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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს სხდომაზე
დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სია
პროგრამის დასახელება
#
1
2
3
4
5

6
7
8

9

10

11

არქიტექტორ-ტექნიკოსი
არქიტექტორ-ტექნიკოსი
გარემოს დაცვის ტექნიკოსი
გარემოს დაცვის ტექნიკოსი
სასურსათო პროდუქტების
ეკოლოგიური კონტროლის
სპეციალისტი
სასურსათო პროდუქტების
ეკოლოგიური კონტროლის
სპეციალისტი
წარმოების უსაფრთხოების
სპეციალისტი
წარმოების უსაფრთხოების
სპეციალისტი
ქიმიური და კვების
მრეწველობის საწარმოების
უსაფრთხოების
სპეციალისტი
ქიმიური და კვების
მრეწველობის საწარმოების
უსაფრთხოების
სპეციალისტი
სამთო ტექნიკის

III
IV
III

IV

III

და უსაფრთხოების

და უსაფრთხოების

სპეციალისტი.

სპეციალისტი.
IV

სამთო ტექნიკის

ექსპლუატაციის, რემონტისა

ექსპლუატაციის, რემონტისა

და უსაფრთხოების

და უსაფრთხოების

სპეციალისტი.

სპეციალისტი.
მეურნეობის

მეურნეობის

საწარმოების უსაფრთხოების
სპეციალისტი

30
60
30
50
30

60

20
60
20

60

25

60

სატრანსპორტო მეურნეობის
საწარმოების უსაფრთხოების
სპეციალისტი

20

IV

სატრანსპორტო მეურნეობის
საწარმოების უსაფრთხოების
სპეციალისტი

60

საწარმოების უსაფრთხოების
სატრანსპორტო

კრედიტების
რაოდენობა

III

სპეციალისტი
14

არქიტექტორ-ტექნიკოსი
არქიტექტორ-ტექნიკოსი
გარემოს დაცვის ტექნიკოსი
გარემოს დაცვის ტექნიკოსი
სასურსათო პროდუქტების
ეკოლოგიური კონტროლის
სპეციალისტი
სასურსათო პროდუქტების
ეკოლოგიური კონტროლის
სპეციალისტი
წარმოების უსაფრთხოების
სპეციალისტი
წარმოების უსაფრთხოების
სპეციალისტი
ქიმიური და კვების
მრეწველობის საწარმოების
უსაფრთხოების
სპეციალისტი
ქიმიური და კვების
მრეწველობის საწარმოების
უსაფრთხოების
სპეციალისტი
სამთო ტექნიკის
ექსპლუატაციის, რემონტისა

სატრანსპორტო
13

IV

მისანიჭებელი პროფესიული
კვალიფიკაცია

ექსპლუატაციის, რემონტისა

სამთო ტექნიკის
12

პროფესიული
განათლების
საფეხური
III
IV
III
IV
III

15

ელექტრიკოსი

III

ელექტრიკოსი

60

16

ენერგეტიკოს-მემონტაჟე

IV

ენერგეტიკოს-მემონტაჟე

50

IV

ელექტროამძრავისა და
ელექტრომომმარაგებელი
დანადგარების ოსტატი

60

17

ელექტროამძრავისა და
ელექტრომომმარაგებელი
დანადგარების ოსტატი

III

III

სარელეო დაცვისა და
ავტომატიკის ტექნიკოსი
სარელეო დაცვისა და
ავტომატიკის ტექნიკოსი
ენერგეტიკის სერვის ცენტრის
ტექნიკოსი
ორთქლგენერატორებისა და
კომბინირებული სანთურების
მომსახურების ოპერატორის
ორთქლგენერატორებისა და
კომბინირებული სანთურების
მომსახურების ოპერატორის
საწარმოო ინჟინერიის
სპეციალისტი
საწარმოო ინჟინერიის
სპეციალისტი
საზომი ხელსაწყოების
ტექნიკოსი
დანაფარების სპეციალისტი

30

26

სარელეო დაცვისა და
ავტომატიკის ტექნიკოსი
სარელეო დაცვისა და
ავტომატიკის ტექნიკოსი
ენერგეტიკის სერვის ცენტრის
ტექნიკოსი
ორთქლგენერატორებისა და
კომბინირებული სანთურების
მომსახურების ოპერატორის
ორთქლგენერატორებისა და
კომბინირებული სანთურების
მომსახურების ოპერატორის
საწარმოო ინჟინერიის
სპეციალისტი
საწარმოო ინჟინერიის
სპეციალისტი
საზომი ხელსაწყოების
ტექნიკოსი
დანაფარების სპეციალისტი

27

დანაფარების სპეციალისტი

IV

დანაფარების სპეციალისტი

60

შეცხობით მიღებული
პროდუქციის სპეციალისტი
შეცხობით მიღებული
პროდუქციის სპეციალისტი
შემდუღებელი

III

30

IV

შემდუღებელი

II

შემდუღებელი

III

შემდუღებელი

IV

შეცხობით მიღებული
პროდუქციის სპეციალისტი
შეცხობით მიღებული
პროდუქციის სპეციალისტი
ელექტრორკალით
შემდუღებელი
ელექტრორკალით
შემდუღებელი
ელექტრორკალით
შემდუღებელი
შემდუღებელი

ლითონების თერმული და
ქიმიურ-თერმული
დამუშავების სპეციალისტი
ლითონების თერმული და
ქიმიურ-თერმული
დამუშავების სპეციალისტი
ლითონების მხატვრული
დამუშავების სპეციალისტი
ლითონების წნევით
დამუშავების სპეციალისტი

III

ლითონების თერმული და
ქიმიურ-თერმული
დამუშავების სპეციალისტი
ლითონების თერმული და
ქიმიურ-თერმული
დამუშავების სპეციალისტი
ლითონების მხატვრული
დამუშავების სპეციალისტი
ლითონების წნევით
დამუშავების სპეციალისტი

60

18
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22
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24
25

28
29
30
31
32
33
34

35
36
37

IV
IV
III

IV

III
IV
IV

I

IV

IV
IV

60
40
20

60

20
60
60
30

60
15
15
15
60

60

60
60

III

44

ლითონმცოდნე, ხარისხის
კონტროლის სპეციალისტი
ლითონმცოდნე, ხარისხის
კონტროლის სპეციალისტი
ლითონური პროდუქციის
ექსპერტიზის სპეციალისტი
ლითონური პროდუქციის
ექსპერტიზის სპეციალისტი
მხატვრული და საიუველირო
სხმულების სპეციალისტი
მხატვრული და საიუველირო
სხმულების სპეციალისტი
დნობის სპეციალისტი

45

დნობის სპეციალისტი

IV

დნობის სპეციალისტი

60

ამწე-სატრანსპორტო
მანქანების და ლიფტების
ტექნიკოსი
ამწე-სატრანსპორტო
მანქანების და ლიფტების
ტექნიკოსი
ამწის მემანქანე
ექსკავატორის მემანქანე
ზეინკალი
მექანიკის ინჟინერიის
ტექნიკოსი
მეჩარხე
მეჩარხე
მეჩარხე
სამშენებლო-საგზაოსალიანდაგო მანქანების და
მოწყობილობების ტექნიკოსი
სამშენებლო-საგზაოსალიანდაგო მანქანების და
მოწყობილობების ტექნიკოსი
წმენდითი სამუშაოების
ტექნიკოსი
წმენდითი სამუშაოების
ტექნიკოსი
ამფეთქებელი
ამფეთქებელი
ამფეთქებელი
ამფეთქებელი
გეოლოგ-ტექნიკოსი
გეოლოგ-ტექნიკოსი
გვირაბგამყვანი
გვირაბგამყვანი
მარკშაიდერიის ტექნიკოსი
მარკშაიდერიის ტექნიკოსი

III

ამწე-სატრანსპორტო
მანქანების და ლიფტების
ტექნიკოსი
ამწე-სატრანსპორტო
მანქანების და ლიფტების
ტექნიკოსი
ამწის მემანქანე
ექსკავატორის მემანქანე
ზეინკალი
მექანიკის ინჟინერიის
ტექნიკოსი
მეჩარხე
მეჩარხე
მეჩარხე
სამშენებლო-საგზაოსალიანდაგო მანქანების და
მოწყობილობების ტექნიკოსი
სამშენებლო-საგზაოსალიანდაგო მანქანების და
მოწყობილობების ტექნიკოსი
წმენდითი სამუშაოების
ტექნიკოსი
წმენდითი სამუშაოების
ტექნიკოსი
ამფეთქებელი
ამფეთქებელი
ამფეთქებელი
ამფეთქებელი
გეოლოგ-ტექნიკოსი
გეოლოგ-ტექნიკოსი
გვირაბგამყვანი
გვირაბგამყვანი
მარკშაიდერიის ტექნიკოსი
მარკშაიდერიის ტექნიკოსი

30

38
39
40
41
42
43

46

47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

30

III

ლითონმცოდნე, ხარისხის
კონტროლის სპეციალისტი
ლითონმცოდნე, ხარისხის
კონტროლის სპეციალისტი
ლითონური პროდუქციის
ექსპერტიზის სპეციალისტი
ლითონური პროდუქციის
ექსპერტიზის სპეციალისტი
მხატვრული და საიუველირო
სხმულების სპეციალისტი
მხატვრული და საიუველირო
სხმულების სპეციალისტი
დნობის სპეციალისტი

IV
III
IV
III
IV

IV

III
III
III
IV
I
II
III
III

IV

III
IV
I
II
III
IV
III
IV
III
IV
III
IV

60
20
40
30
60
30

50

30
60
30
60
20
20
60
30

60

20
60
20
20
20
60
20
60
20
60
30
60

69
70

71

72

73

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86

87
88
89
90
91

მემანქანე (საშახტო ამწევი
დანადგარის მემანქანე)
მყარი სასარებლო
წიაღისეულის ტექნიკოს–
გეოლოგი
მყარი სასარებლო
წიაღისეულის ტექნიკოს–
გეოლოგი
მყარი სასარებლო
წიაღისეულის ტექნიკოს–
გეოლოგი
მყარი წიაღისეულის
გამდიდრების ტექნოლოგიის
სპეციალისტი
მყარი წიაღისეულის
გამდიდრების ტექნოლოგიის
სპეციალისტი
ნავთობისა და გაზის
მეურნეობის ტექნიკოსი
ნავთობისა და გაზის
მეურნეობის ტექნიკოსი
საბაგირო გზების
ექსპლუატაციის ოპერატორი
საბაგირო გზების მონტაჟისა
და რემონტის ტექნიკოსი
სამთო ელექტრომექანიკოსი
სამთო ელექტრომექანიკოსი
სამთო ელექტრომექანიკოსი
სამთო ტექნიკოსი
სამთო ტექნიკოსი
სამთო ტექნიკოსი
ჭაბურღილების ბურღვის
ტექნიკისა და
ტექნოლოგიების
სპეციალისტი
ჭაბურღილების ბურღვის
ტექნიკისა და
ტექნოლოგიების
სპეციალისტი
ჭაბურღილების ბურღვის
ტექნიკისა და
ტექნოლოგიების
სპეციალისტი
ელმავლის მემანქანე
სამკერვალო ნაწარმის
სპეციალისტი
სამკერვალო ნაწარმის
სპეციალისტი
ხურო

III
II

III

IV

III

IV

III
IV
III
III
II
III
IV
II
III
IV
II

III

IV

III
III
IV
II

მემანქანე (საშახტო ამწევი
დანადგარის მემანქანე)
მყარი სასარებლო
წიაღისეულის ტექნიკოს–
გეოლოგი
მყარი სასარებლო
წიაღისეულის ტექნიკოს–
გეოლოგი
მყარი სასარებლო
წიაღისეულის ტექნიკოს–
გეოლოგი
მყარი წიაღისეულის
გამდიდრების ტექნოლოგიის
სპეციალისტი
მყარი წიაღისეულის
გამდიდრების ტექნოლოგიის
სპეციალისტი
ნავთობისა და გაზის
მეურნეობის ტექნიკოსი
ნავთობისა და გაზის
მეურნეობის ტექნიკოსი
საბაგირო გზების
ექსპლუატაციის ოპერატორი
საბაგირო გზების მონტაჟისა
და რემონტის ტექნიკოსი
სამთო ელექტრომექანიკოსი
სამთო ელექტრომექანიკოსი
სამთო ელექტრომექანიკოსი
სამთო ტექნიკოსი
სამთო ტექნიკოსი
სამთო ტექნიკოსი
ჭაბურღილების ბურღვის
ტექნიკისა და
ტექნოლოგიების
სპეციალისტი
ჭაბურღილების ბურღვის
ტექნიკისა და
ტექნოლოგიების
სპეციალისტი
ჭაბურღილების ბურღვის
ტექნიკისა და
ტექნოლოგიების
სპეციალისტი
ელმავლის მემანქანე
სამკერვალო ნაწარმის
სპეციალისტი
სამკერვალო ნაწარმის
სპეციალისტი
ხურო

25
15

15

60

20

60

30
60
25
25
15
15
60
10
20
60
15

15

60

20
20
60
10

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103
104

105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

ხურო
დურგალი
დურგალი
კვების წარმოების მანქანების
ოპერატორი
კვების წარმოების მანქანების
ოპერატორი
პოლიგრაფისტი
პოლიგრაფისტი
სამაცივრო მოწყობილობების
ტექნიკოსი
სამაცივრო მოწყობილობების
ტექნიკოსი
ტყავის გამოყვანის, ტყავის
ნაწარმის ქიმიური წმენდისა
და ღებვის სპეციალისტი
ტყავის გამოყვანის, ტყავის
ნაწარმის ქიმიური წმენდისა
და ღებვის სპეციალისტი
გაზმომარაგების სისტემის
მემონტაჟე
გათბობისა და
ცხელწყალმომარაგების
სისტემის მემონტაჟე
ვენტილაციისა და
კონდიცირების სისტემის
მემონტაჟე
ზეინკალ-სანტექნიკოსი
ზეინკალ-სანტექნიკოსი
თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი
კალატოზი
კალატოზი
კომპიუტერული საინჟინრო
გრაფიკის (AutoCad)
ოპერატორი
კომპიუტერული საინჟინრო
გრაფიკის (AutoCad)
ოპერატორი
მებათქაშე
მებათქაშე
მეიზოლაციე
მეიზოლაციე
მეტალოკრამიტისა და რბილი
სახურავების მომწყობის
მეტალოკრამიტისა და რბილი
სახურავების მომწყობის
მეფილე-მომპირკეთებელი
მეფილე-მომპირკეთებელი
მღებავი

III
III
IV
III
IV
III
IV
III
IV
III

IV

III
III

III

III
IV
III
II
III
III

IV

II
III
II
III
II
III
II
III
II

ხურო
დურგალი
დურგალი
კვების წარმოების მანქანების
ოპერატორი
კვების წარმოების მანქანების
ოპერატორი
პოლიგრაფისტი
პოლიგრაფისტი
სამაცივრო მოწყობილობების
ტექნიკოსი
სამაცივრო მოწყობილობების
ტექნიკოსი
ტყავის გამოყვანის, ტყავის
ნაწარმის ქიმიური წმენდისა
და ღებვის სპეციალისტი
ტყავის გამოყვანის, ტყავის
ნაწარმის ქიმიური წმენდისა
და ღებვის სპეციალისტი
გაზმომარაგების სისტემის
მემონტაჟე
გათბობისა და
ცხელწყალმომარაგების
სისტემის მემონტაჟე
ვენტილაციისა და
კონდიცირების სისტემის
მემონტაჟე
ზეინკალ-სანტექნიკოსი
ზეინკალ-სანტექნიკოსი
თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი
კალატოზი
კალატოზი
კომპიუტერული საინჟინრო
გრაფიკის (AutoCad)
ოპერატორი
კომპიუტერული საინჟინრო
გრაფიკის (AutoCad)
ოპერატორი
მებათქაშე
მებათქაშე
მეიზოლაციე
მეიზოლაციე
მეტალოკრამიტისა და რბილი
სახურავების მომწყობის
მეტალოკრამიტისა და რბილი
სახურავების მომწყობის
მეფილე-მომპირკეთებელი
მეფილე-მომპირკეთებელი
მღებავი

15
20
60
20
60
25
60
20
60
20

40

30
30

30

30
60
15
10
15
30

60

10
15
10
10
10
15
10
15
10

122
123
124

125

126

127
128
129
130
131
132
133

134

135

136

137
138
139

140
141
142
143

მღებავი
მშენებლობის მწარმოებელი
რკინაბეტონის სამუშაოთა
მწარმოებელი (მეყალიბე,
მეარმატურე, მებეტონე)
რკინაბეტონის სამუშაოთა
მწარმოებელი (მეყალიბე,
მეარმატურე, მებეტონე)
საავტომობილო გზებისა და
აეროდრომების მშენებლ–
ტექნიკოსი
საავტომობილო გზებისა და
აეროდრომების მშენებლ–
ტექნიკოსი
ჰიდროტექნიკური
მშენებლობის მწარმოებელი
ავტომობილის ზეინკალი
ავტომობილის ზეინკალი
სარკინიგზო გადამზიდავი
სატრანსპორტო ფირმებში
ლოჯისტიკის ოპერატორი
სატრანსპორტო ფირმებში
ლოჯისტიკის ოპერატორი
რადიო და სატელევიზიო
სისტემების მომსახურებისა
და ექსპლუატაციის
ოპერატორი
რადიო და სატელევიზიო
სისტემების მომსახურებისა
და ექსპლუატაციის
ოპერატორი
სატელეკომუნიკაციო
ქსელებისა და სისტემების
ექსპლუატაციის ოპერატორი
სატელეკომუნიკაციო
ქსელებისა და სისტემების
ექსპლუატაციის ოპერატორი
ნავთობისა და გაზის
გადამუშავების სპეციალისტი
ნივთიერებებისა და
მასალების ქიმიური
ანალიზის ლაბორანტი
ნივთიერებებისა და
მასალების ქიმიური
ანალიზის ლაბორანტი
გალვანიკოსი
გალვანიკოსი
სასურსათო პროდუქტების
წარმოების სპეციალისტი

III
IV
II

III

III

IV

IV
III
IV
IV
III
IV
III

IV

III

IV

IV
III

IV

III
IV
III

მღებავი
მშენებლობის ტექნიკოსი
რკინაბეტონის სამუშაოთა
მწარმოებელი (მეყალიბე,
მეარმატურე, მებეტონე)
რკინაბეტონის სამუშაოთა
მწარმოებელი (მეყალიბე,
მეარმატურე, მებეტონე)
საავტომობილო გზებისა და
აეროდრომების მშენებლ–
ტექნიკოსი
საავტომობილო გზებისა და
აეროდრომების მშენებლ–
ტექნიკოსი
ჰიდროტექნიკური
მშენებლობის ტექნიკოსი
ავტომობილის ზეინკალი
ავტომობილის ზეინკალი
სარკინიგზო გადამზიდავი
სატრანსპორტო ფირმებში
ლოჯისტიკის ოპერატორი
სატრანსპორტო ფირმებში
ლოჯისტიკის ოპერატორი
რადიო და სატელევიზიო
სისტემების მომსახურებისა
და ექსპლუატაციის
ოპერატორი
რადიო და სატელევიზიო
სისტემების მომსახურებისა
და ექსპლუატაციის
ოპერატორი
სატელეკომუნიკაციო
ქსელებისა და სისტემების
ექსპლუატაციის ოპერატორი
სატელეკომუნიკაციო
ქსელებისა და სისტემების
ექსპლუატაციის ოპერატორი
ნავთობისა და გაზის
გადამუშავების სპეციალისტი
ნივთიერებებისა და
მასალების ქიმიური
ანალიზის ლაბორანტი
ნივთიერებებისა და
მასალების ქიმიური
ანალიზის ლაბორანტი
გალვანიკოსი
გალვანიკოსი
სასურსათო პროდუქტების
წარმოების სპეციალისტი

10
60
10

10

30

60

60
20
60
60
20
60
20

60

20

60

60
30

60

30
60
30

144
145
146
147
148
149

სასურსათო პროდუქტების
წარმოების სპეციალისტი
ფარმაცევტული პროდუქციის
წარმოების სპეციალისტი
ქიმიური და სასურსათო
პროდუქტების ექსპერტი
ქიმიური და სასურსათო
პროდუქტების ექსპერტი
ქიმიური წარმოების
სპეციალისტი
თბოაირმომარაგება
ვენტილაციის ტექნიკოსი

IV
IV
III
IV
IV
III

სასურსათო პროდუქტების
წარმოების სპეციალისტი
ფარმაცევტული პროდუქციის
წარმოების სპეციალისტი
ქიმიური და სასურსათო
პროდუქტების ექსპერტი
ქიმიური და სასურსათო
პროდუქტების ექსპერტი
ქიმიური წარმოების
სპეციალისტი
თბოაირმომარაგება
ვენტილაციის ტექნიკოსი

60
90
30
60
60
40

