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სახელწოდება:ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 

სარეგისტრაციონომერი : 04106-პ 

კვალიფიკაციისდონეევროპულსაკვალიფიკაციოჩარჩოსმიხედვით:მესამე 

მისანიჭებელიპროფესიულიკვალიფიკაცია: 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარადაჭერის სპეციალისტის მესამე საფეხურის 
პროფესიული კვალიფიკაცია 
საკანონმდებლობაზა:  

• საქართველოსკანონიპროფესიულიგანათლებისშესახებ;  
• ეროვნულისაკვალიფიკაციოჩარჩო;  
• ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სტანდარტი 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება 
კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს 
შეუძლია დასაქმდესნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში და კერძო 
საკუთრებაში მყოფ კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები: 
ტექნოლოგიების განყოფილებებში, ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად, წამყვან ან 
მთავარ სპეციალისტად, შეუძლია იყოს შესაბამის სფეროში სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი. 
შეუძლია გააგრძელოს სწავლა კომპიუტრეული ქსელის ადმინისტრატორის  პროგრამაზე. 

პროგრამის მიზანი: 
პროგრამის მიზანია  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. 
 
სწავლის შედეგები:  

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 
• კომპიუტერული ტექნიკის გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა,  
• კომპიუტერის აწყობა, მოდერნიზაცია, დიაგნოსტიკა და გამართვა,  
• ოპერაციული სისტემის, სამომხმარებლო, დამხმარე და უსაფრთხოების პროგრამული 

უზრუნველყოფის ინსტალაცია, გამართვა და განახლება,  
• პერიფერიული მოწყობილობების მხარდაჭერა,  
• შიდა ქსელის გამართვა. 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:  
• მოცულობა:78 კრედიტი 
• სავარაუდო ხანგრძლივობა:  14 თვე (56 სასწავლო კვირა) 



 
პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:  

სავალდებულო 
ზოგადიმოდულები 

სავალდებულოპროფესიული 
მოდულები 

არჩევითიპროფესიული 
მოდულები 

დასახელება 
კრ

ედ
იტ

ი დასახელება 

კრ
ედ

იტ
ი დასახელება კრედიტ

ი 

1. კომუნიკაცია 2 
7. გაცნობითი პრაქტიკა-
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 

2 
17. ტექნიკური 
ინგლისური  1 

2 

2. 
რაოდენობრივი 
წიგნიერება 

2 
8. საწარმოო პრაქტიკა-
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 

8 
18. ტექნიკური 
ინგლისური  2 

3 

3. 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

2 
9. პრაქტიკული პროექტი-
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 

5 
19. IT-
პროექტებისმენეჯმენ
ტი 

3 

4. მეწარმეობა 4 

10. 
პერიფერიულიმოწყობილობებ
ისმონტაჟი, 
მხარდაჭერადაუსაფრთხოება 

3 

20. Linux 
ოპერაციული 
სისტემის 
საფუძვლები 

3 

5. პიროვნული 
და 
ინტერპერსონა
ლური უნარები 

1 
11. 
კომპიუტერულიქსელისსაფუძ
ვლები 

10 

21. Microsoft Windows 
Server  ოპერაციული 
სისტემის 
საფუძვლები 

3 

6. ინგლიური 
ენა 

4 

12. 
აპარატურულიდაპროგრამულ
იუსაფრთხოებისუზრუნველყო
ფა 

3 
22. პროფესიული 
ეთიკის და ეტიკეტის 
ნორმების დაცვა 

2 

  

13. 
პროგრამულიდააპარატურულ
იპრობლემებისიდენტიფიცირე
ბადააღმოფხვრა 

3   

  
14. კომპიუტერული ტექნიკის 
არქიტექტურა და ინჟინერია 

5 
 

 

  
15. Microsoft  Windows  
ოპერაციულისისტემისინსტალ
აცია - კონფიგურირება 

5   

  16.ოპერაციულისისტემისდამხ
მარეპროგამულიუზრუნველყო
ფადაუსაფრთხოება 

3   

სულ: 15 სულ: 47 სულ: 16 

 
 
 
 



პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება: 
1. შეფასებაარსებობსგანმავითარებელიდაგანმსაზღვრელი.  

 
2. განმავითარებელიშეფასებაშესაძლოაგანხორციელდესროგორცქულების, 

ასევეჩათვლისპრინციპებისგამოყენებით.  
 

3. განმსაზღვრელიშეფასებაითვალისწინებსმხოლოდჩათვლისპრინციპებზედაფუძნებული 
(კომპეტენციებისდადასტურებაზედაფუძნებული)სისტემისგამოყენებასდაუშვებსშემდე
გიორიტიპისშეფასებას:  

ა) სწავლისშედეგიდადასტურდა;  
ბ) სწავლისშედეგივერდადასტურდა.  
 

4. განმსაზღვრელიშეფასებისასუარყოფითიშედეგისმიღებისშემთხვევაშიპროფესიულსტუ
დენტსუფლებააქვს, 
მოითხოვოსსწავლისშედეგებისმიღწევისდამატებითიშეფასებაპროგრამისდასრულებამ
დე.  

 
5. შეფასებისმიმართულებებიდაშეფასებისინსტრუმენტებისალერნატიულიჩამონათვალიმ

ოცემულიაშესაბამისმოდულში.  
 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

პროფესიულიკვალიფიკაციისმინიჭებაწარმოადგენსგანათლებისმარტვისსაინფორმაციოსისტემ
ისპრეროგატივას. 
პროფესიულიკვალიფიკაციისმოსაპოვებლადსტუდენტმაუნდადააგროვოსყველაზოგადიდაპრო
ფესიულისავალდებულომოდულითგათვალისწინებულიკრედიტები, 
ასევეარჩევითიპროფესიულიმოდულებიდან 16 კრედიტი. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

სახელწოდება:ბუღალტერ-ტექნიკოსი 

სარეგისტრაციონომერი: 04106-პ 

კვალიფიკაციისდონეევროპულსაკვალიფიკაციოჩარჩოსმიხედვით:მესამე 

მისანიჭებელიპროფესიულიკვალიფიკაცია: 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარადაჭერის სპეციალისტის მესამე საფეხურის 
პროფესიული კვალიფიკაცია 
საკანონმდებლობაზა:  

• საქართველოსკანონიპროფესიულიგანათლებისშესახებ;  
• ეროვნულისაკვალიფიკაციოჩარჩო;  
• ბუღალტერ - ტექნიკოსის პროფესიული სტანდარტი 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  
საბაზო განათლება 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს 
შეუძლია დასაქმდესბიზნესერთეულებში, როგორც ბუღალტერი, საფინანსო სამსახურის 
(ბუღალტერიის) სპეციალისტი, ბუღალტერ-ტექნიკოსი (დამხმარე ბუღალტერი, რომლის 
სამუშაო ადგილი ბიზნესერთეულებში შეიძლება მოიხსენიებოდეს, როგორც ბუღალტრის 
მოადგილე, ბუღალტრის ასისტენტი და სხვ.) და ა.შ. 

პროგრამის მიზანი: 
პროგრამის მიზანია  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. 
 
სწავლის შედეგები:  

• პროგრამისდასრულებისშემდეგპირსშეუძლია: 
• პირველადისააღრიცხვოდოკუმენტებისმოპოვებაშიმონაწილეობა 
• სააღრიცხვომონაცემთაბაზისშექმნახელითმუშაობისპირობებშიდაკომპიუტერულიპროგ

რამისგამოყენებით 
• შიდამოხმარებისმიზნით (ოპერატიულიმართვისათვის) ანგარიშგებისმომზადება-

წარდგენა 



• საგადასახადოვალდებულებებისგანსაზღვრასადაფინანსურიანგარიშგებისმომზადებაშიმ
ონაწილეობა 

• პროფესიულიგანვითარებისათვისზრუნვა 
 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:  
• მოცულობა: 76 კრედიტი 
• სავარაუდო ხანგრძლივობა:  14 სასწავლო თვ 

 

პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:  

სავალდებულო ზოგადიმოდულები სავალდებულოპროფესიული 
მოდულები 

არჩევითიპროფესიული მოდულები1 

დასახელება კრედიტი დასახელება კრედიტი დასახელება კრედიტი 

1. კომუნიკაცია 2 
7.  გაცნობითი 
პრაქტიკა-ბუღალტერ-
ტექნიკოსი 

2 
16. სალაროს 
გახსნა/დახურვა 

 
3 

2. რაოდენობრივი 
წიგნიერება 

2 
8. საწარმოო პრაქტიკა-
ბუღალტერ-ტექნიკოსი 

8 
17. ნაღდი 
ანგარიშსწორების 
ოპერაციები 

 
4 

3. საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

2 
9. 
პრაქტიკულიპროექტი-
ბუღალტერ-ტექნიკოსი 

5 
18. უნაღდო 
ანგარიშსწორების 
ოპერაციები 

5 

4. მეწარმეობა 4 
10 
პირველადისააღრიცხვ
ოდოკუმენტაცია 

5 
19. ანგარიშის 
გახსნა/დახურვა 

 
5 

5. პიროვნული და 
ინტერპერსონალურ
ი უნარები 

1 
11. 
სააღრიცხვომონაცემთაბ
აზები 

7 

 

 

6. უცხოური ენა 4 
12. 
კომპიუტერულისაბუღა
ლტროპროგრამა 

5  
 

  
13. 
საგადასახდოვალდებუ
ლებები 

7 
  

  
14. 
ანგარიშგებებისმომზად
ება 

3 
 

 

  15. ინვენტარიზაცია 4   

სულ: 15 სულ: 46 სულ:  17 

 
                                                           



 

 
 
 
 
პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება: 

1. შეფასებაარსებობსგანმავითარებელიდაგანმსაზღვრელი.  
 

2. განმავითარებელიშეფასებაშესაძლოაგანხორციელდესროგორცქულების, 
ასევეჩათვლისპრინციპებისგამოყენებით.  

 
3. განმსაზღვრელიშეფასებაითვალისწინებსმხოლოდჩათვლისპრინციპებზედაფუძნებული 

(კომპეტენციებისდადასტურებაზედაფუძნებული)სისტემისგამოყენებასდაუშვებსშემდე
გიორიტიპისშეფასებას:  

ა) სწავლისშედეგიდადასტურდა;  
ბ) სწავლისშედეგივერდადასტურდა.  
 

4. განმსაზღვრელიშეფასებისასუარყოფითიშედეგისმიღებისშემთხვევაშიპროფესიულსტუ
დენტსუფლებააქვს, 
მოითხოვოსსწავლისშედეგებისმიღწევისდამატებითიშეფასებაპროგრამისდასრულებამ
დე.  

 
5. შეფასებისმიმართულებებიდაშეფასებისინსტრუმენტებისალერნატიულიჩამონათვალიმ

ოცემულიაშესაბამისმოდულში.  
 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს ავტორიზებული საგანმანათლებლო 
დაწესებულების პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა 
უნდა დააგროვოს ყველაზოგადი და პროფესიული სავალდებულო მოდულით 
გათვალისწინებული კრედიტები, ასევე არჩევითი პროფესიული მოდულებიდან 15კრედიტი. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაბალი ძაბვის  

ელექტრიკოსი 
 

 

 

 



 

 

 

 

სახელწოდება:დაბალი ძაბვისელექტრიკოსი 

სარეგისტრაციონომერი : 07102-პ 

კვალიფიკაციისდონეევროპულსაკვალიფიკაციოჩარჩოსმიხედვით:მესამე 

მისანიჭებელიპროფესიულიკვალიფიკაცია: 
დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 
საკანონმდებლობაზა:  

• საქართველოსკანონიპროფესიულიგანათლებისშესახებ;  
• ეროვნულისაკვალიფიკაციოჩარჩო; 
• დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსის პროფესიული სტანდარტი 

 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  
საბაზო განათლება 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს 
შეუძლია დასაქმდეს ელექტროენერგიის მწარმოებელ, გადამცემ, გამანაწილებელ და 
მომხმარებელ ობიექტებზე ინჟინერ-ენერგეტიკოსის უშალო  ზედამხედველობით.ასევე 
შესაძლებელია თვითდასაქმებაც. 

პროგრამის მიზანი: 
პროგრამის მიზანია პირს მისცეს    შესაძლებლობა, დაეუფლოს   ელექტრიკოსის 
სპეციალობისათვის  საჭირო ცოდნას, გამოიმუშაოს შესაბამისი უნარები და კომპეტენციები,  
შეძლოს  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება;  იყოს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი. 

სწავლის შედეგები:  
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 
• ზოგად  ელექტროტექნიკაში  გარკვევა და ელექტროტექნიკური გაზომვების შესრულება; 
• შრომისა და  ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დაცვა ელექტროსამუშაოებისას; 
• საზეინკლო  ოპერაციების  შესრულება; 
• ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა; 
• ელექტროტექნიკური მასალების შერჩევა; 
• ელექტრომანქანებისა და ელექტროდანადგარების დიაგნოსტიკა; 



• ელექტროდანადგარებისა და ქსელების მონტაჟი; 
• ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმური და არაგეგმური რემონტი; 
 
პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:  
• მოცულობა: 88კრედიტი 
• სავარაუდო ხანგრძლივობა: 16 სასწავლო თვე /64 სასწავლო კვირა/ 

 
პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:  

სავალდებულო ზოგადი 
კომპეტენციების მოდულები 

სავალდებულოპროფესიული მოდულები არჩევითიპროფესიულიმოდულები 
 

დასახელება 

კრ
ედ

იტ
ი დასახელება 

კრ
ედ

იტ
ი დასახელება 

კრ
ედ

იტ
ი 

1.კომუნიკაცია 2 
7.გაცნობითი პრაქტიკა- 

2 18. სანათი მოწყობილობების 
მონტაჟი 

2 

2.რაოდენობრივი 
წიგნიერება 

2 

8.საწარმოო პრაქტიკა- 

8 19. ელექტრული და 
ელექტრონული 
მოწყობილობების მონტაჟი და 
მომსახურება 

3 

3.საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

2 
9.პრაქტიკული პროექტი- 

5 20.საყოფაცხოვრებო 
ელექტროტექნიკის მონტაჟი და 
რემონტი 

2  

4.მეწარმეობა 4 10.ზოგადი ელექტროტექნიკა და 
ელექტროტექნიკური გაზომვები 

7 21.საჰაერო და საკაბელო ხაზების 
მონტაჟი და რემონტი 

2 

5.პიროვნული და 
ინტერპერსონალური 
უნარები 

1 11.შრომისა და ტექნიკური 
უსაფრთხოების წესების დაცვა  
ელექტრო სამუშაოებისას  

3 22.შენობა-ნაგებობების 
ელექტრომონტაჟი 

4 

6.ინგლისური ენა  4 12.საზეინკლო ოპერაციების 
შესრულება 

2 23. ელექტროენერგიის აღრიცხვა 3 

  13.ელექტროტექნიკური ნახაზების 
წაკითხვა 

6   

  14.ელექტროტექნიკური მასალების 
შერჩევა 

2   

  15.ელექტრომანქანები და 
ელექტროდანადგარების 
დიაგნოსტიკა 

7   

  16.ელექტროდანადგარებისა და 
ქსელების მონტაჟი 

7   

  17.ელექტროდანადგარებისადა 
ქსელების გეგმური და არაგეგმური 

8   



რემონტი 

სულ: 15 სულ: 57 სულ: 16 

 
 
 
პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება: 

6. შეფასებაარსებობსგანმავითარებელიდაგანმსაზღვრელი.  
 

7. განმავითარებელიშეფასებაშესაძლოაგანხორციელდესროგორცქულების, 
ასევეჩათვლისპრინციპებისგამოყენებით.  

 
8. განმსაზღვრელიშეფასებაითვალისწინებსმხოლოდჩათვლისპრინციპებზედაფუძნებული 

(კომპეტენციებისდადასტურებაზედაფუძნებული)სისტემისგამოყენებასდაუშვებსშემდე
გიორიტიპისშეფასებას:  

ა) სწავლისშედეგიდადასტურდა;  
ბ) სწავლისშედეგივერდადასტურდა.  
 

9. განმსაზღვრელიშეფასებისასუარყოფითიშედეგისმიღებისშემთხვევაშიპროფესიულსტუ
დენტსუფლებააქვს, 
მოითხოვოსსწავლისშედეგებისმიღწევისდამატებითიშეფასებაპროგრამისდასრულებამ
დე.  

 
10. შეფასებისმიმართულებებიდაშეფასებისინსტრუმენტებისალერნატიულიჩამონათვალიმ

ოცემულიაშესაბამისმოდულში.  
 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

პროფესიულიკვალიფიკაციისმინიჭებაწარმოადგენსგანათლებისმარტვისსაინფორმაციოსისტემ
ისპრეროგატივას. 
პროფესიულიკვალიფიკაციისმოსაპოვებლადსტუდენტმაუნდადააგროვოსყველაზოგადიდაპრო
ფესიულისავალდებულომოდულითგათვალისწინებულიკრედიტები, 
ასევეარჩევითიპროფესიულიმოდულებიდან 16 კრედიტი. 

 

 

 



 

 

 

 

მიღება-განთავსების  

სპეციალისტი 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

სახელწოდება:მიღება-განთავსების  სპეციალისტი 

სარეგისტრაციონომერი : 10105-პ 

კვალიფიკაციისდონეევროპულსაკვალიფიკაციოჩარჩოსმიხედვით:მესამე 

მისანიჭებელიპროფესიულიკვალიფიკაცია: 
მიღება-განთავსების  სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 
 
საკანონმდებლობაზა:  

• საქართველოსკანონიპროფესიულიგანათლებისშესახებ;  
• ეროვნულისაკვალიფიკაციოჩარჩო;  
• მიღება-განთავსების  სპეციალისტის პროფესიული სტანდარტი 

 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  
საბაზო განათლება 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:პროგრამის დასრულების შემდეგ 
პირსშეუძლია დასაქმდეს სასტუმროში, სპა-ცენტრსა და  სტუმარმასპინძლობის  სხვა 
დაწესებულებებში. 

პროგრამის მიზანი: 
პროგრამის მიზანია მოამზადოს პირი, რომელიც შეძლებს მიღება-განთავსების განყოფილებაში 
რიგითი თანამშრომლის ისეთი მოვალეობების შესრულებას, როგორებიცაა: ჯავშნის მიღება და 
სტუმრის მიღება-განთავსება. 

სწავლის შედეგები:  
• პროგრამისდასრულებისშემდეგპირსშეუძლია: 
• სამუშაოსორგანიზება 
• დაჯავშნისპროცედურებისშესრულება 
• სტუმრისმიღება-გაწერისპროცედურისშესრულება 
• ცვლისმოვალეობებისადააუდიტისშესრულება 
• სასტუმრისძირითადიდადამატებითიმომსახურებებითუზრუნველყოფა 



• პრობლემურისიტუაციებისმართვა 
•  

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:  
• მოცულობა: 82 კრედიტი 

• სავარაუდო ხანგრძლივობა:  15 სასწავლო თვე 

 

 

პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:  

სავალდებულო 
ზოგადიმოდულები 

სავალდებულოპროფესიული მოდულები 
არჩევითიპროფესიული 

მოდულები2 

დასახელება 

კრ
ედ

იტ
ი 

დასახელება 

კრ
ედ

იტ
ი დასახელება 

კრედიტი 

1. კომუნიკაცია 2 
7. გაცნობითი პრაქტიკა-მიღება-

განთავსების  სპეციალისტი 
2 

19. დასუფთავების 
განყოფილების 
მომსახურებები 

5 

2. რაოდენობრივი 
წიგნიერება 

2 
8. საწარმოო პრაქტიკა-მიღება-

განთავსების  სპეციალისტი 
8 

20. ინგლისური 
ენა 

4 

3. საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

2 
9. პრაქტიკული პროექტი-

მიღება-განთავსების  
სპეციალისტი 

5 
21. რუსული  

ენა 
4 

4. მეწარმეობა 4 
10. სამუშაოს ორგანიზება 

მიღება-განთავსებაში 
5 

22. პირველადი  
გადაუდებელი  

დახმარება 
2 

5. პიროვნული და 
ინტერპერსონა
ლური უნარები 

1 11. სასტუმროს დაჯავშნის 
მომსახურება 

5   

6. უცხოური ენა 4 
12. სტუმრის მიღება-განთავსება 

სასტუმროში 
5 

 
  

  
14. ცვლის მოვალეობები და 

აუდიტი მიღება-განთავსების 
განყოფილებაში 

5   

  15. სასტუმროს მომსახურებები 3   

 
                                                           



  

16. პრობლემური სიტუაციების 
მართვასტუმროში მიღება-

განთავსების 
სპეციალისტისთვის 

4   

  
17. დარგობრივი ინგლისური 

ენა 
5 

 
  

  18. სასტუმროს უსაფრთხოება 5   

სულ: 15 სულ: 52 სულ: 15 

 

 
პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება: 

11. შეფასებაარსებობსგანმავითარებელიდაგანმსაზღვრელი.  
 

12. განმავითარებელიშეფასებაშესაძლოაგანხორციელდესროგორცქულების, 
ასევეჩათვლისპრინციპებისგამოყენებით.  

 
13. განმსაზღვრელიშეფასებაითვალისწინებსმხოლოდჩათვლისპრინციპებზედაფუძნებული 

(კომპეტენციებისდადასტურებაზედაფუძნებული)სისტემისგამოყენებასდაუშვებსშემდე
გიორიტიპისშეფასებას:  

ა) სწავლისშედეგიდადასტურდა;  
ბ) სწავლისშედეგივერდადასტურდა.  
 

14. განმსაზღვრელიშეფასებისასუარყოფითიშედეგისმიღებისშემთხვევაშიპროფესიულსტუ
დენტსუფლებააქვს, 
მოითხოვოსსწავლისშედეგებისმიღწევისდამატებითიშეფასებაპროგრამისდასრულებამ
დე.  

 
15. შეფასებისმიმართულებებიდაშეფასებისინსტრუმენტებისალერნატიულიჩამონათვალიმ

ოცემულიაშესაბამისმოდულში.  
 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს ავტორიზებული საგანმანათლებლო 
დაწესებულების პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა 
უნდა დააგროვოს ყველაზოგადი და პროფესიული სავალდებულო მოდულით 
გათვალისწინებული კრედიტები, ასევე არჩევითი პროფესიული მოდულებიდან  15კრედიტი. 

 


