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კატალოგზე  პასუხისმგებელი პირი: 
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პროფესიული მოდულური პროგრამების 

 katalogi  
 

 

პროფესიულ-საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა განპირობებულია მთელი სიცოცხლის განმავლობაში დაინტერესებული 

პირის მიერ სწავლის შესაძლებლობის, სწავლების მრავალსაფეხურიანობისა და მრავალფეროვნების მიზნით, ასევე:  

ინდივიდის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის, შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, 

კვალიფიციური კადრების მომზადების უზრუნველყოფად; ინდივიდის დასაქმების, მათ შორის, საკუთარი ბიზნესის 

წამოწყებისა თუ თვითდასაქმების, ხელშეწყობისთვის ; 

 



 

ხარისიხის უზრუნველყოფის სამსახური 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნების გათვალისწინებით ახორციელებს 

პროფესიულ მოდულურ პროგრამებს.   დაინტერესებული პირებისთვის შემუშავებული აქვს   მოდულური პროგრამების 

აღწერილობა (კატალოგი), სადაც მოცემულია ინფორმაცია დაწესებულების, მისანიჭებელი კვალიფიკაციების, შესაბამისი 

საგანმანათლებლო პროგრამების მიზნების, სწავლის შედეგების, კრედიტებისა და შეფასების წესის შესახებ; 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები შეესაბამება პროფესიული განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოსა და 

კონკრეტულ პროფესიულ სტანდარტებს. 

თითოეულ მოდულურ პროგრამას აქვს მიღების წინაპირობა.  სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ და 

მოიცავს შემდეგ საფეხურებს: 

ა) აპლიკანტთა რეგისტრაცია; 

ბ) პროფესიული ტესტირების ჩაბარება; 

პროფესიულ ტესტირებას ადმინისტრირებას უწევს სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. ტესტირების 

წარმატებით გავლის შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტის სწავლა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. 

2020 წ. ავტორიზაციის გავლის შემდეგ მიღება განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვის მოდულურ პროგრამაზე. 

 

 ბურალტრული აღიცხვა (ახალი) 

 
 

 ბურალტრული აღიცხვა (მილევად რეჟიმში) 

 მასაჟისტ-რეაბილიტატორი (მილევად რეჟიმში)  

 პრაქტიკოსი ექთანი (მილევად რეჟიმში) 
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 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პერადგოგი (მილევად რეჟიმში) 

 ვებ-ინტერფეისის დიზაინერი (მილევად რეჟიმში) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ხარისიხის უზრუნველყოფის სამსახური 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება  - ბუღალტრული აღრიცხვა - Accounting 

 

2. სარეგისტრაციო ნომერი - 04114-პ 

 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე-  უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში / 

HigherVocational Qualification in Accounting 

 

აღნიშნული კვალიფიკაციაგანათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - 

„საბუღალტრო აღრიცხვა და დაბეგვრა“, კოდი 0411, აღმწერი - ,,შეისწავლის ფინანსური ოპერაციების განხორციელებას, აუდიტირებასა და 

აღრიცხვას.“ 

4. მიზანი 

პროგრამის მიზანია,მოამზადოს და შრომის ბაზარს შესთავაზოს კვალიფიციურიბუღალტერი, 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. 

5. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 

 

6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

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

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

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

 

7. სტრუქტურა და მოდულები 

ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაში მოცემულია ზოგადი 3 მოდული 11  კრედიტის რაოდენობით და 

სპეციალიზაციის პროფესიული/დარგობრივი 16 მოდული 88  კრედიტის რაოდენობით, სულ 99 კრედიტი.   

„მოდულების, ქართულიენა A2,ქართულიენა B1 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.“ 30 კრედიტის მოცულობით. 
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 პროგრამის  მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა:   იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია მოცულობა:   

129 კრედიტი სავარაუდო ხანგრძლივობა: 91 კვირა    

იმ პირებისთვის, რომელთაც  უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია მოცულობა:   99 კრედიტი სავარაუდო ხანგრძლივობა: 69 კვირა. 

 

8. სწავლის შედეგები: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა; 

 შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს(სააღრიცხვოდოკუმენტები); 

 აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები; 

 შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები; 

 მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება; 

 აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა ეკონომიკური საქმიანობის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით; 

 აწარმოოს კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვაზე; 

 აწარმოოს მმართველობითი აღრიცხვა; 

 შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი. 

 

 

 

9. 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. 



 

ხარისიხის უზრუნველყოფის სამსახური 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება.  

10. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

11. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვემოთ ჩამოთვლილი მოდულური პროგრამები ხორციელდება მილევად რეჟიმში 



 

ხარისიხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 

 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  - ბუღალტრული აღრიცხვა - Accounting 

 

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც შემუშავდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  - 04114-პ 

 

3. პროფესიული სპეციალიზაცია/სპეციალიზაციები და მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები- მეხუთე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში - Fifth level vocational qualification in Accounting 

 

4. განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის მიხედვით აღნიშნული კვალიფიკაცია განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - „საბუღალტრო 

აღრიცხვა და დაბეგვრა“ (კოდი 0411). 

5. მიზანი 

6. პროგრამის მიზანია, მოამზადოს და შრომის ბაზარს შესთავაზოს კვალიფიციური ბუღალტერი, 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, პირველადი სააღრიცხვო და სხვადასხვა სახის ფინანსური დოკუმენტაციის შედგენას  გარე და შიდა 

მომხმარებლებისათვის. 

7. დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები - სრული ზოგადი განათლება 

 

8. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები 

9. ბუღალტრულ აღრიცხვაში მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შესაძლოა დასაქმდეს კერძო და საჯარო 

უწყებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში საბუღალტრო და საფინანსო სამსახურებში, აუდიტორულ და საკონსულტაციო კომპანიებში 

მთავარ ბუღალტრად, ბუღალტრის თანაშემწედ/ასისტენტად, ბუღალტერ-მოანგარიშედ. შესაძლებელია თვითდასაქმებაც, კერძო 

პროფესიული პრაქტიკის განხორციელების გზით. 

10. სტრუქტურა და მოდულები 

11. ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაში მოცემულია ზოგადი 3 მოდული 11 ჯამური კრედიტის 

რაოდენობით და სპეციალიზაციის პროფესიული/დარგობრივი 16 მოდული 88 ჯამური კრედიტის რაოდენობით, სულ 99 კრედიტი.  

12. მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც არ 

უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება 

ქართული ენის მოდულებით. 



 

ხარისიხის უზრუნველყოფის სამსახური 

13. პროგრამის მოცულობა იმ პროფესიული სტუდენტებისათვის, რომელთაც არა აქვთ ქართული ენის კომპეტენცია, შეადგენს 99 კრედიტს 

დამატებული ქართული ენა A2/B1 - 30 კრედიტის მოცულობით.  

14. პროგრამის  მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა:   

15. იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია 

16. მოცულობა:   129 კრედიტი 

17. სავარაუდო ხანგრძლივობა: 91 კვირა  

 

18. იმ პირებისთვის, რომელთაც  უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია 

19. მოცულობა:   99 კრედიტი 

20. სავარაუდო ხანგრძლივობა: 69 კვირა 

 

 

21. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები: 

22. შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა; 

23. შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს(სააღრიცხვოდოკუმენტები); 

24. აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები; 

25. შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები; 

26. მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება; 

27. აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა ეკონომიკური საქმიანობის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით; 

28. აწარმოოს კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვაზე; 

29. აწარმოოს მმართველობითი აღრიცხვა; 

30. შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი. 

 

 

31. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

32. ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა შემუშავებულია ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე. აღნიშნული 

პროგრამა ხორციელდება მოდულური მიდგომით. 

 

33. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

34. კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რაც ხორციელდება სწავლის შედეგების 

დადასტურებით შეფასების გზით. 

35. პროგრამის ფარგლებში კრედიტების მინიჭება ხდება განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენებით. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს 

მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს 

შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 



 

ხარისიხის უზრუნველყოფის სამსახური 

36. ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

37. ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

38. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის 

დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება.  

 

39. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

40. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

41. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

42. შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის 

შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 

 

 

 

 

I. სახელწოდება: მასაჟისტ-რეაბილიტატორი 

 

II. სარეგისტრაციო ნომერი:09104-პ 

 

III. მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: მასაჟისტ-რეაბილიტატორის მეხუთე საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

IV. საკანონმდებლო ბაზა: 

-საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

- ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

- მასაჟისტი რეაბილიტატორის პროფესიული სტანდარტი 



 

ხარისიხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 

 

V. დაშვების წინაპირობა:სრული ზოგადი განათლება 

 

VI. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს საავადმყოფოებში, პოლიკლინიკებში, რეაბილიტაციის ცენტრებში, სპორტულ 

დარბაზებსა და სპორტულ კლუბებში, აუზებზე, ესთეტიკურ ცენტრებში, სპა ცენტრებში, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, 

ჰიგიენური პროფილის სალონებში, სკოლებში, სასტუმროებში, ცეკვის სტუდიებში, ოფისებში, კურორტებზე, ბავშვთა და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულებებში. 

 

VII. მიზანი: 

პროგრამის მიზანია მასაჟიტი რეაბილიტატორების მომზადება, რომლებიც ხარისხიანად შეასრულებენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს, 

გამოიყენებენ ცოდნას და უნარებს შრომითი საქმიანობის ფარგლებში. ასევე, პროგრამა ხელს შეუწყობს მასაჟისტთა პროფესიული დონის 

ამაღლებას, ფართოსაზოგადოებისმხრიდან ინტერესისგაზრდას ამ პროფესიის მიმართ; დასაქმების შესაძლებლობების გამრავალფეროვნებას. 

 

VIII. სწავლის შედეგები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 პაციენტის/კლიენტის ზოგადი მდგომარეობის შეფასება 

 კონკრეტული კლიენტის სამკურნალო პროცესის ეფექტურად დაგეგმვა 

 პაციენტისათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა სპეციალური მექანიკური მანიპულაციებით (სამასაჟე ილეთები) 

 კოსმეტიკური და ესთეტიკური მასაჟის პროცედურების ჩატარება 

 სხვადასხვა ტიპის სამკურნალო მასაჟის პროცედურის ჩატარება 

 ცოდნის ამაღლების მიზნით პროფესიული განვითარების გეგმის შემუშავება. 

 

IX. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

 მოცულობა: 114 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა-22 სასწავლო თვე 

 

               იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია 

 მოცულობა: 144 კრედიტი 
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 სავარაუდო ხანგრძლივობა-27 სასწავლო თვე 

 

 

X. სტრუქტურა და მოდულები:  

 

XI. 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 გზითმიღწეული 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.  

 

XII. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

    პროფეციულ კველიფიკაციას ანიჭებს სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო. 

XIII. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ)პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის: 

შეზღუდულიშესაძლებლობისადასპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაპროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - XII პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 

 

 

 

XIV. პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ვებ ინტერფეისის დიზაინერი 

 

 

XV. პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის სარეგისტრაციო ნომერი: 06107-პ 

 

XVI. მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: ვებ ინტერფეისის დიზაინერის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

XVII. საკანონმდებლო ბაზა: 

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 ვებ ინტერფეისის დიზაინერის პროფესიული სტანდარტი 

 

XVIII. დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება 

 

 

XIX. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ვებ სტუდიაში, ციფრული მარკეტინგის ან სხვა ტიპის სარეკლამო სააგენტოში და 

ონლაინ კომპანიაში. ასევე, შესაძლებელია თვითდასაქმება და კერძო შეკვეთების შესრულება. 

 

XX. მიზანი: 

პროგრამის მიზანია პირს მისცეს ვებ ინტერფეისის დიზაინერისათვის საჭირო თეორიული ცოდნა და გამოუმუშაოს პრაქტიკული უნარ–ჩვევები, 

იმისათვის რომ დაამზადოს ორგანიზაციის ან კერძო პირების ხარისხიანი ვიზუალური პრეზენტაცია ვებ სივრცეში; შეძლოს ვებ საიტებისთვის 

საჭირო სხვადასხვა ტიპის ვიზუალური ელემენტების (ფოტო/ილუსტრაციები) შექმნა და დამუშავება; შეძლოს ვებ საიტის ინდივიდუალური  და 
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შემდგომ იმ ინტერფეისის აგება; აგებული ინტერფეისისთვის, სხვადასხვა ტიპის ინტერაქტიული ელემენტების გამოყენება და ასევე, თავისი 

ეფექტების შემუშავება. 
 

XXI. სწავლის შედეგები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 რასტრული და ვექტორულიგამოსახულებისშექმნა,რედაქტირება/ტრანსფორმაცია 

სხვადასხვაეფექტებითდამუშავება,თვისებებისგანსაზღვრა,სასურველფორმატშიშენახვა 

 ვებსაიტისკონცეფციისშემუშავება 

 ვებსაიტისინტერფეისის გრაფიკული დიზაინის მომზადება  გრაფიკულ რედაქტორების საშუალებით 

 ვებსაიტისინტერაქტიულიპროცესებისსცენარისჩამოყალიბებადაშესაბამისივიზუალურიელემენტებისშემუშავება/შერჩევა 

 მარტივი ვებ საიტის მარკირება და სტილებით გაფორმება 

 

 

XXII. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

 მოცულობა: 73 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:  11 სასწავლო თვე/45 სასწავლო კვირა/ 

 

მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული 

ენის კომპეტენცია. აღნიშნული  

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით. 

 მოცულობა: 88 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:  55 სასწავლო კვირა 

XXIII. სტრუქტურა და მოდულები:  

XXIV. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება: 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

 

1. 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. 

 

2. შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის 

დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე. 
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3. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალტერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში. 

 

XXV. პროფესიულიკვალიფიკაციისმინიჭება: 

პროფესიულიკვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმ აუნდ ადააგროვოს ყველა ზოგადი, არჩევითი და პროფესიული სავალდებულო 

მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები. 

 

XXVI. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე   (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის: 

შეზღუდულიშესაძლებლობისადასპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაშიჩართულო

ბისუზრუნველყოფისმიზნითასეთიპირებიმოდულებზედაიშვებიანმოდულისწინაპირობის/წინაპირობებისდაძლევისგარეშე.  

პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამითგანსაზღვრულიკრედიტებიპირსენიჭებამხოლოდშესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების 

შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - XII პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 

 

 

 

 

 

.           სახელწოდება: პრაქტიკოსი ექთანი 

  

II. სარეგიტრაციო ნომერი: 09101-პ 

 

III. მისანიჭებელი  პროფესიული კვალიფიკაცია:   პრაქტიკოსი ექთანის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

IV. საკანონმდებლო ბაზა: 

- საქართველოს კანონი  „პროფესიული განათლების შესახებ“ 

- ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო  

- პრაქტიკოსი ექთნის  პროფესიული  სტანდარტი                             

 

V. დაშვების წინაპირობა:  სრული ზოგადი განათლება 
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VI. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:  

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს 

ა) ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში: 

  სტაციონარი 

 ამბულატორია 

 დიაგნოსტიკურიცენტრი 

 პირველადი ჯანდაცვის ობიექტები 

 რეაბილიტაციის ცენტრები 

 ესთეტიკური ცენტრები 

 გადაუდებელი დახმარების ცენტრები 

 სასწრაფო გადაუდებელი ცენტრები 

ბ) სხვადასხვა ინსტიტუციაში: 

 ბინაზე მომსახურება/პატრონაჟი 

 პანსიონატები (ბავშვთა, მიუსაფართა, მოხუცთა სახლები) 

 პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებები 

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები 

 კვების ობიექტები 

  გ) ჯანდაცვის ორგანიზაციაში 

 ჯანდაცვის სამინისტრო 

 

VII. მიზანი: 

მისცეს სტუდენტს საექთნო საქმისთვის საჭირო  ბაზისური თეორიული  ცოდნა და კლინიკური უნარ–ჩვევები, რის საფუძველზეც  

წარმატებით  შეასრულებს  პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიულ როლსა და ფუნქციებს,  საექთნო საქმის ძირითადი  

ღირებულებების,ეთიკური და  სამართლებრივი ასპექტების   გათვალისწინებით. 

 

VIII.    სწავლის შედეგები: 

პროგრამისდასრულების შემდეგპირს  შეუძლია: 

 საექთნოპროცესისმართვა 

 კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და ჯანდაცვის გუნდთან 

 ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ღომისძიებების დაცვა 

 სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება 

 პროფესიული განვითარებისთვის ზრუნვა 
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IX. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

 მოცულობა - 134 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა - 27 სასწავლო თვე 

 

იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია 

 მოცულობა - 164 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა - 32 სასწავლო თვე 

 

X.სტრუქტურა  და   მოდულები: 

 

 

XI. 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.  

 

XII. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  
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           პროფეციულ კველიფიკაციას ანიჭებს სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო. 

 

XIII. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის: 

შეზღუდულიშესაძლებლობისადასპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაპროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის 

გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - XII პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 

 

 

 

XXVII. სახელწოდება: „ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი“ 

 

XXVIII. სარეგისტრაციო ნომერი: 01101-პ 

 

XXIX. მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

XXX. საკანონმდებლო ბაზა: 

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი 

 

XXXI. დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება 

 

XXXII. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 
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პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ბაგა-ბაღში, სასკოლო მზაობის პროგრამებში, კერძო საბავშვო დაწესებულებებში, 

საბავშვო გასართობ ცენტრებში, დღის ცენტრებში, სკოლამდელი ასაკის ბავშვის მომსახურების ცენტრებში და ა.შ. 

 

XXXIII. მიზანი: 

პროგრამის მიზანია კვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც შეძლებს ადრეულ ასაკში ბავშვზე ზრუნვას, მის აღზრდას და განვითარებას. 

ამ მიზნებისთვის მან უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხო და განმავითარებელ სააღმზრდელო გარემო და ამ პროცესში შეძლოს   ბავშვის ოჯახთან, 

ბაღის კოლექტივთან, სფეროს წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია და საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა. 

 

XXXIV. სწავლის შედეგები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება 

 სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი თავისებურებების, ინტერესების, ინდივიდუალური 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით 

 სააღმზრდელო პროცესის მართვა პოზიტიური გაძღოლის პრინციპების გამოყენებით 

 წარმატებული, უსაფრთხო მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს  შექმნა 

 

XXXV. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება: 

საგანმანათლებლო დაწესებულების: სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამა მეხუთე საფეხურის პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა: „ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი“ შემუშავებულია ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე.  

 

XXXVI. სტრუქტურა და მოდულები:  

იმ პირებისთვის, რომელთაც  უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია, პროგრამის მოცულობაა 111 კრედიტი, ხოლო იმ პირებისთვის, 

რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია, პროგრამის მოცულობაა 141 კრედიტი. 

 

XXXVII. 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); 



 

ხარისიხის უზრუნველყოფის სამსახური 

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

წესით; 

 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

მოქმედებს განმსაზღვრელი შეფასება, რომელიც ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების 

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

1) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

2) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, როდესაც პროფესიული სტუდენტი ვერ 

უზრუნველყოფს საკმარის მტკიცებულებებს პირველი შეფასებისთვის, მას ეძლევა მეორე შეფასების საშუალება, რაც პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებს სასწავლო პროცესში გათვალისწინებული აქვთ. ამავე დროს, მომდევნო მოდულის სწავლის წინაპირობების გათვალისწინებით, 

როდესაც პროფესიულ სტუდენტს არ უდასტურდება წინაპირობებით განსაზღვრული მოდულის შედეგი/შედეგები, მოდულის დამთავრებიდან  

მომდევნო მოდულის დაწყებამდე, წინაპირობების გათვალისწინებით, მას ეძლევა ორი კვირა შედეგის/შედეგების დასადასტურებლად. 

 

XXXVIII. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული 

პროგრამის: „ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი“ საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ (დადგენილი ნორმების შესაბამისად). 

 

XXXIX. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის: 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - XII პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 

XL. ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 

მოდულების: ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც არ 

უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება 

ქართული ენის მოდულებით. 

 

XLI. პროგრამის  მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა:   

იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია 



 

ხარისიხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 მოცულობა:   141 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:  26 სასწავლო თვე    

 

იმ პირებისთვის, რომელთაც  უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია 

 მოცულობა:   111 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:  19 სასწავლო თვე    

 


