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საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მისია 



 

 

კოლეჯი თეთნულდი არის განვითარებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო 

დაწესებულება რომლის მისიაა მაღალმთიანი რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე 

მოამზადოს სამეწარმეო და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნითა და 

უნარებით აღჭურვილი კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები და ამით ხელი შეუწყოს 

რეგიონის,  ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას/სტაბილურობას. 

 

 

 

 

 

 

 

ინფორმაცია კოლეჯის შესახებ 

პროფესიული კოლეჯი ,,თეთნულდი“ მდებარეობს ქ. მესტიაში ერეკლე ფარჯიანის 

ქN25; ტ,577 58 24 24. ელ-ფოსტა 



 

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

ფლობს 1252 კვ.მ ფართს (ორსართულიანი შენობა). აღნიშნულ ფართზე 

განთავსებულია სასწავლო აუდიტორიები, საკონფერენციო დარბაზი, კომპიუტერული 

კლასები, ბიბლიოთეკა, სადურგლო სახელოსნო, დეკორატიული გამოყენებითი 

ქსოვილების კაბინეტი, გიდის კაბინეტი სრული აღჭურვით, სარესტორნო საქმის 

ლაბორატორია, მიღება-განთავსების ლაბორატორია, დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსის 

ლაბორატორია, 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 განათების შესაძლებლობით, 

დაწესებულება უზრუნველყოფილია გათბობის ცენტრალური სისტემით. 
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მოდულური  

საგანმანათლებლო  

პროგრამები 
ინფორმაციის ტექნოლოგია 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი 

ელექტროობა 

მიღება-განთავსების სპეციალისტი 

 

 

სახელწოდება ინფორმაციის ტექნოლოგია 
სარეგისტრაციო ნიმერი 06101-პ 

მისანიჭებელი 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში 

საკანონმდებლო ბაზა 

 

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის პროფესიული სტანდარტი 

 

პროგრამაზე დაშვების საბაზო განათლება 



 

წინაპირობა  

კურსდამთავრებულთა 

კარიერული 

შესაძლებლობები: 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ტექნიკური 

მხარდაჭერის სპეციალისტად ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო 

კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები. 

პროგრამის მიზანი პროგრამის მიზანია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროსთვის კონკურენტუნარიანი კადრის - 

პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული 

სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული 

სისტემების დაყენების, განახლების, დაზიანებების აღმოფხვრის, ოპტიმიზაციის, დიაგნოსტირებისა 

და მომსახურებისათვის საჭირო სპეციალურ ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს; აქვს სფეროსათვის 

დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების 

ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს. 

სწავლის შედეგები პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 ააწყოს და დააკომპლექტოს პერსონალური კომპიუტერი; 

 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 აპარატურული და პროგრამული პრობლემის იდენტიფიცირება და აღმოფხვრას 

გაუმართაობა. 

პროგრამის მოცულობა 

და ხანგრძლივობა 

 მოცულობა:60 კრედიტი 

 სწავლების  ხანგრძლივობა:  10 თვე  

 

პროგრამის სტროქტურა და მოდულები 

ზოგადი მოდულები (ჯამურად 16 კრედიტი) 

№ მოდულის დასახელება მოდულზე დაშვების წინაპირობა კრედი

ტი     
1. ინფორმაციული წიგნიერება 1 - 3 

2. ინტერპერსონალური კომუნიკაცია - 3 



 

3. რაოდენობრივი წიგნიერება - 2 

4. მეწარმეობა 1 - 2 

5. სამოქალაქო განათლება - 2 

6. უცხოური ენა (ინგლისური ენა) - 4 

  - 16 

 რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით ჩარიცხულ პირთათვის 

 ქართული ენა A2  15 

პროფესიულიმოდულები (ჯამურად 44 კრედიტი) 

№ მოდულის დასახელება მოდულზე დაშვების წინაპირობა კრედი



 

 

1 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა 

- 7 

2 კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა - 6 

3 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების - 7 

4 

 

კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება დაპრობლემების აღმოფხვრა 

-  

 

5 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები - 4 

6 გაცნობითი პრაქტიკა - ინფორმაციის ტექნოლოგიის - 1 

7 პრაქტიკული პროექტი - ინფორმაციის ტექნოლოგიის ყველა პროფესიული მოდული 6 

18 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support  6 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე. 

 

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია: 

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

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

მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 



 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე, ჩათვლის პრინციპების 

გამოყენებით. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

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

შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს 

პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების 

მეთოდი/მეთოდები მოცემულია მოდულებში. 

რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთის მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 

ძირითადი ენის განვითარების მიზნით თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-

სწავლის პროცესში ფასდება ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ მართლწერისა და 

მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს სსიპ პროფესიული კოლეჯის ,,თეთნული“ პრეროგატივას. 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

 

 

 

 



 

სახელწოდება ბუღალტერ- ტექნიკოსი 

 
სარეგისტრაციო ნიმერი 04106-პ 

კვალიფიკაციის დონე 

ევროპულ 

საკვალიფიკაციო 

ჩარჩოს მიხედვით 

მესამე 

 

მისანიჭებელი 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

ბუღალტერ-ტექნიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

საკანონმდებლო ბაზა 

 

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 ბუღალტერ-ტექნიკოსისპროფესიული სტანდარტი 

 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

საბაზო განათლება 

კურსდამთავრებულთა 

კარიერული 

შესაძლებლობები: 

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდესბიზნესერთეულებში, როგორც 

ბუღალტერი, საფინანსო სამსახურის (ბუღალტერიის) სპეციალისტი, ბუღალტერ-ტექნიკოსი 

(დამხმარე ბუღალტერი, რომლის სამუშაო ადგილი ბიზნესერთეულებში შეიძლება მოიხსენიებოდეს, 

როგორც ბუღალტრის მოადგილე, ბუღალტრის ასისტენტი და სხვ.) და ა.შ. 

 

პროგრამის მიზანი პროგრამის მიზანია მისცეს პირს ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლების, საგადასახადო დაბეგვრის 

ზოგადი პრინციპებისა და ფინანსური  ანგარიშგების მოსამზადებელ სამუშაოებში 

მონაწილეობისათვის აუცილებელი ძირითადი საკითხების ცოდნა. 

გამოუმუშაოს სამეურნეო ოპერაციის აღქმისა და შეფასების,   სამეურნეო ოპერაციის 

დოკუმენტირების, ბუღალტრული მონაცემების დაჯგუფებისა და რეგისტრაციის, საბუღალტრო 

რეგისტრებში სამეურნეო ოპერაციის ასახვის, ბუღალტრული ანგარიშების დახურვის, საშემოსავლო 

და დღგ-ის  აღრიცხვის, საცდელი ბალანსის შედგენის, დანახარჯების კლასიფიკაციის, 

პერიოდიზაციისა და თვითღირებულების კალკულაციის, შიდა მენეჯმენტისთვის ანგარიშგების 

შედგენა-წარდგენისა და საბუღალტრო კომპიუტერული  პროგრამის გამოყენების უნარები;   

შექმნას და გაამართლოს საზოგადოების მოლოდინი, რომ ამ პროგრამით მომზადებული 

სპეციალისტები დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებენ პროფესიული ეთიკისა 

დაკონფიდენციალობის დაცვით, აღჭურვილები იქნებიან პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული 

უნარებით. 

 



 

სწავლის შედეგები პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტების მოპოვებაში მონაწილეობა 

 სააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა ხელით მუშაობის პირობებში და კომპიუტერული 

პროგრამისგამოყენებით 

 შიდამოხმარების მიზნით (ოპერატიული მართვისათვის) ანგარიშგების მომზადება-წარდგენა 

 საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრასა და ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაში 

მონაწილეობა 

 პროფესიული  განვითარებისათვის ზრუნვა 

 

პროგრამის მოცულობა 

და ხანგრძლივობა 

 მოცულობა: 62კრედიტი 

 სწავლების  ხანგრძლივობა:  11სასწავლოთვე 

 

 

პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები 

სავალდებულო ზოგადიმოდულები სავალდებულოპროფესიული 

მოდულები 

არჩევითიპროფესიული მოდულები1 

დასახელება კრედიტი დასახელება კრედიტი დასახელება კრედიტი 

ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 
გაცნობითი პრაქტიკა-

ბუღალტერ-ტექნიკოსი 
2 

  

რაოდენობრივი წიგნიერება 2 
საწარმოო პრაქტიკა-

ბუღალტერ-ტექნიკოსი 
8 

  

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 
პრაქტიკულიპროექტი-

ბუღალტერ-ტექნიკოსი 
5   

მეწარმეობა 1 2 

 პირველადი 

სააღრიცხვო 

დოკუმენტაცია 

5 

  

                                                           
 



 

უცხოური ენა 4 
 სააღრიცხვო მონაცემთა 

ბაზები 
7 

 

 

სამოქალაქო განათლება 2 

 კომპიუტერული 

საბუღალტრო 

პროგრამა 

5  

 

ქართული ენა A2 15 
 საგადასახდო 

ვალდებულებები 

7 
  

  
 ანგარიშგებების 

მომზადება 
3 

 
 

   ინვენტარიზაცია 4   

სულ: 

ქართულენოვანი პროფესიული 

სტუდენტებისთვის 

16 

სულ: 46 სულ:  0 
სულ: 

არაქართულენოვანი პროფესიული 

სტუდენტებისთვის 

31 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება: 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე. 

 

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია: 

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებით (ჩათვლა); 

ბ) არაფორმალურიგანათლებისგზითმიღწეული სწავლის შედეგების 

დადასტურებაგანათლებისდამეცნიერებისმინისტრის მიერ დადგენილიწესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 



 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების 

გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების 

დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს 

პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების 

მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში. 

 

 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

პროფესიული კვალიფიკაციას ანიჭებს სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ თეთნულდი“ , რაზეც დირექტორი გამოსცემს ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველა ზოგადი და 

პროფესიული სავალდებულო მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები. 

 

 

 

 

 

 

 

სახელწოდება ელექტროობა 

 



 

სარეგისტრაციო ნიმერი 07313-პ 

მისანიჭებელი 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

საბაზო  პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში 

საკანონმდებლო ბაზა 

 

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 დაბალი ძაბვისელექტრიკოსისპროფესიული სტანდარტი 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

საბაზო განათლება 

კურსდამთავრებულთა 

კარიერული 

შესაძლებლობები: 

ელექტროობის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია  დასაქმდეს ნებისმიერ 

ორგანიზაციაში ელექტრულ დანადგარებისა და სხვა ელექტრულ აპარატურის მომსახურე პირად.  

დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: 

• ელექტრიკოსი 

• ელექტროტექნიკური   სისტემების   მემონტაჟე 

• შენობის   ელექტრიკოსი 

• მომმარაგებელ-ელექტრიკოსი 

• ელექტრო-მექანიკოსი 

• ელექტროგაყვანილობის  და  ფიტინგების  მემონტაჟე 

•  განათების  სისტემების  მემონტაჟე 

• ხანძარსაწინააღმდეგო   სიგნალიზაციის   მემონტაჟე 

• დამცავი  სიგნალიზაციის  მემონტაჟე 

• ქუჩების განათების და ელექტრული სასიგნალო მოწყობილობების მემონტაჟე 

• ასაფრენ-დასაფრენი  ბილიკების  განათების  მემონტაჟე 

• მზის ენერგიის ელექტრული კოლექტორების მემონტაჟე 

 

პროგრამის მიზანი პროგრამის მიზანია   დაბალი ძაბვის ელექტროობაში შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. 

პროგრამის მოცულობა 

და ხანგრძლივობა 

 მოცულობა: 52კრედიტი 

 სწავლების  ხანგრძლივობა:  8 სასწავლოთვე 

 

 

პროგრამისსტრუქტურა და მოდულები:  



 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება მოდულზე დაშვების 

წინაპირობა 

კ

რ
1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 - 3 

2 პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები - 1 

3 მეწარმეობა 1 - 2 

 

4 უცხოური ენა  ( ინგლისური ენა) - 4 

ჯამი: 10 

 

სავალდებულო ზოგადი მოდული რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით ჩარიცხული 

პროფესიული სტუდენტებისათვის 
1 ქართული ენა A2 - 15 

 

 

საერთო პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება მოდულზე დაშვების წინაპირობა კრედიტი 

1 გაცნობითი პრაქტიკა   ელექტროობაში - 2 

2 საინჟინრო ხაზვა - 4 

3 ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები - 4 

4 კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში - 4 

ჯამი: 14 

პროფესიული მოდულები - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია - ელექტროობაში 

№ მოდულის დასახელება მოდულზე დაშვების წინაპირობა კრედიტ ი 



 

1 ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება ელექტროობაში - 4 

2 ელექტრული ტექნოლოგია -  

 ელექტრული მანქანების თვისებები და გამოყენება - 4 

3 ელექტრული მონტაჟი - 4 

4 მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის - 4 

 

5 საინჟინრო პროექტი                                                    - 8 

ჯამი 28 

 

 
სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე. სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება 

შესაძლებელია: 

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

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

დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

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

შეფასება  ითვალისწინებს  მხოლოდ  ჩათვლის  პრინციპებზე  დაფუძნებული  (კომპეტენციების  დადასტურებაზე დაფუძნებული) 

სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის 

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

მოცემულია მოდულებში. 

რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთის მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის 

განვითარების მიზნით თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში ფასდება ზეპირი და 

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

გათვალისწინებით: 

 

პროფესიულიკვალიფიკაციისმინიჭება 



 

პროფესიულიკვალიფიკაციისმინიჭებაწარმოადგენსსსიპპროფესიულიკოლეჯის“თეთნულდის“პრეროგატივას.პრ

ოფესიულიკვალიფიკაციისმოსაპოვებლადსტუდენტმაუნდადააგროვოსპროგრამითგათვალისწინებულიყველამო

დულითგათვალისწინებულიკრედიტები. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სახელწოდება მიღება-განთავსების  სპეციალისტი 
სარეგისტრაციო ნიმერი 10105-პ 

 



 

კვალიფიკაციის დონე 

ევროპულ 

საკვალიფიკაციო 

ჩარჩოს მიხედვით 

მესამე 

 

მისანიჭებელი 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

მიღება-განთავსების  სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

საკანონმდებლო ბაზა 

 

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 მიღება-განთავსების  სპეციალისტის პროფესიული სტანდარტი 

 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა  

საბაზო განათლება 

კურსდამთავრებულთა 

კარიერული 

შესაძლებლობები: 

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს სასტუმროში, სპა-ცენტრსა და  

სტუმარმასპინძლობის  სხვა დაწესებულებებში. 

 

პროგრამის მიზანი პროგრამის მიზანია მოამზადოს პირი, რომელიც შეძლებს მიღება-განთავსების განყოფილებაში 

რიგითი თანამშრომლის ისეთი მოვალეობების შესრულებას, როგორებიცაა: ჯავშნის მიღება და 

სტუმრის მიღება-განთავსება. 

 

სწავლის შედეგები პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 სამუშაოს ორგანიზება 

 დაჯავშნის პროცედურების შესრულება 

 სტუმრის მიღება-გაწერის პროცედურის შესრულება 

 ცვლის  მოვალეობებისა და აუდიტის შესრულება 

 სასტუმრის ძირითადი და დამატებითი მომსახურებებით უზრუნველყოფა 

 პრობლემური სიტუაციების მართვა 

პროგრამის მოცულობა 

და ხანგრძლივობა 

 მოცულობა: 79კრედიტი 

 სწავლების  ხანგრძლივობა:  15სასწავლოთვე 

 

პროგრამისსტრუქტურა და მოდულები:  



 

სავალდებულო ზოგადი მოდულები სავალდებულო 

პროფესიული მოდულები 

არჩევითი 

 მოდული/მოდულები 

დასახელება კრედიტი დასახელება კრედიტ

ი 

დასახელება კრედიტი 

ინფორმაციულიწიგნიერება 1 3 

გაცნობითი 

პრაქტიკა-

მიღება-

განთავსების  

სპეციალისტი 

2 

დასუფთავების 

განყოფილების 

მომსახურებები 

 

5 

რაოდენობრივი წიგნიერება 2 

საწარმოო 

პრაქტიკა-

მიღება-

განთავსების  

სპეციალისტი 

8 

უცხო ენა 

(რუსული  

ენა)  

4 

ინტერპერსონალურიკომუნიკაცია 3 

პრაქტიკული 

პროექტი-

მიღება-

განთავსების  

სპეციალისტი 

5 

პირველადი  

გადაუდებელი  

დახმარება 

2 

მეწარმეობა 1 2 

სამუშაოს 

ორგანიზება 

მიღება-

განთავსებაში 

5   



 

 

უცხოური ენა 4 

სასტუმროს 

დაჯავშნის 

მომსახურება 

 

5   

სამოქალაქო განათლება 2 

სტუმრის 

მიღება-

განთავსება 

სასტუმროში 

5 

 
  

ქართული ენა A2 15 

ცვლის 

მოვალეობები 

და აუდიტი 

მიღება-

განთავსების 

განყოფილებაში 

 

5   

  

სასტუმროს 

მომსახურებები 

 

3   

  

პრობლემური 

სიტუაციების 

მართვასასტუმრ

ოში მიღება-

4   



 

განთავსების 

სპეციალისტის

თვის 

  
დარგობრივი 

ინგლისური ენა 

5 

 
  

  
სასტუმროს 

უსაფრთხოება 
5   

სულ: 

ქართულენოვანი პროფესიული 

სტუდენტებისთვის 

16 სულ: 52 სულ: 11 

 

 

 

 

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.  

 

მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების 

მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული პირებისათვის 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგნობრივი პროგრამები 



 

გიდი 
 

პროგრამის 

სახელწოდება 

გიდი 

პროფესიული 

განათლების 

საფეხური 

მესამე საფეხური 

მისანიჟებელი 

კვალიფიკაცია 

გიდის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 020551 

 

 

პროგრამის 

მოცულობა 

60 კრედიტი - 1500 საათი  
თეორიული კომპონენტი  40% - 600სთ.  

პრაქტიკული კომპონენტი  60% - 900 სთ. 

პროგრამაზე 

დაშვების 

წინაპირობა 

პროგრამაზე დაიშვება პირი რომელსაც აქვს საბაზო განათლება და შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 

ჩატარებული პროფესიული ტესტირების საფუძველზე გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 

პროგრამის 

მიზანი 

პროგრამის მიზანია აღნიშნული კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს შეეძლოს  ცალკეული პირებისა და ტურისტული 

ჯგუფებისათვის ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობებზე ინფორმაციის მიწოდება და თანხლება; უფლებამოსილი 

ორგანიზაციის წარმოდგენილისტანდარტის მიხედვით ტურისტებისათვის შემუშავებული ტურისტული მარშრუტისა 

დაშესაბამისი პროგრამის განხორციელება. საექსკურსიო მომსახურება საქართველოს და/ან მისი კონკრეტული რეგიონის 

მასშტაბით; ისტორიული,კულტურული, არქეოლოგიური ადგილების, ასევე ხუროთმოძღვრული ძეგლების, მუზეუმ-

ნაკრძალების, დაცული ტერიტორიების, მუზეუმებისა  და ტურისტებისათვის საინტერესოდ მიჩნეულ ადგილებში; 

დასქმების 

სფერო 

გიდი  შესაძლოა დასაქმდეს ტურისტულ სააგენტოში, ტუროპერატორად კომპანიაში,მუზეუმში, ნაკრძალების/დაცული 

ტერიტორიების,მუზეუმ-ნაკრძალებში,კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებში, თვითდასაქმებით, მინიჭებული კვალიფიკაციის შესაბამისად.  

სწავლის შედეგი ცოდნა და 

გაცნობირება 

იცის და გაცნობიერებული აქვს ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის სფეროსათვის 

დამახასიათებელი პროცესები, პრინციპები და კონცეფციები. 

დაგეგმილი ტურის ფარგლებში სამუშაოს დაგეგმვა-ორგანიზების თანმიმდევრობა და წესები. 

პროფესიული ეთიკის დაცვით, სწორი მენეჯმენტისა და სტუმართმასპინძლობის პრინციპებით 

ტურისტული ჯგუფის მართვა. 

მომსახურების არსი, წესები და ნორმები, გააზრებული აქვს მომსახურების სფეროს 

თანამშრომლების როლი და სამუშაოსათვის აუცილებელი მახასიათებლები; 

უცხო კულტურის თვისებების მქონე მომხმარებლის (რასა, ეროვნება, მოქალაქეობა, სოციალური 

სტატუსი, ასაკი) მომსახურების სპეციფიკა; 

სტუმრის ჯგუფური და ინდივიდუალური მომსახურება; უსაფრთხოების წესები და პირველადი 

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა 

ტურისტული ჯგუფის ტრანსპორტით გადაადგილებასთან, კვებასა და ღამისთევასთან 

დაკავშირებული საკითხების მოგვარების წესები და პროცედურები. 



 

ფლობს ზუსტი ინფორმაციას ქვეყნის მასშტაბით სარკინიგზო, საავტომობილო (მ.შ.ავტობუსისა 

და სამარშრუტო ტაქსების) და საჰაერო მიმოსვლის გზების და რეგულარული გადაადგილების 

მარშრუტების, საერთაშორისო და შიდა ფრენების განრიგის, საქართველოს აეროპორტების, 

ავტოსადგურებისა და რკინიგზის მუშაობის სქემის შესახებ ტურის გაძღოლის მეთოდოლოგია. 

ტურისტებისათვის ინფორმაციის გადაცემის ზოგადი პრინციპები მსოფლიო, საქართველოს და 

რეგიონის ისტორია მსოფლიო, საქართველოს და რეგიონის გეოგრაფია 

მდგრადი განვითარებისა და გარემოს დაცვის პრინციპები ტურის ჩატარების შესახებ ანგარიშის 

მომზადების თანმიმდევრულობა და ფორმები შრომის კანონმდებლობა და საქმიანობას 

აწარმოებს შრომი თი ხელშეკრულების ფარგლებში 

 საქართველოს ისტორია და თანამედროვეობა: საქართველოს ისტორიისა და გეოგრაფიის 

ძირითადი საკითხები; 

ლეგენდები საქართველოს შესახებ; 

საქართველოში გავრცელებული რელიგიebi; 

კავკასია და კავკასიელები: მეზობელი ქვეყნების ისტორიის, გეოგრაფიის, რელიგიის, 

კულტურისა და ხელოვნების საფუძვლები; 

საქართველოში მცხოვრები დიდი და მცირე ეთნიკური ჯგუ- ფები, მათი დასახლებები და 

თავისებურებები; საქართველოს დღევანდელი სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური 

მდგომარეობა და ქვეყანაში მიმდინარე ძირითადი რეფორმები (ზოგადი ინფორმაცია); 

ქვეყნის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა; 

აქვს საბაზისო და მეთოდური ცოდნა სპეციალობაში დეტალური ცოდნა იმ რეგიონის, რაიონის, 

ობიექტის შესახებ, სადაც ატარებს ექსკურსიას; რეგიონის, რაიონის, ობიექტის თავისებურებების 

გათვალისწინება ექსკურსიის მომზადებისა და ჩატარებისას. 

ექსკურსიის მომზადებისა და ჩატარების მეთოდიკა; ჩვენების მეთოდური ხერხები და მათი 

გამოყენება ექსკურსიაში თხრობის მეთოდური ხერხები და მათო გამოყენება პრაქტიკაში ახალი 

ექსკურსიის მომზადების პრინციპები; 

იცნობს, გააზრებული აქვს და აცნობიერებს: მომსახურების სფეროს როლს ბიზნესში; სფეროს 

კანონმდებლობას და პროფესიული ეთიკის ნორმებს შრომის კოდექსს და თავის საქმიანობაში 

იცავს მას 

საკუთარ უფლებებს და მოვალეობებს და პატივს სცემს სხვისას 

ფლობს ძირითად ინფორმაციას: 

კონკრეტული რეგიონის ისტორიულ, არქიტექტურულ ძეგლებზე, ციხე-სიმაგრეებზე, სხვადასხვა 

დანიშნულების ნაგებობებზე, არქეოლოგიურ და ადგილობრივ მუზემებში დაცულ ექსპონატებზე, 

მათ შორის იმ ქვეყნის კულტურული, მენტალური, რელიგიური თავისებურებების შესახებ, 

რომელი ქვეყნის ჯგუფიცაა წარმოდგენილი ტურში. ქართული კულტურის, ეთნოსის, ეროვნული 

და რეგიონული სამზარეულოს თავისებურებებზე. კონკრეტული რეგიონის ლანდშაფტზე, 

რესურსებზე, ფლორასაკურორტებსა და დასასვენებელ ადგილებზე, დაცულ ტერიტორიებზე, 

მღვიმეებზე და მათ თავისებურებებზე. რეგიონის თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური 

საკითხების შესახებ 

საქართველოში არსებული საფრთხის სახეების (ცხოველები, ქვეწარმავლები, სტიქია, ავდარი, 



 

ქვათაცვენა, ზვავი, მეწყერი, წყალდიდობა, კრიმინალური სიტუაცია) შესახებ; 

 ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი 

შეუძლია: 

საექსკურსიო ტექსტის მომზადება ადგილობრივი ტურისტული მარშრუტისათვის; ექსკურსიის 

ჩატარება, ტურის განხორციელება წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად; რუკის 

გამოყენება; დაგეგმილ მარშრუტზე ამომწურავი ინფორმაციის საინტერესოდ გადაცემა და 

შესაბამისი ახსნა-განმარტება; 

ადგილობრივ ღირშესანიშნაობებზე ინფორმაციის მუდმივი განახლება; 

უსაფრთხოების წესებისა და ეთიკის ნორმების დაცვა; 

ტურისტთა დროულად გაფრთხილება; 

ტურის ჩატარების შესახებ ანგარიშის მომზადება; ტუროპერატორ კომპანიასთან მუშაობის 

კოორდინაცია/ტურის მსვლელობაში მოულოდნელი ცვლილების შეტანის აუცილებლობის 

განხილვა დამკვეთთან; მარშრუტის დეტალების, ფაქტების, სტატისტიკური ინფორმა ციის, 

რუკების, სატრანსპორტო მარშრუტებისა და მოძრაობის გრაფიკების შესახებ ინფორმაციის 

დამახსოვრება და გამოყენება; უსაფრთხოების წესების დაცვა და პირველადი/ექიმამდელი 

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა; 

მრავალფეროვან სიტუაციებში, მათ შორის სტრესულ, სახიფათო, კრიტიკულ და ფორსმაჟორულ 

სიტუაციებში ემოციური სტაბილურობისა და ადექვატური ქმედების უნარის შენარჩუნება ტურის 

მსვლელობის ხარისხის კონტროლი; საჭიროების შემთხვევაში ტრანსპორტირების 

ალტერნატიული საშუალებების გამოძებნასთან დაკავშირებით აუცილებელი ცვლილებების 

დამკვეთთან შეთანხმება; 

რუკის კითხვა და საჭიროების შემთხვევაში რუკის ეფექტურად გამოყენება; 

სხეულის, ხმის და ემოციების ფლობა; 

მიკროფონის, სხვა აუდიო-ვიდეო ტექნიკის სწორად და მიზნობრივად გამოყენება; 

სპეციალური ფორმების და ცხრილების შევსება და ანგარიშისათვის გამოყენება 

 დასკვნის გაკეთების 

უნარი 

შეუძლია : 

დამოუკიდებლად მოქმედება, საკუთარი ფუნქციების, მოვალეობებისა და ვალდებულებების 

ფარგლებში; 

გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მომზადება; კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა; 

რჩევის მიღება და საყვედურის გაცნობიერება; კოლეგების მითითებების და შენიშვნების მიღება, 

გათვალის წინება და სათანადო დასკვნის გამოტანა ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით; 

პრობლემების შეფასება ანალიზი და სათანადო დასკვნების გამოტანა; ამა თუ იმ ქმედების 

დადებითი და უარყოფითი მხარეების განჭვრეტა, განსჯა, ინფორმაციის გაანალიზება და 



 

მისაღები გადაწყვეტილების შერჩევა; სტუმრებთან პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში 

არგუმენტირებული ახსნა-განმარტება; გაუთვალისწინებელი პრობლემის წარმოქმნისას, სტუმრის 

პრეტენზიის შემთხვევაში, ადექვატური გადაწყვეტილების მიღება; სამუშაოსათვის 

დამახასიათებელი ელემენტებისა და მომსახურების განსაზღვრული ვალდებულებების 

თანმიმდევრული შესრულება. 

საქმიანობის კოორდინირება მენეჯერთან, მუშაობა პარტნიორთან და მისი დახმარება; ცვალებად 

გარემოსა და სიტუაციებისადმი შემგუებლობა, სამუშაო პროცესებისა და მომსახურების ხარისხის 

გაუმჯობესებისათვის დისკუსიებში მონაწილეობა და წინადადებების შეთავაზება; 

დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით სამუშაოების განხორციელება/შესრულების ანალიზი 

ტურის მსვლელობის ხარისხზე ზრუნვა/მომსახურების გაუმჯობესებისათვის დამატებითი 

ინფორმაციის მოძიება-მიწოდება; 

გადაწყვეტილების მიღების მიზნით არსებული ინფორმაციის ანალიზი; 

დროის მართვის პრინციპების რეგულარულად და ეფექტურად გამოყენება; 

აქვს: 

სიტუაციის ანალიზისა და პრობლემის მოგვარების უნარი; წინდახედულeბა (შეცდომის 

პრევენცია და მოგვარება); 

ექსტრემალურ, კონფლიქტურ, სტრესულ და სახიფათო სიტუაციებში თავდაჭერისა და 

ადექვატური ქმედების უნარი. 

 კომუნიკაციის უნარი აქვს : 

კარგი საკომუნიკაციო და ინტერპერსონალური თვისებები; მკაფიო და გამართული მეტყველება, 

სწორი არტიკულაცია; დეტალურად ახსნისა და განმარტების მიცემის, საინტერესოდ თხრობის 

უნარი. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებთან კომუნიკაციის უნარი; 

შეუძლია: ქართულ და უცხო ენაზე/ენებზე გამართული ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, 

პროფესიული კომპეტენციის ფარგლებში დიალოგის წარმართვა, საჭირო ინფორმაციის გაგება, 

გააზრება, მოძიება. 

ქართულ და უცხო (ერთ ან ორ) ენაზე ტექსტის გადაცემა სრულყოფილად, გამართულად, 

მოკლედ, მკაფიოდ, მარტივად, ხანგრძლივად, დროულად. 

ინტერნეტით, სპეციალური ლიტერატურის საშუალებით და კოლეგების გამოკითხვით საჭირო 

ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება, დასწავლა, ფაქტების, მოვლენების სტატისტიკური 

ინფორმაციის დამახსოვრება და გადაცემა. 

ინფორმაციის მოძიების მიზნით საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ინტერნეტის, სხვადასხვა სახის 

ლიტერატურის, ენციკლოპედიების, ცნობარების გამოყენება; 

გუნდური მუშაობა, აქვს კოლეგებთან ინფორმაციის გაცვლის მზაობა 

სტუმრის თხოვნის ყურადღებით მოსმენა, მოსმენილის გაგება, გააზრება და საჭიროებების 

დაზუსტება; წარმოქმნილი პრობლემის შესახებ ინფორმაციის დეტალური და ამომწურავი 

მიწოდება. 

იყოს ტოლერანტული უცხო კულტურისა და რელიგიის მიმართ 

გამართულად , სწორად შეადგინოს სიტყვიერი და წერილობითი ანგარიში 



 

ტუროპერატორი კომპანიისადმი მიმართვის მომზადება, შესრულებული სამუშაოს, არსებული 

პრობლემებისა და მათი მოგვარების მიზნით. ტურის მიმდინარეობის პროცესში გარკვეული 

ინფორმაციის ჩანიშვნა, ტურისტთა შენიშვნების ჩაწერა და ანგარიშისთვის ამ ინფორმაციის 

გამოყენება 

ტურის მიმდინარეობისას შესაბამისი დოკუმენტების გაფორმება იყოს კომუნიკაბელური, 

კონტაქტური, კორექტული, გაწონასწორებული, საქმიანობისას შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა სპეციფიკის გათვალისწინება, არასტანდარტული შემთხვევისას ტურისტთა 

დროულად გაფრთხილება, 

პრობლემური სიტუაციების პრევენცია და მოგვარება ადგილობრივ მოსახლეობასთან, სასაზღვრო 

სამსახურთან კომუნიკაცია, თანამშრომლობა; 

რჩევის მიღება და საყვედურის გაცნობიერება; 

მოლაპარაკების/კონფლიქტების მართვა და სიტუაციის განმუხტვა 

იცის სამედიცინო კლინიკების მდებარეობა და პირველადი სამედიცინო დახმარების წესები; 

საჭირო SOS ნომრები. 

 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; 

შეუძლია საკუთარი სწავლის დაგეგმვა, ინფორმაციის მუდმივი განახლება, თვითგანვითარებისა 

და ცოდნის გაღრმავების მიმართულებით რეალისტური სასწავლო ამოცანების დასახვა, სწავლის 

შესაძლებლობათა ძიება; 

აქვს ახალი იდეებისა და ტექნოლოგიების მიმართ მაღალი მიმღებლობის გამომუშავების უნარი; 

 ღირებულებები იცნობს ტურისტული ბიზნესის სფეროს, გააზრებული აქვს მომსახურების სფეროს როლი 

ბიზნესში; წარმოდგენა აქვს სტუმართმასპინძლობის ძირითად პრინციპებზე, გააჩნია 

პროფესიული ეთიკა, გაცნობიერებული აქვს საკუთარი მოვალეობები, ფუნქციები და 

პასუხისმგებლობა; იცავს უცხო კულტურის მომხმარებლების მომსახურების სპეციფიკას; 

იცავს და ერთგულია უწყვეტი განათლების პრინციპების მიმართ არის დისციპლინირებული, 

თავაზიანი და ყურადღებიანი; ახასიათებს ორგანიზებულობა, გულისყურით ეკიდება სტუმრის 

თხოვნას; 

არის ტოლერანტული და ემოციურად სტაბილური. აქვს კარგი ცოდნა საკუთარი ობიექტის, 

ქვეყნის იმ ნაწილის შესახებ, სადაც უფლებამოსილია ჩაატაროს ექსკურსია; 

ახასიათებს შემოქმედებითობა და ლიდერობის უნარი; ავლენს საკუთარი ქვეყნის კანონებისა და 

ტრადიციების პატივისცემას; იცავს გარემოს და ხელს უწყობს გარემოსდაცვითი ღონისძიებების 

განხორციელებას იცავს უსაფრთხოების წესებსა და პირადი ჰიგიენის ნორმებს; 

მუდმივად ზრუნავს ტურის მსვლელობის ხარისხზე. იცავს შრომით კანონმდებლობას 



 

ცოდნის 

შეფასება 

პროფესიული სტუდენტისცოდნის შეფასება  

დადებით შეფასებად ჩაითვლება: 
(A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  

(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  

(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  

(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  
(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51–60%;  

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  

(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის მიერ ჩატარებული 

სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

მაქსიმალური შეფასება 100  ქულაა. 

პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის 
საფუძველზე შეფასებადაუშვებელია. 

 პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების 

მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში. 
შეფასების ფორმა: 

 შუალედური შეფასება  

 დასკვნითი შეფასება 

შეფასების მეთოდი: 
 ტესტი 

 დაკვირვება და დემონსტრირება 

 

სწავლის 

გაგრძელების 

შესაძლებლობა 

სტუდენტს აქვს შასაძლებლობა სწავლა გააგრძელოს გიდის სპეციალობის მეოთხე საფეხურზე 
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