
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები-2019 წლის საშემოდგომო მიღება,  

ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

# დასახელება 
ზუგდიდის 

ბაზა 

სენაკის 

ბაზა 

საფეხ

ური 

მიღების 

წინაპირობა 

(განათლება) 

სწავლის 

ხანგრძლივო

ბა 

ჩასაბარებელი გამოცდები 

უნარები 
საგანი/საგნობრივი 

ჯგუფი 

1 ბუღალტრული აღრიცხვა √      ---- V სრული ზოგადი 2.5 წელი საკანცელარიო უნარები მათემატიკა 

2 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი 
√ √ V სრული ზოგადი 

2.5 წელი საბაზო აკადემიური 

უნარები 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

3 საექთნო საქმე 
√ √ V სრული ზოგადი 

3  წელი საბაზო აკადემიური 

უნარები 

ქიმია, ფიზიკა 

ბიოლოგია 

4 კომპიუტერული ქსელის 

ადმინისტრატორი 
√ ------ V სრული ზოგადი 

2.5 წელი საბაზო აკადემიური 

უნარები 

უცხო ენა (არჩევით) 

5 ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების 

რეპორტიორი √ -------- 
 

IV 
სრული ზოგადი 

2.5 წელი საბაზო აკადემიური 

უნარები 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

6 საოფისე საქმე √ √ IV სრული ზოგადი 1,3  წელი საკანცელარიო უნარები მათემატიკა 

7 დეკორატიული მებაღეობა 
√ √ IV სრული ზოგადი 

2 წელი საბაზო აკადემიური 

უნარები 

ქიმია,  ბიოლოგია 

8 ინფორმაციის ტექნოლოგია 
√ √ III საბაზო 

1  წელი საბაზო აკადემიური 

უნარები 

უცხო ენა (არჩევით) 

9 შედუღება 
√ 

-------- 
III საბაზო 

8 თვე მექანიკურ-სივრცითი 

უნარები 

მათემატიკა 

10 ელექტროობა 
√ √ III საბაზო 

1  წელი მექანიკურ-სივრცითი 

უნარები 

მათემატიკა 

11 საფინანსო სერვისები  
√ √ III 

საბაზო; 

ასაკი 17 წელი 

1  წელი საკანცელარიო უნარები მათემატიკა 

12 ვეტერინარია 
----- 

√ 
V სრული ზოგადი 

2,5 წელი საბაზო აკადემიური 

უნარები 

ქიმია,  ბიოლოგია 

13 მებოსტნეობა 
--------- 

√ III საბაზო 1,3  წელი საბაზო აკადემიური 

უნარები 

ქიმია,  ბიოლოგია 

14 მეფუტკრეობა 
-------- 

√ III საბაზო 1,3  წელი საბაზო აკადემიური 

უნარები 

ქიმია,  ბიოლოგია 

   რეგისტრაციისას წარმოადგინეთ შემდეგი საბუთები:                    არასრულწლოვანის შემთხვევაში დამატებით საჭიროა: 

1. ატესტატის/დიპლომის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული;                          5. აპლიკანტის დაბადების მოწმობის ასლი                                                  

2. პირადობის მოწმობის ასლი;                                                                                    6. აპლიკანტის მშობლის/მეურვის პირადობის ასლი 

3. ფოტოსურათი  2ცალი 3X4-ზე:  

4. დევნილის ან/და სოციალურად დაუცველის მოწმობის ასლი.                                                                                                                               

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

მისამართი:   ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. 14 

საკონტაქტო პირები: მანანა სამუშია (სამსახურის უფროსი) ტელ.: 557 44 09 22     ქეთევან ლომაია (ხარისხი) ტელ.: 595097208 

                                          მარი ბოჭორიშვილი   (მთ. სპეციალისტი):   593232943           ნანი კოკელაძე (მთ. სპეციალისტი)  ტელ.: 577348457 

 

 მისამართი:  სენაკი,   მშვიდობის ქ. N 192  

საკონტაქტო პირები: მანანა ჭანტურია (განყოფილების უფროსი) ტელ.: 595097198             გიორგი ჯიბლაძე (სპეციალისტი) ტელ. 599078748     


