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უნივერსიტეტი ახორციელებს

საბაკალავრო სამაგისტრო
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რა ტიპის პროფესიული პროგრამებს
ახორციელებს უნივერსიტეტი“?

მოდულური
დუალური-

სამუშაოზედაფუძნებული
სწავლება

(ხორციელდება მილევად რეჟიმში)



საგნობრივი ტიპის პროფესიული პროგრამები:

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
სრულიზოგადი განათლება

მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება

პროფესია: ბანკის ოპერატორი მე-5 საფეხური

(სწავლის ხანგრძლივობა -2 წელი);

(პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14;
სენაკი, მშვიდობის ქ.N192)



საგნობრივი ტიპის პროფესიული პროგრამებია:
პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 

საბაზო განათლება

მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება

პროფესია: ,,ბუღალტერი” მე-3, მე-4 და მე-5

საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა თითოეული საფეხური 5
თვე);

(პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14,

სენაკი, მშვიდობის ქ.N192)



საგნობრივი ტიპის პროფესიული პროგრამებია:

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
საბაზო განათლება

მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება

პროფესია: ,,ოფისის მენეჯერი (მდივან-
რეფერენტი)” მე-3 (სწავლის ხანგრძლივობა 10 თვე);

(პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14)



საგნობრივი ტიპის პროფესიული პროგრამებია:
პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 

საბაზო განათლება

მიმართულება: სამართალი

პროფესია:,,კრიმინალისტი
(ფოტოდაქტილოსკოპისტი)” მე-3, მე-4 და მე-5

საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა თითოეული საფეხური
10 თვე);

(პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14,
სენაკი, მშვიდობის ქ.N192)



საგნობრივი ტიპის პროფესიული პროგრამებია:

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
საბაზო განათლება

მიმართულება: ჯანდაცვა

პროფესია: ,,კბილის ტექნიკოსი” მე-3, მე-4 და მე-

5 საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა მე-3 საფეხური 10 თვე,
მე-4 და მე-5 საფეხურითითოეული 5 თვე);

(პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14, სენაკი,
მშვიდობის ქ.N192)



საგნობრივი ტიპის პროფესიული პროგრამებია:

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
საბაზო განათლება

მიმართულება: ხელოვნება

პროფესია: ,,მოცეკვავე” მე-3 საფეხური (სწავლის

ხანგრძლივობა 10 თვე);

(პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14,
სენაკი, მშვიდობის ქ.N192)



საგნობრივი ტიპის პროფესიული პროგრამებია:

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
საბაზო განათლება

მიმართულება: ინჟინერია

პროფესია: ,,ელექტრიკოსი”, ,,დურგალი”
,,შემდუღებელი” მე-3 საფეხური (სწავლის

ხანგრძლივობა თითოეული პროგრამა 10 თვე);

პროგრამების განხორციელების ადგილი:
,,ელექტრიკოსი” -ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14, სენაკი, მშვიდობის ქ.N192);
,,დურგალი” ,,შემდუღებელი”-(ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14)



საგნობრივი ტიპის პროფესიული პროგრამებია:

IX კლასის ბაზაზე

მიმართულება: ინჟინერია (ინფორმატიკა)

პროფესია: ,,კომპიუტერული ქსელებისადა
სისტემების ტექნიკოსი”, მე-3 და მე-4

საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა
შესაბამისად 8 და 10 თვე);

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
საბაზო განათლება

მიმართულება: ინჟინერია (ინფორმატიკა)

პროფესია: ,,ინფორმაციული ტექნოლოგი”,
მე-3 საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა 6 თვე);

(პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14,
სენაკი, მშვიდობის ქ.N192)



საგნობრივი ტიპის პროფესიული პროგრამებია:

IX კლასის ბაზაზე

მიმართულება: ინჟინერია (ინფორმატიკა)

პროფესია: ,,კომპიუტერული ქსელებისადა
სისტემების ტექნიკოსი”, მე-3 და მე-4

საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა
შესაბამისად 8 და 10 თვე);

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
საბაზო განათლება

მიმართულება: ინჟინერია (ინფორმატიკა)

პროფესია: ,,კომპიუტერული ქსელებისა და
სისტემების ტექნიკოსი”, მე-3 და მე-4 საფეხური

(სწავლის ხანგრძლივობა, შესაბამისად 8 და 10 თვე);

(პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14)



საგნობრივი ტიპის პროფესიული პროგრამებია:

IX კლასის ბაზაზე

მიმართულება: ინჟინერია (ინფორმატიკა)

პროფესია: ,,კომპიუტერული ქსელებისადა
სისტემების ტექნიკოსი”, მე-3 და მე-4

საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა
შესაბამისად 8 და 10 თვე);

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
საბაზო განათლება

მიმართულება: აგრარული

პროფესია: ,,ვეტერინარიული
მოიმსახურების სპეციალისტი”, ,,მემცენარე”
, მე-3 საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა
შესაბამისად 8 და 10 თვე);

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სენაკი, მშვიდობის ქ.N192)



საგნობრივი ტიპის პროფესიული პროგრამებია:

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
საბაზო განათლება

მიმართულება: აგრარული

პროფესია: ,,მზარეული” მე-2 საფეხური (სწავლის

ხანგრძლივობა 8 თვე);

(პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14)



საგნობრივი პროფესიული პროგრამები:

IX კლასის ბაზაზე

მიმართულება: ინჟინერია (ინფორმატიკა)

პროფესია: ,,კომპიუტერული ქსელებისადა
სისტემების ტექნიკოსი”, მე-3 და მე-4

საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა
შესაბამისად 8 და 10 თვე);

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
საბაზო განათლება

მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება

პროფესია: ,,ფერმერი” მე-4 საფეხური (სწავლის

ხანგრძლივობა 2 წელი);

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სენაკი, მშვიდობის ქ.N192)



მოდულური პროფესიული პროგრამები:

IX კლასის ბაზაზე

მიმართულება: ინჟინერია (ინფორმატიკა)

პროფესია: ,,კომპიუტერული ქსელებისადა
სისტემების ტექნიკოსი”, მე-3 და მე-4

საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა
შესაბამისად 8 და 10 თვე);

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
სრულიზოგადი განათლება

მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება

პროფესია: ,,ოფისის მენეჯერი” მე-4 საფეხური

(სწავლის ხანგრძლივობა 2.5 წელი);

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14; სენაკი,
მშვიდობის ქ.N192)



მოდულური პროფესიული პროგრამები:

IX კლასის ბაზაზე

მიმართულება: ინჟინერია (ინფორმატიკა)

პროფესია: ,,კომპიუტერული ქსელებისადა
სისტემების ტექნიკოსი”, მე-3 და მე-4

საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა
შესაბამისად 8 და 10 თვე);

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
სრულიზოგადი განათლება

მიმართულება: სოციალურ მეცნიერებათა

პროფესია: ,,ბეჭდური და ონლაინ
გამოცემების რეპორტიორი” მე-4 საფეხური

(სწავლის ხანგრძლივობა 2.5 წელი);

(პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14)



მოდულური პროფესიული პროგრამებია:

IX კლასის ბაზაზე

მიმართულება: ინჟინერია (ინფორმატიკა)

პროფესია: ,,კომპიუტერული ქსელებისადა
სისტემების ტექნიკოსი”, მე-3 და მე-4

საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა
შესაბამისად 8 და 10 თვე);

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
სრულიზოგადი განათლება

მიმართულება: განათლება

პროფესია: ,,ბაგა-ბაღის აღმზრდელ-
პედაგოგი” მე-5 საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა 2.5

წელი);

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14;
სენაკი, მშვიდობის ქ.N192)



მოდულური პროფესიული პროგრამებია:

IX კლასის ბაზაზე

მიმართულება: ინჟინერია (ინფორმატიკა)

პროფესია: ,,კომპიუტერული ქსელებისადა
სისტემების ტექნიკოსი”, მე-3 და მე-4

საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა
შესაბამისად 8 და 10 თვე);

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
სრულიზოგადი განათლება

მიმართულება: ჯანდაცვა

პროფესია: ,,ფარმაცევტის თანაშემწე” მე-4
საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა 2 წელი);

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14;
სენაკი, მშვიდობის ქ.N192)



მოდულური პროფესიული პროგრამებია:

IX კლასის ბაზაზე

მიმართულება: ინჟინერია (ინფორმატიკა)

პროფესია: ,,კომპიუტერული ქსელებისადა
სისტემების ტექნიკოსი”, მე-3 და მე-4

საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა
შესაბამისად 8 და 10 თვე);

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
სრულიზოგადი განათლება

მიმართულება: ჯანდაცვა

პროფესია: ,,პრაქტიკოსი ექთანი”
მე-5 საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა 3 წელი);
პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14;
სენაკი, მშვიდობის ქ.N192)



მოდულური ტიპის პროფესიული პროგრამებია:

IX კლასის ბაზაზე

მიმართულება: ინჟინერია (ინფორმატიკა)

პროფესია: ,,კომპიუტერული ქსელებისადა
სისტემების ტექნიკოსი”, მე-3 და მე-4

საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა
შესაბამისად 8 და 10 თვე);

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
საბაზო განათლება

მიმართულება: ინჟინერია (სამშენებლო)

პროფესია: ,,ფილამწყობი” მე-3 საფეხური (სწავლის

ხანგრძლივობა 1.5 წელი);

(პროგრამის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14; )



სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება (დუალური
განათლება):

IX კლასის ბაზაზე

მიმართულება: ინჟინერია (ინფორმატიკა)

პროფესია: ,,კომპიუტერული ქსელებისადა
სისტემების ტექნიკოსი”, მე-3 და მე-4

საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა
შესაბამისად 8 და 10 თვე);

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: 
საბაზო განათლება

მიმართულება: აგრარული

პროფესია: ,,მეხილეობა (კაკლოვანი
კულტურები)” მე-4 საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა

2 წელი);

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სენაკი, მშვიდობის
ქ.N192)



:
როგორია საგნობრივი პროფესიული პროგრამა

პროგრამის შექმნაში მონაწილეობას იღებს
საგანმანათლებლოდაწესებულება საკუთარი
მატერიალური, ადამიანური რესურსებიდან
და ინტერესებიდან გამომდინარე. ის ძალიან
ჰგავს აკადემიურ პროგრამებს. შეფასების
სისტემაც ხორციელდება 100 ქულიანი

სისტემით, როგორც აკადემიურ
პროგრამებზე. საგნობრივი პროგრამები

მილევადრეჟიმში ხორციელდება. 



:
როგორია მოდულური პროფესიული პროგრამა

პროგრამის შემუშავებაში ჩართულია ფართო სპექტრი-წვრილი და
მსხვილი ბიზნესი, მეწარმეები, დასაქმებულები. ისინის ერთად
ქმნიან პროფესიულ სტანდარს, პროგრამასა და მოდულებს,
რომლებიც პრაქტიკული უნარის/კეთების უნარის
გამომუშავებაზეა ორიენტირებული. ამ დროს სტუდენტი შედეგზე
ან გადის, ან არა. შეფასების მეთოდია სწავლის შედეგის
დადასტურება - ,,დიახ” ან ,,არა”. ამ დროს სტუდენტს ან აქვს
რაღაცის კეთების უნარი, ან არა. ამ დროს პრაქტიკული
მეცადინეობების ჩასატარებელი აუცილებელი
გარემო/აღჭურვილობა გააჩნია სასწავლებელს და მხოლოდ
გამონაკლისი სახით და საწარმოო პრაქტიკაზე გადის
სასწავლებელს გარეთ



:
როგორია მოდულურდა საგნობრივ პროფესიულ

პროგრამებზე სტუდენტთა ჩარიცხვის
პროცედურა

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული
ერთიანი პროფესიულიტესტირება



სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროგრამა არის
მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა,  რომლის
სასწავლო პროცესი და სწავლის შედეგების 50%-ზე მეტი
მიიღწევა საწარმოში პრაქტიკის გავლის შედეგად. ეს არის
საუკეთესო პრაქტიკა პროფესიულგანათლებაში, რომელიც
წარმოადგენს იმ ტიპის სწავლებას, როდესაც ინდივიდი სწავლობს
სხვადასხვა კომპანიებში მუშაობის პროცესში. ეს თავის მხრივ ხელს
უწყობს პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას და
უფრო მეტ საშუალებას იძლევა დაინერგოს ახალი, თანამედროვე
სწავლება

რა არის ,,სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“?



უნივერსიტეტი მიმდინარე სასწავლო წლისთვის
ახორციელებს

მეხილის (კაკლოვანი კულტურები)  მე-
4 საფეხურის სამუშაოზე

დაფუძნებული სწავლების (ე.წ. 
დუალური) საპილოტე მოდულურ

პროფესიულ პროგრამას



:
დუალური სწავლების დროს სტუდენტი

სწავლებას გადის :

უნივერსი

ტეტის

ბაზა
33%

პრაქტიკის

ობიექტები
67%



პროგრამის თანაგანმახორციელებლები/დამსაქმებლები:

შპს
,,ქესკია’’

შპს ,,კოდუ
ჯგუფი’’



პროგრამის თანაგანმახორციელებლები/დამსაქმებლები:



პროგრამის თანაგანმახორციელებლები/დამსაქმებლები:

შპს
,,გემუანი’’







სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების საპილოტე
პროგრამაზე პროფესიული სტუდენტების ჩარიცხვის

წესი:

აპლიკანტთა
შერჩევის პროცესი

(კონკურსი)



➢დამსაქმებელი ორგანიზაცია;
➢ საგანმანათლებლოდაწესებულება;
➢დარგობრივი ან პროფესიული
ასოციაცია;

საკონკურსო კომისიის
შემადგენლობა:

შერჩევის პროცესი მოიცავს ორ ეტაპს:

➢ წაკითხული ტექსტის გააზრება და
შემთხვევათა ანალიზები;
➢ კომისიის წევრებთან გასაუბრება. 



აპლიკანთა შერჩევის
დღე:



აპლიკანტებმა შერჩევის
პროცესის შემდეგ

აუცილებელია გაიარონ
შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის მიერ

ორგანიზებული პროფესიული
ტესტირება !!!



გაეროს განვითარების პროგრამა მიმდინარე
დროისთვის სტუდენტებს უხდის სტიპენდიას,  
ასევე დაწესებულებასთან ერთადუზრუნველყოფს
ტრანსპორტით . აღსანიშნავია პროექტის
ფარგლებშიდუალურ პროგრამაზე ჩარიცხული
საბაზო განათლების მქონე სტუდენტები გაივლიან
ზოგად განათლების ინტეგრირებულ კომპონენტებს
ზოგად მოდულებში. ინტეგრირებული მოდულების
წარმატებულად დაძლევის შემთხვევაში საბაზო
განათლების მქონე სტუდენტები პარარელურ
რეჟიმში მიიღებენ სრულიზოგადი განათლების
აღიარებას.



:დაფინანსების წყარო

აპლიკანტის მიერ ჩასარიცხი ადგილის მოპოვების შემთხვევაში
საკმარისია 25-ზე მეტი ქულა რომ მოიპოვოს სახელმწიფო ვაუჩერული
დაფინანსება, წინააღმდეგ შემთხვევაში სურვილისამებრ შეიძლება
ისწავლოს თვითდაფინანსებით სასწავლებლის მიერ პროგრამაზე
განსაზღვრული სწავლის საფასურის ოდენობის შესაბამისად.



:
მოკლევადიანი გადამზადების კურსები

1. მზარეული;
2. გიდი;
3. მიმტანი;
4. მებაღე დეკორატორი
5. სარესტორნო საქმის მწარმოებელი ;
6. სასტუმრო საქმის მწარმოებელი (მიმღები-

რეცეფციონისტი);
7. სასტუმროს დიასახლისი;
8. ბუღალტერი;
9. CISCO (IT-Esential)
10. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი;
11. ოფისის მენეჯერი;
12. მეცხოველე;
13. მემცენარე;
14. ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი;
15. დურგალი;
16. ელექტრიკოსი;
17. შემდუღებელი;
18. ფილამწყობი.

2011 წლიდან დღემდე მოკლევადიანი პროფესიული პროგრამებით
გადამზადებულია 3000-ზე მეტი ბენეფიციარი



კარიერის სამსახურის არსებობა

კარიერული სამსახურის ფუნქციები:

,,ხიდის გადება” სტუდენტებსა და დამსაქმებელს
შორის, რაც გულისხმობს:

სტუდენტების შეხვედრების ორგანიზებას
დამსაქმებელთან
სტაჟირების პროგრამების შეთავაზებას
ბაზარზე არსებული ვაკანსიების შესახებ

ინფორმაციის მიწოდებას

სტუდენტების მომზადება დასაქმებისათვის:

ავტობიოგრაფიის შედგენაში დახმარება
გასაუბრებისათვის მომზადება
ტრენინგების და ვორქშოფების მოწყობა



პარტნიორი ორგანიზაციები

ჯანდაცვის მიმართულება:

❖ ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი
❖ შ.პ.ს.  ზუგდიდის ,,რეგიონულიტუბსაწინააღმდეგო

საავადმყოფო“
❖ სენაკის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური

გაერთიანება;
❖ შპს ,,პანაცეა” (სენაკი)



პარტნიორი ორგანიზაციები

ინჟინერიის მიმართულება:

❖ შ.პ.ს. ,,გარდენ პალასი”
❖ შ.პ.ს .,,ტერმინალი”
❖ ჰოლდინგი ,,თეგეტა მოტორსი”
❖ შ.პ.ს. ,,ივერია ქსელი”
❖ შ.პ.ს „ორდუნეტ“-ი

სოციალური მეცნიერებები/ჟურნალისტიკა:

❖ დამოუკიდებელი ტელერადიო კომპანია ,,ოდიში”
❖ შპს ,,გაზეთ ზუგდიდის რედაქცია”



პარტნიორი ორგანიზაციები
განათლების მიმართულება:

❖ ა.ა.ი.პ ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ
სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი”

❖ შ.პ.ს. ,,ნინუცა” 
❖ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელინგირის ბაგა-

ბაღი ,,წითელქუდა’
❖ ზუგდიდის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე

დღის ბავშვთა ცენტრი
❖ ზუგდიდის აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ

ზუგდიდის 1-ლი საჯარო სკოლა
❖ ზუგდიდის მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ

ზუგდიდის მე-2 საჯარო სკოლა
❖ ა.ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი

აღზრდის გაერთიანება”
❖ თემურ ბოკუჩავას სახელობის აფხაზეთის მე-7 

საჯარო სკოლა
❖ ქალაქ სენაკის 1-ლი საჯარო სკოლა



პარტნიორი ორგანიზაციები

ბიზნესის მიმართულება:

❖ სს ,,თიბისი ბანკი”
❖ სს ,,საქართველოს ბანკი”

ტურიზმის მიმართულება:

❖ სასტუმრო იბერია პალასი
❖ სასტუმრო ანაკლია
❖ რესტორანი 21-ე საუკუნე
❖ სასტუმრო ,,კოლხიდა“ ურეკში



❖უახლესილიტერატურით მდიდარი ბიბლიოთეკა თხუთმეტი ათასამდე წიგნადი
ფონდით, ელექტრო წიგნებითა და საინფორმაციო საძიებო სისტემით;

❖თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ი 7 კომპიუტერულლაბორატორია 250 –ზე
მეტი კომპიუტერითდა სხვა აუცილებელი ტექნოლოგიებით; ინგლისური ენის
შემსწავლელცენტრს;



❖ ფარმაციისლაბორატორია

❖კრიმინალისტიკის ლაბორატორია;                 იმიტირებული შემთხვევის ადგილი



❖ სააქტოდა საკონფერენციო დარბაზები



იმიტირებული სასამართლოს ოთახი



სასწავლო სახელოსნო



უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი
,,დავლათი”



სენაკის ბაზა (აგრარული მიმართულება)



სენაკის ბაზა



გმადლობთ
ყურადღებისთვის! 


