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კოლეჯის ისტორია 

კოლეჯი მდებარეობს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ 

- გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე. ქ.ახალციხეში რუსთაველის #106  ქალაქის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე გააჩნია 40,1 ჰა სასოფლო  სამეურნეო  და სათიბი 

მიწის ნაკვეთი. 1977 წლიდან სასწავლებელი ფუნქციონირებდა, როგორც 

პროფესიული სასწავლო დაწესებულება.  2011 წლის #68/ნ  06.05.2011წ. 

ბრძანებით  შეიქმნა პროფესიული კოლეჯი „ოპიზარი“.  საზოგადოებრივი  

კოლეჯი “ოპიზარი”  შეიქმნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის  2014 წლის 20 ივნისის # 74/ნ  ბრძანებით, პროფესიული კოლეჯის  

,,ოპიზარი“  ბაზაზე. ამდენად საქართველოს რეგიონალური განვითარების 

სახელმწიფო სტრატეგიის გამოწვევების საფუძველზე განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს კოლეჯის ქმედუნარიანობა და პოტენციალის 

განვითარება, სადაც განისაზღვრება მისი მისია, ხედვა, ღირებულებები და 

ყოველწლიური კონკრეტული ქმედებები სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად.   

2015 წელს კოლეჯმა განახორციელა EFQM-ის გზით სრულყოფაზე 

ორიენტირებულ განვითარებასთან დაკავშირებული განაცხადის წარდგენა  და 

გახდა შესაბამისი სერტიფიკატის მფლობელი. 2017 წელს კოლეჯი დასახელდა 

სსიპ სოციალური სააგენტოს და დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის მიერ 

წლის საუკეთესო პარტნიორ ორგანიზაციად.  კოლეჯი ამჟამად ახორციელებს პროფესიული სტანდარტების საფუძველზე 

შექმნილი 16 საგანმანათლებლო  და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილ 9  

პროფესიულ საგანმანათლებლო  პროგრამას (მათ შორის ორი დუალური). რომლთა   დასრულების შემდეგაც 

კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ შესაბამისი  საფეხურის პროფესიული  კვალიფიკაცია  და გაიცემა შესაბამისი საფეხურის 

პროფესიული დიპლომი. ასევე ახორციელებს მოკლევადიან გადასამზადებელ პროგრამებს, კურსებს - გაიცემა შესაბამისი 

სერთიფიკატი.  
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            კოლეჯის დირექტორი ბელა ავალიშვილი 

 

- კოლეჯს გააჩნია თანამედროვე  მატერიალურ  ტექნიკური ბაზა, უსაფრთხო და 

პოზიტიური სასწავლო გარემო, სსსმ პირებისათვის ადაპტირებული, 

უნივერსალური დიზაინის სასწავლო კურპუსი.  

- ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი ავტორიზებული პროგრამები, 

გაიცემა შესაბამისი კვალიფიკაციის დიპლომი და სერთიფიკატი.  

- კოლეჯის გააჩნის კვალიფიციური, გადამზადებული  ადამიანური რესურსი. 

წარმატებული, სიახელეებზე ორიენტირებული  მენეჯმენტი.  

- დამსაქმებლებთან არსებული მჭიდრო თანამშრომლობა უზრუნველყოფს 

კურსადამთავრებულთა დასაქმების მაღალ მაჩვენებელს. 

- კოლოეჯი წარმატებიით ახაორციელებს ხსვადასხვა პროექტებს  საერთაშორისო 

ორგანოზაციების მხარდაჭერით. 

- კოლეჯში ფუნქციონირებს: თანამედროვე ტექნოლოგიების ფაბლაბ - 

ლაბორატორია, საერთაშორისო ამერიკული ciscos აკადემია,  ბიბლიოთეკა, 

რომელიც არჭურვილია მატერიალური და ელექტრონული წიგნადი ფონდით.  

- კოლეჯი აქტიურად არის ჩართული ადგილობრივი თვითმართველობის 

ღონისძიებებში, ხშირად მასპინძლობს პროფესიულ ასოციაციებს და კავშირებს, 

აწყობს  ერთობლივი ღონისძიებებს. 
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პარტნიორი ორგანიზაციები: 

1. შპს  სასტუმრო ლომსია 

2. შპს „ლაზარე“ 

3. რესტორანი „იმერეთი“ 

4. ინდ. საწარმო  „გიორგი პეტაშვილი 

5. შპს „დუბლი“ 

6. ინდ. საწარმო „ხის დამამუშავებელი“ 

7. სავაჭრო ცენტრი „ახალციხე“ 

8. შპს „ვალე მოტორსი“ 

9. შპს სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური 

10. შპს „ბიზნეს ზონი“ 

11. შპს  „სოკარი“ 

12. ინდ. საწარმო“სამკერვალო სალონი“ 

13. შპს „სვის კაფე“ 

14. შპს „ვეტ-აფთიაქი 

15. შპს“ნეო-პროჯექტი“ 

16. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს  

17. სურსათის ეროვნული სააგენტო 

18. სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს ლაბორატორია 

19. შპს  „ნადათი“  

20. შპს „მექანიზატორი“ 

21. „ნამცხვრის სახლი“ 

22. .  ინდ. საწარმო „მანანა ფიცხელაური“ 

23. . შპს  „იმპერია“ 

24. სსიპ ასპინძის საჯარო სკოლა 

25. სსიპ ახალციხის  N 2 საჯარო სკოლა 

26. სსიპ ახალციხის N 5 საჯარო სკოლა 

27. სსიპ ახალციხის N 1 საჯარო სკოლა 

28. სსიპ ახალციხის N 3 საჯარო სკოლა 

29. სსიპ ახალციხის N6 საჯარო სკოლა    

30. სსიპ ახალციხის N7 საჯარო სკოლა 

31. სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო ს/ჯავახეთის 

სატყეო სამსახური 

32. სასტუმრო „ტიფლისი“ 

33. რ.კ. „მესხი მეფუტკრე“ 

34. კოპერატივი „კოდი“ 

35. შპს „ახალციხის საკალმახე მეურნეობა“ 

36. ქართული „ნექტარი“ 

37. შპს „ზეკარი“ 

38. ააიპ  „ახალციხის ციხე“  

39. მიკრო ბიზნესი. 

40. ნოვატორი ფერმერი 

41. შპს „აგროფუდი“ 

42. სამცხე ჯავახეთის ვეტერინართა რეგიონალური 

ასოციაცია 

43. შპს „ახალშენი“ 

44. შპს „მესხეთ ავტოგზა“ 

45. შპს „არალი“ 

46. შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო 

47. საქართველოს ბიზნეს განვითარების ცენტრი 

„კავკასია“ 

48. ვეტერინალური კლინიკა „დადუ“ 

49. შპს კეთილმოწყობა 

50. სამცხე ჯავახეთის მართვის სამსახური 

51. შპს „მესხეთ-პროდაქტი“ 

52. შპს „გეოფლაუერი“ 

53. შპს „ტაოფუდი“ 

54. შპს „ირქა“ 

55. კერძო პირი „სასათბურე მეურნეობა“ 

56. რესტორანი „ხარება“ 

57. რესტორანი „ვარძია“ 
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საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროგრამები 

# 

საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი 

პროგრამები 

განათლების 

საფეხური 

პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა 

ქართულენოვანი  არაქართულენოვანი  

1.  ბუღალტრული აღრიცხვა   V 18 თვე 24 თვე 

2.  ინფორმაციის ტექნოლოგია   III 11 თვე 14 თვე 

3.  სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი III 17,5 თვე 20 თვე 

4.  ელექტროობა  III 11 თვე 13 თვე 

5.  თმის სტილისტი  III 14 თვე 17.5 თვე 

6.  მეთევზეობა IV 18 თვე 23 თვე 

7.  სატყეო საქმე IV 7 თვე 14  თვე 

8.  შედუღება  III 7 თვე 9 თვე 

9.  ხის მხატვრული დამუშავება  III 16,02 18,72 

10.  იატაკისა და ფილის სამუშაოები  III 13,86 16,56 

11.  ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება   IV 15,3 თვე 20,7 თვე 

12.  ვეტერინარია - დუალური V 22 თვე 27 თვე 

13.  მეცხოველეობა (მესაქონლეობა) - დუალური  IV 17თვე 22თვე 

14.  მეფუტკრეობა - დუალური III 13 თვე 16 თვე 

15.  საავტომობილო გზების მშენებლობა III 16 თვე 18 თვე 
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16.  ვებტექნოლოიები IV 12 თვე 17 თვე 

 

 

 

# 
პროფესიული სტანდარტების საფუძველზე შექმნილი  

საგანმანათლებლო პროგრამები 

განათლების 

საფეხური 

პროგრამის 

სავარაუდო 

ხანგრძლივობა 

1.  ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი III 8,5  თვე 

2.  მცენარეების დამამზადებელი (სამკურნალო, არომატული) III 11თვე 

3.  ბუღალტერი III 8,5 თვე 

4.  ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) III 11 თვე 

5.  აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი III 12 თვე 

6.  მეფილე-მომპირკეთებელი III 8.5 თვე 

7.  ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი III 11 თვე 

8.  დურგალი III 11თვე 

9.  შემდუღებელი III 8.5 თვე 

10.  სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი III 11 თვე 

11.  ავტომობილის ზეინკალი III 11 თვე 

12.  სარესტორნო საქმის მწარმოებელი III 8 .5 თვე 

13.  მზარეული II 8.5  თვე 

14.  მზარეული III 8.5  თვე 

15.  კონდიტერი III 17 თვე 
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მცენარეების დამამზადებელი (სამკურნალო, არომატული) 

საგანმანათლებლო პროგრამა: მცენარეების დამამზადებელი 

(სამკურნალო, არომატული)  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მცენარეების დამამზადებელი 

(სამკურნალო, არომატული)  მესამე  საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში: 60 კრედიტი 

სწავლების ხანგრძლივობა: 41  კვირა  

პროგრამის მიზანი: მცენარეების დამამზადებელი 

(სამკურნალო არომატული)  მესამე      საფეხურის პროგრამის 

მიზანია, მოამზადოს  მცენარეების 

დამამზადებელი(სამკურნალო, არომატული), რომელსაც 

ექნება ამ სფეროს საფუძვლების ცოდნა და   გააცნობიერებს  

მარტივ და რთულ ამოცანების  გადასაჭრელად აუცილებელ 

ნაბიჯებს . კერძოდ, ეცოდინება სამკურნალო მცენარეების 

მოვლა-მოყვანა, შეგროვება და გადამუშავების ტექნოლოგიები 

სახელმწიფო სტანდარტების მიხედვით.  ამ პროგრამის გავლის შემდეგ  კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს სააფთიაქო 

ქსელში, ფერმერულ მეურნეობაში, ააწყოს საკუთარი ბიზნესი , ითანამშრომლოს ფიტოაფთიაქების ქსელთან.   

პროგრამის შედეგი: იცის სამკურნალო და არომატული მცენარეების ბოტანიკური  აგებულება, სამკურნალო მცენარეების ქიმიური 

შემადგენლობა, მცენარეთა კულტივირებისათვის ნიადაგის შერჩევა და დამუშავების წესები. მცენარეთა თესვის, გადარგვის 

შეუძლია გააცნობიეროს როგორც მარტივი ასევე რთული  ოპერაციების  შესრულების პრინციპები.შეუძლია  სტაბილურ გარემოში 

დამოუკიდებლად შეასრულოს  შესაბამისი სამუშაოები,შეძენილი ცოდნის საფუძველზე.  

შეუძლია  დამოუკიდებლად  სამკურნალო და არომატულ მცენარეთა ცნობა, მოყვანა და შეგროვება. და ასევე  შეუძლია ველურად 

მოზარდი  განადგურების პირას მისული სამკურნალო და არომატული  მცენარეების კულტურაში შემოყვანა და გამრავლება. 

მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია: ნიადაგის დამუშავება, სამკ. მცენარეთა თესვა, სასუქებით გამდიდირება და 

მელიორაცია, სამკ. მცენარეთა მოყვანის წესები, ასევე მათი  აღების,  გასუფთავების,  შრობის და დახარისხების ტექნოლოგია 

სტანდარტების  მიხედვით.  
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მზარეული 
საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  მზარეული 

პროფესიული სპეციალიზაცია:  მზარეული (010463)  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მზარეულის მეორე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში:  45 კრედიტი   

სწავლების ხანგრძლივობა: პროგრამის ხანგრძლიობაა  32 კვირა 

პროფესიული პროგრამის  მიზნები:      პროგრამის მიზანია 

სტუდენტს განუვითაროს მზარეულის II საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაციის  შესაბამისი ცოდნა და უნარები, 

რათა პროგრამის დასრულების შემდეგ შეძლოს შევიდეს შრომის ბაზარზე. პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტებს ცოდნითა და 

გაცნობიერებით, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს მიღებული ცოდნა სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტებში მუშაობისას. შეძლოს 

ადგილობრივი და უცხოური საკვები პროდუქტების სწორი შერჩევა, ხარისხის შეფასება, დამუშავება, შენახვა. მათი გამოყენებით 

ქართული სამზარე-ულოს სხვადასხვა ტიპის კერძების მომზადება, მსოფლიო სამზარეულოს მარტივი კერძების მომზადება. მათი  

ნორმირება, გაფორმება, წარდგენა. ასევე კერძების კვებითი ღირებულებისა და თვითღირებულების გაანგარიშება. მუშაობისას 

უსაფრთხოებისა და სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმების დაცვა.  
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საგანმანათლებლო პროგრამა:   მზარეული    

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მზარეულის მესამე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში: 45 კრედიტი 

სწავლების ხანგრძლივობა: 32  კვირა  

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მეორე 

საფეხურის მზარეული, რომელსაც შეეძლება სამზარეულოს  

ტექნიკის, მანქანა-დანადგარების  და სამუშაო ინსტრუმენტების 

უსაფრთხო და დანიშნულებისამებრ გამოყენება და მათი მოვლა; 

პროდუქტების     დამუშავება - კერძისათვის  საკვები მასალის 

სათანადო  მომზადება გასუფთავების,   დაჭრის,  დაქუცმაცების, 

გატარების   ან   დაფქვის გზით, კერძისათვის საჭირო მასალის 

თბური დამუშავება. ქართული სამზარეულოს ცივი და ცხელი 

კერძების მომზადება მზა რეცეპტურისა და ტექნოლოგიური 

ბარათის საფუძველზე; ცომეულის ძირითადი სახეობების 

მომზადების მეთოდები; ქართული დესერტებისა და ხილის 

ასორტების მომზადება და შეძლებს შრომის უსაფრთხოებისა და 

სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას, გარკვეული 

დამოუკიდებლობით ნაციონალური სამზარეულოს კერძების, 

აგრეთვე ზოგიერთი პოპულარული ევროპული კერძის მომზადება 

და გაფორმება.  

პროგრამის შედეგი: 

შეუძლია სტაბილურ გარემოში გარკვეული დამოუკიდებლობით შეასრულოს მასზე დაკისრებული სამუშაო.შეუძლია:  სამუშაო 

არეალის  მომზადება  და  ორგანიზება, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით სამუშაო არეალის დასუფთავება;  

სამზარეულოს  ტექნიკის, მანქანა-დანადგარების  და სამუშაო ინსტრუმენტების უსაფრთხო და დანიშნულებისამებრ გამოყენება 

და მათი მოვლა; პროდუქტების     დამუშავება - კერძისათვის  საკვები მასალის სათანადო  მომზადება გასუფთავების,   დაჭრის, 

დაქუცმაცების, გატარების   ან   დაფქვის გზით, კერძისათვის საჭირო მასალის თბური დამუშავება.  მენიუსა  და რეცეპტურის  

საფუძველზე,  ტექნოლოგიური ბარათის გამოყენებით მზარეულის და/ან შეფ მზარეულის უშუალო ხელმძღვანელობით შეუძლია 

ნახევარფაბრიკატებისა და კერძის ცალკეული მარტივი კომპონენტების მომზადება; მასალის, ნახევარფაბრიკატების და 

მზაკერძების შენახვა ტემპერატურული ნორმების ზუსტი დაცვით. კერძების მომზადების პროცესში ატარებს ტესტირებას, იყენებს 

გასინჯვისა  და  გემოს  შერჩევის  მეთოდებს. 
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სარესტორნო საქმის მწარმოებელი 
საგანმანათლებლო პროგრამა:  სარესტორნო საქმის მწარმოებელი    

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სარესტორნო საქმისმწარმოებელი  

მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში: 45 კრედიტი  

სწავლების ხანგრძლივობა: 32  კვირა  

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს სარესტორნო 

საქმის სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება სხვადასხვა ტიპის კვების 

ობიექტებისა და ბარების ყოველდღიური გამართული მუშაობის 

ორგანიზება;სანიტარულჰიგიენური და შრომის უსაფრთხოების 

ნორმების დაცვა;სურსათის უვნებლობის პრინციპების 

დაცვა;ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების, ცხელი 

სასმელების შერჩევა, შეთავაზება და მიწოდება; რეალიზაციისა და 

მარკეტინგის პრინციპების გამოყენება; 

ანგარიშსწორება,ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია; სინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება.პროგრამა შედგება თეორიული და 

პრაქტიკული სასწავლო კურსებისაგან.პროგრამის დასრულების 

შემდეგ კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: კურსდამთავრებული 

პროფესიისათვის საჭირო ცოდნის გარდა სწავლის პროცესში 

გამოიმუშავებს სარესტორნო საქმის სპეციალისტისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს. პროგრამის დასრულების შემდეგ მათ 

მუშაობა შეეძლებათ სერვისის სფეროს უმცროსი რგოლის ზედამხედველებად სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტებში (კაფეში, 

ბარში, რესორანში, სასტუმროში, სწრაფი კვების ობიექტებში და ნებისმიერი რესტორნის ტიპის დაწესებულებებში)  

პროგრამის შედეგი:   კურსდამთავრებულს შეუძლია:  ინსტრუქციების დაცვით რესტორნის დარბაზისა და სამუშაო არეალის 

მომზადება, დადგენილი წესების მიხედვით ავეჯის განლაგება; დარბაზის დალაგება და დასუფთავება; უსაფრთხო სამუშაო 

გარემოს ორგანიზება: ვენტილაციის რეჟიმის, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვა; 

პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა; რესტორნის დანადგარების, აპარატების და ინსტრუმენტების 

დანიშნულებისამებრ გამოყენება, მოვლა და შენახვა; რესტორნის სუფრებისა და ხელსახოცების გამოყენება, მათი მოვლა და 

შენახვა;რესტორნის ჭურჭლის, ჭიქების, დანა-ჩანგლის და სხვა აქსესუარების დანიშნულებისამებრ მოხმარება, მათი წინასწარი 

მომზადება, მოვლა და შენახვა; საუზმის, სადილისა და ვახშმის მომსახურება; სწრაფი კვების ობიექტების მომსახურება; მისაღები 

გადახდის ფორმების კონსულტირება; სასმელით და საკვებით მომსახურების საფასურის მომხმარებლის ანგარიშზე დარიცხვა; 

დღის განმავლობაში შემოსული ქვითრების მიხედვით შემოსული თანხის დაანგარიშება; შემოსავლების დაჯამება, ანგარიშის 

მომზადება ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების მითითებით და შესაბამისი პირისათვის გადაბარება; ცვლის დახურვის წარმოება.  
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შემდუღებელი 

საგანმანათლებლო პროგრამა:   შემდუღებელი  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  შემდუღებელს (ელექტრორკალური) 

მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში: 60 რედიტი   

სწავლების ხანგრძლივობა: 41  კვირა 

 პროგრამის მიზანი შემდუღებლის (ელექტრორკალური)  მესამე  

საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, 

მოამზადოს  მესამე  საფეხურის შემდუღებელი 

(ელექტრორკალური),რომელსაც ექნება ელექტრული 

შედუღებისათვის დამახასიათებელი  ძირითადი ფაქტების, 

პრინციპების, პროცესებისა და  ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, ასევე 

ამ სფეროში გამოყენებული ხელსაწყოების და სამარჯვების 

გამოყენება და დანიშნულება. შეძლებს მათი გამოყენებით  

დამოუკიდებლად  რთული  ტექნიკური ამოცანების შესრულებას. 

მოცემული დავალებების შესაბამისად გააცნობიერებს საჭირო 

ინსტრუმენტების გამოყენებით პროფესიული   საქმიანობის 

ღირებულებებს. შეძლოს დამოუკიდებლად შეასრულოს რთული  

დავალებები.გამოიმუშავებს უნარ-ჩვევებს პრაქტიკული მუშაობისათვის ,რომელსაც გამოიყენებს მცირე საწარმოების საამქროებში 

; ბინათმშენებლობაში;მაგისტრალურ მილსადენების მშენებლობისას; სარემონტო საწარმოებში; შავი და ფერადი ლითონების 

მეტალურგიაში; მანქანათმშენებლობაში. შესძლებს დამცავი საშუალებების გამოყენებას და უსაფრთხოების დაცვას.   

პროგრამის შედეგი: აქვს ელექტრო შედუღების ტექნოლოგიურ საფუძვლებზე ზოგადი ცოდნა. დაუფლებულია შედუღებას  ქვედა 

(0–600 ) და ვერტიკალურ (60 –1200 )  და ჭერულ (120180)მდებარეობაში,ცოდნას მასალის გვარობის და სისქის მიხედვით 

შედუღების მეთოდისა და ტექნოლოგიური პარამეტრების შერჩევაში . იცავს საშემდუღებლო სამუშაოების დროს უსაფრთხოების 

წესებს. შეუძლია  გამოიყენოს უნარების ფართო სპექტრი,  შეირჩიოს მასალათა დამუშავების მეთოდი, მოწყობილობა და რეჟიმის 

ძირითადი პარამეტრები.  დამოუკიდებლად შეასრულოს ნებისმიერი სირთულის კონსტრუქციებისა და მილსადენების შედუღება, 

დაგეგმოს მაღალმწარმოებლური მეთოდების გამოყენება მუშაობაში, შეძლოს სამუშაო ადგილის დამოუკიდებლად დაგედმვა და 

რაციონალური ორგანიზება, დეტალების საამწყობო ნახაზების კითხვა და ყველა ტექნოლოგიური ოპერაციის დაცვა.  
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ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) 
საგანმანათლებლო პროგრამა:   ინტერნეტტექნოლოგი 

(ვებსპეციალისტი)  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ინტერნეტტექნოლოგი 

(ვებსპეციალისტი) მესამე  საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში: 60 კრედიტი 

 სწავლების ხანგრძლივობა: 41  კვირა  

პროგრამის მიზანი : ინტერნეტტექნოლოგი 

(ვებსპეციალისტი)ის მესამე საფეხურის პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადეოს  

ვებსპეციალისტი, რომელიც ფლობს პროფესიასთან 

დაკავშირებულ ძირითად ფაქტებს, პრინციპებს და ზოგად 

კონცეფციებს, აგრეთვე შეძლებს:  ვებ–საიტის პროექტირების 

ეტაპების თანმიმდევრული და  სწორი განსაზღვრას, ვებ 

გვერდის  ლოგიკური სტრუქტურის ჩამოყალიბებას, საშუალო დონის   ხარისხიანი და მიმზიდველი ვებ საიტების დამზადებას,  

მარტივი მართვის სისიტემის დამოუკიდებლად შექმნას, უზრუნველყოს  საიტზე არსებული ინფორმაციის განახლებას, ფოტო, 

ვიდეო და გრაფიკული მასალის განთავსებას.   

დააგეგმარებს კლიენტის მოთხოვნას პროექტის სახით და ეტაპობრივი მექანიზმით გაანაწილებს შესასრულებელი სამუშოს 

რესურსებს, შეძლებს  საჭირო ინფორმაციის მოძიებას საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და უცხო ენის გამოყენებით; 

კლიენტთთან ურთიერთობისას იმოქმედებს  იურიდიული, ეთიკური და პროფესიული ქცევის ნორმების ფარგლებში, 

უზრუნველყოფს  სამუშაოს დროულ და ხირისხიან შესრულებას. გაეცნობა პროფესიასთან დაკავშირებულ თანამედროვე 

ტექნოლოგიებს, ინოვაციებს  და განაგრძობს შემდგომ პროფესიულ და კარიერულ ზრდას.  

პროგრამის შედეგი:  ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) ისმესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

გავლის შემდეგ შეძლებს :  ვებ–საიტის პროექტირების ეტაპების თანმიმდევრულ და სწორ განსაზღვრას, ვებგვერდის ლოგიკური 

სტრუქტურის ჩამოყალიბებას, საშუალო დონის ხარისხიანი და მიმზიდველი ვებსაიტებისდამზადებას,  

მარტივიმართვისსისიტემისდამოუკიდებლადშექმნას,   საიტზე არსებული ინფორმაციის განახლებას, ფოტო, 

ვიდეოდაგრაფიკულიმასალისგანთავსებას. დააგეგმარებს კლიენტის მოთხოვნას პროექტის სახით ,შეძლებს საჭირო 

ინფორმაციის მოძიებას საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და უცხოენის გამოყენებით; კლიენტთთან ურთიერთობისას 

იმოქმედებს იურიდიული, ეთიკური და პროფესიული ქცევის ნორმების ფარგლებში, უზრუნველყოფს სამუშაოს   გაეცნობა 

პროფესიასთან დაკავშირებულ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ინოვაციებს და განაგრძობს შემდგომპროფესიულ და კარიერულ 

ზრდას. 
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ვეტერინალური მომსახურების სპეციალისტი  

საგანმანათლებლო პროგრამა:   ვეტერინალური მომსახურების 

სპეციალისტი(წვრილ ცხოველთა:( ძაღლი, კატა და სხვა; სასოფლო-

სამეურნეო ცხოველებისა     და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, 

ფრინველების, თევზების და სხვა)  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ვეტერინალური მომსახურების 

სპეციალისტის მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში: 45 კრედიტი  

სწავლების ხანგრძლივობა: 32  კვირა  

პროგრამის მიზანი:  ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტის 

(წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; სასოფლო-სამეურნეო 

ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, 

ფრინველების, თევზების და სხვა)  მესამე  საფეხურის პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მესამე საფეხურის  

ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი, რომელსაც ექნება ამ 

სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, 

პროცესების და ზოგადი კონცეპციების ცოდნა, შეეძლება რთული 

ამოცანების გადასაჭრელად  აუცილებელი ნაბიჯების თანმიმდევრულად 

გაცნობიერება.სფეროს სპეციფიკიდან გამომდინარე შეძლებს დავალებების შესრულებას სათანადო მეთოდების და 

ინსტრუმენტების გამოყენებით. გამოიმუშაოს უნარ-ჩვევები, რომ  სპეციალისტს შეეძლოს მუშაობა ყველა ტიპის ვეტერინარულ 

კლინიკაში, ჯანმრთელობის დაცვის ყველა სახის კერძო ან სახელმწიფო დაწესებულებებში და ორგანიზაციებში, ვეტერინარულ 

აფთიაქებში, ზოოპარკებში,ზოომაღაზიებში, ვეტერინარულ ლაბორატორიებში და სხვა.  

პროგრამის შედეგი:   შეისწავლა ცხოველებისა და ფრინველების ანატომიას და ფიზიოლოგია; მათ სახეობრივ თავისებურებებს; 

დაავადებები (მათ შორის ადამიანისა და ცხოველის საერთო) და პათოლოგიურ პროცესებს, რომლითაც ცხოველები და 

ფრინველები ავადდებიან; ცხოველისა და ფრინველის ფიქსაციის მეთოდებს და წესებს; გამოსაკვლევ გარემოებათა 

იდენტიფიცირების მეთოდების. ფლობს ცხოველებისადა ფრინველების დაავადებათა დიაგნოსტიკას, მკურნალობასა და 

პროფილაქტიკურ ღონისძიებების გატარების უნარ-ჩვევებს და ცოდნას. გაცნობიერებს პირად და გარემოს უსაფრთხოების, ასევე,  

სავეტერინარო კანონმდებლობითა და სხვა ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული მოთხოვნებს;  

შეუძლია: ცხოველისა და ფრინველის დაავადებების შესახებ პატრონისგან ანამნეზური მონაცემების შეგროვება და მისი 

მიზნობრივი გამოყენება; ცხოველებისა და ფრინველების მომზადება სხვადასხვა სახის ვეტერინარიული მანიპულაციების 

ჩასატარებლად; სამკურნალწამლო და პროფილაქტიკური საშუალებების მიზნობრივი გამოყენება; ცხოველების ფიქსაცია. 
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ხილ-ბოსტნეულის გადამმუშავებელი 

საგანმანათლებლო პროგრამა:  ხილ-ბოსტნეულის გადამმუშავებელი  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ხილ-ბოსტნეულის  

გადამმუშავებელის მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში:60 კრედიტი  

სწავლების ხანგრძლივობა: 41  კვირა  

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია სტუდენტი გაეცნოს ხილ- 

ბოსტნეულის გადამუშავების დარგის ზოგად საფუძვლებს,ხილისა 

და ბოსტნეულისდახარისხების, პირველადი გადამუშავების 

,შეფუთვისა მარკირებისა და ეტიკეტირების პროცესის ორგანიზებას, 

ასევე ამ პროცესის დროს გამოყენებულ მანქანადანადგარებთან 

მუშაობას,მათი დეფექტების აღმოჩენას და აღმოფხვრას, 

ტოქსიკურობის გავლენა პროდუქციისხარისხზე,ინფორმაციის 

მოპოვება ნიტრატების,ჰერბიციდებისა და პესტიციდების 

ნარჩენებზე,შეისწავლის ტემპერატურისა და ფარდობითი 

ტენიანობის გავლენას ხილ-ბოსტნეულის შენახვაზე.  

პროგრამის შედეგი :იცის ხილისა და ბოსტნეულის შემადგენლობა და ზოგადად მისი მნიშვნელობა კვებისათვის , იცის 

ხილბოსტნეულის კლასიფიკაცია და ზოგადად მათი პირველადი დამუშავების სპეციფიკა, შენახვის მეთოდები და შენახვის 

უნარიანობის თეორიული საფუძვლები. იცის ხილ-ბოსტნეულის კონსერვების სახეები და კლასიფიკაცია, ხილ-ბოსტნეულის 

გადამუშა-ვების ძირითადი ტექნოლოგიური სქემები , ზოგადად ტექნოლოგიური პროცესების თანმიმდევრობა და ამ დროს 

გამოყე - ნებულ მოწყობილობებთან მუშაობის წესები. აცნობიერებს მოწყობილობებთან მუშაობის უსაფრთხოების ზომებს და 

აქვს მათი მუშაობის დეფექტის აღმოჩენისთვის შესაბამისი ცოდნა. იცის მზა პროდუქციის დასაწყობების და ნიშანდების 

ოპერაციები.   

შეუძლია ხელმძღვანელის ზედამხედველობით დამოუკიდებლად წარმართოს ხილისა და ბოსტნეულის პირველადი 

დამუშავებისა და გადამუშავების ტექნოლოგიური ოპერაციები და პროცესები. შეუძლია გამოიყენოს შესაბამისი ტექნოლოგიური 

მოწყობილობა და დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში აქვს მარტივი პრობლემის აღმოფხვრის უნარი. შეუძლია სამუშაო გარემოში 

მიღებული დავალებით დამოუკიდებლად აწარმოოს ხილისა და ბოსტნეულის დამუშავების პროცედურები (ინსპექცია, 

დახარისხება, რეცხვა, თბური დამუშავება, ხარშვა, დაფასოება, ასეპტიკური ჩამოსხმა, დეა ერაცია, ჰომოგენიზაცია, 

სტერილიზაცია, შრობა, სიცივით შენახვა და სწრაფგაყინვა) მოთხოვნის დონეზე, შესაბამისი მანქანა დანადგარების 

გამოყენებით73. შეუძლია მზა პროდუქციის დასაწყობება და ნიშანდება. წარმოებაში სანიტარიის, ჰიგიენისა და უსაფრთხოების 

ნორმების დაცვა.   
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ხის მხატვრული დამუშავების  სპეციალისტის 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა:   ხის მხატვრული დამუშავების  

სპეციალისტი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ხის მხატვრული დამუშავების  

სპეციალისტის  მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში: 60 კრედიტი 

 სწავლების ხანგრძლივობა: 41  კვირა   

პროგრამის მიზანი :  პროგრამის მიზანია, სტუდენტს 

შეასწავლოს ტრადიციული ქართული ხალხური რეწვის ეს 

სფერო. მისცეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ხის 

მხატვრული დამუშავებისა და ხის ნაკეთობათა წარმოების 

სფეროში, თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლით . დაანახოს 

სტუდენტს შრომისა და პროფესიული მოღვაწეობის 

პრესპექტივა.  

პროგრამის შედეგი: კურსდამთავრებულს  შეუძლია  ქართული 

ხალხური რეწვის  სფეროში მიიღოს თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნა. კერძოდ ხის მხატვრული დამუშავებისა და ხის ნაკეთობათა წარმოებაში, თანამედროვე ტექნოლოგიების 

შესწავლით . კურსდამთავრებულს  შეუძლია: ხის მხატვრულად დამუშავება. ხის ნაკეთობათა შესრულება მასალაში რაც 

გულისხმობს ხის ნაწარმის შექმნისათვის საჭირო პრაქტიკული და თეორიული ცოდნის ერთობლიობას.   
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ბუღალტერი 
საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება   ბუღალტერი  

პროფესიული სპეციალიზაცია  ბუღალტერი  (020151)  

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია   ბუღალტრის  მესამე 

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია/ბუღალტერ-

მოანგარიშე.    

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში 45 რედიტი   პროგრამის 

ხანგრძლიობაა 32 კვირა  

პროფესიული პროგრამის  მიზნები  პროგრამის მიზანია 

ბუღალტრის პროფესიის საწყისი საფეხურის ცოდნისა და 

უნარ-ჩვევების დაუფლება.  

პროგრამა მიზნად ისახავს:   

ეკონომიკური კატეგორიებისა და სამეწარმეო საქმიანობის 

ცოდნა; ბუღალტრული აღრიცხვის  ცოდნა. პროგრამა მიზნად 

ისახავს:  

ა) შესძინოს სტუდენტს: ეკონომიკური კატეგორიებისა და 

სამეწარმეო საქმიანობის ცოდნა; ბუღალტრული აღრიცხვის  

ცოდნა.  

ბ) განუვითაროს სტუდენტს:  

• სამეურნეო ოპერაციის აღქმისა და შეფასების უნარი;  

• სამეურნეო ოპერაციის დოკუმენტირების უნარი;  

• ბუღალტრული დოკუმენტირების დაჯგუფებისა და რეგისტრაციის უნარი;  

• საბუღალტრო რეგისტრებში სამეურნეო  ოპერაციის ასახვის უნარი;  

• ბუღალტრული ანგარიშების დახურვის უნარი;  

• საცდელი ბალანსის შედგენის უნარი;  

• დანახარჯების კლასიფიკაციის, პერიოდიზაციისა და თვითღირებულების კალკულაციის უნარი;  

• კომპიუტერული ბუღალტრული პროგრამის გამოყენების  უნარ-ჩვევა.  
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კონდიტერი 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  კონდიტერი   

პროფესიული სპეციალიზაცია  კონდიტერი  010462   

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  კონდიტერის  მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში 90 კრედიტი   

სწავლების ხანგრძლივობა პროგრამის ხანგრძლიობაა   60კვირა.    

პროფესიული პროგრამის  მიზნები             

პროგრამის მიზანია სტუდენტს განუვითაროს კონდიტერის III 

საფეხურის პროფესიული კვილიფიკაციის შესაბამისი  ცოდნა 

და უნარები, რათა პროგრამის წარმატებით დასრულების 

შემდეგ სტუდენტმა შეძლოს თავის დამკვიდრება  შრომის 

ბაზარზე. პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტს იმ ცოდნითა 

და გაცნობიერებით, რომ შეძლებს გამოიყენოს სფეროს 

სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო 

სპექტრი, შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა 

მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადეგოს სათანადო მეთოდები, 

ინსტრუმენტები და მასალები.   

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს  შეძლებათ:  

 –კვებისა და საკონდიტრო წარმოების ობიექტების სახეების 

გარჩევა და ეცოდინებათ  მათი მუშაობის სპეციფიკა.  

 –საკონდიტროს ინსტრუმენტების,ინვენტარის, მანქანა–დანადგარების, სამუშაო იარაღების, მზომი ხელსაწყოების, მაცივარ–

დანადგარების, ვაფლისა და ბლინების მოსამზადებელი აპარატის დანიშნულება,სხვადასხვა ტიპის ღუმელების უსაფრთხო 

გამოყენება, მოვლა–გასუფთავება და შენახვა სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმების დაცვით.  

–სამუშაო ადგილის უსაფრთხო ორგანიზება და მომზადება ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმებისა და  სავენტილაციო რეჟიმების, 

შრომის უსაფრთხოების წესების გამოყენების დაცვით.  

 –საკონდიტრო და საკვები პროდუქტების სახეები, ქიმიური შედგენილობა და კვებითი ღირებულება, მათი წარმოების მეთოდები 

და ტექნოლოგია. პირველადი დამუშავება და შენახვა. ნ/ფაბრიკატებისა და მზა ნაწარმის შენახვის პირობების კონტროლი 

ტემპერატურული ნორმების დაცვით.   
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დურგალი 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  დურგალი  

პროფესიული სპეციალიზაცია  დურგალი 040952  

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია დურგალის  მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში 60 კრედიტი   

სწავლების ხანგრძლივობა პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამისხანგრძლივობაა-41  კვირა,   

პროფესიული პროგრამის  მიზნები  

დურგლის მესამესაფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მესამე საფეხურის დურგალი, 

რომელსაცექნებაამსფეროს   საფუძვლების ძირითადი ფაქტების, 

პრინციპების და ზოგადი კონცეფციებისცოდნა დაგააცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლა დაუცილებელ 

ნაბიჯებს. შეისწავლოსდა შეასრულოს სტაბილურ გარემოში გარკვეული დამოუკიდებლობით წინასწარ 

განსაზღვრულიდავალებები, ძირითადიმეთოდების, ინსტრუმენტებისდამასალებისგამოყენებით.  შეძლოს სადურგლო 

ნაკეთობების ესკიზებისა დანახაზების შედგენას, გაეცნოს ავეჯის ისტორიას და დიზაინს, სატყეო საქონლის სახეებს და მათ 

ფიზიკურ- მექანიკურ თვისებებს. გამოიმუშაოს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რათა შესძლოს მუშაობა სახელმწიფო ხის 

დასამუშავებელ საწარმოში, რომელიც დაკავებულია საავეჯო და სამშენებლო  ნაკეთობების წარმოებით, ასევე ნებისმიერ კერძო 

საწარმოსა და უცხოურ ფირმებში. შესაძლებელია თვითდასაქმება და ინდივიდუალური მეწარმეობა. გაეცნოს და დაიცავს 

შრომის უსაფრთხოებისწესებს. 
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ავტომობილის ზეინკალი 

საგანმანათლებლო პროგრამა:    ავტომობილის ზეინკლი  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ავტომობილის ზეინკლის 

სპეციალისტის  მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში: 60კრედიტი  

სწავლების ხანგრძლივობა: 41  კვირა  

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მესამე  

საფეხურის   ავტომობილის  ზეინკალი, რომელსაც ექნება   ამ  

სფეროს საფუძვლების  ცოდნა და გააცნობიეროს რთული 

ამოცანების  შესასრულებლად   აუცილებელი  ნაბიჯები.  

შეისწავლოს სტაბილურ გარემოში გარკვეული 

დამოუკიდებლობით და შეასრულოს  წინასწარ   

განსაზღვრული   დავალებები, ძირითადი მეთოდების, 

ინსტრუმენტების და მასალების გამოყენებით. შეისწავლოს 

ავტომობილის ტექნიკურ მდგომარეობაზე მოქმედი ფაქტორები 

და მისი ცვლილების მიზეზები, სხვადასხვა სამუშაოების 

ჩატარება საბურღ და საფრეზ ჩარხებზე, ავტომობილის 

დეტალების და კვანძების შეერთება ჭანჭიკებით,ქანჩებით და 

მოქლონვით. გამოუმუშავდეს უნარ-ჩვევები, რომ შეეძლოს 

მუშაობა ავტო.შემკეთებელ და ამწყობ საწარმოებში . ავტომობილების ტექნიკური მომსახურებისა და სერვისის ცენტრებში. 

ინდივიდიალურ საწარმოებში. მუშაობის პროცესში დაიცვას უსაფრთხოების წესები.   

პროგრამის შედეგი: გაცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს; იცის ავტომობილის 

ტექნიკურ მდგომარეობაზე მოქმედი ფაქტორები და მისი ცვლილების მიზეზები, ავტომობილის შეკეთების ტექნოლოგიური 

პროცესის ძირითადი პრინციპები და დებულებები, ინსტრუმენტები და მასალები. შეუძლია ავტომობილის დაშლილი 

აგრეგატებისა და მექანიზმების სათანადო კონტროლი, მომზადება და დამოუკიდაბლად აწყობა ტექნოლოგიური რუკების და 

ტექნიკური პირობების მოთხოვნების შესაბამისად. აგრეთვე აღნიშნული სამუშაოების შესასრულებლად სპეციალური 

დანადგარებისა და ინსტრუმენტების ოპტიმალური გამოყენება.  
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მეფილე – მომპირკეთებელი 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება მეფილე – 

მომპირკეთებელი   

პროფესიული სპეციალიზაცია მეფილე მომპირკეთებელი 

(040654)   

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია მეფილე – 

მომპირკეთებლის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა:    45კრედიტი 

სწავლების ხანგრძლივობა პროგრამის 

ხანგრძლიობაა32კვირა  

პროფესიული პროგრამის მიზნები 

       პროფესიული პროგრამის მიზანია  მოამზადოს მესამე 

საფეხურის მეფილე – მომპირკეთებელი, რომელიცდაიცავს უსაფრთხოების და შრომის ჰიგიენის ნორმებს; შეძლებს  შეასრულოს  

მოსაპირკეთებელი  სამუშაოები სხვადასხვა სახის  ხელოვნური  და ბუნებრივი  ქვის  მასალებით; ტექნოლოგიური  პროცესების  

დაცვით შეძლებსსხვადასხვა ტიპის ზედაპირებზე ფილების  დაგებას, როგორც  შენობის  შიგნით,ასევე  მის  გარეთ.შეძლოს: 

მასალების სწორად შერჩევა შესასრულებელი ტექნოლოგიური პროცესების შესაბამისად; სამშენებლო ნახაზების კითხვა; შენობის 

კონსტრუქციული ელემენტების ესკიზების შედგენა; ერკვეოდეს მომიჯნავე პროფესიების თავისებურებებში. პროგრამის  

ძირითადი  მიზანია  მისცეს  პროფესიულ  სტუდენტებს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

დირექტორის 2013 წლის 28 ივნისისის  #206 ბრძანებით დამტკიცებული მეფილემომპირკეთებლის (040654) პროფესიული 

სტანდარტით განსაზღვრული მესამე საფეხურის მეფილე მომპირკეთებლისათვის საჭირო ზოგადი  ცოდნა, ცოდნის  პრაქტიკაში  

გამოყენების, დასკვნის  გაკეთების, კომუნიკაციის, სწავლის  უნარი, პროფესიული  საქმიანობისათვის  დამახასია-თებელი  

ღირებულებები.  
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სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  სასურსათო 

პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი  

პროფესიული სპეციალიზაცია  სასურსათო პროდუქტების 

წარმოების სპეციალისტი (041059)   

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია სასურსათო პროდუქტების 

წარმოების სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში 60 კრედიტი  

სწავლების ხანგრძლივობა პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობაა-41  კვირა,   

პროფესიული პროგრამის  მიზნები  

სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტის  

მესამე  საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის  მიზანია , მოამზადოს მესამე  საფეხურის სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი, რომელსაც ექნება ამ 

სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების,პრინციპების და ზოგადი კონცებციების ცოდნა და გააცნობიერებს 

გართულებული ამოცანების შესასარულებლად  აუცილებელ  ნაბიჯებს.შეძლოს სასურსათო პროდუქტების წარმოებისასთვის 

განკუთვნილი  ნედლეულის ხარისხის განსაზღვრა, ტექნოლოგიური ოპერაციების ჩატარება, ხელსაწყო -აპარატურის მუშა 

მდგომარეობაში მოყვანა, კვების პროდუქტების ტექნო-ქიმიური მაჩვენებლის განსაზღვრა. საჭიროა გამოუმუშავდეს უნარ-

ჩვევები რომ კურსდამთავრებული საამქროში, ხორცის გადამამუშავებელ  საწარმოში, თევზსაშენ მეურნეობებში, სურსათის 

უვნებლობის სამსახურში.  
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აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი 

საგანმანათლებლო პროგრამა:    აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:    აგრარული ტექნიკის 

მექანიკოსის მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში: 60კრედიტი  

სწავლების ხანგრძლივობა: 41  კვირა  

პროგრამის მიზნები: აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის მესამე 

საფეხურის პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მესამე საფეხურის 

აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი,  რომელსაც ექნებაა მსფეროს 

საფუძვლების ცოდნა და გააცნობიერებს მარტივი დართული 

ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელი ნაბიჯებს.  

შეისწავლის და შეასრულებს დამოუკიდებლობით სტაბილურ 

გარემოში გარკვეულ,  წინასწარ განსაზღვრულ და ვალებებს 

ძირითადი მეთოდების, ინსტრუმენტების და მასალების 

გამოყენებით. შეძლებსშრომისუსაფრთხოებისწესებისდაცვას. 

შეისწავლისსას/სამ. ტექნიკის დაგეგმვას, შესაბამისიმანქანა-

დანადგარებისშერჩევას. ტრაქტორების და სასოფლოსამეურნეო 

მანქანების აგებულებას, საზეინკლო, სახარატო და 

საშემდუღებლო სამუშაოებს, შესაბამისის ამუშაოებისაზომვას, 

აგროქიმიას და ნიადაგმცოდნეობას. სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესრულების დროს აგრეგატების დარეგულირებას, 

მოძრაობისწესებს. შეძლებს აგრეგატების კვანძებად დაშლას ,   მათ დიაგნოსტირებას და შესაბამისი სამუშაოების შესრულებას,  

ტექნიკურ უზრუნველყოფას და ნორმატიული  პარამეტრების მიხედვით კორექტირებას. პირველად სამედიცინო დახმარებას, 

ტრაქტორის მართვას.  

საჭიროა კურსდამთავრებულს გამოუმუშავდეს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომ გამოიყენოს შემდგომი მუშაობისათვის, 

რომელიც დასაქმდება აგროკომპანიებში, ფერმერულ და გლეხურ მეურნეობებში და სერვის ცენტრებში, სათბურებში, 

მეცხოველეობის მიმართულების  ფერმებში  და სასაწყობო მეურნეობებში.  

პროგრამის შედეგი: იცის ტრაქტორების და სასოფლო-სამეურნეო მანქანების აგებულება, მათი დააგრეგატება, ტექნიკის 

ტექნიკური მომსახურების სამუშაოები, თავისუფლად  ხმარობს საჭირო ხელსაწყოებსა და იარაღებს, იცის  უსაფრთხოების 

წესები, საზეინკლო, სახარატო და საშემდუღებლო სამუშაოები. იცის შესაბამისი სამუშაოების აზომვა, ნიადაგმცოდნეობა, 

გროქიმია და ნიადაგმცოდნეობა. სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესრულების დროს აგრეგატების დარეგულირება, იცის 

მოძრაობის წესები. შეუძლია: პირველადი სამედიცინო დახმარება, განახორციელოს აგრარული ტექნიკის     ტექნიკური 

მდგომარეობის ზედაპირული გამოკვლევა. 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი  

პროფესიული პროგრამები: 

თმის სტილისტი 

სახელწოდება: თმის სტილისტი  

პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო 

ჩარჩოს მიხედვით:  მესამე  

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: თმის სტილისტის 

მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება  

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა : 92 კრედიტი  

სავარაუდო ხანგრძლივობა:  17 სასწავლო თვე  

პროგრამის მიზანი პროგრამის მიზანია მოამზადოს 

კვალიფიცირებული თმის სტილისტი, რომელიც  შეძლებს 

საპარიკმახერო სფეროში დამოუკიდებლად მომსახურებას.    

სწავლის შედეგები პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:  

სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვით  

 მამაკაცის თმის შეჭრა,  

• ქალის თმის შეჭრა,   

• თმის დავარცხნა,  

• თმის შეღებვა, მელირება, გაღიავება,    

• თმის მოვლასა და იერ-სახის შეცვლასთან დაკავშირებული სხვადასხვა მანიპულაციების ჩატარება.  
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სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 

 

სახელწოდება: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი  

სარეგისტრაციო ნომერი: 07201  

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: სამკერვალო 

ნაწარმის სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია  

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: მოცულობა 107 

კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:  19 სასწავლო თვე  

საკანონმდებლო ბაზა: საქართველოს კანონი პროფესიული 

განათლების შესახებეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის პროფესიული სტანდარტი 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება  

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:  

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს 

როგორც მსხვილ, საშუალო ისე მცირე საწარმოში, მოდის 

ატელიებში დარგის სპეციალისტად.  

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს სამკერვალო 

ნაწარმის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა ტანსაცმლის კერვას. კერვისათვის საჭირო ესკიზის შექმნას, მასალების 

ხელსაწყოების საკერავი მანქანებისა და თბურ- დანამვითი მოწყობილობების შერჩევა/გამოყენებას, ტანსაცმლის 

კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიურ დამუშავებას. პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი, რომელიც 

დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს ხარისხისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. სპეციალისტი აღჭურვილი იქნება 

პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით.  

სწავლის შედეგები: პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: სამუშაო ადგილის  ორგანიზება სხვადასხვა ტანსაცმლის 

ესკიზის შექმნა  

ქალის კაბის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება მამაკაცის პიჯაკის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება 

ბავშვის ქურთუკის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება  
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ელექტროობა/ Electricity 

სახელწოდება:   ელექტროობა/ Electricity     

სარეგისტრაციო ნომერი: 07313-პ  

პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო 

ჩარჩოს მიხედვით: მესამე   

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები:   

მესამე საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია 

ელექტროობაში/Third level vocational qualification in  electricity; 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო 

კლასიფიკატორს შეესაბამება სფეროს “ელექტროობა 

ენერგეტიკა“ კოდი 0713.  

პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა:   

მოცულობა:   52 კრედიტი, 1 წელი  

არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის:  67  კრედიტი, 12 თვე 

პროგრამის მიზანია: შემუშავებული იქნას ისეთი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს  

კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას ელექტროობაში.  პპოგრამის საფუძველზე შესაძლებელია მომზადდეს კადრი 

დაბალი ძაბვის ელექტროობაში, მაღლი ძაბვის ელექტროობაში, მექატრონიკაში და რკინიგზის ელექტრომომარაგების 

მეურნეობაში. 

დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები მესამე საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაციისათვის - საბაზო განათლება; 

დასაქმების შესაძლებლობები  

მესამე საფეხურის ელექტროობის პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭების შემთხვევაში პირი შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ  

ორგანიზაციაში ელექტრულ დანადგარებისა და სხვა ელექტრულ აპარატურის მომსახურე პირად:  დასაქმების პოზიციები 

შესაძლებელია იყოს: ელექტრიკოსი ელექტროტექნიკური სისტემების მემონტაჟე შენობის ელექტრიკოსი მომმარაგებელ-

ელექტრიკოსი ელექტრო-მექანიკოსი ელექტროგაყვანილობის და ფიტინგების მემონტაჟე განათების სისტემების მემონტაჟე 

ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის მემონტაჟე დამცავი სიგნალიზაციის მემონტაჟე ქუჩების განათების და ელექტრული 

სასიგნალო მოწყობილობების მემონტაჟე ასფრენ-დასაფრენი ბილიკების განათების მემონტაჟე მზის ენერგიის ელექტრული 

კოლექტორების მემონტაჟე. 

mailto:belaavalishvili@profkoleji-opizari.ge
http://www.profkoleji-opizari.ge/


                     სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „ოპიზარი“ 
 

ქ. ახალციხე რუსთაველის ქ. #106;     ტელ: 22 17 41;  ელ. ფოსტა: belaavalishvili@profkoleji-opizari.ge ;  ვებ გვერდი: www.profkoleji-opizari.ge                                                                                                                                                                              
 27 

 

 

ინფორმაციის ტექნოლოგია /Information Technology 

სახელწოდება:   ინფორმაციის ტექნოლოგია /Information 

Technology 

 სარეგისტრაციო ნომერი: 06112-პ  

პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო 

ჩარჩოს მიხედვით: მესამე   

მისანიჭებელიკვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები: მესამე საფეხურის 

კვალიფიკაცია ინფორმაციის  ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში - 

Third level vocational qualification in Information Technology Support;        

პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა: 

მოცულობა:   60 კრედიტი, 10,8 თვე  

არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის  75  კრედიტი, 13,5 თვე  

მიზანი: პროგრამის მიზანია, შემუშავებულ იქნას ისეთი 

პროფესიული პროგრამა, რომელიც ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების სფეროსთვის უზრუნველყოფს  

კონკურენტუნარიან კადრის აღზრდას; პერსონალური 

კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის 

კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადებას, 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/წინაპირობები: საბაზო განათლება  

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერის პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდესტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად ნებისმიერ 

სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები. 

ეკონომიკური სახეების ეროვნულ კლასიფიკატორებთან შესაბამისად.  

კურსდმთავრებული შესაძლებელია დასაქმდეს:   

სექცია J – ინფორმაცია და კომუნიკაცია: 62.09.0 საინფორმაციო ტექნოლოგიების და კომპიუტერული მომსახურების სხვა 

საქმიანობები; სექცია S -  სხვა სახის მომსახურება:  95.11 კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების რემონტი;  

95.11.0 კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების რემონტი.  

       დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO):  3512 Information and Communications         Technology User Support 

Technicians.  
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ბუღალტრული აღრიცხვა - Accounting 

სახელწოდება:   ბუღალტრული აღრიცხვა - Accounting  

სარეგისტრაციო ნომერი:   -   04114-პ  

პროფესიული სპეციალიზაცია/სპეციალიზაციები და მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები - მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში - Fifth level 

vocational qualification in Accounting  

განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის მიხედვით 

აღნიშნული კვალიფიკაცია განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - 

„საბუღალტრო აღრიცხვა       და დაბეგვრა“ (კოდი 0411).  

პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა:   

მოცულობა:   99 კრედიტი, 18 თვე  

არაქართულენოვან  სტუდენტებისათვის  129 კრედიტი, 24 თვე  

დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები - სრული ზოგადი განათლება  

მიზანი : 

ჩარჩო დოკუმენტის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული 

პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს და შრომის ბაზარს 

შესთავაზებს კვალიფიციურ ბუღალტერს, რომელიც შეძლებს 

მონაწილეობის მიღებას სამეწარმეო, არასამეწარმეო, სახელმწიფო 

ორგანიზაციის/დაწესებულების ან პირის სააღრიცხვო პოლიტიკის 

დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და წარმართვაში; ასევე შეძლებს ფინანსურ ანგარიშგების, პირველად სააღრიცხვო და სხვადასხვა 

სახის ფინანსურ დოკუმენტაციის შედგენას  გარე და შიდა მომხმარებლებისათვის.  

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: ბუღალტრულ აღრიცხვაში მეხუთე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაციის მქონე პირი შესაძლოა 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.     

სტრუქტურა და მოდულები ბუღალტრული აღრიცხვის ჩარჩო დოკუმენტი მოიცავს მეხუთე დონის კვალიფიკაციას. მოცემულია 

ზოგადი 5 მოდული 41 ჯამური კრედიტების რაოდენობით და სპეციალიზაციის პროფესიული/დარგობრივი 16 მოდული 88 

ჯამური კრედიტების რაოდენობით, სულ 131 კრედიტი.   
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მეთევზეობა/Fisheries 

სახელწოდება: მეთევზეობა/Fisheries 

ჩარჩო დოკუმენტისსარეგისტრაციო ნომერი:   08305-პ 

პროფესიული სპეციალიზაცია/სპეციალიზაციები და 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები: მეოთხე 

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია მეთევზეობაში - 

FourthlevelvocationalqualificationinFisheries 

პროგრამის  შემუშავების სამართლებრივი საფუძვლები 

საქართველოს კანონი - „პროფესიული განათლების შესახებ“ 

ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

პროფესიული სტანდარტები: 

თევზისმოშენებისტექნიკოსი -08303-ს 

თევზისმომშენებელ-ოპერატორი -08301-ს 

თევზისა და ზღვის პროდუქტების ლაბორატორიის ტექნიკოსი -

08304-ს 

ფერმერი  - 08111 -ს 

მიზანი: პროგრამის მიზანია, 

შემუშავებულიქნასისეთიპროფესიულისაგანმანათლებლო 

პროგრამა, რომელიც მეთევზეობის სფეროსთვის უზრუნველყოფს 

კონკურენტუნარიანი სამუშაო ძალის მომზადებას  შემდეგი მიმართულებებით: თევზისგადამუშავება, ფერმერობამეთევზეობაში, 

ლაბორატორიულისაქმემეთევზეობაში, თევზჭერა. 

დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: „ფერმერობა მეთევზეობაში”(Farminginfisheries)კონცენტრაციის გავლის შემდეგ 

პირს შეუძლია მართოს მეთევზეობის ფერმერული მეურნება, დასაქმდეს  ფერმერულ მეურნეობებსა და საწარმოებში, ასევე 

თევზსაშენებში,  შეუძლია თვითდასაქმება. 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დასაქმების პოზიციების ჩამონათვალი და დასაქმების პოზიციები - 

მეთევზეობისდარგისკვალიფიციურიმუშაკები: თევზმომშენებელ-ოპერატორი,  თევზმომშენებელ-ტექნიკოსი,  ფერმერი-

თევზმომშენებელი 

პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა: მოცულობა: 100 კრედიტი 18  სასწავლო თვე; არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისათვის 130 კრედიტი სავარაუდო 23  სასწავლო თვე 
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სატყეო საქმე, Forestry 

სახელწოდება: სატყეო საქმე, Forestry 

ჩარჩო დოკუმენტისსარეგისტრაციო ნომერი:   08201-პ 

პროფესიული სპეციალიზაცია/სპეციალიზაციები და მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები - მეოთხე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია სატყეო საქმეში, Fourth level of professional qualification in forestry 

პროგრამის  შემუშავების სამართლებრივი საფუძვლები 

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

სატყეო საქმე პროფესიული სტანდარტი 

სატყეო საქმე  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი  

მიზანი 

პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, 

რომელიც მოამზადებს კვალიფიციური სატყეო საქმის სპეციალისტს, რომელიც 

აღჭურვილი იქნება შესაბამისი უნარ-ჩვევებით და უსაფრთხოდ 

განახორციელებს ტყეში სატყეო სამეურნეო ღონისძიებებს, მათ შორის: ხე-ტყის 

დამზადებას, ტყის აღდგენის ღონისძიებებს (თესლის შეგროვება, თესვა, დარგვა, 

სანერგის მოწყობა და სხვა).  განახორციელებს ხე-ტყის დახარისხებას, უზრუნველყოფს ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვასა და მავნებელ-

დაავადებების წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებას. 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს მენახშირედ, ტყის მჭრელად, ხე-ტყის დამამზადებლად, მეტყევედ, ხის მჭრელად, ხე-ტყის 

კრეისერად, ტყის მუშად სახელმწიფო სტრუქტურაში, ასევე, წვრილ, საშუალო და მსხვილ ბიზნეს ორგანიზაციაში (ლიცენზიის მფლობელები). 

დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები - სრული ზოგადი განათლება 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია სატყეო საქმეში,  

პროგრამის მოცულობა დასავარაუდოხანგრძლივობა: 
მოცულობა: 48 კრედიტი 7 სასწავლო თვე; 

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 78 კრედიტი14 სასწავლო თვე; 

სტრუქტურა და მოდულები 
„სატყეო საქმის“ პროგრამა განსაზღვრავს მეოთხე საფეხურის პროფესიულ კვალიფიკაციას. ჩარჩო დოკუმენტი მოიცავს შვიდ ზოგად მოდულს (ჯამში 

45  კრედიტი), ცხრა სპეციალიზაციის პროფესიულ/დარგობრივ  მოდულს (ჯამში 33  კრედიტი). 
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მეცხოველეობა (მესაქონლეობა) 
სახელწოდება: მეცხოველეობა (მესაქონლეობა) 

სარეგისტრაციო ნომერი: 08110-პ  

პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო 

ჩარჩოს მიხედვით: მეოთხე მისანიჭებელი პროფესიული 

კვალიფიკაცია: -მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

მეცხოველეობაში(მესაქონლებაში) საკანონმდებლო ბაზა:  

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ  

--   პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი 

მეხოველეობის სტანდარტი  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო  განათლება  

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:  

მოცულობა: 93.5 კრედიტი  

სავარაუდო ხანგრძლივობა:  17 სასწავლო თვე  

      კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:  

მესაქონლეს შეუძლია დასაქმდეს სახელმწიფო და კერძოფერმერულ 

მეურნეობებში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია მსხვილფეხა 

რქოსან პირუტყვთან. კერძოდ:  მეცხოველეობის მსხვილ მექანიზებულ 

მეურნეობებში/ კომპლექსებში; საშუალო და მსხვილ ფერმერულ 

მეურნეობებში; ნივერსიტეტების, სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტების, კერძო და საზოგადოებრივი კოლეჯების, ფერმერთა 

სადემონსტრაციო-საკონსულტაციო ცენტრების მეცხოველეობის 

ფერმებში; სამომშენებლო, სანაშენე მეურნეობებსა და ფერმებში, აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური 

განაყოფიერების სადგურებში/ცენტრებში. შესაძლოა იყოს თვითდასაქმებული.  

პროგრამის მიზანი: მოამზადოს მეოთხე საფეხურის სპეციალისტი რომელიც შეძლებს: ფერმის სამუშაოს ორგანიზებას,მუშაობის 

დროს გარემოს, შრომის უსაფრთხოების, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების  დაცვას, საქონლის სწორად მოვლა–შენახვას, 

საკვებწარმოებასა და კვებასთან დაკავშირებული საქმიანობის შესრულებას, სადგომის მოწყობას, პირუტყვის მოშენებას და 

აღწარმოებას, მათი დაავადებათა პრევენციის ღონისძიებათა შესრულებას, ხარისხიანი და მომხმარებლისთვის უვნებელი  რძის 

მიღებას (წარმოებას) და მის პირველად დამუშავებას. პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, 

რომლებიც აღჭურვილი იქნებიან პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით.  
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მეფუტკრე 

      სახელწოდება: მეფუტკრე 

ჩარჩო დოკუმენტისსარეგისტრაციო ნომერი: 08101-პ 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება 

პროფესიულიკვალიფიკაციის დონეევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 

მიხედვით:მესამე 

პროგრამის  შემუშავების სამართლებრივი საფუძვლები: 

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო; მეფუტკრის პროფესიული სტანდარტი 

მეფუტკრის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი  

პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანიაუზრუნველყოსპროფესიონალ მეფუტკრეთა მომზადება, 

რომლებიც დააკმაყოფილებენ დარგში მზარდ მოთხოვნებს. მეფუტკრეობის 

დარგთან დაკავშირებული უნარების გარდა, სტუდენტები შეიძენენ ფართოდ 

გამოყენებად, ზოგად/ტრანსფერულ უნარებს. ისინი აღჭურვილნი იქნებიან 

ცვალებადი შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტირების უნარ-ჩვევებით. 

პროგრამის მოდულური სტრუქტურა ხელს შეუწყობს როგორც ქვეყნის შიგნით 

სტუდენტთა მობილობას, ისესტუდენტთა საერთაშორისო მობილობას. 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდესსაფუტკრე 

მეურნეობებში ან შესაბამისი პროფილის გადამამუშავებელ საწარმოში, 

 ასევე შეუძლია საკუთარი ბიზნესის წამოწყება და თვითდასაქმება. 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:მეფუტკრისმესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

სწავლის შედეგები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:საფუტკრე მეურნეობის მოწყობა;მეფუტკრეობისათვი სმატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა 

ფუტკრისმოვლა-პატრონობა;მეფუტკრეობისპროდუქტებისწარმოება 

ვეტერინარულ-სანიტარიულიდასანიტარიულ-ჰიგიენური, შრომისადაუსაფრთხოებისნორმებისდაცვა 

საფუტკრემეურნეობისტექნოლოგიურიდაპირადიპროფესიულიგანვითარებისათვისმუდმივიზრუნვა 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

მოცულობა:72კრედიტი;  13სასწავლო თვე;    

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის  87კრედიტი;  16სასწავლო თვე 
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შედუღება 

პროგრამის სახელწოდება   -  შედუღება 

სარეგისტრაციო ნომერი   07310-პ 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია შედუღებაში 

მიზანი - ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც 

ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი კარდის მომზადებას. 

 

დასაქმების შესაძლებლობები - შემდუღებლები და აირმჭრელები ადუღებენ და ჭრიან ლითონის ნაწილებს აირის სანთურის, ელექტრორკალური ან სხვა 

გამაცხელებელი საშუალებების გამოყენებით, შესაბამისად დასაქმების შესაძლებლობებია შესაბამის ორგანიზაციებსა და სფეროში:  

დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის მიხედვითშემდუღებლები და აირმჭრელები -7212;  

საქსტატის ეკონომიკურ კლასიფიკატორში იდენტიფიცირებული - 25ლითონის მზანაწარმის წარმოება,მანქანების და მოწყობილობებისგარდა 

 

 

დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები 
„სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV -100/ა“, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა; 

ასაკი არანაკლებ 17 წელი; 

მესამე საფეხურის შემთხვევაში საბაზო განათლება 

 

 

სტრუქტურა და მოდულები 
მესამე საფეხურის პროფესიულიკვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიული/დარგობრივი მოდულების 

32 კრედიტი და ზოგადიმოდულების6კრედიტი,ჯამურად 38 კრედიტი. 

 

პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა 

 

მოცულობა: 38კრედიტი 

 

სავარაუდო ხანგრძლივობა: 7 სასწავლო თვე 

 

არაქართულენოვანი   სტუდენტებისათვის 53 კრედიტი 

სავარაუდო ხანგრძლივობა:   9სასწავლო თვე 
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ხის მხატვრული დამუშავება  

პროგრამის სახელწოდება: ხის მხატვრული დამუშავება  

სარეგისტრაციო ნომერი: 02123-პ 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია  ხის მხატვრულ დამუშავებაში  

მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია ხის მხატვრულ დამუშავებაში განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - გამოყენებითი ხელოვნება 

(ხელნაკეთობა), კოდი0214, სწავლების სფერო - ხის მხატვრული დამუშავება; 

მიზანი:  
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულიასაგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ხის მხატვრული დამუშავების სფეროსთვის უზრუნველყოფს 

კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას. 

ხის მხატვრული დამუშავების პროფესიული პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს 

ხისმხატვრულიდამუშავებისკვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტს, 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/წინაპირობები:საბაზო განათლება 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 
ხის მხატვრული დამუშავებაში მესამე საფეხურის 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, 

შექმნასკერძოწარმოებადააწარმოოსსაკუთარიბიზნესი. 

ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორისკოდები: 16.29; 16.29.0; 31.0; 31.01; 31.01.0. 

დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდები: 7522; 7523 

სტრუქტურა და მოდულები: 

კვალიფიკაცია „ხის მხატვრული დამუშავება“ მოიცავს 9 სავალდებულო პროფესიულ/დარგობრივ მოდულს ჯამური 46 კრედიტის ოდენობით. ხის 

მხატვრულ დამუშავებაში მესამე საფეხურისპროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს 78  კრედიტი  და  10  

კრედიტიარჩევითი მოდულები. 

 

პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა 

მოცულობა:89კრედიტი 

სავარაუდო ხანგრძლივობა:16,02 სასწავლო თვე 

არაქართულენოვანი ენოვანი  სტუდენტებისათვის 104 კრედიტი 

სავარაუდო ხანგრძლივობა:  18,72სასწავლო თვე 
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იატაკისა და ფილის სამუშაოები 

პროგრამის სახელწოდება -  იატაკისა და ფილის სამუშაოები 

სარეგისტრაციო ნომერი -  07317-პ 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 
მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია იატაკისა და ფილის სამუშაოებში  

განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის მიხედვით მიეკუთვნება დეტალურ სფეროს „მშენებლობა და სამოქალაქო ინჟინერია“, კოდი: 0732 

მიზანი 

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულია საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მშენებლობის სფეროსთვის უზრუნველყოფს 

კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას. კერძოდ იატაკისა და ფილის სამუშაოების შესასრულებლად. 

დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები: საბაზო განათლება 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:  

იატაკისა და ფილის სამუშაოებში მესამე საფეხურის 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 შენობა-ნაგებობის მშენებლობასა ან მის რეკონსტრუქცია-გაძლიერებასთან. მას სამუშაოების 

შესრულება  მოუწევს სხვადასხვა კლიმატის პირობებში.დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: სხვადასხვა სახის იატაკის მომწყობი; 

მომპირკეთებელი; ფილის დამგები;  სამუშაო რგოლის უფროსი; ბრიგადის უფროსი. 

სტრუქტურა და მოდულები 

კვალიფიკაცია „იატაკისა და ფილის სამუშაოები“ მოიცავს 8 სავალდებულო პროფესიულ/დარგობრივ მოდულს  ჯამური 53 კრედიტის 

ოდენობით.ატაკისა და ფილის სამუშაოებში მე-3 საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს 77 

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.პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა, სასურველია, დაიგეგმოს შემდეგი 

თანმიმდევრობით: ზოგადი მოდულები, საერთო  სავალდებულო პროფესიული მოდულები, შემდეგ კი თითოეული კვალიფიკაციის 

შესაბამისად განსაზღვრულ კონცენტრაციებში მოცემული პროფესიული მოდულები. 

პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა 

მოცულობა:    77  კრედიტი 

სავარაუდო ხანგრძლივობა:  13,86    სასწავლო თვე 
არაქართულენოვანი   სტუდენტებისათვის   92 კრედიტი 

სავარაუდო ხანგრძლივობა: 16,56   სასწავლო თვე 
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ვეტერინარია 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - ვეტერინარია  V საფეხური 

სარეგისტრაციო ნომერი  -  პ 09111 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია ვეტერინარიაში 

განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის მიხედვით აღნიშნული კვალიფიკაცია განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - „ვეტერინარია“ 

(კოდი 0841), აღმწერი- „შეისწავლისცხოველებისდაზიანებებისადადაავადებებისპრევენციას, დიაგნოსტიკასადამკურნალობას, 

ასევემათზოგადმოვლას. მოიცავს ვეტერინარულკლინიკაშიავადმყოფი, დაშავებულიდადაუძლურებულიცხოველებისმკურნალობას. 

ასევემოიცავსვეტერინარისასისტენტისპროგრამასაც.“. 

მიზანი 

პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური ვეტერინარი ტექნიკოსის მომზადება, 

რომელიც, უფლებამოსილების ფარგლებში,შეძლებს ცხოველთამკურნალობას, მათდაავადებებსადადაზიანებებზე, ვეტერინარი ქირურგის 

ასისტირებას, დაკვლის წინა და დაკვლის შემდგომ პროცესებში მონაწილეობას და სხვ. 

დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 

დასაქმების შესაძლებლობები 

ვეტერინარიაში მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შესაძლოა დასაქმდეს ვეტერინარულ კლინიკაში, ფერმერულ 

მეურნეობაში, ვეტერინარულ აფთიაქში, ზოოპარკში, და ლექსიკა - ზოომაღაზიაში, ცხოველთა თავშესაფარში, ვეტერინარულ 

ლაბორატორიაში, საკონსულტაციო ცენტრებში, ვივარიუმში, ცხოველთა სასაკლაოზე, ხორცის გადამამუშავებელ საწარმოებში, 

ვეტერინარული პრეპარატების, ხელოვნური დათესვლის საწარმოებში, ცხოველური ნედლეულის გადამამუშავებელ საწარმოებში. ასევე 

შესაძლოა იყოს თვითადასაქმებული. დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის - ISCO-08–ს მიხედვით დასაქმების სფეროები (3240) 

დამხმარე პერსონალი/სპეციალისტი ვეტერინარიაში ვეტერინარ-ტექნიკოსი ექთან-ვეტერინარი ვეტერინარის ასისტენტი 

საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი ეკონომიკური საქმიანობის სახეები (2016 წ.) - სექცია M პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური 

საქმიანობები, განყოფილება 75 - ვეტერინარული საქმიანობები 

სტრუქტურა და მოდულები  

ვეტერინარიის ჩარჩო დოკუმენტი მოიცავს 120 კრედიტის რაოდენობის შემდეგი სახის მოდულებს: 

ზოგადი მოდულები  ჯამურად 16 კრედიტი 

დარგობრივი საბაზისო მოდულები ჯამურად 42 კრედიტი 

პროფესიული/დარგობრივი მოდულები ჯამურად 22 კრედიტი 

კლინიკური სწავლების მოდულები ჯამურად 40 კრედიტი 

პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა: 

მოცულობა:   120 კრედიტი, 22 თვე 

არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის  150 კრედიტი, 27 თვე 
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ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება 

სარეგისტრაციო ნომერი: 09112-პ 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია სასურსათო პროდუქტების წარმოებაში 

განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორში აღნიშნული კვალიფიკაციები შეესაბამება - ,,საკვები პროდუქტების გადამუშავება“- კოდი 

0721, აღმწერი - „საკვები პროდუქტების გადამუშავება - შეისწავლის საკვები პროდუქტებისა და სასმელების გადამუშავებასა და შეფუთვას, 

ასევე საკვები პროდუქტების წარმოებისა და დისტრიბუციის დროს გამოყენებულ მოწყობილობებსა და პროცედურებს“. 

მიზანი 

შემუშავებული იქნას ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი სპეციალისტის მომზადება,რათა შრომის 

ბაზარი უზრუნველყოფილ იქნას  კონკურენტუნარიან კადრით სასურსათო პროდუქტების წარმოებისთვის. 

დაშვების წინაპირობა სრული ზოგადი განათლება 

დასაქმების შესაძლებლობები  

სასურსათო პროდუქტების წარმოებისშესაბამისი მიმართულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისკურსდამთავრებულს 

შეუძლია დასაქმდეს ხორცის გადამმუშავებლად,საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორად 

სახელმწიფო ან კერძო კომპანიებში.ეროვნული კლასიფიკატორი ეკონომიკური საქმიანობის სახეები(2016წ.) სფერო განსაზღვრულია - სექცია 

C - დამამუშავებელი მრეწველობა: 10 -კვების პროდუქტების წარმოება. 

დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO): 8160 - საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორები, 

7511 - ხორცის და მსგავსი საკვები პროდუქტების გადამმუშავებლები. 

სტრუქტურა და მოდულები  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ,,სასურსათო პროდუქტების წარმოება“ მოიცავს  მეოთხე საფეხურის პროფესიულ 

კვალიფიკაციას სასურსათო პროდუქტების წარმოებაში კერძოდ  „ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება“;  

სასურსათო პროდუქტების წარმოებაში მეოთხე საფეხურისპროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად ,,ხორცისა და ხორცპროდუქტების 

წარმოების“ კონცენტრაციის/არჩევითი მიმართულების გავლის შემთხვევაში,პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 85 

კრედიტი, რომელთაგან 15 კრედიტი არის ზოგადი მოდულები,18 კრედიტი არის საერთო სავალდებულო პროფესიული/დარგობრივი 

მოდულები, 52კრედიტი არის პროფესიული/დარგობრივი მოდულები. 

 

პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა: 

მოცულობა:   85 კრედიტი, 15,3 თვე 

არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის  115 კრედიტი, 20,7 თვე 
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1. პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამა  -ვებტექნოლოგიები / Web Technology 

2. სარეგისტრაციო ნომერი06114-ს 

 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ვებტექნოლოგიებში/SecondaryVocational 

Qualification in Web Technology 

4. მიზანი:  

პროგრამის მიზანია ვებტექნოლოგიების სფეროსთვის უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, რომლებიც შეძლებენ თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნან ვებგვერდისთვის ვებინტერფეისის როგორც დიზაინი, ასვე - დეველოპინგი (front_ის მხარე). 

5. დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება 

6. 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 

 

7. სტრუქტურა და მოდულები 

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის პროგრამა „ვებტექნოლოგიები“მოიცავს 6 ზოგად მოდულს - ჯამური 17 კრედიტის მოცულობით, 

9პროფესიულმოდულს - ჯამური 46 კრედიტის მოცულობით. 

ვებტექნოლოგიებშისაშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 63 კრედიტი 

და ერთი არჩევითი მოდული -ჯამური 2 კრედიტი, სულ 65 კრედიტი. 

„ 

„ვებტექნოლოგიიის“ “ პროგრამაში: „მოდულების, ქართულიენა A2 და ქართულიენა B1გავლასავალდებულოა 

მხოლოდიმპროფესიულისტუდენტებისთვის,რომლებმაცპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაზესწავლისუფლებამოიპოვეს 

„პროფესიულიტესტირებისჩატარებისდებულებისდამტკიცებისთაობაზე“ საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრის 2013 წლის 27 

სექტემბრისბრძანება№152/ნბრძანებითდამტკიცებულიდებულებისმე-4 მუხლისმე-2 

პუნქტითგათვალისწინებულრუსულ,აზერბაიჯანულანსომხურენაზეტესტირებისგზით. აღნიშნული პირებისათვის 

პროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაზესწავლებაიწყებაქართულიენისმოდულებით.“ 

პროგრამისმოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა: 

 

 მოცულობა:ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის65 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა, 12  თვე 

 მოცულობა არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის  95კრედიტი,  

 სავარაუდო ხანგრძლივობა 17 თვე 
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  1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/Construction of Transport 

Infrastructure 

2.სარეგისტრაციო ნომერი      - 07318-პ 

 3.მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია საგზაო მშენებლობაში/ Basic 

Vocational Qualification in RoadConstruction 

4.მიზანი: 

პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის 

სფეროს უზრუნველყოფს კომპეტენტური კადრებით, რომლებიც შეძლებენ გზების (საავტომობილო და სარკინიგზო) მშენებლობას, 

მომსახურებას. 

5.დაშვების წინაპირობა -  საბაზო განათლება. 

6.დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

,,საავტომობილო გზების მშენებლობის“კონცენტრაციის გავლის შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ სახელმწიფო ან კერძო 

ორგანიზაციაში, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებული იქნება გზების მშენებლობასთან, რეაბილიტაციასა დ აექსპლუატაციასთან. 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 42.1 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 9312 

 7.სტრუქტურა და მოდულები 

„საავტომობილო გზების მშენებლობის“ გავლის  შემდეგ საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს ჯამურად 79 კრედიტი, რომელთაგან 14 კრედიტი არის ზოგადი მოდულები, 18 კრედიტი არის საერთო პროფესიული 

მოდულები, 47 კრედიტი არის კონცენტრაცია საავტომობილო გზების მშენებლობის მოდულები. დაერთ არჩევით მოდულს 5 

კრედიტის მოცულობით.„მოდულის, ,,ქართულიენა A2“ (15კრედიტი) 

გავლასავალდებულოამხოლოდიმპროფესიულისტუდენტებისთვის,რომლებმაცპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაზესწავლ

ისუფლებამოიპოვეს„პროფესიულიტესტირებისჩატარებისდებულებისდამტკიცებისთაობაზე“საქართველოსგანათლებისადამეცნიე

რებისმინისტრის2013წლის27სექტემბრის№152/ნ ქართულ  

ენაზეტესტირებისგზით.აღნიშნულიპირებისათვისპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაზესწავლებაიწყებაქართულიენიმოდუ

ლით.  

პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა: 

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის   84 კრედიტი, 16  თვე 

არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის  99კრედიტი, 18 თვე 
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საგანმანათლებლო პროფესიული პროგრამების შაფასების სისტემა 

ა) პროფესიული სტანდარტების საფუძველზე შექმნილი პროგრამების შაფასების სისტემა 
               კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია მხოლოდ  სილაბუსით გათვალისწინებული  სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, 

რაც აისახება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #121/ნ 2010წლის 10 დეკემბერი ქ. 

თბილისი.“პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის  დამტკიცების შესახებ“მუხლი 4. 

პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება ამ მუხლის პუნქტით 2 (ა) გათვალისწინებული ერთ–ერთი დადებითი შეფასების 

მეშვეობით.  შეფასების სისტებით დასაშვებია:   

ა) ხუთი სახის დადებითი შეფასება:  

ა.ა) (ა) ფრიადი -  მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  

ა.ბ) (ბ) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  

ა.გ) (გ) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71–80%;  

ა.დ) (დ) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61–70%;  

ა.ე) (ე) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51–60%;  

ბ) ორი სახის  უარყოფითი შეფასება:  

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასები 41–50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და რომ ეძლევა შესაძლებლობა, ჩააბაროს დამატებითი გამოცდა დამოუკიდებლად მუშაობის შემდეგ;  

ბ.ბ) (F) ჩაჭრა 40% ან ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას 

საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. სასწავლო კურსის/მოდულის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია და მითითებულია 

100 ქულაში შუალედური და საბოლოო შეფასების წილი.  

დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგების ერთჯერადი შეფასება მხოლოდ საბოლოო გამოცდის საფუძველზე. 

შეფასება უნდა მოიცავდეს: ა) შუალედურ შეფასებას;  

ბ) საბოლოო გამოცდის შეფასებას; საბოლოო გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში გამოცდიდან, სულ მცირე, 

10 დღეში პროფესიულ სტუდენტს დამატებითი გამოცდის ჩაბარების უფლება აქვს. სასწავლო კომპონენტისათვის გამოყოფილი 

კრედიტების ჩათვლა შესაძლებელია საბოლოო შეფასებისას დადებითი შედეგების მიღების შემთხვევაში;  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ საკონტაქტო საათებზე დასწრება 

სავალდებულოა კოლეჯის მიეერ შემუშავებული მარეგულირებელი აქტის შინაგანაწესის, სესაბამისად. სტუდენტის მიერ 

პროგარმის ფარგლებში გამოყოფილი საკონტაქტო  საათების 20%-ზე მეტის გაცდენის შემთხვევაში სტუდენტს უწყდება 

სტუდენტის სტატუსი .  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის შეფასება ხდება მრავალკომპონენტიანი სისტემით 

და დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად-მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის 

საფუძველზე  შეფასება. შეფასების სისტემა შედგენილია მოქმედი სტქნდრტის შესაბამისად და გაწერილია სილაბუსში. 

ნებისმიერ სასწავლო კომპონენტში შეფასება ითვალისწინებს I/II შუალედურ შეფასებას და დასკვნით გამოცდის შეფასებას.  
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ბ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროგრამების  

შეფასების სისტემა: 

1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.  

2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.  

3. 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.  

4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს 

სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე.  

5. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში.   

დუალურ პროგრამაში პროგრამების შეფასების სისტემა:  

კრედიტი მიენიჭება მიღწეული სწავლის შედეგის დადასტურებისას. სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია 

შემდეგ შემთხვევებშიც:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით (ჩათვლა);  

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება  განათლების და მეცნიერების მინისტროს 

მიერ  დადგენილი წესით;  

გ)  სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით.  

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.  

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა მოხდეს 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  შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს 

უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. ეფასების 

მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.   
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