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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ  ენაზე -საფინანსო სერვისები / Finance services  

 
2. ჩარჩოდო კუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც შემუშავებულია პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამა-04117-პ  

 
3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია საფინანსო სერვისებში / Basic Vocational  

Qualification in Finance Services  
აღნიშნულიკვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ისმიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - 
„ფინანსები, საბანკო საქმე და დაზღვევა“, კოდი 0412, აღმწერი - ,,შეისწავლის საფინანსო საქმიანობისა და მომსახურების დაგეგმვის, 
ხელმძღვანელობის, ორგანიზებისა და კონტროლის საკითხებს. მოიცავს ორგანიზაციების, ინსტიტუტებისა და ინდივიდების საფინანსო 
რესურსების კონტროლსა და მონიტორინგს, ასევე კორპორაციებისა და ინდივიდების ფინანსური მომსახურების საკითხებს.“ 

4. 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.  
 

5. დაშვების წინაპირობები 
• საბაზო განათლება 
• არანაკლებ 17 წელი 

 
6.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 დაკავებულია გენტებისა და ბუკმეკერების პოზიციებზე.  
 
 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდი: 64, 64.1, 64.19, 64.92.0.  

 
 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 4312  

 
7. სტრუქტურა და მოდულები 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა „საფინანსო სერვისები“  მოიცავს 6 ზოგადი მოდულს - ჯამური 17 კრედიტის მოცულობით და 13 
პროფესიულ მოდულს 35 კრედიტის მოცულობით.  
საფინანსო სერვისებში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 52 კრედიტი 
პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისმოცულობასტუდენტებისთვის, რომლებსაცუდასტურდებათქართულიენისკომპეტენციაშეადგენს    
52 კრედიტს, ხოლოსწავლისხანგრძლივობა - 9,25 სასწავლოთვე (37 კვირა)  
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა სტუდენტებისთვი, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია 
შეადგენს მოცულობა  67 კრედიტს,       ხოლო სწავლი სხანგრძლივობა -  12,25 სასწავლოთვე (49კვირა)  

„მოდულის, ქართულიენა A2 გავლასავალდებულოამხოლოდიმჩარიცხულიპირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული 
ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვი სპროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული 
ენისმოდულით.“ 

 

 ზოგადიმოდულები  

№  მოდულისდასახელება კრედიტი 

1  ინფორმაციულიწიგნიერება 1  3  

2  ინტერპერსონალურიკომუნიკაცია 3  

3  რაოდენობრივიწიგნიერება 2  

4  ინგლისურიენა 4  

5  მეწარმეობა 1  2  

6  სამოქალაქო  განათლება 3 

სულ:   17 

 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  

8  უნაღდოანგარიშსწორებისსაბანკოოპერაციები 4  

9  სადეპოზიტომომსახურება 4  

10  საკრედიტოპროდუქტები 2  
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11  დისტანციურისაბანკომომსახურება 1.5  

12  სავაჭროობიექტებშიმომხმარებლისმომსახურებადაპროდუქციისკონტროლი 3  

13  საწარმოოპრაქტიკა - საფინანსოსერვისები 3,5  

სულ:   35  

 

8. მისანიჭებელიკვალიფიკაციისშესაბამისისწავლისშედეგებიკურსდამთავრებულსშეუძლია:  

1. აწარმოოსნაღდიდაუნაღდოანგარიშსწორებასავაჭროობიექტებში 
2. აწარმოოსნაღდიდაუნაღდოანგარიშსწორებასაბანკოდაწესებულებებში 
3. განახორციელოსსალაროდასაბანკოოპერაციები 
4. შესთავაზოსკლიენტებსსაბანკოპროდუქტები 
5.ეფექტურადმოემსახუროსკლიენტებს.  
 
9. ჩარჩოდოკუმენტისსაფუძველზეპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისშემუშავება 
შპს ორიენტირმა,   ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე, შეიმუშავა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა საფინანსო სერვისები / Finance 
services  (პროგრამაარითვალისწინებსარჩევითისტატუსისმოდულებს), პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 
ადაპტირება/დანერგვისთვის დირექტორის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით (დირექტორისბრძანება N01/43თ , 01.06.2018) შეიქმნა 
შიდა სამუშაო ჯგუფი. ადაპტირების პროცესში მონაწილეობდნენ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, საქმისწარმოების პროფესიულ 
სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური, პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესიული განთლების 
მასწავლებლები. პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამამოიცავსჩარჩოდოკუმენტითგანსაზღვრულყველაზოგადდაპროფესიულმოდულს.  
პროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამისპროფესიულიმოდულებითგათვალისწინებულისწავლისშედეგების  50%-ზე ნაკლები მიიღწევა 
რეალურ სამუშაო გარემოში.   

 
10. სწავლისშედეგებისმიღწევისდადასტურებადაკრედიტისმინიჭებაპირსკრედიტიმიენიჭებასწავლისშედეგისმიღწევისდადას

ტურებისსაფუძველზე, რომელიცშესაძლებელია: 
  ა) წინმსწრებიფორმალურიგანათლებისფარგლებშიმიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებით;  
ბ)არაფორმალურიგანათლებისგზითმიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებასაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით; 

 გ) სწავლისშედეგებისდადასტურებაშეფასებისგზით.  

არსებობსგანმავითარებელიდაგანმსაზღვრელიშეფასება.  

განმავითარებელიშეფასებაშესაძლოაგანხორციელდესროგორცქულების, ასევეჩათვლისპრინციპებისგამოყენებით.  
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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  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალისაუბარში, ხმისტემბრისცვალებადობა).  
მართლწერა 
• საკავშირებელისიტყვებისსწორადგამოყენება;  
• ძირითადისასვენინიშნების (წერტილი,  კითხვისადაძახილისნიშნები) სწორადგამოყენება;  
• პროფესიულილექსიკისსათანადოდგამოყენება;  
• წერისასტიპობრივისტილისტურიხარვეზებისაღმოფხვრა;  
• არუნდაიქნესგამოყენებულიენისთვისარაბუნებრივიშესიტყვებებიდალექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები;  
• ინფორმაციისგადმოცემათანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელიაქტივობისშესაბამისად.  

 
11. კვალიფიკაციისმინიჭებაკვალიფიკაციისმოსაპოვებლადსტუდენტმაუნდადააგროვოსპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაშიგანსაზღვრუ

ლიმოდულებითგათვალისწინებულიკრედიტები. კვალიფიკაციისმინიჭებაშპსორიენტირისუფლებაა.  
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12. 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  კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით  გათვალისწინებული წესით.  

 
13. ჩარჩო  დოკუმენტის  შემუშავების  სამართლებრივი  საფუძვლები, რომლის მიხედვითაც  შეიქმნა  პროფესიული  საგანმანათლებლო  

პროგრამა 

• 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. ინგლისურიენადანართი    N6  

7. მეწარმეობა 1 დანართი  N7  

8. სამოქალაქოგანათლებადანართი   N8  
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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 

24. მიდგომებიდისტანციურისწავლებისადაშეფასებისშესაძლებლობებთანდაკავშირებითN24 

 

 

 


