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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.
ხედვა:
2023 წლისთვის, რეგიონში შრომის ბაზარზე მოთხოვნის შესაბამისად, ძალაზე არსებული დაკვეთის 90
დაკმაყოფილება.
ღირებულებები:


პროფესიონალიზმი



გუნდური მუშაობა



განვითარებაზე ორიენტირება

% -ით

ინფორმაცია კოლეჯის შესახებ
კოლეჯი ,,თეთნულდი“ მდებარეობს ქ. მესტიაში ერეკლე ფარჯიანის ქN25;.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,დაწესებულებაუზრუნველყოფილია გათბობის ცენტრალური სისტემით.

კ ოლე ჯი ჩ ა რთული ა “CISCO” ქ ს ე ლური
ა კ ა დე მ ი ი ს ე ლე ქ ტრონ ული და
დი ს ტა ნ ც ი ური ს წ ა ვ ლე ბ ი ს
ს ი ს ტე მ ა შ ი .

მიზნები


განახორციელოს შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები;



სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პროფესიული სტუდენტებისათვის,
თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით შექმნას ადაპტირებული გარემო და საგანმანათლებლო პირობები;



გააძლიეროს ბაზრისსაჭიროებებისკვლევისკომპონენტი ბაზრის რეალური საჭიროებების დადგენის მიზნით;



საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში ხელი შეუწყოს დამსაქმებელთა მონაწილეობას,
მაქსიმალურად გაითვალისწინოს დაინტერესებულ მხარეთა საჭიროებები დაინტერესები;



მოახდინოს სწრაფი გადასვლა ჩარჩო-დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე;



პედაგოგიურ პერსონალს შეუქმნას ღირსეული პირობები და იზრუნოს მათი პროფესიული ზრდისა და კვალიფიკაციის
ამაღლებისათვის;



გამოიყენოს სწავლების თანამედროვე მეთოდები,შექმნას შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზადაიზრუნოს მუდმივი
განახლებისათვის სტანდარტების შესაბამისად;



ხელი შეუწყოს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელის აქტიურ დანერგვას სხვადასხვა მიმართულებით.

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტთა მიღება

 სსიპ კოლეჯში„თეთნულდი“პროფესიულ სტუდენტთა მიღება წარმოებს წელიწადში ორჯერ-გაზაფხულზე და
შემოდგომაზე.
 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების მსურველ პირს რეგისტრაციის გავლის
შესაძლებლობა აქვს მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით,

საქართველოს

სხვადასხვა

ქალაქებში მოქმედ რესურს ცენტრებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფო
დაწესებულებებში. ასევე, აპლიკანტებსშეუძლიათ რეგისტრაცია გაიარონ ელექტრონულიფორმით ვებგვერდზეwww.vet.emis.ge.

 რეგისტრაციის გავლის შემდგომ, პირველად საფეხურზე სწავლის დასაწყებად, კანდიდატმა უნდა გაიაროს სსიპ– შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირება.ტესტირების მიზანია დადგინდეს
სწავლის მსურველთა პროფესიული უნარების შესაბამისობა მათმიერ შერჩეულ პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამასთან.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პირველადი საფეხურის ტესტირების შედეგების საფუძველზე
გამოვლინდებიან ის აპლიკანტები, რომლებიც მოიპოვებენ სწავლის უფლებას პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის პირველადსაფეხურზე.

 აღსანიშნავია,რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს ჩვეულებისამებრ აქვთ შესაძლებლობა
დარეგისტრირდნენ მათთვის სასურველ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ზემოაღნიშნული პროცედურების
შესაბამისად, თუმცა ისინ ისარგებლებენ პროფესიული ტესტირების ალტერნატიული ფორმებით, რაც გულისხმობს პირის
მიერ პროფესიის მოსინჯვას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ექსპერტთა გუნდის მიერ გაცემული
დასკვნის საფუძველზე.

აპლიკანტთა ტესტირების ეტაპები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მსურველები რეგისტრაციის
შემდგომ გადიან პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ორგანიზებულ ტესტირებას.

1. აპლიკანტთა ტესტირება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

ა) რეგისტრაცია; ბ)ტესტირება;
გ)დაწესებულებაშიჩარიცხვა.

2. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა ტესტირება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

ა) რეგისტრაცია;
ბ) ექპერტთა

გუნდის

მიერ სპეციალურისაგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტის ფუნქციური და

აკადემიური უნარების შეფასება;
გ)ტესტირება(სსსმაპლიკანტთატესტირებამოიცავსმისმიერშერჩეულიპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისპირვე
ლადი/შემდგომისაფეხურისშესატყვისიაქტივობებისპრაქტიკულმოსინჯვას);
დ) დაწესებულებაში ჩარიცხვა.

პროფესიული ტესტირების გავლის შემდგომ, კომპეტენციების მინიმალური ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში პირი მოიპოვებს
სახელმწიფო დაფინანსებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ კოლეჯის დირექტორის
ინდივიდუალური

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტითირიცხება პროფესიულ

საგანმანათლებლოდ აწესებულებაში.

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაშვების წინაპირობა და
ჩასაბარებელი გამოცდები

პროფესიულისაგანმანათლებლო პროგრამა

პროფესიულიტესტირება

დაშვებისწინა პირობა

უნარებისტესტი

ინფორმაციის ტექნოლოგია

საბაზოგანათლება

უნარებისტესტი

საბაზოგანათლება

ელექტროობა
მიღება-განთავსების სპეციალისტი

საბაზოაკადემიური

საბაზო განათლება

საგნობრივი ტესტი
ტესტიუცხოენაში
(არჩევითი: ინგლისური,
რუ რუსული,
რუსული).

მექანიკურსივრცითიუნარების
ტესტი

ტესტიმათემატიკაში

საბაზოაკადემიური

ტესტიუცხოენაში
(არჩევითი:ინგლისური,
რუსული)

უნარებისტესტი
ბუღალტერ - ტექნიკოსი

საბაზო განათლება

გიდი

სრულ ზოგადიგანათლე
ბა

საბაზოაკადემიური
უნარებისტესტი

ავტორიზაციის გავლის შემდეგ დასამატებელი პროგრამები
ბუღალტრული აღრიცხვა

სრული
ზოგადიგანათლე
ბა

ტესტიუცხოენაში
(არჩევითი:ინგლისური,
რუსული)

სასტუმრო მომსახურება

სრული

საბაზოაკადემიური

ზოგადიგანათლე

უნარებისტესტი

ტესტიუცხოენაში
(არჩევითი:ინგლისური,
რუსული)

ბა

პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა)

პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს:



მეცადინეობებზე დასწრებას/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას.



პრაქტიკულ მეცადინეობას.



დამოუკიდებელ მეცადინეობას.



სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას.



გამოცდების (შუალედური დადასკვნითი) ჩაბარებას.

მოდულური საგანმანათლებლო
პროგრამები
ინფორმაციის ტექნოლოგია

ბუღალტერ-ტექნიკოსი
ელექტროობა
მიღება-განთავსების სპეციალისტი
სასტუმრო მომსახურება
ბუღალტრული აღრიცხვა

ინფორმაციის ტექნოლოგია

სახელწოდება

ინფორმაციის ტექნოლოგია

სარეგისტრაციო ნიმერი

06101-პ

მისანიჭებელი
პროფესიული კვალიფიკაცია
საკანონმდებლო ბაზა

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის პროფესიული სტანდარტი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
კურსდამთავრებულთა
კარიერული
შესაძლებლობები:

საბაზო განათლება

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 დამახასიათებელიძირითადიფაქტების,პრინციპების,პროცესებისადაზოგადიკონცეფციების

პროფესიულისაგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულსშეუძლიადასაქმდესტექნიკური მხარდაჭერის
სპეციალისტად ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო კომპანიაში, სადაც გამოიყენება
ინფორმაციული ტექნოლოგიები.

ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს.
სწავლის შედეგები

პროგრამის მოცულობა

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
 ააწყოს და დააკომპლექტოს პერსონალური კომპიუტერი;
 დაამოტაჟოს პერიფერიულიმოწყობილობები;
 დააინსტალიროს და გამართოს ოპერაციული სისტემი;
 დააინსტალიროს გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა;
 უზრუნველყოს ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოება;
 განასხვავოს ქსელების ფუნდამენტური პრინციპები და ტიპები;
 გაარჩიოსქსელშიინფორმაციისმიმოცვლისმოდელების(TCP/IP,OSI)შრეებიდაამშრეებზე მომუშავე პორტები
დაოქმი;
 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.


მოცულობა:60 კრედიტი

და ხანგრძლივობა



სწავლების ხანგრძლივობა: 10 თვე

პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები ზოგადი
მოდულები (ჯამურად 16 კრედიტი)
№

მოდულის დასახელება

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

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

მოდულზე დაშვების წინაპირობა

რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით ჩარიცხულ პირთათვის
ქართული ენა A2
პროფესიულიმოდულები (ჯამურად 44 კრედიტი)
№ მოდულის დასახელება
მოდულზე დაშვების წინაპირობა

კრედი
ტ
3ი
3
2
2
2
4
16
15
კრედი

1

კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების

-

7

2
3
4

აპარატურული უზრუნველყოფა
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების

-

6
7

ყველაპროფესიული მოდული

4
1
6
6

უსაფრთხოება დაპრობლემების აღმოფხვრა
5
6
7
18

მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები
გაცნობითი პრაქტიკა-ინფორმაციის ტექნოლოგიის
პრაქტიკული პროექტი - ინფორმაციის ტექნოლოგიის
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

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)სწავლისშედეგებისდადასტურებაშეფასებისგზით. 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 შედეგიდადასტურდა;
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 წესებისდაცვაშემდეგი
კომპეტენციებისფარგლების გათვალისწინებით:

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება
პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს სსიპ კოლეჯის ,,თეთნული“ პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად
პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით
გათვალისწინებული კრედიტები.

ბუღალტერ ტექნიკოსი

სახელწოდება

ბუღალტერ- ტექნიკოსი

სარეგისტრაციო ნიმერი
კვალიფიკაციის დონე

04106-პ
მესამე

ევროპულ
საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს მიხედვით
მისანიჭებელი პროფესიული
კვალიფიკაცია

ბუღალტერ-ტექნიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საკანონმდებლო ბაზა

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო

ბუღალტერ-ტექნიკოსისპროფესიულისტანდარტი
პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
კურსდამთავრებულთა
კარიერული
შესაძლებლობები:

პროგრამის მიზანი

საბაზო განათლება
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 მიზანიამისცეს პირს ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლების,საგადასახადოდაბეგვრის 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

არჩევითიპროფესიული მოდულები1

სავალდებულოპროფესიული
მოდულები

დასახელება

კრედიტი

ინფორმაციული წიგნიერება 1

3

რაოდენობრივი წიგნიერება

2

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

3

მეწარმეობა 1

2

უცხოური ენა

4

დასახელება

გაცნობითი პრაქტიკაბუღალტერ-ტექნიკოსი
საწარმოო პრაქტიკაბუღალტერ-ტექნიკოსი
პრაქტიკულიპროექტიბუღალტერ-ტექნიკოსი
პირველადი
სააღრიცხვო
დოკუმენტაცია
სააღრიცხვო მონაცემთა
ბაზები
კომპიუტერული

სამოქალაქო განათლება
ქართული ენა A2

2
15

კრედიტი

2

8

5

5

7
5

საბუღალტრო პროგრამა
საგადასახდო
ვალდებულებები
ანგარიშგებების
მომზადება

7

ინვენტარიზაცია

4

3

დასახელება

კრედიტი

სულ:
ქართულენოვანი პროფესიული
სტუდენტებისთვის

16
სულ:

სულ:
არაქართულენოვანი პროფესიული
სტუდენტებისთვის

46

სულ:

0

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 მიერდადგენილიწესით;
გ)სწავლისშედეგებისდადასტურებაშეფასებისგზით. არსებობს
განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.
განმსაზღვრელი შეფასებაითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული)
სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგიდადასტურდა;
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 კოლეჯი „ თეთნულდი“ , რაზეც დირექტორი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულსამართლებრივ აქტს. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველა ზოგადი და პროფესიული
სავალდებულო მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები.

ელექტროობა

სახელწოდება

ელექტროობა

სარეგისტრაციო ნიმერი
მისანიჭებელი
პროფესიული

07313-პ
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში

კვალიფიკაცია
საკანონმდებლო ბაზა

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
კურსდამთავრებულთა
კარიერული
შესაძლებლობები:

პროგრამის მიზანი
პროგრამის მოცულობა
და ხანგრძლივობა

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო
დაბალი ძაბვისელექტრიკოსისპროფესიული სტანდარტი
საბაზო განათლება
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 მიზანია დაბალი ძაბვის ელექტროობაში
შრომის ბაზრისმოთხოვნების
გათვალისწინებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.
 მოცულობა: 52კრედიტი
 სწავლების ხანგრძლივობა: 8 სასწავლოთვე

პროგრამისსტრუქტურა და მოდულები:
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის ზოგადი მოდულები

№

მოდულის დასახელება

მოდულზე
წინაპირობა
-

1 ინფორმაციული წიგნიერება 1
2 პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები
3 მეწარმეობა 1
4
უცხოური ენა ( ინგლისური ენა)
ჯამი:

დაშვების

კ
რ
3
1
2
4
10

სავალდებულო ზოგადი მოდული რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით ჩარიცხული
პროფესიული სტუდენტებისათვის
1
ქართული ენა A2
-

საერთო პროფესიული მოდულები
№
მოდულის დასახელება

მოდულზე

დაშვების წინაპირობა

15

კრედიტი

1
გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში
2
საინჟინრო ხაზვა
3
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები
4
კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში
ჯამი:
პროფესიული მოდულები - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია - ელექტროობაში

2
4
4
4
14

№

მოდულის დასახელება

მოდულზე დაშვების წინაპირობა

კრედიტი

1
2

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება ელექტროობაში
ელექტრული ტექნოლოგია
ელექტრული მანქანების თვისებები და გამოყენება
ელექტრული მონტაჟი

-

4

3

4
4

4

მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის

5

საინჟინრო პროექტი

ჯამი

-

4

-

8
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)სწავლისშედეგებისდადასტურებაშეფასებისგზით. 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 შედეგიდადასტურდა;
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:

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება
პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს სსიპ კოლეჯის “თეთნულდის“ პრეროგატივას. პროფესიული
კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროგრამით გათვალისწინებული ყველა მოდულით
გათვალისწინებულიკრედიტები.

მიღება-განთავსების სპეციალისტი

სახელწოდება

მიღება-განთავსების სპეციალისტი

სარეგისტრაციო ნიმერი

10105-პ

კვალიფიკაციის დონე
ევროპულ
საკვალიფიკაციო

მესამე

ჩარჩოს მიხედვით
მიღება-განთავსების სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
მისანიჭებელი პროფესიული
კვალიფიკაცია
საკანონმდებლო ბაზა

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

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
კურსდამთავრებულთა

საბაზო განათლება

კარიერული

დაწესებულებებში.

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

შესაძლებლობები:
პროგრამის მიზანი

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

სწავლის შედეგები

პროგრამის მოცულობა
და ხანგრძლივობა

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
 სამუშაოს ორგანიზება
 დაჯავშნის პროცედურების შესრულება
 სტუმრის მიღება-გაწერის პროცედურის შესრულება
 ცვლის მოვალეობებისა და აუდიტისშესრულება
 სასტუმრის ძირითადი და დამატებითი მომსახურებებით უზრუნველყოფა
 პრობლემური სიტუაციების მართვა
 მოცულობა: 79კრედიტი
 სწავლების ხანგრძლივობა: 15სასწავლოთვე

პროგრამისსტრუქტურა და მოდულები:
სავალდებულო ზოგადიმოდულები

სავალდებულო პროფესიული
მოდულები

დასახელება

კრედიტი

დასახელება

მოდული/მოდულები
კრედიტ ი

გაცნობითი
პრაქტიკაინფორმაციულიწიგნიერება 1

3

მიღება-

არჩევითი

დასახელება

კრედიტი

დასუფთავების
განყოფილების
2

მომსახურებები

5

განთავსების
სპეციალისტი
საწარმოო
უცხო ენა

პრაქტიკარაოდენობრივი წიგნიერება

2

მიღება-

8

განთავსების

(რუსული

4

ენა)

სპეციალისტი
პრაქტიკული
პროექტიინტერპერსონალურიკომუნიკაცია

3

მიღებაგანთავსების
სპეციალისტი

პირველადი
5

გადაუდებელი
დახმარება

2

სამუშაოს
ორგანიზება
მეწარმეობა 1

2

მიღება-

5

განთავსებაში

სასტუმროს
დაჯავშნის
უცხოური ენა

4

მომსახურება

5

სტუმრის
სამოქალაქო განათლება

2

მიღება-

5

განთავსება
სასტუმროში
ცვლის
მოვალეობები და
აუდიტი მიღება-

ქართული ენა A2

15

განთავსების

5

განყოფილებაში

სასტუმროს
მომსახურებები

3

პრობლემური
სიტუაციების
მართვასასტუმრ
ოში მიღება-

4

განთავსების
სპეციალისტის
თვის
დარგობრივი

5

ინგლისური ენა
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 მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით (ჩათვლა); ბ)არაფორმალური განათლების
გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით;
გ)სწავლისშედეგებისდადასტურებაშეფასებისგზით. 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 შედეგიდადასტურდა;
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 კოლეჯი „ თეთნულდი“ , რაზეც დირექტორი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულსამართლებრივ აქტს. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველა ზოგადი და პროფესიული
სავალდებულო
მოდულით
გათვალისწინებული
კრედიტები.

სასტუმრო მომსახურება
სახელწოდება

სასტუმრო მომსახურება

სარეგისტრაციო ნიმერი
მისანიჭებელიპროფესიული
კვალიფიკაცია
საკანონმდებლო ბაზა

10117-პ
საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სასტუმრო მომსახურებაში

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
კურსდამთავრებულთა
კარიერული

სრული ზოგადი განათლება

შესაძლებლობები:

სასტუმროებსა და განთავსების მსგავს ორგანიზაციებში (რესტორნებით და რესტორნების გარეშე) შემდეგ
პოზიციაზე: სასტუმროს მიმღების ოპერატორები,ოფისების,სასტუმროებისადასხვადაწესებულებებისდასუფთავებადალაგების მეთვალყურეები.

საქართველოს კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ“
„ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო“
საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სასტუმრო მომსახურებაში სასტუმრო საქმის სპეციალისტი
მიღება-განთავსების სპეციალისტი

სასტუმრო მომსახურების საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერი
ტიპის სასტუმროში, როგორც დაბალი რგოლის თანამშრომლად, ისე საშუალო რგოლის პოზიციაზე, კერძოდ,

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდები: 55; 55.1; 55.10.
 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 4224; 5151.
კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი ბიზნესის წარმოება - თვითდასაქმება.
პროგრამის მიზანი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამების დანერგვა,
რომლებიც როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის
ბაზრისთვის მოამზადებს სასტუმრო მომსახურების სპეციალისტებს.

სწავლის შედეგები

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

პროგრამის მოცულობა და
ხანგრძლივობა

განახორციელოს დაჯავშნისა და მიღება-განთავსების პროცედურა
უზრუნველყოს დასუფთავების მომსახურება
შეასრულოს სასტუმროს შიდა, მარტივი მარკეტინგული საქმიანობა
უზრუნველყოს სასტუმროს უსაფრთხოების წესების დანერგვა
სასტუმროში მართოს პრობლემური სიტუაციები
აკონტროლოს ცვლების მონაცვლეობა
უზრუნველყოს სასტუმროს ძირითადი და დამატებითი მომსახურებების მიწოდება.
მოცულობა:80 კრედიტი
სწავლების ხანგრძლივობა: 13 თვე

პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები
სასტუმრო მომსახურება,
№
ზოგადი მოდულები
1.
ინფორმაციული წიგნიერება 1
2.
უცხოური ენა
ჯამი:
№
საერთო პროფესიული მოდულები
1.
გაცნობითი პრაქტიკა - სასტუმრო, რესტორანი და კვება
2.
ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის შესავალი
3.
პირველადი გადაუდებელი დახმარება
4.
ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები
5.
სასტუმროსა და რესტორნის-სამზარეულოს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა
6.
კომუნიკაცია სერვისის სფეროსთვის
7.
გარემოსდაცვითი საფუძვლები
ჯამი:
№
პროფესიული მოდულები - სასტუმრო მომსახურება
1.
პრობლემური სიტუაციების მართვა სასტუმროში
2.
ინგლისური ენა ტურიზმის მომსახურების სფეროსათვის
3.
სასტუმროს ადმინისტრაციული პროცესების უზრუნველყოფა
4.
სასტუმროს დაჯავშნისა და მიღება-განთავსების პროცედურების უზრუნველყოფა, ცვლის
მოვალეობები და აუდიტი
5.
სასტუმროს კვებისა და სასმელების მომსახურების უზრუნველყოფა
6.
სასტუმროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
7.
მარტივი მარკეტინგული საქმიანობა სასტუმროში
8.
სასტუმროს შესყიდვებისა და მარაგების უზრუნველყოფა
9.
მეორე უცხოური ენა სასტუმრო მომსახურებისთვის (გერმანული ენა)
10.
სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა

კრედიტი
3
5
8
კრედიტი
2
4
2
2
4
2
2
18
კრედიტი
3
5
4
8
5
3
5
5
5
5

11.
პრაქტიკული პროექტი - სასტუმრო მომსახურება
ჯამში
სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება
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პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია: ა) წინმსწრები
ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით;
ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; გ) სწავლის შედეგების
დადასტურება შეფასების გზით.
არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.
განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას
და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების
მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.
ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე

კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი,
კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია
პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით:

პროფესიულიკვალიფიკაციისმინიჭება
კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული
მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.
პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს კოლეჯის ,,თეთნულდი“ პრეროგატივას.

ბუღალტრული აღრიცხვა
სახელწოდება
სარეგისტრაციო ნიმერი

ბუღალტრული აღრიცხვა
04114-პ

მისანიჭებელი პროფესიული
კვალიფიკაცია

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში

საკანონმდებლო ბაზა

• საქართველოს კანონი - „პროფესიული განათლების შესახებ“
• დარგის მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტები
• „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო“
სრული ზოგადი განათლება

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა
კურსდამთავრებულთა

ბუღალტრულ აღრიცხვაში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს კერძო და საჯარო უწყებებში, არასამთავრობო

კარიერული

ორგანიზაციებში საბუღალტრო და საფინანსო სამსახურებში, აუდიტორულ და საკონსულტაციო კომპანიებში მთავარ ბუღალტრად, ბუღალტრის

შესაძლებლობები:

თანაშემწედ/ასისტენტად, ბუღალტერ-მოანგარიშედ. შესაძლებელია თვითდასაქმებაც, კერძო პროფესიული პრაქტიკის განხორციელების
გზით.

პროგრამის
მიზანი

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდი: 69, 69.20.1
 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3313
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს და შრომის
ბაზარს შესთავაზებს კვალიფიციურ ბუღალტერს, რომელიც შეძლებს მონაწილეობის მიღებას სამეწარმეო, არასამეწარმეო, სახელმწიფო
ორგანიზაციის/დაწესებულების ან პირის სააღრიცხვო პოლიტიკის დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და წარმართვაში; ფინანსური, ბუღალტრული
ანგარიშებისა და ჩანაწერების შემოწმებასა და ანალიზს, რათა უზრუნველყოს მათი შესაბამისობა დადგენილ კანონმდებლობასა და სტანდარტებთან;
განახორციელებს ბუღალტრულ გატარებებს; შეადგენს და დადგენილი წესით წარადგენს საგადასახადო დეკლარაციებს; უზრუნველყოფს
საგადასახადო ვალდებულებების გადარიცხვას სახელმწიფო ბიუჯეტში; ასევე შეძლებს ფინანსურ ანგარიშგების, პირველად სააღრიცხვო და
სხვადასხვა სახის ფინანსურ დოკუმენტაციის შედგენას გარე და შიდა მომხმარებლებისათვის.

სწავლის შედეგები

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1. შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა
2. შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს (სააღრიცხვო დოკუმენტები)
3.
4.
5.
6.
7.

აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები
შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები
მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება
აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა ეკონომიკური საქმიანობის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით
აწარმოოს კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვაზე

8.
9.
პროგრამის
მოცულობა
ხანგრძლივობა

და

აწარმოოს მმართველობითი აღრიცხვა
შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი.
მოცულობა:99 კრედიტი
სწავლების ხანგრძლივობა:
14 თვე

პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები
ზოგადი მოდულები
№
მოდულის დასახელება
1
უცხოური ენა
2
მეწარმეობა 3
3
ინფორმაციული წიგნიერება 2
სულ:
პროფესიული მოდულები
№
მოდულის დასახელება
1
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები
2
ძირითადი პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტების წარმოება
3
სააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა
4
კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა
5
საგადასახადო დეკლარირება
6
სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებები
7
ინვენტარიზაცია
8
ფინანსური ანგარიშგების შედგენა
9
ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ეკონომიკური საქმიანობის სახეობის მიხედვით
10
მმართველობითი აღრიცხვა
11
Ms Excel
12
ბიზნეს ინგლისური
13
აუდიტის საფუძვლები
14
ეკონომიკური ანალიზი
15
გაცნობითი პრაქტიკა - ბუღალტრული აღრიცხვა
16
პრაქტიკული პროექტი - ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების მომზადება
სულ:

კრედიტი
5
3
3
11
კრედიტი
7
3
9
5
4
4
2
8
12
8
6
5
2
5
2
6
88

სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია: ა) წინმსწრები
ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით;

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; გ) სწავლის შედეგების
დადასტურება შეფასების გზით.
არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.
განმსაზღვრელი
შეფასება
ითვალისწინებს
მხოლოდ
ჩათვლის
პრინციპებზე
დაფუძნებული
(კომპეტენციების
დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

დადასტურებაზე

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის
დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.
ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ

ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი;
პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც
მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის
პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების
ფარგლების გათვალისწინებით:

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება
კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.
პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს კოლეჯი ,,თეთნულდი“ პრეროგატივას.

საგნობრივი პროგრამები
გიდი

პროგრამის
სახელწოდება
პროფესიული
განათლების
საფეხური
მისანიჟებელი
კვალიფიკაცია

გიდი

პროგრამის
მოცულობა

60 კრედიტი - 1500 საათი
თეორიული კომპონენტი 40% - 600სთ. პრაქტიკული კომპონენტი 60% - 900 სთ.

მესამე საფეხური

გიდის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 020551

პროგრამაზე
პროგრამაზე დაიშვება პირი რომელსაც აქვს საბაზო განათლება და შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ
დაშვების
ჩატარებული პროფესიული ტესტირების საფუძველზე გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი
წინაპირობა
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, მუზეუმნაკრძალების, 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
იცის და გაცნობიერებული აქვს ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის სფეროსათვის
გაცნობირება
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

შეუძლია:

გამოყენების უნარი

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
შეუძლია :

დასკვნის
გაკეთების
უნარი

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

კომუნიკაციის უნარი

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.
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

ღირებულებები

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;
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

კოლეჯსდამყარებული აქვსპარტნიორული ურთიერთობები შემდეგკ
ომპანიებთან
#

პროფესიული
საგანმანათლებ
ლო
დაწესებულების
დასახელება

რეგიონი

პარტნიორიორგა
ნიზაციისდასახე
ლება

დარგისაქმიანო
ბისშესახებ

ხემძღვანელი
პირისსაკონ
ტაქტოინფო
რმაცია

პარტნიორისტი
პი

პარტნიორისსტატუსი
(დასრულებული/მიმ
დინარე)

პარტნ
იორობ
ისპერ
იოდი
(ბოლო
სამიწ
ლისგა
ნმავლ
ობაში)

1

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

სსენერგოპროჯორჯი
ამესტიისმომსახურე
ობისცენტრი

ინჟინერიამასალათმ
ცოდნეობა

ვალერიგოცირი
ძე

საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;

მიმდინარე

5 წელი

2

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

მესტიისტურიზმისს
აინფირმაციოცენტრ
ი

ტურიზმი

ანაგირგვლიანი
599 192 970

საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;

მიმდინარე

5 წელი

3

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

გაეროსგანვითარე
ბისპროექტი UNDP –

რევაზსაყვარელ
იძე 599554058

საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;

მიმდინარე

5 წელი

4

სსიპპროფესიულიკ
ოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

სასტუმრო ,,ჩუბუ"

შემდუღებელი,ელე
ქტროობა,
მიღებაგანთავსება,
რკინაბეტონი
ტურიზმი

ანამერლანი 599
800 027

საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე
ბისდასაქმება;

მიმდინარე

5 წელი

5

სსიპპროფესიულიკ
ოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

სასტუმროვილა
,,მესტია"

ტურიზმი

დადვანილევან
ი 599 858 258

საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე
ბისდასაქმება;

მიმდინარე

5 წელი

6

სსიპპროფესიულიკ
ოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

სასტუმრო
,,ძველისეტი"

ტურიზმი

მზიამეფარიშვი
ლი 577 31 91 94

მიმდინარე

5 წელი

7

სსიპპროფესიულიკ
ოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

საოჯახოსასტუმრო
"გალერეა"

ტურიზმი

ლევანგუჯეჯია
ნი 551596249

საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე
ბისდასაქმება;
საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე
ბისდასაქმება;

მიმდინარე

5 წელი

8

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

ინდმეწარმელეილაჯ
აფარიძე

ტურიზმი

ლეილაჯაფარიძ
ე 577 577 409

9

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

ინდ.მეწარმეთეაჟორ
ჟოლიანი

ტურიზმი

თეაჟორჟოლიან
ი 599 55 52 17

1
0

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

შ.პ.ს. ,,დაელი"

ტურიზმი

ჯაფარიძენინო
599 744 407

1
1

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

სასტუმროშ.პ.ს.,,ნიუ
თეთნულდი"

ტურიზმი

მზიაცხადაძე
599 27 03 44

1
2

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

შ.პ.ს.გიონათისასტუ
მრო ,,სვანეთი"

ტურიზმი

გიონაკანი 599
57 28 50

1
3

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

საგანმანათლებლო

ნატოგვარლიან
ი 591 81 00 18

1
4

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

სსიპმიხეილხერგიან
ისსახელობისდაბამე
სტიის N2
საჯაროსკოლა
რესტორანი
,,პანორამა|~

ტურიზმი

დოდოჯაფარიძ
ე 599 55 52 17

1
5

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

სასტუმრო
,,ძველისახლი"

ტურიზმი

დავითქურდიან
ი 595410337

1
6

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

რესტორანი"პრინცი
ჯაფრაანი"

მზარეული

თამუნაჯაფარი
ძე 551554884

1
7

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

სს
"კოპრორაციაფოთის
საზღვაონავსადგური
" (MCA Terminals Poti)

ინფორმაციისტექნო
ლოგია

კლაუსჰოლმლო
ურსენი

საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე
ბისდასაქმება;პრო
ფესიულიპროგრამ
ებისშემუშავებისპრ
ოცესშიმონაწილეო
ბისმიღება;
საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე
ბისდასაქმება;
საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე
ბისდასაქმება;
საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე
ბისდასაქმება;
საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე
ბისდასაქმება;
საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე
ბისდასაქმება;
საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე
ბისდასაქმება;
საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე
ბისდასაქმება;
საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე
ბისდასაქმება;

მიმდინარე

5 წელი

მიმდინარე

5 წელი

მიმდინარე

5 წელი

მიმდინარე

5 წელი

მიმდინარე

5წელი

მიმდინარე

5 წელი

მიმდინარე

5 წელი

მიმდინარე

5 წელი

მიმდინარე

5 წელი

საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე
ბისდასაქმება;

მიმდინარე

5 წელი

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

სს
"სვანეთიჰიდრ ო"

ელექტროობა

ანდროგოგო
ლაძე 59122
35 55
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სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემოსვანეთი

ორდუნეტი BIA

ინფორმაციისტე
ქნოლოგია

როლანდქარ
ჩავა
568555565

20

სსიპ კოლეჯი
,,თეთნულდი"

სამეგრელო ზემო სვანეთი

სასტუმრო "შალე
მესტია"

სასტუმრო
მომსახურება

ივერი
ჭელიძე
577577409

საწარმოოპრაქტიკი
სხელშეწყობა;პროფ
ესიულისტუდენტე

მიმდინარე

1
წელი

მიმდინარე

5
წელი

მიმდინარე

5
წელი

ბისდასაქმება;

საწარმოოპრაქტ
იკისხელშეწყობ
ა;
პროფესიულის
ტუდენტებისდ
ასაქმება;
საწარმოო
პრაქტიკის
ხელშეწყობა;
პროფესიული
სტუდენტების
დასაქმება;

წარმატებულსტუდენთაისტორიები
ე ლე ქ ტროობ ი ს მ ი მ ა რთულე ბ ი ს ს ტუდე ნ ტი ,
ლა შ ა ნ ი ჟ ა რა ძ ე .

დღვანდელ სამყაროში,ყოველი საქმე დაკავშირებული
არის კომპიუტერებთან და ციფრულ მოწყობილობებთან, აქედან გამომდიანარე ეს
პროფესია (IT მხარდაჭერისსპეციალობა) საკმაოდ მოთხოვნადი პროფესია, შესაბამისად მისი
დასაქმების სფერო ცფართოა,ამპროფესიითშეგიძლიადასაქმდეთითქმისყველაიმკომპანიაში
სადაცკომპიუტერია.

სწავლა არასდროსაა გვიანი და ზედმეტი - “43 წლის ასაკში შევიცვალე პროფესია და
კოლეჯში ელექტროობაზე ჩავაბარე. ძალიან მომწონდა ეს მიმართულება და მინდოდა
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ერთად მიმეღო.
რამდენიმე თვის წინ, ისე, რომ პროგრამა ჯერ არ დამისრულებია, ერთ-ერთ კომპანიაში
ელექტრიკოსად მოვეწყვე. აქ მიღებული პრაქტიკული ცოდნა ახლანდელ სამსახურშიც

სვანეთში ამ სპეციალობისმქონეადამიანებისნამდვილადდიდიდეფიციტია,
ხშირადგამიგიაჩემიმეგობრებისგანრომმათსჭირდებათვინდოუსისგადაყ
ენებაანკომპიუტერისგაწმენდა(პროგრამულად),
მაგრამარავინიციანისეთირომესმომსახურებაშეასრულოს.
სწავლებითმეთოდიდანგამომდიანრე,
სწავლისნახევარზემეტიდროპრაქტიკულსამუშაოებსეთმობა,
ასევეკოლეჯსგააჩნიასაკუთარიფაბლაბი,

ძალიან მეხმარება. ერთ-ერთი უმთავრესი, რასაც კოლეჯში დავეუფლე, უსაფრთხოების

სადაცრამდენიმემაღალტექნოლოგიურიდანადგარიდგას, სწორედამმანქანა-

ნორმების დაცვაა, რაც მიცავს მეც, ჩემთან მომუშავე ადამიანებს და კომპანიასაც.

დანადგარებისსაშუალებითმედაჩემიკურსელებიუახლოესმომავალშივაპ
ი ნ ფორმ ა ც ი ი ს ტე ქ ნ ოლოგ ი ე ბ ი ს

ელექტრიკოსი სვანეთში და არა მხოლოდ ძალიან მოთხოვნადი კადრია.

რებთმცირეპროექტებისგანხორციელებას.
ს ტუდე ნ ტი ლე ვ ა ნ ფი ლფა ნ ი
კოლეჯითეთნულდისხვაკოლეჯებისაგანსტუდენტთამიმართინდივიდუ
,რომ ე ლმ ა ც IT მ ხ ა რდა მ ჭ ე რი ს

წარმოუდგენელია, პროფესიული პროგრამა კარგად აითვისო და ვერდასაქმდე.

ალურიმიდგომითგამოირჩევა, რაცსდიდი
პ ე ც იხელშეწყობაა
ა ლობ ი ს მ ე -2

ახლა კვალიფიციური და სერთიფიცირებული კადრი ბევრად ფასდება.

კ ოლე ჯი ს "თე თნ ულდი "

ს ტუდე ნ ტურ ოლი მ პ ი ა დი ა შ ი

ჩემთვის.წელს IT მხარდამჭერისსპეციალობისმე-2

პ ი რვ ე ლი ა დგ ი ლი

სტუდენტუროლიმპიადიაშიპირველიადგილიდავიკავე .

და ი კ ა ვ ა

ესჩემიპედაგოგისთაბუკაციმინტიასდაკოლეჯისდიდითანადგომისდამსახუ რებაა.
მდლობასვუხდიმათამშესაძლებლობისთვის.

წარმატებულიკურსდამთავრებულები
ჩვენი
კურსდამთავრებულის,

ჩ ვ ე ნ ი კ ურს და მ თა ვ რე ბ ული ს

მარინა შიოლაშვილის

ნ ა თი ა ნ ა ც ა რა შ ვ ი ლი ს
ი ს ტორი ა .

ისტორია

7ნომრიანი „გესთჰაუსიდან“ 70 ნომრიან უმაღლესი კლასის სასტუმრომდე - ჩვენი
კურსდამთავრებულის, სასტუმროების „Svan House“ და „Mountain Mestia- სმფლობელის,
ნათიანაცარაშვილისისტორია.„სვანეთშიგადმოსვლაჩემსმეუღლესთანერთად 8
წლისწინგადავწყვიტე.
პირველიწლებინამდვილადარიყომარტივიგანსხვავებულიცხოვრებისსტილის,
წესებისდაკლიმატისგამო. იყოპერიოდი, როდესაცკვირაობითარიყოშუქი,
“რესტორანშიმზარეულად 4 წელივიმუშავე. მერეგადავწყვიტე,
ახალიცოდნაშემეძინა, აქვე, კოლეჯში “თეთნულდი”
მზარეულისსპეციალობისპროგრამაზეჩავაბარე.
მრავალშვილიანქალებსსახლისსაქმეცძალიანბევრიგვაქვს,
კოლეჯისმოქნილმაგრაფიკმადამრავალფეროვანმაპროდუქტმაკიბევრრამეში შემიწყოხელი.
მანამდემხოლოდქართულისამზარეულოვიცოდი, აქევროპულიცშევისწავლე.
“თეთნულდში” ნასწავლისტაფილოსსალათამედაჩემმაგოგომგადაცემაში
“ჩემისამზარეულოსწესები” მოვამზადეთდაფინალშიცმოვხვდით.

წყალიციყინებოდადაამპირობებშივცხოვრობდით 14 ადამიანიერთოჯახად.
მაშინპედაგოგადვმუშაობდი.
რადგანტურიზმიფეხსუკვეიკიდებდა, გადავწყვიტესტუმარმასპინძლობისსფეროშიბედიმეცადა,
მედაჩემმამეუღლემსესხიავიღეთდაჩვენისახლისეზოშიარსებულიშენობა guest houseადგადავაკეთეთ. ყველაფერი იმაზე ბევრადრთულიაღმოჩნდა,
ვიდრეწარმომედგინა - სასტუმროსმართვა, მომარაგება,
სტუმრებთანკომუნიკაციადადალაგებაძალიანმძიმედდამაწვა.
რაღაცპერიოდისშემდეგმივხვდი,

აქმიღებულმაცოდნამთავდაჯერებულობაშემმატა,

რომარსებულიცოდნითამსფეროშიდიდწარმატებასვერმივაღწევდი.

აწარმოესაქართველოშიგრანტიმოვიპოვედადიდხანსნაფიქრიკაფეცგავხსენი მესტიაში.

არვიცოდიგამასპინძლებისწესები, როგორიგანლაგებაუნდაჰქონოდაოთახებს, აბაზანა,

ასევაქციეცოდნაბიზნესად. ჩემისაქმერომცარწამომეწყო,

სამზარეულოროგორუნდამომეწყო, რაიყოაუცილებელიატრიბუტები.

სერთიფიცირებულიმზარეულიცუფრომაღალანაზღაურებადიდადაფასებუ

რადგანმესტიიდანვერსადმივდიოდი,

ლივიქნებოდი.

აქვევნახესასტუმროსსაქმისწარმოებისპროგრამაკოლეჯთეთნულდში.
სასწავლოპროგრამამჩემსმოლოდინსნამდვილადგადააჭარბა. 1

ასაკმადართულმაგარემოპირობებმაარუნდაშეგაფერხოთ. მერერა,

წლისგანმავლობაშისრულიადუფასოდვისწავლეყველაფერი, რაცმჭირდებოდა -

რომპატარააღარვარ,

ოთახისმოწყობა, თეთრეული, გაფორმება, პროგრამაშიმუშაობა,

ახლაცინტერნეტისსაშუალებითყოველდღიურადვსწავლობახალრეცეპტებს, მორთვას...

სტუმრებთანურთიერთობაშიკიდევუფროდავიხვეწე.

ჩემინამცხვრებიცუფრომრავალფეროვანიხდება,

კოლეჯშიარისსასტუმროსტიპისოთახი, სადაცპრაქტიკასგავდიოდი.

ტურისტებსდაადგილობრივებსაცუფროდაუფრომოსწონთ. ხშირადმეუბნებიან,
ნეტაიშენ, რანერვებიგაქვს, ამდენსრომეძებკომპიუტერშიო. არადა,
მაგისთვისააინტერნეტიშექმნილი”.

სტუნდეტთა აქტვივობები
26 მაისის ღონისძიება

ექსკურსია დამსაქმებელთან ორდუნეტი

პროფესიული სტუდენტები ფაბლაბში

ინფორმაციის ტექნოლოგიის სპეციალობის
პრეზენტაცია

სტუდენტების თემატური

კოლეჯს „თეთნულდი“ HSEManagementGIPA-სპროფესიულიგანათლების დეპარტამენტის
წარმომადგენლები ეწვივნენ.

