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დამტკიცებულია 
სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 

2014   წლის 25 ივლისის 
#1245 დადგენილებით 
 
 
 

დურგალი-040952 
Joiner 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 
I. პროფესიული პროგრამის სახელწოდება:  დურგალი   
II. პროფესიული განათლების საფეხური: მესამე 
III. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  დურგლის მესამე საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია 

IV. პროგრამის მოცულობა: 60 კრედიტი (1 კრედიტი - 25სთ), სულ 1500 საათი, 40 %-24 კრედიტი (600 საათი) 
სასწავლო კომპონენტისათვის ( საკონტაქტო საათი- 255,  შუალედური/დასკვნითი შეფასება- 56, 
დამოუკიდებელი-289). 60 %-36 კრედიტი (900 საათი) პრაქტიკის კომპონენტისათვის (პრაქტიკის საათი- 876, 
შუალედური/დასკვნითი შეფასება- 24) (პროგრამის აღწერა იხ. დანართი 1) 
V. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  მესამე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა საბაზო 
განათლება. 

დამატებითი მოთხოვნა: პრაქტიკის მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის 
გამოცდილება. 

 

VI. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:  
დურგლის საქმიანობის სფეროს წარმოადგეს მერქანი -  ერთერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული 

რესურსი. იგი  უძველესი კონსტრუქციული მასალაა,  რომელსაც  ადამიანთა  საზოგადოება  იყენებდა          
ადრეული  პერიოდიდან.  კაცობრიობის მატერიალური კულტურის განვითარება მჭიდროდაა 
დაკავშირებული მერქნის სულ უფრო მზარდ გამოყენებასთან ყოფა-ცხოვრებაში, მშენებლობაში, 
ხელოვნებასა     და სხვა მრავალ დარგში. 

მეცნიერებისა   და   ტექნიკის   მიღწევებმა   გააფართოვა   მერქნის   გადამუშავების  შესაძლებლობები  
და   ამჟამად   მისი   უფრო   რაციონალურად გამოყენებისთვის   მასიური მერქნისაგან მიღებული 
დახერხილი მასალების, ნამზადებისა და    დეტალების გვერდით გამოიყენება თვისებებშეცვლილი მერქნის 
სახეებიც –მერქნის ბოჭკოსა და ბურბუშელის ფილების, შპონის, ფანერის, ნაფოტის და 
მოდიფიცირებული მერქნის სახით.   დამხმარე   მასალები         ფისების,   წებოების,   ლაქების   და   
საღებავების   სახით.   ნახევარფაბრიკატებისა  და   ნაკეთობის   დამზადების ტექნოლოგიური პროცესები 
მოითხოვს შესაბამისი ხელის ინსრუმენტების და მანქანა-დანადგარების მუშაობის პრინციპების ცოდნას. 
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის  დურგალი, რომელმაც იცის  სამუშაო ადგილის მოწყობა, 
წინასწარ   გათვალისწინებულ ადგილზე დასამუშავებელი მასალების განთავსება, შეუძლია  მარტივი მზომი 
ინსტრუმენტების, ხელსაწყოების და სამარჯვების  მოხმარება, ასევე ხელის სამუშაო  იარაღების (მექანიკური, 
პნევმატური და ელექტრო) შერჩევა და გამოყენება, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დამცავი 
საშუალებების მოხმარება. საბაზო დონეზე იცის ხისა და ხის მასალის   სახეობები და მათი მახასიათებლები.      
საბაზო დონეზე იცის პროფესიული ტერმინოლოგია ქართულ ენაზე.    
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VII. სწავლის შედეგი:   
 

ცოდნა და 
გაცნობიერება 

აქვს  სფეროსათვის 
დამახასიათებელი ძირითადი 
ფაქტების, პრინციპების, 
პროცესებისა და ზოგადი 
კონცეფციების ცოდნა, 
აცნობიერებს   გართულებული       
ამოცანების შესასრულებლად 
აუცილებელ ნაბიჯებს; 

იცის, რომ  პასუხისმგებელია სამუშაოს 
შესრულებასა და სამუშაო პროცესში კოლეგებთან 
ურთიერთობაზე.              ზედამხედველობს და 
აკონტროლებს როგორც      არასტანდარტული,      
ასევე      სტანდარტული      ოპერაციების 
შესრულებას  და  ხშირად  მათ  კომბინირებას.    
იცის     შესწავლილი  აქვს სატყეო საქონლის სახეები 
და მათი ფიზიკურ- მექანიკური თვისებები. შეუძლია   
ესკიზებისა  და    ნახაზების   წაკითხვა    და    
გაგება.     ხის პროდუქციის დადგენილი ხარისხის  
განსაზღვრა.სადურგლო    ნაკეთობის ესკიზისა     და  
მარტივი  ნახაზის         შედგენა.   საბაზო  დონეზე  
ფლობს პროფესიულ სიტყვათა მარაგს,  ავეჯის  
ისტორიასა და  დიზაინს. 

ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენების 
უნარი 

შეუძლია გამოიყენოს სფეროს 
სპეციფიკისათვის 
დამახასიათებელი უნარების 
ფართო სპექტრი, შეაფასოს 
დავალებების შესასრულებლად 
სხვადასხვა  მიდგომა, შეარჩიოს    
და  მიუსადაგოს    სათანადო    
მეთოდები, ინსტრუმენტები და 
მასალები. 

მესამე საფეხურის დურგალს პრაქტიკულად უკვე 
შეუძლია ისეთი სამუშაოების შესრულება, რომელიც 
მოითხოვს  ხის მასალის გაზომვას, ხელის 
პნევმატური, მექანიკური და ელექტრო იარაღების 
გამოყენებას მარტივი სადურგლო ნაკეთობის 
დასამზადებლად. 

დასკვნის 
უნარი 

შეუძლია განსხვავებულ 
სიტუაციებში წამოქმნილი 
პრობლემების გადასაჭრელად 
ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით 
სარგებლობა, მათი შეფასება და 
ანალიზი. 

შეუძლია მუშაობის შეფერხების მიზეზების 
დადგენა, ხელსაწყოებისა და მჭრელი იარაღების 
ტექნიკური პასპორტისა და  საექსპლუატაციო 
ინსტრუქციების  გამოყენება, ხელმძღვანელთან 
კონსულტაციის შემდეგ შეფერხების მიზეზების 
დადგენა და  დასკვნის გამოტანა  მათ 
აღმოსაფხფხვრელად. 

კომუნიკა 
ციის 
უნარი 

შეუძლია ზეპირი და 
წერილობითი კომუნიკაცია 
პროფესიასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე განსხვავებულ 
სიტუაციებში, ეფექტიანად 
იყენებს პროფესიულ 
საქმიანობასთან დაკავშირებულ 
საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, 
შეუძლია უცხო ენაზე 
ელემენტარულ თემეზე 
კომუნიკაცია 

აქვს პროფესიულ საკითხებზე დეტალური 
წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარი 
კოლეგებთან და  ხელმძღვანელთან. შეუძლია 
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
წყაროებიდან მოიძიოს  და გამოიყენოს შესაბამისი 
ინფორმაცია წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის 
სრულყოფისთვის. 

სწავლის უნარი შეუძლია წინასწარ 
განსაზღვრული ამოცანების 
ფარგლებში საკუთარ 
სწავლაზე პასუხისმგებლობის 
აღება. 

აქვს    უნარი     და    ნებისყოფა    განაგრძოს     
პროფესიული    ზრდა გამოცდილი 
ხელმძღვანელობის მეთვალყურეობით. 
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ღირებულებები განსხვავებულ  სიტუაციებში  
მოქმედებს 
პროფესიული საქმიანობისათვის 
დამახასიათებელი 
ღირებულებების შესაბამისად. 

აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა, 
კმაყოფილია საკუთარი ხელით 
დამზადებული პროდუქციით. 

 
 
 
VIII. დასაქმების სფერო: პროფესიონალი  დურგალი  მზადაა შეასრულოს  მისი კვალიფიკაციის  შესაბამისი  
სამუშაო  როგორც  სახელმწიფო  ხის დასამუშავებელ  საწარმოში, რომელიც  დაკავებულია  საავეჯო  და 
სამშენებლო  ნაკეთობების  წარმოებით,  ასევე ნებისმიერ  კერძო საწარმოსა  და უცხოურ ფირმაში. 
შესაძლებელია თვითდასაქმება  და ინდივიდუალური  მეწარმეობა. 
 
IX სწავლის შედეგების რუქა 
 

 სასწავლო 
კურსის კოდი სასწავლო კურსის სახელწოდება 

ცო
დ
ნა

 დ
ა 

გა
ცნ

ო
ბი

ერ
ებ
ა 

ცო
დ
ნი

ს 
პრ

აქ
ტ
იკ

აშ
ი 

გა
მო

ყე
ნე
ბი

ს 
 

დ
ას
კვ
ნი

ს 
უ
ნა
რ
ი 

კო
მუ

ნი
კა
ცი

ის
  უ

ნა
რ
ი 

სწ
ავ
ლ
ის

 უ
ნა
რ
ი 

ღ
ირ

ებ
უ
ლ
ებ
ებ
ი 

1. PRSAF03   შრომის უსაფრთხოება + +  +   
2. ENGL307GP1 ინგლისური ენა III + +  +   
3 PRMDF05 ავეჯის კონსტრუირების მეთოდოლოგია + +  +  + 
4. PRSHA05 მერქანმცოდნეობა + +   + + 
5. PRFCR05 სატყეო საქონელმცოდნეობა + +   + + 

6. 
PRCTT05 სადურგლო ისტრუმენტები და მათი 

გამოყენება 
+ +   +  

7. 
PRII105 ინფორმაციული ტექნოლოგიები (შესავალი 

ინფორმატიკაში) 
+ +  + +  

8. PRTE105 სასწავლო პრაქტიკა   1 + + +  +  
9. PRTE205 სასწავლო პრაქტიკა   2 + + +  +  

10. PRIP305 საწარმოო პრაქტიკა  3 + + +  +
 
 
X. სასწავლო გეგმა 

 
 
 

 
№ 

სასწავლ
ო კურსის 
კოდი      

 
 
 
 სასწავლო კურსები/ 
მოდულები 
 

EC
TS

  კ
რ
ედ

იტ
ი\

 ს
აა
თ
ი 

ლ
ექ
ცი

ა 

სე
მი

ნა
რ
ი 

(ჯ
გუ

ფ
ში

 
მუ

შა
ო
ბა

) 

პრ
აქ
ტ
იკ

უ
ლ
ი 

ლ
აბ
ო
რ
ატ

ო
რ
იუ

ლ
ი 

პრ
აქ
ტ
იკ

ა 

სა
კუ

რ
სო

 
სა
მუ

შა
ო

/პ
რ
ო
ექ
ტ
ი

შუ
ალ

ედ
უ
რ
ი 
გა
მო

ცდ
ა 

დ
ას
კვ
ნი

თ
ი 
გა
მო

ცდ
ა 

დ
ამ
ო
უ
კი

დ
ებ
ელ

ი 
მუ

შა
ო
ბა

 

I სემესტრი 

1.  PRSAF03   შრომის უსაფრთხოება  3/75 15  15    6 2 37 
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2.  PRMDF05 ავეჯის კონსტრუირების 
მეთოდოლოგია 

3/75 30      6 2 37 

3.  ENGL307GP1 ინგლისური ენა III 3/75   30    6 2 37 

4.  PRSHA05 მერქანმცოდნეობა 4/100 30  15    6 2 47 
5.  PRFCR05 სატყეო საქონელმცოდნეობა 3/75 15  15    6 2 37 
6.  PRCTT05 სადურგლო ისტრუმენტები 

და მათი გამოყენება 
5/125 30  30    6 2 57 

7.  PRII105 ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები (შესავალი 
ინფორმატიკაში) 

3/75   30    6 2 37 

8.   სასწავლო პრაქტიკა  1 6/150     142  6 2 – 
 

I I სემესტრი 
9.  PRTE205 სასწავლო პრაქტიკა  2 9/225     217  6 2 – 

10. PRIP305 საწარმოო პრაქტიკა  3 21/525     517  6 2 – 
  სულ 60/1500 120  135  876  60 20 289 

 
შენიშვნა: 
 
სასწავლო სემესტრი 20 კვირიანია: 
15 კვირა სასწავლო პროცესისათვის, 3 კვირა შუალედური შეფასებებისათვის, 2 კვირა გამოცდისათვის და 
განმეორებითი გამოცდისათვის. 
მე -7 კვირა I შუალედური შეფასებისათვის; 
მე -14 კვირა II შუალედური შეფასებისათვის; 
მე -18 კვირა III შუალედური შეფასებისათვის;  
მე-19 კვირა გამოცდისათვის, მე-20 კვირა  განმეორებითი გამოცდისათვის (აუცილებელი 10 დღიანი 
ინტერვალის დაცვით). 
 
თითოეულ საგანში შეფასებებისათვის განკუთვნილი დრო - 8 საათი. 
 

1. საგნებისთვის,რომელთაც აქვთ მხოლოდ თეორია (ლექცია/პრაქტიკული/ლაბორატორია) და არა აქვთ 
სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა: 
 

I  შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია, მაქსიმალური შეფასებით 20ქულა; 
II  შუალედური შეფასება  - 2 სთ. თეორია, მაქსიმალური შეფასებით 20 ქულა; 
III   შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია, მაქსიმალური შეფასებით 30 ქულა; 

გამოცდა - 2 სთ. თეორია, მაქსიმალური შეფასებით 30 ქულა; 
 
 

2. საგნებისთვის, რომელთაც აქვთ მხოლოდ სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა:  
I  შუალედური შეფასება - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა,მაქსიმალური შეფასებით 20 ქულა; 
II  შუალედური შეფასება  - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა, მაქსიმალური შეფასებით 20 ქულა; 
III შუალედური შეფასება - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა: მაქსიმალური შეფასებით 30 ქულა   
გამოცდა - სასწავლო  და საწარმოო პრაქტიკა, მაქსიმალური შეფასებით 30 ქულა; 
 
XI. პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა)  
პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს: 

• ლექციაზე დასწრებას/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას;  
• პრაქტიკულ მეცადინეობას;  
• დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  
• სასწავლო პრაქტიკას 
• საწარმოო პრაქტიკას 
• გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი) ჩაბარებას.  
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XII. პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება 
 დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  

• (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  
• (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  
• (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  
• (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  
• (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 
უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  

• (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.   

• (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის 
მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 
 სასწავლო კურსის/მოდულის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა. 

პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი 
გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია.  
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, დასკვნით გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, 
გავიდეს დამატებით გამოცდაზე  არანაკლებ 10 დღეში.  
 
შეფასების ფორმა: 

• შუალედური შეფასება  
• დასკვნითი  შეფასება  

 
შეფასების მეთოდი: 

• ტესტი; 
• წერითი დავალება 
• დაკვირვება 
• ანგარიში/პრეზენტაცია 

 
სტუდენტის ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ სასწავლო  კურსის სილაბუსებში და 
სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკის დღიურებში (დანართი 2, დანართი 3, დანართი 4,) 

 
XIII. სწავლების ფორმები: 

• თეორიული სწავლება; 
• პრაქტიკული მეცადინეობა; 
• სასწავლო პრაქტიკა; 
• საწარმოო პრაქტიკა. 

 
 
 
 
 სწავლების მეთოდები: 
ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პედაგოგს მასალის 
გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის 
ფარგლებში. 
პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-
ჩვევებს უყალიბებს. ამ შემთხვევაში სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს 
ამა თუ იმ მოქმედებას.  
 ჯგუფური (collaborative) მუშაობა – ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფურად დაყოფას და 
მათთვის სასწავლო დავალებების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და 
პარალელურად უზიარებენ თავის მოსაზრებებს ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს 
ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.  
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დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. შედეგის 
მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია 
როგორც მასწავლებლის, ასევე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო 
მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს 
დამოუკიდებლად. 
ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას 
სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული 
ინტერპრეტაცია. 
პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია – პროექტზე მუშაობისას სტუდენტი რეალური პრობლემის 
გადასაჭრელად იყენებს შეძენილ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. პროექტზე მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, 
პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის შესაბამისად. პროექტი 
განხორციელებლად ჩაითვლება, თუ მისი შედეგები თვალსაჩინოდ და დამაჯერებლად , კორექტული ფორმით 
არის წარმოდგენილი. იგი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, წყვილებში ან ჯგუფურად 
თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება – იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის თითოეული 
წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ თვითონ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს საგნის 
უკეთ შესწავლაში. ჯგუფის თითოეული წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება 
საკითხს.  
ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. ამ მეთოდს მიეკუთვნება ლექცია, თხრობა, საუბარი და სხვ. 
აღნიშნულ პროცესში პედაგოგი სიტყვების საშუალებით გადასცემს, ხსნის სასწავლო მასალას, ხოლო 
სტუდენტები მოსმენით, დამახსოვრებითა და გააზრებით მას აქტიურად აღიქვამენ და ითვისებენ. 
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის 
პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას. 
წერითი მუშაობის მეთოდი - რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ამონაწერებისა და 
ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესეს შესრულება და სხვ. 
 
XIV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელ ადამიანური 
რესურსების შესახებ: (იხ. დანართი 5.) 
 

კოდი კურსი/მოდული/საგანი სახელი, გვარი კვალიფიკაცია 
PRSAF03   შრომის უსაფრთხოება მარინა ჯიქია ინჟინერი 
ENGL307GP1 ინგლისური ენა III ფეტელავა სოფიკო ინგლისური ენის 

სპეციალისტი 
PRMDF05 ავეჯის კონსტრუირების 

მეთოდოლოგია 
მარინა ტეფნაძე ხის დამუშავების ინჟინერ–

ტექნოლოგი 

PRSHA05 მერქანმცოდნეობა 
მარინა ტეფნაძე ხის დამუშავების ინჟინერ–

ტექნოლოგი 
PRFCR05 სატყეო  

საქონელმცოდნეობა 
მარინა ტეფნაძე ხის დამუშავების ინჟინერ–

ტექნოლოგი 
PRCTT05 სადურგლო 

ისტრუმენტები და მათი 
გამოყენება 

ზაური ჩიტიძე ინჟინერ–მექანიკოსი 
 

PRII105 
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები (შესავალი 
ინფორმატიკაში) 

ელენე 
ოქრომელიძე 

ინჟინერ-
სისტემოტექნიკოსი 

PRTE105 სასწავლო პრაქტიკა  1 იგორ გელაშვილი ინჟინერ–მექანიკოსი 
PRTE205 სასწავლო პრაქტიკა  2 მარინა ტეფნაძე ხის დამუშავების ინჟინერ–

ტექნოლოგი 
PRIP305 საწარმოო პრაქტიკა  3 მარინა ტეფნაძე ხის დამუშავების ინჟინერ–

ტექნოლოგი 
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XV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური 
რესურსის შესახებ: 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დურგლის პროფესიული სწავლებისათვის განკუთვნილი 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა : 

 
სასწავლო აუდიტორიები მდებარეობს სტუ-ს პირველ კორპუსში. აქ არის დურგლის პროფესიის მისაღებად 
საჭირო ხელსაწყოები, კომპიუტერები, თვალსაჩინო და სადემონსტრაციო მასალები.   
 
XVI. სასწავლო პრაქტიკა /საწარმოო პრაქტიკა 
სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკა განხორციელდება სტუ-ს პირველ კორპუსში – ,,მერქნული მასალების 
დამზადებისა და დამუშავების სასწავლო სამეცნიერო ცენტრში“. ( იხ. დანართი 6). 
 
 
XVII. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა: საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის 
შესაბამისად.  
 
პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები                           მარინე ტეფნაძე 
 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის    
სამსახურის უფროსი                                                                                                          მანანა მოისწრაფიშვილი  
 
ფაკულტეტის დეკანი   ოთარ გელაშვილი 
 
 

მიღებულია 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 
  ოქმი # 9.  23. 07. 2014 წ. 
 
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე   ოთარ გელაშვილი 
 
 

შეთანხმებულია 
სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის  ხელმძღვანელი                                                                                             გიორგი ძიძიგური 


