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❖

მისია

უნივერსიტეტის

მისიაა

ადგილობრივ

და

საერთაშორისო

შრომის

ბაზარზე

ორიენტირებული, თეორიული, მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული ცოდნით აღჭურვილი,
კონკურენტუნარიანისპეციალისტების მომზადება, რომლებიც თავიანთი ცხოვრების წესითა და
წარმატებული საქმიანობით ხელს შეუწყობენ თანამედროვე საზოგადოების მაღალგანვითარებულ,
სამართლებრივ,

დემოკრატიულ,

ზნეობრივ

და

მაღალი

სამოქალაქო

შეგნების

მქონე

საზოგადოებად გარდაქმნას.
მისიის განხორციელების მიზნით უნივერსიტეტი თავის საქმიანობას წარმართავს შემდეგი
მიმართულებებით:
➢ უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომ, მაღალი ხარისხის აკადემიურ (საბაკალავრო, სამაგისტრო) და
პროფესიულ განათლებას, რომელიც შეესაბამება ქვეყნისა და რეგიონის ინტერესებს.
➢ უზრუნველყოფს

უნივერსიტეტში

სწავლისა

და

სწავლების,

სამეცნიერო

კვლევის,

შემოქმედებითი და ადმინისტრაციული საქმიანობის ხელშემწყობი, უსაფრთხო და საიმედო
გარემოს შექმნასა და განვითარებას;
➢ ხელს უწყობს სტუდენტთა, პროფესიულ სტუდენტთა, აკადემიური, ადმინისტრაციული და
დამხმარე პერსონალის, მასწავლებლებისა და პროფესიული განათლების მასწავლებლების
პიროვნული პოტენციალის რეალიზებასა და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებას;
➢ ნერგავს

მთელი

სიცოცხლის

მანძილზე

სწავლის

(უწყვეტი

განათლების)

სისტემას

საზოგადოების მოთხოვნათა შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
შეთავაზებითა და განხორციელებით;
➢ მხარს უჭერს და განამტკიცებს სტუდენტების, პროფესიული სტუდენტების, თანამშრომლების,
ფაკულტეტებისა და ადმინისტრაციული მმართველობის სტრუქტურების ინიციატივას
უნივერსიტეტის ერთობლივი მართვის კუთხით;
➢ ავითარებს პარტნიორულ ურთიერთობებს ქვეყნისა და უცხოეთის მოწინავე საგანმანათლებლო

დაწესებულებებთან, ხელს უწყობს სტუდენტთა, პროფესიულ სტუდენტთა და აკადემიური
პერსონალის მობილობას.

უნივერსიტეტის ისტორია
სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი განათლებისა და მეცნიერების მძლავრი კერაა შიდა
ქართლში, რომელიც ორი უმაღლესი სასწავლებლის - სსიპ-გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სსიპცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაერთიანების შედეგად ჩამოყალიბდა (საქართველოს მთავრობის
2007 წლის 22 აგვისტოს#176 დადგენილება).
გორისა და ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, რომელთა სამართალ მემკვიდრეც ამჟამად გორის
უნივერსიტეტია, მდიდარი და ღრმა ისტორიული წარსული აქვთ. გორში ჯერ კიდევ 1876 წლის 12
სექტემბერს გაიხსნა ამიერკავკასიის სამასწავლებლო სემინარია, რომელმაც თავისი არსებობის მანძილზე
მრავალი ღვაწლმოსილი პედაგოგი აღუზარდა სამშობლოს. მათ შორის არაერთი გამოჩენილი საზოგადო
მოღვაწეა: ვაჟა- ფშაველა, მიხეილ წინამძღვრიშვილი, ია კარგარეთელი და სხვ.
1935 წლის აგვისტოში გაიხსნა ორწლიანი სამასწავლებლო ინსტიტუტი, რომელიც 1939 წელს გადაკეთდა გორის
სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტად ოთხწლიანი სწავლებით. ინსტიტუტმა მიიღო დიდი
ქართველი პოეტის ნ. ბარათაშვილის სახელი. 1985 წელს მოხდა გორის ნ. ბარათაშვილის სახელობის
სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის რეორგანიზაცია და ინსტიტუტს ეწოდა გორის
სახელმწიფო ეკონომიკური ინსტიტუტი, 1997 წლიდან კი - გორის სახელმწიფო ეკონომიკურჰუმანიტარული ინსტიტუტი. 1999 წლის 16 ივლისს აღნიშნულ უმაღლეს სასწავლებელს მიენიჭა
უნივერსიტეტის სტატუსი.
ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი 1932 წელს დაარსდა, სადაც მხოლოდ ერთი _
აგრობიოლოგიის ფაკულტეტი ფუნქციონირებდა. მომდევნო წლებში მას ახალი ფაკულტეტები დაემატა.
ცხინვალის პედაგოგიური ინსტიტუტი წარმოადგენდა განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის
ცენტრს. ჩამოყალიბების დღიდან ეს სასწავლო კერა ქართველ მეცნიერთა განსაკუთრებულ მხარდაჭერას
გრძნობდა.
ქართულ-ოსური კონფლიქტის შემდეგ, 1991 წლიდან ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიურმა ინსტიტუტმა
ქ. გორში განაგრძო ფუნქციონირება. მიუხედავად მწირი მატერიალური ბაზისა, ინსტიტუტის კოლექტივმა
შეძლო სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა და მაღალკვალიფიციური კადრებით შეინარჩუნა სწავლების
ხარისხი. 2000 წლის 16 ივნისს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ცხინვალის პედაგოგიურ
ინსტიტუტს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსი მიენიჭა.
აღნიშნულ უმაღლეს სასწავლებლებში სხვადასხვა პერიოდში სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმიანობას ეწეოდნენ
ისეთი დიდი მეცნიერები და საზოგადო მოღვაწეები, როგორებიც იყვნენ: გ. ახვლედიანი, ე. მეტრეველი, ა.
ჩიქობავა, თ. უთურგაიძე, გ. ჟორდანია, ზ. სარჯველაძე, ს. გაჩეჩილაძე, ს. ხუციშვილი, ვ. თოფურია, ს.
მაკალათია, გ. მერკვილაძე, დ. თევზაძედასხვ.
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 დეკემბრის N458 დადგენილებით საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი გორის სასწავლო უნივერსიტეტი რეორგანიზებულ იქნა არასამეწარმეო
(არაკომერციულ) იურიდიულ პირად - გორის სასწავლო უნივერსიტეტად.
სსიპ - გორის სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დაგენილება #09-90 19.06.2012
მიხედვით, უნივერსიტეტის სახელწოდება შეიცვალა და ჩამოყალიბდა შემდეგი სახით: „გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი“

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ერთერთი პრიორიტეტული
სტრატეგიული

მიმართულებაა

მოთხოვნადი

პროფესიული

საზოგადოებისათვის

საგანმანათლებლო

შრომის

პროგრამების

ბაზარზე
შეთავაზება,

რისთვისაც უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს პროფესიული განათლების ცენტრი.

ცენტრის მიზანია:
➢ პროფესიული

საგანმანათლებლო

საგანმანათლებლო

პროგრამების,

პროგრამების,
პროფესიული

აგრეთვე,
მომზადების

მოკლე

ციკლის

პროგრამების

და

ეროვნული

და

პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელება;
➢ თანამედროვე
საერთაშორისო

მოთხოვნების

შესაბამისი

კვალიფიკაციის

მქონე,

ღირებულებების მატარებელი და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე

კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება;
➢ მთელი

სიცოცხლის

მრავალსაფეხურიანობისა

განმავლობაში
და

სწავლის

მრავალფეროვნების

შესაძლებლობის,

სწავლების

გათვალისწინებით,

ერთიანი

პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნაში მონაწილეობის მიღება;
➢ პროფესიული

საგანმანათლებლო

პროგრამების

დაგეგმვისა

და

განხორციელების

პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებლების მონაწილეობის ხელშეწყობა;
➢ პროფესიული განათლების მქონე კვალიფიციურ კადრებზე მოთხოვნების დაკმაყოფილება.

ცენტრის საქმიანობა მოიცავს სხვადასხვა აქტივობების განხორციელებას, კერძოდ:
➢ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და განვითარების პროცესის,
პროფესიული პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას;
➢ პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვის და პროფესიული განათლების მასწავლებელთა
მოწვევის პროცედურების ორგანიზებას, სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებას;
➢

პროფესიული

სტუდენტების

კარიერულ

ურთიერთობის პროცესის წარმართვას;

განვითარებასთან

და

დამსაქმებლებთან

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პარტნიორი ორგანიზაციები:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

გორის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
შპს „გორმედი“
შპს „იავნანა“
შპს „იმედი და მარიამი“
შპს „ქება“
შპს „აგროკომი“
შპს „ელექტრონიქსი“
შპს „სმაილი“
შპს „დეილი“
შპს „რითეილჯგუფი“
შ.პ.ს ,,სანტე ჯი ემ თი პროდუქტები’’
ი/მ ირმა კიტრიაშვილი რძის გადამამუშავებელი საწარმო
შ.პ.ს ,, ფიფქია“ ნაყინის საწარმო
გორის მუნიციპალიტეტის მერია

•

გორის მუნიციპალიტეტისსაკრებულო
სსიპ ქ.გორის №2საჯარო სკოლა
სსიპ ქ.გორის №4საჯარო სკოლა
შ.პ.ს „გითანა“
შ.პ.ს „გორელლი“
შ.პ.ს ,,ბავშვთა სამყარო“
ი/მ ნელი კასრაძე „ბავშვთა დამოზარდთა გასართობი ცენტრი ცისარტყელა“
სსიპ ქ.გორის №10 საჯარო სკოლა
შპს „აგროქართლი“
ქ.გორის საჯარობიბლიოთეკა
გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტო;
შ.პ.ს „გეო“
შ.პ.ს „მალხაზ პაიჭაძე“
ა.ა.ი.პ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო
„საზოგადოება ბილიკი“
შ.პ.ს „მასტერ პლიუსი“
სს „გორმედთან
სს „იავნანასთან“
„საქველმოქმედო ფონდის საქართველოს კარიტასი“
შ.პ.ს „კავკასიის ავტოიმპორტი“
შ.პ.ს „ჯენერალ ლოგისტიკა“
შ.პ.ს „მონტე“
შ.პ.ს „ქება 2010“
შ.პ.ს „სმაილი“

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

❖

ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

➢ ბუღალტრული აღრიცხვა
➢ საოფისე საქმე
➢ ღონისძიების ორგანიზება
➢ რძის პროდუქტების წარმოება
➢ საბიბლიოთეკო საქმე
➢ ფარმაცია (სააფთიაქო)
➢ საექთნო განათლება
➢ აღმზრდელი
➢ საფინანსო სერვისები
➢ სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა
➢ აზომვით ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება
➢ კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

➢

ბუღალტრული აღრიცხვა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
•
•

მოცულობა: 99 კრედიტი
ხანგრძლივობა: 66 სასწავლო კვირა

პროგრამაზედაშვებისწინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება

პროგრამის მიზნები:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა,
რომელიც მოამზადებს და შრომის ბაზარს შესთავაზებს კვალიფიციურ ბუღალტერს, რომელიც შეძლებს
მონაწილეობის მიღებას სამეწარმეო, არასამეწარმეო, სახელმწიფო ორგანიზაციის/დაწესებულების ან
პირის სააღრიცხვო პოლიტიკის დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და წარმართვაში; ფინანსური, ბუღალტრული
ანგარიშებისა და ჩანაწერების შემოწმებასა და ანალიზს, რათა უზრუნველყოს მათი შესაბამისობა
დადგენილ კანონმდებლობასა და სტანდარტებთან; განახორციელებს ბუღალტრულ გატარებებს;
შეადგენს და დადგენილი წესით წარადგენს საგადასახადო დეკლარაციებს; უზრუნველყოფს
საგადასახადო ვალდებულებების გადარიცხვას სახელმწიფო ბიუჯეტში; ასევე შეძლებს ფინანსურ
ანგარიშგების, პირველად სააღრიცხვო და სხვადასხვა სახის ფინანსურ დოკუმენტაციის შედგენას გარე
და შიდა მომხმარებლებისათვის.

სწავლის შედეგები :

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1.

შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა

2.

შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს (სააღრიცხვო დოკუმენტები)

3.

აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები

4.

შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები

5.

მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება

6.

აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა ეკონომიკური საქმიანობის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით

7.

აწარმოოს კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვაზე

8.

აწარმოოს მმართველობითი აღრიცხვა

9.

შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი.

➢

საოფისე საქმე

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია საოფისე საქმეში

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
•
•

მოცულობა: 59 კრედიტი
ხანგრძლივობა: 40 სასწავლო კვირა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება

პროგრამისმიზნები:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს კვალიფიციური ადმინისტრაციული დამხმარე
პერსონალის მომზადება, რომელიც შეძლებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დაწესებულების
აქტივობების დაგეგმვას, მართვასა და დაწესებულების დოკუმენტბრუნვის წარმოებას;

სწავლის შედეგები :

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

დაგეგმოს შეხვედრები და მივლინებები
მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის დაგეგმვაში
აწარმოოს მიმოწერა სხვადასხვა საკითხებზე
მოამზადოს დოკუმენტების პროექტები
მართოს ორგანიზაციის დოკუმენტბრუნვა
კოორდინირება გაუწიოს ორგანიზაციული ქვედანაყოფების საქმიანობას
უზრუნველყოს ინფორმაციის გაცვლა ორგანიზაციის სხვადასხვა ქვეგანყოფილებას შორის.

➢

ღონისძიების ორგანიზება

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ღონისძიების ორგანიზებაში

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
•
•

მოცულობა: 61 კრედიტი
ხანგრძლივობა: 40 სასწავლო კვირა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება

პროგრამის მიზნები:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ღონისძიების ორგანიზატორს, რომელიც საკუთარი
კომპეტენციის ფარგლებში გეგმავს, კოორდინირებასა და ორგანიზებას უწევს ყველა სახის ღონისძიების
მომზადებასა და გამართვას.

სწავლის შედეგები :

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.

➢

მისანიჭებელი

რძის პროდუქტების წარმოება

კვალიფიკაცია:

საშუალო

პროფესიული

კვალიფიკაცია

სასურსათო

პროდუქტების

წარმოებაში

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
•
•

მოცულობა: 85 კრედიტი
ხანგრძლივობა: 55 სასწავლო კვირა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება

პროგრამის მიზნები:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია წარმოება და გადამუშავების სფეროსთვის, კერძოდ კი,
სასურსათო
პროდუქტების
წარმოებისთვის
შრომის
ბაზარი
უზრუნველყოფილ
იქნას კონკურენტუნარიან კადრით.

სწავლის შედეგები :

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1.

რძის პროდუქტის წარმოებისთვის შეარჩიოს ნედლეული

2.

რძის პროდუქტის წარმოებისთვის შეაფასოს ნედლეული

3.

ტექნოლოგიური რეჟიმების დაცვით დაამზადოს:

•

არაჟანი

•

ყველი

•

გეოგრაფიული აღნიშვნის მქონე რძის პროდუქტები

•

კარაქი

•

ნაყინი

•

რძის კონსერვები

•

ხაჭო

•

სასმელი რძე

•

სასმელი რძემჟავა პროდუქტები

4.

გადაამუშაოს დო და შრატი

5.

მოუაროს რძის პროდუქტის წარმოებაში გამოსაყენებელ მანქანა-დანადგარებს

6.

მოამზადოს რძის პროდუქცია სარეალიზაციოდ.

➢

საბიბლიოთეკო საქმე

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია საბიბლიოთეკო საქმეში

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
•
მოცულობა: 94 კრედიტი
•
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 63 სასწავლო კვირა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება

პროგრამის მიზნები:

საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის მიზანია, შემუშავებულ იქნას პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს პირს, მიიღოს ფართო განათლება და
ძირითადი ცოდნა საბიბლიოთეკო სფეროში; აგრეთვე, განუვითაროს ის აუცილებელი უნარები და
კომპეტენციები, რომლებიც საჭიროა როგორც შრომის ბაზარზე გასასვლელად, ასევე სწავლის
გასაგრძელებლად, როგორც ფორმალურ, ისე, არაფორმალურ საგანმანათლებლო სისტემებში.

სწავლის შედეგები: პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
•
ბიბლიოთეკის სივრცის ორგანიზება
•
ფონდის დაკომპლექტება
•
ფონდის მართვა
•
ფონდის დაცვა
•
საცნობარო-საინფორმაციო მუშაობა
•
საბიბლიოთეკო მომსახურება
•
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება

➢

საექთნო განათლება

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
•
•

მოცულობა: 180 კრედიტი
ხანგრძლივობა: 125 სასწავლო კვირა

პროგრამაზედაშვებისწინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება

პროგრამის მიზნები:

კონ

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე
კურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთანი.

სწავლის შედეგები :

კურსდამთავრებულს 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.

➢

აღმზრდელი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სკოლამდელ აღზრდაში

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
•
•

მოცულობა: 116 კრედიტი
ხანგრძლივობა: 83 სასწავლო კვირა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება

პროგრამისმიზნები:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, აღმზრდელის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო
დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის (შემდგომში –
პროგრამა) მიზანია კვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც შეძლებს ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში
ბავშვზე ზრუნვას, მის აღზრდას და განვითარებას. ამ მიზნებისთვის აღმზრდელმა უნდა უზრუნველყოს
უსაფრთხო და განმავითარებელი სააღმზრდელო გარემო და ამ პროცესში შეძლოს ბავშვის ოჯახთან,
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების კოლექტივთან, სფეროს
წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია და საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა

სწავლის შედეგები :

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1. ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი
2. თავისებურებების, ინტერესების, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით;
3. მრავალფეროვანი, მასტიმულირებელი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის დაგეგმვა და
4. მართვა;
5. ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება;
6. წარმატებული, უსაფრთხო, მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა.

➢

ფარმაცია (სააფთიაქო)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ფარმაციაში

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
•
•

მოცულობა: 123 კრედიტი
ხანგრძლივობა: 86 სასწავლო კვირა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება

პროგრამის მიზნები:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, შემუშავებულ იქნას ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამა,
რომელიც ჯანდაცვის სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან კადრის აღზრდას, კერძოდ,
პროფესიული კადრების მომზადებას, 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;

სწავლის შედეგები :

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1. შეამოწმოს პროდუქცია ვიზუალურად
2. დაადგინოს თანხმლებ დოკუმენტაციასთან იგივეობა
3. შეამოწმოს სასაქონლო ნიშნები და რაოდენობა
4. განათავსოს პროდუქცია სათანადო ადგილზე
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.

➢

მისანიჭებელი

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

კვალიფიკაცია:

საშუალო

პროფესიული

კვალიფიკაცია

კომპიუტერულ

ქსელსა

და

სისტემებში
პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
•
•

მოცულობა: 90 კრედიტი
ხანგრძლივობა: 63 სასწავლო კვირა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება

პროგრამის მიზნები:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების კვალიფიცირებული
სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს კომპიუტერის აპარატურულ-პროგრამული უზრუნველყოფის,
მცირე ზომის ქსელების ორგანიზებისა და გამართვის, ბაზისური სერვერული სერვისების ადმინისტრირების
უნარ-ჩვევებს; აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და
ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ
ნაბიჯებს.

სწავლის შედეგები :

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

სერვერული ინფრასტრუქტურისგამართვისთვის საჭირო პროცედურების აღწერა;
Windows და Linux სერვერული ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია;
ცენტრალური დირექტორიების სერვისების (Directory Service) ბაზისური ადმინისტრირება;
ქსელური მისამართების მართვის სისტემის (DHCP) ბაზისური ადმინისტრირება;
დომეინური სახელების სერვერის (DNS) ბაზისური ადმინისტრირება;
ფაილური და ბეჭვდის სერვერის ბაზისური მართვა;
სერვერის ვირტუალიზაციის ტექნოლოგიის ბაზისური გამართვა.
Linux-ის საინსტალაციო პაკეტების მართვა;
Linux-სა და UNIX-ს ოპერაციული სისტემების ბრძანებების გამოყენება;
Linux-ის ფაილური სისტემის მართვა;
კომპიუტერული ქსელის ფიზიკური და ლოგიკური ტოპოლოგიის ბაზისური გამართვა;
სტატიკური მარშრუტის კონფიგურირება;
დინამიური მარშრუტიზაციის ბაზისური კონფიგურირება;
კომუტატორის ბაზისური კონფიგურირება;
ვირტუალური ლოკალური ქსელის ბაზისური კონფიგურირება.

➢

საფინანსო სერვისები

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია საფინანსო სერვისებში

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
•
•

მოცულობა: 52 კრედიტი
ხანგრძლივობა: 35 სასწავლო კვირა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:

•
•

საბაზო განათლება
არანაკლებ 17 წელი

პროგრამის მიზნები:

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

სწავლის შედეგები :

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1.
2.
3.
4.
5.

აწარმოოს ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტებში
აწარმოოს ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორება საბანკო დაწესებულებებში
განახორციელოს სალარო და საბანკო ოპერაციები
შესთავაზოს კლიენტებს საბანკო პროდუქტები
ეფექტურად მოემსახუროს კლიენტებს.

➢

აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს

შესრულებაში
პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
•
•

მოცულობა: 90 კრედიტი
ხანგრძლივობა: 67 სასწავლო კვირა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება

პროგრამის მიზნები:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, შემუშავებულ იქნას ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამა,
რომლებიც
აზომვით-ტოპოგრაფიული
სამუშაოს
შესრულების
სფეროსთვის
უზრუნველყოფს
კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე მომზადდებიან კადრები
აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულების მიმართულებით, რომლებიც შეძლებენ თანამედროვე
სტანდარტების შესაბამისად სხვადასხვა სირთულისა და ტიპის სამუშაოს შესრულებას.

სწავლის შედეგები :

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

მოახდინოს კომუნიკაციების აგეგმვა
შეადგინოს ორთოფოტო გეგმა
შექმნას საყრდენი და სიმაღლური გეოდეზიური ქსელი
მოახდინოს გეომორფოლოგიური აგეგმვა
შეასრულოს დაკვალვითი სამუშაოები
შეასრულოს საკადასტრო აზომვები.

➢

სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ლოგისტიკაში

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
•
•

მოცულობა: 69 კრედიტი
ხანგრძლივობა: 53 სასწავლო კვირა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება

პროგრამის მიზნები:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა,
რომელიც სატვირტო გადაზიდვების სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან კადრს,
რომელმაც იცის სატრანსპორტო, სასაწყობო, დოკუმენტაციის შევსება; ტვირთის შენახვა საწყობში;
ნაშთების კონტროლი; სატვირთო გადაზიდვების დაგეგმვა; ტრანსპორტის სახეების აღწერა და შესაბამისი
ტრანსპორტის სახის შერჩევა; გუნდური მუშაობა; მონიტორინგი და შეფასება; შეკვეთის გაფორმება;
ტვირთის ჩატვირთვა/გადმოტვირთვის ზედამხედველობა; გადაზიდვების მონიტორინგი. პროგრამის
მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც დაკისრებულ მოვალეობას
შეასრულებენ პროფესიული ეთიკის, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. ამასთან,
სპეციალისტები აღჭურვილი იქნებიან პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით.

სწავლის შედეგები :

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

დაგეგმოს სატვირთო გადაზიდვები;
გააფორმოს შეკვეთა;
განახორციელოს გადაზიდვების მონიტორინგი;
შეავსოს სატრანსპორტო დოკუმენტაცია;
გადაზიდვების დროს გამოთვალოს ლოგისტიკური დანახარჯები;
მიიღოს ტვირთი საწყობში;
გააკონტროლოს ნაშთები.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსმ) და
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირების
სასწავლო პროცესში ჩართვის წესი

1. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სწავლებისა და სწავლის პროცესში ჩართულობას
უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ადაპტირებული სასწავლო გარემოთი, რაც გულისხმობს:
ა)
უნივერსიტეტის
შენობაში
თავისუფლად
შეღწევის
შესაძლებლობას; ბ)
აუცილებლობის შემთხვევაში დაცვა-უსაფრთხოების მუშაკის/მუშაკების გამოყოფას შეუფერხებელი
გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით უნივერსიტეტის მთელ ტერიტორიაზე.
2. საჭიროების შემთხვევაში, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული
სტუდენტისათვის უნივერსიტეტის მიერ მუშავდება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, რომელიც
ეფუძნება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას/მოდულს და წარმოადგენს მის მოდიფიკაციას
(მისაღწევი სწავლის შედეგების თვისობრივ ან რაოდენობრივ ცვლილებას) და/ან აკომოდაციას (სწავლებისა და
შეფასების მიდგომებში ცვლილებას მისაღწევი სწავლის შედეგების ცვლილების გარეშე) და შესაბამისად,
აზუსტებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტისთვის საჭირო
დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურებას. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა გამოიყენება როგორც
სახელმძღვანელო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტის
საგანმანათლებლო პროცესის განხორციელებისთვის. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტის მიმდინარე შეფასება
ხორციელდება ინდივიდუალურად, განსაზღვრულ მისაღწევ სწავლის შედეგებთან მიმართებით, ხოლო
საბოლოო შეფასება და კრედიტების მინიჭება - პროფესიულის საგანმანათლებლო პროგრამის/მოდულის
მოთხოვნებთან მიმართებით.
3. ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას შეიმუშავებს პროფესიული განათლების ცენტრის
ხელმძღვანელი ან/და ხარისხის მართვის მენეჯერი შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
ხელმძღვანელთან ერთად და დასამტკიცებლად წარუდგენს უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს.

პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულ
პროფესიულ (მოდულურ) საგანმანათლებლო პროგრამებზე.
1. პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.
2. განმავითარებელი შეფასება სწავლის პროცესის შეფასებაა, რომელიც აკონტროლებს პროფესიული
სტუდენტის განვითარების დინამიკას და მისი მიზანია პროფესიული სტუდენტის დახმარება
უკუკავშირის მიწოდების გზით. განმავითარებელი შეფასება საკონტაქტო საათის აქტივობათა
განუყოფელი ნაწილია და ის პროფესიული მასწავლებლის გადაწყვეტილებით შესაძლოა
განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.
3. განმსაზღვრელი შეფასება ემსახურება მიღწეული სწავლის შედეგის ან შედეგების ერთობლიობის
საბოლოო შეფასებას მოდულით განსაზღვრული შესრულების კრიტერიუმების შესაბამისად. ის
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.
4. უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მოითხოვოს
სწავლის შედეგის დადასტურება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებამდე ან იმ
მოდულის დაწყებამდე, რომლის წინაპირობაც არის მოდული, რომლის შედეგიც ვერ დადასტურდა.
პროფესიულ სტუდენტს ზემოაღნიშნული უფლების რეალიზების საშუალება ერთი სწავლის შედეგის
ფარგლებში
ეძლევა
მხოლოდ
ორჯერ.
5. ერთი სწავლის შედეგის ფარგლებში სწავლის შედეგის ორჯერ ვერ დადასტურების შემთხვევაში,
პროფესიულ სტუდენტს უფლება ეძლევა განმეორებით გაიაროს მოდული, რისთვისაც ვალდებულია
გადაიხადოს ზემოაღნიშნული მოდულის განმეორებით გავლის საფასური, რომელიც განისაზღვრება
პროფესიული სტუდენტისათვის მისანიჭებელი კრედიტების რაოდენობის შესაბამისად, ხოლო ერთი
კრედიტის
ღირებულება
კი
განისაზღვრება
წინამდებარე
წესის
მიხედვით.
6. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს შეფასების შედეგის გაცნობიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში
აპელაციის წესით ერთჯერადად გაასაჩივროს აღნიშნული შეფასება რექტორის სახელზე წარდგენილი
პირადი განცხადების საფუძველზე. მოცემულ შემთხვევაში რექტორის ბრძანების საფუძველზე იქმნება
საკითხის შემსწავლელი დროებით კომისია (კომისიის შემადგენლობაში შედიან: პროფესიული
განათლების ცენტრის ხელმძღვანელი; სასწავლო პროცესის მენეჯერი; ხარისხის მართვის მენეჯერი;
პროგრამის ხელმძღვანელი და შესაბამისი მოდულის პროფესიული განათლების მასწავლებელი) და
განისაზღვრება საკითხის განხილვის ვადა. კომისია პროფესიული სტუდენტის განცხადების
სრულყოფილად და სამართლიანად განხილვის მიზნით გადახედავს და აფასებს შესრულების
მტკიცებულებას ან თავიდან ახორციელებს პროფესიული სტუდენტის განმსაზღვრელ შეფასებას,
რომლის შედეგების საფუძელზე ოქმის სახით აფორმებს პასუხს პროფესიული სტუდენტის განცხადებაზე.
აღნიშნული პასუხი პროფესიულ სტუდენტს უნდა ეცნობოს დაუყონებლივ.
7. კალენდარულ გეგმასა და შეფასების ინსტრუმენტს შეიმუშავებს პროფესიული განათლების
მასწავლებელი და მოდულის დაწყებამდე 15 სამუშაო დღით ადრე წარუდგენს ხარისხის მართვის
მენეჯერს და სასწავლო პროცესის მენეჯერს, რომლებიც განიხილავენ და ვერიფიკაციის შემთხვევაში
ადასტურებენ მათ. პროფესიული განათლების მასწავლებელი უფლებამოსილია თავად გადაწყვიტოს თუ
რომელ
კრიტერიუმს
გამოიყენებს
შეფასების
ინსტრუმენტის
შემუშავებისას.

8. შესრულების მტკიცებულება წარმოადგენს შესაფასებელი პირის მიერ სწავლის შედეგის მიღწევის
მატერიალური ან ციფრული სახით დადასტურებას. ყველა სწავლის შედეგი დადასტურებული უნდა
იქნას
შესაბამისი
მტკიცებულებით.
9. შესრულების მტკიცებულებების შეგროვებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება პროფესიული განათლების
მასწავლებელს, რომელიც აღნიშნულ მტკიცებულებებს ათავსებს პროფესიული სტუდენტის
პორტფოლიოში, ხოლო მოდულის დასრულების შემდეგ გადასცემს სასწავლო პროცესის მენეჯერს.
10. შესრულების მტკიცებულებები ინახება კვალიფიკაციის მინიჭებიდან 3 წლის ვადით, რის შემდეგაც
ხორციელდება მათი განადგურება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
11. იმ შესაფასებელ პირთა შერსრულების მტკიცებულებები, რომელთაც არ მიენიჭათ კვალიფიკაცია,
ინახება პროგრამის დასრულებიდან 3 წლის ვადით.
12. შესრულების მტკიცებულებები მოიცავს შესაფასებელი პირის იდენტიფიცირების საშუალებას.
13. სწავლის შედეგი დადასტურებულად ითვლება, თუ შესაფასებელი პირი დადებითად შეფასდა
შეფასების
კრიტერიუმების
მიხედვით.
14. კონკრეტული მოდულის ფარგლებში შესაძლებელია რამდენიმე სწავლის შედეგის ერთდროულად
დადასტურება.
15. პროფესიული სტუდენტის მიერ დადასტურებული სწავლის შედეგი ფორმდება პროფესიული
სტუდენტის შეფასების უწყისით.
16. პროფესიული სტუდენტი, რომელიც სრულად ვერ ითვისებს პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის ყველა მოდულს და წყვეტს სწავლას, უფლებამოსილია მოითხოვოს სერთიფიკატი განვლილი
მოდულების/სწავლის შედეგების შესახებ.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: გორი, ჭავჭავაძის 53
გორი, აღმაშენებლის 124
გორი, ბესიკის 2

ტელეფონი: 0370 272616;
0370 27 9216
contact@gu.edu.ge
ვებგვერდი: http://gu.edu.ge/ge/
http://gu.edu.ge/ge/studies/profesiuli-ganatlebis-centri
საკონტაქტო პირი: ნინო მაზმიშილი

