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                                                                              კატალოგი 2023 

                        დირექტორის მიმართვა                                                                 

  

  



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

                                                                                          

დირექტორის მიმართვა! 

 

მათ, ვისაც სურვილი აქვს მიიღოს პროფესიული განათლება,    კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი  სთავაზობს ფართო სპექტრის 

საგანმანათლებლო პროგრამებს.  კოლეჯის  ინფრასტრუქტურა, საბიბლიოთეკო ფონდი, სასწავლო აუდიტორიები და დარგობრივი 

ლაბორატორიები სრულადაა მორგებული შესაბამისი პროგრამების სწავლებაზე, რაც იძლევა ჩვენი სტუდენტებისთვის  მაღალი ხარისხის  

პროფესიული განათლების მიღების გარანტიას. კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი გთავაზობთ ასევე პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული 

გადამზადების  სასერტიფიკატო  პროგრამებს, რაც საშუალებას მოგცემთ ნებისმიერ დროს დაუბრუნდეთ სასწავლო გარემოს და მიიღოთ 

სიახლეები თქვენი პროფესიის ფარგლებში ან უბრალოდ, შეიცვალოთ კვალიფიკაცია.  

 სხვადასხვა სპეციალობაზე ჩარიცხული სტუდენტების განათლებას ემსახურება 30-მდე მაღალკვალიფიციური პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი. სტუდენტების ინტერესი არის და იქნება კოლეჯში მიმდინარე ყველა პროცესის მთავარი  ღერძი, ჩვენ  ვიქნებით თქვენი 

საიმედო მეგზური: აირჩიეთ, ისწავლეთ და   დასაქმდით  წარმატებით.       

შეხვედრამდე ცხუმ-ეგრისში!  

 გელა მამფორია  

 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

  

                                                                                    
                              

   

             ჩვენს შესახებ  

 

 კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი (სამართლებრივი ფორმა-შპს) წარმოადგენს ავტორიზებულ პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც  ახორციელებს საბაზო, საშუალო და უმაღლეს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებს. თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციით, ,,პროფესიული 

განათლების შესახებ” საქართველოს კანონით, მისგან გამომდინარე კანონქვემდებარე აქტებით, კოლეჯის შინაგანაწესით 

და წესდებით.  

კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი დაფუძნდა 2006 წელს აფხაზეთის მრავალდარგოვანი სახელმწიფო კოლეჯის ბაზაზე და  

აქვს    პროფესიულ ბაზარზე 23 წლიანი ოპერირების გამოცდილება.   ფუნქციონირებს ქ. ზუგდიდში, მის:  კოსტავას ქ. 

№ 32. დამფუძნებელი და დირექტორია ფილოლოგიის დოქტორი გელა მამფორია.  

შპს კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი 2008 წლიდან იყო ლიცენზირებული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ და ახორციელებდა სახელობო პროფესიულ პროგრამებს სხვადასხვა მიმართულებით. პროფესიული 

განათლების სისტემაში გატარებული რეფორმების შემდეგ კოლეჯმა ავტორიზებულ რეჟიმში განაგრძო ფუნქციონირება 

პროფესიული სტანდარტების შესაბამისი ახალი საგანმანათლებლო პროგრამებით. 2011 წელს ავტორიზაციის  

სტანდარტების გადამოწმების მიზნით კოლეჯში ვიზიტად იმყოფებოდა ექსპერტთა ჯგუფი. მათი დადებითი 

შეფასების საფუძველზე ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით კოლეჯს საგანმანათლებლო საქმიანობის უფლება 

გაუხანგრძლივდა ორი წლის ვადით. 2014 წელს შპს ცხუმ-ეგრისმა გაიარა ავტორიზაცია და პროფესიული 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით (N 10 20.06), 5 წლის ვადით მიენიჭა 

საზოგადოებრივი კოლეჯის სტატუსი.  

2019 წლის 14 ივნისს კოლეჯმა წარმატებით გაიარა რიგით მესამე ავტორიზაცია და პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით N 123 ექვსი წლის ვადით მოიპოვა 

პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის უფლება.  

კოლეჯი გრძელვადიან დიპლომირებულ  პროგრამებთან ერთად    ახორციელებს  ასევე   პროფესიული მომზადებისა 

და პროფესიული გადამზადების   სასერტიფიკატო პროგრამებს.                  

                                                                                        მისია 

 კოლეჯის მისიაა მრავალპროფილური პროფესიული განათლებით ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის 

ბაზრისათვის  კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური სპეციალისტების მიწოდება.  

 სოციალური ინკლუზიით, ინდივიდის პიროვნული და პროფესიული განვითარებით,  მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში  სწავლის ხელშეწყობით საკუთარი წვლილის  შეტანა  საზოგადოებრივი კეთილდღეობის ზრდასა 

და ქვეყნის ეკონომიკის  განვითარებაში.  

                                                                                       ხედვა 

 2025  წლისათვის  გახდეს ლიდერი პროფესიული სასწავლებელი   მრავალფეროვანი პროგრამებისა და სწავლების  

მაღალი სტანდარტების   კუთხით.  

                                                                       ღირებულებები 

 სწავლების მაღალი ხარისხი;   

 ორიენტირება სტუდენტებზე, დაინტერესებულ მხარეებსა და შრომის ბაზარზე;  

 გუნდური მუშაობა;   

 სამართლიანობა;  



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 საჯაროობა.    

                                                                         კოლეჯის მიზნები და ამოცანები  

 

 მოამზადოს სათანადო თეორიული, პრაქტიკული ცოდნისა და უნარების მქონე სპეციალისტები;  

 უზრუნველყოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული 

განათლების მისაღებად და  კვალიფიკაციის ასამაღლებლად;  

      ამ მიზნების შესრულებისათვის  კოლეჯი:  

 

 ამზადებს პროფესიულ სტუდენტს პროფესიული მოღვაწეობისათვის;  

 ზრუნავს, როგორც პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის, ისე ადმინისტრაციული პერსონალის  

პროფესიულ განვითარებაზე;                                                                                                          

 ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტების საჭიროებებსა 

და ქმნის მათთვის სწავლის საშეღავათო პირობებს;  

 ხელს უწყობს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პროფესიული სტუდენტებისათვის ექსტრაკურიკულური 

აქტივობების განხორციელებას;  

 ხელს უწყობს პროფესიული განათლების  პოპულარიზაციას.   

                                პროფესიული-საგანამანთლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის პროცედურები 

დირექტორის ბრძანებით, რომელიც ადგენს დოკუმენტების მიღების ვადას. პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების 

შესაბამისად კოლეჯს შეუძლია ჩაერთოს პროფესიულ ტესტირებაში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების 

ფარგლებში. დეტალები რეგულირდება პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების შესაბამისად. პირს, პროფესიის 

სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროფესიული სტანდარტით გათვალისწინებული დამატებითი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისა 

და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 

პროფესიული ტესტირების ჩაბარების საფუძველზე უფლება აქვს მიიღოს პროფესიული საქამიანობისთვის აუცილებელი 

პროფესიული ცოდნა და უნარები.  

 

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მინიჭება წარმოებს შემდეგი დოკუმენტაციის საფუძველზე:  

 

 პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში - კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება; o პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;  

 არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში - განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი და დოკუმენტი, რომელიც 

ადასტურებს განმცხადებლის სათანადო უფლებამოსილებას (დაბადების მოწმობა და/ან მეურვეობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი);  

 უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შემთხვევაში - პასპორტის/პირადობის მოწმობის ასლი და სანოტარო წესით დამოწმებული 

თარგმანი;  

 ორი ფოტოსურათი, ზომით 3X4; o საბაზო/საშუალო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;  

 შესაბამისი განათლების სხვა ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღების შემთხვევაში სსიპ - განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან გაცემული დოკუმენტი - უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება.   

კოლეჯში ჩარიცხვის მსურველთა დოკუმენტაციას ამოწმებს კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული მიმღები კომისია. 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე/საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესიული სტუდენტები ირიცხებიან კოლეჯის 

დირექტორის მიერ კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით.  

 

 

 

 

 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

                                                     პროფესიული სტუდენტების მიღწევევების შეფასება 

შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი. 

 

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:  

 სწავლის შედეგი დადასტურდა;  

 სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.   

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის 

შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე.  

  შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში 

 

 

 

 

 

 

 

 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

№                                            პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამები 

 პროგრამის დასახელება 
პროფესიული 

განათლების  დონე  
მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია 

კრედიტების

რაოდენობა  

 

1 
საექთნო საქმე მეხუთე 

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო 

საქმეში 
180  

 

2 
აღმზრდელი   მეხუთე 

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია 

სკოლამდელ აღზრდაში 
116 

3 
საფინანსო სერვისები 

 
მესამე 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია საფინანსო 

სერვისებში 
51 

4 
ინფორმაციის 

ტექნოლოგია 
მესამე 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში 
60 

5 ელექტროობა მესამე 
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

ელექტროობაში 
52 

6 
ფარმაცია (სააფთიაქო) 

 
მეხუთე 

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია  

ფარმაციაში 
123 

7 ბუღალტრული აღრიცხვა             მეხუთე  უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია 

ბუღალტრულ აღრიცხვაში 
99 

8 საოფისე საქმე მეოთხე 
საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია საოფისე 

საქმეში 
59  

 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

                                                       საექთნო საქმე 

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის  სახელწოდება  ქართულ და ინგლისურ ენაზე  -  საექთნო  საქმე/ 
Nursing  

2. სარეგისტრაციო ნომერი   09109-პ  

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  ქართულ და ინგლისურ ენაზე :   უმაღლესი  პროფესიული კვალიფიკაცია  საექთნო საქმეში/  

Higher Vocational Qualification in Nursing   

4. მიზანი:   

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, ზოგად 

მოვლაზე პასუხისმგებელი   ექთანი. 

5. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება  

6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:   

საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო 

დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.  

სტრუქტურა და  მოდულები: საექთნო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს 180 კრედიტის რაოდენობის ზოგად 

და პროფესიულ მოდულებს. ზოგად მოდულთა კრედიტების რაოდენობა შეადგენს 9 კრედიტს, ხოლო პროფესიული  

7.მოდულების კრედიტების რაოდენობა კი 171.  

 

საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პროფესიულმა სტუდენტმა  უნდა დააგროვოს არანაკლებ 180 კრედიტი, მიიღოს 

მონაწილეობა შუალედურ შეფასებაში და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა.  



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 

ბუღალტრული აღრიცხვა/Accounting 

 

 სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე:  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ბუღალტრული აღრიცხვა/ 

Professional Educational Program in Accounting  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში/Higher Vocational 

Qualification in Accounting  

დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება    

 პროგრამის მიზანია:  პროფესიულ 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  

  



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 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.         

 ბუღალტრული აღრიცხვის უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს ჯამურად 99 კრედიტი, რომელთაგან 11 კრედიტი არის ზოგადი მოდულები, 88 კრედიტი არის 

პროფესიული/დარგობრივი მოდულები. მოცულობა - 99 კრედიტი, სავარაუდო ხანგრძლივობა - 64 კვირა.   

 იმ პირებს, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია, ბუღალტრული აღრიცხვის უმაღლესი 

პროფესიული კვალიფიკაციისთვის უნდა დააგროვონ ჯამურად 129 კრედიტი, სავარაუდო ხანგრძლივობა - 84 კვირა.  

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები:   

 შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა;      

 შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს (სააღრიცხვო დოკუმენტები);      

  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.     

ბუღალტრული აღრიცხვის უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია:    

 შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა;   

 შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს (სააღრიცხვო დოკუმენტები);   

 აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები;   

 შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები;    



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება;   

 აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა ეკონომიკური საქმიანობის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით;   

 აწარმოოს კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვაზე;   

  აწარმოოს მმართველობითი აღრიცხვა;  შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი.   

ბუღალტრულ აღრიცხვაში კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პროფესიულმა სტუდენტმა  უნდა დააგროვოს არანაკლებ 99 კრედიტი, 

მიიღოს მონაწილეობა შუალედურ შეფასებაში და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა.  

 

პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება: 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:           

წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

 არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით;   

 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:   

 სწავლის შედეგი დადასტურდა;  სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.   

 განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების ან შეფასებაზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში 

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის განმეორებითი შეფასება 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პერიოდში ან პროგრამის დასრულებამდე, 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 ხოლო წინაპირობის მქონე მოდულების შემთხვევაში სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პერიოდში. 

შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია მოდულებში.  

 მოდულების - ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა იმ ჩარიცხული პირებისათვის, 

რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.  

 

 

   

   

  

 

 

 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია - უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სკოლამდელ აღზრდაში   

დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება      

პროგამის მიზანი:     

 აღმზრდელის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც 

შეძლებს ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში ბავშვზე ზრუნვას, მის აღზრდას და განვითარებას.   

 

 

                                                       პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამება -აღმზრდელი 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 ამ მიზნებისთვის აღმზრდელმა უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხო და განმავითარებელი სააღმზრდელო გარემო და ამ 

პროცესში შეძლოს ბავშვის ოჯახთან,ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების 

კოლექტივთან, სფეროს  წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია და საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა.   

 

 

სკოლამდელი აღზრდის  უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად პროფესიულმა სტუდენტმა 

უნდა დააგროვოს:  

 იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია  მოცულობა: 146 კრედიტი, სავარაუდო 

ხანგრძლივობა 81 კვირა;    

 იმ პირებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია მოცულობა: 116 კრედიტი, სავარაუდო 

ხანგრძლივობა 101 კვირა.   

 მისანიჭებელი კვალიფიკაციის აღწერა: აღმზრდელის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:  

 ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი თავისებურებების, ინტერესების, 

ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით;   

 მრავალფეროვანი, მასტიმულირებელი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის დაგეგმვა და მართვა;    

 ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატებიების გამოყენება;   

 წარმატებული, უსაფრთხო, მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა.   

 

 

 

 

 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:   

 წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით;   

 არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით;   

 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:   

 სწავლის შედეგი დადასტურდა;   

 სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.   

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების ან შეფასებაზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში 

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის განმეორებითი შეფასება 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პერიოდში ან პროგრამის 

დასრულებამდე, ხოლო წინაპირობის მქონე მოდულების შემთხვევაში სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ 

პერიოდში. შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია მოდულებში.  

მოდულების - ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა იმ ჩარიცხული პირებისათვის, 

რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.  

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის კოლეჯი უზრუნველყოფს სსსმ და შშმ პროფესიულ 

სტუდენტთათვის ადაპტირებულ სასწავლო გარემოს.   



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

კვალიფიკაციის მინიჭება   

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს  პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით 

გათვალისწინებული კრედიტები, მიიღოს მონაწილეობა შუალედურ შეფასებაში და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

 

მოდულების - ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა იმ ჩარიცხული პირებისათვის, რომლებსაც 

არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

   

 

 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა - ფარმაცია (სააფთიაქო)  

 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ფარმაციაში / Higher 

Vocational Qualification in Pharmacy.   

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  სრული ზოგადი განათლება.   

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს:   

  

 ფარმაცევტის/ფარმაცევტის თანაშემწის პოზიციაზე აფთიაქებში (ავტორიზებულ აფთიაქში, სპეციალიზებულ და 

საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში),  საბითუმო რეალიზაციის ობიექტზე, სამედიცინო და ფარმაცევტული 

ტექნიკის მაღაზიებში.  

 პროგრამის მიზანია:   

  პროფესიული კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ ფარმაცევტული და პარაფარმაცევტული პროდუქციის 

მიღების–განთავსების, აღწერის, პარაფარმაცევტული პროდუქციის შერჩევა-მიწოდების პროცესში მონაწილეობას, 

ნაშთების პერიოდულ კონტროლს, მცირე შეფუთვებად მზა წამლის ფორმის დაფასოებას, რეცეპტის მიხედვით 

წამლის მომზადებას და ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაციას;  

 

 პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:   

 შეამოწმოს პროდუქცია ვიზუალურად;   

 დაადგინოს თანხმლებ დოკუმენტაციასთან იგივეობა;   

 შეამოწმოს სასაქონლო ნიშნები და რაოდენობა;   

 განათავსოს პროდუქცია სათანადო ადგილზე;   

 ჩაატაროს სააფთიაქო ნაშთის პერიოდული კონტროლი;   

 განახორციელოს ორიგინალური შეფუთვის მცირე შეფუთვებად დაფასოება–მარკირება;   

 მომზადება რეცეპტის მიხედვით სითხოვანი, მყარი და რბილი წამლის ფორმები;   

 გათვალისწინოს მომხმარებელთან ურთიერთობისას ფარმაცევტული ეთიკის და დეონტოლოგიის პრინციპები;   

 განახორციელოს მომხმარებლისათვის სასურველი პროდუქციის შერჩევა-მიწოდება, კონსულტაციის გაწევა 

პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების, გამოყენების და შენახვის პირობების შესახებ;   



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 განახორციელოს ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაცია;   

 განახორციელოს ანგარიშის მომზადება–ჩაბარება პროდუქციის მიღების, ნაშთის პერიოდული შემოწმების, 

ექსტემპორალური წამლის ფორმების მომზადების, მცირე შეფუთვებად წამლის ფორმების დაფასოების შესახებ;   

დაიცვას სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, გარემოსა და უსაფრთხოების წესები.  

პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება:   

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

 წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით   

 არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით;   

 

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:   

 სწავლის შედეგი დადასტურდა;   

 სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა   

 განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების ან შეფასებაზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში 

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის განმეორებითი შეფასება 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პერიოდში ან პროგრამის დასრულებამდე, ხოლო 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

წინაპირობის მქონე მოდულების შემთხვევაში სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პერიოდში. შეფასების 

მეთოდი/მეთოდები მოცემულია მოდულებში  

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

სტუდენტების სწავლებისათვის კოლეჯი უზრუნველყოფს სსსმ და შშმ პროფესიულ სტუდენტთათვის ადაპტირებულ 

სასწავლო გარემოს.   

     კვალიფიკაციის მინიჭება   

 კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს  პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით 

გათვალისწინებული კრედიტები, მიიღოს მონაწილეობა შუალედურ შეფასებაში და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

 მოდულების - ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა იმ ჩარიცხული პირებისათვის, რომლებსაც 

არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.  

    პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა:   

 ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის - 22 სასწავლო თვე.   

 არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის: 30 სასწავლო თვე. 

 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე:  

საბაზო პროფესიულიკვალიფიკაცია საფინანსო სერვისებში /Basic Vocational 

Qualification in Finance Services.  

    დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები: საბაზო განათლება, არანაკლებ 17 წლის ასაკი.     

    მიზანი:   

საგანმანათლებლო პროგრამა - საფინანსო სერვისები  

 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს კვალიფიციური 

საფინანსო სერვისების პერსონალს, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა ტიპის საფინანსო მომსახურების გაწევასა და 

მომხმარებლის საფინანსო სერვისებთან დაკავშირებულ ინფორმირებას. ასევე, საფინანსო სერვისების პროგრამის 

დანერგვა-განხორციელების ხელშეწყობა.  

 დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:   

 საფინანსო სერვისებში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს სხვადასხვა სავაჭრო 

ობიექტების მოლარედ, მათ შორის - ბილეთების გაყიდვების სალაროებში; ბანკებსა და არასაბანკო საკრედიტო-საფინანსო 

დაწესებილებებში მოლრისა და ოპერატორის პოზიციაზე, ასევე ნივთების დაგირავებითა და ფულადი თანხების გაცემით 

დაკავებული აგენტებისა და ბუკმეკერების პოზიციებზე.  

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები კურსდამთავრებულს შეუძლია:   

 

   აწარმოოს ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტებში;   
   აწარმოოს ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორება საბანკო დაწესებულებებში;   
   განახორციელოს სალარო და საბანკო ოპერაციები;   
   შესთავაზოს კლიენტებს საბანკო პროდუქტები;   
  

  
 ეფექტურად მოემსახუროს კლიენტებს.   

 

პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის:  

51 კრედიტი/10 სასწავლო თვე;   

პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის: 

 66 კრედიტი/13 სასწავლო თვე.   

 

 

 

 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება:   

 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:   

 წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით;   

 არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით;   

        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:   

 სწავლის შედეგი დადასტურდა;   

 სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.   

 განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების ან შეფასებაზე გამოუცხადებლობის 

შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის 

განმეორებითი შეფასება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ 

პერიოდში ან პროგრამის დასრულებამდე, ხოლო წინაპირობის მქონე მოდულების შემთხვევაში 

სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პერიოდში. შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია 

მოდულებში.  

 მოდულების - ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა იმ ჩარიცხული პირებისათვის, რომლებსაც არ 

უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.  

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის კოლეჯი უზრუნველყოფს სსსმ და შშმ პროფესიულ 

სტუდენტთათვის ადაპტირებულ სასწავლო გარემოს.   



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

მიიღოს მონაწილეობა შუალედურ შეფასებაში და ჩააბარის საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

  

  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია საოფისე საქმეში / 

Secondary Vocational Qualification in Office Work    

პროგრამის მიზანი:   

 უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს კვალიფიციურ  ადმინისტრაციულ 

დამხმარე პერსონალს, რომელიც შეძლებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დაწესებულების აქტივობების დაგეგმვას, 

მართვასა და დაწესებულების დოკუმენტბრუნვას.  

დაშვების წინაპირობა:  სრული ზოგადი განათლება  

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:    

 საოფისე საქმეში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს საჯარო და კერძო 

დაწესებულებებში ოფისის მენეჯერად, ხელმძღვანელის თანაშემწედ, მდივნად. დოკუმენტაციის წარმოებასა და 

გარკვეული ორგანიზაციული ქვედანაყოფების ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეულის სპეციალისტად და 

დამხმარე მუშაკებად 

საოფისე საქმეში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა    დააგროვოს:   

პროგრამა ითვალისწინებს 5 ზოგად მოდულს - ჯამური 15 კრედიტის მოცულობით და ერთ საერთო პროფესიულ მოდულს 

5 კრედიტის მოცულობით, ასევე საოფისე საქმის კვალიფიკაციის 14 პროფესიულ მოდულს 39 კრედიტის მოცულობით. იმ 

პირებს, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია  საოფისე საქმის კვალიფიკაციისთვის უნდა 

დააგროვოს ჯამურად 89 კრედიტი, მიიღოს მონაწილეობა შუალედურ შეფასებაში და ჩააბარის საკვალიფიკაციო გამოცდა.  

საგანმანათლებლო პროგრამა - საოფისე საქმე  

 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის: 59 კრედიტი პროგრამის 

მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის: 89 კრედიტი 

პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა  ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის :  11 სასწავლო თვე  

პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა  არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის :  15 სასწავლო თვე  

მოდულების - ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა იმ ჩარიცხული პირებისათვის, რომლებსაც არ 

უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით  

 

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

სტუდენტების სწავლებისათვის კოლეჯი უზრუნველყოფს სსსმ და შშმ პროფესიულ სტუდენტთათვის ადაპტირებულ 

სასწავლო გარემოს 

 

    

  

ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება, რომლის მიხედვით  შექმნილია პროგრამა: ინფორმაციის ტექნოლოგია  

/Information Technology     

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები:            

 საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში / Basic Vocational    

Qualification in Information Technology Support;    

 

საგანმანათლებლო პროგრამა - ინფორმაციის ტექნოლოგია  

 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

           მიზანი:        

პროგრამის მიზანია, შემუშავებულ იქნას ისეთი პროფესიული პროგრამა, რომელიც ინფორმაციის ტექნოლოგიების 

სფეროსთვის უზრუნველყოფს  კონკურენტუნარიან კადრის აღზრდას.    კერძოდ:       

 შემუშავებულ იქნას ისეთი პროფესიული პროგრამა, რომელიც ინფორმაციის ტექნოლოგიების სფეროსთვის 

უზრუნველყოფს  კონკურენტუნარიან კადრის აღზრდას;   

 პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტის 

მომზადებას, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების დაყენების, განახლების, 

დაზიანებების აღმოფხვრის, ოპტიმიზაციის, დიაგნოსტირებისა და მომსახურებისათვის საჭირო სპეციალურ ტექნიკურ 

უნარ-ჩვევებს;   

 აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, 

აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს.            

        დაშვების წინაპირობა:    საბაზო განათლება      

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:        

   

 ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს 

ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო კომპანიაში, 

სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები.          

სტრუქტურა და მოდულები:     

 ინფორმაციის ტექნოლოგიის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია  მოიცავს 6 ზოგად მოდულს ჯამური 16 კრედიტების 

ოდენობით. საერთო პროფესიულ 5 მოდულს 31 ჯამური კრედიტების რაოდენობით.  3 პროფესიულ მოდულს ჯამური 13 

კრედიტის ოდენობით. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის 

მინიჭებისთვის პირმა უნდა დააგროვოს 60 კრედიტი.    



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 პროგრამა ითვალისწინებს პრაქტიკის კომპონენტს „გაცნობითი პრაქტიკისა“ და „საწარმოო 

პრაქტიკის“/“პრაქტიკული პროექტის“ სახით. „გაცნობითი პრაქტიკის მიზანია, პროფესიულ სტუდენტს 

სწავლების დასაწყისში შეუქმნას წარმოდგენა ინფორმაციის ტექნოლოგიის სფეროს, დასაქმების 

შესაძლებლობების, ორგანიზაციული მოწყობისა და პოზიციების, შრომითი ურთიერთობების შესახებ.    

 ინფორმაციის ტექნოლოგიის პროგრამის მოცულობა ქართული ენის  მოდულების გათვალისწინებით არის   75 

კრედიტი. მოდულების - ქართული ენა  A2 სავალდებულოა მხოლოდ იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც 

არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია, აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლება დაიწყება ქართული ენის მოდულით.      

სწავლის შედეგები : 

        

 ააწყოს და დააკომპლექტოს პერსონალური კომპიუტერი;       

 დაამონტაჟოს პერიფერიული მოწყობილობები;       

 დააინსტალიროს და გამართოს ოპერაციული სისტემი;       

 დააინსტალიროს გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა;       

 უზრუნველყოს ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოება;       

 განასხვავოს ქსელების ფუნდამენტური პრინციპები და ტიპები;       

 გაარჩიოს ქსელში ინფორმაციის მიმოცვლის მოდელების (TCP/IP, OSI) შრეები და ამ შრეებზე მომუშავე პორტები და ოქმი;       

 გამართოს მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელი;       

 შეაფასოს აპარატურული და პროგრამული რისკები და განსაზღვროს პრევენციული ზომები;      

 მოახდინოს აპარატურული და პროგრამული პრობლემის იდენტიფიცირება და აღმოფხვრას გაუმართაობა.      

 

 

 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 

პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის   დადასტურება და კრედიტის მინიჭება  

       პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:   

 წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით;   

 არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით;   

 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:  

  

 სწავლის შედეგი დადასტურდა;   

 სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.  

  

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების ან შეფასებაზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში 

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის განმეორებითი შეფასება 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პერიოდში ან პროგრამის დასრულებამდე. ხოლო 

წინაპირობის მქონე მოდულების შემთხვევაში სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პერიოდში. შეფასების 

მეთოდი/მეთოდები მოცემულია მოდულებში  

 კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

მიიღოს მონაწილეობა შუალედურ შეფასებაში და ჩააბარის საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

 მოდულების - ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა იმ ჩარიცხული პირებისათვის, რომლებსაც არ 

უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.  



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის კოლეჯი უზრუნველყოფს სსსმ და შშმ პროფესიულ 

სტუდენტთათვის ადაპტირებულ სასწავლო გარემოს. 

 

 

  

  

   

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე: საბაზო  

პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში  /  

Basic Vocational Qualification in  Electricity;   

მიზანი: პროგრამის მიზანია შემუშავებული იქნას ისეთი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც 

უზრუნველყოფს  კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას დაბალი ძაბვის ელექტროობაში.   

დაშვების წინაპირობები: საბაზო  პროფესიული კვალიფიკაციისათვის - საბაზო განათლება;   

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:    

 ელექტროობის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ 

ორგანიზაციაში ელექტრულ დანადგარებისა და სხვა ელექტრულ აპარატურის მომსახურე პირად: 

ელექტრიკოსად; ელექტროტექნიკური სისტემების მემონტაჟედ; შენობის ელექტრიკოსად; 

მომმარაგებელელექტრიკოსად; ელექტრო-მექანიკოსად; ელექტროგაყვანილობის და ფიტინგების  

 მემონტაჟედ; განათების სისტემების მემონტაჟედ; ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; დამცავი 

სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; ქუჩების განათების და ელექტრული სასიგნალო მოწყობილობების მემონტაჟედ; 

ასაფრენდასაფრენი ბილიკების განათების მემონტაჟედ; და მზის ენერგიის ელექტრული კოლექტორების  

 

საგანმანათლებლო პროგრამა - ელექტროობა 

 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 სტრუქტურა და მოდულები:    

 საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობა მოიცავს: საერთო პროფესიული 4 მოდული, ჯამური 14 

კრედიტის ოდენობით.  4 ზოგად მოდულს ჯამური 10 კრედიტის ოდენობით. 6 სავალდებულო  პროფესიულ 

მოდულს ჯამური 28 კრედიტის ოდენობით.  

სწავლების სავარაუდო  ხანგრძლივობა:   

 ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  9  სასწავლო თვე  

 არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 12 სასწავლო თვე 

სწავლის შედეგები საბაზო  პროფესიული კვალიფიკაციის ელექტროობის მიმართულებით:   

 გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი სამედიცინო დახმარება;   

 გამოიყენოს ელექტრული ტექნოლოგიები, ელექტროობის წარმოების, გადაცემისა და განაწილების 

საშუალებები;   

 დაამონტაჟოს  და შეამოწმოს განათება და ელექტრული წრედები საშინაო და მცირე საწარმოო გარემოში;   

 მოიპოვოს და გამოიყენოს  საინჟინრო ინფორმაცია  საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის (ICT) გამოყენებით;   

 გამოთვალოს ფიგურათა მოცულობა, ფართობი და გამოიყენოს მონაცემთა გამოსახვის სტატისტიკური 

მეთოდები;   

 წაიკითხოს  და დახაზოს საინჟინრო ნახაზები სხვადასხვა ტექნიკის, მათ შორის  კომპიუტერზე დაფუძნებული 

ხაზვის სისტემის (CAD) გამოყენებით;   შექმნას და წარადგინოს  პროექტი.   

  

პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება:  

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

 

 წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით;   

 არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით;   



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 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:   

 

 სწავლის შედეგი დადასტურდა;   

 სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.   

 

 განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების ან შეფასებაზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში 

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის განმეორებითი შეფასება 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პერიოდში ან პროგრამის დასრულებამდე, 

ხოლო წინაპირობის მქონე მოდულების შემთხვევაში სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პერიოდში. 

შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია მოდულებში.  

 მოდულების - ქართული ენა A2  გავლა სავალდებულოა იმ ჩარიცხული პირებისათვის, რომლებსაც არ 

უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.  

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის კოლეჯი უზრუნველყოფს სსსმ და შშმ პროფესიულ 

სტუდენტთათვის ადაპტირებულ სასწავლო გარემოს.  

 ელექტროობაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პირმა უნდა დააგროვოს 52 კრედიტი 

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის  და  67   კრედიტი არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის,  მიიღოს 

მონაწილეობა შუალედურ შეფასებაში და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

 

 

 

 

 



კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი-შენი საიმედო მეგზური! 

 

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია   

  მისამართი  

ზუგდიდი, კოსტავას ქ. No. 32  

ტელეფონი  

 +995 577 43 03 70  
 +995 555 74 93 66  

ელექტრონული ფოსტა  

  
 info@ckhum.edu.ge   

ვებ გვერდი www.ckhum.edu.ge    

  


