       10      

  

  

  

  



 

56      

      

13.    სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა       

5      

14.   ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა      2      

15.  

პრაქტიკული  პროექტი - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 

მოდელირება და კერვა      7      

 16.  

საწარმოო პრაქტიკა - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 

მოდელირება და კერვა   

     

       

10      

ჯამი:       83      

სულ:       99      

   მისანიჭებელი    კვალიფიკაციის    შესაბამისი    სწავლის    შედეგები       
კურსდამთვრებულს შეუძლია:       

1. უზრუნველყოს უსაფრთხო სამუშაო  ადგილის ორგანიზება;      

2. შექმნას  სხვადასხვა დანიშნულების ტანსაცმლის კომპოზიცია;      

3. შეარჩიოს სამკერვალო ნაწარმის დამზადებისათვის საჭირო ძირითადი და დამხმარე მასალები,  

დაამზადოს  ჩანახაზი  და გამოჭრას ქსოვილი;      

4. გამოიყენოს  ტანსაცმლის დამზადებისათვის საჭირო  სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო  

მანქანები  და თბურ-დანამვითი დამუშავების მოწყობილობები;      

5. დაამუშაოს ტექნოლოგიურად ტანსაცმლის დეტალები  და ძირითადი კვანძები;      

6. გაიანგარიშოს    საწყისი  მონაცემები  ქალის,  მამაკაცისა  და  ბავშვის 

 ტანსაცმლის კონსტრუქტორული დაგეგმარებისათვის;      

7. განახორციელოს ქალის, მამაკაცისა და ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული დაგეგმარება და  

მოდელირება;      

8. გააფორმოს  დეკორატიულად ქართული ეროვნული სამოსი;      

9. შეასრულოს მასალაში ქართული ეროვნული სამოსი;        

10. შეასრულოს მასალაში ქალის ტანსაცმელი;      

11. შეასრულოს მასალაში მამაკაცის ტანსაცმელი;      

12. შეასრულოს მასალაში ბავშვის ტანსაცმელი;      

13. შეასრულოს მასალაში სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმი;      

14. გადააკეთოს ტანსაცმელი;        

15. აღადგინოს ტანსაცმლის დაზიანებული უბნები.       
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   ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა  წარმოება     

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის  

სახელწოდება  ქართულ  და  ინგლისურ  ენებზე,  რომლის საფუძველზე 

შექმნილია პროგრამა: ფეხსაცმლისა და ტყავის   ნაკეთობათა  წარმოება -  

Production of footwear and leather products      

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის  

სარეგისტრაციო   ნომერი,   რომლის   საფუძველზე  

 შექმნილია   

პროგრამა:   02121-პ      

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

ფეხსაცმლისა და ტყავის   

ნაკეთობათა წარმოებაში / Basic Vocational Qualification in Production of Footwear and Leather Products      

 აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით 

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - ფეხსაცმლის დამზადება, ტექსტილი (ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და ტყავი);  

კოდი  0723, აღმწერი - „შეისწავლის საფეიქრო წარმოებას, ტექსტილისა და ტყავის პროდუქციას, ტანსაცმელსა 

და მასთან დაკავშირებულ პროდუქციას, ფეხსაცმელსა და ფეხსაცმლის სხვა ფორმებს“.      

მიზანი:   პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოების  

სფეროსთვის შესაბამისი დარგის კვალიფიციური პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მქონე კონკურენტუნარიანი 

კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ  თანამედროვე ინდივიდუალური და მასიური წარმოების პირობებში 

ტყავისა და ტყავის შემცვლელი მასალისაგან სხვადასხვა სირთულის ფეხსაცმლისა და აქსესუარების  დამზადებას.    

დაშვების წინაპირობა:  საბაზო  განათლება      

  დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა  წარმოებაში საბაზო 

პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შესაძლოა დასაქმდეს მსხვილ, საშუალო და მცირე საწარმოში, მოდის 

ატელიებში დარგის სპეციალისტად, ფეხსაცმლის მკერავად,  მეწაღედ. ასევე, შეუძლია დააფუძნოს სახელოსნო 

და იმუშაოს ინდივიდუალურ შეკვეთებზე      

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 13.99; 13.99.0    

დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7536      

      

სტრუქტურა და მოდულები       

 პროგრამა მოიცავს 6 ზოგად მოდულს ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით და 14 პროფესიულ მოდულს 

ჯამური 80 კრედიტის რაოდენობით.      

ფეხსაცმლისა  და  ტყავის  ნაკეთობათა  წარმოებაში  საბაზო  პროფესიული  კვალიფიკაციის  
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მინიჭებისათვის, პირმა უნდა დააგროვოს  96 კრედიტი.      

მოდულის,   ქართული   ენა   A2   გავლა  სავალდებულოა   მხოლოდ   იმ   პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს  „პროფესიული  ტესტირების  

ჩატარების  დებულების  დამტკიცების  თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 

სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 

რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.     

   პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 96 კრედიტი   პროგრამის  

ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  74 კვირა      პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი 

სტუდენტებისთვის - 111 კრედიტი      პროგრამის ხანგრძლივობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის -  84 კვირა       

 
ზოგადი მოდულები        

 
№   მოდულის დასახელება      კრედიტი      

 
1.      ინფორმაციული წიგნიერება 1      3      

 
2.      ინტერპერსონალური კომუნიკაცია      3      

 
3.      რაოდენობრივი წიგნიერება      2      

 
4.      მეწარმეობა 1      2      

 
5.      უცხოური ენა       4      

 
6.      სამოქალაქო  განათლება      2      

 
      ჯამი:      16      

 

პროფესიული მოდულები           

 
№   მოდულის დასახელება      კრედიტი      

6.      

 
გაცნობითი პრაქტიკა - ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა 

წარმოება      2      

7.      
 

პრაქტიკული პროექტი  - ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა  
 

  წარმოება      9      

8.      
 

აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები      4      

9.      
 

ფეხსაცმლისა და აქსესუარების  კომპოზიცია      4      
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10.    

 
ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობებისათვის მასალების გამოჭრის 

საფუძვლები     4      

11.    
 

 ნავისებური ფეხსაცმლისა და ნახევარწაღის კონსტრუირება      8      

12.     ჩექმისა და წაღის კონსტრუირება       7      

13.     ტყავის აქსესუარების  კონსტრუირება      6      

14.     ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია      8      

15.     ფეხსაცმლის დამზადების  ტექნოლოგია      8      

16.     ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია      8      

17.    ფეხსაცმლის სამომხმარებლო თვისებების ხარისხის კონტროლი      3      

18.     ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა შეკეთება      4      

19.     საუნაგირე ტყავის დეტალების დამზადება      5      

      ჯამი:      80      

      სულ:      96      

     მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები        კურსდამთავრებულს შეუძლია:      

1. დახატოს ნატურიდან სხვადასხვა საგანი, ნატურმორტი და ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარები      

2. შეარჩიოს ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოებისათვის საჭირო ძირითადი და დამხმარე  

მასალები      

3. ჩამოაყალიბოს ფეხსაცმლის კონსტრუირებისათვის ტერფის გაზომვის თეორიული საფუძვლები და 

მოახდინოს ესკიზის მიხედვით ნავისებური ფეხსაცმლის, წაღის, ჩექმის, წაღის ზედაპირისა და ძირის 

დეტალების ტექნიკური მოდელირება      

4. შეასრულოს ესკიზის მიხედვით ტყავის აქსესუარების კონსტრუირება      

5. მოამზადოს ფეხსაცმლის ნამზადის დეტალები აკრებისათვის      

6. შეასრულოს ნამზადის  ფორმირება კალაპოტზე და ფორმირებულ ნამზადზე ძირის მიმაგრება      

7. შეასრულოს ტყავის აქსესუარების/დეტალების წინასწარი დამუშავების და დროებითი შეერთების  

ოპერაციები      

8. შეასრულოს ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების გამოყვანა, მარკირება და შეფუთვა      

9. შეასრულოს მზა ნაწარმის ხარისხის კონტროლი      

10. შეასრულოს ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობების რესტავრაცია      

11. შეასრულოს საუნაგირე ტყავის დეტალების დამზადების ტექნოლოგიური ოპერაციების  

შესრულება და ნაკეთობის გამოყვანა.      
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მხატვრული ქსოვა     

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რომლის საფუძველზე შექმნილია  

პროგრამა: მხატვრული ქსოვილები/Artistic Fabrics       

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის  

სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზე შექმნილია პროგრამა:  02126-პ      

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე -    

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მხატვრულ ქსოვაში / Basic Vocational Qualification in Artistic Knitting, 

სპეციალიზაციის კოდი    

080659      

  აღნიშნული   კვალიფიკაცია   განათლების   საერთაშორისო   კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით 

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - გამოყენებითი ხელოვნება (ხელნაკეთობა), კოდი 0214, აღმწერი -  

„შეისწავლის საიუველირო ხელოვნების, კერამიკის, ქსოვის, ხის დამუშავების და ა.შ ტექნიკასა და უნარებს“.      

   მიზანი: პროგრამის მიზანია, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის   

უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება  მხატვრული ქსოვის  მიმართულებით.  დაშვების 

წინაპირობა - საბაზო განათლება      

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: მხატვრული ქსოვის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის 

მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნართის მღებავად, ხალიჩის მქსოველად, ფარდაგის მქსოველად, გობელენის 

მქსოველად, ტრიკოტაჟული ნაწარმის მქსოველად. პირს შეუძლია დასაქმდეს როგორც მსხვილ, საშუალო, ისე 

მცირე საწარმოში, სამხატვრო სალონებში დარგის სპეციალისტად. ასევე შეუძლია დააფუძნოს 

სახელოსნოსტუდია და იმუშაოს კერძო შეკვეთებზე.      

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 13.1;     

13.2; 13.20; 13.20.0; 13.3; 13.30; 13.30.0; 13.9; 13.91; 13.91.0; 13.93; 13.93.0.       

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7318.      

      

სტრუქტურა და მოდულები      

პროგრამა  მოიცავს 7 ზოგად მოდულს 18 ჯამური კრედიტის რაოდენობით, 5 საერთო პროფესიულ 

მოდულს 20 კრედიტის რაოდენობით და 6 სავალდებულო პროფესიულ მოდულს ჯამური 37 კრედიტის 

რაოდენობით. მხატვრულ ქსოვაში მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა 

დააგროვოს  75  კრედიტი.      

 მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული 
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ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე2 

პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.      

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 75 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 59 კვირა       
 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 90 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის - 69 კვირა      

      

ზოგადი მოდულები         

     

№        მოდულის დასახელება         კრედიტი      

1.     ინფორმაციული წიგნიერება 1         3      

2.     ინტერპერსონალური კომუნიკაცია         3      

3.     მეწარმეობა 1         2      

4.     რაოდენობრივი წიგნიერება         2      

5.     სამოქალაქო განათლება         2      

6.     უცხოური ენა         4      

7.     გარემოსდაცვითი საფუძვლები         2      

   ჯამი:         18      

 

საერ თო პროფესიული მოდულები            

№    

   
    მოდულის დასახელება         

კრედიტი      

   

    
გაცნობითი პრაქტიკა - მხატვრული  

  ქსოვილები      2      

    
 აკადემიური ხატვისა და ფერწერის  

  საწყისები      4      

    საფეიქრო მასალათმცოდნეობის საწყისები         2      
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      საფეიქრო მასალის ღებვა         4      

    

ქსოვილის მხატვრული მოხატვა (ბატიკა,  

   

შიბორი, დაჩითვა)      
8      

   ჯამი:         20      

      მხატვრული ქსოვის პროფესიული მოდულები           

№    მოდულის დასახელება      
კრედიტი      

   

   

1.    ფარდაგის ქსოვა  2      6      

2.    ხალიჩის ქსოვა 2      7      

3.    გობელენის ქსოვა 2      7      

4.    ყაისნაღითა და ჩხირებით ქსოვა 2      7      

5.    მხატვრული ტრიკოტაჟის ქსოვა 2      5      

6.  პრაქტიკული პროექტი - მხატვრული ნაქსოვის შესრულება      5      

  
 ჯამი:      37      

  
 სულ:      75      

 მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები      კურსდამთავრებულს შეუძლია:      

1. შექმნას ესკიზი;      

2. მოქსოვოს ფარდაგი;      

3. მოქსოვოს ხალიჩა;      

4. მოქსოვოს გობელენი;      

5. მოქსოვოს ყაისნაღით;      

6. მოქსოვოს ჩხირებით;      

7. მოქსოვოს მხატვრული ტრიკოტაჟის ნაწარმი.          
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 მომინანქრება      

პროფესიული  საგანმანათლებლო    პროგრამის  ჩარჩო  

დოკუმენტის     (შემდგომში     -     ჩარჩო  დოკუმენტი)   

სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე, რომლის საფუძველზე 

შექმნილია პროგრამა - საიუველირო საქმე /   Jewellery      

პროფესიული    საგანმანათლებლო    პროგრამის   

ჩარჩო  დოკუმენტი სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის  საფუძველზე შექმნილია პროგრამა:  02120-პ      

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ   ენაზე - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია  

მომინანქრებაში/Basic Vocational Qualification in Enamelling;      

განათლების     საერთაშორისო     კლასიფიკატორის     მიხედვით     აღნიშნული    

კვალიფიკაციები განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - ,გამოყენებითი ხელოვნება (ხელნაკეთობა), კოდი: 0214, 

აღმწერი - „შეისწავლის საიუველირო ხელოვნების, კერამიკის, ქსოვის, ხის დამუშავების და ა.შ ტექნიკასა და 

უნარებს“.      

 მიზანი:  პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს საიუველირო საქმის სფეროსთვის უზრუნველყოს   

კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება მომინანქრების მიმართულებით.      

 დაშვების წინაპირობა - საბაზო განათლება      

 დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:   მომინანქრებაში საბაზო პროფესიული  კვალიფიკაციის 

მქონე პირს შეუძლია დასაქმდეს მემინანქრედ.   პირს ასევე აქვს საშუალება დასაქმდეს თვითდასაქმების ფორმით.      

 კარიერული ზრდის თვალსაზრისით, კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია კანონით  

გათვალისწინებული წესების დაცვით  უმაღლესი განათლების სისტემაში საიუველირო ხელოვნების მიმართულებით.       

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები:16.29;  

16.29.0      

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7313; 7319     სტრუქტურა 

და მოდულები:       

 პროგრამა მოიცავს 6 ზოგად მოდულს ჯამურად 16 კრედიტის რაოდენობით, 6 საერთო პროფესიულ  

მოდულს ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით და 4 პროფესიულ მოდულს ჯამური 29 კრედიტის რაოდენობით.       

მომინანქრებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის  პირმა უნდა დააგროვოს 61    

კრედიტი.      



 

64      

      

მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული   სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც  პროფესიულ   საგანმანათლებლო   პროგრამაზე   სწავლის  უფლება    

მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული   დებულების   მე-4   

მუხლის   მე-2  პუნქტით   გათვალისწინებულ   რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.      

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 61 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 44 კვირა       

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 76 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის - 54 კვირა      

      

 

     ზოგადი მოდულები          
 

   

 
№    მოდულის დასახელება      კრედიტი     

 

1.      ინფორმაციული წიგნიერება 1      3      

 

2.      ინტერპერსონალური კომუნიკაცია      3      

 

3.      მეწარმეობა 1      2      

 

4.      რაოდენობრივი წიგნიერება      2      

 

5.      სამოქალაქო განათლება      2      

 

6.      უცხოური ენა - ინგლისური      4      

ლ    

სუ 

           16      
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     სა ერთო პროფესიული მოდულები           

 

 

№    მოდულის დასახელება      კრედიტი     

 
1.       

საიუველირო საქმის გაცნობითი პრაქტიკა      3      

 
2.       

საიუველირო საქმის მასალათმცოდნეობა      3      

 
3.       აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები      4      

 
4.       

ხაზვა - ქვის, ხის და ლითონის მხატვრული 

დამუშავებისათვის   
3      

 
5.       

საიუველირო ხელოვნების ისტორიის საწყისები      1      

  6.       სამუშაოს ორგანიზება საიუველირო საქმეში      2      

სულ            16      

     „მ ომინანქრების“ პროფესიული მოდულები          

 

  

  

№      მოდულის დასახელება      კრედიტი    

1.       პრაქტიკული პროექტი მემინანქრეობაში      5      

2.       
ტიხრული მინანქრის ნაკეთობათა დამზადება       15      

3.       

მომინანქრების სხვადასხვა ტექნიკით ნაკეთობათა დამზადება          

8      
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4.       
ძველი ქართული ტიხრული მინანქრის შესრულების ტექნიკა      1      

      ჯამი:      29      

      სულ:      61      

 მისანიჭებელი    კვალიფიკაციის    შესაბამისი    სწავლის    შედეგები:       

კურსდამთავრებულს შეუძლია:       

• შექმნას ნაკეთობის მომინანქრების ესკიზი      

• შეარჩიოს  ნაკეთობისთვის საჭირო მასალები      

• შეარჩიოს  საჭირო ინსტრუმენტები და იარაღები      

• შეასრულოს ტიხრული მინანქრის ტექნიკით სასუვენირო, საიუველირო და სხვა სახის  ნაკეთობა      

• გამოიყენოს მომინანქრების სხვადასხვა ტექნიკა ნაკეთობათა  დამზადებისას      

• განახორციელოს მინანქრის ნაკეთობის შესრულებაზე  დავალების/დაკვეთის მიღებაგაფორმება,  

კალკულაცია;      

• დაგეგმოს და და განახორციელოს ნაკეთობის რეალიზაციაზე ორიენტირებული ღონისძიებები.      
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 თმის მომსახურება      

     

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო  

დოკუმენტის   (შემდგომში    -     ჩარჩო  დოკუმენტი)  

სახელწოდება     ქართულ     და  ინგლისურ    

 ენაზე, რომლის საფუძველზე შექმნილია პროგრამა: თმისა 

და სილამაზის მომსახურება/Hair and Beauty Services      

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო  დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის  

საფუძველზე შედგა პროგრამა:  10119-პ     

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია  

თმისა და სილამაზის მომსახურებაში / Basic Vocational Qualification in Hair and Beauty Services      

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCED) მიხედვით  

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - თმის და სილამაზის მომსახურებები, კოდი1012, აღმწერი - „შეისწავლის თმისა 

და სხეულის მოვლას“.     

 მიზანი:  პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს შრომის ბაზარი ისეთი კონკურენტუნარიანი კადრის  

მომზადება, რომელიც შეძლებს სილამაზის ინდუსტრიაში თმის მომსახურებას.      

 დაშვების წინაპირობა - საბაზო განათლება   დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  თმისა და 

სილამაზის მომსახურებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე  პირს შეუძლია  შესაბამისი 

კონცენტრაციის საფუძველზე დასაქმდეს შემდეგ პოზიციებზე:  თმის ოსტატი, პარიკმახერი, თმის სტილისტი; 

პირი ასევე შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული.   დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდები:  

5141; 5142.      

 ეროვნული კლასიფიკატორის - (ეკონომიკური სახეები) კოდები: 96.02.; 96.02.0         სტრუქტურა და 

მოდულები:      

პროგრამა  მოიცავს  4  ზოგად  მოდულს  ჯამური  10  კრედიტის 

 მოცულობით,  7  საერთო პროფესიული/დარგობრივი მოდულს 22 კრედიტის მოცულობით, 7 დარგობრივ 

მოდულს ჯამური 25 კრედიტის მოცულობით, სულ 57 კრედიტი.      

მოდულის,   ქართული   ენა   A2   გავლა  სავალდებულოა   მხოლოდ   იმ  პროფესიული  

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს   

„პროფესიული  ტესტირების   ჩატარების   დებულების  დამტკიცების  თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე4 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულით.      

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 57 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 39  კვირა       
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 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 72 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის - 49 კვირა    

    

      

         ზოგადი მოდულები          

კრედიტი      №       მოდულის დასახელება      

1.    მეწარმეობა 1        2      

2.    სამოქალაქო განათლება      2      

3.    ინფორმაციული წიგნიერება 1      3      

4.    ინტერპერსონალური კომუნიკაცია      3      

      ჯამი:      10     

     საერთო პროფესიული მოდულები           
 

№     მოდულის დასახელება      კრედიტი      

1.    სილამაზის მომსახურების ობიექტების ორგანიზება      3      

2.    მარკეტინგი და გაყიდვები      2      

3.    

   

ანგარიშსწორება, კალკულაცია და ხარჯთაღრიცხვა სილამაზის 

მომსახურების ობიექტებზე      

  3       

4.    პირველადი გადაუდებელი დახმარება      3      

5.   ფრჩხილის, თმის და კანის ტიპები      4      

6.   სპეცხატვა და ფერთა თეორია      3      

7.   დარგობრივი ინგლისური ენა      4      

    ჯამი:      22     

      თმის მომსახურების მოდულები           

 

№     მოდულის დასახელება      კრედიტი      

1.  
   

თმის შეჭრის ტექნოლოგია      
5      

2.     თმის ვარცხნილობები      3      

3.     თმის ღებვა      6      

  

4.  
თმის სპა პროცედურები      1     

5.  თმის ქიმიური დამუშავების ტექნოლოგია      
3     
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6.  პრაქტიკული პროექტი - თმის მომსახურება      1     

7.  საწარმოო პრაქტიკა - თმის მომსახურება      6     

      ჯამი:      25   

      სულ:      57   

      

 მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამი სწავლის შედეგები:     კურსდამთავრებულს შეუძლია:      

       1.    შეჭრას თმა      

       2.    სუბსტრაქტული სქემით აფორმიროს ძირითადი ფერები;       

       3.    მოახდინოს პალიტრის კლასიფიცირება;      

       4.    შეღებოს და გააღიაოს თმა;      

       5.    შეასრულოს თმის ქიმიური დახვევა და გასწორება;      

       6.    შეასრულოს სხვადასხვა სახის ვარცხნილობები;      

       7.    შეასრულოს წვერ-ულვაშისა და ბაკენბარდების მოდელირება      

            8.             შეასრულოს თმის სპა პროცედურები.      
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ხის მხატვრული  დამუშავება      

     

პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის 

 ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ 

ენაზე, რომლის მიხედვით შექმნილია პროგრამა -  ხის, ქვისა და 

ლითონის მხატვრული დამუშავება - Wood,   Stone and Metal Artistic 

Processing      

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო    

დოკუმენტის   სარეგისტრაციო   ნომერი,   რომლის მიხედვით შექმნილია პროგრამა  

-  02123-პ      

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე:  საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია  

ხის მხატვრულ დამუშავებაში / Basic Vocational Qualification in  Wood Artistic Processing      

მისანიჭებელი    კვალიფიკაციები    განათლების    საერთაშორისო    კლასიფიკატორის   

 ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - გამოყენებითი ხელოვნება (ხელნაკეთობა),  

კოდი  0214, აღმწერი -   “შეისწავლის საიუველირო ხელოვნების, კერამიკის, ქსოვის, ხის დამუშავების და ა.შ ტექნიკასა 

და უნარებს”;       

   მიზანი:  ხის მხატვრული დამუშავების პროფესიული პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს მაღალი 

კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტის მომზადება, რომელმაც იცის ხის მხატვრული დამუშავებისთვის საჭირო 

დანადგარების, ხელსაწყოებისა და მასალის შერჩევა, ესკიზისა და ნახაზის შესრულება, კომპიუტერული 

გრაფიკული პროგრამების გამოყენებით ხის ავეჯის კონსტრუირება, ესკიზის მიხედვით ხის მხატვრული კვეთა, 

ხის ავეჯისა და დეკორატიული ნივთების დამზადება უსაფრთხოების წესების დაცვით, ხის დაზიანებული  ავეჯის 

შეკეთება.   დაშვების წინაპირობა - საბაზო განათლება      

  დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  ხის მხატვრული დამუშავებაში საბაზო პროფესიული  

კვალიფიკაციის მქონე პირი შესაძლოა დასაქმდეს ავეჯის კონსტრუქტორად, ეკლესიების, სკოლების, 

რესტორნების ავეჯის მწარმოებლად, სპეციალური ავეჯის (დახლების, ვიტრინების, თაროების და მისთ) 

მწარმოებლად, საოფისე ავეჯის მწარმოებლად, ხის საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და სამზარეულოს საკუთნოების 

მწარმოებლად, ხის სტატუეტების და ორნამენტების, ხის ინკრუსტაციების, ხის ფერადი მოზაიკის მწარმოებლად, 

ხის ყუთების, საიუველირო ნაკეთობების, სასადილო საკუთნოების და მსგავსი ნაკეთობების მწარმოებლად. პირს 

შეუძლია დასაქმდეს: ავეჯის დამამზადებელ საწარმოში, ხის დამამუშავებელ საწარმოში, ხის წნული ნივთების 

დამამზადებელ სახელოსნოში, შექმნას კერძო წარმოება და აწარმოოს საკუთარი ბიზნესი.      

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 16.29; 16.29.0;     

31.0;   31.01; 31.01.0.      

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდები: 7522; 7523.      

      სტრუქტურა და მოდულები:       
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 პროგრამა მოიცავს 6 სავალდებულო ზოგად მოდულს  - ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით, 5  

საერთო  პროფესიულ მოდულს - ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით და 9 სავალდებულო პროფესიულ მოდულს 

- ჯამური 46 კრედიტის ოდენობით. ხის მხატვრულ დამუშავებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის 

მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს  78  კრედიტი.      

   

   მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის,  

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების 

ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 

სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 

რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.       პროგრამის მოცულობა 

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 78 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  62 კვირა       

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 93 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის -  72 კვირა      

      

     ზოგადი მოდულები           

   

№    მოდულის დასახელება      კრედიტი      

1.     ინფორმაციული წიგნიერება 1      3      

2.     ინტერპერსონალური კომუნიკაცია      3      

3.     მეწარმეობა 1      2      

4.     რაოდენობრივი წიგნიერება      2      

5.     სამოქალაქო განათლება      2      

6.     უცხოური ენა      4      

     ჯამი:      16     

     საერთო პროფესიული მოდულები           
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№    მოდულის დასახელება      კრედიტი      

1.     აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები      4      

2.     ხაზვა ხის, ქვისა და ლითონის მხატვრული დამუშავებისთვის      3      

3.     ძერწვის საწყისები      3      

4.     კომპიუტერული საინჟინრო  გრაფიკა Photoshop CS      3      

5.     გაცნობითი პრაქტიკა - ხის, ქვისა და ლითონის მხატვრული დამუშავება     3      

     ჯამი:      16     

     პროფესიული მოდულები            

   

№    მოდულის დასახელება      კრედიტი      
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მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები:       კურსდამთავრებულს შეუძლია:      

1. შექმნას  კომპიუტერული  გრაფიკული  პროგრამების  გამოყენებით    ხის 

 ნაკეთობათა  

ესკიზი/ნახაზი;      

2. დაამუშავოს მერქანი და მერქნული მასალა;      

3. ააწყოს და მოაპირკეთოს ხის ნაკეთობები;      

4. განახორციელოს მარტივი და რთული მხატვრული კვეთა ხეში;      

5. განახორციელოს  კომპიუტერული    დანადგარების  გამოყენებით   ხის    მხატვრული  

დამუშავება;      

6. დაამზადოს ხის მხატვრული ნიმუში მოზაიკური ტექნოლოგიით;      

7. შექმნას ხის წნული ნაკეთობები;       

8. განახორციელოს ხის ნაკეთობების შეკეთება.      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74      

      

   

 ელექტროობა      

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  ჩარჩო  

დოკუმენტის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე, რომლის 

საფუძველზე შექმნილია  პროგრამა:     ელექტროობა/ Electricity   ჩარჩო 

დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზე შექმნილია 

პროგრამა:  07313-პ      

 მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია  ქართულ    და  ინგლისურ ენაზე -  საბაზო  პროფესიული  

კვალიფიკაცია ელექტროობაში / Basic  Vocational Qualification in  Electricity;    აღნიშნული კვალიფიკაციები 

განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის  მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - 

ელექტროტექნიკა და ენერგია - კოდი 0713.    

აღმწერი - „შეისწავლის სამრეწველო და კომერციულ საწარმოებში, ასევე საყოფაცხოვრებო  პირობებში  

ელექტრო   გაყვანილობისა   და ელექტრომოწყობილობების მონტაჟს, ექსპლუატაციას, შეკეთებასა და ხარვეზების 

დიაგნოსტიკას.   მოიცავს   მიწისქვეშა   და   მიწისზედა ელექტროგაყვანილობის სადისტრიბუციო ქსელების 

მონტაჟსა და ექსპლუატაციას. ენერგია შეისწავლის ენერგიის გენერირებას“.      

მიზანი: პროგრამის მიზანია, შრომის ბაზრისათვის უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი  კადრების  

მომზადება ელექტროობაში.       

დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება.      

     დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: ელექტროობის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის 

მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ ორგანიზაციაში ელექტრულ დანადგარებისა და სხვა ელექტრულ 

აპარატურის მომსახურე პირად: ელექტრიკოსად; ელექტროტექნიკური სისტემების მემონტაჟედ; შენობის 

ელექტრიკოსად; მომმარაგებელელექტრიკოსად; ელექტრო-მექანიკოსად; ელექტროგაყვანილობის და 

ფიტინგების მემონტაჟედ; განათების სისტემების მემონტაჟედ; ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის 

მემონტაჟედ; დამცავი სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; ქუჩების განათების და ელექტრული სასიგნალო 

მოწყობილობების მემონტაჟედ; ასაფრენდასაფრენი ბილიკების განათების მემონტაჟედ; და მზის ენერგიის 

ელექტრული კოლექტორების მემონტაჟედ      

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 35.     

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7411; 7412; 7413.      

 სტრუქტურა და მოდულები    პროგრამა მოიცავს 4 ზოგად მოდულს ჯამური 10 კრედიტის ოდენობით, 

4 საერთო პროფესიულ მოდულს 14 კრედიტის ოდენობით და 6 პროფესიულ მოდულს ჯამური 28 კრედიტის 

ოდენობით.       

„მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული 

ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულით.“      
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 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 52 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  34 კვირა       

 პროგრამის მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის - 67 კრედიტი     

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის - 44 კვირა      

№     საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის ზოგადი მოდულები    კრედიტი     

1     უცხოური ენა - ინგლისური     4     

2     მეწარმეობა 1     2     

3.     პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები     1     

4.     ინფორმაციული წიგნიერება 1     3     

     ჯამი:                10     

№     საერთო  პროფესიული მოდულები      კრედიტი     

1.     გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში      2     

2.     საინჟინრო ხაზვა      4     

3.     ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები     4     

4.     კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში     4     

     ჯამი:     14     

№     პროფესიული მოდულები     კრედიტი     

1.     ჯანმრთელობა და უსაფრთოება ელექტროობაში     4     

2.     ელექტრული ტექნოლოგია     4     

3.     ელექტრული მანქანების თვისებების და გამოყენება     4     

4.     ელექტრული მონტაჟი     4     

5.     მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის     4     

6.     საინჟინრო პროექტი     8     

     ჯამი:     28     
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     სულ:     52     

 მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები  კურსდამთავრებულს შეუძლია:      

1. გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი სამედიცინო დახმარება;      

2. გამოიყენოს  ელექტრული  ტექნოლოგიები,  ელექტროობის  წარმოების, 

 გადაცემისა  და  

განაწილების საშუალებები;      

3. დაამონტაჟოს  და შეამოწმოს განათება და ელექტრული წრედები საშინაო და მცირე საწარმოო  

გარემოში;      

4. მოიპოვოს და გამოიყენოს  საინჟინრო ინფორმაცია  საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის (ICT)  

გამოყენებით;      

5. გამოთვალოს  ფიგურათა   მოცულობა,   ფართობი   და   გამოიყენოს  

 მონაცემთა   გამოსახვის სტატისტიკური მეთოდები;      

6. წაიკითხოს  და დახაზოს საინჟინრო ნახაზები სხვადასხვა ტექნიკის, მათ შორის  კომპიუტერზე  

დაფუძნებული ხაზვის სისტემის (CAD) გამოყენებით;      

7. შექმნას და წარადგინოს  პროექტი.      
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 იატაკისა და ფილის სამუშაოები      

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  ჩარჩო  

დოკუმენტის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ    ენებზე,    

 რომლის   საფუძველზე შექმნილია პროგრამა -   

მშენებლობის წარმოება   Construction Manufacturing      

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო  

დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზე  

შექმნილია პროგრამა  -    07320-პ      

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე:  საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია    

იატაკისა და ფილის სამუშაოებში / Basic Vocational Qualification in Floor and Tile Works     

აღნიშნული კვალიფიკაციები განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით  

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - მშენებლობა და სამოქალაქო ინჟინერია - კოდი 0732. აღმწერი  - „შეისწავლის 

საჯარო (საზოგადოებრივი), კომერციული, ინდუსტრიული და საცხოვრებელი სტრუქტურების (ასევე მათი 

აღჭურვის) მონტაჟის, აგებისა და ტექნიკური მომსახურების მეცნიერებას, ტექნოლოგიებსა და 

ტექნიკას/მეთოდებს. სამოქალაქო ინჟინერია შეისწავლის დიდი ზომის შენობანაგებობებისა და სტრუქტურების, 

მათ შორის სატრანსპორტო სისტემების, წყალმომარაგებისა და არინების და ა.შ. დაგეგმვას, პროექტირებას, 

ტესტირებასა და მშენებლობის ხელმძღვანელობას“.      

 მიზანი: პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს მშენებლობის სფეროსთვის კონკურენტუნარიანი  

კადრების მომზადება იატაკისა და ფილის სამუშაოების წარმოების მიმართულებით.      

  დაშვების წინაპირობა - საბაზო განათლება      

 დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:„იატაკისა და ფილის სამუშაოებში“ საბაზო პროფესიული 

კვალიფიკაციის მქონე პირი შეიძლება დასაქმდეს სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების 

მშენებლობაზე ღია ან/და დახურულ სივრცესა და სიმაღლეზე. ის შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული ან 

დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო-სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, სახელმწიფო ან კერძო 

საწარმო-დაწესებულებაში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებული იქნება შენობანაგებობის მშენებლობასა ან მის 

რეკონსტრუქციაგაძლიერებასთან. მას სამუშაოების შესრულება  მოუწევს სხვადასხვა კლიმატის პირობებში. 

დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: სხვადასხვა სახის იატაკის მომწყობი; მომპირკეთებელი; ფილის 

დამგები;  სამუშაო რგოლის უფროსი; ბრიგადის უფროსი.       

  ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 43    დასაქმების  

საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7122      სტრუქტურა და მოდულები      

პროგრამა „იატაკისა და ფილის სამუშაოები“ მოიცავს 7 სავალდებული ზოგად მოდულს 18 კრედიტის 

რაოდენობით, 3 საერთო პროფესიულ მოდულს 5 კრედიტის ოდენობით და 9 სავალდებულო საბაზო 
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პროფესიული კვალიფიკაცია იატაკისა და ფილის სამუშაოების პროფესიულ მოდულს ჯამური 59 კრედიტის 

ოდენობით.      

   

 იატაკისა და ფილის სამუშაოებში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა  

დააგროვოს 82 კრედიტი.      

 პროგრამა ითვალისწინებს პრაქტიკის კომპონენტს „გაცნობითი პრაქტიკის“ სახით. გაცნობითი    

პრაქტიკის მიზანია, პროფესიულ სტუდენტს სწავლების  დასაწყისში  შეუქმნას წარმოდგენა  

სამშენებლო სფეროს, დასაქმების შესაძლებლობების, ორგანიზაციული მოწყობისა და პოზიციების, შრომითი 

ურთიერთობების შესახებ.      

   მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაზე  სწავლის  უფლება  მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების 

ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 

27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  დებულების  მე-4  მუხლის  მე-2  პუნქტით  

გათვალისწინებულ  რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული პირებისათვის 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.       პროგრამის მოცულობა 

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 82 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 59 კვირა       

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 97 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის - 69  კვირა      

     

№      ზოგადი მოდულები     კრედიტი     

1.      ინფორმაციული წიგნიერება 1     3     

2.      ინტერპერსონალური კომუნიკაცია     3     

3.      რაოდენობრივი წიგნიერება      2     

4.      სამოქალაქო  განათლება     2     

5.      მეწარმეობა 1     2     

6.      უცხოური ენა      4     

7.      გარემოსდაცვითი საფუძვლები     2     

    ჯამი:     
 

18     

№  
 

   საერთო პროფესიული მოდულები     კრედ 

იტი     

1.      გაცნობითი პრაქტიკა მშენებლობის წარმოებაში     1     
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2.      მშენებლობის საფუძვლები      1     

3.      სამშენებლო ნახაზების კითხვა      3     

    ჯამი:     
 

5     

№  საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია  იატაკისა და ფილის  

სამუშაოები  - მოდულები     

კრედ 

იტი     

1.   ვინილის ტიპის და რბილი იატაკის ზედაპირის მოჭიმვა     5     

2.   ბეტონისა და პოლიმერული სამრეწველო იატაკის მოჭიმვა      8     

3.   სხვადასხვა სახის იატაკის დაგება (ლამინირებული, ხის)     8     

4.     ფილის დამუშავება      4     

5.     კედლის და იატაკის მომზადება ფილებით მოპირკეთებისათვის      6     

6.     კედლის და იატაკის მოპირკეთება ფილებით      8     

7.     ზედაპირის მოპირკეთება მოზაიკური ფილებით      6     

8.     მეტლახის და  გრანიტის იატაკის დაგება     8     

9.     ხის იატაკის მოწყობა     6     

    ჯამი:     59     

    სულ:     82     

     

    მისანიჭებელი  კვალიფიკაციის   შესაბამისი   სწავლის   შედეგები     კურსდამთავრებულს  შეუძლია:        

 სწავლის შედეგები - იატაკისა და ფილის სამუშაოების შემსრულებლის მიმართულებით      

1. მოამზადოს იატაკი და კედელი მოსაპირკეთებლად       

2. დაახარისხოს  ფილები სხვადასხვა ფორმებად      

3. დაჭრას ფილები სხვადასხვა ფორმებად      

4. მოამზადოს დუღაბი და წებო-ცემენტის ნაზავი  ფილებისა და მოზაიკური ფილების დასაგებად      

5. დააგოს მეტლახის, გრანიტის, ვინილის ტიპის, რბილი და სხვადასხვა ზედაპირის იატაკი      

6. განახორციელოს ბეტონისა და პოლიმერული სამრეწველო იატაკის მოჭიმვა      

7. დაამუშაოს  გამშრალი დუღაბის და ქვიშა-ცემენტის ხსნარით დამზადებული იატაკი      

8. მოაწყოს ფილისქვეშა ჰიდროიზოლაცია      

9. მოაწყოს  იატაკი ხის მასალისგან უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.      
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   ინფორმაციის ტექნოლოგიის    

მხარდამჭერი     

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე, 

რომლის საფუძველზე შექმნილია     პროგრამა:    

  ინფორმაციის  ტექნოლოგია /Information Technology      პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის  

საფუძველზე შექმნილია პროგრამა:   06112-პ      

 მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია  ქართულ და ინგლისურ ენაზე:   საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში / Basic Vocational Qualification in Information  

Technology Support;             

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით  

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების დიზაინი და ადმინისტრირება - კოდი 0612. 

აღმწერი - „შეისწავლის პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციების დიზაინს, ფუნქციონირებასა და 

ინტეგრაციას. მოიცავს კომპიუტერულ მედია აპლიკაციებსაც”.      

 მიზანი: ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიული პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს 

ინფორმაციის ტექნოლოგიების სფეროსთვის  კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდა; პერსონალური 

კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული  სპეციალისტის  

მომზადება,  რომელიც  ფლობს  აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების დაყენების, 

განახლების, დაზიანებების აღმოფხვრის,  ოპტიმიზაციის,  დიაგნოსტირებისა  და  მომსახურებისათვის  საჭირო 

სპეციალურ ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს; აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, 

პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად 

აუცილებელ ნაბიჯებს.      

დაშვების წინაპირობა - საბაზო განათლება      

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერის საბაზო 

პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად 

ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო კომპანიაში, სადაც გამოიყენება 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები.       

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 62.09.0;      

95.11; 95.11.0      

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 3512  სტრუქტურა და მოდულები:       
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პროგრამა მოიცავს 6 ზოგად მოდულს ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით, 5 საერთო პროფესიულ 

მოდული 31 კრედიტის რაოდენობით,  3 პროფესიულ მოდულს ჯამური 13 კრედიტის რაოდენობით. 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პირმა უნდა 

დააგროვოს 60 კრედიტი.      

    

„მოდულის, ქართული ენა A2 (15კრ.) გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების 

მე-4 მუხლის მე2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულით.“          

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 60 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 42 კვირა       

 პროგრამის მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის - 75 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქართუთლენოვანი სტუდენტებისთვის - 52  კვირა      

      

№     ზოგადი მოდულები         

      

1.       ინფორმაციული წიგნიერება 1      3      

2.       ინტერპერსონალური კომუნიკაცია      3      

3.       რაოდენობრივი წიგნიერება     2      

4.       მეწარმეობა 1      2      

5.       სამოქალაქო განათლება     2      

6.       უცხოური ენა - ინგლისური      4      

ჯამი :      16      

№         საერთო პროფესიული მოდულები            

   

1.      
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების აპარატურული 

უზრუნველყოფა      
7      

2.      კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა      6      
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3.      კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების პრინციპები      7      

4.      
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების უსაფრთხოება და 

პრობლემების აღმოფხვრა      
7      

5.      მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები      4      

ჯამ ი:      31      

№         პროფესიული მოდულები           

   
   

1.      გაცნობითი პრაქტიკა - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში      1      

2.       პრაქტიკული პროექტი - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში      6      

3.       დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support      6      

ჯამი:      13      

სულ:      60      

     მისანიჭებელი   კვალიფიკაციის   შესაბამისი   სწავლის   შედეგები:     კურსდამთავრებულს შეუძლია:      

1. ააწყოს და დააკომპლექტოს პერსონალური კომპიუტერი;      

2. დაამონტაჟოს პერიფერიული მოწყობილობები;      

3. დააინსტალიროს და გამართოს ოპერაციული სისტემი;      

4. დააინსტალიროს გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა;      

5. უზრუნველყოს ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოება;      

6. განასხვავოს ქსელების ფუნდამენტური პრინციპები და ტიპები;      

7. გაარჩიოს ქსელში ინფორმაციის მიმოცვლის მოდელების (TCP/IP,OSI) შრეები და ამ შრეებზე  

მომუშავე პორტები და ოქმი;      

8. გამართოს მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელი;      

9. შეაფასოს აპარატურული და პროგრამული რისკები და განსაზღვროს პრევენციული  ზომები;      

10. მოახდინოს აპარატურული და პროგრამული პრობლემის იდენტიფიცირება და აღმოფხვრას  

გაუმართაობა.       
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 სავალი ნაწილის შეკეთება    

    

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო  

დოკუმენტის (შემდგომში - ჩარჩო დოკუმენტი)  სახელწოდება  

ქართულ     და     ინგლისურ  ენაზე, რომლის   საფუძველზე  

შექმნილია  პროგრამა   - ავტოსატრანსპორტო    საშუალებებისა   და 

სპეცდანიშნულების   ავტოტრანსპორტის  სერვისი / Vehicles Body and  

Special Purpose Techniques Service       

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის   სარეგისტრაციო     ნომერი,   

რომლის საფუძველზე  შექმნილია     პროგრამა:   07119-პ      

  მისანიჭებელი  კვალიფიკაციები  ქართულ  და   ინგლისურ   ენებზე:   საბაზო პროფესიული    

კვალიფიკაცია მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბაში / Basic Vocational Qualification in Vehicle Repair      აღნიშნული 

კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ 

სფეროს - ძრავიანი ტრანსპორტი, გემები და საჰაერო ხომალდები, კოდი - 0716, აღმწერი - „შეისწავლის  ძრავიანი 

ტრანსპორტის  (მ.შ.  დედამიწაზე  მოძრავი  მანქანები  და  სასოფლო  -  სამეურნეო  მანქანები, გემები,  

მატარებლები,  საჰაერო  ხომალდები)  დაპროექტებას,  განვითარებას,  წარმოებას, ექსპლუატაციას,  

ხარვეზების  დიაგნოსტიკას,  რემონტსა  და  მომსახურებას.  ამ  სფეროსთვის ჩვეულებრივია ლითონის 

სტრუქტურისა და ძრავების შესწავლის კომბინირება.“      

 მიზანი:    პროგრამის  მიზანია,  უზრუნველყოს  შრომის  ბაზრისთვის 

 მოამზადოს  მაღალი კვალიფიკაციის მქონე კადრი, რომლებიც ახდენს  სატრანსპორტო სფეროში 

ავტომობილების დაიგნოსტირებას, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას, მოდერნიზებასა  და  შეკეთებას.      დაშვების 

წინაპირობები:  საბაზო განათლება.      

დასაქმების სფერო და  შესაძლებლობები: მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბაში საბაზო პროფესიული 

კვალიფიკაციის მფლობელ სავალი ნაწილის შეკეთების პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს 

ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის ტექნიკოსად, ავტოსერვისის მექანიკოსად, სავალი ნაწილის მექანიკოსად, 

დიაგნოსტიკოსად.      

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 45.2; 45.20;     

45.20.0     

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7231.      

  სტრუქტურა და მოდულები საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მსუბუქი ავტომობილის შეკეთებაში 

-  მოიცავს 6 ზოგად მოდულს ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით, 6 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური    

17 კრედიტის რაოდენობით, 4 პროფესიულ მოდულს ჯამური 10 კრედიტის რაოდენობით და   

კონცენტრაცია სავალი ნაწილის შეკეთება  - მოიცავს  კონცენტრაციის 5 მოდულს ჯამური 15 კრედიტის რაოდენობით. 

სულ: 58 კრედიტი      
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მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაზე  სწავლის  უფლება  მოიპოვეს „პროფესიული 

ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე2 

პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.      

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 58 კრედიტი      
 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 42 კვირა       

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 73 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის -  52 კვირა      
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       კონცენტრაცია - სავალი ნაწილის შეკეთება  - მოდულები          

№    მოდულის დასახელება         კრედიტი  

1.    ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის სერვისი          3      
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2.    გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება          2      

3.    დაკიდების სისტემის სერვისი          4      

4.    საჭით   მართვის  მექანიზმის და გამაძლიერებელი სისტემების სერვისი    3      

5.    წამყვანი ხიდები და ამძრავები          3      

      ჯამი:    
15      

   

          სულ:    58      

 მისანიჭებელი კვალიფიკაციების  შესაბამისი სწავლის შედეგები    

კურსდამთავრებულს შეუძლია:   საერთო სწავლის შედეგები:      

 მოახდინოს სატრანსპორტო საშუალებების, დაკიდების სისტემის საჭით მართვისა და სამუხრუჭე  

სისტემების, ტრანსმისიის და შიგა წვის ძრავების კლასიფიცირება      

 შეარჩიოს სათადარიგო ნაწილები      

 დაიცვას საგზაო მოძრაობის წესები      

 ჩაატაროს  ზოგადი ელექტროტექნიკური და ელექტრონული გაზომვები      

 წარმართოს  საქმიანობა  შრომის  უსაფრთხოებისა    და  გარემოს  დაცვითი  წესების  

გათვალისწინებით    წარმართოს  დამკვეთთან ეფექტური კომუნიკაცია.      

      

სწავლის შედეგები  მსუბუქი  ავტომობილის  შეკეთების  მიმართულებით:      

 მოახდინოს დაკიდების, სჭით მართვის, სამუხრუჭე  სისტემის კლასიფიკაცია      

 წაიკითხოს და გაანალიზოს ბლოკ-სქემები და პრინციპული სქემები      

 მოახდინოს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების,   გადაცემათა კოლოფების,   წამყვანი ხიდების და  

მათი ამძრავების    კლასიფიკაცია მუშაობის პრინციპის მიხედვით      

 მოახდინოს  შიგაწვის ძრავების  კლასიფიკაცია აგებულების,  ცილინდრების განლაგების, საწვავის   

ტიპების  და  ჰაერის მიწოდების სისტემის  მიხედვით.       

სწავლის შედეგები კონცენტრაციისთვის „სავალი ნაწილის შეკეთება“ :      

 განახორციელოს ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის, დაკიდების სისტემის, საჭით მართვის  

სისტემების, წამყვანი ხიდებისა და ამძრავების სერვისი  მოხსნას და დააყენოს გადაცემათა კოლოფი.      
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ძრავას შეკეთება      

      

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო  

დოკუმენტის   (შემდგომში  - ჩარჩო  დოკუმენტი) სახელწოდება 

ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რომლის საფუძველზე   შექმნილია  

პროგრამა   - ავტოსატრანსპორტო    საშუალებებისა    და 

სპეცდანიშნულების   ავტოტრანსპორტის  სერვისი /   Vehicles Body 

and Special Purpose Techniques Service     პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო  დოკუმენტის სარეგისტრაციო 

ნომერი, რომლის  საფუძველზე შექმნილია პროგრამა: 07119-პ       

 მისანიჭებელი  კვალიფიკაციები  ქართულ  და  ინგლისურ  ენებზე:  საბაზო  პროფესიული    

კვალიფიკაცია მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბაში / Basic Vocational Qualification in Vehicle Repair       

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით  

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - ძრავიანი ტრანსპორტი, გემები და საჰაერო ხომალდები, კოდი - 0716, აღმწერი 

- „შეისწავლის  ძრავიანი ტრანსპორტის  (მ.შ.  დედამიწაზე  მოძრავი  მანქანები  და  სასოფლო  -  სამეურნეო  

მანქანები, გემები,  მატარებლები,  საჰაერო  ხომალდები)  დაპროექტებას,  განვითარებას,  წარმოებას, 

ექსპლუატაციას,  ხარვეზების  დიაგნოსტიკას,  რემონტსა  და  მომსახურებას.  ამ  სფეროსთვის ჩვეულებრივია 

ლითონის სტრუქტურისა და ძრავების შესწავლის კომბინირება.“      

 მიზანი:  პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს შრომის ბაზრისათვის მაღალკვალიფიციური კადრის 

მომზადება, რომლებიც ახდენს  სატრანსპორტო სფეროში აგრარული ტექნიკისა და ავტომობილების 

დაიგნოსტირებას, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას, მოდერნიზებასა  და  შეკეთებას.      დაშვების 

წინაპირობები:  საბაზო განათლება     

დასაქმების სფერო და  შესაძლებლობები: მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბაში საბაზო პროფესიული 

კვალიფიკაციის მფლობელს ძრავას შეკეთების პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს 

ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის ტექნიკოსად, ძრავას მექანიკოსად (საავტომობილო ტრანსპორტი), სავალი 

ნაწილის მექანიკოსად.      

  ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 45.2; 45.20; 45.20.0    

დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7231.      

   სტრუქტურა და მოდულები      

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მსუბუქი ავტომობილის შეკეთებაში (ძრავას შეკეთების პროგრამა) -  

მოიცავს 6 ზოგად მოდულს ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით, 6 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 17 

კრედიტის რაოდენობით, მსუბუქი ავტომობილის შეკეთების 4 პროფესიულ მოდულს ჯამური 10 კრედიტის 

რაოდენობით და ძრავას შეკეთების კონცენტრაციის 5 მოდულს ჯამური 14 კრედიტის რაოდენობით.       

   

მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული 
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ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე2 

პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.      
 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 57 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 40 კვირა       

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 72 კრედიტი      

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის - 50 კვირა      
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      ჯამი: 10      

   

   

          კონცენტრაცია - ძრავას შეკეთება  - მოდუ ლე ბი              

 №    

   

მოდულის დასახელება      

   

კრედიტი         
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1.      
 

ძრავის ზოგადი დიაგნოსტირება      2  

2.      
 

ძრავის მოხსნა-დაყენება      3  

3.      
 

ძრავის საწვავით კვების სისტემის სერვისი      3  

4.      
 

ძრავის მექანიზმების სერვისი      4  

5.      
 

ძრავის შეზეთვა-გაგრილების სერვისი      2  

 
      ჯამი:      14  

57  

 

      სულ:       

   

   მისანიჭებელი კვალიფიკაციების  შესაბამისი სწავლის შედეგები  კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

საერთო სწავლის შედეგები:      

 მოახდინოს სატრანსპორტო საშუალებების, დაკიდების სისტემის საჭით მართვისა და სამუხრუჭე  

სისტემების, ტრანსმისიის და შიგა წვის ძრავების კლასიფიცირება      

 შეარჩიოს სათადარიგო ნაწილები      

 დაიცვას საგზაო მოძრაობის წესები      

 ჩაატაროს  ზოგადი ელექტროტექნიკური და ელექტრონული გაზომვები      

 წარმართოს  საქმიანობა  შრომის  უსაფრთხოებისა    და  გარემოს  დაცვითი  წესების   

გათვალისწინებით        

 წარმართოს  დამკვეთთან ეფექტური კომუნიკაცია.     სწავლის შედეგები  მსუბუქი  ავტომობილის   

შეკეთების  მიმართულებით:      

 მოახდინოს დაკიდების, სჭით მართვის, სამუხრუჭე  სისტემის კლასიფიკაცია      

 წაიკითხოს და გაანალიზოს ბლოკ-სქემები და პრინციპული სქემები      

 მოახდინოს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების,   გადაცემათა კოლოფების,   წამყვანი ხიდების 

და  

მათი ამძრავების    კლასიფიკაცია მუშაობის პრინციპის მიხედვით      

 მოახდინოს  შიგაწვის ძრავების  კლასიფიკაცია აგებულების,  ცილინდრების განლაგების, 

საწვავის   

ტიპების  და  ჰაერის მიწოდების სისტემის  მიხედვით.       

სწავლის შედეგები კონცენტრაციისთვის „ძრავას შეკეთება“ :      

 განახორციელოს ძრავას საწვავით კვების სისტემების, ძრავას მექანიზმების, ძრავას გაგრილება   

 შეზეთვის    სისტემის    სერვისი     

 მოახდინოს    ძრავას  ზოგადი დიაგნოსტირება    

 ამოიღოს და ჩადგას ძრავა.      
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     ვ ე ბ ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი ე ბ ი    

     

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ 

ენებზე, რომლის საფუძველზე შექმნილია პროგრამა: ვებტექნოლოგიები - Web Technology პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზე შექმნილია 

პროგრამა:  06114-ს მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საშუალო პროფესიული 

კვალიფიკაცია ვებტექნოლოგიებში / Secondary Vocational Qualification in Web Technology     

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით  

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - „მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების დიზაინი და ადმინისტრირება“, კოდი    

0612,  აღმწერი  - „შეისწავლის პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციების დიზაინს,  

ფუნქციონირებასა და ინტეგრაციას. მოიცავს კომპიუტერულ მედია აპლიკაციებსაც”     

მიზანი:  პროგრამის  მიზანია,  ვებტექნოლოგიების  სფეროსთვის  მოამზადოს 

 სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნან ვებგვერდისთვის 

ვებინტერფეისის როგორც დიზაინი, ასევე - დეველოპინგი (front_ის მხარე).     

დაშვების წინაპირობა:      

• პროგრამის დანართი 1-ით გათვალისწინებული სასწავლო გეგმით სწავლებაზე დაშვების  

წინაპირობაა სრული ზოგადი განათლება     

• პროგრამის დანართი 21-ით გათვალისწინებული სასწავლო გეგმით სწავლებაზე, 

რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, დაშვების 

წინაპირობაა საბაზო ზოგადი განათლება      

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: ვებტექნოლოგიებში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის 

მფლობელს  შეუძლია  დასაქმდეს  ვებდეველოპერად,  ვებგვერდის  მხარდამჭერ  სპეციალისტად 

 ან ვებდიზაინერად.     

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 62,    

62.0, 62.01.     

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3514   სტრუქტურა და 

მოდულები      

1) „ვებტექნოლოგიების“ პროგრამა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმით მოიცავს 6 ზოგად 

სავალდებულო მოდულს ჯამური 17 კრედიტის ოდენობით და 9 პროფესიულ მოდულს ჯამური 46 კრედიტის 

ოდენობით.     

ვებტექნოლოგიებში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს 63  

კრედიტი.     

     

მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე4 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 
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აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულებით.     

     

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 63 კრედიტი     

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  46 კვირა      

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 93 კრედიტი     

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის -  66 კვირა     

     

 
     ზოგადი მოდულები         

 
№     მოდულის დასახელება     კრედიტი    

1.     

 

ინფორმაციული წიგნიერება 1     3     

2.     
 

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია     3     

3.     
 

რაოდენობრივი წიგნიერება     2     

4.     
 

სამოქალაქო განათლება     2     

5.     
 

მეწარმეობა 2     2     

6.     
 

უცხოური ენა     5     

 
     ჯამი:     17     

 
    პროფესიული მოდულები         

 

№     მოდულის დასახელება     კრედიტი    

1.     
 

     პრაქტიკული პროექტი - ვებტექნოლოგიები     4     

2.     
 

     ვებგვერდის მარკირება და სტილებით გაფორმება     8     

3.     
 

     გრაფიკული გამოსახულების შექმნა-დამუშავება       7     

4.     
 

     დარგობრივი ინგლისური ენა ვებტექნოლოგიებში     5     

5.     
 

ვებგვერდის ინტერაქტივისა და ეფექტების შემუშავება - JavaScript     6     

6.     
 

     ვებგვერდის მართვის სისტემების (CMS) გამოყენება     5     

7.     
 

ვებგვერდის მარკირება  Bootstrap-ის სპეციალიზებული     

    ბიბლიოთეკების  საშუალებით     3     
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8.     
 

     ვებგვერდის    ინტერაქტივისა     და       

      ეფექტების     შემუშავება      Angular-ის საშუალებით     3     

9.     
 

ვექტორული გამოსახულების  დამუშავება (Adobe Illustrator)     5     

 
     ჯამი:     46     

 
     სულ:     63     

     

„ვებტექნოლოგიების“ პროგრამა, რომელშიც ინტეგრირებულია  ზოგადი განათლების საშუალო 

საფეხურის სწავლის შედეგები  მოიცავს 2 ზოგად მოდულს ჯამური 8 კრედიტის ოდენობით, 5 ინტეგრირებულ 

ზოგად მოდულს 60 კრედიტის ოდენობით და 9 პროფესიულ მოდულს ჯამური 46 კრედიტის ოდენობით.      

ვებტექნოლოგიებში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს 114  

კრედიტი.     

     

მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე4 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულებით.     

 პროგრამის მოცულობა, რომელშიც ინტეგრირებულია  ზოგადი განათლების საშუალო 

საფეხურის სწავლის შედეგები, ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 114 კრედიტი     

 პროგრამის ხანგრძლივობა, რომელშიც ინტეგრირებულია  ზოგადი განათლების საშუალო  

საფეხურის სწავლის შედეგები, ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 108 კვირა      

 პროგრამის მოცულობა, რომელშიც ინტეგრირებულია  ზოგადი განათლების საშუალო 

საფეხურის სწავლის შედეგები, არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 144 კრედიტი     

 პროგრამის ხანგრძლივობა, რომელშიც ინტეგრირებულია  ზოგადი განათლების საშუალო  

საფეხურის სწავლის შედეგები,  არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის -  128 კვირა     

    ზოგადი მოდულები        

№     მოდულის დასახელება     კრედიტი    

1.     უცხოური ენა     5     

2.     ინფორმაციული წიგნიერება 1     3     

     ჯამი:     8     

     ზოგადი ინტეგრირებული მოდულები          



 

94      

      

1.   კომუნიკაცია ქართულ ენაზე     14     

2.   მათემატიკური წიგნიერება     14     

3.   მეცნიერება და ტექნოლოგიები     18     

4.   მეწარმეობა     4     

5.   მოქალაქეობა     10     

     ჯამი:     60     

    პროფესიული მოდულები          

 №     მოდულის დასახელება     კრედიტი    

1.   პრაქტიკული პროექტი - ვებტექნოლოგიები     4     

2.   ვებგვერდის მარკირება და სტილებით გაფორმება     8     

3.   გრაფიკული გამოსახულების შექმნა-დამუშავება       7     

4.   დარგობრივი ინგლისური ენა ვებტექნოლოგიებში     5     

5.   

ვებგვერდის ინტერაქტივისა და ეფექტების შემუშავება -  

JavaScript     6     

6.   ვებგვერდის მართვის სისტემების (CMS) გამოყენება     5     

7.   

ვებგვერდის მარკირება  Bootstrap-ის სპეციალიზებული 

ბიბლიოთეკების   საშუალებით     
3     

8.   

 ვებგვერდის   ინტერაქტივისა    და    ეფექტების    შემუშავება    

Angular-ის საშუალებით     
3     

9.   ვექტორული გამოსახულების  დამუშავება (Adobe Illustrator)     5     

     ჯამი:     46     

     სულ:     114     

     

   მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები      

     

კურსდამთავრებულს შეუძლია:      

     

1. შექმნას ვებგვერდის მაკეტი და მოარგოს სხვადასხვა მოწყობილობას;     
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2. გააფორმოს ვებგვერდის ფონი, შრიფტი და  ელემენტები სტილების საშუალებით;      

3. გადაწყვიტოს მარტივი ამოცანა JavaScript ენის ძირითადი ელემენტებისა  და კონსტრუქციების   

გამოყენებით;      

4. მოახდინოს JavaScript-ის ბიბლიოთეკების ინტეგრაცია ვებგვერდთან;     

5. დააინსტალიროს გვერდის მართვის სისტემები (CMS) და ააწყოს ვებგვერდის დიზაინი;     

6. შეიმუშავოს გვერდის ინტერაქტივი და ეფექტები;     

7. მოახდინოს  გვერდის  მარკირება    Bootstrap-ის  სპეციალიზებული  ბიბლიოთეკების საშუალებით;     

8. შეიმუშაოს გვერდის ინტერაქტივი და ეფექტები Angular-ის საშუალებით; 9. მოამზადოს  

ვებინტერფეისის გრაფიკული  დიზაინი;     

10. დაამუშაოს ვექტორული გამოსახულება.     
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 ს ა ს ტ უ მ რ ო  მ ო მ ს ა ხ უ რ ე ბ ა     

   პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე რომლის 

საფუძველზე შექმნილია პროგრამა: სასტუმრო, რესტორანი და კვება 

/ Hotel, Restaurants and Catering (პროგრამა ასევე შემუშავებულია 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის 

სამინისტროს 2019 წლის 19 აგვისტოს N170/ნ ბრძანების 

საფუძველზე) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზე შექმნილია 

პროგრამა:  10117-პ     

   მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ 

ენაზე   საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სასტუმრო  

მომსახურებაში /  Secondary Vocational Qualification in Hotel Service     

 აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით 

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - სასტუმრო, რესტორანი და კვება - კოდი 1013. აღმწერი - „შეისწავლის 

საკვების, სასმელის, დაბინავების და სხვა დაკავშირებულ მომსახურებებს სასტუმროსა და რესტორანში“.     

 პროგრამის მიზანია, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის მოამზადოს   

სასტუმრო მომსახურების სპეციალისტები.      

   დაშვების  წინაპირობები პროგრამის დანართი 1-ით გათვალისწინებული სასწავლო გეგმით სწავლებაზე 

 დაშვების  წინაპირობაა  სრული  ზოგადი  განათლება  პროგრამის  დანართი 

 27-ით გათვალისწინებული სასწავლო გეგმით სწავლებაზე, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების 

საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, დაშვების წინაპირობაა საბაზო ზოგადი განათლება      

   დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები  სასტუმროს მომსახურების საშუალო პროფესიული 

კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს სასტუმროებსა და განთავსების მსგავს ორგანიზაციებში 

(რესტორნებით და რესტორნების გარეშე) შემდეგ პოზიციაზე: სასტუმროს მიმღების ოპერატორები, ოფისების, 

სასტუმროებისა და სხვა დაწესებულებების დასუფთავება-დალაგების მეთვალყურეები.      

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 55; 55.1; 55.10.     

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 4224; 5151.             

კურსდამთავრებულს შეუძლია  საკუთარი ბიზნესის წარმოება - თვითდასაქმება.     

     

სტრუქტურა და მოდულები      

1) „სასტუმრო მომსახურების“ პროგრამა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმით მოიცავს 2 ზოგად 

მოდულს ჯამური 8 კრედიტის ოდენობით, 7 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 18 კრედიტის ოდენობით, 11 

პროფესიულ მოდულს ჯამური 54 კრედიტის ოდენობით და ერთი არჩევით მოდულს 6 კრედიტის ოდენობით.  

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პირმა უნდა დააგროვოს 86 კრედიტი.     

მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული  

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება № 152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე- 
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4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულებით.     

     

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 86 კრედიტი     

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  65 კვირა      

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 116 კრედიტი    

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის -  85 კვირა     

      

პროგრამა ითვალისწინებს  „გაცნობითი პრაქტიკისა“ და ,,პრაქტიკული პროექტის“ მოდულებს. 

„გაცნობითი პრაქტიკის“ მოდულის მიზანია, პროფესიულ სტუდენტს სწავლების დასაწყისში შეუქმნას 

წარმოდგენა შესაბამისი სფეროს, დასაქმების შესაძლებლობების, ორგანიზაციული მოწყობისა და პოზიციების, 

შრომითი ურთიერთობების შესახებ. პრაქტიკული პროექტი  განსაზღვრავს ინტეგრირებული დავალების ტიპს, 

რომლის შესრულებისას პროფესიული სტუდენტი სასტუმრო მომსახურების სპეციალისტისთვის საჭირო 

უნარებს დაადასტურებს.      

     

№      ზოგადი მოდულები     კრედიტი        

1.     ინფორმაციული წიგნიერება 1       3     

2.      უცხოური ენა        5     

    ჯამი:       8     

№      საერთო პროფესიული მოდულები     კრედიტი        

1.     გაცნობითი პრაქტიკა - სასტუმრო, რესტორანი და კვება        2     

2.     ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის შესავალი       4     

3.     პირველადი გადაუდებელი დახმარება       2     

4.     ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები       2     

5.     სასტუმროსა და რესტორნის-სამზარეულოს  

დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა     

   4     

6.     კომუნიკაცია სერვისის სფეროსთვის        2     

7.     გარემოსდაცვითი საფუძვლები       2     

    ჯამი:     
  

18    

№     პროფესიული მოდულები - სასტუმრო მომსახურება     კრედიტი        
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1.     პრობლემური სიტუაციების მართვა სასტუმროში     
  3     

2.    

ინგლისური  ენა ტურიზმის მომსახურების  

  

სფეროსათვის     

  5     

3.     სასტუმროს    ადმინისტრაციული    პროცესების    

უზრუნველყოფა     

  4     

4.     სასტუმროს   დაჯავშნისა    და    მიღება- 

განთავსების პროცედურების უზრუნველყოფა, ცვლის  

     

   მოვალეობები და აუდიტი       8     

   

5.     სასტუმროს    კვებისა     და    

 სასმელების მომსახურების 

უზრუნველყოფა     

    5     

   

6.     სასტუმროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა     3     

7.     მარტივი მარკეტინგული საქმიანობა სასტუმროში     5     

8.     
სასტუმროს შესყიდვებისა და მარაგების 

უზრუნველყოფა      
5      

9.     
მეორე უცხოური ენა  სასტუმრო 

მომსახურებისთვის     
5      

10.    სასტუმროს  დასუფთავების 

 მომსახურების უზრუნველყოფა  

   5      

11.    პრაქტიკული პროექტი - სასტუმრო მომსახურება     6      

    ჯამში     
   

54     

    არჩევითი მოდული     კრედიტი        

  1.      საწარმოო პრაქტიკა                       6     

    სულ ჯამი     86      

     

2) „სასტუმრო მომსახურების“ პროგრამა, რომელშიც ინტეგრირებულია  ზოგადი განათლების  

საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები  მოიცავს 2 ზოგად მოდულს ჯამური 8 კრედიტის ოდენობით, 5 

ინტეგრირებულ ზოგად მოდულს 60 კრედიტის ოდენობით, 7 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 18 

კრედიტის ოდენობით, 11 პროფესიულ მოდულს ჯამური 54 კრედიტის ოდენობით და ერთ არჩევით მოდულს 6 

კრედიტის ოდენობით.   სასტუმრო მომსახურების საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის 

პირმა უნდა   დააგროვოს 146 კრედიტი.     
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მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული  

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე- 

4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის  

მოდულებით.     

 პროგრამის მოცულობა, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სწავლის შედეგები, ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 146 კრედიტი     

 პროგრამის ხანგრძლივობა, რომელშიც ინტეგრირებულია  ზოგადი განათლების საშუალო  

საფეხურის სწავლის შედეგები, ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 113 კვირა      

 პროგრამის მოცულობა, რომელშიც ინტეგრირებულია  ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სწავლის შედეგები, არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 176 კრედიტი     

 პროგრამის ხანგრძლივობა, რომელშიც ინტეგრირებულია  ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სწავლის შედეგები,  არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის -  133 კვირა     

№   ზოგადი მოდულები     კრედიტი  

      1.     

ინფორმაციული წიგნიერება 1     3     

2.  უცხოური ენა     5     

    ჯამი:     8     

№   ზოგადი ინტეგრირებული მოდულები          

1.            კომუნიკაცია ქართულ ენაზე     14     

2.   მათემატიკური წიგნიერება     14     

     3.     მეცნიერება და ტექნოლოგიები     18     

     4.     მეწარმეობა     4     

     5.     მოქალაქეობა     10     

   ჯამი:     60     

1.  გაცნობითი პრაქტიკა - სასტუმრო, რესტორანი და კვება      2     
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2.     ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის შესავალი     4     

  3.     პირველადი გადაუდებელი დახმარება     2     

 4.     ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები     2     

    5.     

სასტუმროსა  და    რესტორნის-სამზარეულოს    დასუფთავების 

მომსახურების უზრუნველყოფა     

4     

    6.     კომუნიკაცია სერვისის სფეროსთვის      2     

       7.     გარემოსდაცვითი საფუძვლები     2     

   

    ჯამი:     18     

 

  პროფესიული მოდულები - სასტუმრო მომსახურება     

 

  

№ კრედიტი     

    1.     პრობლემური სიტუაციების მართვა სასტუმროში     3     

     2.     ინგლისური  ენა ტურიზმის მომსახურების სფეროსათვის     5     

 3.      სასტუმროს ადმინისტრაციული პროცესების უზრუნველყოფა     4     

     

4.     

სასტუმროს დაჯავშნისა და მიღება-განთავსების პროცედურების 

უზრუნველყოფა, ცვლის მოვალეობები და აუდიტი     8     

5.     სასტუმროს კვებისა და სასმელების მომსახურების უზრუნველყოფა     5     

 6.      სასტუმროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა    3     

    7.     მარტივი მარკეტინგული საქმიანობა სასტუმროში     5     

 8.      სასტუმროს შესყიდვებისა და მარაგების უზრუნველყოფა      5     

 
 9.      მეორე უცხოური ენა  სასტუმრო მომსახურებისთვის     5     

   10.  

 
სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა     

   
5     

11.  

  
პრაქტიკული პროექტი - სასტუმრო მომსახურება     

   

6     

 
    ჯამში     54     

   

   

     არჩევითი მოდული     კრედიტი    

 
1.       საწარმოო პრაქტიკა                    6     
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        სულ ჯამი     146     

     

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის  შესაბამისი სწავლის შედეგები:     კურსდამთავრებულს შეუძლია:      სწავლის 

შედეგები სასტუმროს მომსახურების მიმართულებით:      განახორციელოს დაჯავშნისა  

და მიღება-განთავსების პროცედურა      

1. უზრუნველყოს დასუფთავების მომსახურება     

2. შეასრულოს სასტუმროს შიდა, მარტივი მარკეტინგული საქმიანობა     

3. უზრუნველყოს სასტუმროს უსაფრთხოების წესების დანერგვა     

4. სასტუმროში მართოს პრობლემური სიტუაციები     

5. აკონტროლოს ცვლების მონაცვლეობა     

6. უზრუნველყოს სასტუმროს ძირითადი და დამატებითი მომსახურებების მიწოდება.     
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  ს ა რ ე ს ტ ო რ ნ ო   მ ო მ ს ა ხ უ რ ე ბ ა   

   
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება ქართულ და 

ინგლისურ ენაზე რომლის საფუძველზე შექმნილია პროგრამა: სასტუმრო, რესტორანი და კვება / Hotel, Restaurants 

and Catering (პროგრამა ასევე შემუშავებულია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის 

სამინისტროს 2019 წლის 19 აგვისტოს N170/ნ ბრძანების საფუძველზე)   

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის  

საფუძველზე შექმნილია პროგრამა:  10117-პ   

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია  

სარესტორნო მომსახურებაში / Secondary Vocational Qualification in Restaurant Service   

  აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით  

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - სასტუმრო, რესტორანი და კვება - კოდი 1013. აღმწერი - „შეისწავლის საკვების, 

სასმელის, დაბინავების და სხვა დაკავშირებულ მომსახურებებს სასტუმროსა და რესტორანში“.   პროგრამის 

მიზანია, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის მოამზადოს სარესტორნო 

მომსახურების სპეციალისტები.    დაშვების  წინაპირობები   საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია - სრული 

ზოგადი განათლება;    

•  საბაზო ზოგადი განათლება - იმ შემთხვევაში თუ საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო  

პროგრამაში ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები   

   

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები   

  სარესტორნო მომსახურების საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს 

რესტორნებში, კაფეებსა  და საკვებით მობილური მომსახურების ობიექტებში შემდეგ პოზიციებზე: 

მიმტანები, სასურსათო კვების მომსახურების პუნქტების მომსახურე პერსონალი.   

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 55; 55.1; 55.10.   

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 5131; 5246.   

   

კურსდამთავრებულს შეუძლია  საკუთარი ბიზნესის წარმოება - თვითდასაქმება.   

 სტრუქტურა და მოდულები    

  1) „სარესტორნო მომსახურების“ პროგრამა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმით მოიცავს 2 ზოგად მოდულს 

ჯამური 8 კრედიტის ოდენობით, 7 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 18 კრედიტის ოდენობით, 11 

პროფესიულ მოდულს ჯამური 54 კრედიტის ოდენობით და ერთი არჩევით მოდულს 6 კრედიტის ოდენობით.  

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პირმა უნდა დააგროვოს 86 კრედიტი.   

მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე4 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულებით.   

  

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 86 კრედიტი   
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 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  64 კვირა    

 პროგრამის მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის - 116 კრედიტი   

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის - 84 კვირა   

   პროგრამა ითვალისწინებს „გაცნობითი პრაქტიკისა“ და ,,პრაქტიკული პროექტის“ მოდულებს. „გაცნობითი 

პრაქტიკის“ მოდულის მიზანია, პროფესიულ სტუდენტს სწავლების დასაწყისში შეუქმნას წარმოდგენა 

შესაბამისი სფეროს, დასაქმების შესაძლებლობების, ორგანიზაციული მოწყობისა და პოზიციების, შრომითი 

ურთიერთობების შესახებ. პრაქტიკული პროექტი  განსაზღვრავს ინტეგრირებული დავალების ტიპს, რომლის 

შესრულებისას პროფესიული სტუდენტი სარესტორნო მომსახურების სპეციალისტისთვის საჭირო უნარებს 

დაადასტურებს.    

   სარესტორნო მომსახურება      

  ზოგადი მოდულები   კრედიტი   

1.   ინფორმაციული წიგნიერება 1   3   

2.   უცხოური ენა    5   

  ჯამი:   8   

  საერთო პროფესიული მოდულები   კრედიტი   

1.   გაცნობითი პრაქტიკა - სასტუმრო, რესტორანი და კვება    2   

2.   ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის შესავალი   4   

3.   პირველადი გადაუდებელი დახმარება   2   

4.   ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები   2   

5.   სასტუმროსა და რესტორნის-სამზარეულოს დასუფთავების 

მომსახურების უზრუნველყოფა   

4   

6.   კომუნიკაცია სერვისის სფეროსთვის    2   

  7.   გარემოსდაცვითი საფუძვლები   2   

  ჯამი:   18   

  პროფესიული მოდულები - სარესტორნო მომსახურება   კრედიტი   

1.   ღონისძიებების ორგანიზება   4   

2.   უსაფრთხოების მართვა   2   

3.   მარკეტინგი და გაყიდვები   3   

4.   პრობლემური სიტუაციების მართვა რესტორანში   4   

5.   ფინანსების და მატერიალური რესურსების მართვა   6   

6.   ინგლისური ენა  ტურიზმის მომსახურების სფეროსთვის   6   
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7.   მეორე უცხოური ენა სარესტორნო საქმიანობისთვის   5   

8.   კვების ობიექტების მართვა   5   

9.   სერვისი და სერვირება   10   

10.   სამზარეულოს ფუნქციონირება / სამზარეულო ტექნოლოგიები 

(სარესტორნო მომსახურებისთვის)   

3   

11.   

პრაქტიკული პროექტი- სარესტორნო მომსახურება   6   

 ჯამი:   54   

 არჩევითი  მოდული   კრედიტი   

 საწარმოო პრაქტიკა   6   

 ჯამი:   6   

 სულ ჯამი:   86   

   

2) „სარესტორნო მომსახურების“ პროგრამა, რომელშიც ინტეგრირებულია  ზოგადი განათლების 

საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები  მოიცავს 2 ზოგად მოდულს ჯამური 8 კრედიტის ოდენობით, 5 

ინტეგრირებულ ზოგად მოდულს 60 კრედიტის ოდენობით, 7 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 18 

კრედიტის ოდენობით, 11 პროფესიულ მოდულს ჯამური 54 კრედიტის ოდენობით და ერთ არჩევით მოდულს 6 

კრედიტის ოდენობით.    

სარესტორნო მომსახურების საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა  

დააგროვოს 146 კრედიტი.   

 მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე4 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულებით.   

 პროგრამის მოცულობა, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო 

საფეხურის სწავლის შედეგები, ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 146 კრედიტი   

 პროგრამის ხანგრძლივობა, რომელშიც ინტეგრირებულია  ზოგადი განათლების საშუალო  

საფეხურის სწავლის შედეგები, ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 114 კვირა    

 პროგრამის მოცულობა, რომელშიც ინტეგრირებულია  ზოგადი განათლების საშუალო 

საფეხურის სწავლის შედეგები, არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 176 კრედიტი   

 პროგრამის ხანგრძლივობა, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო  

საფეხურის სწავლის შედეგები,  არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის -  134 კვირა   
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 ზოგადი მოდულები   კრედიტი   

 ინფორმაციული წიგნიერება 1   3   

 უცხოური ენა    5   

ჯამი:   8   

 ზოგადი ინტეგრირებული მოდულები   კრედიტი   

 კომუნიკაცია ქართულ ენაზე   14   

 მათემატიკური წიგნიერება   14   

 მეცნიერება და ტექნოლოგიები   18   

 მეწარმეობა   4   

 მოქალაქეობა   10   

 ჯამი:   60   

 საერთო პროფესიული მოდულები   კრედიტი   

   გაცნობითი პრაქტიკა - სასტუმრო, რესტორანი და 

კვება    

2   

  ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის შესავალი   4   

  პირველადი გადაუდებელი დახმარება   2   

  ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები   2   

  სასტუმროსა   და   რესტორნის  - 

სამზარეულოს  დასუფთავების 

 მომსახურების უზრუნველყოფა   

4   

  კომუნიკაცია სერვისის სფეროსთვის    2   

    გარემოსდაცვითი საფუძვლები   2   

ჯამი:   18   

  პროფესიული მოდულები - 

სარესტორნო მომსახურება   

კრედიტი   

  ღონისძიებების ორგანიზება   4   

  უსაფრთხოების მართვა   2   

  მარკეტინგი და გაყიდვები   3   
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  პრობლემური სიტუაციების მართვა რესტორანში   4   

  ფინანსების და მატერიალური რესურსების 

მართვა   

6   

  ინგლისური  ენა    ტურიზმის 

 მომსახურების სფეროსთვის   

6   

  მეორე უცხოური ენა სარესტორნო 

საქმიანობისთვის   

5   

  კვების ობიექტების მართვა   5   

  სერვისი და სერვირება   10   

  სამზარეულოს ფუნქციონირება / სამზარეულო 

ტექნოლოგიები (სარესტორნო  

მომსახურებისთვის)   

3   

  პრაქტიკული პროექტი - სარესტორნო 

მომსახურება   

6   

ჯამი:   54   

  არჩევითი  მოდული   კრედიტი   

  საწარმოო პრაქტიკა   6   

ჯამი:   6   

სულ ჯამი:   146   

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის  შესაბამისი სწავლის შედეგები:         კურსდამთავრებულს შეუძლია:   

  სწავლის შედეგები რესტორნის მომსახურების მიმართულებით   

  განახორციელოს სერვისი და სერვირება რესტორანსა და კაფეში   

1. განახორციელოს შესყიდვებისა და მარაგების მონიტორინგი   

2. შეადგინოს კვების ობიექტის ბიზნესგეგმა   

3. შეადგინოს კვების ობიექტის ფინანსური გეგმა   

4. განახორციელოს ობიექტის ფუნქციონირების კონტროლი   

5. განახორციელოს სამუშაო პროცესის ორგანიზება   

6. განახორციელოს დღესასწაულების, პრეზენტაციების, საქმიანი შეხვედრების, კონფერენციების  

ორგანიზება   

7. უზრუნველყოს კვების ობიექტზე სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა-დანერგვა   

8. მართოს პრობლემური სიტუაციები.   
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ა ნ ო ნ ს ი 

კოლეჯი გეგმავს „მსუბუქი ავტომობილების ელექტრო და ელექტრონული სისტემების 

შეკეთება“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებას  

 

„მ ს უ ბ უ ქ ი  ა ვ ტ ო მ ო ბ ი ლ ე ბ ი ს   ე ლ ე ქ ტ რ ო   დ ა  ე ლ ე ქ ტ რ ო ნ უ ლ ი   ს 

ი ს ტ ე მ ე ბ ი ს   შ ე კ ე თ ე ბ ა“ 

 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის (შემდგომში - ჩარჩო დოკუმენტი) სახელწოდება 

ქართულ და ინგლისურ ენაზე - ავტოსატრანსპორტო  საშუალებებისა და სპეცდანიშნულების   ავტოტრანსპორტის  

სერვისი / Vehicles Body and Special Purpose Techniques Service  

2. სარეგისტრაციო ნომერი: 07119-პ  

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენებზე: 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მსუბუქი ავტომობილის შეკეთებაში / Basic Vocational Qualification in Vehicle Repair  

 

აღნიშნული კვალიფიკაციები განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება 

დეტალურ სფეროს - ძრავიანი ტრანსპორტი, გემები და საჰაერო ხომალდები, კოდი - 0716, აღმწერი - „შეისწავლის  
ძრავიანი ტრანსპორტის  (მ.შ.  დედამიწაზე  მოძრავი  მანქანები  და  სასოფლო  -  სამეურნეო  მანქანები, გემები,  
მატარებლები,  საჰაერო  ხომალდები)  დაპროექტებას,  განვითარებას,  წარმოებას, ექსპლუატაციას,  ხარვეზების  
დიაგნოსტიკას,  რემონტსა  და  მომსახურებას.  ამ  სფეროსთვის ჩვეულებრივია ლითონის სტრუქტურისა და ძრავების 
შესწავლის კომბინირება.“ 
 

4. მიზანი:  

პროგრამის მიზანია, ისეთი კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც ახდენენ მსუბუქი 

ავტომობილების ელექტრო და ელექტრონული სისტემების დაიგნოსტირებას, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას  

და  შეკეთებას.   

 

5. დაშვების წინაპირობები: 

 

 საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბაში - საბაზო განათლება 

 

6. დასაქმების სფერო და  შესაძლებლობები:    

 

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს მსუბუქი 

ავტომობილების ელექტროდიაგნოსტიკოსად. 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 45.2; 45.20; 45.20.0 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7231. 

 

7. სტრუქტურა და მოდულები 

 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მსუბუქი ავტომობილის შეკეთებაში (მსუბუქი ავტომობილების ელექტრო 

და ელექტრონული სისტემების  შეკეთების პროგრამა) -  მოიცავს 6 ზოგად მოდულს ჯამური 17 კრედიტის 

რაოდენობით, 6 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 17 კრედიტის რაოდენობით, მსუბუქი ავტომობილის 

შეკეთების 4 პროფესიულ მოდულს ჯამური 10 კრედიტის რაოდენობით და ელექტრო და  ელექტრონული 

სისტემების  შეკეთების კონცენტრაციის 14 მოდულს ჯამური 38 კრედიტის რაოდენობით. სულ 82 კრედიტი. 

მოდულის „ქართული ენა A2“ გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლების შერჩევაც, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 02 ივლისის №42/ნ 
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ბრძანებით დამტკიცებული „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების“ 28-

ე მუხლის (გარდამავალი დებულებები) პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, განხორციელდება 

რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით. 

 

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 82 კრედიტი 

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  61 კვირა  

 პროგრამის მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის - 97 კრედიტი 

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის -  71 კვირა 

 

ზოგადი მოდულები საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციისათვის  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1

. 

მეწარმეობა 1  2 

2

. 

ინფორმაციული წიგნიერება  1 3 

3

. 

რაოდენობრივი წიგნიერება 2 

4

. 

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია  3 

5

. 

სამოქალაქო განათლება * 3 

6

. 

უცხოური ენა 4 

ჯამი: 17 

საერთო პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1

. 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების კლასიფიკაცია 2 

2

. 

შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა 3 

3

. 

ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები 4 

4

. 

დამკვეთთან ურთიერთობა 2 

5

. 

საზეინკლო საქმის საფუძვლები 4 

6

. 

გაცნობითი პრაქტიკა - ავტოსატრანსპორტო  საშუალებებისა და 

სპეცდანიშნულების   ავტოტრანსპორტის  სერვისები 
2 

ჯამი: 17 

1. მსუბუქი ავტომობილის შეკეთება - პროფესიული  მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. ტრანსმისიის კლასიფიკაცია 2 

2. დაკიდების სისტემის საჭით მართვის და სამუხრუჭე სისტემის კლასიფიკაცია 3 

3. ტექნიკური უცხო  ენა და სიმბოლოები 2 

4. შიდაწვის ძრავების კლასიფიკაცია 3 

ჯამი: 10 

1.1. კონცენტრაცია - ელექტრო და  ელექტრონული სისტემების  შეკეთება - მოდულები 

1. ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის ელექტრონული მართვის სერვისი 3 
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2. 
ავტომატური და  ვარიატორული გადაცემათა კოლოფების ელექტრონული 

სისტემების სერვისი 
3 

3. 
ბენზინსა და აირის საწვავზე მომუშავე ძრავას ელექტრონული ანთების სისტემის  

სერვისი 
3 

4. გათბობა-კონდიცირების ელექტრული და ელექტრონული სისტემების სერვისი 3 

5. დაკიდების ელექტრონული მართვის სისტემის სერვისი 2 

6. დამუხტვა-გაშვების სისტემის სერვისი 2 

7. ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა 4 

8. სარჩილავი სადგურის გამოყენება 1 

9. საჭის მექანიზმის ელექტრონული მართვის სისტემების სერვისი 2 

10. 
ძრავას ჰაერით და  საწვავით  კვების ელექტრული და ელექტრონული სისტემების  

სერვისი 
4 

11. ძრავას შეზეთვა-გაგრილების ელექტრონული სისტემის სერვისი 2 

12. უსაფრთხოებისა და გატაცების საწინააღმდეგო სისტემების სერვისი 3 

13. ელექტრო და ჰიბრიდული ავტომობილების სერვისი 4 

14. 
მექანიკურ გადაცემათა  კოლოფების, გადაბმულობის  და   გამანაწილებელი 

კოლოფების ელექტრონული  მართვის სისტემის  სერვისი 
2 

ჯამი: 38 

სულ: 82 

 

8. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების  შესაბამისი სწავლის შედეგები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

საერთო სწავლის შედეგები: 

1. მოახდინოს სატრანსპორტო საშუალებების, დაკიდების სისტემის საჭით მართვისა და სამუხრუჭე სისტემების, 

ტრანსმისიის და შიგა წვის ძრავების კლასიფიცირება 

2. შეარჩიოს სათადარიგო ნაწილები 

3. დაიცვას საგზაო მოძრაობის წესები 

4. ჩაატაროს  ზოგადი ელექტროტექნიკური და ელექტრონული გაზომვები 

5. წარმართოს საქმიანობა შრომის უსაფრთხოებისა  და გარემოს დაცვითი წესების გათვალისწინებით 

6. წარმართოს  დამკვეთთან ეფექტური კომუნიკაცია. 

 

სწავლის შედეგები მსუბუქი  ავტომობილის შეკეთების მიმართულებით: 

   

1. მოახდინოს დაკიდების, საჭით მართვის, სამუხრუჭე  სისტემის კლასიფიკაცია 

2. წაიკითხოს და გაანალიზოს ბლოკ-სქემები და პრინციპული სქემები 

3. მოახდინოს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების,   გადაცემათა კოლოფების,   წამყვანი ხიდების და მათი ამძრავების  

კლასიფიკაცია მუშაობის პრინციპის მიხედვით 

4. მოახდინოს  შიგაწვის ძრავების  კლასიფიკაცია აგებულების,  ცილინდრების განლაგების, საწვავის  ტიპების  და  

ჰაერის მიწოდების სისტემის  მიხედვით.  

 
სწავლის შედეგები კონცენტრაციისთვის „ელექტრო და  ელექტრონული  სისტემების  შეკეთება“ : 
 

1. წაიკითხოს ელექტრონული ნახაზები 

2. გამოიყენოს სარჩილავი სადგური 

3. განახორციელოს საჭის მექანიზმის ელექტრონული მართვის სისტემების სერვისი 

4. განახორციელოს ძრავას ჰაერით და საწვავით კვების ელექტრონული სისტემების სერვისი 

5. განახორციელოს ძრავას შეზეთვა-გაგრილების ელექტრონული სისტემების სერვისი 

6. განახორციელოს უსაფრთხოებისა და გატაცების საწინააღმდეგო სისტემების სერვისი. 
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    პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამები     
     

,,ელექტრული მონტაჟი“     

     პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგის მიღწევის 

შემდეგ  კურსდამთავრებული  მიიღებს    პროფესიული  კვალიფიკაციის  ნაწილის 

 დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების სერტიფიკატს 

დანართით, რომელშიც ფიქსირდება კურსდამთავრებულის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის 

შედეგები.  პროგრამის ხანგრძლივობა  

კვირებში: 10      

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: კურდამთავრებულს შეეძლება დასაქმება    ნებისმიერ  

ორგანიზაციაში შემდეგ პოზიციებზე      

• ელექტრიკოსი     

• ელექტროტექნიკური სისტემების მემონტაჟე     

• შენობის ელექტრიკოსი     

• განათების სისტემების მემონტაჟე     

• დამცავი სიგნალიზაციის მემონტაჟე     

• ქუჩების განათების მოწყობილობების მემონტაჟე     

• მონტიორი;     

• ელექტრო ინჟინერის  თანაშემწე, და სხვა.   პროგრამის მიზნები:      

  პროგრამის მიზანია მოკლე ვადაში მოამზადოს  შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ელექტრო 

სამონტაჟო სამუშაოების  მცოდნე პირი,  რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს ხარისხისა და 

უსაფრთხოების ნორმების დაცვით,  კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობა მიზნით.     

სწავლის შედეგები:     

1. საინჟინრო ნახაზების/წრედების/ქსელების დიაგრამების გამოყენება.     

2. ვერბალური და წერილობითი უნარების გამოყენება     

3. მუდმივი  დენის წრედის პარამეტრების გაზომვა       

4. ტევადობის და გამტარობის საფუძვლების პარამეტრების გამოთვლა     

5. მაგნეტიზმის პრინციპებისა და თვისებების აღწერა       

6. ცვლადი დენის პარამეტრების გამოთვლა.      

7. ელექტრული წრედის დიაგრამის მიხედვით მასალების შერჩევა       

8. ელექტრული წრედების დაცვის მეთოდების და პროცედურების გამოყენება      

9. განათების და ძალის წრედების მონტაჟი და შემოწმება საშინაო და მცირე საწარმოო გარემოში     
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,,ქალის სათავიანი ტანსაცმლის კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიური 

დამუშავება“ 

     

პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული  მიღწევის შემდეგ 

კურსდამთავრებული მიიღებს  პროფესიული დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული 

განათლების დანართით, რომელშიც ფიქსირდება კურსდამთავრებულის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული 

სწავლის შედეგები. პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 12     

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:  კურდამთავრებულს შეეძლება  წარმატებით     

დასაქმდეს დიდი, საშუალო და მცირე  სიმძლავრის სამკერვალო საწარმოებში, მოდის სალონებში,  ინდივიდუალურ 

მეწარმედ.     

          პროგრამის მიზანია მოამზადოს  შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი  ქალის სათავიანი  

ტანსაცმლის კერვის,  ტანსაცმლის კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიურ დამუშავების,  მაღალკვალიფიციური 

სამკერვალო სამუშაოების შემსრულებლებელი, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს ხარისხისა 

და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით,  კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობა მიზნით.     

     

სწავლის შედეგები:     

  1.ტანსაცმლის  დეტალების შეერთებისა  და   საწყისი დამუშავების მეთოდების  აღწერა      

  2. ხელის გვირისტების, მანქანური ნაკერების  და ტანსაცმლის დეტალების საწყისი დამუშავება     

  3.ტანსაცმლის ძირითადი კვანძების დამუშავების მეთოდების  აღწერა     

4. ტანსაცმლის ძირითადიკვანძების ტექნოლოგიური დამუშავება     

5. ტანსაცმლის დამზადებისათვის გამოყენებული  მასალების ასორტიმენტის  დახასიათება      

6. ქალის  ტანსაცმლის კონსტრუირების მეთოდების აღწერა     

7. ქალის ქვედა კაბის კონსტრუირება და მოდელირება     

8. ქალის შარვლის კონსტრუირება და მოდელირება     

9. ქალის ქვედა კაბის მასალაში შესრულება     

10. ქალის შარვლის მასალაში შესრულება     
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 ,,ქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება“     

     

პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს   

დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დანართით, რომელშიც ფიქსირდება კურსდამთავრებულის მიერ 

პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგები. პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 13     

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:      

კურდამთავრებულს შეეძლება    წარმატებით დასაქმდეს  რესტორნებში,    კაფეებში, ბარებში, სწრაფი  

კვების ობიექტებში, ყველა ტიპის  საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში; სასტუმროებსა და  დიდ სუპერმარკეტებში, 

ასევე  სხვა ობიექტებში, სადაც არის კვებითი მომსახურება.     

     

პროგრამის მიზნები:   მომზადების პროგრამის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით მოამზადოს პირი, რომელსაც ექნება გარკვეული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები ქართული 

სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადებაში. მსმენელები მიიღებენ თეორიულ ცოდნას და შეიძენენ 

პრაქტიკულ უნარებს ქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადებაში. პროფესიული პროგრამის 

მიზანია შრომის ბაზარზე კურსდამთავრებულის  კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა. პროფესიული 

მომზადების პროგრამა არის უმოკლესი  გზა დასაქმებისაკენ.     

სწავლის შედეგები:     

     

1. ნედლეულის  დამუშავებისა  და  კერძების  მომზადებისთვის  ხელსაწყო-იარაღების,  

ელექტროაპარატურისა და დანადგარების გამოყენება     

2. საქონლის, ხბოს ხორცისა და სუბპროდუქტებისგან კერძების, მათ შორის წვნიანი კერძების  

მომზადება     

3. ღორის ხორცისა და სუბპროდუქტებისგან  კერძების მომზადება     

4. ცხვრის, ბატკნისა და ციკნის ხორცისაგან კერძების მომზადება     

5. ფრინველის ხორცისა და სუბპროდუქტებისგან  კერძების, მათ შორის წვნიანი კერძების,   

მომზადება     

6. ბოსტნეულისა და ბაღჩეულისაგან წვნიანი კერძების მომზადება ფხალეულის მომზადება                 
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 „კედლის და იატაკის მოპირკეთება ფილებით“     

     

პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს   

დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დანართით, რომელშიც ფიქსირდება კურსდამთავრებულის მიერ 

პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგები.     

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 12     

   

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:       

კურსდამთავრებულს შეეძლება   დასაქმდეს სამშენებლო კომპანიაში ან იყოს თვითდასაქმებული, 

გაურიგდეს  დამკვეთს, რომელიც გახლავთ როგორც კერძო პირი, ასევე ნებისმიერი ტიპის ორგზანიაცია.     

     

პროგრამის მიზნები:      

პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია  სამშენებლო და სამრეწველო შენობანაგებობების 

მშენებლობაზე ფილამწყობის პროფესიაში სამუშაოს მაძიებელ მსმენელთა პროფესიული სწავლებით იატაკისა და 

ფილის სამუშაოების შემსრულებლების მომზადების უზრუნველყოფა,  შრომის  ბაზრის  მოთხოვნების შესაბამისი  

უნარების/კომპეტენციების გამომუშავებით  მათი  კონკურენტუნარიანობის  ამაღლება  და  

კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობა.   სწავლის შედეგები:     

    1.არქიტექტურული და სამშენებლო ნახაზების კითხვა   

2.ნაზავების მომზადება     

3.ნიშნულებისა და შუქურების მოწყობა-მობათქაშება    

4. დუღაბის  მოსაჭიმი იატაკის მოწყობა    

5. კედლის და იატაკის დაკვალვითი სამუშაოების წარმოება      

6. კედელზე  ფილების გაკვრა     

7. შემაერთებელი რიგის გაკვრა     

8. იატაკზე ფილების დაგება      
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 ,,ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება“     

     

პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს  

დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დანართით, რომელშიც ფიქსირდება კურსდამთავრებულის 

მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგები.   პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 17   

 კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: კურდამთავრებულს შეეძლება   წარმატებით  

დასაქმება  კერძო და საჯარო უწყებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, საბუღალტრო და საფინანსო სამსახურებში, 

აუდიტორულ და საკონსულტაციო კომპანიებში. შესაძლებელია თვითდასაქმებაც.     

პროგრამის მიზნები: პროგრამის მიზანია, მოამზადოს და შესთავაზოს შრომის ბაზარს კვალიფიციური 

ბუღალტერი, რომელიც შეძლებს ყველა ტიპის ორგანიზაციის სააღრიცხვო პოლიტიკის შედგენას და მისი 

განხორციელებისათვის  ყველა სამეურნეო ოპერაციის ასახვას შესაბამის  პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტებსა 

და კრებსითი უწყისებში, ბუღალტრული გატარებების შესრულებას საბუღალტრო კომპიუტერულ პროგრამაში, 

შემოსავლების სამსახურის ვებ.გვერდზე მუშაობას: დეკლარაციების შედგენას და გაგზავნას, ასევე ფინანსური 

ანგარიშგებების მომზადებას და წარდგენას როგორც შიდა,ისე გარე მომხმარებლებისათვის.     

სწავლის შედეგები:     

1. ბუღალტრული აღრიცხვის მეთოდებისა და პრინციპების ჩამოყალიბება      

2. სამეურნეო ოპერაციების ასახვა ბუღალტრული გატარებებით       

3. პირველადი  დოკუმენტებიდან    მონაცემების  გადატანა    შესაბამის  მაგროვებელ  

დოკუმენტებში       

4. მაკორექტირებელი  გატარებების განხორციელება და დროებითი ანგარიშების დახურვა      

5. ბრუნვათა უწყისის შედგენა     

6. პირველადი დოკუმენტების მონაცემების შეტანა კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამაში     

7. სამეურნეო სუბიექტის სააღრიცხვო პოლიტიკის შედგენა     

8. სრული შემოსავლების ანგარიშგების შედგენა     

9. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მომზადება     

10. ფულადი ნაკადების ანგარიშგების შედგენა     

11. საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგების შედგენა     

12. ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების მომზადება , ფინანსური ინფორმაციის  

მომხმარებლისთვის ანგარიშგების მომზადება    
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ძრავის კვების სისტემის დიაგნოსტირება და სერვისი“      

პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგის მიღწევის 

შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს  პროფესიული კვალიფიკაციის ნაწილის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს 

მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების სერტიფიკატს დანართით, რომელშიც ფიქსირდება 

კურსდამთავრებულის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგები.  პროგრამის ხანგრძლივობა 

კვირებში: 8  კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: კურდამთავრებულს შეეძლება   წარმატებით     

დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის სერვისცენტრები, ავტოპროფილაქტიკებში, კერძო საწარმოებში და სახელოსნოებში, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ  ძრავის კვების სისტემის დიაგნოსტირებას და სერვისს.      

     

პროგრამის მიზნები:  პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია პროფესიული სწავლებით 

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი უნარების/კომპეტენციების გამომუშავებით, სხვადასხვა 

ავტოსარემონტო საწარმოებისათვის კვალიფიციური კადრების მომზადება, მათი კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლება და კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობა.      

     

სწავლის შედეგები:    

კურსდამთავრებულს შეუძლია:     

     

1. შიდაწვის ძრავების  კლასიფიკაცია ცილინდრების განლაგების მიხედვით     

2. შიდაწვის ძრავების  კლასიფიკაცია საწვავის  ტიპების  მიხედვით     

3. შიდაწვის ძრავების  კლასიფიკაცია ჰაერის მიწოდების სისტემის  მიხედვით    

4. ძრავის შესაძლო უწესივრობების გამოვლენა     

5. სარემონტო სამუშაოების დაგეგმვა     

6. დიზელის საწვავზე მომუშავე  ძრავის კვების სისტემის  დიაგნოსტირება     

7. გამოვლენილი  უწესივრობის  აღმოფხვრა  და  შემდგომი  დიაგნოსტირება12. 

 ფინანსური  

ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების მომზადება     

8. ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებლისთვის ანგარიშგების მომზადება     
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,,თმის  შეჭრისა  და ღებვის ხელოვნება“    

პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგის მიღწევის  

შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს  პროფესიული კვალიფიკაციის ნაწილის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს 

მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების სერტიფიკატს დანართით, რომელშიც ფიქსირდება 

კურსდამთავრებულის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგები.   

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 10 (2,5 თვე) კვირეული დატვირთვა 24საათი  

კურსდამთავრებულთა  კარიერული  შესაძლებლობები:  კურსდამთავრებულს  შეეძლება    დასაქმდეს  

სალონში ან თვითონ გახსნას სილამაზის სალონი და იყოს თვითდასაქმებული.    პროგრამის მიზნები:   

პროგრამის მიზანია მოკლე ვადაში მოამზადოს  შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი თმის 

მომსახურების  სამუშაოების  მცოდნე  ისეთი პირი,  რომელიც ქალის თმის შეჭრას და ღებვას შეასრულებს 

ხარისხისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. ასევე, პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია შრომის 

ბაზარზე პროგრამის კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა. პროფესიული მომზადების 

პროგრამა არის უმოკლესი  გზა დასაქმებისაკენ.   

სწავლის შედეგები:   

   

1. სამუშაო ადგილის ორგანიზება     

2. თმის, კანის ტიპები და დაავადებები    

3. თავის დაბანა და თმის შეჭრა    

4. პალიტრის წაკითხვა, საღებავების კლასიფიკაცია და  შერჩევა, შეღებვის სხვადასხვა ხერხები       5.  

თმის ღებვა, გაღიავება, ფერის შეცვლა გაღიავების გარეშე, მელირება   
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ქართული ფარდაგის და ხალიჩის ქსოვა    

პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგის 

მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს  პროფესიული კვალიფიკაციის ნაწილის 

დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების სერტიფიკატს 

დანართით, რომელშიც ფიქსირდება კურსდამთავრებულის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული 

სწავლის შედეგები.   

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 13 (3,5 თვე) კვირეული დატვირთვა 20 საათი 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: კურდამთავრებულს ეცოდინება ქართული 

მხატვრული ქსოვილები, ესკიზისა და ხელით საქსოვი დაზგის მომზადება,  ფარდაგის და ხალიჩის  

მოქსოვა, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ბაზრისთვის,      

   

პროგრამის მიზნები:   

პროგრამის მიზანია, კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, მოკლე ვადაში 

უზრუნველყოს ისეთი კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადება, როგორც ადგილობრივი, ასევე 

საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის, რომელსაც ეცოდინება ქართული მხატვრული ქსოვილები, 

ესკიზისა და ხელით საქსოვი დაზგის მომზადება,  ფარდაგის და ხალიჩის  ქსოვა.    

   

სწავლის შედეგები:   

   

1. ქართული  მხატვრული ქსოვილების დახასიათება                                           

2. ფარდაგის ქსოვა     

3. ხალიჩის ქსოვა   
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 ოფისის ადმინისტრირება   

პროფესიული მომზადების ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგის მიღწევის შემდეგ,  

კურსდამთავრებული მიიღებს პროფესიული კვალიფიკაციის ნაწილის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ 

აღიარებულ პროფესიული განათლების სერთიფიკატს დანართით, რომელშიც ფიქსირდება 

კურსდამთავრებულის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწერული სწავლის შედეგები. პროგრამის ხანგრძლივობა 

კვირეებში: 13 (3,5 თვე), კვირეული დატვირთვა 20 საათი. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:   

კურსდამთავრებული შეძლებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დაწესებულებების აქტივობების  

დაგეგმვას, მართვასა და დაწესებულების დოკუმენტბრუნვას.   

   

პროგრამის მიზნები:   

პროგრამის მიზანია, კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, მოკლე ვადაში 

უზრუნველყოს ისეთი კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადება, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო 

შრომის ბაზრისთვის, რომელსაც ეცოდინება დაწესებულებების აქტივობების დაგეგმვას, მართვასა და 

დაწესებულების დოკუმენტბრუნვას.   

   

სწავლის შედეგები:   

1. პროფესიულ საქმიანობაში ნორმატიულ აქტების გამოყენება   

2. დოკუმენტების აუცილებელი და დამატებითი რეკვიზიტების გაფორმება   

3. ორგანიზაციის დოკუმენტბრუნვის მართვა   

4. საინფორმაციო - საცნობარო, მმართველობითი, საორგანიზაციო და საკადრო საქმისწარმოების 

დოკუმენტების პროექტების მომზადება   

5. შეხვედრის, ღონისძიებების და მივლინებების დაგეგმვა   

6. საინვენტარიზაციო დოკუმენტების შედგენა   

7. დოკუმენტების არქივში გადასაცემად მომზადება   

   

   

    



 

119      

      

    

   ელექტრო უსაფრთხოება და ელექტრო ტექნიკის საფუძვლები   

პროფესიული გადამზადების ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგის მიღწევის შემდეგ, 

კურსდამთავრებული მიიღებს პროფესიული კვალიფიკაციის ნაწილის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ 

აღიარებულ პროფესიული განათლების სერთიფიკატს დანართით, რომელშიც ფიქსირდება 

კურსდამთავრებულის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწერული სწავლის შედეგები.   

პროგრამის ხანნგრძლივობა კვირეებში: 7 (2 თვე), კვირეული დატვირთვა: პირველი-მესამე კვირა-17სთ;  

მეოთხე კვირა - 13სთ; მეხუთე-მეექვსე კვირა -9სთ; მეშვიდე კვირა -8სთ. კურსდამთავრებულთა კარიერული 

შესაძლებლობები:   

კურსდამთავრებული შეძლებს ელექტრული სამუშაოების შესრულებისას სამუშაო გარემოში საფრთხეების 

კონტროლს,რისკების შეფასებას, შემთხვევით და საგანგებო სიტუაციებში მოქმედებას და მასალების შერჩევას.   

   

პროგრამის მიზნები:   

პროგრამის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით გადაამზადოს პირი, რომელიც 

შეიძენს გარკვეულ თეორიულ ცოდნას: შეეძლება ელექტროენერგიის წარმოშობის მეთოდების აღწერა; ცვლადი 

დენის მანქანების მუშაობის აღწერა; ელექტროობის წარმოების, გადაცემის და განაწილების პრინციპების აღწერა; 

ელექტრული ტექნოლოგიების გამოყენების აღწერა. მიღებული თეორიული ცოდნის საფუძველზე, 

კურსდამთავრებული შეძლებს ელექტრული სამუშაოების შესრულებისას სამუშაო გარემოში  საფრთხეების 

კონტროლს, რისკების შეფასებას, შემთხვევით და საგანგებო სიტუაციებში მოქმედებას და მასალების შერჩევას.   

   

1. სწავლის შედეგები:   

2. სამუშაო გარემოში საფრთხეების აღწერა   

3. რისკების შეფასება და შემთხვევით და საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების განმარტება   

4. ელექტროენერგიის წარმოშობის მეთოდების აღწერა   

5. ელექტროობის წარმოების, გადაცემისა და განაწილების პრინციპების აღწერა   

6. ცვლადი დენის მანქანების მუშაობის აღწერა   

7. ელექტრული წრედის დიაგრამის მიხედვით მასალების შერჩევა   
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კონდიტერიის ხელოვნება 

 

პროფესიული მომზადების ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგის მიღწევის შემდეგ,  

კურსდამთავრებული მიიღებს პროფესიული კვალიფიკაციის ნაწილის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ 

აღიარებულ პროფესიული განათლების სერთიფიკატს დანართით, რომელშიც ფიქსირდება 

კურსდამთავრებულის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწერული სწავლის შედეგები. 

პროგრამა მოიცავს 432 საათს. 432 საათიდან 334 საათი დაეთმობა პრაქტიკულ მეცადინეობას, 70 საათი 

თეორიულ ლექციებს, ხოლო 28 საათი შეფასებას (სწავლის შედეგების დადასტურება). 432 საათიდან 372 

საათი ჩატარდება კოლეჯში, ხოლო 60 საათი პარტნიორ კომპანიაში. მე-19, მე-20 და 21-ე კვირას პრაქტიკული 

მეცადინეობები ჩატარდება კოლეჯის პარტნიორ კომპანიებში.  ბოლო 22-ე კვირას 12 საათი შეფასება 

ჩატარდება კოლეჯში პარტნიორი კომპანიებიდან მოწვეული ინსტრუქტორების ჩართულობით. 

 

პროგრამის მიზანია მოკლე ვადაში მოამზადოს შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციების 

მქონე ისეთი პირი, რომელიც საკონდიტრო ნაწარმის დამზადების სამუშაოებს შეასრულებს ხარისხისა და 

უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. ასევე, პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე 

პროგრამის კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა. პროფესიული მომზადების 

პროგრამა არის უმოკლესი გზა დასაქმებისკენ. 

 

სწავლის შედეგი  

 

1. სამუშაო ადგილის ორგანიზება და პროფესიული ინვენტარის აღწერასწავლის შედეგი  

2. საკონდიტრო ცომების და გულსართების მოსამზადებლად ნედლეულისა და პროდუქტის არჩევა და 

პირველადი დამუშავებასწავლის შედეგი  

3. ნამცხვრის გამოცხობა, გაფორმება და მზა ნაწარმის შენახვა 

 


