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კვ.მ 
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4 კონდიტერი 27 კვ.მ 44 კვ.მ 15 30     
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1. საოფისე საქმე 

 

კვოტის განსაზღვრის დროს გათვალისწინებულია პროგრამისთვის გამოყოფილი სასწავლო გარემოს 

ოდენობა. პროგრამისთვის გამოყოფილია 1 (ორი) ოთახი. (1AB). გარემო.  გარემოს ფართი და 

მატერიალური რესურსი გათვლილია 15 პროფესიულ სტუდენტზე.  

კვოტის განსაზღვრის დროს გათვალისწინებულია, რომ დაწესებულება მუშაობს ორ ცვლაში. 

გათვალისწინებულია პროგრამის სპეციფიკაც და შესაძლებელია ორი ჯგუფია სწავლება 

ერთდროულად. (ზღვრული რაოდენობა 30 სტუდენტი) 

 

2. კონდიტერი  

 

კვოტის განსაზღვრის დროს გათვალისწინებულია პროგრამისთვის გამოყოფილი სასწავლო გარემოს 

ოდენობა. პროგრამისთვის გამოყოფილია 2 (ორი) ოთახი. (1B, 1C). თითოეული გარემოს ფართი და 

მატერიალური რესურსი გათვლილია 15 პროფესიულ სტუდენტზე.  

კვოტის განსაზღვრის დროს გათვალისწინებულია, რომ დაწესებულება მუშაობს ორ ცვლაში. 

გათვალისწინებულია პროგრამის სპეციფიკაც და შესაძლებელია ორი ჯგუფია სწავლება 

ერთდროულად. (ზღვრული რაოდენობა 30 სტუდენტი) 

 

 

3. კომპიუტერული ქსელი და სისტემებ 

კვოტის განსაზღვრის დროს გათვალისწინებულია პროგრამისთვის გამოყოფილი სასწავლო გარემოს 

ოდენობა. პროგრამისთვის გამოყოფილია 2 (ორი) ოთახი. (1B, 1C). თითოეული გარემოს ფართი და 

მატერიალური რესურსი გათვლილია 15 პროფესიულ სტუდენტზე.  

კვოტის განსაზღვრის დროს გათვალისწინებულია, რომ დაწესებულება მუშაობს ორ ცვლაში. 

გათვალისწინებულია პროგრამის სპეციფიკაც და შესაძლებელია ორი ჯგუფია სწავლება 

ერთდროულად. (ზღვრული რაოდენობა 30 სტუდენტი) 

 

 

4. კულინარიის ხელოვნება 

 

კვოტის განსაზღვრის დროს გათვალისწინებულია პროგრამისთვის გამოყოფილი სასწავლო გარემოს 

ოდენობა. პროგრამისთვის გამოყოფილია 2 (ორი) ოთახი. (1B, 1C). თითოეული გარემოს ფართი და 

მატერიალური რესურსი გათვლილია 15 პროფესიულ სტუდენტზე.  

კვოტის განსაზღვრის დროს გათვალისწინებულია, რომ დაწესებულება მუშაობს ორ ცვლაში. 

გათვალისწინებულია პროგრამის სპეციფიკაც და შესაძლებელია ორი ჯგუფია სწავლება 

ერთდროულად. (ზღვრული რაოდენობა 30 სტუდენტი) 

 

5. სამკერვალო წარმოება 

 

კვოტის განსაზღვრის დროს გათვალისწინებულია პროგრამისთვის გამოყოფილი სასწავლო გარემოს 

ოდენობა. პროგრამისთვის გამოყოფილია 2 (ორი) ოთახი. (1B, 1C). თითოეული გარემოს ფართი და 

მატერიალური რესურსი გათვლილია 15 პროფესიულ სტუდენტზე.  

კვოტის განსაზღვრის დროს გათვალისწინებულია, რომ დაწესებულება მუშაობს ორ ცვლაში. 

გათვალისწინებულია პროგრამის სპეციფიკაც და შესაძლებელია ორი ჯგუფია სწავლება 

ერთდროულად. (ზღვრული რაოდენობა 30 სტუდენტი) 

 



 

 

6. სატყეო საქმე 

 

კვოტის განსაზღვრის დროს გათვალისწინებულია პროგრამისთვის გამოყოფილი სასწავლო გარემოს 

ოდენობა. პროგრამისთვის გამოყოფილია 1 (ერთი) ოთახი. (1B). გარემოს ფართი და მატერიალური 

რესურსი გათვლილია 15 პროფესიულ სტუდენტზე.  

კვოტის განსაზღვრის დროს გათვალისწინებულია, რომ დაწესებულება მუშაობს ორ ცვლაში. 

გათვალისწინებულია პროგრამის სპეციფიკაც და შესაძლებელია ორი ჯგუფია სწავლება 

ერთდროულად. (ზღვრული რაოდენობა 30 სტუდენტი) 

 

7. ინტეგრირებული მოდულები 

 

კვოტის განსაზღვრის დროს გათვალისწინებულია პროგრამისთვის გამოყოფილი სასწავლო გარემოს 

ოდენობა. პროგრამისთვის გამოყოფილია 1 (ერთი) ოთახი. (1B). გარემოს ფართი და მატერიალური 

რესურსი გათვლილია 10 პროფესიულ სტუდენტზე.  

კვოტის განსაზღვრის დროს გათვალისწინებულია, რომ დაწესებულება მუშაობს ორ ცვლაში. 

გათვალისწინებულია პროგრამის სპეციფიკაც და შესაძლებელია ორი ჯგუფის სწავლება 

ერთდროულად. (ზღვრული რაოდენობა 20 სტუდენტი) 

 


