
 1

       დამტკიცებულია 
                                                                                                                                       სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 

 2011 წლის 12 იანვრის 
 # 383 დადგენილებით 

    მოდიფიცირებულია 
                                                                                                                                     სტუ-ს აკადემიური საბჭოს       
                                                                                                                          2013 წლის 8 ოქტომბრის 
                                                                                                                                     №984 დადგენილებით 
 

პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი 040951 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 
I. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი    
II. პროფესიული განათლების საფეხური: მეოთხე 
III. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის    
პროფესიული კვალიფიკაცია 
IV. პროგრამის მოცულობა:  60 კრედიტი (1 კრედიტი - 25სთ),  სულ 1500 საათი. 
 აქედან:  36 კრედიტი  (900 საათი)  სასწავლო კომპონენტისთვის  (საკონტაქტო საათი - 420  
დამოუკიდებელი -424;  შუალედური/დასკვნითი შეფასება - 56) 
24 კრედიტი (600 საათი) პრაქტიკის კომპონენტისთვის. 
V. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად 
VI. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:  პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის 
პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი, რომელსაც  შეუძლია სხვისი მეთვალყურეობით მარტივი 
პოლიგრაფიული ამოცანების გადაწყვეტა. 
VII. სწავლის შედეგი:  

ცოდნა და 
გაცნობიერება 

აქვს სფეროს ფაქტორივ 
გარემოებებსა და 
თეორიულ საფუძვლებზე 
დამყარებული 
ცოდნა, აცნობიერებს 
პრობლემის გადაჭრის 
ზოგად შესაძლებლობებს 

აცნობიერებს საგამომცემლო-პოლიგრაფიულ 
საწარმოებში  მიმდინარე  პროცესების მნიშვნელობას.  
იცის  გამომცემლობებისა  და  პოლიგრაფიული  
საწარმოების  მუშაობის თავისებურებები  და  მათი  
თანამშრომლობის  ფორმები;  იცის  მენეჯმენტის  
საფუძვლები და სიახლეები პოლიგრაფიულ 
მრეწველობაში. 

ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენების 
უნარი  
 
 
 
 

შეუძლია სამუშაოს 
დაგეგმვის და შესრულების
პროცესში გამოიყენოს 
ინფორმაციის სანდო 
წყროები, შეიმუშაოს 
სტრატეგია წამოჭრილი 
სპეციფიკური 
ამოცანის დასაძლევად და 
შეაფასოს 
მიღებული შედეგები 
შესრულებული 
სამუშაოს გაუმჯობების 
მიზნით. 

რთული  ტექნიკური  მოთხოვნების  მქონე  
პოლიგრაფიული  პროდუქციის დამზადებისას  
შეუძლია  დაგეგმოს  და  უხელმძღვანელოს  რამდენიმე 
სპეციალისტისაგან  შემდგარ  ბრიგადას  ან  ჯგუფს  და  
მუშაობისას  აღძრული სპეციფიკური  პრობლემის  
დაძლევის  შემდეგ,  შეაფასოს  მიღებული  შედეგები 
პროდუქციის ხარისხის ამაღლების მიზნით. 
პოლიგრაფიული საწარმოს რენტაბელობის 
გაზრდისათვის  მონაწილეობა  მიიღოს  ნაკადური  
ხაზის  გამოყენების  ორგანიზებასა  და დანერგვაში. 

დასკვნის 
გაკეთების 
უნარი 
 
 

შეუძლია სპეციფიკური 
პრობლემების 
გადასაწყვეტად შესაბამისი 
მიდგომების შემუშავება, 
ალტერნატიული 
შესაძლებლობების 

შეუძლია  დამოუკიდებლად  მოიძიოს  ალტერნატივები  
პოლიგრაფიული  მრეწველობის სხვადასხვა  სახის  
ნაბეჭდი  პროდუქციის  დამზადების  დროს  
სპეციფიკური 
პრობლემების  აღძვრისას,  მონაწილეობა  მიიღოს  
ხელმძღვანელობის  მიერ  მიღებული 
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განხილვა და მიღებული 
შედეგების ანალიზი. 

გადაწყვეტილებების შესრულებაში და მიღებული 
შედეგების ანალიზში. 

კომუნიკაციის 
უნარი 
 
 
 

შეუძლია ზეპრი და 
წერილობითი კომუნიკაცია 
პროფესიასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე 
ცვალებად სიტუაციებში, 
ახალი საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების 
დამოუკიდებლად 
ათვისება, უცხოურ ენაზე 
მიღებული პროფესიასთან 
დაკავშირებული 
ინფორმაციის დამუშავება. 

შეუძლია  პროფესიულ  თემებზე  საუბარი  ცვალებად  
სიტუაციებში,  როგორც  დარგის პროფესიონალებთან,  
ასევე,  არაპროფესიონალებთან  და  დამკვეთთან  და  
მათგან მიღებული  ინფორმაციის  გადამუშავება;  
კონკრეტულ  შემთხვევებში,  რჩევის  სახით საჭირო  
ინფორმაციის  მიწოდება;  შეუძლია  ახალი  
საინფორმაციო  და  საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
დამოუკიდებლად ათვისება და უცხო ენის პრაქტიკული 
გამოყენება. 

სწავლის 
უნარი 
 

შეუძლია საკუთარი 
სწავლის 
მიმართულებების 
დამოუკიდებლად 
განსაზღვრა, თუმცა, 
ნაწილობრივ ცვლად 
ვითარებაში. 

გააჩნია  პასუხისმგებლობა  საკუთარი  პროფესიული  და  
კარიერული  ზრდის თვალსაზრისით სწავლის 
მიმართულებების დამოუკიდებლად 
განსაზღვრისათვის. 

 
ღირებულებებ
ი 
 
 
 
 

პაასუხისმგებლობით 
ეკიდება პროფესიული 
საქმიანობისათვის 
დამახასიათებელ 
ღირებულებებს და 
ცვალებად სიტუაციებში 
მოქმედებს მათ 
შესაბამისად. 

აქვს  პოლიგრაფიული  მრეწველობის  ტექნიკოსის  
საქმიანობისათვის  დამახასიათებელი ღირებულებები:  
შეუძლია  პოლიგრაფიული  მრეწველობის  
შეუფერხებელი  მოქმედების ხელშეწყობა  ცვალებად  
სიტუაციებში.  იცის  თავისი  პროფესიული  
მოვალეობები  და პასუხისმგებლობით ეკიდება მათ. 

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

 
 
 

საგნები 
 

 
 
 
კოდი 

ცოდნა 
და 

გაცნობი
ერება 

ცოდნის 
პრაქტიკაშ
ი 
გამოყენები
ს უნარი   

დასკვნის 
გაკეთების 
უნარი 

კომუნი
კაციის 
უნარი 

სწავლი
ს უნარი 

ღირებ
ულებე

ბი 

პოლიგრაფიული 
მანქანები და 
მოწყობილობები    

PPMAE05   
X 

 
X 

  
X 

 
X 

ნაბეჭდი 
პროდუქციის 
კონსტრუირება  

PPPRC05 X   X X  

ბეჭდვითი 
ნაწარმის 
ტექნოლოგია 

PPPRT05  X   X X 
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საგამომცემლო 
გრაფიკული 
სისტემები  

PUGRS05  
X 

  
X 

   

მეწარმეობის 
საფუძვლები 

BAEPR07 X X X    

ინგლისური ენა  
B1 

ENG4P07 X X  X   

ინფორმატიკა 1 INF1P08 X X  X   
 
X. სასწავლო გეგმა 
 
 
 

 
 
 
 
 

ს ა გ ნ ე ბ ი 

კო
დ
ი 

კრ
ედ

იტ
ებ
ის

 რ
აო

დ
ენ
ო
ბა

 

ს ა ა თ ე ბ ი ს  გ ა ნ ა წ ი ლ ე ბ ა 

სუ
ლ

 ს
აა
თ
ებ
ის

 რ
აო

დ
ენ
ო
ბა

 

საკონტაქტო საათები 

დ
ამ
ო
უ
კი

დ
ებ
ელ

ი 
სა
ათ

ებ
ი 

ლ
ექ
ცი

ა/
პრ

აქ
ტ
იკ

უ
ლ
ი/

 
სე
მი

ნა
რ
ი 

ლ
აბ
ო
რ
ატ

ო
რ
იუ

ლ
ი 

სა
სწ
ავ
ლ
ო

 პ
რ
აქ
ტ
იკ

ა 

სა
წა
რ
მო

ო
 პ
რ
აქ
ტ
იკ

ა 

შუ
ალ

ედ
უ
რ
ი/

 
დ
ას
კვ
ნი

თ
ი 
შე
ფ
ას
ებ
ა 

ინფორმატიკა 1 INF1P08 5 /60    2/6 57 125 
ინგლისური ენა  B1 ENG4P07 5 /60    2/6 57 125 
მეწარმეობის 
საფუძვლები 

BAOEN05 5 30/30    2/6 57 125 

პოლიგრაფიული 
მანქანები და 
მოწყობილობები  

PPMAE05 16 
 

45/   300 2/6 47 400 

ნაბეჭდი პროდუქციის 
კონსტრუირება  

PPPRC05 5 60/    2/6 57 125 

საგამომცემლო 
გრაფიკული სისტემები 

PUGRS05 8 90    2/6 102 200 

ბეჭდვითი ნაწარმის 
ტექნოლოგია  

PPPRT05 16 45/   300 2/6 47 400 

სულ  60 420   600 56 424 1500 
 
 
 
 
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; 
II  შუალედური შეფასება  - 2 სთ. თეორია; 
III   შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია; 
გამოცდა - 2 სთ. თეორია; 
2. საგნებისთვის, რომელთაც აქვთ თეორია (ლექცია/პრაქტიკული/ლაბორატორია) და მხოლოდ სასწავლო ან საწარმოო პრაქტიკა: 
I  შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია; 
II  შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია; 
III  შუალედური შეფასება - 2 სთ. (1 სთ.თეორია, 1 სთ. სასწავლო ან საწარმოო პრაქტიკა); 

გამოცდა - 2 სთ.  (1 სთ.თეორია, 1 სთ. სასწავლო ან საწარმოო პრაქტიკა); 
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XI. პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა)  
 
პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს: 

• ლექციაზე დასწრებას/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას;  
• პრაქტიკულ მეცადინეობას;  
• დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  
• საწარმოო პრაქტიკას; 
• სასწავლო პრაქტიკას; 
• გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი) ჩაბარებას.  

 
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. 

 
 მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა. 
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი 
გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია.  
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; 
• პრაქტიკის ანგარიში/პრეზენტაცია 

  
(სტუდენტის ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ სასწავლო  კურსის სილაბუსებში და 
სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკის დღიურებში (დანართი 1, დანართი 2)) 
 
XIII. სწავლების ფორმები: 
თეორიული სწავლება; 
პრაქტიკული მეცადინეობა; 
საწარმოო პრაქტიკა. 
სწავლის მეთოდები: 
ინტერაქტიული სწავლება; ჯგუფური მუშაობა; სწავლების დედუქციური მეთოდი; ახსნაგანმარტებითი 
მეთოდი; წერითი მუშაობის მეთოდი; პრაქტიკული მეთოდი, გონებრივი იერიში. 
 
სტუდენტის ცოდნის შეფასების  კრიტერიუმები იხილე სასწავლო კურსის სილაბუსებში. 
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XIV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური 
რესურსი: 

კურსი/მოდული/საგანი სახელი, გვარი კვალიფიკაცია 
პოლიგრაფიული მანქანები და 
მოწყობილობები 

ჯუმბერ  უფლისაშვილი  
ნინო  ზედელაშვილი  

ინჟინერ ტექნოლოგი 
პოლიგრაფისტი  

ნაბეჭდი პროდუქციის 
კონსტრუირება 

მანანა  ყიფშიძე  მხატვარი 

ბეჭდვითი ნაწარმის ტექნოლოგია ნია  ნათბილაძე  
ლია  ლომიძე  

ინჟინერ მექანიკოსი 
პოლიგრაფისტი  
 

საგამომცემლო გრაფიკული 
სისტემები 

ირინე  უგრეხელიძე  
თეა  ბარამაშვილი  

პოლიგრაფისტი  
პოლიგრაფისტი 
 

მეწარმეობის საფუძვლები გიორგი მაისურაძე  ეკონომისტი 
ინგლისური ენა B1 თამარ ლოლუა ინგლისური ენის მასწ. 

 
ინფორმატიკა 1 მზია ნიჟარაძე ინჟინერ ტექნოლოგი 

 
XV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური 
რესურსის შესახებ: 
პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული სწავლებისათვის 
განკუთვნილია  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა I კორპუსში.   
 
XVI. საწარმოო სწავლება/საწარმოო პრაქტიკა 
პრაქტიკა ხორციელდება: (იხ. დანართი 3). 
 
 
XVII. სწავლის გაგეძელების შესაძლებლობა:  საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის 
შესაბამისად 
 
 
პროგრამის ხელმძღვანელი                                                                                ჯუმბერ უფლისაშვილი 
 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის    
სამსახურის უფროსი                                                                                                    მანანა მოისწრაფიშვილი  
  
 
ფაკულტეტის დეკანი        ოთარ გელაშვილი 
 
 

 
             მიღებულია 
მოდიფიცირებული სახით 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 
ოქმი №1, 20.09.2013წ 
 
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე          ოთარ გელაშვილი 
 
 
      შეთანხმებულია 
სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურთან                             გიორგი ძიძიგური 


