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პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი - 040951 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 
 

I. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:   პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი  
II. პროფესიული განათლების საფეხური:  მესამე 
III. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  მესამე საფეხურის პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი  
IV. პროგრამის მოცულობა:  60 კრედიტი (1 კრედიტი - 25სთ), სულ 1500 საათი. 
 აქედან: 60% – 36 კრედიტი (900 სთ) სასწავლო კომპონენტისათვის (საკონტაქტო საათი 405, 
შუალედური/დასკვნითი შეფასება - 72, დამოუკიდებელი - 423), 40% – 24 კრედიტი ( 600 საათი) - 
პრაქტიკის კომპონენტისთვის (საკონტაქტო საათი 485, შუალედური/დასკვნითი შეფასება - 16) 
(პროგრამის აღწერა იხ. დანართი 1) 
V. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: პროგრამაზე სასწავლებლად დაიშვების მინიმალური პირობააა  
ზოგადსაგანმანათლებლო  დაწესებულების საბაზო საფეხური.  
დამატებითი მოთხოვნები: პრაქტიკის ინსტრუქტორს უნდა ჰქონდეს პროფესიით მუშაობის 
არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. 
VI. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის 
პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია სხვისი მეთვალყურეობით მარტივი 
პოლიგრაფიული ამოცანების გადაწყვეტა.  

პოლიგრაფიული    მრეწველობის   ტექნიკოსის  პროფესიული    კვალიფიკაცია          მოიცავს  ბეჭდვითი 
პროდუქციის დამზადების მეტად რთული და საინტერესო პროცესების ერთობლიობას. მათ შორისაა  
ა)  ჟურნალ‐გაზეთების  წარმოება  ბ)  წიგნის  წარმოება  გ)  სარეკლამო  პროდუქციის  წარმოება  დ) 
სამრეწველო პროდუქციის წარმოება: ე) სპეციალური ნაბეჭდი პროდუქციის წარმოება. 
 
VII. სწავლის შედეგი:  

 
ცოდნადა 
გაცნობიე
რება 

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

იცის:  
• ბეჭდვამდელი, ბეჭდვითი და ბეჭდვის შემდგომი 

სამუშაოების ჩატარების დროს შრომის, მათ შორის 
ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ნორმები და 
წესები; 

• პოლიგრაფიული ნაწარმის დამზადების ტექნოლოგიური 
ციკლის სხვადასხვა ეტაპებზე სამუშაო ადგილის 
ორგანიზაციის წესი; 

• პოლიგრაფიაში გამოყენებული მასალების: ქაღალდის, 
მუყაოს, საბეჭდი საღებავების, პიგმენტების, მღებარების, 
შემაკავშირებლების, სიკატივების, ინტენსიფიკატორების, 
საბეჭდი ფორმების, საამკინძაო და ყდის მასალების, 
წებოების და საღებავების ლილვაკების მასალების 
კლასიფიკაცია, თვისებები; 

• პოლიგრაფიის განვითარების ისტორია; 



• პოლიგრაფიული პროდუქციის სახეები; 
• „დიდო“ ‐ სპეციალურიზომა‐

წონისპოლიგრაფიულსაერთაშორისოსისტემა; 
• ორიგინალებისკვლავაღწარმოებისტექნოლოგია; 
• მაღალი, ოფსეტური და ღრმა ბეჭდვის ტექნოლოგიები და 

მათი თავისებურებანი; 
• ბეჭვამდელი, ბეჭდვითი და ბეჭდვისშემდგომი 

პროცესების ტექნოლოგია; 
• სხვადასხვა სახის მანქანები (საბეჭდი, საჭრელი, საკერი, 

თერმოამკინძველი, ყდების მოსავარაყებელი ხელის 
წნეხი) და მათი მუშაობის პრინციპები 

• საბროშურე‐საამკინძაოსაამქროდასაამკინძაოპროცესები; 
• სხვადასხვა უწესივრობებისა და წუნის სახეები და მათი 

აღმოფხვრის მეთოდები; 
• სხვადასხვა პოლიგრაფიული პროდუქციის წარმოების 

სრულიტექნოლოგიური ციკლი და ამ ციკლის შესაბამისი 
ტექნოლოგიური რუქის კითხვისა და შედგენის წესი;  

• პოლიგრაფიული ნორმები, მოთხოვნები და მათ 
შესაბამისად მასალების ხარჯების გაანგარიშების წესები.  

• სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები. 
ცოდნის 
პრაქტიკა
ში 
გამოყენე
ბის 
უნარი 

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

შეუძლია: 
• შრომის, მათ შორის ხანძარ საწინააღმდეგო 

უსაფრთხოების ნორმების დაცვა პოლიგრაფიული 
ნაწარმის დამზადებისას; 

• სამუშაო ადგილის ორგანიზაცია ბეჭვამდელი, ბეჭდვითი 
და ბეჭდვის შემდგომი სამუშაოების ჩატარების დროს; 

• პოლიგრაფიაში გამოყენებული 
მასალებისკლასიფიკაციისა და თვისებების გამოყენება; 

• სხვადასხვა სახის პოლიგრაფიული მასალების შერჩევა‐
გამოყენება; 

• ბეჭვამდელი, ბეჭდვითი დაბეჭდვის შემდგომი 
პროცესების განხორციელება: 

• საბეჭდი ფორმების მომზადება‐დამზადება, მონტაჟი და 
ასლის გადაღება; 

• სწორება, ჭრა, კინძვა, ბლოკებისდაკომპლექტება, 
ბლოკებისრბილდამაგარგარეკანშიგარეკანშიჩასმა, 
დაწნეხვა, დაშტრიხვა, ხარისხისკონტროლიდაშეფუთვა; 

• რამდენიმეპოლიგრაფიულიმანქანისაგანშემდგარიუბნისმ
უშაობისწარმართვა;  

• ბეჭდვითი პროდუქციის წარმოების ყველა ეტაპზე წუნის 
თავიდან აცილება, ხოლო წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში 
მისი აღმოფხვრა;  

• სხვადასხვა პოლიგრაფიული პროდუქციის წარმოების 
სრული ტექნოლოგიური ციკლის შესაბამისი 
ტექნოლოგიური რუქისკითხვადაშედგენა;  

• პოლიგრაფიული მასალების ხარჯების გაანგარიშება; 
• ჩატარებული სამუშაოების შესახებ მარტივი ანგარიშის 

შედგენა; 
• შეუძლია სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლების 

გამოყენება.სამეწარმეო საქმიანობისას პარტნიორების 
შერჩევის ძირითადი მაჩვენებლების განსაზღვრა. 



• ბიზნეს-იდეის განხორციელებისას სხვადასხვა 
სამართლებრივ-ორგანიზაციული ფორმების საწარმოს 
რეგისტრაცია და ბიზნეს- რისკების გათვალისწინება. 

დასკვნის 
უნარი 

შეუძლია 
განსხვავებულ 
სიტუაციებში 
წარმოქმნილი 
პრობლემების 
გადასაჭრელად 
ინფორმაციის 
სანდოწყაროებით 
სარგებლობა, მათი 
შეფასება  და ანალიზი. 

პოლიგრაფიული პროდუქციის სირთულის მიხედვით 
დამოუკიდებლად ადგენს დასახული ამოცანის შესრულების 
ოპტიმალურ ვარიანტს.  თავად განსაზღვრავს წამოჭრილი 
პრობლემების სირთულის ხარისხს და შეიმუშავებს მათი 
გადაჭრის გეგმას და ღონისძიებებს. 

კომუნიკა
ციის 
უნარი 

შეუძლია ზეპირი და 
წერილობითი 
კომუნიკაცია 
პროფესიასთან 
დაკავშირებულ 
საკითხებზე 
განსხვავებულ 
სიტუაციებში. 
ეფექტიანად იყენებს 
პროფესიულ 
საქმიანობასთან 
დაკავშირებულ 
საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიებს. 
შეუძლია უცხოური 
ენის პრაქტიკული 
გამოყენება 

შეუძლია:  
• ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია როგორც 

კოლეგებთან, ასევე, დამკვეთებთან და მონათესავე 
პროფესიების სპეციალისტებთან (სარეკლამო, 
სარედაქციო, მსუბუქიმრეწველობისდასხვ.).  

• პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენება უცხოენაზე; 
• საჭიროების შემთხვევაში ახორციელებს კომუნიკაციას 

უცხოენაზე.  
• თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

საშუალებათა მეშვეობით შეუძლია უახლესი 
პროფესიული ინფორმაციის მოძიება და გამოყენება;  

• აქვსკონკრეტულ სიტუაციებთან ადაპტაციისა 
დაკონფლიქტურ სიტუაციებთან გამკლავების უნარი. 

სწავლის
უნარი 

შეუძლია წინასწარ 
განსაზღვრული 
ამოცანების ფარგლებში 
საკუთარ 
სწავლაზე 
პასუხისმგებლობის 
აღება. 

 
გააჩნია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში 
საკუთარ პროფესიულ სწავლაზე  პასუხისმგებლობა 

ღირებუ
ლებები 

განსხვავებულ 
სიტუაციებში 
მოქმედებს 
პროფესიული ი 
საქმიანობისათვის 
დამახასიათებელი 
ღირებულებების 
შესაბამისად. 

განსხვავებულ სიტუაციაში მოქმედებს როგორც შრომის,  მათ 
შორის,  ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების, ასევე, 
პროფესიული ეთიკური ნორმების დაცვით. კორექტულია 
კოლეგებთან და დამკვეთებთან ურთიერთობისას. აცნობიერებს 
უახლესი პოლიგრაფიული ტექნოლოგიების გამოყენებისა და 
ტექნიკური მიღწევების დანერგვის მნიშვნელობას; აქვს 
ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის უნარი. 

 
 
 



VIII. დასაქმების სფერო:  სხვადასხვა   იურიდიული   სტატუსის   მქონე   სტამბები,   გამომცემლობები,  
ჟურნალ‐გაზეთების რედაქციები, საპროექტო, სამეცნიერო და სასწავლო დაწესებულებები, რომლებიც 
გამოსცემენ ნაბეჭდი პროდუქციის ნაირსახეობებს.  
 
 
 
IX. სწავლის შედეგების რუქა 
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1. 

BTPPR05 ბეჭდვითი ნაწარმის ტექნოლოგიის 
საფუძვლები 
 

+ + +    

2. ENGL307GP1ინგლისური ენა  III + +  +   

3. 
PRII105 ინფორმაციული ტექნოლოგიები (შესავალი 

ინფორმატიკაში) 
+ +  + + 

 
 

4. 
DAPRP.05 ბეჭდვის შემდგომი პროცესების 

მოწყობილობები 
+ + +    

5. PRTMA.05 პოლიგრაფიული საბეჭდი მანქანები   + + +    

6. 
BCPSY.05 კომპიუტერული საგამომცემლო სისტემების 

საფუძვლები   
+ + +    

7. 
BCGRS.05 კომპიუტერული გრაფიკული  

სისტემების საფუძვლები   
+ + +    

8. 
BCPRP.05 ბეჭდვითი ნაწარმის კონსტრუირების 

საფუძვლები  
+ + +  +  

9. THLOD 05  ლოგოს კონსტრუირება  + + +  +  
10. MANP1.05 საწარმოო პრაქტიკა    1  + +  + + 
11. MANP2.05 საწარმოო პრაქტიკა  2  + +   + 

 
 
 
 
 
 
 
 
X. სასწავლო გეგმა 
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I  სემესტრი 

1. 
BTPPR05 ბეჭდვითი ნაწარმის 

ტექნოლოგიის საფუძვლები 
4/100 15  30    6 2 47 

2. PRII105 
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები (შესავალი 
ინფორმატიკაში) 

3/75   30    6 2 37 

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

4. 
BCPSY.05 კომპიუტერული 

საგამომცემლო სისტემების 
საფუძვლები   

4/100   45    6 2 47 

5. 
BCPRP.05 ბეჭდვითი ნაწარმის 

კონსტრუირების 
საფუძვლები  

4/100   45    6 2 47 

6. MANP1.05 საწარმოო პრაქტიკა   1 12/300     292  6 2 0 

II  სემესტრი 

7. 
DAPRP.05 ბეჭდვის შემდგომი 

პროცესების მოწყობილობები
5/125 15  45    6 2 57 

8. 
BCGRS.05 კომპიუტერული გრაფიკული 

სისტემების საფუძვლები  
5/125   60    6 2 57 

9. THLOD 05 ლოგოს კონსტრუირება 4/100   45    6 2 47 

10. 
PRTMA..05 პოლიგრაფიული საბეჭდი 

მანქანები   
4/100 15  30    6 2 47 

11. MANP2.05 საწარმოო პრაქტიკა  2 12/300     292  6 2 0 

სულ: 60 45  360  584  66 22 423 
 
 
 
შენიშვნა: 
 
სასწავლო სემესტრი 20 კვირიანია: 
15 კვირა სასწავლო პროცესისათვის, 3 კვირა შუალედური შეფასებებისათვის, 2 კვირა გამოცდისათვის 
და განმეორებითი გამოცდისათვის. 
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, მაქსიმალურიშეფასებით 20 ქულა; 
III   შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია,მაქსიმალურიშეფასებით 30 ქულა; 

გამოცდა - 2 სთ. თეორია, მაქსიმალურიშეფასებით 30 ქულა; 
 

2. საგნებისთვის, რომელთაც აქვთ მხოლოდ სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა:  
I  შუალედური შეფასება - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა,მაქსიმალურიშეფასებით 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;  
• სემინარულ მეცადინეობას; 
• დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  
• სასწავლო პრაქტიკას; 
• საწარმოო პრაქტიკას; 
• გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი) ჩაბარებას. 

 
 
XII. პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება 
 
შეფასების ზოგადი წესები:  
 
ხუთი სახის დადებით შეფასება:  
 

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

 
ორი სახის უარყოფით შეფასება:  
 

• (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 ქულის ტოლია. 
 
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი 
გამოცდის საფუძველზე შეფასებადაუშვებელია.  
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე 
უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში.  

 
შეფასების ფორმა: 
• შუალედური შეფასება; 
• დასკვნითი შეფასება. 
შეფასების მეთოდი: 
• ტესტირება; 
• წერითი დავალება 
• დაკვირვება 
• ანგარიში/პრეზენტაცია 

 
(სტუდენტის ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ სასწავლო  კურსის სილაბუსებში და 
სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკის დღიურებში (დანართი 2, დანართი 3) 
 
XIII. სწავლების ფორმები: 

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

 
 
სწავლის 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  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. დასახული 
ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს 
ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ 
ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 
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.  
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. 



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 შესაბამისი ადამიანური 
რესურსი (იხ. დანართი 4): 
 

კურსი/მოდული/საგანი სახელი, გვარი კვალიფიკაცია 
ბეჭდვითი ნაწარმის ტექნოლოგიის 
საფუძვლები 

ლომიძე ლია 
ზედელაშვილი ნინო 

პოლიგრაფიის ტექნოლოგი. 
პოლიგრაფიის ტექნოლოგი. 

ბეჭდვითი ნაწარმის 
კონსტრუირების საფუძვლები  

. ყიფშიძე მანანა დეკორეტიულ–გამოყენებითი 
ხელოვნების მხატვარი 

ლოგოს კონსტრუირება . ყიფშიძე მანანა დეკორეტიულ–გამოყენებითი 
ხელოვნების მხატვარი 

ინფორმატიკა ელენე ოქრომელიძე ინჟინერ-ელექტრიკოსი 
(ელექტრო-გამომთვლელი 
მანქანები) 

ინგლისური ენა  III ფეტელავა სოფიკო ინგლისური ენის 
სპეციალისტი 

პოლიგრაფიული საბეჭდი 
მანქანები   

ნია ნათბილაძე 
. ზედელაშვილი ნინო 

ინჟინერ მექანიკოსი 
პოლიგრაფიის ტექნოლოგი. 

ბეჭდვის შემდგომი პროცესების 
მოწყობილობები 

უფლისაშვილი ჯუმბერი 
ზედელაშვილი ნინო 

ინჟინერ მექანიკოსი 
პოლიგრაფიის ტექნოლოგი. 

საწარმოო პრაქტიკა 1 უფლისაშვილი ჯუმბერი,  ნია 
ნათბილაძე 

ინჟინერ მექანიკოსი 
 
ინჟინერ მექანიკოსი 
 

 
საწარმოო პრაქტიკა 2 
 

.უფლისაშვილი ჯუმბერი, 

.ნია ნათბილაძე 
ინჟინერ მექანიკოსი 
 
ინჟინერ მექანიკოსი 

კომპიუტერული საგამომცემლო  
სისტემების საფუძვლები 

უგრეხელიძე ირინე 
ბარამაშვილი თეა 

პოლიგრაფიის ტექნოლოგი. 
 
პოლიგრაფიის ტექნოლოგი. 

 
კომპიუტერული გრაფიკული 
სისტემების საფუძვლები 

 უგრეხელიძე ირინე 
  ბარამაშვილი თეა 

პოლიგრაფიის ტექნოლოგი. 
 
პოლიგრაფიის ტექნოლოგი. 

 
 
 
XV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური   
რესურსის შესახებ: 
პოლიგრაფისტის პროფესიული სწავლებისათვის განკუთვნილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:  
შ.პ.ს. გაზეთი „ საქართველოს მაცნე“ 
 
XVI. საწარმოო სწავლება/საწარმოო პრაქტიკა 
შ.პ.ს. გაზეთი „ საქართველოს მაცნე“ 
საწარმოო პრაქტიკა ხორციელდება შელშეკრულებით.(იხ. დანართი 5). 
 
XVII.  სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 



I I I საფეხურის პოლიგრაფისტის პროგრამის წარმატებულად დამთავრების შემდეგ, სტუდენტს 
საშუალება ეძლევა გააგრძელოს სწავლა IV საფეხურის პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსის 
პროგრამით. 
 
 
 
 
 
პროგრამის ხელმძღვანელი                                                                                           ჯუმბერ  უფლისაშვილი 
 
 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი                                                                                                          მანანა 
მოისწრაფიშვილი 
 

მიღებულია 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი. 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 
23 .07.2014  ოქმი  N 9 
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                                              ოთარ გელაშვილი 
 
 

შეთანხმებულია 
სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან                                              გიორგი  
ძიძიგური 


