დამტკიცებულია სსიპ პროფესიული კოლეჯ
თეთნულდის დირექტორის
29.06.2016წ №02/37 ბრძანებით

სსიპ პროფესიული კოლეჯი
,,თეთნულდი“

საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი
გიდი
დურგალი
მზარეული II საფეხური
მზარეული III საფეხური
სარესტორნო საქმის მწარმოებელი
დეკორატიული - გამოყენებითი ქსოვილები
შედუღება
კალატოზი

მოდულარი
საგანმანათლებლო
პროგრამები
ინფორმაციის ტექნოლოგია
ბუღალტერ-ტექნიკოსი
ელექტროობა
მიღება-განთავსების სპეციალისტი
მზარეული
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
კონდიტერი

კოლეჯის მისია
ფორმალური პროფესიული განათლების პირველი სამი საფეხურის პროფესიულ
საგანმანათლებლო

პროგრამების

განხორციელება.

უზრუნველყოფს

თითოეული

პროფესიული სტუდენტის განათლების, მომზადებისა და განვითარების პირობებს
განსაკუთრებული საჭიროების გათვალისწინებით. ზრუნავს თავისი პერსონალის
პროფესიულ განათლებაზე. ხელს უწყობს პროფესიულ სტუდენტთა სოციალური
პირობების გაუმჯობესებას. ხელს უწყობს სასწავლო სამეწარმეო პარტნიორობას.
ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისათვის სწავლის პირობების
შექმნაზე. ხელს უწყობს თანამედროვე ცოდნისა და მეთოდების გავრცელებას,
თანამშრომლობს

სხვა

დაწესებულებებთან.
გათვალისწინებულ
თანამსრომლობას
პროფესიულ

პროფესიულ
ახორციელებს

სხვა

კოლეჯებთან

სტუდენტთა

შესაბამის
და

საგანმანათლებლო

საქართველოს

უფლებამოსილებებს.

უცხოეთის

და

ხელს

კანონმდებლობით
ყწყობს

საერთაშორისო

საგანმანათლებლო

დაწესებულებებთან

მასწავლებელთა

ურთიერთგაცვლას,

არაპროფესიონალური კადრების ჩანაცვლებას პროფესიონალი კადრებით.

ინფორმაცია კოლეჯის შესახებ
პროფესიული კოლეჯი ,,თეთნულდი“ მდებარეობს ქ. მესტიაში ერეკლე
ფარჯიანის
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ტ,577
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ელ-ფოსტა

tetnuldi68@gmail.com.ვებგვერდიwww.tetnuldi.edu.ge.უვადო

სარგებლობის

უფლებით ფლობს 1252 კვ.მ ფართს (ორსართულიანი შენობა). აღნიშნულ
ფართზე განთავსებულია სასწავლო აუდიტორიები, საკონფერენციო დარბაზი,
კომპიუტერული

კლასები,

ბიბლიოთეკა,

სადურგლო

სახელოსნო,

დეკორატიული გამოყენებითი ქსოვილების კაბინეტი, გიდის კაბინეტი
სრული აღჭურვით, სარესტორნო საქმის ლაბორატორია, მიღება-განთავსების
ლაბორატორია, დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსის ლაბორატორია, ბუღალტერტექნიკოსის

კაბინეტი,

სასწავლო

სამზარეულოს

ლაბორატორია,

ადმინისტრაციისათვის განკუთვნილი კაბინეტები, რომლებიც აღჭურვილია
სასწავლო პროცესისათვის საჭირო ტექნიკითა და ინვენტარით. შექმნილია
სასწავლო

პროცესისათვის

აუცილებელი

გარემო:

ელექტრო

ენერგიის

მიწოდების უწყვეტი სისტემა, სველი წერტილები, შექმნილია ადაპტირებული
გარემო,

ოთახები

შესაძლებლობით,

უზრუნველყოფილია
დაწესებულება

ცენტრალური სისტემით.

ბუნებრივი

განათების

უზრუნველყოფილია

გათბობის

პროგრ
ამის
სახელ
წოდებ
ა
პროფე
სიულ
ი
განათ
ლების
საფეხ
ური
მისანი
ჟებელ
ი
კვალი
ფიკაც
ია
პროგრ
ამის
მოცუ
ლობა
პროგრ
ამაზე
დაშვე
ბის
წინაპი
რობა

გიდი

მესამე საფეხური

გიდისმესამესაფეხურისპროფესიული კვალიფიკაცია 020551

60 კრედიტი - 1500საათი

თეორიულიკომპონენტი 40% - 600სთ.
პრაქტიკულიკომპონენტი 60% - 900 სთ.
პროგრამაზედაიშვებაპირირომელსაცაქვსსაბაზოგანათლებადაშეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრის
მიერჩატარებულიპროფესიულიტესტირებისსაფუძველზეგადალახამინიმალურიკომპეტენციისზღვარი

პროგრამის მიზანია აღნიშნული კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს შეეძლოს ცალკეული პირებისა და
ტურისტული ჯგუფებისათვის ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობებზე ინფორმაციის მიწოდება და თანხლება;
უფლებამოსილი ორგანიზაციის წარმოდგენილისტანდარტის მიხედვით ტურისტებისათვის შემუშავებული
ტურისტული მარშრუტისა დაშესაბამისი პროგრამის განხორციელება. საექსკურსიო მომსახურება
საქართველოს და/ან მისი კონკრეტული რეგიონის მასშტაბით; ისტორიული,კულტურული, არქეოლოგიური
ადგილების, ასევე ხუროთმოძღვრული ძეგლების, მუზეუმ-ნაკრძალების, დაცული ტერიტორიების,
მუზეუმებისა და ტურისტებისათვის საინტერესოდ მიჩნეულ ადგილებში;
დასქმ გიდი შესაძლოა დასაქმდეს ტურისტულ სააგენტოში, ტუროპერატორად კომპანიაში,მუზეუმში,
ების
ნაკრძალების/დაცული ტერიტორიების,მუზეუმ-ნაკრძალებში,კულტურულ-საგანმანათლებლო
სფერო დაწესებულებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, თვითდასაქმებით, მინიჭებული კვალიფიკაციის
შესაბამისად.
სწავლ ცოდნა იცისდაგაცნობიერებულიაქვსტურიზმისადასტუმართმასპინძლობისსფეროსათვისდამახასიათებელ
ის
და
იპროცესები, პრინციპებიდაკონცეფციები .
შედეგ გაცნო დაგეგმილიტურისფარგლებშისამუშაოსდაგეგმვა -ორგანიზებისთანმიმდევრობადაწესები .
ი
ბირება პროფესიულიეთიკისდაცვით,
სწორიმენეჯმენტისადასტუმართმასპინძლობისპრინციპებითტურისტულიჯგუფისმართვა .
მომსახურებისარსი, წესებიდანორმები,
გააზრებულიაქვსმომსახურებისსფეროსთანამშრომლებისროლიდასამუშაოსათვისაუცილებელიმახა
სიათებლები;
უცხოკულტურისთვისებებისმქონემომხმარებლის (რასა, ეროვნება, მოქალაქეობა,
სოციალურისტატუსი, ასაკი) მომსახურებისსპეციფიკა;
სტუმრისჯგუფურიდაინდივიდუალურიმომსახურება;
უსაფრთხოებისწესებიდაპირველადისამედიცინოდახმარებისაღმოჩენა
ტურისტულიჯგუფისტრანსპორტითგადაადგილებასთან,
კვებასადაღამისთევასთანდაკავშირებულისაკითხებისმოგვარებისწესებიდაპროცედურები .
ფლობსზუსტიინფორმაციასქვეყნისმასშტაბითსარკინიგზო , საავტომობილო
(მ.შ.ავტობუსისადასამარშრუტოტაქსების)
დასაჰაერომიმოსვლისგზებისდარეგულარულიგადაადგილებისმარშრუტების,
საერთაშორისოდაშიდაფრენებისგანრიგის, საქართველოსაეროპორტების,
ავტოსადგურებისადარკინიგზისმუშაობისსქემისშესახებტურისგაძღოლისმეთოდოლოგია .
ტურისტებისათვისინფორმაციისგადაცემისზოგადიპრინციპებიმსოფლიო ,
საქართველოსდარეგიონისისტორიამსოფლიო , საქართველოსდარეგიონისგეოგრაფია
პროგრ
ამის
მიზან
ი

მდგრადიგანვითარებისადაგარემოსდაცვისპრინციპებიტურისჩატარებისშესახებანგარიშისმომზადე
ბისთანმიმდევრულობადაფორმებიშრომისკანონმდებლობადასაქმიანობასაწარმოებსშრომითიხელშ
ეკრულებისფარგლებში
საქართველოსისტორიადათანამედროვეობა:
საქართველოსისტორიისადაგეოგრაფიისძირითადისაკითხები;
ლეგენდებისაქართველოსშესახებ;
საქართველოშიგავრცელებულირელიგიebi;
კავკასიადაკავკასიელები: მეზობელიქვეყნებისისტორიის, გეოგრაფიის, რელიგიის,
კულტურისადახელოვნებისსაფუძვლები;
საქართველოშიმცხოვრებიდიდიდამცირეეთნიკურიჯგუ- ფები,
მათიდასახლებებიდათავისებურებები; საქართველოსდღევანდელისოციალურ ეკონომიკურიდაპოლიტიკურიმდგომარეობადაქვეყანაშიმიმდინარეძირითადირეფორმები
(ზოგადიინფორმაცია);
ქვეყნისადმინისტრაციულ -ტერიტორიულიმოწყობა;
აქვსსაბაზისოდამეთოდურიცოდნასპეციალობაშიდეტალურიცოდნაიმრეგიონის , რაიონის ,
ობიექტისშესახებ, სადაცატარებსექსკურსიას; რეგიონის, რაიონის,
ობიექტისთავისებურებებისგათვალისწინებაექსკურსიისმომზადებისადაჩატარებისას .
ექსკურსიისმომზადებისადაჩატარებისმეთოდიკა;
ჩვენებისმეთოდურიხერხებიდამათიგამოყენებაექსკურსიაშითხრობისმეთოდურიხერხებიდამათოგა
მოყენებაპრაქტიკაშიახალიექსკურსიისმომზადებისპრინციპები ;
იცნობს, გააზრებულიაქვსდააცნობიერებს: მომსახურებისსფეროსროლსბიზნესში;
სფეროსკანონმდებლობასდაპროფესიულიეთიკისნორმებსშრომისკოდექსსდათავისსაქმიანობაშიიცა
ვსმას
საკუთარუფლებებსდამოვალეობებსდაპატივსსცემსსხვისას
ფლობსძირითადინფორმაციას:
კონკრეტულირეგიონისისტორიულ, არქიტექტურულძეგლებზე, ციხე-სიმაგრეებზე,
სხვადასხვადანიშნულებისნაგებობებზე ,
არქეოლოგიურდაადგილობრივმუზემებშიდაცულექსპონატებზე ,
მათშორისიმქვეყნისკულტურული , მენტალური, რელიგიურითავისებურებებისშესახებ,
რომელიქვეყნისჯგუფიცააწარმოდგენილიტურში . ქართულიკულტურის, ეთნოსის,
ეროვნულიდარეგიონულისამზარეულოსთავისებურებებზე . კონკრეტულირეგიონისლანდშაფტზე ,
რესურსებზე, ფლორასაკურორტებსადადასასვენებელადგილებზე, დაცულტერიტორიებზე,

მღვიმეებზედამათთავისებურებებზე . რეგიონისთანამედროვესოციალურ ეკონომიკურისაკითხებისშესახებ
საქართველოშიარსებულისაფრთხისსახეების (ცხოველები, ქვეწარმავლები, სტიქია, ავდარი,
ქვათაცვენა, ზვავი, მეწყერი, წყალდიდობა, კრიმინალურისიტუაცია) შესახებ;

ცოდნი
ს
პრაქტ
იკაში
გამოყე
ნების
უნარი

შეუძლია:
საექსკურსიოტექსტისმომზადებაადგილობრივიტურისტულიმარშრუტისათვის ;
ექსკურსიისჩატარება, ტურისგანხორციელებაწინასწარშემუშავებულიგეგმისშესაბამისად ;
რუკისგამოყენება;
დაგეგმილმარშრუტზეამომწურავიინფორმაციისსაინტერესოდგადაცემადაშესაბამისიახსნა განმარტება;
ადგილობრივღირშესანიშნაობებზეინფორმაციისმუდმივიგანახლება;
უსაფრთხოებისწესებისადაეთიკისნორმებისდაცვა;
ტურისტთადროულადგაფრთხილება;
ტურისჩატარებისშესახებანგარიშისმომზადება ;
ტუროპერატორკომპანიასთანმუშაობისკოორდინაცია/ტურისმსვლელობაშიმოულოდნელიცვლილე
ბისშეტანისაუცილებლობისგანხილვადამკვეთთან; მარშრუტისდეტალების, ფაქტების,
სტატისტიკურიინფორმაციის, რუკების,
სატრანსპორტომარშრუტებისადამოძრაობისგრაფიკებისშესახებინფორმაციისდამახსოვრებადაგამოყ
ენება; უსაფრთხოებისწესებისდაცვადაპირველადი /ექიმამდელისამედიცინოდახმარებისაღმოჩენა;
მრავალფეროვანსიტუაციებში , მათშორისსტრესულ, სახიფათო,
კრიტიკულდაფორსმაჟორულსიტუაციებშიემოციურისტაბილურობისადაადექვატურიქმედებისუნა
რისშენარჩუნებატურისმსვლელობისხარისხისკონტროლი;
საჭიროებისშემთხვევაშიტრანსპორტირებისალტერნატიულისაშუალებებისგამოძებნასთანდაკავშირ
ებითაუცილებელიცვლილებებისდამკვეთთანშეთანხმება;
რუკისკითხვადასაჭიროებისშემთხვევაშირუკისეფექტურადგამოყენება;
სხეულის, ხმისდაემოციებისფლობა;
მიკროფონის, სხვააუდიო-ვიდეოტექნიკისსწორადდამიზნობრივადგამოყენება;
სპეციალურიფორმებისდაცხრილებისშევსებადაანგარიშისათვისგამოყენება

დასკვნ
ის
გაკეთე
ბის
უნარი

შეუძლია :
დამოუკიდებლადმოქმედება, საკუთარიფუნქციების,
მოვალეობებისადავალდებულებებისფარგლებში ;
გაწეულისაქმიანობისშესახებანგარიშისმომზადება; კითხვებზეადეკვატურიპასუხისგაცემა ;
რჩევისმიღებადასაყვედურისგაცნობიერება; კოლეგებისმითითებებისდაშენიშვნებისმიღება ,
გათვალისწინებადასათანადოდასკვნისგამოტანაამათუიმპრობლემასთანდაკავშირებით ;
პრობლემებისშეფასებაანალიზიდასათანადოდასკვნებისგამოტანა;
ამათუიმქმედებისდადებითიდაუარყოფითიმხარეებისგანჭვრეტა, განსჯა,
ინფორმაციისგაანალიზებადამისაღებიგადაწყვეტილებისშერჩევა;
სტუმრებთანპრობლემისწარმოქმნისშემთხვევაშიარგუმენტირებულიახსნა -განმარტება;
გაუთვალისწინებელიპრობლემისწარმოქმნისას, სტუმრისპრეტენზიისშემთხვევაში,
ადექვატურიგადაწყვეტილებისმიღება;
სამუშაოსათვისდამახასიათებელიელემენტებისადამომსახურებისგანსაზღვრულივალდებულებების
თანმიმდევრულიშესრულება.
საქმიანობისკოორდინირებამენეჯერთან, მუშაობაპარტნიორთანდამისიდახმარება;
ცვალებადგარემოსადასიტუაციებისადმიშემგუებლობა,
სამუშაოპროცესებისადამომსახურებისხარისხისგაუმჯობესებისათვისდისკუსიებშიმონაწილეობადა
წინადადებებისშეთავაზება;
დაგეგმილიგრაფიკისმიხედვითსამუშაოებისგანხორციელება/შესრულებისანალიზი
ტურისმსვლელობისხარისხზეზრუნვა/მომსახურებისგაუმჯობესებისათვისდამატებითიინფორმაცი
ისმოძიება-მიწოდება;
გადაწყვეტილებისმიღებისმიზნითარსებულიინფორმაციისანალიზი ;
დროისმართვისპრინციპებისრეგულარულადდაეფექტურადგამოყენება ;
აქვს:
სიტუაციისანალიზისადაპრობლემისმოგვარებისუნარი; წინდახედულeბა
(შეცდომისპრევენციადამოგვარება);
ექსტრემალურ , კონფლიქტურ,
სტრესულდასახიფათოსიტუაციებშითავდაჭერისადაადექვატურიქმედებისუნარი .
კომუნ აქვს :
იკაციი კარგისაკომუნიკაციოდაინტერპერსონალურითვისებები; მკაფიოდაგამართულიმეტყველება ,
ს
სწორიარტიკულაცია; დეტალურადახსნისადაგანმარტებისმიცემის, საინტერესოდთხრობისუნარი .
უნარი შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეადამიანებთანკომუნიკაციისუნარი ;

სწავლ
ის

შეუძლია: ქართულდაუცხოენაზე/ენებზეგამართულიზეპირიდაწერილობითიკომუნიკაცია ,
პროფესიულიკომპეტენციისფარგლებშიდიალოგისწარმართვა, საჭიროინფორმაციისგაგება,
გააზრება, მოძიება.
ქართულდაუცხო (ერთანორ) ენაზეტექსტისგადაცემასრულყოფილად, გამართულად, მოკლედ,
მკაფიოდ, მარტივად, ხანგრძლივად, დროულად.
ინტერნეტით,
სპეციალურილიტერატურისსაშუალებითდაკოლეგებისგამოკითხვითსაჭიროინფორმაციისმოძიება ,
დამუშავება, დასწავლა, ფაქტების,
მოვლენებისსტატისტიკურიინფორმაციისდამახსოვრებადაგადაცემა .
ინფორმაციისმოძიებისმიზნითსაინფორმაციოტექნოლოგიების , ინტერნეტის,
სხვადასხვასახისლიტერატურის, ენციკლოპედიების, ცნობარებისგამოყენება;
გუნდურიმუშაობა, აქვსკოლეგებთანინფორმაციისგაცვლისმზაობა
სტუმრისთხოვნისყურადღებითმოსმენა, მოსმენილისგაგება, გააზრებადასაჭიროებებისდაზუსტება;
წარმოქმნილიპრობლემისშესახებინფორმაციისდეტალურიდაამომწურავიმიწოდება .
იყოსტოლერანტულიუცხოკულტურისადარელიგიისმიმართ
გამართულად , სწორადშეადგინოსსიტყვიერიდაწერილობითიანგარიში
ტუროპერატორიკომპანიისადმიმიმართვისმომზადება , შესრულებულისამუშაოს ,
არსებულიპრობლემებისადამათიმოგვარებისმიზნით .
ტურისმიმდინარეობისპროცესშიგარკვეულიინფორმაციისჩანიშვნა,
ტურისტთაშენიშვნებისჩაწერადაანგარიშისთვისამინფორმაციისგამოყენება
ტურისმიმდინარეობისასშესაბამისიდოკუმენტებისგაფორმებაიყოსკომუნიკაბელური , კონტაქტური,
კორექტული, გაწონასწორებული,
საქმიანობისასშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთასპეციფიკისგათვალისწინება ,
არასტანდარტულიშემთხვევისასტურისტთადროულადგაფრთხილება,
პრობლემურისიტუაციებისპრევენციადამოგვარებაადგილობრივმოსახლეობასთან ,
სასაზღვროსამსახურთანკომუნიკაცია, თანამშრომლობა;
რჩევისმიღებადასაყვედურისგაცნობიერება;
მოლაპარაკების/კონფლიქტებისმართვადასიტუაციისგანმუხტვა
იცისსამედიცინოკლინიკებისმდებარეობადაპირველადისამედიცინოდახმარებისწესები; საჭირო SOS
ნომრები.
შეუძლიაკურიკულუმითგანსაზღვრულიპროგრამისთეორიულიდაპრაქტიკულინაწილისათვისებად
აშესწავლა, ნასწავლიმასალისგადმოცემა,

უნარი

შეფასებისმიღებაშეუძლიალიტერატურისდაწყაროებისმოძიება, დამუშავებადაანალიზი ;
შეუძლიასაკუთარისწავლისდაგეგმვა, ინფორმაციისმუდმივიგანახლება,
თვითგანვითარებისადაცოდნისგაღრმავებისმიმართულებითრეალისტურისასწავლოამოცანებისდას
ახვა, სწავლისშესაძლებლობათაძიება;
აქვსახალიიდეებისადატექნოლოგიებისმიმართმაღალიმიმღებლობისგამომუშავებისუნარი ;
ღირებ იცნობსტურისტულიბიზნესისსფეროს, გააზრებულიაქვსმომსახურებისსფეროსროლიბიზნესში ;
ულებე წარმოდგენააქვსსტუმართმასპინძლობისძირითადპრინციპებზე , გააჩნიაპროფესიულიეთიკა,
ბი
გაცნობიერებულიაქვსსაკუთარიმოვალეობები , ფუნქციებიდაპასუხისმგებლობა;
იცავსუცხოკულტურისმომხმარებლებისმომსახურებისსპეციფიკას;
იცავსდაერთგულიაუწყვეტიგანათლებისპრინციპებისმიმართარისდისციპლინირებული ,
თავაზიანიდაყურადღებიანი; ახასიათებსორგანიზებულობა,
გულისყურითეკიდებასტუმრისთხოვნას;
არისტოლერანტულიდაემოციურადსტაბილური . აქვსკარგიცოდნასაკუთარიობიექტის,
ქვეყნისიმნაწილისშესახებ, სადაცუფლებამოსილიაჩაატაროსექსკურსია ;
ახასიათებსშემოქმედებითობადალიდერობისუნარი ;
ავლენსსაკუთარიქვეყნისკანონებისადატრადიციებისპატივისცემას ;
იცავსგარემოსდახელსუწყობსგარემოსდაცვითიღონისძიებებისგანხორციელებასიცავსუსაფრთხოები
სწესებსადაპირადიჰიგიენისნორმებს;
მუდმივადზრუნავსტურისმსვლელობისხარისხზე . იცავსშრომითკანონმდებლობას
ცოდნ პროფესიულისტუდენტისცოდნისშეფასება
ის
დადებითშეფასებადჩაითვლება :
შეფასე (A) ფრიადი – მაქსიმალურიშეფასების 91% დამეტი;
ბა
(B) ძალიანკარგი – მაქსიმალურიშეფასების 81-90%;
(C) კარგი – მაქსიმალურიშეფასების 71-80%;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალურიშეფასების 61-70%;
(E) საკმარისი – მაქსიმალურიშეფასების 51–60%;
უარყოფითშეფასებადჩაითვლება:
(FX) ვერჩააბარა - მაქსიმალურიშეფასების 41-50%, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამა
ტებითგამოცდაზეერთხელგასვლისუფლება .
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავ

ლი.
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია .
პროფესიულსტუდენტსუფლებააქვს,
გავიდესდამატებითგამოცდაზედასკვნითგამოცდაზეუარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაში , არანაკლებ
10 დღეში.
შეფასებისფორმა:
 შუალედურიშეფასება
 დასკვნითიშეფასება
შეფასებისმეთოდი :
 ტესტი
 დაკვირვებადადემონსტრირება
სწავლ
ის
გაგრძ
ელები
ს
შესაძ
ლებლ
ობა

პროგ
რამი
ს
სახე

სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს გიდის სპეციალობის მეოთხე საფეხურზე

დურგალი

ლწო
დება
პროფ
ესიუ
ლი
განა
თლე
ბის
საფეხ
ური
მისან
იჟებე
ლი
კვალ
იფიკ
აცია
პროგ
რამი
ს
მოცუ
ლობა
პროგ
რამა
ზე
დაშვ
ების
წინაპ
ირობ
ა
პროგ
რამი
ს

მესამე საფეხური

დურგალისმესამესაფეხურისპროფესიული კვალიფიკაცია040952

60 კრედიტი - 1500საათი

თეორიულიკომპონენტი 40% - 600სთ.
პრაქტიკულიკომპონენტი 60% - 900 სთ.

პროგრამაზედაიშვებაპირირომელსაცაქვსსაბაზოგანათლებადაშეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრისმ
იერჩატარებულიპროფესიულიტესტირებისსაფუძველზეგადალახამინიმალურიკომპეტენციისზღვარი

პროგრამისმიზანიამოამზადოსდურგალი , რომელსაცშეუძლიათანამედროვეხისდასამუშავებელიმანქანადანადგარებითდაპოზიციურიმანქანა –
იარაღებითმუშაობა;სარესტავრაციოდასარემონტოსამუშაოებისჩატარება.

წუნისადადაბალიხარისხისპროდუქციისგამოშვებისმიზეზებისგაანალიზება,მათიაღმოფხვრისათვისდაგეგმი
ლიღონისძიებებისშემუშავება .
შეუძლიატექნოლოგიურიპროცესებისმატერიალურიდანახარჯებისნორმატივებისგაანგარიშება ;ხისდამუშავებ
ისტექნოლოგიურიპროცესებისეკონომიკურიგაანგარიშება ;ნაკეთობისდასამზადებლადსაჭირონედლეულისად
ადამხმარემასალებისსპეციფიკაციისდამისიღირებულებისდადგენა;
დასქ კურსდამთავრებულსშეუძლიადასაქმდესხისდასამუშავებელისაწარმოში,
მების რომელიცდაკავებულიასაავეჯოდასამშენებლონაკეთობებისწარმოებით ,
სფერ ასევენებისმიერიკერძოსაწარმოშიდაუცხოურიფირმაში.
ო
შესაძლებელიათვითდასაქმებადაინდივიდუალურიმეწარმეობა .
მიზა
ნი

სწავ
ლის
შედე
გი

ცოდნა და იცის,
გაცნობირ რომპასუხისმგებელიასამუშაოსშესრულებასადასამუშაოპროცესშიკოლეგებთანურთიერთობაზე .
ება
ზედამხედველობსდააკონტროლებსროგორცარასტანდარტული ,
ასევესტანდარტულიოპერაციებისშესრულებასდახშირადმათკომბინირებას .
იცისშესწავლილიაქვსსატყეოსაქონლისსახეებიდამათიფიზიკურ - მექანიკურითვისებები.
შეუძლიაესკიზებისადანახაზებისწაკითხვადაგაგება .
ხისპროდუქციისდადგენილიხარისხისგანსაზღვრა .
სადურგლონაკეთობისესკიზისადამარტივინახაზისშედგენა .
საბაზოდონეზეფლობსპროფესიულსიტყვათამარაგს , ავეჯისისტორიასადადიზაინს
ცოდნის
მესამესაფეხურისდურგალსპრაქტიკულადუკვეშეუძლიაისეთისამუშაოებისშესრულება ,
პრაქტიკა რომელიცმოითხოვსხისმასალისგაზომვას, ხელისპნევმატური ,
ში
მექანიკურიდაელექტროიარაღებისგამოყენებასმარტივისადურგლონაკეთობისდასამზადებლად .
გამოყენებ
ის უნარი
დასკვნის შეუძლიამუშაობისშეფერხებისმიზეზებისდადგენა ,
გაკეთები ხელსაწყოებისადამჭრელიიარაღებისტექნიკურიპასპორტისადასაექსპლუატაციოინსტრუქციებისგ
ს უნარი
ამოყენება,
ხელმძღვანელთანკონსულტაციისშემდეგშეფერხებისმიზეზებისდადგენადადასკვნისგამოტანამათ
აღმოსაფხფხვრელად.

კომუნიკა
ციის
უნარი
სწავლის
უნარი

აქვსპროფესიულსაკითხებზედეტალურიწერილობითიდაზეპირიკომუნიკაციისუნარიკოლეგებთა
ნდახელმძღვანელთან .
შეუძლიათანამედროვესაინფორმაციოდასაკომუნიკაციოწყაროებიდანმოიძიოსდაგამოიყენოსშესა
ბამისიინფორმაციაწარმოებისტექნოლოგიურიპროცესისსრულყოფისთვის .
აქვსუნარიდანებისყოფაგანაგრძოსპროფესიულიზრდაგამოცდილიხელმძღვანელობისმეთვალყურ
ეობით.

ღირებულ აქვსპასუხისმგებლობისგრძნობა, კმაყოფილიასაკუთარიხელითდამზადებულიპროდუქციით .
ებები
ცოდნ
ის
შეფას
ება

პროფესიულისტუდენტისცოდნისშეფასება
დადებითშეფასებადჩაითვლება:
(A) ფრიადი – მაქსიმალურიშეფასების 91% დამეტი;
(B) ძალიანკარგი – მაქსიმალურიშეფასების 81-90%;
(C) კარგი – მაქსიმალურიშეფასების 71-80%;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალურიშეფასების 61-70%;
(E) საკმარისი – მაქსიმალურიშეფასების 51–60%;
უარყოფითშეფასებადჩაითვლება:
(FX) ვერჩააბარა - მაქსიმალურიშეფასების 41-50%, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამატ
ებითგამოცდაზეერთხელგასვლისუფლება.
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავლ
ი.
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია .
პროფესიულსტუდენტსუფლებააქვს,
გავიდესდამატებითგამოცდაზედასკვნითგამოცდაზეუარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაში , არანაკლებ
10 დღეში.
შეფასებისფორმა:
 შუალედურიშეფასება
 დასკვნითიშეფასება

შეფასებისმეთოდი :
 ტესტი
 დაკვირვებადადემონსტრირება

სწავ
სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს დურგლის სპეციალობის მეოთხე საფეხურზე
ლის
გაგრ
ძელე
ბის
შესაძ
ლებ
ლობა

პროგრა მზარეული II
მის
სახელწ
ოდება
პროფე მეორე საფეხური
სიული
განათ
ლების
საფეხუ

საფეხური

რი
მისანიჟ
ებელი
კვალი
ფიკაცი
ა
პროგრა
მის
მოცულ
ობა
პროგრა
მაზე
დაშვებ
ის
წინაპი
რობა
პროგრა
მის
მიზანი

მზარეულისმეორესაფეხურისპროფესიული კვალიფიკაცია010463

საგანმანათლებლოპროგრამამოიცავსსულ 45 კრედიტს /1125 სთ/
კრედიტების 60% -- 675 სთ/ ეთმობაპრაქტიკულკომპონენტს
კრედიტების 40% --- 450 სთ/ ეთმობათეორიულკომპონენტს,
პროგრამაზედაიშვებაპირირომელსაცაქვსსაბაზოგანათლებადაშეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრი
სმიერჩატარებულიპროფესიულიტესტირებისსაფუძველზეგადალახამინიმალურიკომპეტენციისზღვარი

პროგრამის მიზანია მოამზდოს მზარეულის სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება სამუშაო ადგილის
ორგანიზება, ჰიგიენის ნორმების დაცვა, პროდუქტების მიღება, აღრიცხვა და დაცვა, პროდუქტების
ვარგისიანობის განსაზღვრა, მენიუს შედგენა, კერძების მომზადება, ქართული და მსოფლიო კერძების
გაფორმება და გაცემა.
დასქმე სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტები: რესტორნები, კაფეები, ბარები, სწრაფი კვების ობიექტები,
ბის
სასაუზმეები, საზაფხულო ღია ტიპის საზოგადოებრივი კვების ობიექტები; დიდი, საშუალო და მცირე
სფერო ზომის სასტუმროები და სასტუმრო სახლები, დასასვენებელი სახლები, საკურორტო კომპლექსები,
გასართობი კომპლექსები, კლუბები, კაზინოები; გემები; დიდი სუპერმარკეტები და სხვა ობიექტები, სადაც
არის კვებითი მომსახურება
სწავლი ცოდნა
იცნობსდაიცის:
ს
და
• კვებისობიექტებისსახეებიდამათიმუშაობისსპეციფიკა;
შედეგი გაცნობი • სამზარეულოსორგანიზაციულისტრუქტურადაფუნქციონირებისძირითადიპრინციპები ;
რება
• სამუშაოიარაღებისადათანამედროვემანქანა -დანადგარებისშერჩევა, მომზადება, გამოყენება,
მოვლადაუსაფრთხოება.
• საკვებიპროდუქტებისსახეები, შემადგენლობა, მათიკვებითიღირებულება.
• საკვებიპროდუქტებისსუბსტიტუტები.

მცენარეულიდაცხოველურიწარმოშობისსაკვებიპროდუქტებისწარმოებისმეთოდებიდატექნოლო
გია.
• საკვებიპროდუქტებისპირველადიდამუშავება (გაწმენდა, გარეცხვა, დადაფასოება),
მათიშენახვისწესები .
• სხვადასხვასახისსაკვებიპროდუქტებისგადამუშავება; დამზადება, თერმულიდამუშავების ,
გაყინვისანგაციებისმეთოდები . შენახვისპირობებიდავადები .
• საკვებიპროდუქტებისსხვადასხვამეთოდითდამუშავება.
ტექნოლოგიურიბარათისგამოყენებითდამზარეულისანშეფმზარეულისუშუალოხელმძღვანელობ
ითშეუძლიანახევარფაბრიკატებისადაკერძისცალკეულიმარტივიკომპონენტებისმომზადება ;
მასალის,
ნახევარფაბრიკატებისდამზაკერძებისშენახვატემპერატურულინორმებისზუსტიდაცვით .
•

ყველანაირისაკვებიპროდუქტისადგილობრივიდაუცხოურისახეობებისერთმანეთისაგანგარჩევა .
• სანელებლებიდამათიკლასიფიკაცია (ქვეყნებისმიხედვით);
• ქართულისამზარეულოსისტორია , წარმოშობა,
სხვაქვეყნისსამზარეულოებისგავლენებიდარეგიონალურითავისებურებები ;
რეგიონულისამზარეულოებიდამათისპეციფიკა ;
•

ქართულისამზარეულოსცივიდაცხელიკერძებისმომზადებამზარეცეპტურისადატექნოლოგიურიბ
არათისსაფუძველზე:
იცნობსმსოფლიოკულინარიულიხელოვნებისსაფუძვლებსდამათთავისებურებებს.
•

მსოფლიოსამზარეულოსმარტივისტრუქტურისკერძებისრეცეპტურისსაფუძველზემომზადებაბოს
ტნეულის, ბურღვლეულის, ხორცის (ძროხა, ღორი, ხბო, ცხვარი, ბატკანი, თხა, ციკანი,
კურდღელი); ფრინველის (ქათამი, მამალი, ინდაური, ბატი, იხვი) ხორცის; ნანადირევის (ხოხობი,
გარეულიიხვი, მწყერი); ზღვისპროდუქტების ; პარკოსნების; კვერცხის, სოკოს,
რძისპროდუქტებისგამოყენებითწვნიანების, გარნირების, სენდვიჩების, ბურგერების, სოუსების,
სალათების; კანაპეების; აპერიტივებისადასხვამარტივიკერძებისაწყობა-მომზადება.
• ცომზემუშაობა; ცომეულისძირითადისახეობებისმომზადებისმეთოდები;
ფლობსხილისადასხვაინგრედიენტებისაგანმარტივიდესერტებისმომზადებისტექნოლოგიას ;
• მუშაობისტექნიკა, მათშორისდანითმუშაობისტექნიკასაშუალოდონეზე (კარვინგისხელოვნება).
ნედლეულისხარჯის,

ნახევარფაბრიკატებისადამზაპროდუქციისგამოსავლიანობისგამოთვლანედლეულისცალკეულის
ახეობებისმიხედვით. იცნობსმენიუსსტრუქტურასდამენიუსსახეებს ,
• მენიუსწარდგენა, მარტივიდართული (შერეული) კერძისსაკალკულაციობარათებისშედგენა ;
• სამზარეულოსაღწერა /ინვენტარიზაცია; ნედლეულისხარისხისადაწონისკონტროლი .
აქვსსამზარეულომართვისსწორიდაგეგმარებისადააღრიცხვიანობისათვისაუცილებელისაფუძვლ
ებისცოდნა.
• ზომის , წონისადამოცულობისერთეულები. იცისკერძისულუფებადდაყოფა ;
კერძისთვითღირებულებისგამოთვლა .
• სხვადასხვაკვებისობიექტებისკლასიფიკაცია ;
შეუძლიასხვადასხვატიპისღონისძიებიებისგეგმისმომზადებასადამისგანხორციელებაშიმონაწილ
ეობისმიღება.
• კერძისგაფორმებადამისიწარდგენისათვისსაჭიროსერვისისადასერვირებისცოდნა .
• მომსახურეობისკულტურა, სტუმართანურთიერთობა,
• კვებისადამისიმნიშვნელობისარსი, კვებისპროდუქტებისკომპონენტები,
კვებისპროდუქტებისბიოლოგიურიწარმოშობისბუნებრივიკონტამინანტები,
კვებისპროდუქტებისანთროპოგენურიქიმიურიკონტამინანტები .
კვებითიინტოქსიკაციებიდამათიპროფილაქტიკა .
• სანიტარიულჰიგიენურიმოთხოვნებიკვებისმრეწველობისსაწარმოებისმოწყობისადატექნოლოგიურიპროცესებ
ისადმი.
• სანიტარიულ-ჰიგიენურიმოთხოვნებინედლეულისადმი; სანიტარიულჰიგიენურიმოთხოვნებიმზაპროდუქციისადმი ; მუშა-მოსამსახურეთაპირადიჰიგიენა;
მოთხოვნებიპერსონალისშრომისპირობებისადაუსაფრთხოებისადმი .
სანიტარიულიკანონმდებლობადასაზოგადოებრივიკვებისსფეროშიმარეგლამენტირებელინორმა
ტიულიდოკუმენტები.
სანიტარიულიმოთხოვნებისაზოგადოებრივიკვებისობიექტებისსათავსებისმოწყობისადამოვლისა
დმი.
• მწერებისადამღრღნელებისსაწინააღმდეგოღონისძიებები ;
საზოგადოებრივიკვებისსაწარმოებშიკვებისპროდუქტებისდა/ანკერძებისმომზადების,
კულინარიულიდამუშავებისადაშემდგომიშენახვისძირითადიწესები .
მოთხოვნებიკვებისპროდუქტებისტრანსპორტირების , მიღებისადაშენახვისადმი .
საკვებიპროდუქტებისშერჩევისადაშენახვისწესები;

ცოდნის
პრაქტიკ
აში
გამოყენ
ების
უნარი

დასკვნი
ს
გაკეთებ

ინფექციურიდაპარაზიტულიდაავადებებისპროფილაქტიკა .
საბაზისოდონეზეიცნობს:
- შრომითიურთიერთობებისმარეგულირებელინორმები;
- პროფესიისმარეგულირებელინორმებიდასტანდარტები ;
- შრომისუსაფრთხოებისადახანძარსაწინააღმდეგოდაცვისმარეგულირებელინორმები ;
- სანიტარულ-ჰიგიენურინორმებიდასტანდარტები;
- პირველადისამედიცინოდახმარებისწესები;
- ვადაგასულიდაგაფუჭებულიპროდუქტისჩამოწერისწესი;
- ინვენტარიზაციისჩატარებისწესიდავადები.
შეუძლია:
• სტაბილურგარემოშიგარკვეულიდამოუკიდებლობითშეასრულოსმასზედაკისრებულისამუშაო .
• სამუშაოარეალისმომზადებადაორგანიზებასანიტარულ ჰიგიენურინორმებისდაცვითსამუშაოარეალისდასუფთავება; სამზარეულოსტექნიკის, მანქანადანადგარებისდასამუშაოინსტრუმენტებისუსაფრთხოდადანიშნულებისამებრგამოყენებადამათი
მოვლა;
• პროდუქტებისდამუშავება - კერძისათვისსაკვებიმასალისსათანადომომზადებაგასუფთავების ,
დაჭრის, დაქუცმაცების, გატარებისანდაფქვისგზით,
კერძისათვისსაჭირომასალისთბურიდამუშავება .
• დიეტურიდაკულტურულისაჭიროებებისგათვალისწინებითმარტივიკერძებისმომზადება .
• მენიუსადარეცეპტურისსაფუძველზე,
ტექნოლოგიურიბარათისგამოყენებითმზარეულისდა /ანშეფმზარეულისუშუალოხელმძღვანელო
ბითნახევარფაბრიკატებისადაკერძისცალკეულიმარტივიკომპონენტებისმომზადება ; მასალის,
ნახევარფაბრიკატებისდამზაკერძებისშენახვატემპერატურულინორმებისზუსტიდაცვით .
• კერძებისმომზადებისპროცესშიატარებსტესტირებას ,
იყენებსგასინჯვისადაგემოსშერჩევისმეთოდებს ;
აწარმოებსმომზადებულისაკვებისგაცემასდადგენილიზღვრულინორმებისმიხედვით ;
• პირველადისამედიცინოდახმარებისაღმოჩენა .
• მზარეულის, შეფ-მზარეულისადასხვაპერსონალისმითითებებისდაშენიშვნებისმიღება ,
გათვალისწინებადასათანადოდასკვნისგამოტანაამათუიმპრობლემასთანდაკავშირებით .
შეუძლია მზარეულის, შეფ-მზარეულისა და სხვა პერსონალის მითითებების და შენიშვნების
მიღება, გათვალისწინება და სათანადო დასკვნის გამოტანა ამა თუ იმ პრობლემასთან
დაკავშირებით.

ის
უნარი
კომუნიკ შეუძლია ქართულ ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, პროფესიული კომპეტენციის
აციის
ფარგლებში საჭირო ინფორმაციის გაგება და გააზრება; სამუშაო კონტრაქტის, სამზარეულოს
უნარი
შინაგანაწესის, ტექნოლოგიური ბარათის, სამუშაო განრიგების, მენიუების და რეცეპტების გაგება
და გააზრება. შეუძლია პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა კოლეგებთან და
მომხმარებლებთან ურთიერთობისას; შეუძლია მომხმარებელთან და კოლეგებთან ცოდნისა და
პროფესიული უნარების პრეზენტაცია; შეუძლია კრიტიკულ სიტუაციაში (კომფლიქტები,
საჩივრები) მყისიერი რეაგირება. კოლეგების დავალებებისა და თხოვნის ყურადღებით მოსმენა,
მოსმენილის გაგება, გააზრება და საჭიროებების დაზუსტება; წარმოქმნილი პრობლემის შესახებ
ინფორმაციის დეტალური და ამომწურავი მიწოდება. სპეციალობისთვის საჭირო
დოკუმენტაციის საინფორმაციო ტექნოლოგიის გამოყენებით შექმნა, დამუშავება. ფლობს უცხო
ენას (ინგლისური) intermediate დონეზე. მომხმარებელთან და კოლეგებთან ურთიერთობისას
შუძლია მზარეულის პროფესიისათვის საჭირო ინგლისურენოვანი ტერმინოლოგიის გამოყენება.
ტექსტების წაკითხვა და დასკვნების გაკეთება. იყენებს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს; შეუძლია ინფორმაციის მოძიება და გაგება ინტერნეტიდან, ჟურნალებიდან და
კულინარიული წიგნებიდან; ფლობს უცხო ენას (ინგლისური) ელემენტარულ დონეზე. შეუძლია
მარტივი ტექსტების წაკითხვა და გაგება; იცნობს და იყენებს პროფესიულ ტერმინოლოგიას.
სწავლის შეუძლია კურიკულუმით განსაზღვრული პროგრამისთეორიული და პრაქტიკული ნაწილის
უნარი
ათვისება დაშესწავლა, ნასწავლი მასალის გადმოცემა, შეფასების მიღება. აქვსუნარი ისწავლოს
მითითებული ლიტერატურის მიხედვით;სხვისი ხელმძღვანელობითა და შეფასებაზე
დაყრდნობითგანსაზღვროს შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელება.
ღირებუ იცნობს კვებისა და სასმელების სერვისის სფეროს,მომსახურების არსს და სტუმარმასპინძლობის
ლებები ძირითადპრინციპებს, პროფესიული ეთიკის ძირითად პრინციპებს,გაცნობიერებული აქვს
საკუთარი მოვალეობები, ფუნქციები დაპასუხისმგებლობა. შეუძლია კონსტრუქციული
თანამშრომლობაკოლეგებთან და პერსონალთან; არის კეთილგანწყობილი; აქვსსაქმისადმი
პატიოსანი და ეთიკური მიდგომა; კრიტიკულსიტუაციაში არ კარგავს მობილიზაციის უნარს და
მაქსიმალურადცდილობს მომხმარებლის დაკმაყოფილებას.

ცოდნი
ს
შეფასე
ბა

პროფესიულისტუდენტისცოდნისშეფასება
დადებითშეფასებადჩაითვლება :
(A) ფრიადი – მაქსიმალურიშეფასების 91% დამეტი;
(B) ძალიანკარგი – მაქსიმალურიშეფასების 81-90%;
(C) კარგი – მაქსიმალურიშეფასების 71-80%;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალურიშეფასების 61-70%;
(E) საკმარისი – მაქსიმალურიშეფასების 51–60%;
უარყოფითშეფასებადჩაითვლება:
(FX) ვერჩააბარა - მაქსიმალურიშეფასების 41-50%, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამ
ატებითგამოცდაზეერთხელგასვლისუფლება .
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავ
ლი.
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია .
პროფესიულსტუდენტსუფლებააქვს,
გავიდესდამატებითგამოცდაზედასკვნითგამოცდაზეუარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაში , არანაკლებ
10 დღეში.
შეფასებისფორმა:
 შუალედურიშეფასება
 დასკვნითიშეფასება
შეფასებისმეთოდი :
 ტესტი
 დაკვირვებადადემონსტრირება

სწავლი
ს
გაგრძე
ლების
შესაძლ

სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს მზარეულის სპეციალობის მეასამე საფეხურზე

ებლობ
ა

პროგრა
მის
სახელწ
ოდება
პროფე
სიული
განათ
ლების
საფეხუ
რი
მისანიჟ
ებელი
კვალი
ფიკაცი
ა
პროგრა
მის
მოცულ
ობა
პროგრა
მაზე
დაშვებ
ის
წინაპი
რობა
პროგრა
მის
მიზანი

დასქმე

მზარეული III საფეხური

მესამე საფეხური

მზარეულისმესამესაფეხურისპროფესიული კვალიფიკაცია 010463

საგანმანათლებლოპროგრამამოიცავსსულ 45 კრედიტს /1125 სთ/
კრედიტების 60% -- 675 სთ/ ეთმობაპრაქტიკულკომპონენტს
კრედიტების 40% --- 450 სთ/ ეთმობათეორიულკომპონენტს,
პროგრამაზედაიშვებაპირირომელსაცაქვსსაბაზოგანათლებადაშეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრი
სმიერჩატარებულიპროფესიულიტესტირებისსაფუძველზეგადალახამინიმალურიკომპეტენციისზღვარი

მესამე საფეხურის მზარეულის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მზარეული რომელსაც
აქვს სფეროსთვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი
კონცეფციის ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს,
შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს
დავალების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები,
ინსტრუმენტები და მასალები.
სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტები: რესტორნები, კაფეები, ბარები, სწრაფი კვების ობიექტები,

სასაუზმეები, საზაფხულო ღია ტიპის საზოგადოებრივი კვების ობიექტები; დიდი, საშუალო და მცირე
ზომის სასტუმროები და სასტუმრო სახლები, დასასვენებელი სახლები, საკურორტო კომპლექსები,
გასართობი კომპლექსები, კლუბები, კაზინოები; გემები; დიდი სუპერმარკეტები და სხვა ობიექტები, სადაც
არის კვებითი მომსახურება
სწავლი ცოდნა და იცის და გაცნობიერებული აქვს
ს
გაცნობირე კვებისა და სასმელების სფეროსთვის დამახასიათებელი პროცესების პრინციპები და
შედეგი ბა
კონცეფციები.
კვების ობიექტების მართვის საფუძვლები სტუმარმასპინძლობის ძირითადი პრინციპები
სხვადასხვა სახეობის საზოგადოებრივი კვების ობიექტების კონცეფცია,
კვების ობიექტების მენეჯმენტი იერარქიული სტრუქტურა, სარესტორნო მარკეტინგი,
გაყიდვები, რეკლამა. საფუძვლიანად ფლობს თანამედროვე ქართული კერზების მომზადების
ხელოვნებას ევროპული მოთხოვნების შესაბამისად.
საკონდიტრო ნაწარმის და საფუარის შემცვლელი პროდუქტის მომზადება, მორთვა, წარდგენა.
ტრადიციული და თანამედროვე ევროპული, აზიური, ლათინოამერიკული და სხვა. მსოფლიო
კულინარიული სამზარეულოების ძირითადი კერძების მომზადება, ბოსტნეულის,
ბურღვლეულის, ცომის, ხორცის (ძროხა, ღორი, ხბო, ცხვარი, ბათკანი, თხა, ციკანი,
კურდღელი). ფრინველის (ქათამი, მამალი, ნიდაური, ბატი, იხვი) ხორცის: ნანადირევის
(ხოხობი, გარეული იხვი, მწყერი); ზღვის პროდუქტები, პარკოსნების, კვერცხის, სოკოს, რძის
პროდუქტების გამოენებით რეცეფტურის საფუძველზე.
კერძებისმომზადებაკვებისსხვადასხვაობიექტებისადაღონისძიებებისათვისსწრაფიკვებისობიექ
ტებისატვისკერძებისმომზადებისსპეციფიკა, ბუფეტისორგანიზებადაკერძებისმომზადება ,
შვედურიმაგიდისმომზადება, ფურშეტებისმომზადება.
სასტუმროსნომრებშიმომსახურებისათვისკერძებისმომზადება, ბანკეტები, წვეულებები,
ოფიციალურიმიღებები, დიპლომატიურიმიღებები, ლანჩებიდასხვა.
სხვადასხვატიპისსივიდაცხელისასმელებისმომზადება , მენიუსმიხედვითშეკვეთებისმიღება .
მომსახურებისეთიკეტი, მომსახურებისფსიქოლოგია, სტუმართმასპინძლობისინდუსტრიაში .
ინტერპერსონალურიკომუნიკაციისარსიდამნიშვნელობა .
კვებისობიექტებისსურსათითმომარაგება .
ბიზნესგეგმისშედგენა. ფინანსურიდოკუმენტაციისწარმოება .
რესტორნისშენობისსტრუქტურადამისიდაპროექტება .
ავარიულისიტუაციებისმარეგულირებელინორმები,
პროფესიისმარეგულირებელინორმებიდასტანდარტები ,
ბის
სფერო

საქართველოშიარსებულიგადასახადებიდაგადასახადისგადამხდელები (ზოგადიმიმოხილვა).
ცოდნის
პრაქტიკაშ
ი
გამოყენებ
ის უნარი

დასკვნის
გაკეთების
უნარი

.შეუძლია:

ყოველნაირისაკვებიპროდუქტებისხარისხიანიშერჩევა, მიღება, აღრიცხვა,
პირველადიდამუშავებადადაბინავება . პირველადიაღრიცხვიანობისდოკუმენტისწარმოება .შეფმზარეულისკონტროლისქვეშ,
ანმისგარეშედამოუკიდებლადამზადებსნაციონალურდამსოფლიოსამზარეულოსკერძებს .
შეუძლიამარტივიმენიუსშედგენა, შექმნასახალირეცეფტიკერძებისმოსამზადებლად.
მომზადებისპროცესშიამოწმებსკერძისხარისხს,იყენებსთანამედროვემანქანადანადგარებსდაინს
ტრუმენტებს.შეუძლიაკერძისორიგინალურიგაფორმება .
ამზადებსკერძებსკვებისსხვადასხვაობიექტებისდაღონისზიებებისათვისმათისპეციფიკისდამო
მხმარებლისმოთხოვნისგათვალისწინებით.

შეუძლიაკონტროლისპირობებშიდაკონტროლისგარეშედამოუკიდებლადმოქმედება .
შეუძლიამზარეულისადაშეფ -მზარეულისშენიშვნებისმიღება.
აქვსპრობლემებისგადაჭრისუნარი .
ექსტრემალურსიტუაციაშიშეუძლიაგადაჭრასსამზარეულოშიწარმოქმნილიპრობლემები .
კლიენტისსურვილისშემთხვევაშიშეუძლიამოამზადოსისკერძი , რომელიცმენიუშიარარის .
შეუძლიამომხმარებელთასაჩივრებისგათვალისწინებითდამათიმოთხოვნებისშესაბამისადგადა
წყვეტილებისმიღება. მცირეზომისობიექტებშისადაცარარისშეფ მზარეულიშეუძლიადამოუკიდებლადმიიღოსყველაგადაწყვრტილება.
შეუძლიასამუშაოსთვისდამახასიათებელიგანსაზღვრულივალდებულებებისშესრულება .
კომუნიკაც შეუძლია ქართულ ენაზე ზეპირი და წერილობითიკომუნიკაცია, საჭირო ინფორმაციის გაგება ,
იის უნარი გააზრება, მოძიება საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით კომუნიკაცია სამზარეულოსა
და რესტორნის პერსონალთან, დავალებების მოსმენა, მოსმენილის გაგება და გააზრება,
წარმოქმნილი პრობლემის მიწოდება. შეუძლია პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა
კოლეგებთან
შეუძლია სამუშაოს გაუმჯობესებაზე მოსაზრებების ჩამოყალიბება, ცვალებად გარემოში
სიტუაციიების შეგუება, დისკუსიებში მონაწილეობა. იცის პროფესიული ტერმინოლოგია,
მუდმივად იღებს ინფორმაციას თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ, ჟურნალებიდან,
წიგნებიდან და სპეციალურ ინტერნეტ გვერდებიდან ფლობს უცხო ენას (ინგლისური)

საკომუნიკაციო დონეზე, შეიძლია დიალოგის წარმართვა პროფესიულ საკითხებზე

სწავლის
უნარი

ცოდნი
ს
შეფასე
ბა

შეუძლია კურიკულუმით განსაზღვრული პროგრამისთეორიული და პრაქტიკული ნაწილის
ათვისება დაშესწავლა, ნასწავლი მასალის გადმოცემა, შეფასების მიღება. შეუძლია
ლიტერატურის და წყაროების მოძიება, დამუშავება და ანალიზი, საკუთარი სწავლის დაგეგმვა,
შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უზრუნველყოფა.
ღირებულ სრულყოფილად და სასფუძვლიანად იცნობს კვებისა და სასმელების სერვისის სფეროს,
ებები
მომსახურების არს და სტუმართ მასპინძლობის ძირითად პრინციპებს. პროფესიულ ეთიკის
პრინციპებს. გაცნობიერებული აქვს საკუთარი მოვალეობები, ფუნქციები და პასუხისმგებლობა.
ახასიათებს ორგანიზებულობა, დისციპლინა, პუნქტუალობა და მოწესრიგებულობა,
კონსტრუქციული თანამშრომლობა და კეტილ განწყობა კოლეგებთან. სტუმარ მასპინძლობის
ინდუსტრიაში კრიტიკულ სიტუაციაში არ კარგავს მობილიზაციის უნარს და მაქსიმალურად
ცდილობს მომხმარებლის დაკმაყოფილებას
პროფესიულისტუდენტისცოდნისშეფასება
დადებითშეფასებადჩაითვლება :
(A) ფრიადი – მაქსიმალურიშეფასების 91% დამეტი;
(B) ძალიანკარგი – მაქსიმალურიშეფასების 81-90%;
(C) კარგი – მაქსიმალურიშეფასების 71-80%;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალურიშეფასების 61-70%;
(E) საკმარისი – მაქსიმალურიშეფასების 51–60%;
უარყოფითშეფასებადჩაითვლება:
(FX) ვერჩააბარა - მაქსიმალურიშეფასების 41-50%, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამ
ატებითგამოცდაზეერთხელგასვლისუფლება .
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავ
ლი.
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია .

პროფესიულსტუდენტსუფლებააქვს,
გავიდესდამატებითგამოცდაზედასკვნითგამოცდაზეუარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაში , არანაკლებ
10 დღეში.
შეფასებისფორმა:
 შუალედურიშეფასება
 დასკვნითიშეფასება
შეფასებისმეთოდი :
 ტესტი
 დაკვირვებადადემონსტრირება

სწავლი სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს მზარეულის სპეციალობის მეოთხე საფეხურზე
ს
გაგრძე
ლების
შესაძლ
ებლობ
ა

პროგრა
მის
სახელწ
ოდება
პროფე
სიული
განათ
ლების
საფეხუ
რი
მისანიჟ
ებელი
კვალი
ფიკაცი
ა
პროგრა
მის
მოცულ
ობა
პროგრა
მაზე
დაშვებ
ის
წინაპი
რობა
პროგრა
მის

სარესტორნო საქმის მწარმოებელი

მესამე საფეხური

სარესტორნო საქმის მწარმოებლის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 020554

საგანმანათლებლოპროგრამამოიცავსსულ 45 კრედიტს /1125 სთ/
კრედიტების 60% -- 675 სთ/ ეთმობაპრაქტიკულკომპონენტს
კრედიტების 40% --- 450 სთ/ ეთმობათეორიულკომპონენტს,
პროგრამაზედაიშვებაპირირომელსაცაქვსსაბაზოგანათლებადაშეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრი
სმიერჩატარებულიპროფესიულიტესტირებისსაფუძველზეგადალახამინიმალურიკომპეტენციისზღვარი

პროგრამის მიზანია მოამზადოს სარესტორნო საქმის სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება სხვადასხვა ტიპის
კვების ობიექტებისა და ბარების მუშაობის ორგანიზება, მომხმარებლის მიღება, კონსულტირება,

მომსახურება და მაგიდის სერვირება დადგენილი ნორმების მიხედვით. სარესტორნო საქმის უმცროსმა
სპეციალისტმა ასევე უნდა შეძლოს რამოდენიმე კაცისაგან შემდგარი გუნდის ზედამხედველობა და მართვა,
კურსდამთავრებული პროფესიისათვის საჭირო ცოდნის გარდა სწავლის პროცესში გამოიმუშავებს
სარესტორნო საქმის სპეციალისტისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს. პროგრამის დასრულების შემდეგ მათ
მუშაობა შეეძლებათ სერვისის სფეროს უმცროსი რგოლის ზედამხედველებად.
დასქმე სხვადასხვა ტიპის ობიექტები: რესტორანები, კაფე-ბარები და სწრაფი კვების ობიექტები, სასაუზმეები,
ბის
ბუნგალოები, დიდი, საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროები, დასასვენებელი სახლები, საკურორტო
სფერო კომპლექსები, გასართობი კომპლექსები, კლუბები, კაზინოები და სხვა ობიექტები სადაც არის კვების
ობიექტები.
სწავლი ცოდნა და იცისდაგაცნობიერებულიაქვსკვებისადასასმელებისსფეროსთვისდამახასიათებელიპროცესები ,
ს
გაცნობირე პრინციპებიდაკონცეფციები;
შედეგი ბა
იცნობსდაიცისკვებისობიექტებისსახეებიდამათიმუშაობისსპეციფიკა; კვებისობიექტის
(რესტორანი, კაფე , ბისტრო, ბარი, ბუნგალოდაა.შ)
ორგანიზაციულისტრუქტურადაფუნქციონირებისძირითადიპრინციპები ;
ტურიზმისადამომსახურებისსფეროსარსიდადანიშნულება;
იცისრესტორნისდანადგარების, ინვენტარის, ინსტრუმენტების, ჭურჭლის, დანა-ჩანგლის,
აქსესუარებისდასხვასამუშაოიარაღებისდანიშნულება, უსაფრთხოგამოყენება, გასუფთავება,
მოვლადაშენახვაჰიგიენურიდასანიტარულინორმებისდაცვით;
იცნობსსამუშაოადგილისუსაფრთხო
ორგანიზებისადამომზადებისწესებს, ხანძარსაწინააღმდეგონორმებსადასავენტილაციორეჟიმს ;
სანიტარულჰიგიენურნორმებსადასტანდარტებს;
შრომისუსაფრთხოებისადაჯანმრთელობისდაცვისნორმებს ;
რესტორნისდადამხმარესათავსოებისარეალისდასუფთავებისწესებს;
იცისკვებითიინფექციები, უვარგისისასმელითგამოწვეულიინტოქსიკაციებიანდაავადებები .
იცნობსსურსათისუვნებლობისპრინციპებს .იცნობსრესტორნისმენიუსსახეებს,
სტრუქტურასდამენიუსშედგენის
პრინციპებს; იცისმომსახურებადასერვისი: მომსახურებისძირითადისახეებიდაპრინციპები;
მომსახურებისეტიკეტი; სერვირებისსახეობები; მაგიდისსერვირება;
კერძებისადასასმელისშესაბამისობა; სასმელებისმირთმევისქრონომეტრაჟიდასხვ .,
საბაზისოდონეზეიცნობს:
- შრომითიურთიერთობებისმარეგულირებელინორმები ;
- პროფესიისმარეგულირებელინორმებიდასტანდარტები ;
მიზანი

- შრომისუსაფრთხოების, ხანძარსაწინააღმდეგოუსაფრთხოებისდაცვის
დავენტილაციისმარეგულირებელინორმები;
- სანიტარულ-ჰიგიენურინორმებიდასტანდარტები;
- პირველადისამედიცინოდახმარებისწესები . საფუძვლიანადიცის:
1. დარბაზისმომზადებისწესებიდასტანდარტები
- ავეჯისმოხმარებისდადასუფთავებისწესები;
-რესტორნისმოწყობილობების,
დანადგარებისდააპარატურისწინასწარმომზადების,
დანიშნულებისამებრმოხმარების, მოვლის, გასუფთავების,
შენახვისდაინვენტარიზაციისწესები;
2. მომხმარებლისმომსახურება
- სტუმარმასპინძლობისძირითადიპრინციპები;
- ტურიზმისსფეროსარსიდადანიშნულება;
- კვებისობიექტებისმუშაობისსპეციფიკა;
- მომხმარებლისმომსახურებისარსი;
- მომსახურებისძირითადიპრინციპები, რომელიცმოიცავს
მომხმარებლისსურვილისგაგებასდამისდაკმაყოფილებას ;
- მომსახურებისსფეროსროლიბიზნესში ;
- მომსახურებისადაქცევისეტიკეტიდაპროფესიულიეთიკა;
მაგიდისსერვირებასხვადასხვატიპისკვებისობიექტებში ;
- ”ალაკარტე” სერვისი;
- სუფრისეტიკეტიდასერვირებისწესებიკვებისგანსხვავებულიდროისმონაკვეთებისათვის
(საუზმე, ლანჩი, სადილი, ვახშამი);
- სტუმრისდახვედრის, მიღებისდამაგიდასთანმიცილებისწესები;
- მენიუსდაკერძებისშემადგენლობისცოდნა;
- საფირმოკერძისწარდგენისდაშეთავაზებისწესი;
- სპეციალურიფასდაკლებებისგაცნობა ;
- ღვინისკატალოგისწარდგენადააპერეტივისშეთავაზება ;
- კერძებისადასასმელებისშერჩევაშიდახმარება;
- კერძებისადასასმელებისთავსებადობისცოდნა;
- შეკვეთისმიღება;
- შეკვეთისგაფორმება;
- შეკვეთისსამზარეულოსათვისგადაცემა ;

- მაგიდისსერვირებისგანახლება ;
- შეკვეთისშესაბამისიმომსახურება;

იცისსერვირებისდამომსახურებისგანსხვავებულისახეები, სხვადასხვა
ტიპისღონისძიებებზემომსახურებისსპეციფიკა :
• ბუფეტისმომსახურება;
• შვედურიმაგიდისმომსახურება;
• ფურშეტებისმომსახურება;
• ბანკეტების, წვეულებების, ვიპსტუმრების ,
ოფიციალურიდადიპლომატიურიმიღებებისმომსახურება;
• კოკტეილებისსაღამოსმომსახურება;
• საქმიანისადილისმომსახურება;
• სადღესასწაულოწვეულებებისმომსახურება ;
• ყავისშესვენებაზემომსახურება;
• კორპორატიულისადილების, ლანჩებისდაწვეულებებისმომსახურება;
• გასვლითიღონისძიებებისმომსახურება;
• სასტუმროებშისაუზმისდაბრანჩისმომზადებადამომსახურება ;
• სასტუმროსოთახებშისასმელებითადაკერძებითმომსახურება;
ფლობსფორლეგენითმომსახურებისხელოვნებას .
სასმელებისჩამოსხმის,
ჩამოტარებისდამირთმევისსხვადასხვაწესებს .
იცისდიდისასტუმროსკვებისბლოკისმუშაობისსპეციფიკადაპრინციპები;
იცის ”ვერცხლისმომსახურების” (“ Silver Service”) სტანდარტები.
იცისდარბაზისმომზადებასხვადასხვაღონისძიებებისათვის : სივრცისმომზადება,
ავეჯისგანლაგება, სათანადოდიზაინისმომზადება, სუფრებისშერჩევადასხვ,
რაცაუცილებელიაღონისძიებებისჩასატარებლად .
3. ალკოჰოლურიდაუალკოჰოლოსასმელები, ცხელისასმელებიდათამბაქოსნაწარმი;
ალკოჰოლურიდაუალკოჰოლოსასმელებისსახეები, მათიწარმოებისმეთოდებიდატექნოლოგია ;
წარმოშობისისტორია, სპეციალურიმახასიათებლები, საგემოვნოთვისებები;
იცნობსშენახვისპირობებსადავადებს
(ტემპერატურულინორმები, გაციებისზღვრულინორმები, გაყინვისადაგაციებისმეთოდები);
ფლობსსასმელებისვარგისიანობისგანსაზღვრისმეთოდებს ;
- ღვინისსახეობებიდაასორტიმენტი, წარმოებისმეთოდებიდატექნოლოგია ,
წარმოშობისისტორია, კვებითიღირებულება, საგემოვნოთვისებები, სამკურნალომნიშვნელობა;

მოხმარების, კონსულტირებისდაღვინისმირთმევისწესი; ენოთერაპიისსაფუძვლები;
- ალკოჰოლურისასმელებისკონსულტირების , მოხმარებისდამირთმევის
წესები;
- სხვადასხვასასმელისათვისშესაბამისიჭიქისშერჩევა;
- უალკოჰოლო,
მინერალურიდაგამაგრილებელისასმელებისასორტიმენტიდამათიმირთმევისწესი ;
- ჩაისადაყავისმირთმევისწესი;
- თამბაქოსნაწარმისკლასიფიკაცია, მათიმირთმევისწესი;
- ღვინისსახეობებიდაფართოასორტიმენტი, მათშორისცნობილიუცხოურიღვინოები,
წარმოებისმეთოდებიდატექნოლოგია , წარმოშობისისტორია, კვებითიღირებულება,
საგემოვნოთვისებები, სამკურნალომნიშვნელობა; მოხმარების,
კონსულტირებისდაღვინისმირთმევისწესი;
-ალკოჰოლურისასმელებისკონსულტირების, მოხმარებისდამირთმევის
წესები;
- ლუდისჩამოსხმისადამირთმევისწესი; ლუდისჩამოსასხმელიაპარატურისგამოყენება;
- ლიქიორებისასორტიმენტიდამირთმევისწესი;
- ჩაისდაყავისმომზადება; ყავისაპარატებისგამოყენება .
4. მაგიდისალაგებისწესიდასტანდარტები
- მაგიდისალაგებადადგენილიწესებისშესაბამისად ;
- სუფრებისგამოცვლა;
- მაგიდისმომზადებაახალისტუმრებისმისაღებად .
5. ანგარიშსწორება
- სტუმრისაგანინფორმაციისმიღებაანგარიშსწორებისშესახებ ;
-ნაღდიანგარიშსწორებისდროსსტუმრისათვისქვითრისწარდგენადა
თანხისაღება;
- ხურდისდაბრუნება;
6. სამზარეულოსსტრუქტურა, საკვებიპროდუქტებიდაკერძებისასორტიმენტი
- სამზარეულოსსტრუქტურისადაორგანიზაციისცოდნა;
- რესტორნისმენიუსკერძებისშემადგენლობისცოდნა;
- საკვებიდასასმელიპროდუქტებისსახეებიდამათიკვებითიღირებულება ;
- რესტორნისკერძებისმომზადებისმეთოდებისცოდნა;
- კვებისჰიგიენადაუსაფრთხოება;
საკვებიპროდუქტებისვარგისიანობა,

კვებითიინფექციები,
უვარგისისასმელითადასაკვებითგამოწვეულიინტოქსიკაციებიანდაავადებები .
სურსათისუვნებლობისპრინციპები;
- უსაფრთხოდაჯანმრთელიკვებისწესები.
იცისდაიყენებსპროფესიულტერმინოლოგიას .
იცისსასაწყობემარაგებისდამატერიალურიბაზისინვენტარიზაციისჩატარებისპროცედურები;
იცისცხელისასმელებისმომზადებისტექნოლოგია ;
იცისმათემატიკურიგამოთვლები:
არითმეტიკულიოპერაციებისშესრულებარაციონალურრიცხვებზე ,
წილადებსადაათწილადებზე, თანაფარდობების, პროპორციებისგამოყენება,
პროცენტებისგამოთვლა, როგორცზეპირად,
ასევეკალკულატორისანკომპიუტერისგამოყენებით; წონისსაზომიერთეულებიდა
კონვერტაცია; შეუძლიამასალებისარსებულიმარაგებისდათვლა;
დღისგანმავლობაშიმომსახურებისღირებულების ,
ამონაგებისგაანგარიშება,
სალაროაპარატისმაჩვენებლებისშედარება, ანგარიშებისშედგენა.
იცისანგარიშსწორება, ხარჯთაღრიცხვადაკალკულაცია
- ნაღდიდაუნაღდოანგარიშსწორებისოპერაციები;
-საკრედიტობარათებისმოხმარება , გადარიცხვითდაანგარიშსწორებისსხვა
ოპერაციებითმუშაობისწესები; საბანკოტერმინალებისგამოყენება;
-რესტორნის/ბარისმართვისერთერთიკომპიუტერულიპროგრამისმოხმარება,
”თაჩკომპიუტერი”-სდაქვითრისამოსაბეჭდითერმულიპრინტერისმოხმარების
წესი;
- სალაროაპარატისგამოყენება;
-მომხმარებლისათვისმისაღებიგადახდისფორმების
კონსულტირება;
- სასმელითდასაკვებითმომსახურებისსაფასურისმომხმარებლისანგარიშზედარიცხვა;
-დღისგანმავლობაშიშემოსულიქვითრებისმიხედვითშემოსულითანხისდაანგარიშება ;
ანგარიშისმომზადებანაღდიდაუნაღდოანგარიშსწორებისმითითებითდაშესაბამისიპირისათვის
გადაბარება;
- ცვლისდახურვისწარმოება.
შეუძლიაიმუშაოსრთულიმენიუსპირობებში .

ცოდნის
პრაქტიკაშ
ი
გამოყენებ
ის უნარი

ფლობს:
რესტორნისრეკლამირებისადამომხმარებელთამოზიდვისწესებს ;
ერკვევასარესტორნობიზნესში;
იცისსასტუმროებისკვებისობიექტებისმუშაობისსპეციფიკა;
იცისრეალიზაციისადამარკეტინგისსაფუძვლებისაბაზისოდონეზე ;
საზოგადოებასთანურთიერთობისსაფუძვლები .
შეუძლია:
ინსტრუქციებისდაცვითრესტორნისდარბაზისადასამუშაოარეალისმომზადება ,
დადგენილიწესებისმიხედვითავეჯისგანლაგება ;
- დარბაზისდალაგებადადასუფთავება;
- უსაფრთხოსამუშაოგარემოსორგანიზება:
ვენტილაციისრეჟიმის,
სანიტარულ-ჰიგიენურინორმებისადახანძარსაწინააღმდეგოწესებისდაცვა;
- პირველადისამედიცინოდახმარებისაღმოჩენა ;
რესტორნისდანადგარების,
აპარატებისდაინსტრუმენტებისდანიშნულებისამებრგამოყენება , მოვლადაშენახვა;
- რესტორნისსუფრებისადახელსახოცებისგამოყენება, მათიმოვლადაშენახვა;
- რესტორნისჭურჭლის, ჭიქების, დანა-ჩანგლისდასხვააქსესუარების
დანიშნულებისამებრმოხმარება, მათიწინასწარიმომზადება, მოვლადაშენახვა;
- სარესტორნომომსახურება - ”ალაკარტი”;
საუზმის , სადილისადავახშმისმომსახურება;
- სწრაფიკვებისობიექტებისმომსახურება;
- მომხმარებლისდახვედრა, მიღებადამაგიდასთანმიცილება;
- მენიუსწარდგენა, საფირმოდადღისკერძებისგაცნობა , აპერეტივის
შეთავაზება;
- ღვინისბარათისგაცნობა, ღვინისკონსულტირება;
სტუმრისკონსულტირებაკერძებისადასასმელებისშერჩევაში ,
მენიუსშემადგენლობისშესახებსტუმრისკითხვებზეპასუხისგაცემა (კერძისშემადგენლობა,
მომზადებისმეთოდიდასხვ.);
- შეკვეთისმიღება, გაფორმებადასამზარეულოშიგადაცემა;
- შეკვეთისშესაბამისადმაგიდისსერვირება ;
-

სუფრაზეკერძებისდადგენილითანმიმდევრობითმიტანადაშესაბამისადმაგიდისსერვირებისგან

ახლება;
- ქვითრისსტუმრისათვისწარდგენა; ხურდისდაბრუნება;
- ერთდროულადრამოდენიმემაგიდისმომსახურება;
მაგიდისალაგებაწესებისდაცვითდამაგიდისმომზადებაახალისტუმრისმისაღებად ;
რესტორნისრეკლამირებადასტუმართამოზიდვა.
სერვირებადამომსახურებასხვადასხვატიპისღონისძიებებზე :
• ბუფეტისმომსახურება;
• შვედურიმაგიდისმომსახურება;
• ფურშეტებისმომსახურება;
•
ბანკეტების, წვეულებების, ვიპსტუმრების,

ოფიციალურიდადიპლომატიურიმიღებებისმომსახურება;
• კოკტეილებისსაღამოსმომსახურება;
• საქმიანისადილისმომსახურება;
• სადღესასწაულოწვეულებებისმომსახურება ;
• ყავისშესვენებაზემომსახურება;
• კორპორატიულისადილების, ლანჩებისდაწვეულებების
მომსახურება;
• გასვლითიღონისძიებებისმომსახურება;
•
სასტუმროებშისაუზმისდაბრანჩისმომზადებადამომსახურება;
•
სასტუმროოთახებშისასმელებითადაკერძებითმომსახურება;
შეუძლიაფორლეგენითმომსახურება . სასმელებისჩამოსხმა,
ჩამოტარებადამირთმევასხვადასხვაწესით .
შეუძლიადიდისასტუმროსკვებისბლოკებშიმუშაობა; შეუძლია”ვერცხლის
მომსახურება”.
შეუძლიადარბაზისმომზადებასხვადასხვაღონისძიებებისათვის : სივრცისმომზადება,
ავეჯისგანლაგება, სათანადოდიზაინისმომზადება, სუფრებისშერჩევადასხვ,
რაცაუცილებელიაღონისძიებებისჩასატარებლად .
შეუძლიაინვენტარიზაციისჩატარება;
შეუძლიართულიმენიუსპირობებშიმუშაობა . შეუძლია:

დასკვნის
გაკეთების
უნარი

რესტორნისრეკლამირებადამომხმარებელთამოზიდვა ;
პროდუქტისსათანადოდშეთავაზებადაგაყიდვა;
ალკოჰოლურიდაუალკოჰოლოსასმელები, ცხელისასმელები
- ალკოჰოლურისასმელებისკონსულტირებადამირთმევა;
- ლუდისჩამოსხმადამირთმევა; ლუდისჩამოსასხმელიაპარატურისგამოყენება;
- ლიქიორებისმირთმევა;
- ჩაისდაყავისმომზადება; ყავისაპარატებისგამოყენება .
ანგარიშსწორება, ხარჯთაღრიცხვადაკალკულაცია
- ნაღდიდაუნაღდოანგარიშსწორებისოპერაციებისშესრულება;
- საკრედიტობარათებისმოხმარება,
გადარიცხვითდაანგარიშსწორებისსხვაოპერაციებითმუშაობა ;
საბანკოტერმინალებისგამოყენება;
- რესტორნის/ბარისმართვისპროგრამულისისტემა, ”თაჩკომპიუტერი”-სდა
ქვითრისამოსაბეჭდითერმულიპრინტერისმოხმარება;
- სალაროაპარატისგამოყენება;
- მომხმარებლისათვისმისაღებიგადახდისფორმებისკონსულტირება ;
- სასმელითდასაკვებითმომსახურებისსაფასურისმომხმარებლისანგარიშზე
დარიცხვა;
- დღისგანმავლობაშიშემოსულიქვითრებისმიხედვითშემოსულითანხისდაანგარიშება ;
შემოსავლებისდაჯამება,
ანგარიშისმომზადებანაღდიდაუნაღდოანგარიშსწორებისმითითებითდაშესაბამისიპირისათვის
გადაბარება; ცვლისდახურვისწარმოება.
შეუძლიაკონტროლისგარეშედამოუკიდებლადმოქმედება . შეუძლიასერვისმენეჯერის,
შეფმზარეულის,
კვებისადასასმელებისმენეჯერის,
კოლეგებისდასხვაპერსონალისმითითებებისდაშენიშვნებისმიღება ,
გათვალისწინებადასათანადოდასკვნისგამოტანაამათუიმპრობლემასთან
დაკავშირებით. პრობლემებისგადაჭრისდაგადაწყვეტისუნარი,
პრობლემებისშეფასებაანალიზიდასათანადოდასკვნებისგამოტანა - ექსტრემალურ,
კრიტიკულსიტუაციაშიუნდაშეძლოსდამოუკიდებლადგადაჭრასრესტორანშიწარმოქმნილინებ
ისმიერიპრობლემა, იმოქმედოსეფექტურადდამიიღოსსწორიგადაწყვეტილება;
შეუძლიაამათუიმქმედებისდადებითიდაუარყოფითიმხარეებისგანჭვრეტა , განსჯა,
ინფორმაციისგაანალიზებადამისაღებიგადაწყვეტილებისშერჩევა;

სტუმრებთანგადახდისპრობლემისწარმოქმნისშემთხვევაშიშინაგანაწესისახსნა -განმარტება;
უკმაყოფილოსტუმრისანსტუმართამოზღვავებისასმომსახურებისპრობლემისმოგვარება ;
საკვებისხარისხთანანმომზადებასთანდაკავშირებულიმომხმარებლისსაჩივრისშემთხვევაში ,
მომხმარებლისკეთილგანწყობისშენარჩუნებადაპრობლემისაღმოფხვრა;
სხვადასხვაეროვნებისსტუმრისსურვილებისგანსაზღვრადამომსახურება ;
კლიენტისსურვილისშემთხვევაშიშესაძლებლობისფარგლებშიუნდამოამზადებინოსისკერძი ,
რომელიცმენიუშიარარისშეტანილიანკლიენტისსურვილითკერძზემოაკლებინოსანდაამატებინ
ოსესათუისინგრედიენტი,
მომხმარებელთაშეკვეთებისდასაკმაყოფილებლადარასაკმარისიმარაგისშემთხვევაში ,
სამზარეულოსთანერთადუნდაშეძლოსპრობლემისმოგვარებისგზებისმოძიება ;
შეუძლიამოაგვაროსტექნიკურიპრობლემები;
შეუძლიაშესასრულებელსამუშაოთაპრიორიტეტულობისგანსაზღვრადახელმძღვანელებთანერ
თადგადაწყვეტილებებისმიღება;
გააჩნიასაკუთარისამუშაოდროისორგანიზებისდასწორედდაგეგმვისუნარი ;
შეუძლიაროგორცგუნდში , ასევედამოუკიდებლადმუშაობა;
შეუძლიახელმძღვანელთანანკოლეგებთანერთადდღისანდროისუფროხანგრძლივმონაკვეთშიშ
ესასრულებელისამუშაოებისდაგეგმვა ;
სამუშაოსათვისდამახასიათებელიელემენტებისადამომსახურებისგანსაზღვრული
ვალდებულებებისთანმიმდევრულიშესრულებადასამუშაოებისკოორდინაცია ;
საქმიანობისკოორდინირებამენეჯერთან, ზოგჯერმუშაობაპარტნიორთანდამისიდახმარება ;
ცვალებადგარემოსადასიტუაციებისადმიშეგუება ,
სამუშაოპროცესებისადამომსახურებისხარისხისგაუმჯობესებისათვისდისკუსიებში
მონაწილეობადაწინადადებებისშეთავაზება;
კომუნიკაც შეუძლია ქართულ ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, პროფესიული კომპეტენციის
იის უნარი ფარგლებში საჭირო ინფორმაციის გაგება, გააზრება, მოძიება. კომუნიკაცია სამზარეულოსა და
რესტორნის ნებისმიერი რგოლის პერსონალთან; მათი დავალებებისა და თხოვნის
ყურადღებით მოსმენა, მოსმენილის გაგება, გააზრება და საჭიროებების დაზუსტება;
წარმოქმნილი პრობლემის შესახებ ინფორმაციის დეტალური და ამომწურავი მიწოდება.
შეუძლია სამუშაოს გაუმჯობესებაზე კარგად დასაბუთებული მოსაზრებების ჩამოყალიბება;
საქმიანობის კოოდინირება მენეჯერთან, შეფ-მზარეულთან ან რესტორნისა და სამზარეულოს
პერსონალთან, ზოგჯერ მუშაობა პარტნიორთან და მისი დახმარება; ცვალებად გარემოსა და
სიტუაციებისადმი შეგუება, სამუშაო პროცესებისა და პროდუქციის

ცოდნი
ს
შეფასე
ბა

გაუმჯობესებისათვის დისკუსიებში მონაწილეობა და წინადადებების შეთავაზება; ფლობს
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს;
შეუძლია დარგის პროფესიული
უზრუნველყოფის გამოყენება; შუძლია ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტში, სპეციალურ
ლიტერატურასა და კოლეგების გამოკითხვის გზით; მუდმივად და ეფექტურად იღებს
ინფორმაციას სფეროში არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიების
შესახებ
ჟურნალებიდან,
სახელმძღვანელოებიდან,
წიგნებიდან და სპეციალური ინტერნეტ გვერდებიდან. ფლობს უცხო ენას (ინგლისური)
საკომუნიკაციო დონეზე, შეუძლია დიალოგის წარმართვა და ენის პრაქტიკული გამოყენება;
აუცილებლად უნდა ჰქონდეს მკაფიო და გამართული მეტყველება, სწორი არტიკულაცია;
დეტალურად ახსნისა და განმარტების მიცემის უნარი;
სწავლის
შეუძლია კურიკულუმით განსაზღვრული პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული
უნარი
ნაწილის ათვისება და შესწავლა, ნასწავლი მასალის გადმოცემა, შეფასების მიღება.
შეუძლია ლიტერატურის და წყაროების მოძიება, დამუშავება და ანალიზი, საკუთარი
სწავლის დაგეგმვა, შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უზრუნველყოფა.
ღირებულ საფუძვლიანად იცნობს კვებისა და სასმელების სერვისის სფეროს, მომსახურების არსს და
ებები
სტუმარმასპინძლობის ძირითად პრინციპებს, პროფესიული
ეთიკის
ძირითად
პრინციპებს, გაცნობიერებული
აქვს საკუთარი
მოვალეობები,
ფუნქციები
და
პასუხისმგებლობა. არის მომღიმარი, ზრდილობიანი
თავაზიანი და ყურადღებიანი;
ახასიათებს ორგანიზებულობა, დისციპლინა, პუნქტუალობა და მოწესრიგებულობა, საკუთარი
და სხვისი ფუნქციების და მოვალეობების გაცნობიერება, კონსტრუქციული თანამშრომლობადა
კეთილგანწყობა კოლეგებთან და პერსონალთან, სხვისი დახმარება, საქმისადმი პატიოსანი
და ეთიკური მიდგომა; გულისყურით ეკიდება სტუმრის თხოვნას; კრიტიკულ სიტუაციაში არ
კარგავს მობილიზაციის უნარს დამაქსიმალურად ცდილობს მომხმარებლის დაკმაყოფილებას.
არის ტოლერანტული, აკურატული, მომთმენი და ემოციურად სტაბილური
პროფესიულისტუდენტისცოდნისშეფასება
დადებითშეფასებადჩაითვლება :
(A) ფრიადი – მაქსიმალურიშეფასების 91% დამეტი;
(B) ძალიანკარგი – მაქსიმალურიშეფასების 81-90%;
(C) კარგი – მაქსიმალურიშეფასების 71-80%;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალურიშეფასების 61-70%;
(E) საკმარისი – მაქსიმალურიშეფასების 51–60%;
უარყოფითშეფასებადჩაითვლება:

(FX) ვერჩააბარა - მაქსიმალურიშეფასების 41-50%, რაცნიშნავს,

რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამ
ატებითგამოცდაზეერთხელგასვლისუფლება .
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავ
ლი.
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია .
პროფესიულსტუდენტსუფლებააქვს,
გავიდესდამატებითგამოცდაზედასკვნითგამოცდაზეუარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაში , არანაკლებ
10 დღეში.
შეფასებისფორმა:
 შუალედურიშეფასება
 დასკვნითიშეფასება
შეფასებისმეთოდი :
 ტესტი
 დაკვირვებადადემონსტრირება
სწავლი სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს სარესტორნო საქმის მწარმოებლის სპეციალობის
ს
მეოთხე საფეხურზე
გაგრძე
ლების
შესაძლ
ებლობ
ა

პროგ
რამის
სახე
ლწო
დება
პროფ
ესიუ
ლი
განათ
ლები
ს
საფეხ
ური
მისან

დეკორატიული - გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი

მესამე საფეხური

დეკორატიული-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი 080359
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რამის
მოცუ
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ა
პროგ
რამის
მიზან
ი

45 კრედიტი 1125 საათი
•
კრედიტების 60% -- 675 სთ/ ეთმობაპრაქტიკულკომპონენტს
•
კრედიტების 40% --- 450სთ/ ეთმობათეორიულკომპონენტს ,

პროგრამაზედაიშვებაპირირომელსაცაქვსსაბაზოგანათლებადაშეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრისმ
იერჩატარებულიპროფესიულიტესტირებისსაფუძველზეგადალახამინიმალურიკომპეტენციისზღვარი

პროგრამის მიზანია მოამზადოს სტუდენტი, რომელსაც კვალიფიკაციის შესაბამისად შეეძლება სამუშაოების
დაგეგმვა და მათ თანმიმდევრულ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება. ათვისებული აქვს ყველა
შრომითი ხელსაქმე ფარდაგში, ხალიჩაში, გობელენში, ხელით მოჩითულ ქსოვილებში და შეუძლია
ტრადიციული ნაქარგების შეღებვა. ეცოდინებაჰორიზონტალური დგიმებიანი საქსოვი დაზგის და
გობელენის ვერტიკალური საქსოვი დაზგის ძირიტადი ტექნიკური პარამეტრები. სეეძლება ჩამოქსოვის
უნარძე დაყრდნობით ფერთა გამის შედგენა და განაწილება ტექნოლოგიური ცოდნის გათვალისწინებით
საბოლოო პროდუქციის ხარისხიანი შესრულება.
დასქმ კურსდამთავრებული, მიღებული კვალიფიკაციის მიხედვით შეიძლება დასაქმდეს შესაბამის საწარმოებში,
ების
სამხატვრო სალონებსა და კერძო სახელოსნოებში, ასევე თვითდასაქმების გზით.
სფერ
ო

სწავ
ლის
შედე
გი

ცოდნ
ა და
გაცნო
ბირებ
ა

იცისფართოსპექტრისმქსოველის (ფარდაგი, ხალიჩა,
გობელენი)სფეროსათვისდამახასიათებელიძირითადიტექნოლოგიურიპროცესებიდატექნიკურიხერხ
ები:
ჰორიზონტალურიდგიმებიანისაქსოვიდაზგისდაგობელენისვერტიკალურისაქსოვიდაზგისძირითად
იტექნიკურიპარამეტრები;
სამუშაოპალიტრისშედგენაფერადინართისგამოყენებით, ქსელისადამისაქსელისმომზადება,
მარტივიტილოსხლართისჩამოქსოვაგობელენისათვის, იცნობსხალიჩის, გობელენისადაჯეჯიმის
(ფარდაგის) საქსოვინართისღებვისტექნოლოგიას;
იცისვერტიკალურსაქსოვდაზგაზეხალიჩისქსოვისტექნოლოგიისძირითადიეტაპები, როგორიცაა:
ქსელისსიმჭიდროვისგანსაზღვრა,
მარყუჟისსისქისშერჩევა,საქსოვიძაფებისაგანპალიტრისგასაწყობადასევეგობელენისჩამოქსოვისუნარ
ზედაყრდნობითფერთაგამისშედგენადაგანაწილებატექნოლოგიურიცოდნისგათვალისწინებით,საბო
ლოოპროდუქციისხარისხიანიშესრულებისათვის.
აცნობიერებსქსოვისამათუიმკონკრეტულიხერხისმეშვეობითგართულებულიტექნოლოგიურიპროცეს
ებისეტაპობრივიგანხორციელებისათვისაუცილებელნაბიჯებს.
იცისსამუშაოგარემოსმოწყობისძირითადიპარამეტრები.
ცოდნ შეუძლიათეორიულიცოდნისადაპრაქტიკულიუნარებისდახმარებითშეაფასოსკონკრეტულიამოცანის
ის
სირთულეშეარჩიოსქსოვისკონკრეტულიმეთოდიდასაჭიროინსტრუმენტები,
პრაქტ ეფექტურადგამოიყენოსმასალისთავისებურებები;
იკაში შეუძლიავერტიკალურიდაჰორიზონტალურისაქსოვიდაზგის,
გამოყ ქსელისადამისაქსელიძაფებისსაშუალებითშეასრულოსფარდაგის ,
ენები ხალიჩისადაგობელენისნიმუშებიხლართებისნაირსახეობის ,
ს
ქსოვისსხვადასხვატექნოლოგიისგამოყენებით.
უნარ
ი
დასკვ შეუძლიაქსოვისპროცესშიწარმოქმნილიტექნოლოგიურიდატექნიკურიპრობლემებისაღმოფხვრა,
ნის
სპეციალურლიტერატურაშიაღწერილიმეთოდებისშეფასებისადაანალიზისმეშვეობით,
გაკეთ შეუძლიადამოუკიდებლადმიიღოსისეთიტექნიკურიგადაწყვეტილებებიროგორიცაა, მაგალითად,
ების
მასალისსტრუქტურულისხვაობისსწორადშერჩევადასხვა.
უნარ
ი

კომუნ
იკაცი
ის
უნარ
ი
სწავლ
ის
უნარ
ი
ღირე
ბულე
ბები

ცოდნ
ის
შეფას
ება

შეუძლიაზეპირიდაწერილობითიკომუნიკაციადეკორატიულიქსოვილებისსფეროსთანდაკავშირებუ
ლსაკითხებზე,
შეუძლიასაკომუნიკაციოდასაინფორმაციოტექნოლოგიებისმიზანდასახულიგამოყენებაპროფესიულს
აქმიანობაში. სრულყოფილადფლობსქსოვისადაღებვისტექნოლოგიებისსპეციფიურტერმინოლოგიას,
მათშორისუცხოენაზე.
აცნობიერებს პროფესიული დაოსტატების მნიშვნელობას და შეუძლია კონკრეტული ამოცანების
ფარგლებში გაიღრმაოს პროფესიული ცოდნა და შეიძინოს ახალი გამოცდილება; აცნობიერებს
შემდგომი დაოსტატების აქტუალობას და შეუძლია აიღოს პასუხისმგებლობა სწავლის
გასაგრძელებლად.
აცნობიერებსმისმიერარჩეულიპროფესიისმნიშვნელობას, როგორცხალხურირეწვისერთერთიწამყვანიდარგისა. იცავსშრომისუსაფრთხოების, ეთიკისადაგარემოსუსაფრთხოებისნორმებს.
გაცნობიერებულიაქვს (ფარდაგი, ხალიჩა, გობელენი) ქსოვის, როგორცხალხურირეწვისერთერთიმნიშვნელოვანიდარგისტრადიციისდამკვიდრებისაქტუალურობადათავისიპროფესიულისაქმია
ნობითპოპულარიზაციასუწევსმას.
პროფესიულისტუდენტისცოდნისშეფასება
დადებითშეფასებადჩაითვლება:
(A) ფრიადი – მაქსიმალურიშეფასების 91% დამეტი;
(B) ძალიანკარგი – მაქსიმალურიშეფასების 81-90%;
(C) კარგი – მაქსიმალურიშეფასების 71-80%;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალურიშეფასების 61-70%;
(E) საკმარისი – მაქსიმალურიშეფასების 51–60%;
უარყოფითშეფასებადჩაითვლება:
(FX) ვერჩააბარა - მაქსიმალურიშეფასების 41-50%, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამა
ტებითგამოცდაზეერთხელგასვლისუფლება .
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავ
ლი.
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია.
პროფესიულსტუდენტსუფლებააქვს,

გავიდესდამატებითგამოცდაზედასკვნითგამოცდაზეუარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაში , არანაკლებ
10 დღეში.
შეფასებისფორმა:
 შუალედურიშეფასება
 დასკვნითიშეფასება
შეფასებისმეთოდი :
 ტესტი
 დაკვირვებადადემონსტრირება

სწავ
ლის
გაგრძ
ელებ
ის
შესაძ
ლებ
ლობა

სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს დეკორატიული - გამოყენებითი ქსოვილების
სპეციალისტის მეოთხე საფეხურზე

პროგრა შედუღებელი
მის
სახელწ
ოდება
პროფე მესამე საფეხური
სიული
განათ
ლების
საფეხუ
რი

მისანიჟ
ებელი
კვალი
ფიკაცი
ა
პროგრა
მის
მოცულ
ობა
პროგრა
მაზე
დაშვებ
ის
წინაპი
რობა
პროგრა
მის
მიზანი

შემდუღებელის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 041272

საგანმანათლებლოპროგრამამოიცავსსულ 45 კრედიტს /1125 სთ/
•
კრედიტების 60% -- 675 სთ/ ეთმობაპრაქტიკულკომპონენტს
•
კრედიტების 40% --- 450 სთ/ ეთმობათეორიულკომპონენტს
პროგრამაზედაიშვებაპირირომელსაცაქვსსაბაზოგანათლებადაშეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრი
სმიერჩატარებულიპროფესიულიტესტირებისსაფუძველზეგადალახამინიმალურიკომპეტენციისზღვარი

აღნიშნული პროფესიისთვის სპეციალისტების მომზადება, პროფესიული ცოდნის მიღება, სამუშაოს
შესასრულებლად საჭირო პროფესიის დაუფლება, კონკრეტულ შრომით საქმიანობაში უნარ-ჩვევებისა და
კომპეტენციათა ფლობის დონის მიღწევა. წარმოდგენილი სასწავლო პროგრამის მიხედვით შემდუღებელი
არის სპეციალისტი, რომელსაც აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებზე დამყარებული ზოგადი ცოდნა და
აცნობიერებს ძირითადი ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს.
დასქმე შემდუღებლის დასაქმების სფეროებია: მანქანათმშენებლობა, ბინათმშენებლობა, თვითმფრინავმშენებლობა,
ბის
გემთმშენებლობა, მაგისტრალური მილსადენების მშენებლობა სარემონტო საწარმოები, მრეწველობის სხვა.
სფერო კურსდამთავრებულს უფლება აქვს გააგრძელოს სწავლა შემდეგ საფეხურზე
სწავლი ცოდნა და შედუღების ტექნოლოგიურ საფუძვლებზე დამყარებული ზოგადი ცოდნა. დაუფლებულია
ს
გაცნობირე ხელით და ნახევრადავტომატური რკალურ შედუღებას ქვედა(0–600 ) ვერტიკალურ (60 –1200 )
შედეგი ბა
და ჭერულ(120 –1800) მდებარეობაში, ცოდნას მასალის გვარობის და სისქის მიხედვით
შედუღების მეთოდისა და ტექნოლოგიური პარამეტრების შერჩევაში. დაუფლებულია
საშემდუღებლო სამუშაოების უსაფრთხოების წესებს.
მოდული ბ) აქვს აირალოვანი შედუღების ტექნოლოგიურ საფუძვლებზე დამყარებული
ზოგადი ცოდნა. იცის აირალოვანი შედუღების ძირითადი ტექნოლოგიური პარამეტრები.
დაუფლებულია ცოდნას მასალის გვარობის და სისქის მიხედვით შედუღების მეთოდისა და
ტექნოლოგიური პარამეტრების შერჩევაში. მიღებული აქვს ცოდნა ლითონური მასალების

აირალოვანი ჭრის მეთოდზე. დაუფლებულია საშემდუღებლო სამუშაოების უსაფრთხოების
წესებს.
მოდული გ): აქვს პლასტმასების შედუღების ტექნოლოგიურ საფუძვლებზე დამყარებული
ზოგადი ცოდნა. იცის პლასტმასების შედუღების ძირითადი ტექნოლოგიური პარამეტრები.
დაუფლებულია ცოდნას მასალის გვარობის და სისქის მიხედვით შედუღების მეთოდისა და
ტექნოლოგიური პარამეტრების შერჩევაში. დაუფლებულია საშემდუღებლო სამუშაოების
უსაფრთხოების წესებს.
ცოდნის
შეუძლია გამოიყენოს შედუღების სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო
პრაქტიკაშ სპექტრი. შეირჩიოს მასალათა დამუშავების მეთოდი, მოწყობილობა და რეჟიმის ძირითადი
ი
პარამეტრები. დამოუკიდებლად შეასრულოს ნებისმიერი სირთულის კონსტრუქციებისა და
გამოყენები მილსადენების შედუღება.
ს უნარი
დასკვნის
შეუძლიაგანსხვავებულსიტუაციებშისაშემდუღებლოსამუშაოებშიწამოჭრილიუსაფრთხოებისპ
გაკეთების რობლემებისგადასაჭრელადინფორმაციისარსებული
უნარი
წყაროებითსარგებლობა, მათიშეფასება, ანალიზიდაგადაწყვეტა.
კომუნიკაც
იის უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია შედუღებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
განსხვავებულ სიტუაციებში. ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან
დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; შეუძლია უცხოური ენის
პრაქტიკული გამოყენება.
სწავლის
შეუძლიააიღოსპასუხისმგებლობაშემდგომსწავლა –განათლებაზე;
უნარი
აითვისოსშედუღებისადაჭრისთანამედროვემეთოდები, დახვეწოსშესრულებისტექნიკა,
გაიუმჯობესოსჩვევებიდააიმაღლოსკვალიფიკაცია .
ღირებულე განსხვავებულსიტუაციებშიმოქმედებსშემდუღებლისპროფესიული
ბები
საქმიანობისათვისდამახასიათებელიღირებულებებისშესაბამისად . კერძოდ,
სამუშაოსსირთულისზრდასთანერთად, მეტიპასუხისმგებლობითეკიდებამის
შესრულებას,
ითვალსისწინებსრაუხარისხოდშესრულებულისამუშაოსგამომოსალოდნელიავარიულისიტუა
ციებისუარყოფითშედეგებს; გააზრებულიაქვსისმძიმეფიზიკურიდატვირთვა,
რასაცმოითხოვსმაღალიხარისხით
შესრულებულირთულისაშემდუღებლოოპერაციებისწარმოება, აღიარებს
ჯანსაღიცხოვრებისწესსდაზრუნავსსაკუთარიჯანმრთელობისადაფიზიკურიკონდიციისშენარჩ

უნება-გაუმჯობესებაზე.მკაცრადიცავსუსარფთხოებისწესებს. უვლისსამუშაოგარემოს.
პროფესიულისტუდენტისცოდნისშეფასება
დადებითშეფასებადჩაითვლება :
(A) ფრიადი – მაქსიმალურიშეფასების 91% დამეტი;
(B) ძალიანკარგი – მაქსიმალურიშეფასების 81-90%;
(C) კარგი – მაქსიმალურიშეფასების 71-80%;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალურიშეფასების 61-70%;
(E) საკმარისი – მაქსიმალურიშეფასების 51–60%;
უარყოფითშეფასებადჩაითვლება:
(FX) ვერჩააბარა - მაქსიმალურიშეფასების 41-50%, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამ
ატებითგამოცდაზეერთხელგასვლისუფლება .
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავ
ლი.
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია .
პროფესიულსტუდენტსუფლებააქვს,
გავიდესდამატებითგამოცდაზედასკვნითგამოცდაზეუარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაში, არანაკლებ
10 დღეში.
შეფასებისფორმა:
 შუალედურიშეფასება
 დასკვნითიშეფასება
შეფასებისმეთოდი :
 ტესტი
 დაკვირვებადადემონსტრირება
სწავლი სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს შემდუღებლის მეოთხე საფეხურისსპეციალობზე
ცოდნი
ს
შეფასე
ბა

ს
გაგრძე
ლების

შესაძლ
ებლობ
ა

პროგრა
მის
სახელწ
ოდება
პროფე
სიული
განათ
ლების
საფეხუ
რი
მისანიჟ
ებელი
კვალი
ფიკაცი
ა
პროგრა
მის
მოცულ
ობა
პროგრა
მაზე
დაშვებ
ის
წინაპი
რობა
პროგრა
მის

კალატოზი

მესამე საფეხური

კალატოზის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 040652

საგანმანათლებლოპროგრამამოიცავსსულ 45 კრედიტს /1125 სთ/
•
კრედიტების 60% -- 675 სთ/ ეთმობაპრაქტიკულკომპონენტს
•
კრედიტების 40% --- 450 სთ/ ეთმობათეორიულკომპონენტს
პროგრამაზედაიშვებაპირირომელსაცაქვსსაბაზოგანათლებადაშეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრი
სმიერჩატარებულიპროფესიულიტესტირებისსაფუძველზეგადალახამინიმალურიკომპეტენციისზღვარი

პროგრამის მიზანია მოამზადოს კალატოზი რომელსაც კვალიფიკაციის შესაბამისად შეეძლება სამუშაოების
დაგეგმვა და მათ თანმიმდევრული განხორციელების მიღება.

მიზანი
დასქმე
ბის
სფერო

პროგრამის ამოცანაა კურსდამთავრებულს ჰქონდეს ისეთი შრომითი პოტენციალი, რომ შეძლოს შემდეგი
საქმიანობის შესრულებაკურსდამთავრებული შესაბამისი კვალიფიკაციის მიღების შემდეგ შეიძლება
დასაქმდეს ნებისმიერ სამშენებლო ობიექტზე, რომლის მშენებლობას ახორციელებს `მეწარმეთა შესახებ~
საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მქონე
სამშენებლო კომპანია. კალატოზი შეიძლება დასაქმდეს: ა) მრავალპროფილიან საწარმოში; ბ)
მონოპროფილიან საწარმოში; გ) როგორც თვითდასაქმებული.
სწავლი ცოდნა და გაცნობირება
აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების,
ს
პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა: სამშენებლო საქმიანობა;
შედეგი
სამშენებლო მასალები, შრომის და ეკოლოგიური უსაფრთხოება; შენობის
ნაწილები და სამშენებლო ნახაზები; სამშენებლო სამუშაოებისათვის:
სამშენებლო დუღაბები; ინსტრუმენტები, მექანიზმები, მოწყობილობები;
დუღაბების მომზადება; ქვის წყობა; აგურის წყობა; წყობა ყორე და
ყორებეტონისაგან; სწორი ფორმის ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის წყობა;
სარემონტო სამუშაოები; ქვის წყობის წარმოების ორგანიზაცია; ზღუდარების,
თაღების, ჭების წყობა; კედლების შემსუბუქებული წყობა; საპირე წყობა და
კედლების მოპირკეთება; კედლების დაარმატურება; ისტორიული
ნაგებობების წყობის აღდგენა-რესტავრაცია; ხარისხის კონტროლი.
აცნობიერებს
ცოდნის პრაქტიკაში
შეუზლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების
გამოყენების უნარი
ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა
მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები
და მასალები. შეუძლია შემდეგი სამუშაოების შესრულება: ქვის წყობა; ჭრის
წესები, წყობის ხერხები, გადაბმის სისტემები; აგურის წყობა, წყობა ყორე და
ყორებეტონისაგან; ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის წყობა. წყობის
დაარმატურება. წყობის განაწიბურება, ნაკერების და ნაწიბურების გამოყვანა;
კედლების შემსუბუქებული წყობა; ღიობების, ზღუდარების, თაღების და
ჭების წყობა; დეკორატიული წყობა, არქიტექტურული დეტალების
შესრულება; ქვის წყობის რემონტი და რესტავრაცია; ხარისხის კონტროლი.
დასკვნის გაკეთების უნარი შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოჭრილი პრობლემების
გადასაჭრელად ინფორმაციის არსებული წყაროებით სარგებლობა, მათი
შეფასება და ანალიზი.

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი
ღირებულებები

ცოდნი
ს
შეფასე
ბა

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიულ საკითხებზე
განსხვავებულ სიტუაციებში. ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ
საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს; შეუძლია უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება. შეუძლია
მცირე სამუშაო რგოლის ხელმძღვანელობა
შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში მომავალ
სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება.

გათავისებული აქვს პროფესიული ღირებულებები. იცავს შრომისა და
ეკოლოგიურ უსაფრთხოების და საწარმოო ჰიგიენის წესებს და ნორმებს.
განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისთვის
დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად
პროფესიულისტუდენტისცოდნისშეფასება
დადებითშეფასებადჩაითვლება :
(A) ფრიადი – მაქსიმალურიშეფასების 91% დამეტი;
(B) ძალიანკარგი – მაქსიმალურიშეფასების 81-90%;
(C) კარგი – მაქსიმალურიშეფასების 71-80%;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალურიშეფასების 61-70%;
(E) საკმარისი – მაქსიმალურიშეფასების 51–60%;
უარყოფითშეფასებადჩაითვლება:
(FX) ვერჩააბარა - მაქსიმალურიშეფასების 41-50%, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამ
ატებითგამოცდაზეერთხელგასვლისუფლება .
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავ
ლი.
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია .
პროფესიულსტუდენტსუფლებააქვს,
გავიდესდამატებითგამოცდაზედასკვნითგამოცდაზეუარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაში , არანაკლებ
10 დღეში.
შეფასებისფორმა:




შუალედურიშეფასება
დასკვნითიშეფასება
შეფასებისმეთოდი :
 ტესტი
 დაკვირვებადადემონსტრირება

სწავლი სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს კალატოზის მეოთხე საფეხურის სპეციალობაზე
ს
გაგრძე
ლების
შესაძლ
ებლობ
ა

სახელწოდება

ინფორმაციის ტექნოლოგია

სარეგისტრაციო ნიმერი
კვალიფიკაციის დონე
ევროპულ
საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს მიხედვით
მისანიჭებელი

06112-პ
მესამე

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში

პროფესიული
კვალიფიკაცია
საკანონმდებლო ბაზა

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
კურსდამთავრებულთა
კარიერული
შესაძლებლობები:
პროგრამის მიზანი

სწავლის შედეგები






საქართველოს კანონი - „პროფესიული განათლების შესახებ“;
პროფესიული სტანდარტები:
დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO-08) კოდები:
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო

საბაზო განათლება
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად ნებისმიერ
სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო კომპანიაში, სადაც გამოიყენება
ინფორმაციული ტექნოლოგიები.
ჩარჩო დოკუმენტის მიზანია, შემუშავებულ იქნას ისეთი პროფესიული პროგრამა, რომელიც
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან კადრის
აღზრდას; პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის
კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადებას, რომელიც ფლობს აპარატურული
უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების დაყენების, განახლების, დაზიანებების აღმოფხვრის,
ოპტიმიზაციის, დიაგნოსტირებისა და მომსახურებისათვის საჭირო სპეციალურ ტექნიკურ უნარჩვევებს; აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და
ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად
აუცილებელ ნაბიჯებს.
1.

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის/კვალიფიკაციების შესაბამისი სწავლის შედეგები:
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერაში მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია:
 ააწყოსდა დააკომპლექტოს პერსონალურიკომპიუტერი;
 დაამოტაჟოს პერიფერიული მოწყობილობები;
 დააინსტალიროს და გამართოს ოპერაციული სისტემი;
 დააინსტალიროს გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა;
 უზრუნველყოს ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოება;
 განასხვავოს ქსელების ფუნდამენტური პრინციპები და ტიპები;
 გაარჩიოს ქსელში ინფორმაციის მიმოცვლის მოდელების (TCP/IP,OSI) შრეები და ამ შრეებზე
მომუშავე პორტები და ოქმი;
 გამართოს მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელის გამართვა;
 შეაფასოს აპარატურული და პროგრამული რისკები და განსაზღვროს პრევენციული ზომები;

მოახდინოს
აპარატურულიდაპროგრამულიპრობლემისიდენტიფიცირება
და
აღმოფხვრას

გაუმართაობა.

პროგრამის მოცულობა
და ხანგრძლივობა

მოცულობა:
-ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის-64 კრედიტი
- არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის- 79 კრედიტი
ხანგრძლივობა:
-ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის- 11 სასწავლო თვე (44 სასწავლო კვირა)
- არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის- 14 სასწავლო თვე (56 სასწავლო
კვირა)

პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები
ინფორმაციის ტექნოლოგია (Information Technology)

№

მოდულის დასახელება

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ინფორმაციული წიგნიერება 1
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
რაოდენობრივი წიგნიერება
მეწარმეობა 1
სამოქალაქო განათლება
უცხოური ენა (ინგლისური)
ქართული ენა

ზოგადი მოდულები (ჯამურად 16 კრედიტი)
მოდულზე დაშვების წინაპირობა
საბაზო განათლება
საბაზო განათლება
საბაზო განათლება
საბაზო განათლება
საბაზო განათლება
საბაზოგანათლება
საბაზო განათლება

კრედიტი
3
3
2
2
2
4
15

არჩევითი მოდულები
1
№

უცხოური ენა (რუსული)
საბაზოგანათლება
საერთო სავალდებულო პროფესიული/დარგობრივი მოდულები (ჯამურად 20 კრედიტი)
მოდულის დასახელება
მოდულზე დაშვების წინაპირობა

4
კრედიტი

1

კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების აპარატურული
უზრუნველყოფა

საბაზოგანათლება

7

2

კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

საბაზოგანათლება

6

3

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების პრინციპები
საბაზოგანათლება
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (ჯამურად 24 კრედიტი)

7

№
1.

პროფესიული/დარგობრივი მოდულები
მოდულის დასახელება
მოდულზე დაშვების წინაპირობა
გაცნობითი პრაქტიკა - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში
საბაზოგანათლება

კრედიტი
1

2.

პრაქტიკული პროექტი - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში

3.
4.

კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების უსაფრთხოება და
პრობლემების აღმოფხვრა
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

5.

დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

ყველა
პროფესიული/დარგობრივიმოდული
საბაზოგანათლება

6

საბაზოგანათლება

4

საბაზოგანათლება

6

7

პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება:
არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.
განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე
დაფუძნებული) სისტემის
გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის
დასრულებამდე მოითხოვოს
სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.
პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება
პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში
განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელშიც სავალდებულო პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის
შედეგებისთვის გამოყოფილი კრედიტების საერთო მოცულობის 50% ან მეტი რეალურ სამუშაო გარემოში მიიღწევა, კვალიფიკაციის
მინიჭების დამატებითი პირობაა კვალიფიკაციის გამოცდის ჩაბარება.

სახელწოდება

ბუღალტერ- ტექნიკოსი

სარეგისტრაციო ნიმერი
კვალიფიკაციის დონე
ევროპულ
საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს მიხედვით
მისანიჭებელი
პროფესიული

04106-პ
მესამე

ბუღალტერ-ტექნიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

კვალიფიკაცია
საკანონმდებლო ბაზა

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო
 ბუღალტერ-ტექნიკოსისპროფესიული სტანდარტი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
კურსდამთავრებულთა
კარიერული
შესაძლებლობები:

საბაზო განათლება

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მისცეს პირს ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლების, საგადასახადო დაბეგვრის
ზოგადი პრინციპებისა და ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებელ სამუშაოებში
მონაწილეობისათვის აუცილებელი ძირითადი საკითხების ცოდნა.
გამოუმუშაოს სამეურნეო ოპერაციის აღქმისა და შეფასების, სამეურნეო ოპერაციის
დოკუმენტირების, ბუღალტრული მონაცემების დაჯგუფებისა და რეგისტრაციის, საბუღალტრო
რეგისტრებში სამეურნეო ოპერაციის ასახვის, ბუღალტრული ანგარიშების დახურვის, საშემოსავლო
და დღგ-ის აღრიცხვის, საცდელი ბალანსის შედგენის, დანახარჯების კლასიფიკაციის,
პერიოდიზაციისა და თვითღირებულების კალკულაციის, შიდა მენეჯმენტისთვის ანგარიშგების
შედგენა-წარდგენისა და საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამის გამოყენების უნარები;
შექმნას და გაამართლოს საზოგადოების მოლოდინი, რომ ამ პროგრამით მომზადებული
სპეციალისტები დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებენ პროფესიული ეთიკისა
დაკონფიდენციალობის დაცვით, აღჭურვილები იქნებიან პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული
უნარებით.

სწავლის შედეგები

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
 პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტების მოპოვებაში მონაწილეობა
 სააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა ხელით მუშაობის პირობებში და კომპიუტერული
პროგრამისგამოყენებით
 შიდამოხმარების მიზნით (ოპერატიული მართვისათვის) ანგარიშგების მომზადება-წარდგენა
 საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრასა და ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაში
მონაწილეობა
 პროფესიული განვითარებისათვის ზრუნვა

პროგრამის მოცულობა

მოცულობა:

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.

და ხანგრძლივობა

-ქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 62 კრედიტი
- არაქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 77 კრედიტი

ხანგრძლივობა:
-ქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 11 სასწავლოთვე (44 სასწავლოკვირა)
- არაქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 14 სასწავლოთვე (56 სასწავლოკვირა)

პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები
სავალდებულო ზოგადიმოდულები

დასახელება

ინფორმაციულიწიგნიე
რება 1

კრედიტი

სავალდებულოპროფესიული
მოდულები
დასახელება

კრედიტი

3

გაცნობითი პრაქტიკაბუღალტერ-ტექნიკოსი

2

2

საწარმოო პრაქტიკაბუღალტერ-ტექნიკოსი

8

3

პრაქტიკულიპროექტიბუღალტერ-ტექნიკოსი

5

მეწარმეობა 1

2

პირველადი
სააღრიცხვო
დოკუმენტაცია

5

უცხოური ენა

4

სააღრიცხვო მონაცემთა
ბაზები

7

რაოდენობრივი
წიგნიერება
ინტერპერსონალურიკომ
უნიკაცია

არჩევითიპროფესიული მოდულები1

დასახელება

კრედიტი

სამოქალაქო
განათლება
ქართული ენა A2

2
15

კომპიუტერული
საბუღალტრო
პროგრამა

5

საგადასახდო
ვალდებულებები
ანგარიშგებების
მომზადება

7

ინვენტარიზაცია

4

3

სულ:
ქართულენოვანი
პროფესიული
სტუდენტებისთვის

16

სულ:

სულ:
არაქართულენოვანი
პროფესიული
სტუდენტებისთვის

46

სულ:

0

31

სწავლისშედეგებისმიღწევისდადასტურებადაკრედიტისმინიჭება:
კრედიტისმინიჭებახორციელდებასწავლისშედეგისმიღწევისდადასტურებისსაფუძველზე .
სწავლისშედეგისმიღწევისდადასტურებაშესაძლებელია:
ა) წინმსწრებიფორმალურიგანათლებისფარგლებშიმიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებით (ჩათვლა);
ბ)
არაფორმალურიგანათლებისგზითმიღწეულისწავლისშედეგებისდადასტურებაგანათლებისდამეცნიერებისმინისტ
რისმიერდადგენილიწესით;
გ) სწავლისშედეგებისდადასტურებაშეფასებისგზით .
არსებობსგანმავითარებელიდაგანმსაზღვრელიშეფასება .
განმავითარებელიშეფასებაშესაძლოაგანხორციელდესროგორცქულების , ასევეჩათვლისპრინციპებისგამოყენებით.

განმსაზღვრელიშეფასებაითვალისწინებსმხოლოდჩათვლისპრინციპებზედაფუძნებული
(კომპეტენციებისდადასტურებაზედაფუძნებული ) სისტემისგამოყენებასდაუშვებსშემდეგიორიტიპისშეფასებას:
ა) სწავლისშედეგიდადასტურდა;
ბ) სწავლისშედეგივერდადასტურდა.
განმსაზღვრელიშეფასებისასუარყოფითიშედეგისმიღებისშემთხვევაშიპროფესიულსტუდენტსუფლებააქვსპროგრა
მისდასრულებამდემოითხოვოსსწავლისშედეგებისმიღწევისდამატებითიშეფასება .
შეფასებისმეთოდი/მეთოდებირეკომენდაციისსახითმოცემულიამოდულებში .
პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:
პროფესიული კვალიფიკაციას ანიჭებს სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ თეთნულდი“ , რაზეც დირექტორი გამოსცემს
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა
უნდა დააგროვოს ყველა ზოგადი და პროფესიული სავალდებულო მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები.

სახელწოდება

ელექტროობა

სარეგისტრაციო ნიმერი
კვალიფიკაციის დონე
ევროპულ
საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს მიხედვით
მისანიჭებელი

07313-პ
მესამე

მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში

პროფესიული
კვალიფიკაცია
საკანონმდებლო ბაზა






საქართველოს კანონი - „პროფესიული განათლების შესახებ“;
პროფესიული სტანდარტები:
დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO-08) კოდები:
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
კურსდამთავრებულთა
კარიერული
შესაძლებლობები:

საბაზო განათლება

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება დაბალი ძაბვის
ელექტროობაში, რომელსაც ექნება საჭირო ცოდნა, შესაბამისი უნარები და კომპეტენციები და
შეძლებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას;
პროგრამისდასრულებისშემდეგპირსშეუძლია:
 გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი სამედიცინო დახმარება;
 გამოიყენოს ელექტრული ტექნოლოგიები, ელექტროობის წარმოების, გადაცემისა და
განაწილების საშუალებები;
 დაამონტაჟოს და შეამოწმოს განათება და ელექტრული წრედები საშინაო და მცირე საწარმოო
გარემოში;
 მოიპოვოს და გამოიყენოს საინჟინრო ინფორმაცია საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის (ICT)
გამოყენებით;
 გამოთვალოს ფიგურათა მოცულობა, ფართობი და გამოიყენოს მონაცემთა გამოსახვის
სტატისტიკური მეთოდები;
 წაიკითხოს და დახაზოს საინჟინრო ნახაზები სხვადასხვა ტექნიკის, მათ შორის კომპიუტერზე
დაფუძნებული ხაზვის სისტემის (CAD) გამოყენებით;
 შექმნას და წარადგინოს პროექტი.
მოცულობა:
-ქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის -56 კრედიტი
- არაქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის -71 კრედიტი

სწავლის შედეგები

პროგრამის მოცულობა
და ხანგრძლივობა

მესამე საფეხურის ელექტროობის პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭების შემთხვევაში პირს
შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ ორგანიზაციაში ელექტრულ დანადგარებისა და სხვა ელექტრულ
აპარატურის მომსახურე პირად.

სავარაუდოხანგრძლივობა:
-ქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის- 10 სასწავლოთვე ( 40 სასწავლოკვირა)
- არაქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 13 სასწავლოთვე ( 52 სასწავლოკვირა)

პროგრამისსტრუქტურა და მოდულები:

№
1
2
3
4
5
6
7

№
1
2
3
4
5
6
7
8

9

ზოგადი მოდულები
მოდულის დასახელება
მოდულზე დაშვების
წინაპირობა
პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები
ინფორმაციული წიგნიერება 1
კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში
უცხოური ენა (ინგლისური ენა)
მეწარმეობა 1
მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის
ქართული ენა A2
ჯამი
პროფესიული/დარგობრივი მოდულები
მოდულის დასახელება
მოდულზე დაშვების
წინაპირობა
გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები
საინჟინრო ხაზვა
ჯანმრთელობა
და უსაფრთოება ელექტროობაში
ელექტრული ტექნოლოგია
ელექტრული მანქანების თვისებების და
გამოყენება
ელექტრული მონტაჟი
საინჟინრო პროექტი
ჯამი
არჩევითი მოდული
უცხოური ენა (რუსული ენა)

კრედიტი
1
3
4
4
2
4
15
18/15
კრედიტი
2
4
4
4
4
4
4
8
34

4

ჯამი

4

სულ:
ქართულენოვანი
სტუდენტებისთვის

56

სულ:
არაქართულენოვანი
სტუდენტებისთვის

71

სწავლისშედეგებისმიღწევისდადასტურებადაკრედიტისმინიჭება
კრედიტისმინიჭებახორციელდებასწავლისშედეგისმიღწევისდადასტურებისსაფუძველზე .
სწავლისშედეგისმიღწევისდადასტურებაშესაძლებელია :
ა) წინმსწრებიფორმალურიგანათლებისფარგლებშიმიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებით (ჩათვლა);
ბ)
არაფორმალურიგანათლებისგზითმიღწეულისწავლისშედეგებისდადასტურებაგანათლებისდამეცნიერებისმინისტრისმიერდადგენილიწე
სით;
გ) სწავლისშედეგებისდადასტურებაშეფასებისგზით .
არსებობსგანმავითარებელიდაგანმსაზღვრელიშეფასება.
განმავითარებელიშეფასებაშესაძლოაგანხორციელდესროგორცქულების , ასევეჩათვლისპრინციპებისგამოყენებით.
განმსაზღვრელიშეფასებაითვალისწინებსმხოლოდჩათვლისპრინციპებზედაფუძნებული
(კომპეტენციებისდადასტურებაზედაფუძნებული) სისტემისგამოყენებასდაუშვებსშემდეგიორიტიპისშეფასებას :
ა) სწავლისშედეგიდადასტურდა;
ბ) სწავლისშედეგივერდადასტურდა.
განმსაზღვრელიშეფასებისასუარყოფითიშედეგისმიღებისშემთხვევაშიპროფესიულსტუდენტსუფლებააქვსპროგრამისდასრულებამდემოი
თხოვოსსწავლისშედეგებისმიღწევისდამატებითიშეფასება. შეფასებისმეთოდი/მეთოდებირეკომენდაციისსახითმოცემულიამოდულებში.

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება
პროფესიული კვალიფიკაციას ანიჭებს სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ თეთნულდი“ , რაზეც დირექტორი გამოსცემს
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა
დააგროვოს ყველა ზოგადი და პროფესიული/დარგობრივი მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები, ასევე არჩევითი
პროფესიული მოდულიდან 4 კრედიტი.

სახელწოდება

მიღება-განთავსების სპეციალისტი

სარეგისტრაციო ნიმერი

10105-პ

კვალიფიკაციის დონე
ევროპულ
საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს მიხედვით
მისანიჭებელი
პროფესიული
კვალიფიკაცია
საკანონმდებლო ბაზა

მესამე

მიღება-განთავსების სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო
 მიღება-განთავსების სპეციალისტის პროფესიული სტანდარტი
პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
კურსდამთავრებულთა
კარიერული
შესაძლებლობები:

საბაზო განათლება

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია პირს მისცეს შესაძლებლობა, დაეუფლოს ელექტრიკოსის სპეციალობისათვის
საჭირო ცოდნას, გამოიმუშაოს შესაბამისი უნარები და კომპეტენციები, შეძლოს ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენება; იყოს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი.
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;
მოცულობა:
 -ქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 79 კრედიტი
 - არაქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 94 კრედიტი

სწავლის შედეგები

პროგრამის მოცულობა
და ხანგრძლივობა

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





ხანგრძლივობა:
-ქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 15 სასწავლოთვე (60 სასწავლოკვირა)
- არაქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 17 სასწავლოთვე (68 სასწავლოკვირა)

პროგრამისსტრუქტურა და მოდულები:
სავალდებულო ზოგადი მოდულები

სავალდებულო პროფესიული
მოდულები

არჩევითი
მოდული/მოდულები

დასახელება

ინფორმაციულიწიგნი
ერება 1

რაოდენობრივი
წიგნიერება

ინტერპერსონალურიკო
მუნიკაცია

მეწარმეობა 1

უცხოური ენა

სამოქალაქო
განათლება

ქართული ენა A2

კრედიტი

დასახელება

3

გაცნობითი
პრაქტიკამიღებაგანთავსების
სპეციალისტი

2

საწარმოო
პრაქტიკამიღებაგანთავსების
სპეციალისტი

3

2

4

პრაქტიკული
პროექტიმიღებაგანთავსების
სპეციალისტი
სამუშაოს
ორგანიზება
მიღებაგანთავსებაში

სასტუმროს
დაჯავშნის
მომსახურება

2

სტუმრის
მიღებაგანთავსება
სასტუმროში

15

ცვლის
მოვალეობები
და აუდიტი

კრედიტი

დასახელება

კრედიტი

2

დასუფთავების
განყოფილების
მომსახურებები

5

8

უცხო ენა
(რუსული

4

ენა)

5

5

5

5

5

პირველადი
გადაუდებელი
დახმარება

2

მიღებაგანთავსების
განყოფილებაში

სასტუმროს
მომსახურებები

პრობლემური
სიტუაციების
მართვასასტუმ
როში მიღებაგანთავსების
სპეციალისტის
თვის
დარგობრივი
ინგლისური ენა
სასტუმროს
უსაფრთხოება

3

4

5

5

სულ:
ქართულენოვანი
პროფესიული
სტუდენტებისთვის

16
სულ:

სულ:
არაქართულენოვანი
პროფესიული
სტუდენტებისთვის

52

სულ:

31

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 მიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებით (ჩათვლა);

11

ბ) არაფორმალურიგანათლებისგზითმიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურებაგანათლებისდამეცნიერებისმინისტრის მიერ
დადგენილიწესით;
გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით.
არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.
განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე
დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე
მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია
მოდულებში.
პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:
პროფესიული კვალიფიკაციას ანიჭებს სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ თეთნულდი“ , რაზეც დირექტორი გამოსცემს ინდივიდუალურ
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველა ზოგადი და
პროფესიული სავალდებულო მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები.

სახელწოდება

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი

სარეგისტრაციო ნიმერი
მისანიჭებელი
პროფესიული
კვალიფიკაცია
საკანონმდებლო ბაზა

07201-პ
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
კურსდამთავრებულთა
კარიერული

საბაზო განათლება

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო
 სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის პროფესიული სტანდარტი

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდესროგორც მსხვილ, საშუალო ისე მცირე საწარმოში,
მოდის ატელიებში დარგის სპეციალისტად.

შესაძლებლობები:
პროგრამის მიზანი

სწავლის შედეგები

პროგრამის მოცულობა
და ხანგრძლივობა

პროგრამის მიზანია მოამზადოს სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა
ტანსაცმლის კერვას. კერვისათვის საჭირო ესკიზის შექმნას, მასალების ხელსაწყოების საკერავი
მანქანებისა და თბურ- დანამვითი მოწყობილობების შერჩევა/გამოყენებას, ტანსაცმლის
კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიურ დამუშავებას. პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური
სპეციალისტი, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს ხარისხისა და უსაფრთხოების
ნორმების დაცვით.
სპეციალისტი აღჭურვილი იქნება პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით.
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
 სამუშაო ადგილის ორგანიზება
 სხვადასხვა ტანსაცმლის ესკიზის შექმნა
 ქალის კაბის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება
 მამაკაცის პიჯაკის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება
 ბავშვის ქურთუკის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება
მოცულობა:
-ქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 80 კრედიტი
- არაქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 95 კრედიტი

ხანგრძლივობა:
-ქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 14 სასწავლოთვე (60 სასწავლოკვირა)
- არაქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 17 სასწავლოთვე (68 სასწავლოკვირა)

პროგრამისსტრუქტურა და მოდულები:
სავალდებულო ზოგადი
მოდულები

სავალდებულო პროფესიული მოდულები

დასახელება

კრედიტი

ინფორმაციულიწიგნი
ერება 1

3

რაოდენობრივი
წიგნიერება

2

დასახელება
გაცნობითი პრაქტიკასამკერვალო ნაწარმის
სპეციალისტი
საწარმოო პრაქტიკასამკერვალო ნაწარმის
სპეციალისტი

კრედიტი
2

8

არჩევითი
მოდული/მოდულები
დასახელება
რუსული
ენა

კრედიტი
4

ინტერპერსონალურიკო
მუნიკაცია

მეწარმეობა 1

უცხოური ენა

სამოქალაქო
განათლება

3

პრაქტიკული პროექტისამკერვალო ნაწარმის
სპეციალისტი

2

სამკერვალო ნაწარმის
დასამზადებლად
გამოყენებული მასალები და
ფურნიტურა

4

2

სამკერვალო მანქანები და
თბურ-დანამვითი
მოწყობილობები
ტანსაცმლის დეტალების
შეერთების მეთოდები
სხვადასხვა დანიშნულების
ტანსაცმლის ძირითადი
კვანძების ტექნოლოგიური
დამუშავება
მოსამზადებელ და
საგამომჭრელო უბნებზე
ტექნოლოგიური პროცესების
წარმართვა

5

2

2

2

3

2

ტანსაცმლის სხვადასხვა
მოდელის ესკიზის შექმნა

4

ქალის სათავიანი ნაწარმის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური დამუშავება
(ქვედა-კაბა, შარვალი)
ქალის მსუბუქი
კაბისკონსტრუქციულტექნოლოგიური დამუშავება

3

ქალის ჟაკეტის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური დამუშავება

3

3

ქალის კოფტის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური დამუშავება
მამაკაცის ზედა პერანგის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური დამუშავება
მამაკაცის შარვლის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური დამუშავება
მამაკაცის პიჯაკის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური დამუშავება
ბავშვის კაბის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური დამუშავება
ბავშვის შარვლისა და
კომბინიზონის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური დამუშავება

3

3
3

5

2

2

სულ:
ქართულენოვანი
პროფესიული
სტუდენტებისთვის

16

ბავშვის ქურთუკის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური დამუშავება

3

სულ:
არაქართულენოვანი
პროფესიული
სტუდენტებისთვის

31

სულ:

60

სულ:

4

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 შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე
მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია
მოდულებში.

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:
პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში
განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელშიც სავალდებულო პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის
შედეგებისთვის გამოყოფილი კრედიტების საერთო მოცულობის 50% -ზე მეტის რეალურ სამუშაო გარემოში მიიღწევა,
კვალიფიკაციის
მინიჭების დამატებითი პირობაა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება.

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.

სახელწოდება

მზარეული

სარეგისტრაციო

10112-პ

ნიმერი
მისანიჭებელი

მზარეულის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

პროფესიული
კვალიფიკაცია
საკანონმდებლო ბაზა

პროგრამაზე დაშვების





საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო
მზარეულის პროფესიული სტანდარტი

საბაზო განათლება

წინაპირობა
კურსდამთავრებულთა კურსდამთავრებულს შეუძლია იმუშაოს მზარეულად სხვადასხვა კვების ობიექტზე:
კარიერული
სხვადასხვა კლასის რესტორნებში, კაფეებში, სასაუზმეებში, ბისტროებში, სწრაფი კვების
შესაძლებლობები:

ობიექტებში, პაბებსა და ბარებში, საოჯახო სასტუმროებში, სხვადასხვა კლასის
სასტუმროებში, დასასვენებელ სახლებში, პანსიონატებში, სანატორიუმებში, საკურორტო
კომპლექსებში, კლუბებში, კაზინოებში, გასართობ კომპლექსებში, ტურისტულ
კომპლექსებშიდა დიდ სუპერმარკეტებში.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანიამოამზადოს პროფესიონალი მზარეული, რომელიც შეძლებს
მომხმარებლისთვის კერძების მომზადებასა და გაფორმებას კვების ჰიგიენის, სანიტარულჰიგიენური ნორმებისა და სურსათის უვნებლობის წესების დაცვით.

სწავლის შედეგები

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

















სანიტარულ-ჰიგიენური პროცედურების დაცვა
სამუშაოს ორგანიზება
მენიუს, რეცეპტისადატექნოლოგიურიბარათისგამოყენებისწესების აღწერა
საკვებიპროდუქტებისადანედლეულისპირველადიდამექანიკურიდამუშავება
ნედლეულისადაპროდუქტისთერმულიდამუშავება
სხვადასხვამეთოდისგამოყენებითმარტივიკერძებისმომზადება
ქართულისამზარეულოსფქვილოვანინაწარმის მომზადება
ქართულისამზარეულოსწვნიანიკერძების მომზადება
ქართულისაუზმეულის მომზადება
ქართულისამზარეულოსსაწებლების, მარინადებისადამწნილების მომზადება
საერთაშორისო სამზარეულოსგავრცელებულიძირითადიკერძების მომზადება
საერთაშორისო სამზარეულოსგავრცელებული გარნირების მომზადება
საერთაშორისო სამზარეულოსგავრცელებულისწრაფიკვებისკერძების მომზადება
კერძისმოსამზადებლადსაჭირონედლეულისრაოდენობის განსაზღვრა
პროდუქტისადადამხმარემასალებისშეკვეთადამიღება-განთავსება
ვადაგასულიდაგაფუჭებულიპროდუქტისაღრიცხვა ჩამოწერაადგილობრივირეგულაციისადანორმებისგათვალისწინებით

პროგრამის მოცულობა მოცულობა:
 ქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 80 კრედიტი

და ხანგრძლივობა

 არაქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 95 კრედიტი

ხანგრძლივობა:
 ქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 14სასწავლოთვე (60 სასწავლოკვირა)
 არაქართულენოვანიპროფესიულისტუდენტებისთვის - 17 სასწავლოთვე (68
სასწავლოკვირა)

პროგრამისსტრუქტურა და მოდულები:
სავალდებულო ზოგადი მოდულები

დასახელება

სავალდებულო პროფესიული მოდულები

არჩევითიპროფესიულიმოდულები

კრედიტი

დასახელება

კრედიტი

დასახელება

ინფორმაციულიწიგნიერება 1

3

გაცნობითი პრაქტიკამზარეული

2

რუსული ენა

რაოდენობრივი წიგნიერება

2

საწარმოო პრაქტიკამზარეული

8

კრედიტი
4

3

პრაქტიკული პროექტიმზარეული

5

მეწარმეობა 1

2

კვების ჰიგიენა

2

უცხოური ენა

4

საკვები პროდუქტების
ტექნოლოგია

3

სამოქალაქო განათლება

2

პირველადი გადაუდებელი
დახმარება

2

სამზარეულოს ფუნქციონირება

1

მარაგების კონტროლი

1

კერძების მომზადების
ტექნოლოგია

7

ინტერპერსონალურიკომუნიკაცია

კალკულაცია და აღრიცხვა
კვების ობიექტებში

2

ქართული სამზარეულოს
საუზმეული (I)

6

ქართული სამზარეულოს
საუზმეული (II)

3

ქართული სამზარეულოს
წვნიანი კერძები

2

ქართული სამზარეულოს
ძირითადი კერძები

4

ქართული სამზარეულოს
საწებლები, მარინადები და
მწნილები

1

ქართული სამზარეულოს
ფქვილოვანი ნაწარმი

3

ქართული ჩაროზი

1

სულ:
ქართულენოვანი პროფესიული
სტუდენტებისთვის

7

16

საერთაშორისო სამზარეულოს
გავრცელებული კერძების
მომზადება

31

სულ:

60

სულ:
არაქართულენოვანი
პროფესიული სტუდენტებისთვის

სულ:

4

. 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 მიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებით (ჩათვლა);
ბ) არაფორმალურიგანათლებისგზითმიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურებაგანათლებისდამეცნიერებისმინისტრის მიერ
დადგენილიწესით;
გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით.
არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.
განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე
დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის
დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით
მოცემულია მოდულებში.
პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:
პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში
განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელშიც სავალდებულოპროფესიულიმოდულებითგათვალისწინებული სწავლის
შედეგებისთვის გამოყოფილი კრედიტების საერთო მოცულობის 50% -ზე
მეტის
რეალურსამუშაოგარემოში მიიღწევა,
კვალიფიკაციის მინიჭების დამატებითი პირობაა საკვალიფიკაციოგამოცდის ჩაბარება.
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.

სახელწოდება

კონდიტერი

სარეგისტრაციო
ნიმერი

10113-პ

მისანიჭებელი

კონდიტერის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

პროფესიული
კვალიფიკაცია
საკანონმდებლო ბაზა

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო
 კონდიტერის პროფესიული სტანდარტი

საბაზო განათლება

კურსდამთავრებულთა კურსდამთავრებულს შეუძლია იმუშაოს კონდიტერად სხვადასხვა ობიექტზე: საკონდიტრო
კარიერული
საამქროებში, საცხობებში, დიდ სუპერმარკეტებში, ტკბილეულის ფაბრიკებში, სხვადასხვა
შესაძლებლობები:
კლასის რესტორნებში, კაფეებში, სასტუმროებში, დასასვენებელ სახლებში, პანსიონატებში,
სანატორიუმებში, საკურორტო კომპლექსებში, გასართობ კომპლექსებში, ტურისტულ
კომპლექსებში. ასევე, კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი ბიზნესის წარმოება.
პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანიამოამზადოს პროფესიონალი კონდიტერი, რომელიც შეძლებს მაღალი
ხარისხის მრავალფეროვანი საკონდიტრო ნაწარმის მომზადებასა და თანამედროვე
მეთოდებით გაფორმებას, კვების ჰიგიენის, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა და სურსათის
უვნებლობის წესების დაცვით. ასევე, კურსდამთავრებულს გამოუმუშავდეს შემოქმედებითი
უნარები. პროგრამის დაუფლების შემდეგ კონდიტერს შეეძლება: საცალო ნამცხვრების,
სადღესასწაულო ტორტების, მინი საკონდიტრო ნაწარმის, ცივი და ცხელი დესერტების,
პურ-ფუნთუშეულისა და სხვადასხვა ტკბილეულის დამოუკიდებლად მომზადება. ასევე,
თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით, შოკოლადის, კარამელისა და მარციპანის
მოდელირება.

სწავლის შედეგები

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:




პროგრამისდასრულებისშემდეგპირსშეუძლია :
სანიტარულ-ჰიგიენურიპროცედურებისდაცვა
საკონდიტროსაწარმოსფუნქციონირება












ხელსაწყოებისადამანქანა-დანადგარებისექსპლუატაცია
საკონდიტროპროდუქტებისტექნოლოგიისაღწერა
პურ-ფუნთუშეულისმომზადება
ჰოთ-დოგის, ტოსტისპურისმომზადება
ბრიოშისპურისადაფუნთუშებისმომზადება
პურ-ფუნთუშეულისათვისგულსართებისმომზადება
გულსართიანიტკბილიფუნთუშებისადაბურგერისპურებისმომზადება
კრუასანების, დენიშებისადანამცხვრებისმომზადება
საკონდიტროკრემების, სუფლეს, ზეფირისადაგანაშისმომზადება
ვაჟინის, საკონდიტროსოუსის, მინანქრის, ჟელეს, მარმელადის, ჯემის, კონფიტიურის,
ჭიქურასადამურაბისმომზადება
 შოკოლადზე, შაქრისცომზე, მარციპანსადაკარამელზემუშაობა
 ცივიდაცხელიდესერტებისმომზადებადაგაფორმება
 სადღესასწაულოტორტისესკიზისადანახაზისშედგენა
 კერძისმოსამზადებლადსაჭირონედლეულისრაოდენობისგანსაზღვრა
 პროდუქტისადადამხმარემასალებისშეკვეთადამიღება-განთავსება
 ვადაგასულიდაგაფუჭებულიპროდუქტისაღრიცხვა - ჩამოწერა,
ადგილობრივირეგულაციისადანორმებისგათვალისწინებით
პროგრამის მოცულობა მოცულობა:
 ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის- 80 კრედიტი
და ხანგრძლივობა
 არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის- 95 კრედიტი
ხანგრძლივობა:
 ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის- 14სასწავლო თვე (60 სასწავლო
კვირა)
 არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის- 17 სასწავლო თვე (68
სასწავლო კვირა)

პროგრამისსტრუქტურა და მოდულები:
სავალდებულო ზოგადი

სავალდებულო პროფესიული

არჩევითი

მოდულები

მოდულები

დასახელება

კრედიტი დასახელება

ინფორმაციულიწიგნიერება 1

3

რაოდენობრივი წიგნიერება

2

გაცნობითი პრაქტიკაკონდიტერი

მოდული/მოდულები
კრედიტი დასახელება

კრედიტი

2

4

საწარმოო პრაქტიკაკონდიტერი

8

ინტერპერსონალურიკომუნიკაცია 3

პრაქტიკული პროექტიკონდიტერი

5

მეწარმეობა 1

კვების ჰიგიენა

2

2

საკონდიტრო
უცხოური ენა

4

პროდუქტების

3

ტექნოლოგია
პირველადი
სამოქალაქო განათლება

2

გადაუდებელი

2

დახმარება
ქართული ენა

15

საკონდიტრო საამქროს
ფუნქციონირება

1

მარაგების კონტროლი

1

კალკულაცია და

2

აღრიცხვა კვების

რუსული ენა

ობიექტებში
საკონდიტრო
ცომებისმომზადება
საკონდიტრო კრემების
მომზადება

3

3

საკონდიტრო
გულსართების

1

მომზადება
ვაჟინების, საკონდიტრო
სოუსების, ჭიქურების,
ჟელესა და მარმელადის

2

მომზადება
ხატვა და ძერწვა

2

კექსების მომზადება

1

პურ-ფუნთუშეული

4

ფენოვანი ცომით
ნამცხვრების მომზადება

1

ფხვიერი,
ნახევრადფხვიერიდა
ფილოს ცომით
ნამცხვრების მომზადება

1

მოხარშული ცომით
ნამცხვრების მომზადება

1

ბისკვიტის ცომით
ნამცხვრებისა და
სერიული წარმოების

3

ტორტების მომზადება
ცივი და ცხელი
დესერტების მომზადება
საკონდიტრო მინი
ნაწარმის მომზადება
კარამელის სამუშაოები

2

2
3

შოკოლადის სამუშაოები 2
სულ:
ქართულენოვანი პროფესიული
სტუდენტებისთვის

16

მარციპანის და შაქრის
ცომის სამუშაოები

3

სულ:
არაქართულენოვანი

31

სულ:

60

სულ:

პროფესიული სტუდენტებისთვის

. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება:
კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.

4

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:
ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებით (ჩათვლა);
ბ) არაფორმალურიგანათლებისგზითმიღწეული სწავლის შედეგების
დადასტურებაგანათლებისდამეცნიერებისმინისტრის მიერ დადგენილიწესით;
გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით.
არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.
განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების
დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს
პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების
მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:
პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელშიც
სავალდებულოპროფესიულიმოდულებითგათვალისწინებული სწავლის შედეგებისთვის გამოყოფილი კრედიტების

საერთო მოცულობის 50% -ზე მეტის რეალურსამუშაოგარემოში მიიღწევა,
დამატებითი პირობაა საკვალიფიკაციოგამოცდის ჩაბარება.

კვალიფიკაციის მინიჭების

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.

