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სახელწოდება: შპს ორიენტირი 

დირექტორი: რამაზ მაჭარაშვილი 

ტელ: 577-78-47-46 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ქ. თბილისი,  

ც. დადიანის 26 

საფოსტო ინდექსი:0103 

ტელ: 2695115 

ვებგვერდი: WWW.orientiri.edu.ge 

collegeorientiri@gmail.com  

info@orientiri.edu.ge 
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ორიენტირის მისია 
 

კოლეჯის მისიას წარმოადგენს სამედიცინო,  განათლებისა და 

ბიზნესის სექტორში შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე 

ორიენტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელებით, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის 

ხელშეწყობის გზით, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 

თეორიული და პრაქტიკული ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით 

აღჭურვილი, შემოქმედებითი და ინტელექტუალური 

პოტენციალის მაღალ დონეზე რეალიზებული  ადამიანური  

რესურსის  მომზადება,  რომელიც  შეძლებს  განავითაროს ქვეყნის 

ეკონომიკა თანამედროვე სამყაროში. 
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ხედვა 

„2030 წლისთვის ორიენტირი იქნება მაღალი დონის სწავლებით 

გამორჩეული კონკურენტუნარიანი პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, რომელიც მოამზადებს  ადგილობრივი და 

საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე მორგებულ  

მაღალკვალიფიციურ ადამიანურ რესურსს და რომელიც მზად იქნება  

უპასუხოს თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკურ და სოციალურ 

გამოწვევებს. „ 

 

ღირებულებები: 
ა) სამართლიანობა; 

ბ) პასუხისმგებლობა; 

გ) შემოქმედებითობა; 

დ) ემპათია; 

ე) თანასწორობა; 
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რატომ „ორიენტირი“ ? 

 

 შპს ორიენტირი წარმოადგენს კერძო პროფესიულ სასწავლო 
დაწესებულებას, რომელიც დაარსებულია 28 წლის წინ, გავლილი აქვს 
სხვადასხვა პროცედურები, აქვს პროფესიული განათლების დარგში დიდი 
წარმატებები და გამოცდილება. 
შპს ორიენტირს გააჩნია საკუთარი კეთილმოწყობილი 1300 კვადრატული 
მეტრის ფართის მქონე შენობა, რომელშიც განთავსებულია ნათელი, 
სპეციალობების შესაბამისად აღჭურვილი აუდიტორიები, ლაბორატორიები, 
სამედიცინო კაბინეტი, საკონფერენციო დარბაზი და ადმინისტრაციისის 
განკუთვნილი თანამედროვე დონეზე დაკომპლექტებული კაბინეტები. 
სასწავლო პროცესს ხელმძღვანელობენ და სასწავლო კურსებს უძღვებიან 
დარგის გამოცდილი პროფესიული მასწავლებლები. 
საწარმოო პრაქტიკას სტუდენტები გადიან მოწინავე საწარმოებში, 
კვალიფიციური კადრების მეთვალყურეობით და დახმარებით. 
სასწავლებელს აქვს სპორტული მოედანი, ავტოსადგომი, შენობის ყველა 
სართულზე შესაძლებელია მუდმივი ინტერნეტით სარგებლობა, შენობის 
მიმდებარე ტერიტორია დაცულია სათვალთვალო კამერით. 
სასწავლებელი სტუდენტებს ამზადებს შრომის ბაზარზე მოთხოვნად 
სპეციალობებში, კურსადამთავრებულები წარმატებით საქმდებიან შეძენილი 
სპეციალობის შესაბამისად. 
შპს ორიენტირს, როგორც წარმატებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას 
მიღებული აქვს მრავალი სერტიფიკატი. კოლეჯი ორიენტირი დარგის 
ლიდერია, საქართველოს ლიდერ საწარმოთა 2016 წლის რეიტინგის ოქროს 
და კერძო კოლეჯების ასოციაციის მიერ ჩატარებული ბრენდირების ორგზის 
ხუთი ვარსკვლავის მფლობელია. 
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მოდულური პროგრამები 
 

• საფინანსო სერვისები / Finance services 

• კბილის სატექნიკო საქმე/Dental technician case 

• ღონისძიების ორგანიზება/   Event Managment 

• ფარმაცია (სააფთიაქო)/Pharmacy 

• საექთნო განათლება/ Nursing 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 
აღწერილობა: 

 

საფინანსო სერვისები / Finance services 
 

1. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საბაზო 
პროფესიული კვალიფიკაცია საფინანსო სერვისებში / Basic Vocational 
Qualification in Finance Services 

2. მიზანი  - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის   მიზანია, უზრუნველყოს   
ისეთი   კვალიფიციური საფინანსო სერვისების პერსონალის მოამზადება, 
რომელიც შეძლებს სხვადასხვა ტიპის საფინანსო  მომსახურების გაწევასა და 
მომხმარებლის საფინანსო სერვისებთან დაკავშირებულ ინფორმირებას.  ასევე, 
საფინანსო სერვისების პროგრამის დანერგვა-განხორციელების ხელშეწყობა. 

3. დაშვების წინაპირობები 
• საბაზო განათლება  
• არანაკლებ 17 წელი 
4. 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. 
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5. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა 

პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის მოცულობა  სტუდენტებისთვის, 
რომლებსაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია შეადგენს    51 
კრედიტს, ხოლო სწავლის  ხანგრძლივობა - 9,25 სასწავლო თვე (37 კვირა) 
 
„მოდულის, ქართული ენა A 2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ ჩარიცხული 
პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. 
აღნიშნული პირებისთვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება 
იწყება ქართული ენის მოდულით“. 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის    მოცულობა    სტუდენტებისთვი, 
რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია  შეადგენს 
მოცულობა  66 კრედიტს,      ხოლო სწავლის  ხანგრძლივობა-  12,25 სასწავლო თვე 
(49კვირა) 

ზოგადი მოდულები 
№ მოდულის დასახელება კრედიტი 
1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 
2 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 
3 რაოდენობრივი წიგნიერება 2 
4 უცხოური ენა 4 
5 მეწარმეობა 1 2 
6 სამოქალაქო განათლება 2 
სულ: 16 

პროფესიული მოდულები 
№ მოდულის დასახელება კრედიტი 
1 გაცნობითი პრაქტიკა - საფინანსო სერვისები 1 
2 ეროვნული და უცხოური ვალუტის დამცავი 

ნიშნები 
2 

3 სერვის პლუსი 1,5 
4 სალაროს ოპერაციების განხორციელება 3,5 
5 ნაღდი ანგარიშსწორების საბანკო 

ოპერაციების განხორციელება 
4 

6 ანგარიშის გახსნა-დახურვა 4 
7 სწრაფი ფულადი გზავნილები 1 
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8 უნაღდო ანგარიშსწორების საბანკო 
ოპერაციები 

4 

9 სადეპოზიტო მომსახურება 4 
10 საკრედიტო პროდუქტები 2 
11 დისტანციური საბანკო მომსახურება 1.5 
12 სავაჭრო ობიექტებში მომხმარებლის 

მომსახურება და პროდუქციის კონტროლი 
3 

13 საწარმოო პრაქტიკა - საფინანსო სერვისები 3,5 
სულ: 35 

 
 
6. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები  
კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. აწარმოოს ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტებში 
2. აწარმოოს ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორება საბანკო დაწესებულებებში 
3. განახორციელოს სალარო და საბანკო ოპერაციები 
4. შესთავაზოს კლიენტებს საბანკო პროდუქტები 
5. ეფექტურად მოემსახუროს კლიენტებს. 

7. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 
პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების 
საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  
ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის 
შედეგების აღიარებით; 
ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 
გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

     არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 
განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე 
ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 
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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 
სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე(თუ მოდული  წარმოადგენს 
სხვა მოდულის წინაპირობას, მაშინ ამ მოდულის დაწყებამდე)  მოითხოვოს 
სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების 
მეთოდი/მეთოდები   მოცემულია მოდულებში.  
8. კვალიფიკაციის მინიჭება 
   კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით 
გათვალისწინებული   კრედიტები.  
9.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) 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 კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით 
გათვალისწინებული   კრედიტები. 
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კბილის სატექნიკო საქმე/Dental technician case 

 
1. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საშუალო 

პროფესიული კვალიფიკაცია დენტალურ საქმეში / Secondary Vocational Qualification 
in Dental Studies 

2. მიზანი - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  მიზანია მოამზადოს კბილის 
სატექნიკო საქმის კონკურენტუნარიანი კადრები. 
3. დაშვების წინაპირობა -სრული ზოგადი განათლება 
4. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები  
დენტალური საქმის საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია 
დასაქმდეს კბილის ტექნიკოსად კბილის სატექნიკო კაბინეტში, კბილის სატექნიკო 
ლაბორატორიაში. 
5. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა. 
პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის მოცულობა  სტუდენტებისთვის, 
რომლებსაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია ,შედაგენს  85 კრედიტს, 
ხოლო სწავლის ხანგრძლივობა:   16,5 სასწავლო თვე ( 66 კვირა) 
მოდულები   ქართული ენა A2 და ქართული ენა  B1   სავალდებულოა მხოლოდ იმ 
ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც არ დაუდასტურდებათ ქართული ენის     
კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისთვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 
სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით. 
   პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის    მოცულობა    სტუდენტებისთვი, 
რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია, შეადგენს 115 კრედიტს, 
ხოლო სწავლისხანგრძლივობა:    21,5 სასწავლო თვე ( 86  კვირა) 
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პროფესიული მოდულები 
№ მოდულის დასახელება კრედიტი 
1 გაცნობითი პრაქტიკა - დენტალური საქმე 2 
2 პირის ღრუს ანატომიური სტრუქტურის  

იდენტიფიცირება 
2 

3 კბილების ძერწვა და მოდელირება 3 
4 კბილის მაგარ და რბილ ქსოვილთა დაზიანების 

იდენტიფიცირება 2 

5 მასალათმცოდნეობა და მისი გამოყენება 3 
6 სატექნიკო ლაბორატორიის მოწყობა 0,5 

7 ბიომექანიკური აპარატების პრაქტიკაში 
გამოყენება 

1 

8 მთლიანი მოსახსნელი ფირფიტოვანი 
პროთეზის დამზადება 

8 

9 ნაწილობრივი ფირფიტოვანი პროთეზების 
მომზადება, პოლიმერიზაცია 

4 

10 მარტივი ბიუგელისებური პროთეზის 
დამზადება 

3 

11 მეტალის ჩამოსხმის ტექნოლოგია 2 
12 მეტალოკერამიკა 4 

ზოგადი მოდულები 
№ მოდულის დასახელება კრედიტი 
1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 
2 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 
3 მეწარმეობა 2 2 
4 რაოდენობრივი წიგნიერება 2 
5 უცხოური ენა 5 
სულ: 15 
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13 ფაიფურის დამზადების ტექნოლოგია 4 
14 სამუშაოს მიღება, ანალიზი და დაგეგმვა 

ექიმთან ერთად 
1 

15 ორთოდონტული აპარატები 4 
16 კად კამი და სინთერიზაცია 1 
17 რთული ბიუგელისებური პროთეზი 

საკეტისებური სამაგრით 
8,5 

18 მოუხსნელი იმპლანტკონსტრუქციები 5 
19 მოსახსნელი იმლანტკონსტრუქციები 4 
20 ცირკონოკერამიკა 4 
21 პლასტმასისა და მეტალის კონსტრუქციები 4 
 სულ 70 

 
6. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები 
       კურსდამთავრებულს   შეუძლია: 

1. დაგეგმოს სატექნიკო ლაბორატორიის მოწყობა 
2. შეამოწმოს აპარატურის გამართულობა 
3. გააკეთოს არჩევანი კონკრეტული კლინიკური სიტუაციის მიხედვით  
ოკლუდატორსა და არტიკურატორს შორის 
4. ჩაათაბაშიროს მოდელის ოკლუდატორსა ან არტიკულატორში 
5. ჩამოასხას მთლიანი მოსახსნელი  პროთეზების  დასამზადებლად  თაბაშირის 
საორიენტაციო მოდელები 
6. მონიშნოს საზღვრები მთლიანი მოსახსნელი პროთეზების  დასამზადებლად 
თაბაშირის საორიენტაციო  ჩამოსხმულ მოდელებზე 
7. გადააკრას საორიენტაციო  მოდელზე ცვილის ფირფიტა 
8. დაამზადოს არჩეული მასალით ინდივიდუალური კოვზი 
9. დაამზადოს ნაწილობრივი ფირფიტოვანი პროთეზებისთვის სამუშაო მოდელი 
10. დააფიქსიროს კლამერი ბაზისში 
11. შეარჩიოს/დააფიქსიროს ხელოვნური კბილები 
12. მოახდინოს მოდელებზე საყრდენი კბილების გრავირება 
13. დაამზადოს დასაშლელი კომბინირებული თაბაშირის მოდელი 
14. შეაფასოს თვისობრივად ექიმის მიერ მოწოდებული ანაბეჭდი. 
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7.სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 
პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, 
რომელიც შესაძლებელია:  
ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების 
აღიარებით; 
ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება 
საქართველოს კანონმდებლობით 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 სტუდენტს 
უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე(თუ მოდული  წარმოადგენს სხვა მოდულის 
წინაპირობას, მაშინ ამ მოდულის დაწყებამდე)  მოითხოვოს სწავლის შედეგების 
მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები     მოცემულია 
მოდულებში.  
8. კვალიფიკაციის მინიჭება 
კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული 
კრედიტები.   
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9. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) 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 
კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო 
პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული   კრედიტები. 
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ღონისძიების ორგანიზება/   Event Managment 
 

1. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე: საშუალო 
პროფესიული კვალიფიკაცია ღონისძიების ორგანიზებაში / Secondary Vocational 
Qualification in Event Managment 

2. მიზანი: პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ ღონისძიების ორგანიზება“ 
მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც 
მოამზადებს   ღონისძიების ორგანიზატორს, რომელიც საკუთარი კომპეტენციის 
ფარგლებში გეგმავს, კოორდინირებასა და ორგანიზებას  უწევს ყველა სახის   
ღონისძიების მომზადებასა და გამართვას.  

3. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 
4. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: ღონისძიების ორგანიზებაში საშუალო 

პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია  დასაქმდეს: ქორწილების 
ორგანიზატორად, ასევე კონფერენციების და ღონისძიებების ორგანიზატორად 
სახელმწიფო და საჯარო სტრუქტურებში,    სადღესასწაულო  ცენტრებში,  
ტურისტულ და სხვა კერძო  კომპანიებში, კულტურულ და სპორტულ 
ასოციაციებსა და ფედერაციებში,  ასევე შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული.   

5. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: ღონისძიების ორგანიზების საშუალო 
პროფესიულ კვალიფიკაციის მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 
ჯამურად 61 კრედიტი.  
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა  სტუდენტებისთვის, 
რომლებსაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია შეადგენს      61 
კრედიტს, ხოლო  სწავლის  ხანგრძლივობა-9.75 სასწავლო თვე (39 კვირა) 
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„მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ 
იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის 
კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისთვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 
სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით“. 

პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის    მოცულობა    სტუდენტებისთვი, 
რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია  შეადგენს  91 
კრედიტს,ხოლო სწავლის  ხანგრძლივობა-  14.75 სასწავლო თვე ( 59კვირა) 

  
  ღონისძიების ორგანიზება 

ზოგადი მოდულები 
№ მოდულის დასახელება კრედიტი 
1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 
2 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 
3 რაოდენობრივი წიგნიერება 2 
4 უცხოური ენა    5 
5 მეწარმეობა 2 2 

სულ: 15 
პროფესიული მოდულები - ღონისძიების ორგანიზება 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 
1 გაცნობითი პრაქტიკა - ღონისძიების ორგანიზება 3 
2  საქმიანი წინადადების მომზადება 4 
3 ღონისძიების კონცეფციის შემუშავება 3 
4 რესურსების მართვა 3 
5 ღონისძიების გაფორმება და დიზაინი 4 
6 ღონისძიებაში ჩართულ მხარეებთან ურთიერთობა 3 
7 ღონისძიების კოორდინირება 4 
8 ღონისძიების ფინანსური მართვა 3 
9 ღონისძიების ტექნიკური მომსახურება და 

უსაფრთხოება 
3 

10 პრაქტიკული პროექტი - სადღესასწაულო 
ღონისძიებების ადმინისტრირება 

4 
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11 პრაქტიკული პროექტი - სპორტულ/სანახაობრივი 
ღონისძიებების დაგეგმვა 

4 

12 პრაქტიკული პროექტი - ოფიციალური/საქმიანი 
შეხვედრების ადმინისტრირება 

3 

13 წერილობით ტექსტთან მუშაობა 5 
სულ: 46 

 

6. სწავლის შედეგები ღონისძიების ორგანიზება 
კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
1. დაგეგმოს სადღესასწაულო, სპორტულ/სანახაობრივ და ოფიციალურ/საქმიანი 

ღონისძიებები 
2. კოორდინირება გაუწიოს ღონისძიების მოსამზადებელ სამუშაოებს 
3. ურთიერთობა ჰქონდეს ღონისძიებაში ჩართულ მხარეებთან 
4. გაუკეთოს ორგანიზება ღონისძიების ტექნიკურ მომსახურებასა და 

უსაფრთხოებას 
5. გაუკეთოს ორგანიზება ქორწილს;  
6. გააფორმოს ღონისძიება და დიზაინი.  

7. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 
პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, 
რომელიც შესაძლებელია:  
ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების 
აღიარებით; 
ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება 
საქართველოს კანონმდებლობით 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. 
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განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს 
უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე(თუ მოდული  წარმოადგენს სხვა მოდულის 
წინაპირობას, მაშინ ამ მოდულის დაწყებამდე)  მოითხოვოს სწავლის შედეგების 
მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები   მოცემულია 
მოდულებში.  

8. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 
კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული 
კრედიტები.  
9. 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 
კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო 
პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული   კრედიტები. 
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ფარმაცია (სააფთიაქო) 
 

1. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე 
ა) ასოცირებული ხარისხი ფარმაციაში / Associate Degree in Pharmacy (ამოქმედდეს 
2020 წლის 29 თებერვლიდან) 
ბ) მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია ფარმაციაში/Fifth Level 
Vocational Qualification in Pharmacy (მოქმედების ვადა 2020 წლის 29 თებერვალი1).    
2. მიზანი:   საგანმანათლებლო პროგრამის  ფარმაციის (სააფთიაქო),  მიზანია,    
ჯანდაცვის სფეროსთვის უზრუნველყოს  კონკურენტუნარიან კადრის აღზრდა, 
კერძოდ, 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; 
3. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება. 
4. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები : ფარმაციაში კვალიფიკაციის 
მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ფარმაცევტის/ფარმაცევტის თანაშემწის 
პოზიციაზე აფთიაქებში (ავტორიზებულ აფთიაქში, სპეციალიზებულ და საცალო 
რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში), საბითუმო რეალიზაციის ობიექტზე, 
სამედიცინო და ფარმაცევტული ტექნიკის მაღაზიებში. 
5. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა. 
საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა  სტუდენტებისთვის, რომლებსაც 
უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია, შეადგენს    120 კრედიტს,ხოლო 
სწავლის  ხანგრძლივობაა   21 სასწავლო თვე (84 კვირა) 
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„მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ 
იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის 
კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისთვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 
სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით“. 

ქართული ენა A2 15 კრედიტი 
ქართული ენა B1 15 კრედიტი 
საგანმანათლებლო პროგრამის    მოცულობა    სტუდენტებისთვი, რომლებსაც არ 
უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია  შეადგენს 150 კრედიტს, ხოლო  
სწავლის ხანგრძლივობაა      26  სასწავლო თვე  (104 კვირა) 

 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 
1. მეწარმეობა 3  3 
2. უცხოური ენა 5 
3. ინფორმაციული წიგნიერება 2 3 

სულ  11 
პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 
1 სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა  და 

უსაფრთხოების წესების დაცვა ფარმაცევტულ 
დაწესებულებაში 

3 

2 სამედიცინო და ფარმაცევტული ტერმინოლოგია 3 
3 სითხოვანი წამლის ფორმების მომზადება 5 
4 მყარი და რბილი წამლის ფორმების მომზადება 5 
5 მცირე შეფუთვებად მზა წამლების ფორმების 

დაფასოება- შეფუთვა, მარკირება 
2 

6 პროდუქციის მიღება - განთავსება, ნაშთის 
პერიოდული კონტროლი და ანგარიშგება 

4 

7 
მომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ 
დაწესებულებებში 

2 

8 
მომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლისა და 
ჰი9გიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა 

3 
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9 
მომხმარებლისთვის მცენარეული, ცხოველური და 
მინერალური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური 
დანამატების შერჩევა 

3 

10 
მომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული 
კოსმეტიკის შერჩევა 

2 

11 
მომხმარებლისთვის ავადმყოფის მოვლის და 
ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა 

2 

12 
ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის 
საფუძვლები 

4 

13 
მორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო 
საკითხები 

6 

14 ანატომია-ფიზიოლოგიის საბაზისო პრინციპები 5 
15 ბიოქიმია 4 
16 მიკრობიოლოგიის საფუძვლები 4 
17 ფარმაკოლოგია 7 

18 
ნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ-
ქიმიური თვისებები 

8 

19 ანალიზური ქიმიის საფუძვლები 4 

20 
სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული 
ანალიზი 1 

4 

21 
სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული 
ანალიზი 2 

6 

22 
ტოქსიური ნივთიერებების ბიოლოგიური მასალიდან 
იზოლირება და აღმოჩენა 

5 

23 ბოტანიკა 4 

24 
სამკურნალო მცენარეული და ცხოველური 
ნედლეული 

7 

25 სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები 4 
26 პირველადი გადაუდებელი დახმარება 3 
სულ 109 

 
1. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. შეამოწმოს პროდუქცია ვიზუალურად 
2. დაადგინოს თანხმლებ დოკუმენტაციასთან იგივეობა 
3. შეამოწმოს სასაქონლო ნიშნები და  რაოდენობა 
4. განათავსოს პროდუქცია სათანადო ადგილზე 
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5. ჩაატაროს სააფთიაქო ნაშთის პერიოდული კონტროლი 
6. განახორციელოს ორიგინალური შეფუთვის მცირე შეფუთვებად დაფასოება–

მარკირება 
7. მომზადება რეცეპტის მიხედვით  სითხოვანი, მყარი და რბილი წამლის ფორმები 
8. გათვალისწინოს მომხმარებელთან ურთიერთობისას ფარმაცევტული ეთიკის და 

დეონტოლოგიის პრინციპები 
9. განახორციელოს მომხმარებლისათვის სასურველი პროდუქციის შერჩევა-

მიწოდება, კონსულტაციის გაწევა პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების,  
გამოყენების  და   შენახვის პირობების შესახებ 

10. განახორციელოს ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის 
რეალიზაცია 

11. განახორციელოს ანგარიშის მომზადება–ჩაბარება პროდუქციის მიღების, ნაშთის 
პერიოდული შემოწმების, ექსტემპორალური წამლის ფორმების მომზადების, 
მცირე შეფუთვებად წამლის ფორმების დაფასოების  შესახებ  

12. დაიცვას სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, გარემოსა  და უსაფრთხოების 
წესები. 

2. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 
პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების 

საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  
ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის 

შედეგების აღიარებით; 
ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება 

საქართველოს კანონმდებლობით 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: 
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ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს 
უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე(თუ მოდული  წარმოადგენს სხვა მოდულის 
წინაპირობას, მაშინ ამ მოდულის დაწყებამდე)  მოითხოვოს სწავლის შედეგების 
მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები   მოცემულია 
მოდულებში.  
3. კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პირმა უნდა დააგროვოს საგანმანათლებლო 
პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები .  

4. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პირმა 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 კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული   
კრედიტები. 
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საექთნო განათლება/ Nursing 
 

1. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - 

 ა) ასოცირებული ხარისხი საექთნო საქმეში/Associate Degree in Nursing (ამოქმედდეს 

2020 წლის 29 თებერვლიდან) 

ბ) მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში/Fifth Level 

Vocational Qualification in Nursing (მოქმედების ვადა 2020 წლის 29 თებერვალი2). 

2. მიზანი -  საგანმანათლებლო  პროგრამის  მიზანია, უზრუნველყოს ადგილობრივ 

და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე 

პასუხისმგებელი ექთანი. 

3. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 

4. 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 

5. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა. 

საგანმანათლებლო  პროგრამის    მოცულობა  სტუდენტებისთვის, რომლებსაც 
უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია შეადგენს 180 კრედიტს , ხოლო    
სწავლის  ხანგრძლივობაა   31,25 სასწავლო თვე ( 125კვირა) 
„მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ 
იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის  
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კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისთვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 
სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით“. 

ქართული ენა A2 15 კრედიტი 
ქართული ენა B1 15 კრედიტი 
საგანმანათლებლო  პროგრამის    მოცულობა    სტუდენტებისთვი, რომლებსაც არ 
უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია შედაგენს 210 კრედიტს, ხოლო         
სწავლის ხანგრძლივობაა     36,25 სასწავლო თვე (145კვირა) 
 

საექთნო განათლება 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 საინფორმაციო ტექნოლოგიები-საექთნო საქმეში 2 

2 კომუნიკაცია საექთნო საქმეში 2 

3 უცხოური ენა - საექთნო საქმეში 5 

 ჯამი 9 

თეორიული სწავლება - საბაზო მეცნიერებები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ჰისტოლოგია 2 

2 ბიოქიმია 4 

3 მიკრობიოლოგია 4 

4 ანატომია-ფიზიოლოგია 10 

5 პათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია) 4 

 ჯამი 24 

თეორიული სწავლება საექთნო საქმე 
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№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში 4 

2 ფარმაკოლოგია 5 

3 ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში  2 

4 ინფექციის კონტროლის საფუძვლები 2 

5 გერონტოლოგია და გერიატრიის საფუძვლები 3 

6 ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 6 

7 თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 7 

8 გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 3 

9 კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო 
მართვის საფუძვლები და ანესთეზია 

5 

10 სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის 
საფუძვლები 

2 

11 პედიატრია და მოზარდები 3 

12 ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია  3 

 ჯამი 45 

თეორიული სწავლება სოციალურ მეცნიერებები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო 
დაწესებულებებში 

1 

2 სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში 3 

3 

 
საექთნო მენეჯმენტის საფუძვლები 2 

   

 ჯამი 6 
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პროფესიული მოდულები - პრაქტიკული  სწავლება 

(შესაძლებელია როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ასევე კლინიკაში) 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ავადმყოფის მოვლა 4 

2 შინმოვლა 2 

 ჯამი 6 

 
 

6.  სწავლის შედეგები: 

კურსდამთვრებულს შეუძლია: 

1. შეაფასოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა 
2. განახორციელოს თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა 
3. განახორციელოს ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა 
4. განახორციელოს გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა 
5. განახორციელოს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა 
6. განახორციელოს პერიოპერაციული პაციენტის საექთნო მართვა 
7. განახორციელოს სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა 
8. განახორციელოს პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა 
9. განახორციელოს და უზრუნველყოს შინმოვლის მომსახურების გაწევა 
10. განახორციელოს და უზრუნველყოს გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა 
11. დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი პრაქტიკისა და მოვლის ხარისხის 

შეფასება. 
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7. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 
სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია განმავითარებელი და/ან 
განმსაზღვრელი შეფასებით. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს 
როგორც ქულების, ასევე - ჩათვლის პრინციპის 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.  
პროფესიული სტუდენტის/სტუდენტის შეფასებებისას მოდულის თითოეული 
სწავლის შედეგის მიღწევისთვის აუცილებელია, რომ თითოეული სწავლის შედეგი 
დადასტურებულ იქნას არანაკლებ 75 %-ით. 
განმსაზღვრელი შეფასებისას, უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში 
პროფესიულ სტუდენტს/სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე(თუ 
მოდული არ წარმოადგენს სხვა მოდულის წინაპირობას)   მოითხოვოს სწავლის 
შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები, 
მოცემულია მოდულებში.  

8. კვალიფიკაციის მინიჭება 
კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 
საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტების რაოდენობა და 
ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის 
შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე პირთა საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის 
მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის 
წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  
საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ 
შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია 
ამავე საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული წესით. 
 



[Type here] 
 
 
 
 
 

პროფესიული მომზადების მოკლევადიანი პროგრამა  
სადღესასწაულო ღონისძიების  დაგეგმვა 

ზოგადი ინფორმაცია 
პროგრამა შექმნა უფლების მოპოვებით 
პროგრამის სახელწოდება: სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა 
პროგრამის სახე: პროფესიული მომზადება 
განხორციელების ენა: ქართული 
სფერო: 0413 - მენეჯმენტი და ადმინისტრირება 
პარტნიორები: 
კვალიფიკაციის დონე: 4 - პროფესიული მომზადება 
პროგრამის ხანგრძლივობა 
კვირებში: 7 
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12 
მსმენელთა საერთო 
რაოდენობა პროგრამაზე: 20 
მსმენელთა მაქსიმალური 
რაოდენობა ჯგუფში 20 
მსმენელთა მინიმალური 
რაოდენობა ჯგუფში 8 
პროგრამის აღწერა 
პროგრამა „სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა“,რომლის ხანგრძლივობაა 7 სასწავლო 

კვირა და მოცულობა 84 საათი, დაინტერესებულ პირებს მისცემს პრაქტიკულ გამოცდილებას 
როგორ დაგეგმონ ქორწილი, იუბილე თუ სხვა წვეულება. სასწავლო კურსის დასრულების 
შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ კონკრეტული სიტუაციისთვის მიზნის განსაზღვრას, საჭირო 

რესურსების დადგენას და კოორდინირებული მუშაობით წარმატებული შედეგის მიღწევას. 
პროგრამის მიზანი 
პროფესიული მომზადების პროგრამის „სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა „ მიზანია 
მოამზადოს სადღესასწაულო ღონისძიებების დამგეგმავი, რომელიც საკუთარი კომპეტენციის 
ფარგლებში გეგმავს, კოორდინირებასა და ორგანიზებას უწევს სადღესასწაულო ღონისძიების 
მომზადებასა და გამართვას. 
 
 
 
 



[Type here] 
 
 
 
პროგრამის შინაარსი 
სასწავლო კვირა: 1 
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 12 
სწავლის შედეგები: 
1. ღონისძიების კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმის 
დამუშავება 
2. ადგილის დეკორაციული გაფორმების აღწერა 
სწავლების მეთოდები: ლექცია 
დისკუსია 
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით 

გამოკითხვა 
სასწავლო გარემო: A 
თემატიკა 
სამოქმედო გეგმის შედგენის წესი; ღონისძიების გაფორმებაში გამოყენებული ატრიბუტიკა. 
სასწავლო კვირა: 2 
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 12 
სწავლის შედეგები: 
2. ადგილის დეკორაციული გაფორმების აღწერა 
3. სადღესასწაულო ცერემონიალის მოწყობის 
პრინციპები 
სწავლების მეთოდები: 
ლექცია 
დისკუსია 
პრაქტიკული სავარჯიშო 

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა 
სასწავლო გარემო: A 
თემატიკა 
ღონისძიების გაფორმებაში გამოყენებული ატრიბუტიკა; სადღესასწაულო ღონისძიების 
წარმართვა; 
გუნდური თამაშები; 
სასწავლო კვირა: 3 
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 12 
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სწავლის შედეგები: 3. სადღესასწაულო ცერემონიალის მოწყობის 
პრინციპები 
სწავლების მეთოდები: დისკუსია 
პრაქტიკული სავარჯიშო 

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა 
სასწავლო გარემო: A 
თემატიკა 
მუსიკალურ-გასართობი პროგრამები; 
სპეცეფექტების გამოყენება. 
სასწავლო კვირა: 4 
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 12 
სწავლის შედეგები: 4. წვეულების სამოქმედო გეგმის შემუშავება 
სწავლების მეთოდები: 
ლექცია 
დისკუსია 
პრაქტიკული სავარჯიშო 

შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით 

სასწავლო გარემო: A 
თემატიკა 
სადღესასწაულო ღონისძიებების სახეები; 
ქორწილის სპეციფიკური მახასიათებლები; 
საიუბილეო ღონისძიებების მახასიათებლები; 
კორპორაციული წვეულებების მახასიათებლები; 
სამოქმედო გეგმის ძირითადი კომპონენტები. 
სასწავლო კვირა: 5 
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 12 
სწავლის შედეგები: 5. გასართობი პროგრამისა და დიზაინის შერჩევა 
სწავლების მეთოდები: ლექცია 
დისკუსია 
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით 

სასწავლო გარემო: A 
თემატიკა 
შინაარსისა და დანიშნულების შესაბამისად პროგრამის შერჩევის სპეციფიკა; 
სასწავლო კვირა: 6 
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 12 
 
 
 



[Type here] 
 
 
 
 
 
სწავლის შედეგები: 5. გასართობი პროგრამისა და დიზაინის შერჩევა 
სწავლების მეთოდები: ლექცია 
დისკუსია 
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით 

სასწავლო გარემო: A 
თემატიკა 
ღონისძიების დიზაინის თავისებურებები. 
სასწავლო კვირა: 7 
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 12 
სწავლის შედეგები: 6. ღონისძიების ბიუჯეტის შედგენა 
სწავლების მეთოდები: ლექცია 
პროექტებით სწავლება 
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით 

სასწავლო გარემო: A 
თემატიკა 
ღონისძიებისათვის საჭირო ფინანსები; 
ფინანსების განკარგვის წესი; 
ფინანსური დოკუმენტაციის მოწესრიგება. 
დაშვების წინაპირობები 
განათლება :საშუალო 

აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა: 
1. გასაუბრება 
სწავლის შედეგები 
სხვა სწავლის შედეგები 
1. ღონისძიების კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმის დამუშავება 
2. ადგილის დეკორაციული გაფორმების აღწერა 
3. სადღესასწაულო ცერემონიალის მოწყობის პრინციპები 
4. წვეულების სამოქმედო გეგმის შემუშავება 
5. გასართობი პროგრამისა და დიზაინის შერჩევა 
6. ღონისძიების ბიუჯეტის შედგენა 
დასაქმების სფერო/სფეროები 
პროგრამის შემუშავების საფუძვლები 
სხვა 
მოდული 
პრაქტიკული პროექტი - სადღესასწაულო ღონისძიებების ადმინისტრირება 
მოდული ღონისძიების კონცეფციის შემუშავება 
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მოდული 
ღონისძიების გაფორმება და დიზაინი 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 
ღონისძიების ორგანიზება/ Event Managment 
საქართველოსა ან საერთაშორისო კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნები 
მოთხოვნა 1 
საქართველოს კანონი - „პროფესიული განათლების შესახებ“ 

მოთხოვნა 2 
დარგის მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტები 
მოთხოვნა 3 
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

მოთხოვნა 4 
ღონისძიების მენეჯერის პროფესიული სტანდარტი; 
მოთხოვნა 5 
ღონისძიების დიზაინერის პროფესიული სტანდარტი. 
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                ჩვენი პარტნიორები  

 
 
 

ჩვენი საქმიანობის ფუნდამენტური არსი ეფუძნება საზოგადოებრივი 
პასუხისმგებლობის განცდას - მოვამზადოთ პროფესიული კადრი და 
პასუხისმგებლობა ავიღოთ საზოგადოების წინაშე ჩვენს მიერ მომზადებული 
კადრების კვალიფიციურობაზე. 

საზოგადოებამ აღიარა, რომ პროფესიული განათლება ყველაზე ეფექტური, 
ხელმისაწვდომი და მოკლე გზაა დასაქმებისათვის. 

ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ აღნიშნული მიზნის რეალიზება 
შესაძლებელია მხოლოდ დამსაქმებლებთან აქტიური თანამშრომლობითა და 
მათი ადეკვატური ჩართულობით პროფესიული განათლების განვითარების 
პროცესში. 

ჩვენი საქმიანობის ფუნდამენტური არსი შედეგზე ორიენტირებულობაა - ჩვენ 
ვაძლევთ ჩვენს პროფესიულ სტუდენტებს ხარისხიანად დასაქმებაზე 
ორიენტირებულ განათლებას, რომლის რეალიზებას ახორციელებენ ჩვენს 
პარტნიორ დამსაქმებლებთან. 
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კოლეჯს გაფორმებული გვაქვს თანამშრომლობის 
მემორანდუმები და ხელშკრულებები შემდეგ 

კომპანიებთან: 
      

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„საქელმოქმედო ფონდი 
საქართველოს კარიტასი“ 

 

 
თბილისის„ ბალნეოლოგიური 

კურორტი“ 
 

 

შპს „მოზაიკა პლიუსი“ 

 

       

           შპს ათიაქი 

 
სს„ევექსის ჰოსპიტლები“ 

 

 

 
 

 

 

 

შპს წმ.„ მიქაელმთავარანგელოზის                                                                                                 
სახელობის მრავალპროფილიანი 

კლინიკური საავადმყოფო“ 
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ააიპ „საქართველოს ჩოგბურთის 
ფედერაცია“ 

 

შპს „ალტა სოფთვეარი“ 

 

სს „ბიოფარმი“ 

  

 
                         

 

 

                                                            
                                    
 
             
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„ლურჯა ცხენები“ 

 

შპს „პსპ ფარმა“ 

შპს „მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაცია ბიზნეს სტარტაპ 

კრედიტი“ 

 

სს „კრედო ბანკი“ 

 

სს „გუდვილი“ 

შპს „ეკონომიკის კვლევისა  და 
განვითარების ინსტიტუტი“ 

 

შპს „ლუქსი“ 

 

შპს „დენტალლაბი“ 

 

შპს „ერთობა“ 

 

სს „გეფა“ 
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შპს „ფარმანეტი“ 

„აკად. ო. ღუდუშაურის 
სახელობის ეროვნული 
სამედიცინო ცენტრი“ 

 
 

 

შპს „გაგუას კლინიკა“ 

შპს მ. შარაშიძის სამედიცინო 
ცენტრი 

 

სს „ბიოფარმი“ 
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შპს ორიენტირი 

მჭიდროდ თანამშრომლობს 
                      საქართველოს   განათლებისა                                                განათლების ხარისხის  

                     და მეცნიერების სამინისტრო                                                  განვითარების ეროვნული                                      

                                                                                                                    ცენტრი 
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მატერიალურ ტექნიკური ბაზა 
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