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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, ბუღალტერ-ტექნიკოსის 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 უზრუნველყოფილია
ბუნებრივი
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მესამე საფეხური

გიდისმესამესაფეხურისპროფესიული კვალიფიკაცია 020551

60 კრედიტი - 1500საათი
თეორიულიკომპონენტი 40% - 600სთ.
პრაქტიკულიკომპონენტი60% - 900 სთ.

პროგრამაზედაიშვებაპირირომელსაცაქვსსაბაზოგანათლებადაშეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრისმიერჩატარე
ბულიპროფესიულიტესტირებისსაფუძველზეგადალახამინიმალურიკომპეტენციისზღვარი

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, მუზეუმნაკრძალების, დაცული ტერიტორიების, მუზეუმებისა და ტურისტებისათვის საინტერესოდ მიჩნეულ ადგილებში;
დასქმე გიდი შესაძლოა დასაქმდეს ტურისტულ სააგენტოში, ტუროპერატორად კომპანიაში,მუზეუმში, ნაკრძალების/დაცული
ბის
ტერიტორიების,მუზეუმ-ნაკრძალებში,კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, არასამთავრობო
სფერო ორგანიზაციებში, თვითდასაქმებით, მინიჭებული კვალიფიკაციის შესაბამისად.
სწავლი ცოდნა იცისდაგაცნობიერებულიაქვსტურიზმისადასტუმართმასპინძლობისსფეროსათვისდამახასიათებელიპროცესებ
ს
და
ი, პრინციპებიდაკონცეფციები.
შედეგი გაცნობ დაგეგმილიტურისფარგლებშისამუშაოსდაგეგმვა -ორგანიზებისთანმიმდევრობადაწესები .
ირება
პროფესიულიეთიკისდაცვით,
სწორიმენეჯმენტისადასტუმართმასპინძლობისპრინციპებითტურისტულიჯგუფისმართვა .
მომსახურებისარსი, წესებიდანორმები,
გააზრებულიაქვსმომსახურებისსფეროსთანამშრომლებისროლიდასამუშაოსათვისაუცილებელიმახასიათებლებ
ი;
უცხოკულტურისთვისებებისმქონემომხმარებლის (რასა, ეროვნება, მოქალაქეობა, სოციალურისტატუსი, ასაკი)
მომსახურებისსპეციფიკა;
სტუმრისჯგუფურიდაინდივიდუალურიმომსახურება;
უსაფრთხოებისწესებიდაპირველადისამედიცინოდახმარებისაღმოჩენა
ტურისტულიჯგუფისტრანსპორტითგადაადგილებასთან,
კვებასადაღამისთევასთანდაკავშირებულისაკითხებისმოგვარებისწესებიდაპროცედურები .
ფლობსზუსტიინფორმაციასქვეყნისმასშტაბითსარკინიგზო , საავტომობილო
(მ.შ.ავტობუსისადასამარშრუტოტაქსების)
დასაჰაერომიმოსვლისგზებისდარეგულარულიგადაადგილებისმარშრუტების ,
საერთაშორისოდაშიდაფრენებისგანრიგის, საქართველოსაეროპორტების,
ავტოსადგურებისადარკინიგზისმუშაობისსქემისშესახებტურისგაძღოლისმეთოდოლოგია .
ტურისტებისათვისინფორმაციისგადაცემისზოგადიპრინციპებიმსოფლიო ,
საქართველოსდარეგიონისისტორიამსოფლიო , საქართველოსდარეგიონისგეოგრაფია
მდგრადიგანვითარებისადაგარემოსდაცვისპრინციპებიტურისჩატარებისშესახებანგარიშისმომზადებისთანმიმ
დევრულობადაფორმებიშრომისკანონმდებლობადასაქმიანობასაწარმოებსშრომითიხელშეკრულებისფარგლებშ
ი
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 ;
ჩვენებისმეთოდურიხერხებიდამათიგამოყენებაექსკურსიაშითხრობისმეთოდურიხერხებიდამათოგამოყენებაპრ
აქტიკაშიახალიექსკურსიისმომზადებისპრინციპები ;
იცნობს, გააზრებულიაქვსდააცნობიერებს: მომსახურებისსფეროსროლსბიზნესში;
სფეროსკანონმდებლობასდაპროფესიულიეთიკისნორმებსშრომისკოდექსსდათავისსაქმიანობაშიიცავსმას
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 შეუძლია:
ს
საექსკურსიოტექსტისმომზადებაადგილობრივიტურისტულიმარშრუტისათვის ; ექსკურსიისჩატარება,
პრაქტი ტურისგანხორციელებაწინასწარშემუშავებულიგეგმისშესაბამისად; რუკისგამოყენება;
კაში
დაგეგმილმარშრუტზეამომწურავიინფორმაციისსაინტერესოდგადაცემადაშესაბამისიახსნა -განმარტება;
გამოყენ ადგილობრივღირშესანიშნაობებზეინფორმაციისმუდმივიგანახლება;
ების
უსაფრთხოებისწესებისადაეთიკისნორმებისდაცვა ;
უნარი
ტურისტთადროულადგაფრთხილება;
ტურისჩატარებისშესახებანგარიშისმომზადება ;
ტუროპერატორკომპანიასთანმუშაობისკოორდინაცია /ტურისმსვლელობაშიმოულოდნელიცვლილებისშეტანის
აუცილებლობისგანხილვადამკვეთთან; მარშრუტისდეტალების, ფაქტების, სტატისტიკურიინფორმაციის,

დასკვნ
ის
გაკეთე
ბის
უნარი

რუკების,
სატრანსპორტომარშრუტებისადამოძრაობისგრაფიკებისშესახებინფორმაციისდამახსოვრებადაგამოყენება ;
უსაფრთხოებისწესებისდაცვადაპირველადი/ექიმამდელისამედიცინოდახმარებისაღმოჩენა ;
მრავალფეროვანსიტუაციებში, მათშორისსტრესულ, სახიფათო,
კრიტიკულდაფორსმაჟორულსიტუაციებშიემოციურისტაბილურობისადაადექვატურიქმედებისუნარისშენარჩუ
ნებატურისმსვლელობისხარისხისკონტროლი ;
საჭიროებისშემთხვევაშიტრანსპორტირებისალტერნატიულისაშუალებებისგამოძებნასთანდაკავშირებითაუცი
ლებელიცვლილებებისდამკვეთთანშეთანხმება ;
რუკისკითხვადასაჭიროებისშემთხვევაშირუკისეფექტურადგამოყენება ;
სხეულის, ხმისდაემოციებისფლობა;
მიკროფონის, სხვააუდიო-ვიდეოტექნიკისსწორადდამიზნობრივადგამოყენება;
სპეციალურიფორმებისდაცხრილებისშევსებადაანგარიშისათვისგამოყენება
შეუძლია :
დამოუკიდებლადმოქმედება, საკუთარიფუნქციების, მოვალეობებისადავალდებულებებისფარგლებში;
გაწეულისაქმიანობისშესახებანგარიშისმომზადება; კითხვებზეადეკვატურიპასუხისგაცემა ;
რჩევისმიღებადასაყვედურისგაცნობიერება; კოლეგებისმითითებებისდაშენიშვნებისმიღება ,
გათვალისწინებადასათანადოდასკვნისგამოტანაამათუიმპრობლემასთანდაკავშირებით ;
პრობლემებისშეფასებაანალიზიდასათანადოდასკვნებისგამოტანა ;
ამათუიმქმედებისდადებითიდაუარყოფითიმხარეებისგანჭვრეტა, განსჯა,
ინფორმაციისგაანალიზებადამისაღებიგადაწყვეტილებისშერჩევა;
სტუმრებთანპრობლემისწარმოქმნისშემთხვევაშიარგუმენტირებულიახსნა -განმარტება;
გაუთვალისწინებელიპრობლემისწარმოქმნისას , სტუმრისპრეტენზიისშემთხვევაში,
ადექვატურიგადაწყვეტილებისმიღება;
სამუშაოსათვისდამახასიათებელიელემენტებისადამომსახურებისგანსაზღვრულივალდებულებებისთანმიმდევ
რულიშესრულება.
საქმიანობისკოორდინირებამენეჯერთან, მუშაობაპარტნიორთანდამისიდახმარება;
ცვალებადგარემოსადასიტუაციებისადმიშემგუებლობა,
სამუშაოპროცესებისადამომსახურებისხარისხისგაუმჯობესებისათვისდისკუსიებშიმონაწილეობადაწინადადებ
ებისშეთავაზება;
დაგეგმილიგრაფიკისმიხედვითსამუშაოებისგანხორციელება/შესრულებისანალიზი
ტურისმსვლელობისხარისხზეზრუნვა/მომსახურებისგაუმჯობესებისათვისდამატებითიინფორმაციისმოძიებამიწოდება;
გადაწყვეტილებისმიღებისმიზნითარსებულიინფორმაციისანალიზი ;
დროისმართვისპრინციპებისრეგულარულადდაეფექტურადგამოყენება ;

აქვს:
სიტუაციისანალიზისადაპრობლემისმოგვარებისუნარი; წინდახედულeბა (შეცდომისპრევენციადამოგვარება);
ექსტრემალურ , კონფლიქტურ,
სტრესულდასახიფათოსიტუაციებშითავდაჭერისადაადექვატურიქმედებისუნარი .
კომუნი აქვს :
კაციის კარგისაკომუნიკაციოდაინტერპერსონალურითვისებები; მკაფიოდაგამართულიმეტყველება ,
უნარი
სწორიარტიკულაცია; დეტალურადახსნისადაგანმარტებისმიცემის, საინტერესოდთხრობისუნარი .
შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეადამიანებთანკომუნიკაციისუნარი ;
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.

სწავლი
ს
უნარი

ღირებ
ულებე
ბი

შეუძლიაკურიკულუმითგანსაზღვრულიპროგრამისთეორიულიდაპრაქტიკულინაწილისათვისებადაშესწავლა ,
ნასწავლიმასალისგადმოცემა, შეფასებისმიღებაშეუძლიალიტერატურისდაწყაროებისმოძიება,
დამუშავებადაანალიზი;
შეუძლიასაკუთარისწავლისდაგეგმვა, ინფორმაციისმუდმივიგანახლება,
თვითგანვითარებისადაცოდნისგაღრმავებისმიმართულებითრეალისტურისასწავლოამოცანებისდასახვა ,
სწავლისშესაძლებლობათაძიება ;
აქვსახალიიდეებისადატექნოლოგიებისმიმართმაღალიმიმღებლობისგამომუშავებისუნარი ;
იცნობსტურისტულიბიზნესისსფეროს, გააზრებულიაქვსმომსახურებისსფეროსროლიბიზნესში;
წარმოდგენააქვსსტუმართმასპინძლობისძირითადპრინციპებზე , გააჩნიაპროფესიულიეთიკა,
გაცნობიერებულიაქვსსაკუთარიმოვალეობები , ფუნქციებიდაპასუხისმგებლობა;
იცავსუცხოკულტურისმომხმარებლებისმომსახურებისსპეციფიკას ;
იცავსდაერთგულიაუწყვეტიგანათლებისპრინციპებისმიმართარისდისციპლინირებული,
თავაზიანიდაყურადღებიანი; ახასიათებსორგანიზებულობა, გულისყურითეკიდებასტუმრისთხოვნას;
არისტოლერანტულიდაემოციურადსტაბილური . აქვსკარგიცოდნასაკუთარიობიექტის,
ქვეყნისიმნაწილისშესახებ, სადაცუფლებამოსილიაჩაატაროსექსკურსია ;
ახასიათებსშემოქმედებითობადალიდერობისუნარი ;
ავლენსსაკუთარიქვეყნისკანონებისადატრადიციებისპატივისცემას ;
იცავსგარემოსდახელსუწყობსგარემოსდაცვითიღონისძიებებისგანხორციელებასიცავსუსაფრთხოებისწესებსადა
პირადიჰიგიენისნორმებს;
მუდმივადზრუნავსტურისმსვლელობისხარისხზე . იცავსშრომითკანონმდებლობას

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 ,
რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამატებითგამოც
დაზეერთხელგასვლისუფლება.
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავლი .
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია.
პროფესიულსტუდენტსუფლებააქვს,
გავიდესდამატებითგამოცდაზედასკვნითგამოცდაზეუარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაში , არანაკლებ 10 დღეში.
შეფასებისფორმა:
 შუალედურიშეფასება
 დასკვნითიშეფასება
შეფასებისმეთოდი:
 ტესტი
 დაკვირვებადადემონსტრირება

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

პროგრა
მის
სახელწ
ოდება
პროფეს
იული
განათლ
ების
საფეხუ
რი
მისანიჟ
ებელი
კვალიფ
იკაცია
პროგრა
მის
მოცულ
ობა
პროგრა
მაზე
დაშვები
ს
წინაპირ
ობა
პროგრა
მის
მიზანი
დასქმებ

მზარეული II საფეხური

მეორე საფეხური

მზარეულისმეორესაფეხურისპროფესიული კვალიფიკაცია010463

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

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.
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
სწავლის ცოდნა
იცნობსდაიცის:
შედეგი და
• კვებისობიექტებისსახეებიდამათიმუშაობისსპეციფიკა ;
გაცნობირ • სამზარეულოსორგანიზაციულისტრუქტურადაფუნქციონირებისძირითადიპრინციპები ;
ება
• სამუშაოიარაღებისადათანამედროვემანქანა -დანადგარებისშერჩევა, მომზადება, გამოყენება,
მოვლადაუსაფრთხოება.
• საკვებიპროდუქტებისსახეები, შემადგენლობა, მათიკვებითიღირებულება.
• საკვებიპროდუქტებისსუბსტიტუტები.
მცენარეულიდაცხოველურიწარმოშობისსაკვებიპროდუქტებისწარმოებისმეთოდებიდატექნოლოგია .
• საკვებიპროდუქტებისპირველადიდამუშავება (გაწმენდა, გარეცხვა, დადაფასოება), მათიშენახვისწესები.
• სხვადასხვასახისსაკვებიპროდუქტებისგადამუშავება ; დამზადება, თერმულიდამუშავების,
გაყინვისანგაციებისმეთოდები. შენახვისპირობებიდავადები.
• საკვებიპროდუქტებისსხვადასხვამეთოდითდამუშავება.
ტექნოლოგიურიბარათისგამოყენებითდამზარეულისანშეფმზარეულისუშუალოხელმძღვანელობითშეუძლი
ანახევარფაბრიკატებისადაკერძისცალკეულიმარტივიკომპონენტებისმომზადება ; მასალის ,
ნახევარფაბრიკატებისდამზაკერძებისშენახვატემპერატურულინორმებისზუსტიდაცვით .
• ყველანაირისაკვებიპროდუქტისადგილობრივიდაუცხოურისახეობებისერთმანეთისაგანგარჩევა.
• სანელებლებიდამათიკლასიფიკაცია (ქვეყნებისმიხედვით);
• ქართულისამზარეულოსისტორია , წარმოშობა,
სხვაქვეყნისსამზარეულოებისგავლენებიდარეგიონალურითავისებურებები ;
რეგიონულისამზარეულოებიდამათისპეციფიკა ;
ის
სფერო

•

ქართულისამზარეულოსცივიდაცხელიკერძებისმომზადებამზარეცეპტურისადატექნოლოგიურიბარათისსაფ
უძველზე: იცნობსმსოფლიოკულინარიულიხელოვნებისსაფუძვლებსდამათთავისებურებებს .
•

მსოფლიოსამზარეულოსმარტივისტრუქტურისკერძებისრეცეპტურისსაფუძველზემომზადებაბოსტნეულის ,
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,
ნახევარფაბრიკატებისადამზაპროდუქციისგამოსავლიანობისგამოთვლანედლეულისცალკეულისახეობებისმ
იხედვით. იცნობსმენიუსსტრუქტურასდამენიუსსახეებს ,
• მენიუსწარდგენა, მარტივიდართული (შერეული) კერძისსაკალკულაციობარათებისშედგენა ;
• სამზარეულოსაღწერა /ინვენტარიზაცია; ნედლეულისხარისხისადაწონისკონტროლი .
აქვსსამზარეულომართვისსწორიდაგეგმარებისადააღრიცხვიანობისათვისაუცილებელისაფუძვლებისცოდნა .
• ზომის, წონისადამოცულობისერთეულები. იცისკერძისულუფებადდაყოფა;
კერძისთვითღირებულებისგამოთვლა .
• სხვადასხვაკვებისობიექტებისკლასიფიკაცია ;
შეუძლიასხვადასხვატიპისღონისძიებიებისგეგმისმომზადებასადამისგანხორციელებაშიმონაწილეობისმიღებ
ა.
• კერძისგაფორმებადამისიწარდგენისათვისსაჭიროსერვისისადასერვირებისცოდნა.
• მომსახურეობისკულტურა, სტუმართანურთიერთობა,
• კვებისადამისიმნიშვნელობისარსი, კვებისპროდუქტებისკომპონენტები,
კვებისპროდუქტებისბიოლოგიურიწარმოშობისბუნებრივიკონტამინანტები ,
კვებისპროდუქტებისანთროპოგენურიქიმიურიკონტამინანტები.
კვებითიინტოქსიკაციებიდამათიპროფილაქტიკა.
• სანიტარიულჰიგიენურიმოთხოვნებიკვებისმრეწველობისსაწარმოებისმოწყობისადატექნოლოგიურიპროცესებისადმი .
• სანიტარიულ-ჰიგიენურიმოთხოვნებინედლეულისადმი ; სანიტარიულჰიგიენურიმოთხოვნებიმზაპროდუქციისადმი ; მუშა-მოსამსახურეთაპირადიჰიგიენა;
მოთხოვნებიპერსონალისშრომისპირობებისადაუსაფრთხოებისადმი .
სანიტარიულიკანონმდებლობადასაზოგადოებრივიკვებისსფეროშიმარეგლამენტირებელინორმატიულიდოკ
უმენტები.
სანიტარიულიმოთხოვნებისაზოგადოებრივიკვებისობიექტებისსათავსებისმოწყობისადამოვლისადმი .
• მწერებისადამღრღნელებისსაწინააღმდეგოღონისძიებები;
საზოგადოებრივიკვებისსაწარმოებშიკვებისპროდუქტებისდა/ანკერძებისმომზადების,
კულინარიულიდამუშავებისადაშემდგომიშენახვისძირითადიწესები .
მოთხოვნებიკვებისპროდუქტებისტრანსპორტირების , მიღებისადაშენახვისადმი.
საკვებიპროდუქტებისშერჩევისადაშენახვისწესები;
ინფექციურიდაპარაზიტულიდაავადებებისპროფილაქტიკა .
საბაზისოდონეზეიცნობს:

ცოდნის
პრაქტიკა
ში
გამოყენე
ბის
უნარი

დასკვნის
გაკეთები
ს უნარი
კომუნიკა
ციის
უნარი

- შრომითიურთიერთობებისმარეგულირებელინორმები ;
- პროფესიისმარეგულირებელინორმებიდასტანდარტები ;
- შრომისუსაფრთხოებისადახანძარსაწინააღმდეგოდაცვისმარეგულირებელინორმები ;
- სანიტარულ-ჰიგიენურინორმებიდასტანდარტები;
- პირველადისამედიცინოდახმარებისწესები;
- ვადაგასულიდაგაფუჭებულიპროდუქტისჩამოწერისწესი;
- ინვენტარიზაციისჩატარებისწესიდავადები.
შეუძლია:
• სტაბილურგარემოშიგარკვეულიდამოუკიდებლობითშეასრულოსმასზედაკისრებულისამუშაო .
• სამუშაოარეალისმომზადებადაორგანიზებასანიტარულ ჰიგიენურინორმებისდაცვითსამუშაოარეალისდასუფთავება; სამზარეულოსტექნიკის, მანქანა-

დანადგარებისდასამუშაოინსტრუმენტებისუსაფრთხოდადანიშნულებისამებრგამოყენებადამათიმოვლა;
• პროდუქტებისდამუშავება - კერძისათვისსაკვებიმასალისსათანადომომზადებაგასუფთავების , დაჭრის,
დაქუცმაცების, გატარებისანდაფქვისგზით , კერძისათვისსაჭირომასალისთბურიდამუშავება.
• დიეტურიდაკულტურულისაჭიროებებისგათვალისწინებითმარტივიკერძებისმომზადება.
• მენიუსადარეცეპტურისსაფუძველზე,
ტექნოლოგიურიბარათისგამოყენებითმზარეულისდა /ანშეფმზარეულისუშუალოხელმძღვანელობითნახევარ
ფაბრიკატებისადაკერძისცალკეულიმარტივიკომპონენტებისმომზადება; 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.
შეუძლია ქართულ ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, პროფესიული კომპეტენციის ფარგლებში
საჭირო ინფორმაციის გაგება და გააზრება; სამუშაო კონტრაქტის, სამზარეულოს 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

ცოდნის
შეფასებ
ა

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 ათვისება
უნარი
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.
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 ,
რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამატებითგამო
ცდაზეერთხელგასვლისუფლება.
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავლი .
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია.

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

სწავლის სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს მზარეულის სპეციალობის მეასამე საფეხურზე
გაგრძე
ლების
შესაძლე
ბლობა

პროგრა
მის
სახელწ
ოდება
პროფეს
იული
განათლ
ების
საფეხუ
რი
მისანიჟ
ებელი
კვალიფ
იკაცია
პროგრა
მის
მოცულ
ობა
პროგრა
მაზე
დაშვები
ს
წინაპირ
ობა
პროგრა
მის
მიზანი

დასქმებ
ის
სფერო

მზარეული III საფეხური

მესამე საფეხური

მზარეულისმესამესაფეხურისპროფესიული კვალიფიკაცია 010463

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

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

სწავლის ცოდნა და
შედეგი გაცნობირე

ბა

ცოდნის
პრაქტიკაშ
ი
გამოყენები
ს უნარი

იცის და გაცნობიერებული აქვს
კვებისა და სასმელების სფეროსთვის დამახასიათებელი პროცესების პრინციპები და 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.
კერძებისმომზადებაკვებისსხვადასხვაობიექტებისადაღონისძიებებისათვისსწრაფიკვებისობიექტებისატვის
კერძებისმომზადებისსპეციფიკა, ბუფეტისორგანიზებადაკერძებისმომზადება,
შვედურიმაგიდისმომზადება, ფურშეტებისმომზადება.
სასტუმროსნომრებშიმომსახურებისათვისკერძებისმომზადება, ბანკეტები, წვეულებები,
ოფიციალურიმიღებები, დიპლომატიურიმიღებები, ლანჩებიდასხვა.
სხვადასხვატიპისსივიდაცხელისასმელებისმომზადება , მენიუსმიხედვითშეკვეთებისმიღება .
მომსახურებისეთიკეტი, მომსახურებისფსიქოლოგია, სტუმართმასპინძლობისინდუსტრიაში .
ინტერპერსონალურიკომუნიკაციისარსიდამნიშვნელობა. კვებისობიექტებისსურსათითმომარაგება .
ბიზნესგეგმისშედგენა. ფინანსურიდოკუმენტაციისწარმოება.
რესტორნისშენობისსტრუქტურადამისიდაპროექტება.
ავარიულისიტუაციებისმარეგულირებელინორმები,
პროფესიისმარეგულირებელინორმებიდასტანდარტები ,
საქართველოშიარსებულიგადასახადებიდაგადასახადისგადამხდელები (ზოგადიმიმოხილვა).
.შეუძლია:

ყოველნაირისაკვებიპროდუქტებისხარისხიანიშერჩევა, მიღება, აღრიცხვა,
პირველადიდამუშავებადადაბინავება. პირველადიაღრიცხვიანობისდოკუმენტისწარმოება .შეფმზარეულისკონტროლისქვეშ,
ანმისგარეშედამოუკიდებლადამზადებსნაციონალურდამსოფლიოსამზარეულოსკერძებს .
შეუძლიამარტივიმენიუსშედგენა, შექმნასახალირეცეფტიკერძებისმოსამზადებლად.
მომზადებისპროცესშიამოწმებსკერძისხარისხს,იყენებსთანამედროვემანქანადანადგარებსდაინსტრუმენტებ

ს.შეუძლიაკერძისორიგინალურიგაფორმება .
ამზადებსკერძებსკვებისსხვადასხვაობიექტებისდაღონისზიებებისათვისმათისპეციფიკისდამომხმარებლის
მოთხოვნისგათვალისწინებით.
შეუძლიაკონტროლისპირობებშიდაკონტროლისგარეშედამოუკიდებლადმოქმედება .
შეუძლიამზარეულისადაშეფ-მზარეულისშენიშვნებისმიღება. აქვსპრობლემებისგადაჭრისუნარი .
ექსტრემალურსიტუაციაშიშეუძლიაგადაჭრასსამზარეულოშიწარმოქმნილიპრობლემები .
კლიენტისსურვილისშემთხვევაშიშეუძლიამოამზადოსისკერძი , რომელიცმენიუშიარარის .
შეუძლიამომხმარებელთასაჩივრებისგათვალისწინებითდამათიმოთხოვნებისშესაბამისადგადაწყვეტილები
სმიღება. მცირეზომისობიექტებშისადაცარარისშეფმზარეულიშეუძლიადამოუკიდებლადმიიღოსყველაგადაწყვრტილება .
შეუძლიასამუშაოსთვისდამახასიათებელიგანსაზღვრულივალდებულებებისშესრულება .
კომუნიკაც შეუძლია ქართულ ენაზე ზეპირი და წერილობითიკომუნიკაცია, საჭირო ინფორმაციის გაგება , გააზრება,
იის უნარი 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
შეუძლია კურიკულუმით განსაზღვრული პროგრამისთეორიული და პრაქტიკული ნაწილის ათვისება
უნარი
დაშესწავლა, ნასწავლი მასალის გადმოცემა, შეფასების მიღება. შეუძლია ლიტერატურის და წყაროების
მოძიება, დამუშავება და ანალიზი, საკუთარი სწავლის დაგეგმვა, შემდგომ საფეხურზე სწავლის
გაგრძელების უზრუნველყოფა.
ღირებულე სრულყოფილად და სასფუძვლიანად იცნობს კვებისა და სასმელების სერვისის სფეროს, მომსახურების არს
ბები
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
დასკვნის
გაკეთების
უნარი

ცოდნის
შეფასებ
ა

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 ,
რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამატებითგამო
ცდაზეერთხელგასვლისუფლება.
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავლი .
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია.
პროფესიულსტუდენტსუფლებააქვს,
გავიდესდამატებითგამოცდაზედასკვნითგამოცდაზეუარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაში , არანაკლებ 10 დღეში.
შეფასებისფორმა:
 შუალედურიშეფასება
 დასკვნითიშეფასება
შეფასებისმეთოდი:
 ტესტი
 დაკვირვებადადემონსტრირება

სწავლის სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს მზარეულის სპეციალობის მეოთხე საფეხურზე
გაგრძე
ლების
შესაძლე
ბლობა

პროგრა
მის
სახელწ
ოდება
პროფეს
იული
განათლ
ების
საფეხუ
რი
მისანიჟ
ებელი
კვალიფ
იკაცია
პროგრა
მის
მოცულ
ობა
პროგრა
მაზე
დაშვები
ს
წინაპირ
ობა
პროგრა
მის
მიზანი

დასქმებ
ის
სფერო

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,
პროგრამაზედაიშვებაპირირომელსაცაქვსსაბაზოგანათლებადაშეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრისმიერჩატარე
ბულიპროფესიულიტესტირებისსაფუძველზეგადალახამინიმალურიკომპეტენციისზღვარი

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.
სხვადასხვა ტიპის ობიექტები: რესტორანები, კაფე-ბარები და სწრაფი კვების ობიექტები, სასაუზმეები, ბუნგალოები,
დიდი, საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროები, დასასვენებელი სახლები, საკურორტო კომპლექსები, გასართობი
კომპლექსები, კლუბები, კაზინოები და სხვა ობიექტები სადაც არის კვების ობიექტები.

სწავლის ცოდნა და
შედეგი გაცნობირე

ბა

იცისდაგაცნობიერებულიაქვსკვებისადასასმელებისსფეროსთვისდამახასიათებელიპროცესები ,
პრინციპებიდაკონცეფციები; 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 ;
- 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;

ანგარიშისმომზადებანაღდიდაუნაღდოანგარიშსწორებისმითითებითდაშესაბამისიპირისათვისგადაბარება ;
- ცვლისდახურვისწარმოება.
შეუძლიაიმუშაოსრთულიმენიუსპირობებში.
ფლობს:
რესტორნისრეკლამირებისადამომხმარებელთამოზიდვისწესებს ;
ერკვევასარესტორნობიზნესში;
იცისსასტუმროებისკვებისობიექტებისმუშაობისსპეციფიკა;
იცისრეალიზაციისადამარკეტინგისსაფუძვლებისაბაზისოდონეზე ;
საზოგადოებასთანურთიერთობისსაფუძვლები .
ცოდნის
შეუძლია:
პრაქტიკაშ ინსტრუქციებისდაცვითრესტორნისდარბაზისადასამუშაოარეალისმომზადება ,
ი
დადგენილიწესებისმიხედვითავეჯისგანლაგება ;
გამოყენები - დარბაზისდალაგებადადასუფთავება;
ს უნარი
- 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;

- სუფრაზეკერძებისდადგენილითანმიმდევრობითმიტანადაშესაბამისადმაგიდისსერვირებისგანახლება ;
- 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:
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,

დასკვნის
გაკეთების
უნარი

ანგარიშისმომზადებანაღდიდაუნაღდოანგარიშსწორებისმითითებითდაშესაბამისიპირისათვისგადაბარება ;
ცვლისდახურვისწარმოება.
შეუძლიაკონტროლისგარეშედამოუკიდებლადმოქმედება . შეუძლიასერვისმენეჯერის,
შეფმზარეულის,
კვებისადასასმელებისმენეჯერის,
კოლეგებისდასხვაპერსონალისმითითებებისდაშენიშვნებისმიღება,
გათვალისწინებადასათანადოდასკვნისგამოტანაამათუიმპრობლემასთან
დაკავშირებით. პრობლემებისგადაჭრისდაგადაწყვეტისუნარი,
პრობლემებისშეფასებაანალიზიდასათანადოდასკვნებისგამოტანა - ექსტრემალურ,
კრიტიკულსიტუაციაშიუნდაშეძლოსდამოუკიდებლადგადაჭრასრესტორანშიწარმოქმნილინებისმიერიპრო
ბლემა, იმოქმედოსეფექტურადდამიიღოსსწორიგადაწყვეტილება ;
შეუძლიაამათუიმქმედებისდადებითიდაუარყოფითიმხარეებისგანჭვრეტა , განსჯა,
ინფორმაციისგაანალიზებადამისაღებიგადაწყვეტილებისშერჩევა;
სტუმრებთანგადახდისპრობლემისწარმოქმნისშემთხვევაშიშინაგანაწესისახსნა -განმარტება;
უკმაყოფილოსტუმრისანსტუმართამოზღვავებისასმომსახურებისპრობლემისმოგვარება;
საკვებისხარისხთანანმომზადებასთანდაკავშირებულიმომხმარებლისსაჩივრისშემთხვევაში ,
მომხმარებლისკეთილგანწყობისშენარჩუნებადაპრობლემისაღმოფხვრა ;
სხვადასხვაეროვნებისსტუმრისსურვილებისგანსაზღვრადამომსახურება ;
კლიენტისსურვილისშემთხვევაშიშესაძლებლობისფარგლებშიუნდამოამზადებინოსისკერძი ,

კომუნიკაც
იის უნარი

რომელიცმენიუშიარარისშეტანილიანკლიენტისსურვილითკერძზემოაკლებინოსანდაამატებინოსესათუისი
ნგრედიენტი, მომხმარებელთაშეკვეთებისდასაკმაყოფილებლადარასაკმარისიმარაგისშემთხვევაში ,
სამზარეულოსთანერთადუნდაშეძლოსპრობლემისმოგვარებისგზებისმოძიება;
შეუძლიამოაგვაროსტექნიკურიპრობლემები;
შეუძლიაშესასრულებელსამუშაოთაპრიორიტეტულობისგანსაზღვრადახელმძღვანელებთანერთადგადაწყვ
ეტილებებისმიღება; გააჩნიასაკუთარისამუშაოდროისორგანიზებისდასწორედდაგეგმვისუნარი ;
შეუძლიაროგორცგუნდში, ასევედამოუკიდებლადმუშაობა;
შეუძლიახელმძღვანელთანანკოლეგებთანერთადდღისანდროისუფროხანგრძლივმონაკვეთშიშესასრულებე
ლისამუშაოებისდაგეგმვა;
სამუშაოსათვისდამახასიათებელიელემენტებისადამომსახურებისგანსაზღვრული
ვალდებულებებისთანმიმდევრულიშესრულებადასამუშაოებისკოორდინაცია;
საქმიანობისკოორდინირებამენეჯერთან, ზოგჯერმუშაობაპარტნიორთანდამისიდახმარება ;
ცვალებადგარემოსადასიტუაციებისადმიშეგუება ,
სამუშაოპროცესებისადამომსახურებისხარისხისგაუმჯობესებისათვისდისკუსიებში
მონაწილეობადაწინადადებებისშეთავაზება;
შეუძლია ქართულ ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, პროფესიული კომპეტენციის 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 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
უნარი

ცოდნის
შეფასებ
ა

შეუძლია კურიკულუმით განსაზღვრული პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული
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.
ღირებულე საფუძვლიანად იცნობს კვებისა და სასმელების სერვისის სფეროს, მომსახურების არსს და
ბები
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 ,
რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამატებითგამო
ცდაზეერთხელგასვლისუფლება.
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავლი .
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია.
პროფესიულსტუდენტსუფლებააქვს,
გავიდესდამატებითგამოცდაზედასკვნითგამოცდაზეუარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაში , არანაკლებ 10 დღეში.
შეფასებისფორმა:
 შუალედურიშეფასება



დასკვნითიშეფასება
შეფასებისმეთოდი:
 ტესტი
 დაკვირვებადადემონსტრირება
სწავლის სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს სარესტორნო საქმის მწარმოებლის სპეციალობის მეოთხე
გაგრძე
საფეხურზე
ლების
შესაძლე
ბლობა

პროგრამის

სასტუმრო საქმის მწარმოებელი

სახელწოდ
ება
პროფესიუ

მესამე საფეხური

ლი
განათლები
ს
საფეხური
მისანიჟებე

სასტუმრო საქმის მწარმოებლის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

ლი
კვალიფიკა
ცია
პროგრამის
მოცულობა

საგანმანათლებლოპროგრამა მოიცავს სულ 60 კრედიტს /1500 სთ/
კრედიტების 60% -- 900 სთ/ ეთმობაპრაქტიკულკომპონენტს
კრედიტების 40% --- 600სთ/ ეთმობათეორიულკომპონენტს,

პროგრამაზ
ე დაშვების

პროგრამაზე დაიშვება პირი რომელსაც აქვს საბაზო განათლება და შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის
მიერ ჩატარებული პროფესიული ტესტირების საფუძველზე გადალახა მინიმალური კომპეტნციის ზღვარი

წინაპირობ
ა
პროგრამის
მიზანი

დასქმების
სფერო

სწავლის
შედეგი

პროგრამის მიზანია მოამზდოს სასტუმრო საქმის მწარმოებელი, რომელსაც კვალიფიკაციის შესაბამისად შეეძლება
სამუშაოების დაგეგმვა და მათ თანმიმდევრულ განხორციელებაში მონაწილების მიღება.
პროგრამის მიზანია აღნიშნული კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტმა იცოდეს სასტუმროს ფუნქციონირება და
ორგანიზაცია, ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის საფუძვლები, მომსახურება და ანგარიშსწორება, მომსახურე
პერსონალის ფუნქცია მოვალეობები, სასტუმროს კვების ბლოკების მუშაობის ორგანიზაცია.
კურსდამთავრებულს შეუძლია დასქმდეს სხვადასხვა ტიპის სასტუმრო ობიექტები: სასტუმრო ბრენდები, დიდი,
საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროები, სასტუმრო სახლები, დასასვენებელი სახლები, სანატორიუმები,
საკურორტო კომპლექსები, საკრუიზო გემები.
ცოდნა და
გაცნობირება

იცის და გაცნობიერებული აქვს სასტუმროს სფეროსთვის დამახასიათებელი პროცესები,
პრინციპები და კონცეფციები; სასტუმროს სხვადასხვა სამსახურების მუშაობის სპეციფიკა;
აიცის:
ა) ტურიზმი და სასტუმრო ბიზნესი ტურიზმის სფეროს არსი და დანიშნულება;
სასტუმრო ინდუსტრია და სასტუმრო ბიზნესი, როგორც ტურიზმის ბაზრის
მნიშვნელოვანი სეგმენტი - სასტუმრო, როგორც ერთიანი ორგანიზმი, მისი
სტრუქტურა, ორგანიზება და ფუნქციონირება; სასტუმროს ტიპები და მათი მუშაობის
სპეციფიკა; შერჩეული და სრული მომსახურების პაკეტის მქონე სასტუმროს
საქმიანობის ძირითადი სფეროები.
ბ) მომსახურების პრინციპები სტუმარმასპინძლობის ძირითადი პრინციპები;
მომსახურების არსი და ბუნება;
მომსახურების სფეროს როლი ტურისტულ ბიზნესში; სხვადასხვა ტიპის სასტუმროებში
მომსახურების სპეციფიკა; სტუმრის ჯგუფური და ინდივიდუალური მომსახურება;
მომსახურების სფეროს
თანამშრომლების როლი, სამუშაოსათვის აუცილებელი მახასიათებლები
და მათი განვითარების გზები; მომსახურების ეტიკეტი; საზოგადოებასთან ურთიერთობის
საფუძვლები. გ) სასტუმროში მოქმედი სამსახურები:

დასუფთავების სამსახურის ფუნქციები და პროცედურები;
კარისკაცის / შიკრიკის, კონსიერჟის ფუნქციები;
დაცვის სამსახურის ფუნქციები და მუშაობის სპეციფიკა;
მომარაგების სამსახურის ფუნქციები;
კვებისა და სასმელების განყოფილების ფუნქციები და მუშაობის სპეციფიკა;
სასტუმროს დაჯავშნის სამსახურის ორგანიზება და მისი ფუნქციონირების
ძირითადი პრინციპები: დაჯავშნის ფაზები; ჯავშნის მიღების წესები და მოთხოვნები;
ჯავშნის მომზადების და რეგისტრაციის წესები; სასტუმროს მართვის ერთერთი
საერთაშორისო კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით დაჯავშნის ოპერაციების
განხორციელება;
სასტუმროს მიღება-განთავსების სამსახურის ორგანიზება და მისი ფუნქციონირების
პრინციპები: სტუმრის მიღებისა და რეგისტრაციაში გატარების წესები;
რეგისტრაციისათვის განკუთვნილი სპეციალური
ფორმების შევსების წესები; სტუმრის იდენტიფიკაციის წესები; ნომრის
გასაღების გაცემის წესები; სასტუმროს მომსახურების შესახებ სტუმრის ინფორმირების
მეთოდები; სტუმრის სასტუმროდან გაწერის და ანგარიშსწორების წესები; სასტუმროს
მართვის ერთერთი საერთაშორისო კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით
მიღება-განთავსების პროცედურების განხორციელება;
დ) სასტუმროს რესტორნების და კვების ბლოკის მუშაობის სპეციფიკა
კვების ობიექტის სახეები და მათი მუშაობის სპეციფიკა;
სასტუმროს კვების ობიექტების ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფუნქციონირება;
სასტუმროს კვების ობიექტებში მომსახურების სფეროს მუშაობის კოორდინაციის
მეთოდები: კოორდინაცია სამზარეულოსთან , მომარაგების განყოფილებასთან,
სამრეცხაოსთან ;
სასტუმროს სხვადასხვა სამსახურების კოორდინაცია კვების
ბლოკთან.
ე) კვებისა და სასმელების სერვისი / საბაზო სუფრის ეტიკეტი, სერვირების სახეები და
წესები;
სარესტორნო
ინვენტარის,
ჭურჭლის
და
აქსესუარების
დანიშნულება და მათი გამოყენების წესები;
სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებზე მომსახურების წესები; სასტუმროს
ოთახებში სასმელებითა და კერძებით მომსახურების წესები; სამზარეულოს
ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები; საუზმისათვის შვედური მაგიდის მომზადება და
მომსახურება; ყავის შესვენების მომსახურება;

ვ) რეალიზაციის საფუძვლები / საბაზო
ნომრის ფასების მინიჭების წესები მდებარეობის, განლაგების,
სახეობებისა და გაყიდვის სტრატეგიის მიხედვით;
საკონტაქტო, კორპორაციული და სპეციალური კატეგორიის ნომრები და მათი
სპეციფიკა;
სპეციალური ფასდაკლებები და დღიური გაყიდვების სტრატეგია;
პროდუქტის რეკლამირება;
მომხმარებლის სურვილის დადგენა და შესრულება;
გაყიდვის ტექნიკა;
საზოგადოებასთან ურთიერთობის საფუძვლები;
ზ) ანგარიშსწორება და მარტივი საბუღალტრო ოპერაციები /
საბაზო
ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების ოპერაციები;
საკრედიტო
ბარათების
მოხმარების,
გადარიცხვით
და ანგარიშსწორების სხვა
ოპერაციებით მუშაობის წესები;
საბანკო ტერმინალის გამოყენება; სალარო აპარატის გამოყენება; ანგარიშსწორების
კომპიუტერული პროგრამა;
სტუმრისთვის მისაღები გადახდის ფორმების კონსულტირების
წესები;
სტუმრის მიერ გამოყენებული საკვების, სასმელების, სატელეფონო საუბრების, სასტუმროს
მომსახურების და სხვა დამატებითი მომსახურების (სამრეცხაო, ქიმწმენდა და ა.შ)
საფასურის სტუმრის ანგარიშზე დარიცხვის წესები;
სტუმრის მთლიანი ანგარიშის მომზადებისა და სტუმრის
გასტუმრებისას ანგარიშის დახურვის წესები;
დღიური შემოსავლების აღრიცხვა და დაჯამება, შესაბამისი ანგარიშის
მომზადება ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების მითითებით და პასუხისმგებელი
პირისათვის გადაბარება; თ)ადმინისტრაციული საქმისწარმოება
თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებისა და საოფისე ტექნიკის გამოყენება;
ადმინისტრაციული საქმისწარმოება - დოკუმენტებთან მუშაობა;
ანგარიშების შედგენა.
ი)კანონმდებლობა და შრომის უსაფრთხოება / საბაზო შრომითი ურთიერთობების
მარეგულირებელი ნორმები; პროფესიის მარეგულირებელი ნორმები და სტანდარტები;
პროფესიული ეთიკის მარეგულირებელი ნორმები;
შრომის უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის

მარეგულირებელი ნორმები;
სანიტარულ - ჰიგიენური ნორმები და სტანდარტები;
ქონების უსაფრთხოების დაცვის წესები;
პირველადი სამედიცინო დახმარების წესები.
უნდა ფლობდეს სასტუმროს მართვის ერთერთ საერთაშორისო კომპიუტერულ
პროგრამას.
ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია:
სტუმრის მიღება-განთავსება:
კოორდინირება სასტუმროს დაჯავშნის სამსახურთან (ან ტურისტულ სააგენტოებთან )
და ინფორმაციის მიღება სტუმართა რაოდენობის, მათი
ჩამოსვლის თარიღებისა და გამგზავრების ვადების შესახებ; სტუმრების განსათავსებლად
პროგრამაში / ბაზაში ადგილების მოძიება;
სტუმრების
განთავსების
გეგმის
შედგენა
/უშუალო ხელმძღვანელთან
ან/და მენეჯერთან ერთად/;
სტუმრების მისაღებად ნომრების მზადყოფნის შემოწმება;
სტუმრის მისალმება და მიღება;
სასტუმროს ნომრების, ტარიფებისა და მომსახურების სახეების შერჩევაში დახმარება;
სპეციალური ფასდაკლებების არსებობის შემთხვევაში სტუმრის ინფორმირება;
რეგისტრაციასთან , სასტუმროში შემოსვლის და გასვლის დროსთან
დაკავშირებით სტუმრის ინფორმირება;
სტუმრის ინფორმირება სასტუმროს დამატებითი მომსახურების შესახებ;
სტუმრის ინფორმირება სატრანსპორტო მომსახურების, სხვადასხვა
ღონისძიებების თუ ღირშესანიშნაობების შესახებ, სტუმრისათვის შესაბამისი
ბროშურების, რუკებისა და ბუკლეტების გადაცემა; სტუმრის რეგისტრაციაში გატარება
და ნომერში განაწილება; გასაღების გადაცემა;
პროგრამაში რეგისტრაციის ინფორმაციის შეტანა; რეგისტრაციის ყველა
პროცედურის თანმიმდევრული შესრულება;
სტუმრის ძვირფასეულობის სასტუმროს სეიფში განთავსების უზრუნველყოფა;
სასტუმროს სხვადასხვა დეპარტამენტების ინფორმირება სტუმრის განთავსების შესახებ ;
სასტუმროს დატვირთვის დღიური სტატისტიკის დამუშავება; კორესპოდენციის მიღება,
შენახვა და სტუმრისათვის გადაცემა; სტუმრებისათვის ნომრის შეცვლასთან
დაკავშირებული საკითხის მოგვარება;
სტუმრის გაღვიძება მისი თხოვნით;

სტუმრის ნომერში მომსახურებასთან დაკავშირებით შეკვეთის მიღება და შესაბამისი
განყოფილებისთვის გადაცემა;
24 საათის განმავლობაში სატელეფონო სერვისი;
სტუმრისათვის სხვადასხვა ღონისძიებებზე ბილეთების დაჯავშნა, ტაქსის გამოძახება;
ბარგის შენახვის და სასტუმროდან ბარგის გატანის ორგანიზება და
უზრუნველყოფა;
დეპოზიტების, ავანსების, ჩეკების, საკრედიტო ბარათების შემოწმება;
ფასდაკლებების, უფასო მომსახურებისა და გადახდის სპეციალური
ფორმების კონტროლი;
საბანკო ტერმინალის გამოყენება;
სალარო აპარატის გამოყენება;
ანგარიშსწორების კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება; სტუმრისთვის მისაღები
გადახდის ფორმების კონსულტირება; სტუმრის მიერ გამოყენებული საკვების, სასმელების ,
სატელეფონო საუბრების, სასტუმროს მომსახურების და სხვა დამატებითი
მომსახურების (სამრეცხაო, ქიმწმენდა, სპა ცენტრი და ა.შ) საფასურის სტუმრის
ანგარიშზე დარიცხვა;
სტუმრის მთლიანი ანგარიშის და გადახდის ქვითრის მომზადება,
სტუმრის გასტუმრებისას ანგარიშის დახურვა;
დღიური
შემოსავლების
დაჯამება,
შესაბამისი
ანგარიშის მომზადება ნაღდი
და უნაღდო ანგარიშსწორების მითითებით და პასუხისმგებელი პირისათვის
გადაბარება;
შვეიცარის მუშაობის კონტროლი.
სასტუმროს მართვის ერთერთი საერთაშორისო კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით
მიღება-განთავსების პროცედურების განხორციელება; ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა
და საოფისე ტექნიკის პროფესიულ დონეზე გამოყენება.
დაჯავშნა
მიღება-განთავსების სამსახურთან კოორდინირებული მუშაობა და ინფორმაციის
მიწოდება სტუმრების ჩამოსვლასთან დაკავშირებით; ტურისტული სააგენტოებისა და
მომხმარებლებისათვის ინფორმაციის მიწოდება;
მიღებული ინფორმაციის დამუშავება;
ჯავშნის მიღება; ჯავშნის მომზადება და რეგისტრაცია;
სასტუმროს მართვის ერთერთი საერთაშორისო კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით
დაჯავშნის პროცედურების განხორციელება;

დასუფთავების სპეციფიკა
დასუფთავების პროცედურები და წესები:
საზოგადოებრივი მოხმარებისათვის განკუთვნილი არეალის, დერეფნების, ვესტიბიულის ,
შემოსასვლელების, საზ. ტუალეტების, გასახდელების, თანამშრომელთა სამუშაო
არეალის, შეხვედრის დარბაზების, დერეფნების ლიფტების, კვების ობიექტების
სათანადო წესის დაცვით დასუფთავება; ნომრების რეგულარული და გენერალური
დასუფთავება;
ნომრის საჭირო ატრიბუტიკით აღჭურვა;
თეთრეულის, პირსახოცების დანიშნულებისამებრ გამოყენება; ქიმიური ხსნარების,
სარეცხი და საწმენდი საშუალებების უსაფრთხო მოხმარება;
დასუფთავების და წმენდის სპეციალური მოწყობილობების და მანაქანების მოხმარება;
ნომრებში განთავსებული ატრიბუტების გამოცვლა, შევსება,
განახლება;
მომხმარებელთა ქონების ხელშეუხებლობის დაცვა და სხვისი ქონების
მოფრთხილება;
დაკარგული და ნაპოვნი ნივთების აღრიცხვის პროცედურების განხორციელება;
ნომერში არსებული მინი ბარის შევსება და აღრიცხვა;
ოთახის მცენარეების მოვლა; კვებისა და სასმელების სერვისი
სარესტორნო
ინვენტარის,
ჭურჭლის
და
აქსესუარების
დანიშნულება და მათი გამოყენება;
სხვადასხვა სახის სერვირება და მომსახურება;
სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებზე მომსახურება;
სასტუმროს ოთახებში სასმელებითა და კერძებით მომსახურება; საუზმისათვის შვედური
მაგიდის მომზადება და მომსახურება; ყავის შესვენების მომსახურება;
სამუშაო გარემოს უსაფრთხო ორგანიზება
შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა;
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა და სტანდარტების დაცვა;
ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების და ვენტილაციის რეჟიმის ნორმების დაცვა;
სტუმრის ქონების უსაფრთხოების დაცვა;
ნომრებში არსებული ინვენტარისა და ტექნიკის ექსპლუატაციაზე ზედამხედველობა;
შეუძლია:
სტუმრის პირადი ან კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა. სასტუმროს სამსახურებთან
კოორდინირებული მუშაობა; სტუმრის მომსახურების სტანდარტების დაცვაზე ზრუნვა.
სასტუმროს რეკლამირება და მომხმარებელთა მოზიდვა;

პროდუქტის სათანადოდ შეთავაზება და გაყიდვა;

დასკვნის გაკეთების
უნარი

შეუძლია დამოუკიდებლად მუშაობა.
შეუძლია უშუალო ხელმძღვანელის, მენეჯერის, კოლეგების და სხვა პერსონალის
მითითებების და შენიშვნების მიღება, გათვალისწინება და სათანადო დასკვნის გამოტანა
ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით. აქვს პრობლემების გადაჭრის და
გადაწყვეტილების
მიღების
უნარი: პრობლემების
შეფასება ანალიზი და
სათანადო დასკვნების გამოტანა, ექსტრემალურ , კონფლიქტურ და კრიტიკულ სიტუაციაში
ეფექტურად მოქმედების და სწორი გადაწყვეტილების მიღების უნარი; უნდა
შეეძლოს ამა თუ იმ ქმედების დადებითი და უარყოფითი მხარეების განჭვრეტა, განსჯა,
ინფორმაციის გაანალიზება და მისაღები გადაწყვეტილების შერჩევა; სტუმრებთან
გადახდის პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში შინაგანაწესის ახსნა-განმარტება;
უკმაყოფილო სტუმრის ან სტუმართა მოზღვავებისას მომსახურების პრობლემის
მოგვარება; ნომერში გაუთვალისწინებელი ტექნიკური პრობლემის წარმოქმნისას,
სტუმრის პრეტენზიის შემთხვევაში, ადექვატური გადაწყვეტილების მიღება;
მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით, სტუმრის საჩივრის შემთხვევაში, სტუმრის
კეთილგანწყობის შენარჩუნება და პრობლემის აღმოფხვრა; მომხმარებლისგან მიღებული
ინფორმაციის იდენტიფიცირების და კატეგორიებად დაყოფის უნარი; ამოცანის
გადასაწყვეტად გარკვეული მიდგომების შემუშავების და მიღებული შედეგების ანალიზის
უნარი; უნდა შეეძლოს შესასრულებელ სამუშაოთა პრიორიტეტულობის განსაზღვრა და
ხელმძღვანელებთან ერთად გადაწყვეტილებების მიღება;
გააჩნია საკუთარი სამუშაო დროის ორგანიზების და სწორად და
ეფექტურად დაგეგმვის უნარი; შეუძლია როგორც გუნდში, ასევე დამოუკიდებლად
მუშაობა; შეუძლია ხელმძღვანელთან ან კოლეგებთან ერთად დღის ან დროის
უფრო ხანგრძლივ მონაკვეთში შესასრულებელი
სამუშაოების
დაგეგმვა;
სამუშაოსათვის დამახასიათებელი ელემენტებისა და მომსახურების განსაზღვრული
ვალდებულებების თანმიმდევრული შესრულება და სამუშაოების კოორდინაცია;
საქმიანობის კოორდინირება მენეჯერთან, ზოგჯერ მუშაობა პარტნიორთან და მისი
დახმარება; ცვალებად გარემოსა და სიტუაციებისადმი შეგუება, სამუშაო პროცესებისა

და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის დისკუსიებში მონაწილეობა და
წინადადებების შეთავაზება;
კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ქართულ ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, პროფესიული
კომპეტენციის ფარგლებში საჭირო ინფორმაციის გაგება, გააზრება, მოძიება. კომუნიკაცია
სასტუმროს ნებისმიერი რგოლის პერსონალთან ; მათი დავალებებისა და თხოვნის
ყურადღებით მოსმენა, მოსმენილის გაგება, გააზრება და საჭიროებების დაზუსტება;
წარმოქმნილი პრობლემის შესახებ ინფორმაციის დეტალური და ამომწურავი მიწოდება.
სამუშაოს გაუმჯობესებაზე კარგად დასაბუთებული მოსაზრებების ჩამოყალიბება; 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 ინგლისურ ენას საკომუნიკაციო დონეზე, შეუძლია დიალოგის
თავისუფლად წარმართვა და ენის პრაქტიკული გამოყენება; ფლობს მეორე ენას (არჩევით)
საკომუნიკაციო დონეზე.
აუცილებლად უნდა ჰქონდეს მკაფიო და გამართული მეტყველება, სწორი არტიკულაცია;
დეტალურად
ახსნისა
და
განმარტების მიცემის უნარი;

სწავლის უნარი

შეუძლია კურიკულუმით განსაზღვრული პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული
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.

ღირებულებები

კარგად იცნობს სასტუმრო ბიზნესის სფეროს, მომსახურების არსს და
სტუმარმასპინძლობის ძირითად პრინციპებს, პროფესიულ სტანდარტებს და
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 თანამშრომლობა და კეთილგანწყობა კოლეგებთან და
პერსონალთან , სხვისი დახმარება, საქმისადმი პატიოსანი და ეთიკური

მიდგომა; გულისყურით ეკიდება სტუმრის თხოვნას; კრიტიკულ
სიტუაციაში არ კარგავს მობილიზაციის უნარს და მაქსიმალურად ცდილობს
მომხმარებლის დაკმაყოფილებას. არის ტოლერანტული, აკურატული, მომთმენი და
ემოციურად სტაბილური.
ცოდნის
შეფასება

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,
რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამატებითგა
მოცდაზეერთხელგასვლისუფლება.
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავლი.
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია.
პროფესიულსტუდენტსუფლებააქვს,
გავიდესდამატებითგამოცდაზედასკვნითგამოცდაზეუარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაში, არანაკლებ 10

დღეში.
შეფასებისფორმა:


შუალედურიშეფასება



დასკვნითიშეფასება

შეფასებისმეთოდი:

სწავლის
გაგრძელებ
ის
შესაძლებლ
ობა



ტესტი



დაკვირვებადადემონსტრირება

სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს სასტუმრო საქმის მწარმოებლის სპეციალობის მეოთხე
საფეხურზე

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
პროგრ
ამის
მიზან
ი

დეკორატიული - გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი

მესამე საფეხური

დეკორატიული-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი 080359

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

პროგრამაზედაიშვებაპირირომელსაცაქვსსაბაზოგანათლებადაშეფასებისადაგამოცდებისეროვნულიცენტრისმიერჩატარებ
ულიპროფესიულიტესტირებისსაფუძველზეგადალახამინიმალურიკომპეტენციისზღვარი

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

დასქმ
ების
სფერო
სწავლ
ის
შედეგ
ი

ტექნოლოგიური ცოდნის გათვალისწინებით საბოლოო პროდუქციის ხარისხიანი შესრულება.
კურსდამთავრებული, მიღებული კვალიფიკაციის მიხედვით შეიძლება დასაქმდეს შესაბამის საწარმოებში, სამხატვრო
სალონებსა და კერძო სახელოსნოებში, ასევე თვითდასაქმების გზით.
ცოდნა
და
გაცნო
ბირება

იცისფართოსპექტრისმქსოველის (ფარდაგი, ხალიჩა,
გობელენი)სფეროსათვისდამახასიათებელიძირითადიტექნოლოგიურიპროცესებიდატექნიკურიხერხები:
ჰორიზონტალურიდგიმებიანისაქსოვიდაზგისდაგობელენისვერტიკალურისაქსოვიდაზგისძირითადიტექნიკურ
იპარამეტრები;
სამუშაოპალიტრისშედგენაფერადინართისგამოყენებით, ქსელისადამისაქსელისმომზადება,
მარტივიტილოსხლართისჩამოქსოვაგობელენისათვის, იცნობსხალიჩის, გობელენისადაჯეჯიმის (ფარდაგის)
საქსოვინართისღებვისტექნოლოგიას;
იცისვერტიკალურსაქსოვდაზგაზეხალიჩისქსოვისტექნოლოგიისძირითადიეტაპები, როგორიცაა:
ქსელისსიმჭიდროვისგანსაზღვრა,
მარყუჟისსისქისშერჩევა,საქსოვიძაფებისაგანპალიტრისგასაწყობადასევეგობელენისჩამოქსოვისუნარზედაყრდნო
ბითფერთაგამისშედგენადაგანაწილებატექნოლოგიურიცოდნისგათვალისწინებით,საბოლოოპროდუქციისხარის
ხიანიშესრულებისათვის.
აცნობიერებსქსოვისამათუიმკონკრეტულიხერხისმეშვეობითგართულებულიტექნოლოგიურიპროცესებისეტაპობ
რივიგანხორციელებისათვისაუცილებელნაბიჯებს. იცისსამუშაოგარემოსმოწყობისძირითადიპარამეტრები.
ცოდნი შეუძლიათეორიულიცოდნისადაპრაქტიკულიუნარებისდახმარებითშეაფასოსკონკრეტულიამოცანისსირთულეშე
ს
არჩიოსქსოვისკონკრეტულიმეთოდიდასაჭიროინსტრუმენტები,
პრაქტ ეფექტურადგამოიყენოსმასალისთავისებურებები;
იკაში
შეუძლიავერტიკალურიდაჰორიზონტალურისაქსოვიდაზგის ,
გამოყე ქსელისადამისაქსელიძაფებისსაშუალებითშეასრულოსფარდაგის ,
ნების
ხალიჩისადაგობელენისნიმუშებიხლართებისნაირსახეობის , ქსოვისსხვადასხვატექნოლოგიისგამოყენებით.
უნარი
დასკვნ შეუძლიაქსოვისპროცესშიწარმოქმნილიტექნოლოგიურიდატექნიკურიპრობლემებისაღმოფხვრა,
ის
სპეციალურლიტერატურაშიაღწერილიმეთოდებისშეფასებისადაანალიზისმეშვეობით,
გაკეთე შეუძლიადამოუკიდებლადმიიღოსისეთიტექნიკურიგადაწყვეტილებებიროგორიცაა, მაგალითად,
ბის
მასალისსტრუქტურულისხვაობისსწორადშერჩევადასხვა.
უნარი

კომუნ
იკაციი
ს
უნარი
სწავლ
ის
უნარი
ღირებ
ულებე
ბი

შეუძლიაზეპირიდაწერილობითიკომუნიკაციადეკორატიულიქსოვილებისსფეროსთანდაკავშირებულსაკითხებზ
ე,
შეუძლიასაკომუნიკაციოდასაინფორმაციოტექნოლოგიებისმიზანდასახულიგამოყენებაპროფესიულსაქმიანობაში
. 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, როგორცხალხურირეწვისერთ-ერთიწამყვანიდარგისა.
იცავსშრომისუსაფრთხოების, ეთიკისადაგარემოსუსაფრთხოებისნორმებს.
გაცნობიერებულიაქვს (ფარდაგი, ხალიჩა, გობელენი) ქსოვის, როგორცხალხურირეწვისერთერთიმნიშვნელოვანიდარგისტრადიციისდამკვიდრებისაქტუალურობადათავისიპროფესიულისაქმიანობითპოპუ
ლარიზაციასუწევსმას.
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 ,
რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამატებითგამოც
დაზეერთხელგასვლისუფლება.
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავლი .
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია.
პროფესიულსტუდენტსუფლებააქვს,
გავიდესდამატებითგამოცდაზედასკვნითგამოცდაზეუარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაში , არანაკლებ 10 დღეში.
შეფასებისფორმა:
 შუალედურიშეფასება
 დასკვნითიშეფასება

შეფასებისმეთოდი:
 ტესტი
 დაკვირვებადადემონსტრირება

სწავლ სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს დეკორატიული - გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტის მეოთხე
ის
საფეხურზე
გაგრძე
ლების
შესაძ
ლებლ
ობა

პროგრა
მის
სახელწ
ოდება
პროფეს
იული
განათლ
ების
საფეხუ
რი
მისანიჟ
ებელი
კვალიფ

შედუღება

მესამე საფეხური

შემდუღებელის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 041272

იკაცია
პროგრა
მის
მოცულ
ობა
პროგრა
მაზე
დაშვები
ს
წინაპირ
ობა
პროგრა
მის
მიზანი

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

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.
დასქმებ შემდუღებლის დასაქმების სფეროებია: მანქანათმშენებლობა, ბინათმშენებლობა, თვითმფრინავმშენებლობა,
ის
გემთმშენებლობა, მაგისტრალური მილსადენების მშენებლობა სარემონტო საწარმოები, მრეწველობის სხვა.
სფერო
კურსდამთავრებულს უფლება აქვს გააგრძელოს სწავლა შემდეგ საფეხურზე
სწავლის ცოდნა და
შედუღების ტექნოლოგიურ საფუძვლებზე დამყარებული ზოგადი ცოდნა. დაუფლებულია ხელით და
შედეგი გაცნობირებ ნახევრადავტომატური რკალურ შედუღებას ქვედა(0–600 ) ვერტიკალურ (60 –1200 ) და ჭერულ(120 –1800)
ა
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
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი
დასკვნის
გაკეთების
უნარი

შეუძლია გამოიყენოს შედუღების სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი.
შეირჩიოს მასალათა დამუშავების მეთოდი, მოწყობილობა და რეჟიმის ძირითადი პარამეტრები.
დამოუკიდებლად შეასრულოს ნებისმიერი სირთულის კონსტრუქციებისა და მილსადენების შედუღება.

კომუნიკაცი
ის 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.

შეუძლიააიღოსპასუხისმგებლობაშემდგომსწავლა –განათლებაზე;
აითვისოსშედუღებისადაჭრისთანამედროვემეთოდები, დახვეწოსშესრულებისტექნიკა,
გაიუმჯობესოსჩვევებიდააიმაღლოსკვალიფიკაცია .
ღირებულებ განსხვავებულსიტუაციებშიმოქმედებსშემდუღებლისპროფესიული
ები
საქმიანობისათვისდამახასიათებელიღირებულებებისშესაბამისად . კერძოდ,
სამუშაოსსირთულისზრდასთანერთად , მეტიპასუხისმგებლობითეკიდებამის
შესრულებას,
ითვალსისწინებსრაუხარისხოდშესრულებულისამუშაოსგამომოსალოდნელიავარიულისიტუაციებისუარ
ყოფითშედეგებს; გააზრებულიაქვსისმძიმეფიზიკურიდატვირთვა, რასაცმოითხოვსმაღალიხარისხით
შესრულებულირთულისაშემდუღებლოოპერაციებისწარმოება, აღიარებს
ჯანსაღიცხოვრებისწესსდაზრუნავსსაკუთარიჯანმრთელობისადაფიზიკურიკონდიციისშენარჩუნება 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 ,
სწავლის
უნარი

ცოდნის
შეფასებ
ა

შეუძლიაგანსხვავებულსიტუაციებშისაშემდუღებლოსამუშაოებშიწამოჭრილიუსაფრთხოებისპრობლემებ
ისგადასაჭრელადინფორმაციისარსებული
წყაროებითსარგებლობა, მათიშეფასება, ანალიზიდაგადაწყვეტა.

რომპროფესიულსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამატებითგამო
ცდაზეერთხელგასვლისუფლება.
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალურიშეფასების 40% დანაკლები, რაცნიშნავს,
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავლი.
მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა.
პროფესიულისტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად მხოლოდდასკვნითიგამოცდისსაფუძველზეშეფასებადაუშვებელია.
პროფესიულსტუდენტსუფლებააქვს,
გავიდესდამატებითგამოცდაზედასკვნითგამოცდაზეუარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში.
შეფასებისფორმა:
 შუალედურიშეფასება
 დასკვნითიშეფასება
შეფასებისმეთოდი:
 ტესტი
 დაკვირვებადადემონსტრირება
სწავლის სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს შემდუღებლის მეოთხე საფეხურისსპეციალობზე
გაგრძე
ლების
შესაძლე
ბლობა

მოდულური პროგრამები
სახელწოდება

ინფორმაციის ტექნოლოგია

სარეგისტრაციო ნიმერი
კვალიფიკაციის დონე
ევროპულ
საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს მიხედვით
მისანიჭებელი
პროფესიული
კვალიფიკაცია
საკანონმდებლო ბაზა

06112-პ
მესამე

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
კურსდამთავრებულთა
კარიერული
შესაძლებლობები:

საბაზო განათლება

პროგრამის მიზანი

სწავლის შედეგები

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში






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

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

1

უცხოური ენა (რუსული)

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
საბაზოგანათლება

4

საერთო სავალდებულო პროფესიული/დარგობრივი მოდულები (ჯამურად 20 კრედიტი)
მოდულზე დაშვების წინაპირობა

№

მოდულის დასახელება

1

კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების აპარატურული უზრუნველყოფა

საბაზოგანათლება

7

2

კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

საბაზოგანათლება

6

3

7

4.

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების პრინციპები
საბაზოგანათლება
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (ჯამურად 24 კრედიტი)
პროფესიული/დარგობრივი მოდულები
მოდულის დასახელება
მოდულზე დაშვების წინაპირობა
გაცნობითი პრაქტიკა - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში
საბაზოგანათლება
პრაქტიკული პროექტი - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში
ყველა პროფესიული/დარგობრივიმოდული
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების უსაფრთხოება და პრობლემების
საბაზოგანათლება
აღმოფხვრა
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები
საბაზოგანათლება

5.

დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

6

№
1.
2.
3.

საბაზოგანათლება

კრედიტი

კრედიტი
1
6
7
4

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
კვალიფიკაცია
საკანონმდებლო ბაზა

04106-პ
მესამე

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.

ბუღალტერ-ტექნიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

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

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.

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
და ხანგრძლივობა

მოცულობა:
-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
რაოდენობრივი
წიგნიერება

კრედიტი

სავალდებულოპროფესიული
მოდულები
დასახელება

კრედიტი

3

გაცნობითი პრაქტიკაბუღალტერ-ტექნიკოსი

2

2

საწარმოო პრაქტიკაბუღალტერ-ტექნიკოსი

8

არჩევითიპროფესიული მოდულები1

დასახელება

კრედიტი

ინტერპერსონალურიკომ
უნიკაცია

3

პრაქტიკულიპროექტიბუღალტერ-ტექნიკოსი

5

მეწარმეობა 1

2

პირველადი
სააღრიცხვო
დოკუმენტაცია

5

უცხოური ენა

4

სააღრიცხვო მონაცემთა
ბაზები

7
5

2

კომპიუტერული
საბუღალტრო
პროგრამა
საგადასახდო
ვალდებულებები
ანგარიშგებების
მომზადება

7

ინვენტარიზაცია

4

სამოქალაქო
განათლება
ქართული ენა A2

15

3

სულ:
ქართულენოვანი
პროფესიული
სტუდენტებისთვის

16

სულ:

სულ:
არაქართულენოვანი
პროფესიული
სტუდენტებისთვის

46

სულ:

31

სწავლისშედეგებისმიღწევისდადასტურებადაკრედიტისმინიჭება:
კრედიტისმინიჭებახორციელდებასწავლისშედეგისმიღწევისდადასტურებისსაფუძველზე .
სწავლისშედეგისმიღწევისდადასტურებაშესაძლებელია:
ა) წინმსწრებიფორმალურიგანათლებისფარგლებშიმიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებით (ჩათვლა);

0

ბ)
არაფორმალურიგანათლებისგზითმიღწეულისწავლისშედეგებისდადასტურებაგანათლებისდამეცნიერებისმინისტრისმიერდად
გენილიწესით;
გ) სწავლისშედეგებისდადასტურებაშეფასებისგზით .
არსებობსგანმავითარებელიდაგანმსაზღვრელიშეფასება.
განმავითარებელიშეფასებაშესაძლოაგანხორციელდესროგორცქულების , ასევეჩათვლისპრინციპებისგამოყენებით.
განმსაზღვრელიშეფასებაითვალისწინებსმხოლოდჩათვლისპრინციპებზედაფუძნებული
(კომპეტენციებისდადასტურებაზედაფუძნებული ) სისტემისგამოყენებასდაუშვებსშემდეგიორიტიპისშეფასებას:
ა) სწავლისშედეგიდადასტურდა;
ბ) სწავლისშედეგივერდადასტურდა.
განმსაზღვრელიშეფასებისასუარყოფითიშედეგისმიღებისშემთხვევაშიპროფესიულსტუდენტსუფლებააქვსპროგრამისდასრულე
ბამდემოითხოვოსსწავლისშედეგებისმიღწევისდამატებითიშეფასება .
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
პროფესიული
კვალიფიკაცია
საკანონმდებლო ბაზა

07313-პ
მესამე

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;

სწავლის შედეგები

მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში






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

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



პროგრამის მოცულობა
და ხანგრძლივობა

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
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

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
-

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

6
7
8

9

ელექტრული მანქანების
გამოყენება
ელექტრული მონტაჟი
საინჟინრო პროექტი
ჯამი

თვისებების

და

-

4

-

4
8
34

არჩევითი მოდული
უცხოური ენა (რუსული ენა)
ჯამი

4
4

სულ:
ქართულენოვანი
სტუდენტებისთვის

56

სულ:
არაქართულენოვანი
სტუდენტებისთვის

71

სწავლისშედეგებისმიღწევისდადასტურებადაკრედიტისმინიჭება
კრედიტისმინიჭებახორციელდებასწავლისშედეგისმიღწევისდადასტურებისსაფუძველზე .
სწავლისშედეგისმიღწევისდადასტურებაშესაძლებელია :
ა) წინმსწრებიფორმალურიგანათლებისფარგლებშიმიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებით (ჩათვლა);
ბ) არაფორმალურიგანათლებისგზითმიღწეულისწავლისშედეგებისდადასტურებაგანათლებისდამეცნიერებისმინისტრისმიერდადგენილიწესით ;
გ) სწავლისშედეგებისდადასტურებაშეფასებისგზით.
არსებობსგანმავითარებელიდაგანმსაზღვრელიშეფასება.
განმავითარებელიშეფასებაშესაძლოაგანხორციელდესროგორცქულების , ასევეჩათვლისპრინციპებისგამოყენებით .
განმსაზღვრელიშეფასებაითვალისწინებსმხოლოდჩათვლისპრინციპებზედაფუძნებული
(კომპეტენციებისდადასტურებაზედაფუძნებული)
სისტემისგამოყენებასდაუშვებსშემდეგიორიტიპისშეფასებას :
ა) სწავლისშედეგიდადასტურდა;
ბ) სწავლისშედეგივერდადასტურდა.
განმსაზღვრელიშეფასებისასუარყოფითიშედეგისმიღებისშემთხვევაშიპროფესიულსტუდენტსუფლებააქვსპროგრამისდასრულებამდემოითხოვოსსწავლის
შედეგებისმიღწევისდამატებითიშეფასება. 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

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

მიღება-განთავსების სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო
 მიღება-განთავსების სპეციალისტის პროფესიული სტანდარტი

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

დასახელება

ინფორმაციულიწიგნი
ერება 1

რაოდენობრივი
წიგნიერება

ინტერპერსონალურიკო
მუნიკაცია

მეწარმეობა 1

უცხოური ენა

კრედიტი

სავალდებულო პროფესიული
მოდულები
დასახელება

კრედიტი

დასახელება

კრედიტი

2

დასუფთავების
განყოფილების
მომსახურებები

5

3

გაცნობითი
პრაქტიკამიღებაგანთავსების
სპეციალისტი

2

საწარმოო
პრაქტიკამიღებაგანთავსების
სპეციალისტი

8

პრაქტიკული
პროექტიმიღებაგანთავსების
სპეციალისტი

5

3

2

4

სამუშაოს
ორგანიზება
მიღებაგანთავსებაში

სასტუმროს
დაჯავშნის
მომსახურება

არჩევითი
მოდული/მოდულები

უცხო ენა
(რუსული

4

ენა)

5

5

პირველადი
გადაუდებელი
დახმარება

2

სამოქალაქო
განათლება

ქართული ენა A2

2

15

სტუმრის
მიღებაგანთავსება
სასტუმროში
ცვლის
მოვალეობები
და აუდიტი
მიღებაგანთავსების
განყოფილებაში

სასტუმროს
მომსახურებები

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

5

5

3

4

5

5

სულ:
ქართულენოვანი
პროფესიული
სტუდენტებისთვის
სულ:
არაქართულენოვანი

16
სულ:
31

52

სულ:

11

პროფესიული
სტუდენტებისთვის

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 კვალიფიკაციას ანიჭებს სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ თეთნულდი“ , რაზეც დირექტორი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულსამართლებრივ აქტს. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველა ზოგადი და პროფესიული სავალდებულო
მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები.

