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1.

პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისსახელწოდებაქართულდაინგლისურენაზე -საფინანსოსერვისები / Finance services

2.

ჩარჩოდოკუმენტისსარეგისტრაციონომერი,რომლისსაფუძველზეცშემუშავებულიაპროფესიულისაგანმანათლებლო პროგრამა-04117-პ

3.

მისანიჭებელიკვალიფიკაციაქართულდაინგლისურენაზე - საბაზოპროფესიულიკვალიფიკაციასაფინანსოსერვისებში / Basic Vocational
Qualification in Finance Services
აღნიშნულიკვალიფიკაციაგანათლებისსაერთაშორისოკლასიფიკატორის ISCED-ისმიხედვითგანეკუთვნებადეტალურსფეროს - „ფინანსები,
საბანკოსაქმედადაზღვევა“, კოდი 0412, აღმწერი - ,,შეისწავლისსაფინანსოსაქმიანობისადამომსახურებისდაგეგმვის, ხელმძღვანელობის,
ორგანიზებისადაკონტროლისსაკითხებს.
მოიცავსორგანიზაციების,
ინსტიტუტებისადაინდივიდებისსაფინანსორესურსებისკონტროლსადამონიტორინგს,
ასევეკორპორაციებისადაინდივიდებისფინანსურიმომსახურებისსაკითხებს.“

4.

მიზანი
-პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისმიზანია,
უზრუნველყოსისეთიკვალიფიციურისაფინანსოსერვისებისპერსონალისმოამზადება,
რომელიცშეძლებსსხვადასხვატიპისსაფინანსომომსახურებისგაწევასადამომხმარებლისსაფინანსოსერვისებთანდაკავშირებულინფორმირებას
. ასევე, საფინანსოსერვისებისპროგრამისდანერგვა-განხორციელებისხელშეწყობა.

5.

დაშვებისწინაპირობები

•
•

საბაზოგანათლება
არანაკლებ 17 წელი

6.დასაქმებისსფეროდაშესაძლებლობები
საფინანსოსერვისებშისაბაზოპროფესიულიკვალიფიკაციისმფლობელსშეუძლიადასაქმდესსხვადასხვასავაჭროობიექტებისმოლარედ, მათშორის
- ბილეთებისგაყიდვებისსალაროებში; ბანკებსადაარასაბანკოსაკრედიტო-საფინანსოდაწესებილებებშიმოლრისადაოპერატორისპოზიციაზე,
ასევენივთებისდაგირავებითადაფულადითანხებისგაცემითდაკავებულიაგენტებისადაბუკმეკერებისპოზიციებზე.


ეკონომიკურისაქმიანობებისსახეებისეროვნულიკლასიფიკატორისკოდი: 64, 64.1, 64.19, 64.92.0.



დასაქმებისსაერთაშორისოკლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 4312

7. სტრუქტურადამოდულები
პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამა „საფინანსოსერვისები“ მოიცავს 6 ზოგადიმოდულს - ჯამური 16 კრედიტისმოცულობითდა 13
პროფესიულმოდულს 35 კრედიტისმოცულობით.
საფინანსოსერვისებშისაბაზოპროფესიულიკვალიფიკაციისმისანიჭებლადსტუდენტმაუნდადააგროვოსჯამურად 51 კრედიტი
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პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისმოცულობასტუდენტებისთვის,
რომლებსაცუდასტურდებათქართულიენისკომპეტენციაშეადგენს
51 კრედიტს, ხოლოსწავლისხანგრძლივობა - 9,25 სასწავლოთვე (37 კვირა)
პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისმოცულობასტუდენტებისთვი,
რომლებსაცარუდასტურდებათქართულიენისკომპეტენციაშეადგენსმოცულობა 66 კრედიტს,
ხოლოსწავლისხანგრძლივობა- 12,25
სასწავლოთვე(49კვირა)

„მოდულის,
ქართულიენა
A2გავლასავალდებულოამხოლოდიმჩარიცხულიპირებისთვის,
რომლებსაცარუდასტურდებათქართულიენისკომპეტენცია.აღნიშნულიპირებისათვისპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაზესწავლ
ებაიწყებაქართულიენისმოდულით.“
ზოგადიმოდულები
№

მოდულისდასახელება

კრედიტი

1

ინფორმაციულიწიგნიერება 1

3

2

ინტერპერსონალურიკომუნიკაცია

3

3

რაოდენობრივიწიგნიერება

2

4

ინგლისურიენა

4

5

მეწარმეობა 1

2

6

სამოქალაქოგანათლება

2

სულ:

16
პროფესიულიმოდულები

№

მოდულისდასახელება

კრედიტი

1

გაცნობითიპრაქტიკა - საფინანსოსერვისები

1

2

ეროვნულიდაუცხოურივალუტისდამცავინიშნები

2

3

სერვისპლუსი

1,5

4

სალაროსოპერაციებისგანხორციელება

3,5

5

ნაღდიანგარიშსწორებისსაბანკოოპერაციებისგანხორციელება

4

6

ანგარიშისგახსნა-დახურვა

4

7

სწრაფიფულადიგზავნილები

1

3

8

უნაღდოანგარიშსწორებისსაბანკოოპერაციები

4

9

სადეპოზიტომომსახურება

4

10

საკრედიტოპროდუქტები

2

11

დისტანციურისაბანკომომსახურება

12

სავაჭროობიექტებშიმომხმარებლისმომსახურებადაპროდუქციისკონტროლი

13

საწარმოოპრაქტიკა - საფინანსოსერვისები

სულ:

8.

1.5
3
3,5
35

მისანიჭებელიკვალიფიკაციისშესაბამისისწავლისშედეგებიკურსდამთავრებულსშეუძლია:

1. აწარმოოსნაღდიდაუნაღდოანგარიშსწორებასავაჭროობიექტებში
2. აწარმოოსნაღდიდაუნაღდოანგარიშსწორებასაბანკოდაწესებულებებში
3. განახორციელოსსალაროდასაბანკოოპერაციები
4. 4.შესთავაზოსკლიენტებსსაბანკოპროდუქტები
5.ეფექტურადმოემსახუროსკლიენტებს.
9. ჩარჩოდოკუმენტისსაფუძველზეპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისშემუშავება
შპსორიენტირმა,
ჩარჩოდოკუმენტისსაფუძველზე, შეიმუშავაპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამასაფინანსოსერვისები / Finance services
(პროგრამაარითვალისწინებსარჩევითისტატუსისმოდულებს),
პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისადაპტირება/დანერგვისთვისდირექტორისინდივიდუალურისამართლებრივიაქტით(დირექტორისბ
რძანება N01/43თ , 01.06.2018) შეიქმნაშიდასამუშაოჯგუფი. ადაპტირებისპროცესშიმონაწილეობდნენხარისხისუზრუნველყოფისსამსახური,
საქმისწარმოებისპროფესიულსტუდენტთარეგისტრაციისადაადამიანურირესურსებისმართვისსამსახური,
პროგრამისხელმძღვანელი,
პროფესიულიგანთლებისმასწავლებლები.
პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამამოიცავსჩარჩოდოკუმენტითგანსაზღვრულყველაზოგადდაპროფესიულმოდულს.
პროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამისპროფესიულიმოდულებითგათვალისწინებულისწავლისშედეგების
50%ზენაკლებიმიიღწევარეალურსამუშაოგარემოში.
10. სწავლისშედეგებისმიღწევისდადასტურებადაკრედიტისმინიჭებაპირსკრედიტიმიენიჭებასწავლისშედეგისმიღწევისდადას
ტურებისსაფუძველზე, რომელიცშესაძლებელია: ა)
წინმსწრებიფორმალურიგანათლებისფარგლებშიმიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებით;
ბ)არაფორმალურიგანათლებისგზითმიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებასაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით; გ)
სწავლისშედეგებისდადასტურებაშეფასებისგზით. არსებობსგანმავითარებელიდაგანმსაზღვრელიშეფასება.
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განმავითარებელიშეფასებაშესაძლოაგანხორციელდესროგორცქულების, ასევეჩათვლისპრინციპებისგამოყენებით.
განმსაზღვრელიშეფასებაითვალისწინებსმხოლოდჩათვლისპრინციპებზედაფუძნებული
(კომპეტენციებისდადასტურებაზედაფუძნებული)
სისტემისგამოყენებასდაუშვებსშემდეგიორიტიპისშეფასებას: ა) სწავლისშედეგიდადასტურდა;
ბ) სწავლისშედეგივერდადასტურდა.
განმსაზღვრელიშეფასებისასუარყოფითიშედეგისმიღებისშემთხვევაშისტუდენტსუფლებააქვსპროგრამისდასრულებამდე(თუმოდულიწარმოადგ
ენსსხვამოდულისწინაპირობას,
მაშინამმოდულისდაწყებამდე)
მოითხოვოსსწავლისშედეგებისმიღწევისდამატებითიშეფასება.
შეფასებისმეთოდი/მეთოდებიმოცემულიამოდულებში.
პროგრამამოდულების,
სწავლისშედეგებისადათემატიკისკომპონენტებშიითვალისწინებსრვასაკვანძოკომპეტენციისგანვითარებას
(მშობლიურენაზეკომუნიკაცია;
ინგლისურენაზეკომუნიკაცია;
მათემატიკურიკომპეტენცია;
ციფრულიკომპეტენცია;
დამოუკიდებლადსწავლისუნარი;
პიროვნებათშორისი,
კულტურათაშორისი,
სოციალურიდამოქალაქეობრივიკომპეტენციები;
მეწარმეობადაკულტურულიგამომხატველობა),
რომლებიცმნიშვნელოვანიაპროფესიონალიდაკონკურენტუნარიანიკადრისაღზრდისთვის.
რვასაკვანძოკომპეტენციიდანერთ-ერთი
მშობლიური/პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისსწავლებისძირითადიენისგანვითარებისმიზნით,
თითოეულიპროფესიულიგანათლებისმასწავლებლისმიერსწავლება-სწავლისპროცესშიშეფასდებაზეპირიდაწერილობითიკომუნიკაციისუნარი,
კერძოდ, მართლწერისადამართლმეტყველებისწესებისდაცვაშემდეგიკომპეტენციებისფარგლებისგათვალისწინებით:
მართლმეტყველება
•
საუბრის/პრეზენტაციისდროისლიმიტისდაცვა;
•
სათანადოპროფესიულილექსიკისგამოყენება;
•
მოსაზრებისჩამოყალიბებაგასაგებად, ნათლადდათანამიმდევრულად;
•
ადეკვატურიმაგალითებისადაარგუმენტებისმოყვანა;
•
ზეპირიმსჯელობისთვისდამახასიათებელიარავერბალურისაშუალებებისადეკვატურადგამოყენება
ინტერვალისაუბარში, ხმისტემბრისცვალებადობა).
მართლწერა
•
საკავშირებელისიტყვებისსწორადგამოყენება;
•
ძირითადისასვენინიშნების (წერტილი, კითხვისადაძახილისნიშნები) სწორადგამოყენება;
•
პროფესიულილექსიკისსათანადოდგამოყენება;
•
წერისასტიპობრივისტილისტურიხარვეზებისაღმოფხვრა;
•
არუნდაიქნესგამოყენებულიენისთვისარაბუნებრივიშესიტყვებებიდალექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები;
•
ინფორმაციისგადმოცემათანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელიაქტივობისშესაბამისად.

(მაგ.,

ჟესტიკულაცია,
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11. კვალიფიკაციისმინიჭებაკვალიფიკაციისმოსაპოვებლადსტუდენტმაუნდადააგროვოსპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაშიგანსაზღვრუ
ლიმოდულებითგათვალისწინებულიკრედიტები. კვალიფიკაციისმინიჭებაშპსორიენტირისუფლებაა.
12. სპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროების
(სსსმ)
დაშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონე
(შშმ)
სტუდენტებისსწავლებისათვისშეზღუდულიშესაძლებლობისადასპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაპროფესიულსაგანმა
ნათლებლოპროგრამაშიჩართულობისუზრუნველყოფისმიზნითასეთიპირებიმოდულებზედაიშვებიანმოდულისწინაპირობის/წინაპირობების
დაძლევისგარეშე.
პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამითგანსაზღვრულიკრედიტებიპირსენიჭებამხოლოდშესაბამისისწავლისშედეგებისდადასტურებისშ
ემთხვევაში, ხოლოკვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტითგათვალისწინებულიწესით.
13. ჩარჩოდოკუმენტისშემუშავებისსამართლებრივისაფუძვლები, რომლისმიხედვითაცშეიქმნაპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამა
•
•

•

საქართველოსკანონი - „პროფესიულიგანათლებისშესახებ“
დარგისმარეგულირებელისაკანონმდებლო აქტები1

„ეროვნულისაკვალიფიკაციოჩარჩო“

პროფესიულისტანდარტები:
•
ბანკისმოლარე-ოპერატორი;
•
მოლარე.
კლასიფიკატორები:
•
საქართველოსეროვნულიკლასიფიკატორი - ეკონომიკურისაქმიანობისსახეები (2016 წ.)
•
დასაქმებისსაერთაშორისოკლასიფიკატორი (ISCO)
•
განათლებისსაერთაშორისოკლასიფიკატოტი (ISCED)
1.

სასწავლოგეგმადანართი N1

2.

ინფორმაციაპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისგანმახორციელებლებისშესახებდანართი N2

3.

სასწავლოგარემოდამატერიალურირესურსი N3

4.

ინტერპერსონალურიკომუნიკაციადანართი N4

5.

რაოდენობრივიწიგნიერებადანართი N5

6

6.

ინგლისურიენადანართი

N6

7.

მეწარმეობა 1 დანართი N7

8.

სამოქალაქოგანათლებადანართი N8

9.

ინფორმაციულიწიგნიერება 1 დანართი N9

10. გაცნობითიპრაქტიკა - საფინანსოსერვისებიდანართი N10
11. ეროვნულიდაუცხოურივალუტისდამცავინიშნებიდანართი N11
12. სერვისპლუსიდანართი N12
13. სალაროსოპერაციებისგანხორციელებადანართი N13
14. ნაღდიანგარიშსწორებისსაბანკოოპერაციებისგანხორციელებადანართი N14
15. ანგარიშისგახსნა-დახურვადანართი N15
16. სწრაფიფულადიგზავნილებიდანართი N16
17. უნაღდოანგარიშსწორებისსაბანკოოპერაციებიდანართი N17
18. სადეპოზიტომომსახურებადანართი N18
19. საკრედიტოპროდუქტებიდანართი N19
20. დისტანციურისაბანკომომსახურებადანართი N20
21. სავაჭროობიექტებშიმომხმარებლისმომსახურებადაპროდუქციისკონტროლიდანართი N21
22. საწარმოოპრაქტიკა - საფინანსოსერვისებიდანართი N22 23.ქართულიენა A2 დანართი N23
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