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ხიჭაური 2019 



ავტორიზაციის რეჟიმში მყოფი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

კატალოგი 

 

ბაგა - ბაღის    აღმზრდელი   პედაგოგი 

✓ პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:   მეხუთე 

✓ მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მეხუთე 

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

✓ პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება 

✓ კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 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. 

✓ პროგრამის 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, ასევე, 

საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა. 

✓ 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 

✓ პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:  

• ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 111 კრედიტი 
• პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 72 კვირა  

• პროგრამის მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის - 141 კრედიტი 

• პროგრამის ხანგრძლივობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის - 112 კვირა 

✓ პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება 

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. 

✓ პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

კვალიფიკაციას ანიჭებს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის 

სასწავლო უნივერსიტეტი. 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. ჯამში 111 

კრედიტი. არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის დამატებით 30 კრედიტი. 

✓ პრაქტიკის ობიექტი: ქედისა და შუახევის მუნიციპალიტეტების ბაგა-ბაღების 

გაერთიანებები. 

საკონტაქტო ინფორმაცია:  

პროგრამის ხელმძვანელი:  სამონაზვნე დედა ბარბარე (ციალა მეგრელაძე) 

ტელ:   599 30 84 45;           
 



 

სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულების აღმზრდელი 

✓ პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:   მეხუთე 

 

✓ მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: მეხუთე  საფეხურის პროფესიული  კვალიფიკაცია  

სკოლამდელ  აღზრდაში.  

 

✓ პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება 

✓ კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს 

შეუძლია იმუშაოს აღმზრდელის პოზიციაზე, ასევე იმუშაოს თვითდასაქმებით აღმზრდელად.  

 

✓ პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია კვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც შეძლებს 

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

მიზნებისთვის აღმზრდელმა უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხო და განმავითარებელი 

სააღმზრდელო გარემო და ამ პროცესში შეძლოს ბავშვის ოჯახთან, ადრეული და სკოლამდელი 

აღზრდისა დ განათლების დაწესებულების კოლექტივთან, სფეროს წარმომადგენლებთან 

კომუნიკაცია და საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა. 

✓ სწავლის შედეგები: პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

სკოლამდე აღზრდაში მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაციის მქონე პირს პროგრამის გავლის 

შემდეგ შეუძლია  

ა) ადრეული და სკოლამდე ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება მათი ასაკობრივი 

თავისებურებების, ინტერსების, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით. 

ბ) მრავალფეროვანი,  მასტიმულირებელი, საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის 

დაგეგმვასა და მართვაში მონაწილეობა და განხორციელება. 

გ) ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება. 

დ) წარმატებული, უსაფრთხო, მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. 

✓ პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:  

ქართულენოვანი  პროფესიული  სტუდენტებისთვის სწავლების ხანგრძლივობა -   84  

სასწავლო კვირა ( 21  სასწავლო თვე).  

არაქართულენოვანი  პროფესიული  სტუდენტებისთვის -  104  სასწავლო კვირა (31  სასწავლო 

თვე).   

✓ პროფესიული სტუდენტის მიღწევების 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: ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;    ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ 

სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება 

პროგრამის დასრულებამდე. 

✓ პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს ავტორიზებული საგანმანათლებლო 

დაწესებულების პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა 

სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული 

მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

✓ პრაქტიკის ობიექტი: ქედისა და შუახევის მუნიციპალიტეტების ბაგა-ბაღების 

გაერთიანებები. 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:  

პროგრამის ხელმძვანელი:  სამონაზვნე დედა ბარბარე (ციალა მეგრელაძე) 

ტელ:   599 30 84 45;           



საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

კატალოგი 

 

პროგრამის სახელწოდება: საექთნო განათლება 
 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:  

მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში 

 

პროგრამის მიზანი: 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „საექთნო განათლება“ მიზანია უზრუნველყოს 

ადგილობრივ ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთანი. 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

სრული ზოგადი განათლება 

 

კურსდამთავრებუთა კარიერული შესაძლებლობები:  

კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პროფილის 

სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც 

საჭიროებს საექთნო მომსახურებას. 

 

სწავლის შედეგები: 

კურსდამთვრებულს შეუძლია: შეაფასოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა; 

განახორციელოს თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა; განახორციელოს ქირურგიული 

პაციენტის საექთნო მართვა; განახორციელოს გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა; 

განახორციელოს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა; განახორციელოს 

პერიოპერაციული პაციენტის საექთნო მართვა, განახორციელოს სამეანო და გინეკოლოგიური 

პაციენტის საექთნო მართვა; განახორციელოს პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა; 

განახორციელოს და უზრუნველყოს შინმოვლის მომსახურების გაწევა; განახორციელოს და 

უზრუნველყოს გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა; დაგეგმოს და განახორციელოს 

საკუთარი პრაქტიკისა და მოვლის ხარისხის შეფასება. 

 

პროგრამის მოცულობა:  180 კრედიტი, პროგრამის ხანგრძლივობაა  120  სასწავლო კვირა, 

არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის პროგრამის მოცულობა 210 კრედიტია, 

ხანგრძლივობა - 184 კვირა. 

 

პრაქტიკის ობიექტი: ბათუმის სამედიცინო ცენტრი,   სს. ევექსის ჰოსპიტლები. 

 
 

პროგრამის ხელმძრვანელი:   რუსლან ბოლქვაძე 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: შუახევის მუნიციპალიტეტი, ხიჭაური 



 

პროგრამის სახელწოდება: ბუღალტრული აღრიცხვა 
 

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:  
უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში  

 

პროგრამის მიზანი: 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ბუღალტრული აღრიცხვა“ 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, პირველად სააღრიცხვო და სხვადასხვა სახის 

ფინანსურ დოკუმენტაციის შედგენას გარე და შიდა მომხმარებლებისათვის. 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

სრული ზოგადი განათლება 

 

კურსდამთავრებუთა კარიერული 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. 

 

სწავლის შედეგები: 

კურსდამთვრებულს შეუძლია:  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 აღრიცხვა; აწარმოოს მმართველობითი 

აღრიცხვა;  შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი. 

 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 99 კრედიტი. პროგრამის ხანგრძლივობაა  72 სასწავლო 

კვირა, არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის პროგრამის მოცულობა 

 
პარტნიორი ორგანიზაცია: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო. შპს Fin.Exp.Corporation 

 

პროგრამის ხელმძრვანელი: სონია ჩეჩელაშვილი 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: შუახევის მუნიციპალიტეტი, ხიჭაური 

 

 


