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ზოგადი ინფორმაცია 

 

სახელწოდება:  შპს  ბიზნესის და ტექნოლოგიების  აკადემია 

საქმიანობის სამართლებრივი ფორმა: შპს 

 საკონტაქტო ინფორმაცია: 

მისამართი:  ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208, ც. დადიანის  ქ.28, 

ქ.საჩხერე გომართელის ქ.10 

საფოსტო ინდექსი: 0104 

ტელეფონი : 2 24 95 57 

ოფიციალური საიტი:  www.bta.edu.ge 

ელექტროული  ფოსტა: btaedu@yahoo.com 

 რექტორი:  სოფიო მაჭარაშვილი 
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საქართველოში პროფესიული განათლების უდიდესი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, თანამედროვე 

გამოწვევების, შრომის ბაზრის მოთხოვნილებების და საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით   

    ხედვა:  

 

   2020  წელს   შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში მიღებული პროფესიული  განათლების 
ხარისხი  პასუხობდეს   შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, რომელსაც აქვს მაღალი ნდობა და აღიარება, 
როგორც ადგილობრივ,  ისე - საერთაშორისო  დონეზე.  
    ხედვაში ასახული მდგომარეობის მიღწევაში აკადემიის მონაწილეობა განისაზღვრება იმ მიზნებითა და 
ამოცანებით, რომლებსაც აკადემია შეიმუშავებს წინამდებარე სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში.  

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის მისიაა: 
   მთელი სიცოცხლის განმავლობაში განათლების  მიღების შესაძლებლობების  ხელშეწყობა, ამ მიზნით  
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი თეორიული  ცოდნის და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე 
სხვადასხვა მიმართულებით სპეციალისტების მომზადება შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით 
უზრუნველყოფილ  კონკურენტულ სასწავლო გარემოში; 
ადგილობრივი და საერთაშორისო სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემის შექმნა და  
განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ერთობლივი პროგრამების დაგეგმვას   და განვითარებას; 
პერსონალის განვითარებისათვის მუდმივი ზრუნვა; 
სტუდენტთა კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას. 
ღირებულებები 

 ხარისხის განვითარებაზე  მუდმივი ზრუნვა; 
 გუნდურობა;  
 გამჭვირვალობა; 
 თვითგანვითარება; 
 სამართლიანობა. 
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რექტორის მისალმება 

მოგესალმებით  მოხარული ვარ, რომ დაინტერესდით ჩვენი აკადემიით, მინდა რამდენიმე 
სიტყვით შეგიქმნათ წარმოდგენა ჩვენს შესახებ 

აკადემიის  პრიორიტეტებია: 
კვალიფიციური  პერსონალი; 

საკუთარი შენობა ორ მისამართზე; 
სწავლების ხარისხის მაღალი დონე; 

მიღება უგამოცდოდ; 
გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი; 

 
ხარისხიანი პროფესიული განათლება მიიღე ჩვენთან, რაც თქვენი დასაქმების 

საწინდარია; 
 

  

„ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია“ 26 წლიანი
საგანმანათლებლო გამოცდილების მქონე სასწავლო

დაწესებულება

სოფიო მაჭარაშვილი
ბიზნესის ადმინისტრირების

დოქტორი

I სასწავლო კორპუსი

II სასწავლო კორპუსი
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აკადემიის გარემო
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ამჟამად BTA აკადემია ახორციელებს შრომის ბაზარზე
მოთხოვნად 7 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი
ტექნოლოგიები

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი

ბუღალტრული აღრიცხვა

ინფორმაციის ტექნოლოგია

ვებ ინტერფეისის დიზაინერი

საექთნო

ტუროპერატორი

1

2

3

4

5

6

7
 

 

აკადემიაში მიმდინარეობს
დამსაქმებელთა ბაზრის კვლევის მიხედვით დასახელებული
პრიორიტეტული სპეცილობების საავტოორიზაციო მზადება

მშენებლობის მწარმოებელი

საოფისე საქმე

საბაჟო საქმე

1

ელექტროობა

2

3

4

აღმზრდელი
5
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შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული
სასერტიფიკატო პროგრამის განხორციელების

უფლების მოპოვება თბილისსა და ბათუმში

 

აკადემიის ინიციატივით, 
გამოიცა

შრომის უსაფრთხოების დარგის განმავითარებელი
სახელმძღვანელოები
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შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული 
პროგრამის ფარგლებში 

ენერგო-პრო ჯორჯიას 30 
თანამშრომელი გადის
გადამზადების კურსს

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა
ასოციაციის 30 წარმოამდგენელმა
გაიარა კურსი

წარმატებული კორპორაციული
თანამშრომლობა

 

BTA მუდმივად ზრუნავს ხარისხის სისტემის
გაუმჯობესებაზე

როგორც ეროვნული, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების
მოთხოვნის დონეზე.

ამის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია ISO 9001:2015 
სტანდარტის დანერგვის პროცესი, რომლის ფარგლებშიც

მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს შეხვედრები და შესაბამისი
დოკუმენტების მომზადება.
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სიგელები

2016 და 2017 წელს კერძო კოლეჯების ასოციაციის
მიერ განხორციელებულ ბრენდირების პროექტში
აკადემია დაჯილდოვდა უმაღლესი შეფასებით 5-5 

ვარსკვლავით და გადაეცა შესაბამისი სერტიფიკატი.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისა ინიციატვით და აჭარის
სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელშეწყობით გამართულ

სემინარზე აკადემიის რექტორს სავაჭრო სამრეწველო პალატის
ხელმძღვანელმა წევრობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი

გადასცა

მომსახურების სააგენტოს მიერ გამართულ 2018 წლის
შემაჯამებელ კონფერენციაზე – წლის საუკეთესო

პარტნიორის ტიტულით ბიზნესისა და ტექნოლოგიების
აკადემია დაჯილდოვდა

2015 წელს მოდულური პროგრამის დანერგვისა და
განხორციელებისთვის განათლების ხარისხის განვითარების

ეროვნული ცენტრის მიერ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების
აკადემია მადლობის სიგელით დაჯილდოვდა

 

 

 

კერძო კოლეჯების ასოციაციის მიერ 2016 და 2017 წელებში კერძო
კოლეჯებს შორის ჩატარდა ბრენდირება, სადაც აკადემიამ მიიღო

უმაღლესი შეფასება და მოიპოვა ბრენდირების 5 ვარსკვლავი

პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის მიზნით
აკადემია გაწევრიანდა დამსაქმებელთა ასოციაციაში
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კერძო კოლეჯების ასოციაციის მიერ 2016 და 2017 წელებში კერძო
კოლეჯებს შორის ჩატარდა ბრენდირება, სადაც აკადემიამ მიიღო

უმაღლესი შეფასება და მოიპოვა ბრენდირების 5 ვარსკვლავი

პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის მიზნით
აკადემია გაწევრიანდა დამსაქმებელთა ასოციაციაში
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წარმატებულად განხორციელებული
მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების

სახელმწიფო პროგრამა
 ბუღალტერი
 ლოგისტიკა
 ვებტექნოლოგიები
 კომპიუტერული გრაფიკა
 ინფორმაციული
ტექნოლოგი
 კომპიუტერული ქსელები
 ექთნის თანაშემწე
 ბაგა ბაღის აღმზრდელი
 ტუროპერატორი

 

აკადემიის საკუთრებაში არსებული
მიკროავტობუსი,  ყოველი ლექციის
დაწყება-დასრულებისას ემსახურება

სტუდენტებს და მოსარგებლეებს

 

 

 

 

 

მრავალფეროვანი  სტუდენტური ცხოვრება 
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გამწვანების აქცია

გავუფრთხილდეთ გარემოს, რომელშიც და
რომლითაც ვცხოვრობთ

 
 

პ რ ო ფ ო რ ი ე ნ ტ ა ც ი ა 
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აკადემია აქტიურად მუშაობს პროფორიენტაციის მიმართულებითაც . საკუთარი 
ტრანსპორტით უმასპინძლა 20-მდე საჯარო სკოლის მოსწავლეს, რომლებსაც სასწავლო 

გარემოს, კლას-კაბინეტებს, სწავლების სპეციფიკას აცნობენ დარგის სპეციალისტები. 
მოსწავლეები მოწონებას გამოხატავენ და აკადემიაში სწავლის გაგრძელების  სურვილს 

გამოთქვავენ 

                   

 
 

           
 

ც ნ ო ბ ი ლ ი    ა დ ა მ ი ა ნ ე ბ ი   ა კ ა დ ე მ ი ა შ ი  
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დამსაქმებელი/დარგის სპეციალისტები 
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      სახელწოდება: ტუროპერატორი 
 

I. პროგრამის ხელმძღვანელი: კარლო 
ნადირაშვილი, ნინა კეკელიძე 

II. ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება, რომლის 

საფუძველზეც შემუშავებულია პროგრამა : 

ტუროპერატორი 

 

III. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, 

რომლის საფუძველზეც შემუშავებულია 

პროგრამა:10101-პ 

IV. პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:  მეხუთე 

V. მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:ტუროპერატორის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

VI. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:სრული ზოგადი განათლება 

VII. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირი დასაქმდება: ტურისტულ (ტუროპერატორული) კომპანიაში, იმუშავებს 

ინდივიდუალურად, როგორც ინდ. მეწარმე. 

VIII. პროგრამის მიზანი: 

ტუროპერატორის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  მიზანია მოამზადოს 

კვალიფიციური ტუროპერატორი,   მისცეს  საჭირო თეორიული ცოდნა და გამოუმუშაოს პრაქტიკული უნარ–

ჩვევები, რათა შეძლოს კვალიფიკაციის შესაბამისად  დასაქმება. 

IX. სწავლის შედეგები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირი შეძლებს: 

 სერვის მომწოდებლების შერჩევას; 

 მომწოდებლებთან ურთიერთობის დამყარებას, ფასის შეთანხმებას, კონტრაქტის გაფორმებას; 

 ტურპაკეტების შექმნა/გაყიდვას; 

 ტურის მომზადება, დაგეგმვა და ორგანიზებას’ 

 გიდის, ტრანსპორტის, კვების ობიექტების და განთავსების საშუალებების შერჩევას; 

 ტურის მიმდინარეობის კონტროლს. 

X. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

      მოცულობა: 

 ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის  104 კრედიტი 

 არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის  134 კრედიტი 

 ხანგრძლივობა:  

 ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის  18 სასწავლო თვე 

 არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის 23 სასწავლო თვე 

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

რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.“  

                             ქართული ენა  A2 15 კრედიტი 

                             ქართული ენა  B1 15 კრედიტი 

XI. პროფესიული სტუდენტის მიღწევების  შეფასება: 

 კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

 სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

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

ბ) არაფორმალური  განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება განათლების და 

მეცნიერების   მინისტრის მიერ დადგენილი  წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

 არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

 განმავითარებელი შეფასება ხორციელდება  როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

 განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის 

შეფასებას: 
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ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება 

აქვს დაადასტუროს სწავლის შედეგი პროგრამის დასრულებამდე ან იმ მოდულის დაწყებამდე, რომლის  

წინაპირობაც არის მოდული, რომლის შედეგიც ვერ დაადასტურა, შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია  

მოდულებში.  

 

XIII. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის 

პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

 

XIV. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე   (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის: 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან 

მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი 

სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - XIII პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 
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სახელწოდება: პრაქტიკოსი ექთანი(მილევადი) 
 პროგრამის ხელმძღვანელი: მარიამ მიქაძე,ქეთევან 

გარსევანიშვილი 

   ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება, რომლის საფუძველზეც 

შემუშავებულია  : პრაქტიკოსი ექთანი 
II. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგიტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც 

შემუშავებულია  : 09101-პ 

III. პროფესიული  კვალიფიკაციის დონე ევროპული საკვალიფიკაციო 

ჩარჩოს მიხედვით:  მეხუთე 

IV. მისანიჭებელი  პროფესიული კვალიფიკაცია:   პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

V. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  სრული ზოგადი განათლება 
 

VI. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:  

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს 

ა) ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში: 

  სტაციონარი 

 ამბულატორია 

 დიაგნოსტიკური ცენტრი 

 პირველადი ჯანდაცვის ობიექტები 

 რეაბილიტაციის ცენტრები 

 ესთეტიკური ცენტრები 

 გადაუდებელი დახმარების ცენტრები 

 სასწრაფო გადაუდებელი ცენტრები 

ბ) სხვადასხვა ინსტიტუციაში: 

 ბინაზე მომსახურება/პატრონაჟი 

 პანსიონატები (ბავშვთა, მიუსაფართა, მოხუცთა სახლები) 

 პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებები 

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები 

 კვების ობიექტები 

  გ) ჯანდაცვის ორგანიზაციაში 

 ჯანდაცვის სამინისტრო 

VII. პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანია  პროფესიულ სტუდენტს მისცესსაექთნო საქმისათვის საჭირო  ბაზისური თეორიული  

ცოდნა და კლინიკური უნარ–ჩვევები, რის საფუძველზეც  წარმატებით  შეასრულებს  პრაქტიკოსი ექთნის 

პროფესიულ როლსა და ფუნქციებს,  საექთნო საქმის ძირითადი  ღირებულებების,ეთიკური და  

სამართლებრივი ასპექტების   გათვალისწინებით. 

VIII.    სწავლის შედეგები: 

პროგრამისდასრულების შემდეგპირს   შეუძლია: 

 საექთნოპროცესისმართვა; 

 კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და ჯანდაცვის გუნდთან; 

 ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებების დაცვა; 

 სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება; 

 პროფესიული განვითარებისათვის ზრუნვა. 

 

X. პროგრამის  მოცულობა    და  ხანგრძლივობა:   

მოცულობა:  

 ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის  118  კრედიტი 

 არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის 148  კრედიტი 

ხანგრძლივობა: 

 ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის   22 სასწავლო თვე 

 არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის 27  სასწავლო თვე 

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

პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის 
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პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.“  ქართული ენა  

A2 15 კრედიტი 

             ქართული ენა  B1 15 კრედიტი 

 

XII. პროფესიული სტუდენტის მიღწევების  შეფასება 

 კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

 სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების  აღიარებით 

(ჩათვლა); 

ბ) არაფორმალური  განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება განათლების 

და მეცნიერების   მინისტრის მიერ დადგენილი  წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

 არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

 განმავითარებელი შეფასება ხორციელდება  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 შეფასების მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება 

აქვს დაადასტუროს სწავლის შედეგი პროგრამის დასრულებამდე ან იმ მოდულის დაწყებამდე, რომლის  

წინაპირობაც არის მოდული, რომლის შედეგიც ვერ დაადასტურა, შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია  

მოდულებში.  

XIII. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის 

პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

 

XIV. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე   (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის: 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან 

მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი 

სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - XIII პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 
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 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი 
 

1. ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება, რომლის საფუძველზეც შემუშავებულია პროგრამა :  ბაგა-ბაღის 

აღმზრდელი პედაგოგი 

 

II. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი,რომლის 

საფუძველზეც შემუშავებულია პროგრამა  :   01101-პ 

 

III. მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: ბაგა-ბაღის 

აღმზრდელი პედაგოგის მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

IV. დაშვების წინაპირობა:   სრული ზოგადი განათლება 

 

V. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:  

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ბაგა-ბაღში, 

სასკოლო მზაობის პროგრამებში, კერძო საბავშვო დაწესებულებებში, საბავშვო გასართობ ცენტრებში, დღის 

ცენტრებში, სკოლამდელი ასაკის ბავშვის მომსახურების  

ცენტრებში და ა.შ. 

 

VI.  მიზანი:  

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი-პედაგოგის პროგრამის მიზანია   კვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც 

შეძლებს ადრეულ ასაკში ბავშვზე ზრუნვას, მის აღზრდას და განვითარებას. ამ მიზნებისთვის ის 

უზრუნველყოფს უსაფრთხო და განმავითარებელ სააღმზრდელო გარემოს და ამ პროცესში შეძლებს   ბავშვის 

ოჯახთან, ბაღის კოლექტივთან, სფეროს წარმომადგენლებთან კომუნიკაციას  და საკუთარ პროფესიულ 

განვითარებაზე ზრუნვას. 

 

VII. სწავლის შედეგები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება; 

 სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი თავისებურებების, 

ინტერესების, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით; 

 სააღმზრდელო პროცესის მართვა  პოზიტიური გაძღოლის პრინციპების გამოყენებით; 

 წარმატებული, უსაფრთხო მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს  შექმნა 

VIII. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება: 

 

   შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შეიმუშავებს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამას. მოდულური პროგრამის ადაპტირება/დანერგვისთვის რექტორის 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით იქმნება შიდა  სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც შედის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი შესაბამისი  პროგრამის ხელმძღვანელი და მოდულების   

განმახორციელებელი პირები. შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს ყველა 

სავალდებულო ზოგად და სავალდებულო პროფესიულ მოდულს.    მოდულური  პროგრამებს  თან ერთვის  

მოდულები; 

IX. პროგრამის  მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

 

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი  პედაგოგის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  მოცულობა  

 ქართულენოვანი  პროფესიული სტუდენტებისათვის:   101 კრედიტი 

 არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვი: 131  კრედიტი    

ხანგრძლივობა: 

  ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის  16  სასწავლო თვე 

 არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის  21   სასწავლო თვე 
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 „მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ 

ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით. 

 ქართული ენა  A2 15 კრედიტი 

 ქართული ენა  B1 15 კრედიტი 

 

X. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება: 

 პროფესიულ სტუდენტს კრედიტი მიენიჭება  სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების შემდეგ.   

 სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

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

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება განათლების და 

მეცნიერების მინისტრის მიერ 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 შეფასების მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს 

დაადასტუროს სწავლის შედეგი პროგრამის დასრულებამდე ან იმ მოდულის დაწყებამდე, რომლის  

წინაპირობაც არის მოდული, რომლის შედეგიც ვერ დაადასტურა, შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია  

მოდულებში.  

XI. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

      პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის 

პრეროგატივას. 

    პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

 

XIII.   სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე      (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის: 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან 

მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი 

სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - XII  პუნქტით გათვალისწინებული 

წესით. 
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ბუღალტრული აღრიცხვა 
1. ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება, რომლის საფუძველზეც 

შემუშავებულია პროგრამა  - ბუღალტრული აღრიცხვა - 

Accounting 

 

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის 

საფუძველზეც შემუშავებულია პროგრამა   -   04114-პ 

 

3. 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.“ 

 

4. მიზანი 

  ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამის მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური ბუღალტერი, რომელიც 

მონაწილეობას მიღებს სამეწარმეო, არასამეწარმეო, სახელმწიფო ორგანიზაციის/დაწესებულების ან პირის 

სააღრიცხვო პოლიტიკის დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და წარმართვაში. შეძლებს  ფინანსური, ბუღალტრული 

ანგარიშებისა და ჩანაწერების შემოწმებას და ანალიზს,  უზრუნველყოფს მათ შესაბამისობას დადგენილ 

კანონმდებლობასა და სტანდარტებთან; ახორციელებს  ბუღალტრულ გატარებებს; ადგენს  და დადგენილი წესით 

წარადგენს საგადასახადო დეკლარაციებს; უზრუნველყოფს საგადასახადო ვალდებულებების გადარიცხვას 

სახელმწიფო ბიუჯეტში; შეუძლია   ფინანსურ ანგარიშგების, პირველად სააღრიცხვო და სხვადასხვა სახის 

ფინანსურ დოკუმენტაციის შედგენა  გარე და შიდა მომხმარებლებისათვის. 

5. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 

 

6. კურსდამთავრებულთა კარიერული 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 

 

 

7. სტრუქტურა და მოდულები  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 3 ზოგადი მოდულს 11 კრედიტის მოცულობით და 16 

პროფესიულ მოდულს 88 კრედიტის  მოცულობით.  ბუღალტრული აღრიცხვაში უმაღლესი პროფესიული 

კვალიფიკაციის მისანიჭებლად პროფესიულმა  სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 99 კრედიტი.  

  მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ ჩარიცხული პირებისთვის, 

რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით. 

ქართული ენა  A2 15 კრედიტი 

ქართული ენა  B1 15 კრედიტი 

 

პროგრამის  მოცულობა : 

 ქართულენოვანი  პროფესიული სტუდენტებისათვის:    99  კრედიტი 

 არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვი:   129 კრედიტი    

პროგრამის   ხანგრძლივობა: 

  ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის  16  სასწავლო თვე 

 არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის   21  სასწავლო თვე 
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8. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის  შესაბამისი სწავლის შედეგები:  

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს 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 ბუღალტრულ აღრიცხვა ეკონომიკური საქმიანობის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით; 

7. აწარმოოს  კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვაზე; 

8. აწარმოოს მმართველობითი აღრიცხვა; 

9. შეასრულოს  ეკონომიკური ანალიზი. 

 

  

9. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

       სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

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

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება განათლების და მეცნიერების 

მინისტრის მიერ 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 შეფასების მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება 

აქვს დაადასტუროს სწავლის შედეგი პროგრამის დასრულებამდე ან იმ მოდულის დაწყებამდე, რომლის  

წინაპირობაც არის მოდული, რომლის შედეგიც ვერ დაადასტურა, შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია  

მოდულებში.  

 

  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში 

ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე 
კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 
პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და 
კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების 

მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, 

კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების 

გათვალისწინებით: 

 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., 

ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 
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 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

10.   პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

  

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის 

პრეროგატივას. 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

 

 

11. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე 

დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 
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ვებ ინტერფეისის დიზაინერი 
 

1. ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება, რომლის 

საფუძველზეც შემუშავებულია პროგრამა:   ვებ 

ინტერფეისის დიზაინერი 

 

II. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო 

ნომერი,რომლის საფუძველზეც 

შემუშავებულია პროგრამა:   : 06107-პ 

 

III. მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:  ვებ ინტერფეისის დიზაინერის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

 

IV. საკანონმდებლო ბაზა: 

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 ვებ ინტერფეისის დიზაინერის პროფესიული სტანდარტი 

 

V. დაშვების წინაპირობა:   საბაზო განათლება 

 

VI. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

ვებ ინტერფეისის დიზაინერის პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ვებ სტუდიაში, 

ციფრული მარკეტინგის ან სხვა ტიპის სარეკლამო სააგენტოში და ონლაინ კომპანიაში. ასევე, შესაძლებელია 

თვითდასაქმება და კერძო შეკვეთების შესრულება. 

 

VII. მიზანი:     

ვებ ინტერფეისის დიზაინერის პროგრამის მიზანია პირს მისცეს ვებ ინტერფეისის დიზაინერისათვის საჭირო 

თეორიული ცოდნა და გამოუმუშაოს პრაქტიკული უნარ–ჩვევები, იმისათვის რომ დაამზადოს ორგანიზაციის ან 

კერძო პირების ხარისხიანი ვიზუალური პრეზენტაცია ვებ სივრცეში; შეძლოს ვებ საიტებისთვის საჭირო 

სხვადასხვა ტიპის ვიზუალური ელემენტების (ფოტო/ილუსტრაციები) შექმნა და დამუშავება; შეძლოს ვებ 

საიტის ინდივიდუალური  და შემდგომ იმ ინტერფეისის აგება; აგებული ინტერფეისისთვის, სხვადასხვა ტიპის 

ინტერაქტიული ელემენტების გამოყენება და ასევე თავისი ეფექტების შემუშავება. 
 

VIII. სწავლის შედეგები: 

ვებ ინტერფეისის დიზაინერის პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია : 

 რასტრული და ვექტორული გამოსახულების შექმნა, რედაქტირება/ტრანსფორმაცია, 

სხვადასხვა ეფექტებით დამუშავება, თვისებების განსაზღვრა, სასურველ ფორმატში შენახვა; 

 ვებ საიტის კონცეფციის შემუშავება; 

 ვებ საიტის ინტერფეისის გრაფიკული დიზაინის მომზადება  გრაფიკულ რედაქტორების 

საშუალებით; 

 ვებ საიტის ინტერაქტიული პროცესების სცენარის ჩამოყალიბება და  შესაბამისი ვიზუალური 

ელემენტების შემუშავება/შერჩევა 

 მარტივი ვებ საიტის მარკირება და სტილებით გაფორმება 

IX. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება: 

            

     შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შეიმუშავებს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამას. მოდულური პროგრამის ადაპტირება/დანერგვისთვის რექტორის 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით იქმნება შიდა  სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც შედის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი შესაბამისი  პროგრამის ხელმძღვანელი და მოდულების   

განმახორციელებელი პირები. შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს ყველა 

სავალდებულო ზოგად და სავალდებულო პროფესიულ მოდულს.    მოდულური  პროგრამებს  თან ერთვის  

მოდულები; 
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X. სტრუქტურა და მოდულები:  

ვებ ინტერფეისის დიზაინერის  პროგრამა მოიცავს  6 ზოგად სავალდებულო მოდულს   16 ჯამური კრედიტების 

რაოდენობით და პროფესიულ სავალდებულო   12  მოდულს   47  ჯამური კრედიტების რაოდენობით, სულ 63 

კრედიტი.  

  „მოდულების, ქართული ენა A2   გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც არ 

უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით. 

 ქართული ენა  A2 15 კრედიტი 

პროგრამის  მოცულობა  

 ქართულენოვანი  პროფესიული სტუდენტებისათვის:    63   კრედიტი 

 არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვი:   78  კრედიტი    

პროგრამის   ხანგრძლივობა: 

  ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის   11    სასწავლო თვე 

 არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის  14   სასწავლო თვე 

 

XI. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება: 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

 

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

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

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება განათლების და 

მეცნიერების მინისტრის მიერ 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 შეფასების მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს 

დაადასტუროს სწავლის შედეგი პროგრამის დასრულებამდე ან იმ მოდულის დაწყებამდე, რომლის  

წინაპირობაც არის მოდული, რომლის შედეგიც ვერ დაადასტურა, შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია  

მოდულებში.  

 

XII. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის 

პრეროგატივას. 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

XIII.   სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  

(შშმ) პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის: 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე 

დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი 

სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - XII პუნქტით გათვალისწინებული 

წესით. 
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ინფორმაციის ტექნოლოგია   

 
1. ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება რომლის 

საფუძველზეც შექმნილია პროგრამა: ინფორმაციის 

ტექნოლოგია  /Information Technology 

 
2.  ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი  რომლის 

საფუძველზეც შექმნილია პროგრამა: 06112-პ 

 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ 

ენაზე 

 საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში / Basic Vocational 

Qualification in Information Technology Support; 

 

   აღნიშნული კვალიფიკაციები 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”. 
 

4. მიზანი:  ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიული პროგრამის  მიზანია, ინფორმაციის 

ტექნოლოგიების სფეროსთვის უზრუნველყოს  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. 

 

5. დაშვების წინაპირობა:   საბაზო განათლება 

 

6. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:  

 ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს 

შეუძლია დასაქმდეს ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიცი-

პალურ 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 

 

7. სტრუქტურა და მოდულები:  

 ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პროფესიულმა 

სტუდენტმა  უნდა დააგროვოს 60 კრედიტი. რომელთაგან 16 კრედიტი არის ზოგადი მოდულები, 31 კრედიტი არის 

საერთო სავალდებულო პროფესიული/დარგობრივი მოდულები, 13 კრედიტი არის პროფესიული/დარგობრივი 

მოდულები.  

    „მოდულების, ქართული ენა A2   გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც 

არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით. 

ქართული ენა  A2 15 კრედიტი 

 

ქართულ ენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის 60 კრედიტი ,სწავლის ხანგძლივობა  11  სასწავლო თვე  

არაქართულ ენოვანი  პროფესიული სტუდენტებისათვის 75 კრედიტი , სწავლის ხანგძლივობა   14 სასწავლო თვე 

 
8. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის  შესაბამისი სწავლის შედეგები:  

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ  პირს შეუძლია: 

1. ააწყოს და დააკომპლექტოს პერსონალური კომპიუტერი; 

2. დაამონტაჟოს პერიფერიული მოწყობილობები; 
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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 აპარატურულიდაპროგრამულიპრობლემისიდენტიფიცირება და აღმოფხვრას 

გაუმართაობა.  

 

 

9. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

                    

                     შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიამ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შეიმუშავა 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა . მოდულური პროგრამის ადაპტირება/დანერგვისთვის რექტორის 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით შეიქმნა შიდა  სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც 

შედიოდნენ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი, შესაბამისი  პროგრამის ხელმძღვანელი და 

მოდულების   განმახორციელებელი პირები. შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

მოიცავს შესაბამისი ჩარჩო დოკუმენტით გათვალისწინებულ ყველა სავალდებულო ზოგად და სავალდებულო 

პროფესიულ მოდულს.     

 

10. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება განათლების და მეცნიერების 

მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

ბ) 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 შეფასების მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება 

აქვს დაადასტუროს სწავლის შედეგი პროგრამის დასრულებამდე ან იმ მოდულის დაწყებამდე, რომლის  

წინაპირობაც არის მოდული, რომლის შედეგიც ვერ დაადასტურა, შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია  

მოდულებში.  

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში 

ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე 

კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 

პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და 

კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების 

მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში შეფასდება ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, 

კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების 

გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 
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 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., 

ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, 

ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

11. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის პრეროგატივაა. 

პროფესიული კვალიფიკაციის   მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული/ მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

 

12. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე 

დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების 

შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 
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შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები 

 
10. ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება, რომლის საფუძველზეც 

შემუშავებულია პროგრამა  - შრომის უსაფრთხოებისა და 

გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები/  

Occupational Safety and Environmental Technology 

 

11. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც შემუშავებულია პროგრამა   - 07311-პ 

 

12. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია 

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვით ტექნოლოგიებში / Higher Vocational Qualification in Occupational 

Safety and Environmental Technology 

 

აღნიშნული კვალიფიკაციები განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით 

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს -“გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები” - კოდი 0712, აღმწერი - „შეისწავლის 
გარემოს დამაბინძურებელი ნივთიერებებისა და ნარჩენების მინიმუმამდე შემცირების, ასევე გარემოს 
დაბინძურების თავიდან აცილების პროცესებს. იგი მოიცავს ჰაერის, წყლის, ნიადაგის და ა.შ. კონტროლთან 
დაკავშირებულ პროგრამებს” 

 

13. მიზანი   

 შრომის უსაფრთხოებისა  და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს  

კვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც  შეიმუშავებს სამუშაოს ნეგატიური ასპექტებისგან 

დასაქმებულთა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და გარემოს  დაცვის 

მექანიზმს,  შექმნის პირობებს ჯანსაღი და ღირსეული საქმიანობისთვის საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სტანდარტების შესაბამისად და  უზრუნველყოფს შრომის დაცვითი ღონისძიებების 

დანერგვასა და მართვას.  

 

14. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება  

 

15. დასაქმების  შესაძლებლობები  

1-  შენობების და ტერიტორიის მომსახურების საქმიანობები და სხვა; 

  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  მიხედვით შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი 

ტექნოლოგიების მენეჯერი/სპეციალისტი შეიძლება დასაქმდეს:  

სხვადასხვა  სფეროების: მშენებლობის, ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგების, ნავთობისა და გაზის, 

ლოჯისტიკის, ტრანსპორტის, მძიმე მრეწველობის, სამთო მრეწველობის, საზღვაო პორტების, 

კომუნიკაციების,   ტურიზმის, სარესტორნო, გასართობ, სავაჭრო, საგანმანათლებო დაწესებულებებში: 

უსაფრთხოების ინსპექტორად/მენეჯერად; ჯანმრთელობის დაცვის ინსპექტორად/მენეჯერად; შრომის, 

ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ინსპექტორად/მენეჯერად; დაბინძურების ინსპექტორად; ჯანსაღი 

სამუშაო გარემოს დაცვის ოფიცერად; შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მრჩეველად; 

გარემოს დაცვის მრჩეველად; შრომის ჰიგიენის სპეციალისტად/მენეჯერად; ნარჩენების შეგროვების 

სპეციალისტად; ნარჩენების დამუშავება-მოცილების სპეციალისტად; დაბინძურებისაგან გასუფთავება-

ნარჩენების მართვის ინსპექტორად; უსაფრთხოების დაცვის სპაციალისტად/ მენეჯერად; შრომის 

უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად; სახელმწიფოს შრომის  

ინსპექტირების სამსახურებში შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან 

სპეციალისტად; სხვადასხვა კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებსა და ორგანიზაციებში შრომის 

უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად.  

 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 38.; 38.1; 38.2; 39.; 39.0; 

80; 86; 81 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 3257 
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16. სტრუქტურა და მოდულები  

„შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამა 

მოიცავს  - 120  კრედიტს, საიდანაც ზოგადი მოდულები - 11 კრედიტია,  პროფესიული სავალდებულო 

მოდულები - 109 კრედიტია; „შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვით ტექნოლოგიებში“  პროფესიული 

კვალიფიკაციის მისანიჭებლად პირმა უნდა დააგროვოს 120 კრედიტი. 

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

პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით. 

ქართული ენა  A2 15 კრედიტი 

ქართული ენა  B1 15 კრედიტი 

 ქართულ ენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის 120  კრედიტი ,  სწავლის ხანგძლივობა  20  

სასწავლო თვე  

 არაქართულ ენოვანი  პროფესიული სტუდენტებისათვის 150  კრედიტი ,სწავლის ხანგძლივობა   25 

სასწავლო თვე 

17. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის - სწავლის შედეგები  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. შეადგინოს უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის, გარემოსდაცვითი გეგმა 

2. შეიმუშაოს და განაახლოს პროცედურები და ინსტრუქციები 

3. შეაფასოს პროფესიული დაზიანებები და აკონტროლოს რისკი 

4. შეაფასოს, გააკონტროლოს და განსაზღვროს ქიმიური და ბიოქიმიური საფრთხეების პრევენციული 

ზომები 

5. დაიცვას ელექტროუსაფრთხოებისა და  სახანძრო უსაფრთოების წესები 

6. განახორციელოს ევაკუაციის პროცესები 

7. გაწიოს პირველადი გადაუდებელი დახმარება 

8. გაატაროს საფრთხეების პრევენციისა და რისკების შემცირების ღონისძიებები 

9. აკონტროლოს სამუშაო ადგილზე ადამიანთა და სამსახურებრივი ტრანსპორტის უსაფრთხოდ 

გადაადგილება 

10. შეაფასოს გარემოზე, ეკონომიკასა და საზოგადოებაზე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული 

ზემოქმედების გავლენა 

11. განახორციელოს გარემოსდაცვითი სისტემის აუდიტი და მონიტორინგი 

12. დაგეგმოს უსაფრთხო სასმელი წყლის დაცვისა და გამოყენების ნორმების დაცვით მოქმედება   

13. აკონტროლოს წყლის წყაროების დაბინძურება 

14. აკონტროლოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება და ჰაერში გაფრქვევის შემცირება. 

 

10. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

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

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება განათლების და 

მეცნიერების მინისტრის მიერ 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 შეფასების მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება 

აქვს დაადასტუროს სწავლის შედეგი პროგრამის დასრულებამდე ან იმ მოდულის დაწყებამდე, რომლის  

წინაპირობაც არის მოდული, რომლის შედეგიც ვერ დაადასტურა, შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია  

მოდულებში.  
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პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის მოდულების, სწავლის 

შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო 

კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე 

კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 

დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, 

კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 

მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია 

პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - 

მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, 

თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში შეფასდება ზეპირი და 

წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., 

ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, 

ჟარგონები; 

ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

11. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის პრეროგატივაა. 

პროფესიული კვალიფიკაციის   მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე 

დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რომლის საფუძველზეც შედგენილია პროფესიული   საგანმანათლებლო პროგრამა  -  

საექთნო განათლება / Nursing 

2. სარეგისტრაციო ნომერი,    რომლის საფუძველზეც შედგენილია პრროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამა -  

09109-პ 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე  

ა) ასოცირებული ხარისხი საექთნო საქმეში/Associate Degree in Nursing (ამოქმედდეს 2020 წლის 29 თებერვლიდან) 

ბ) მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში/Fifth Level Vocational Qualification in Nursing 

(მოქმედების ვადა 2020 წლის 29 თებერვალი1).   

   აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის  (ISCED) მიხედვით განეკუთვნება 

დეტალურ სფეროს - „საექთნო და სამეანო საქმე“, კოდი 0913,  აღმწერი - “შეისწავლის ავადმყოფი, სნეული ან 

სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფას და ექიმებისა და სხვა 

სამედიცინო და ჯანდაცვის პერსონალისთვის დახმარების გაწევას პაციენტების დიაგნოზის დასმისა და 

მკურნალობის დროს. საექთნო საქმის კვალიფიკაცია ფოკუსირებულია ავადმყოფობისა და რეაბილიტაციის დროს 

პაციენტების ჯანმრთელობის შენაჩუნებასა და მოვლაზე. ის მოიცავს მოხუცების და ასევე სპეციალური 

საჭიროებების მქონე ადამიანების ჯანდაცვას. სამეანო საქმე შეისწავლის ქალის მოვლას (ჯანმრთელობის დაცვას) 

ორსულობის, მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში. ის ასევე მოიცავს ჩვილის მოვლასა და 

დახმარებას მეძუძური დედებისთვის.” 

4. მიზანი  

საგანმანათლებლო პროგრამის  მიზანია, უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთანი. 

5. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 

6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები  

საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პროფილის 

სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო 

მომსახურებას. 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 86.1; 86.10; 86.10.0; 86.2; 86.21; 

86.21.0; 86.22; 86.220; 86.23; 86.23.0; 86.9; 86.90; 86.90.0.  

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 3221 

 

7. სტრუქტურა და მოდულები 

    საექთნო განათლების   საგანმანათლებლო პროგრამა  ითვალისწინებს 180 კრედიტის რაოდენობის ზოგად და 

პროფესიულ მოდულებს. ზოგად მოდულთა კრედიტების რაოდენობა შეადგენს 9 კრედიტს, ხოლო პროფესიული 

მოდულების კრედიტების რაოდენობა კი 171. საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის  პროფესიულმა 

სტუდენტმა  უნდა დააგროვოს არანაკლებ 180 კრედიტი. 

                                                             
1 საფუძვლები: 

1.საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის N120/ნ ბრძანება „ეროვნული საკვალიფიკაციო 

ჩარჩო“ დამტკიცების შესახებ. 

2. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის N69/ნ ბრძანება 

„ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის“ დამტკიცების შესახებ. 
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მოდულები კლასიფიცირებულია შემდეგნაირად:  

● ზოგადი მოდულები - 9 კრედიტი 

● თეორიული სწავლება საბაზო მეცნიერებები - 24 კრედიტი 

● თეორიული სწავლება საექთნო საქმე - 45 კრედიტი 

● თეორიული სწავლება სოციალური მეცნიერებები - 6 კრედიტი 

● პრაქტიკული სწავლება - 6 კრედიტი 

● კლინიკური სწავლება - 90 კრედიტი 

 

საექთნო  განათლების   საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს, როგორც თეორიულ და პრაქტიკულ, 

ასევე - კლინიკური სწავლების კომპონენტსაც. სწავლება-სწავლის პროცესის ხანგრძლივობა არის  სამი წელი.  

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

რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით. 

 ქართული ენა  A2 15 კრედიტი 

 ქართული ენა  B1 15 კრედიტი 

 ქართულ ენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის 180  კრედიტი ,  სწავლის ხანგძლივობა  37   

სასწავლო თვე  

 არაქართულ ენოვანი  პროფესიული სტუდენტებისათვის 210   კრედიტი ,  სწავლის   ხანგძლივობა    32  

სასწავლო თვე 

8. სწავლის შედეგები: 

კურსდამთვრებულს შეუძლია: 

1. შეაფასოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა 

2. განახორციელოს თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა 

3. განახორციელოს ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა 

4. განახორციელოს გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა 

5. განახორციელოს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა 

6. განახორციელოს პერიოპერაციული პაციენტის საექთნო მართვა 

7. განახორციელოს სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა 

8. განახორციელოს პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა 

9. განახორციელოს და უზრუნველყოს შინმოვლის მომსახურების გაწევა 

10. განახორციელოს და უზრუნველყოს გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა 

11. დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი პრაქტიკისა და მოვლის ხარისხის შეფასება. 

 

9. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია განმავითარებელი და/ან განმსაზღვრელი შეფასებით. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე - ჩათვლის პრინციპის 

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.  

 

პროფესიული სტუდენტის შეფასებებისას მოდულის თითოეული სწავლის შედეგის მიღწევისთვის აუცილებელია, 

რომ თითოეული სწავლის შედეგი დადასტურებულ იქნას არანაკლებ 75 %-ით. 

 

განმსაზღვრელი შეფასებისას, უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს 

პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების 

მეთოდი/მეთოდები მოცემულია მოდულებში.  

 

 

10. კვალიფიკაციის მინიჭება 
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კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს საექთნო განათლების  

საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტების რაოდენობა და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

11.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პროფესიული 

სტუდენტების სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის 

წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  

მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი 

სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია ამავე ჩარჩო დოკუმენტით 

გათვალისწინებული წესით. 

 

12. კლინიკური სწავლების განხორციელების თავისებურებები და  განმახორციელებელი პირის საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნები2 

კლინიკური სწავლება  არის ექთნის მომზადების ის ნაწილი, სადაც მომავალი ექთანი, როგორც გუნდის წევრი, 

ჯანმრთელ პირებსა და პაციენტებსა ან/და თემთან პირდაპირი კონტაქტის საშუალებით უკვე შეძენილი ცოდნისა და 

უნარებით ერთვება რეალურ სამუშაო გარემოში.  კლინიკური სწავლება-სწავლა საავადმყოფოებსა ან/და სხვა 

სამედიცინო დაწესებულებებში, საზოგადოებაში, მოსახლეობაში მიმდინარეობს საექთნო საქმის პროფესიული 

განათლების მასწავლებლებისა და სხვა კვალიფიციური ექთნების3 ზედამხედველობის ქვეშ.  

 

კლინიკური სწავლება-სწავლის მიმართ დამატებითი მოთხოვნა 

კლინიკური სწავლება-სწავლის განმახორციელებელი ექთნისა და პროფესიული სტუდენტების თანაფარდობაა - 

1/7. პროფესიული სტუდენტები კლინიკური მოდულების გავლისას პირადი დაცვის საშუალებების გარეშე არ 

დაიშვებიან.  

13. პრაქტიკის ობიექტის კრიტერიუმები 

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-9/ნ სამედიცინო 

დაწესებულებების კლასიფიკაციის განსაზღვრის თაობაზე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ანონსი 
აკადემია პროგრამების დამატების გზით გეგმავს დაიმატოს  შემდეგი პროგრამები 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - მშენებლობის წარმოება(დუალური) 

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

ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რომლის საფუძველზე შემუშავებულია პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა  - მშენებლობის წარმოება / Construction Manufacturing 

 

2. სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზე შემუშავებულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  -  

07320-პ 

 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე -  

 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობაში / Basic Vocational Qualification in 

Building Construction Structures 

 

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 შენობა-ნაგებობებისა და 
სტრუქტურების, მათ შორის სატრანსპორტო სისტემების, წყალმომარაგებისა და არინების და ა.შ. დაგეგმვას, 
პროექტირებას, ტესტირებასა და მშენებლობის ხელმძღვანელობას“. 
 

4. მიზანი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება   

სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობის სფეროში; 

 

5. დაშვების წინაპირობა  

 

 საბაზო განათლება 

 

6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

  სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობაში“ საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შეიძლება დასაქმდეს 

სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე ღია 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 მშენებლობასთან (მონოლითური, ანაკრები)ან მის რეკონსტრუქცია-გაძლიერებასთან. მას სამუშაოების 

შესრულება მოუწევს სხვადასხვა კლიმატის პირობებში. დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს:  

მონოლითური კონსტრუქციების (საძირკველი, როსტვერკი, კედელი, სვეტი, გადახურვის ფილა და ა.შ.) 

მომწყობი; ანაკრები კონსტრუქციების (საძირკველი, სვეტი, ფილა, რიგელი, კოჭი და ა.შ.)  მემონტაჟე;  

 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 41 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7119; 7112; 7121 

7.სტრუქტურა და მოდულები 

   სამშენებლო კონსტრუქციების  მოწყობაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის, „ანაკრები და 

მონოლითური  კონსტრუქციების  მონტაჟის“ კონცენტრაციის გავლის შემთხვევაში, პირმა უნდა დააგროვოს 

ჯამურად 71 კრედიტი;  

 

    „მოდულის, ქართული ენა A2   გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც არ 

უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.   ქართული ენა  A2 15 კრედიტი 

 

ქართულ ენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის 71 კრედიტი ,  სწავლის ხანგძლივობა  14  სასწავლო თვე  

არაქართულ ენოვანი  პროფესიული სტუდენტებისათვის 86  კრედიტი ,  სწავლის ხანგძლივობა   17  სასწავლო თვე 
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8. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები 

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

 

სწავლის შედეგები კონცენტრაციისთვის - ანაკრები და მონოლითური  კონსტრუქციების  მონტაჟის მიმართულებით 
 
1. მოაწყოს ყალიბი და არმატურის ნაკეთობა (ბადეები, სივრცული და ბრტყელი კარკასები) 

2. ჩააწყოს ბეტონი მომზადებულ ყალიბში 

3. განახორციელოს ბეტონის ნიმუშების აღება 

4. მოუაროს ბეტონს 

5. აწარმოოს პლასტმასის,  რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების  სამონტაჟო სამუშაოები 

6. აწარმოოს ხის კონსტრუქციების (მზიდი და არამზიდი კედლები, კიბეები, ყალიბი)  სამონტაჟო სამუშაოები 

7. შეასრულოს ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები მზიდ და არამზიდი კონსტრუქციებზე 

8. განახორციელოს კონსტრუქციების თანმიმდევრული დემონტაჟი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. 

 

9. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

                        შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიამ და დუალურ სწავლებაში ჩართულმა საწარმოებმა  ჩარჩო 

დოკუმენტის საფუძველზე ერთობლივად შეიმუშავეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა დუალურად 

განხორციელების მიდგომით. 

 

11. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და 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 სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის 

დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების 

მეთოდი/მეთოდები   მოცემულია მოდულებში.  

 საწარმოში სწავლის შედეგების მიღწევა ხდება შუალედური და საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების გზით. 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში 

ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე 

კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 

პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და 

კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ 

სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, 

მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 
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 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., 

ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

11. კვალიფიკაციის მინიჭება 

 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიული  სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები და სწავლების ბოლოს ჩააბაროს 

საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

 

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე 

დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რომლის საფუძველზე შექმნილია პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა - ელექტროობა / Electricity 

  

2.ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი , რომლის საფუძველზე შექმნილია პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა  07313-პ 

 

3.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“. 

 

4.მიზანი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს  კონკურენტუნარიანი კადრების 

მომზადებას ელექტროობაში.  ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შესაძლებელია მომზადდეს კადრი დაბალი 

ძაბვის ელექტროობაში, მაღლი ძაბვის ელექტროობაში, მექატრონიკაში და რკინიგზის ელექტრომომარაგების 

მეურნეობაში. 

 

5.დაშვების წინაპირობები 

 

  საბაზო განათლება; 

 

 

6.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; მომმარაგებელ-

ელექტრიკოსად; ელექტრო-მექანიკოსად; ელექტროგაყვანილობის და ფიტინგების მემონტაჟედ; განათების 

სისტემების მემონტაჟედ; ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; დამცავი სიგნალიზაციის 

მემონტაჟედ; ქუჩების განათების და ელექტრული სასიგნალო მოწყობილობების მემონტაჟედ; ასაფრენ-

დასაფრენი ბილიკების განათების მემონტაჟედ; და მზის ენერგიის ელექტრული კოლექტორების 

მემონტაჟედ 

 

  ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 35. 

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

 

 

7.სტრუქტურა და მოდულები 

 

„ელექტროობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა     მოიცავს 4 ზოგად მოდულს ჯამური 10 

კრედიტის ოდენობით. 6 სავალდებულო პროფესიულ მოდულს ჯამური 28 კრედიტის ოდენობით. 

ელექტროობაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პირმა უნდა დააგროვოს 52 კრედიტი. 

„მოდულის, ქართული ენა A2   გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც არ 

უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.   ქართული ენა  A2 15 კრედიტი 

 

ქართულ ენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის 52  კრედიტი ,  სწავლის ხანგძლივობა  10  სასწავლო თვე  
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არაქართულ ენოვანი  პროფესიული სტუდენტებისათვის 67   კრედიტი ,  სწავლის ხანგძლივობა   13   სასწავლო თვე 

8.მისანიჭებელი კვალიფიკაციების 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. 

 

 

9. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

     შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიამ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შეიმუშავა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამა . მოდულური პროგრამის ადაპტირება/დანერგვისთვის რექტორის 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით შეიქმნა შიდა  სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც 

შედიოდნენ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი, შესაბამისი  პროგრამის ხელმძღვანელი და 

მოდულების   განმახორციელებელი პირები. შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 

შესაბამისი ჩარჩო დოკუმენტით გათვალისწინებულ ყველა სავალდებულო ზოგად და სავალდებულო 

პროფესიულ მოდულს.     

 

10.სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და 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 სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის 

დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები   

მოცემულია მოდულებში.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში 

ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე 

კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 

პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და 

კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების 

მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, 
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კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების 

გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., 

ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

11. კვალიფიკაციის მინიჭება 

 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

 

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პროფესიული 

სტუდენტების სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან 

მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის 

შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 

 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა -  აღმზრდელი 

1.ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება და სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზე შემუშავებულია 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:   
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o აღმზრდელის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდებაა  

„აღმზრდელი“. 

 აღმზრდელის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერია 

02117-პ. 

2. პროგრამის  მიზანი 

აღმზრდელის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის (შემდგომში – პროგრამა) მიზანია კვალიფიციური კადრის მომზადება, 

რომელიც შეძლებს ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში ბავშვზე ზრუნვას, მის აღზრდას და განვითარებას. ამ 

მიზნებისთვის აღმზრდელმა უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხო და განმავითარებელი სააღმზრდელო გარემო და ამ 

პროცესში შეძლოს ბავშვის ოჯახთან,  ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების 

კოლექტივთან, სფეროს 

წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია და საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა. 

 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

პროგრამის დასრულების შედეგად პირს მიენიჭება მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია  სკოლამდელ 

აღზრდაში. 

 

4. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

სრული ზოგადი განათლება 

 

5. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს აღმზრდელის პოზიციაზე, ასევე იმუშაოს 

თვითდასაქმებით,აღმზრდელად. 
 

6.სტრუქტურა და მოდულები  

 აღმზრდელის  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს  3 ზოგად  სავალდებულო მოდულის, ჯამში 

11 კრედიტის  მოცულობით  და  24 სპეციალიზაციის პროფესიულ /დარგობრივ   მოდულის, ჯამში 105 კრედიტის 

მოცულობით, 

  

 პროფესიულ კვალიფიკაციის მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად  116  კრედიტი. 

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

პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.   ქართული ენა  A2-

15 კრედიტი, ქართული ენა  B1 -15 კრედიტი 

 

 ქართულ ენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის 116   კრედიტი,  სწავლის ხანგძლივობა  ---  სასწავლო თვე  

 არაქართულ ენოვანი  პროფესიული სტუდენტებისათვის 146  კრედიტი,  სწავლის ხანგძლივობა   --- სასწავლო 

თვე 

7.სწავლის შედეგები  

აღმზრდელის პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

ა) ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი თავისებურებების, 

ინტერესების, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით; 

ბ) მრავალფეროვანი, მასტიმულირებელი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის დაგეგმვა და მართვა; 

გ) ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება; 

დ) წარმატებული, უსაფრთხო, მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. 

 8. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება  
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                     შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიამ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შეიმუშავა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამა . მოდულური პროგრამის ადაპტირება/დანერგვისთვის რექტორის 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით შეიქმნა შიდა  სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც 

შედიოდნენ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი, შესაბამისი  პროგრამის ხელმძღვანელი და 

მოდულების   განმახორციელებელი პირები. შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

მოიცავს შესაბამისი ჩარჩო დოკუმენტით გათვალისწინებულ ყველა სავალდებულო ზოგად და სავალდებულო 

პროფესიულ მოდულს.     

 

9. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

1. კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე. 

2. სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია: 

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

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

მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

3. არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა 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. 

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

პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი  შეფასება. შეფასების 

მეთოდი/მეთოდები სახით მოცემულია მოდულებში. 

 

10. კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

11. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) 

სტუდენტების სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან 

მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი 

სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული 

წესით. 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - საბაჟო საქმე 

 

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

ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რომლის საფუძველზე შექმნილია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა -  საბაჟო 

საქმე / Customs Study 

 

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი ,რომლის საფუძველზე შექმნილია პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა -   04116-პ 

 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საბაჟო საქმეში 

/ Higher Vocational Qualification in Customs Study 

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება 

დეტალურ სფეროს - „ადამიანებისა და საკუთრების დაცვა“, კოდი 1032, აღმწერი - ,,შეისწავლის საზოგადოებისთვის 

გაწეულ მომსახურებებს, რომლების უკავშირდება, როგორც ადამიანებს ასევე მათი საკუთრების დაცვას. მოიცავს 

საპოლიციო მომზადებას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, სახანძრო დაცვას და ხანძრის წინააღმდეგ ბრძოლას.“ 

 

4. მიზანი 

 

პროგრამის  მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა რომელიც საბაჟო სფეროსთვის 

უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან კადრს. კერძოდ, საბაჟო საქმის სპეციალისტის მომზადება, რომელიც შეძლებს 

განახორციელოს საბაჟო საზღვრის კვეთასთან, საქონლის საბაჟო გაფორმებასთან, საბაჟო ზედამხედველობასთან, 

საბაჟო კონტროლის განხორციელებასთან, ასევე საბაჟო წარმომადგენლობასთან დაკავშირებული ამოცანები. 

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც დაკისრებულ მოვალეობას 

შეასრულებენ პროფესიული ეთიკის, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. სპეციალისტები აღჭურვილი 

იქნებიან პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით. 

 

5. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 

 

6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

საბაჟო საქმეში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს როგორც საჯარო (სსიპ – 

შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტი), ისე კერძო სექტორში (საბროკერო, საკონსულტაციო, სავაჭრო, 

სამრეწველო, გადამზიდველი და ლოგისტიკური კომპანიები, დიპლომატიური დაწესებულებები, არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, საბაჟო საწყობები და ტერმინალები). საჯარო სექტორში ის შეიძლება დასაქმდეს სასაზღვრო 

გამშვები პუნქტის ან საბაჟო გაფორმების საბაჟო ოფიცრად, ხოლო კერძო სექტორში - საბაჟო ბროკერად, საბაჟო 

დეკლარანტად, საბაჟო გაფორმების სპეციალისტად. ეს ფუნქციები შესაძლოა შერწყმულ იქნეს ლოგისტიკის 

სპეციალისტის, საბაჟო ტერმინალის მომსახურების განყოფილების სპეციალისტების ფუნქციებთან. კარიერული 

ზრდის თვალსაზრისით, კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია შემდგომ საფეხურებზე ბიზნესისა და 

ადმინისტრირების მიმართულებით. 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 52.29.1, 84.11. 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3351 

7. სტრუქტურა და მოდულები 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  აერთიანებს ერთ უმაღლეს პროფესიულ კვალიფიკაციას საბაჟო საქმეში. 

კვალიფიკაციის მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 93 კრედიტი. 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა    მოიცავს 3 ზოგადი მოდულს - ჯამური 11 კრედიტის მოცულობით და 

16  პროფესიულ მოდულს ჯამური 82 კრედიტის მოცულობით. 

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

პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.   ქართული ენა  A2-15 

კრედიტი, ქართული ენა  B1 -15 კრედიტი 

ქართულ ენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის 93  კრედიტი,  სწავლის ხანგძლივობა  17  სასწავლო თვე  

არაქართულ ენოვანი  პროფესიული სტუდენტებისათვის 123  კრედიტი,  სწავლის ხანგძლივობა   23   სასწავლო თვე 
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8.მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები 

  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. განახორციელოს საბაჟო  ზედამხედველობა 

2. გააკონტროლოს ფიზიკური  პირი 

3. გააკონტროლოს სატრანსპორტო საშუალებები 

4. განსაზღვროს საქონლის წარმოშობის ქვეყანა და საბაჟო ღირებულება 

5. განსაზღვროს სასაქონლო  ოპერაცია და გაუკეთოს ადმინისტრირება საბაჟო გადასახდელებს 

6. განახორციელოს საბაჟო  დეკლარირება 

7. განახორციელოს საბაჟო გაფორმება 

8. განახორციელოს სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლი 

9. განახორციელოს არასატარიფო ღონისძიებები 

10. განახორციელოს საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

9. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

     შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიამ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შეიმუშავა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამა . მოდულური პროგრამის ადაპტირება/დანერგვისთვის რექტორის 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით შეიქმნა შიდა  სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც 

შედიოდნენ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი, შესაბამისი  პროგრამის ხელმძღვანელი და 

მოდულების   განმახორციელებელი პირები. შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 

შესაბამისი ჩარჩო დოკუმენტით გათვალისწინებულ ყველა სავალდებულო ზოგად და სავალდებულო 

პროფესიულ მოდულს.     

12.  სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და 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 სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის 

დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები   

მოცემულია მოდულებში.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში 

ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე 

კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 

პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და 

კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით,  პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ 

სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, 

მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 
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 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., 

ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

11. კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

 

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) 

სტუდენტების სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან 

მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი 

სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული 

წესით. 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა-საოფისე საქმე 

 

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

სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რომლის საფუძველზე შემუშავებულია პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა - საოფისე საქმისა და ღონისძიების ორგანიზება / Office Work and Event 

Managment 

2. სარეგისტრაციო ნომერი,  რომლის საფუძველზე შემუშავებულია პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა 04119-პ 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები 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.“ 

4. მიზანი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის 

დანერგვა, რომელიც მოამზადებს 1. კვალიფიციურ ადმინისტრაციულ დამხმარე პერსონალს, რომელიც 

შეძლებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დაწესებულების აქტივობების დაგეგმვას, მართვასა და 

დაწესებულების დოკუმენტბრუნვას;  

5. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 

6. დასაქმების სფერო 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. 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3341 

7. სტრუქტურა და მოდულები  

 საოფისე საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს  5 ზოგად მოდულს - ჯამური 15  

კრედიტის მოცულობით და  საოფისე საქმის კვალიფიკაციის 15 პროფესიულ მოდულს 44  კრედიტის 

მოცულობით. 

საოფისე საქმის საშუალო პროფესიულ კვალიფიკაციის მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

ჯამურად 59 კრედიტი. 

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

პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.   ქართული ენა  A2-

15 კრედიტი, ქართული ენა  B1 -15 კრედიტი 

 ქართულ ენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის 59   კრედიტი,  სწავლის ხანგძლივობა  10  

სასწავლო თვე  

 არაქართულ ენოვანი  პროფესიული სტუდენტებისათვის 89  კრედიტი,  სწავლის ხანგძლივობა   15   

სასწავლო თვე 
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8. 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. უზრუნველჰყოს ინფორმაციის გაცვლა ორგანიზაციის სხვადასხვა ქვეგანყოფილებას შორის. 

 

 9. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება  

                     შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიამ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შეიმუშავა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამა . მოდულური პროგრამის ადაპტირება/დანერგვისთვის რექტორის 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით შეიქმნა შიდა  სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც 

შედიოდნენ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი, შესაბამისი  პროგრამის ხელმძღვანელი და 

მოდულების   განმახორციელებელი პირები. შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

მოიცავს შესაბამისი ჩარჩო დოკუმენტით გათვალისწინებულ ყველა სავალდებულო ზოგად და სავალდებულო 

პროფესიულ მოდულს.     

 

10. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და 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 სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის 

დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები   

მოცემულია მოდულებში.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში 

ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე 

კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 

პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და 

კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების 

მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, 

კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების 

გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 



თბილისი 2019-20 წელი შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების  აკადემია   

  

49 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., 

ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

11. კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

12. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) 

სტუდენტების სწავლებისათვის 

 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან 

მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი 

სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული 

წესით. 
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BTA სტუდენტების ხარიხიანი სწავლისა და დასაქმების
შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით აქტიურად იძიებს

ბაზარზე ყველაზე მოთხოვნად და რეიტინგულ კომპანიებს, 
რომლებთანაც აფორმებს ხელშეკრულებებს

ჩვენი პარტნიორების მცირე ჩამონათვალი
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მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 
კეთილმოწყობილი  აუდიტორიები: 
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მოდულური პროგრამის 
A და C გარემო 
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ერთად შევქმნათ განათლებული სამყარო! 

 

 

 

 

 

 

 

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება! 


