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I. პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ვებ ინტერფეისის დიზაინერი 

 

 

II. პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის სარეგისტრაციო ნომერი: 06107-პ 

 

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

 

IV. საკანონმდებლო ბაზა: 

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 ვებ ინტერფეისის დიზაინერის პროფესიული სტანდარტი 

 

V. დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება 

 

 

VI. 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. 
 

VII. 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 
შემდგომ იმ ინტერფეისის აგება; აგებული ინტერფეისისთვის, სხვადასხვა ტიპის 
ინტერაქტიული ელემენტების გამოყენება და ასევე, თავისი ეფექტების შემუშავება. 

 

VIII. სწავლის შედეგები: 
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 
 რასტრული და ვექტორულიგამოსახულებისშექმნა,რედაქტირება/ტრანსფორმაცია 

სხვადასხვაეფექტებითდამუშავება,თვისებებისგანსაზღვრა,სასურველფორმატშიშენახვა 

 ვებსაიტისკონცეფციისშემუშავება 

 ვებსაიტისინტერფეისის გრაფიკული დიზაინის მომზადება  გრაფიკულ რედაქტორების 
საშუალებით 

 ვებსაიტისინტერაქტიულიპროცესებისსცენარისჩამოყალიბებადაშესაბამისივიზუალურიე
ლემენტებისშემუშავება/შერჩევა 

 მარტივი ვებ საიტის მარკირება და სტილებით გაფორმება 

 

 

IX. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 
 მოცულობა: 73 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:  11 სასწავლო თვე/45 სასწავლო კვირა/ 
 

X. სტრუქტურა და მოდულები:  



სავალდებულო ზოგადიმოდულები სავალდებულოპროფესიული 
მოდულები 

არჩევითი 

მოდული/მოდულები 

დასახელება კრედიტი დასახელება კრედიტი დასახელება კრედიტი 

ინფორმაციულიწიგნი
ერება 1 

3 

გაცნობითი 
პრაქტიკა-ვებ 
ინტერფეისის 
დიზაინერი 

 

2 

Microsoft  Windows  

ოპერაციულისისტემ
ისინსტალაცია - 

კონფიგურირება 

5 

რაოდენობრივიწიგ
ნიერება 

2 

საწარმოო პრაქტიკა-

ვებ ინტერფეისის 
დიზაინერი 

 

8 

საიტისინტერაქტივი
სადაეფექტებისშემუ
შავება - JavaScript 

5 

ინტერპერსონალურიკო
მუნიკაცია 

3 

პრაქტიკულიპროექტ
ი -ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

 

5 

  

მეწარმეობა 1 2 

ინტერაქტიულიელემ
ენტებისგრაფიკული
დიზაინისმომზადება 

3   

უცხოურიენა 4 
ვებსაიტისმარკირება 

- html 
3 

 

 

სამოქალაქოგანათ
ლება 

2 
საიტის სტილებით 

გაფორმება - css 
3 

 

 

  

ვებ მარკირების 
გაფართოებული 

შესაძლებლობები 
(HTML5, CSS3) 

3   

 
 

საიტის 
ინტერაქტივისა და 

ეფექტების 
გამოყენება - java 

script 

3 

 

 

  დარგობრივიინგლის
ურიენაკომპიუტერუ

ლგრაფიკაში 

2   

  რასტრული 
გამოსახულების 

შექმნა და 
დამუშავება 

5   

  ვექტორულიგამოსახ
ულებისდამუშავება 

(Adobe Illustrator) 

5 

 

 

  

ვებინტერფეისის 
გრაფიკული  

დიზანის მომზადება 

5 

 

 

სულ: 16 სულ: 47 სულ: 10 



 
 

XI. 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. 

3. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალტერნატიული ჩამონათვალი 
მოცემულია შესაბამის მოდულში. 
 

XII. პროფესიულიკვალიფიკაციისმინიჭება: 

პროფესიულიკვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმ აუნდ ადააგროვოს ყველა ზოგადი, 

არჩევითი და პროფესიული სავალდებულო მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები. 
 

XIII. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე   (შშმ) პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის: 

შეზღუდულიშესაძლებლობისადასპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაპრო
ფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაშიჩართულობისუზრუნველყოფისმიზნითასეთიპირებიმ
ოდულებზედაიშვებიანმოდულისწინაპირობის/წინაპირობებისდაძლევისგარეშე.  
პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამითგანსაზღვრულიკრედიტებიპირსენიჭებამხოლოდ
შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - XII 

პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 
 

XV. ქართულიენაA2 

მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ ჩარიცხულიპ ირებისთვის, 

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

 
 

დანართი 1. სასწავლო გეგმა 

დანართი 2. პროგრამის განმხორციელებელი პერსონალი 


