საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
პროფესიული პროგრამების მეოთხე საფეხურზე ჩასარიცხად
აუცილებელი მესამე საფეხურის ცოდნისა და უნარ-ჩვევების აღიარების
ტესტირების პროცედურების განრიგი

აღიარების ტესტირების პროცესი განხორციელდება ორ ეტაპად::
ეტაპი პირველი: თეორიული ცოდნის აღიარება
ტესტი შეიცავს 10 თეორიულ საკითხს მესამე საფეხურის პროგრამის
სწავლის შედეგებიდან ( სწორი და არასწორი პასუხებით).
ტესტირების ადგილი: კოსტავას ქ. # 68, სტუ-ს პირველი კორპუსი,
ტესტირების დარბაზი პირველ სართულზე, შესასვლელი კოსტავას
ქუჩის მხრიდან).
I ჯგუფის პროგრამებისთვის :
25 ოქტომბერს, 10-11სთ.
1. ნივთიერებებისა და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი ;
2. ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი ;
3. სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი ;
4. ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი;
5.ნავთობისა და გაზის გადამუშავების სპეციალისტი.
II ჯგუფის პროგრამებისთვის :
25 ოქტომბერს,12-13სთ.
1. სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი;

2. მიკროელექტრონიკისა და ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა და
მოწყობილობების ტექნიკოსი ;

3. ელექტრომექანიკოსი ;
4. ენერგეტიკოსი-მემონტაჟე ;
5. ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსი.
III ჯგუფის პროგრამებისთვის :
25 ოქტომბერს,14-15სთ.
1. საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ - ტექნიკოსი ;
2. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი ;
3. სატრანსპორტო ფირმებში ლოჯისტიკის ოპერატორი;
4. ავტომობილის ზეინკალი ;
5. ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსი.
IV ჯგუფის პროგრამებისთვის :
26 ოქტომბერს,10-11 საათამდე
1. კვების წარმოების მანქანების ოპერატორი ;
2. ლითონების მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი;
3. შემდუღებელი ;
4. გარემოს დაცვის ტექნიკოსი ;
5. სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი.
V ჯგუფის პროგრამებისთვის :
26 ოქტომბერს,12-13 საათამდე

1. ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსი ;
2. კრიმინალისტი;
3. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი;
4. არქიტექტორ - ტექნიკოსი (გრაფიკოსი) ;
5. პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი;
6.სამთო ტექნიკოსი;
7.ქიმიური და კვების მრეწველობის უსაფრთხოების სპეციალისი.

ეტაპი მეორე: პრაქტიკული უნარ-ჩვევების აღიარება
ტესტი შეიცავს საკითხებს, რომელთა საშუალებითაც შემოწმდება
აბიტურიენტის პროფესიული უნარ-ჩვევები მესამე საფეხურის
პროგრამის სწავლის შედეგებში მოცემული უნარ-ჩვევების
ჩამონათვალიდან.
ეს ეტაპი განხორციელდება პროგრამების განმახორციელებელ
ფაკულტეტებზე (ლაბორატორია,სახელოსნო ) თეორიული ტესტის
დამთავრების შემდეგ.
I ჯგუფის პროგრამებისთვის :
25 ოქტომბერი,13-14 საათამდე
1. ნივთიერებებისა და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი -Iკორპუსი
2. ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი -IIკორპუსი
3. სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი -IIკორპუსი
4. ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი -II კორპუსი

5.ნავთობისა და გაზის გადამუშავების სპეციალისტი-IIკორპუსი
II ჯგუფის პროგრამებისთვის :
25 ოქტომბერი,14-16 საათამდე
1. სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი VIIIკორპუსი

2. მიკროელექტრონიკისა და ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა და
მოწყობილობების ტექნიკოსი -IVკორპუსი

3. ელექტრომექანიკოსი-VIIIკორპუსი
4. ენერგეტიკოსი-მემონტაჟე-VIIIკორპუსი
5. ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსი-VIIIკორპუსი
III ჯგუფის პროგრამებისთვის :
25 ოქტომბერი,18-19 საათამდე
1. საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ - ტექნიკოსი -Iკორპუსი
2. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი -Iკორპუსი
3. სატრანსპორტო ფირმებში ლოჯისტიკის ოპერატორი -Iკორპუსი
4. ავტომობილის ზეინკალი -Iკორპუსი
5. ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსი -Iკორპუსი
IV ჯგუფის პროგრამებისთვის :
26 ოქტომბერი,13-14 საათამდე
1. კვების წარმოების მანქანების ოპერატორი -Iკორპუსი
2. ლითონების მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი-X კორპუსი

3. შემდუღებელი -Xკორპუსი
4. გარემოს დაცვის ტექნიკოსი -II კორპუსი
5. სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი -X კორპუსი
V ჯგუფის პროგრამებისთვის :
26 ოქტომბერი,14-15 საათამდე
1. ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსი -IIIკორპუსი
2. კრიმინალისტი-VIკორპუსი
3. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი -I კორპუსი
4. არქიტექტორ - ტექნიკოსი (გრაფიკოსი) -Iკორპუსი
5. პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი -Iკორპუსი
6.სამთო ტექნიკოსი- III კორპუსი
7.ქიმიური და კვების მრეწველობის უსაფრთხოების სპეციალისი-II კორპუსი.

ტესტირების ამ ეტაპისთვის განსაზღვრული დრო:
სხვა კორპუსში გადასაადგილებლად 1 საათი საათი;
ტესტირების ხანგრძლიობა თითოეული ჯგუფისთვის 1-2 საათი.
ამავე პერიდოში ხორციელდება ტესტირების ამ კომპონენტის შეფასება
პრაქტიკული კომპონენტისათვის

ტესტირების ორივე ეტაპის შეფასების პროცესი: 25-26 ოქტომბრის
განმავლობაში
ტესტირება ხორციელდება ორ ეტაპად.თითოეულის შეფასება ხდება 100
ქულიანი სისტემით.ბარიერი თითოეულისთვის 51 ქულა.
25 ოქტომბერს:
I ჯგუფის პროგრამებისათვის-16 .00
II ჯგუფის პროგრამებისათვის-18.00
III ჯგუფის პროგრამებისათვის-20.00
26 ოქტომბერს:
IV ჯგუფის პროგრამებისათვის-16.00
V ჯგუფის პროგრამებისათვის-18.00

ტესტირების შემდგომი პროცედურები
1.ტესტირების პროცესის ოქმების გაფორმება კომისიის მიერ:
I,II,III ჯგუფის პროგრამებისათვის 25 ოქტომბერი 20-21 საათი;
IV,V ჯგუფების პროგრამებისათვის 26 ოქტომბერი 18-20 საათი.
2.რექტორის ბრძანებები სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ - 25 და 26
ოქტომბერი.
3.ბრძანებები განთავსდება სტუ-ს საიტზე - 28 ოქტომბერი.
4.ხელშეკრულებების გაფორმება ჩარიცხულ სტუდენტებთან
განხორციელდება პროგრამების შესაბამის ფაკულტეტებზე

28 ოქტომბერი.
4.შედეგების დარეგისტრირება - 28-29 ოქტომბერი.

