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# პროგრამის დასახელება პროფესიული 
განათლების 

საფეხური 

მისანიჭებელი პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

კრედიტების 
რაოდენობა 

1.  კომპიუტერული ქსელებისა და 
სისტემების ტექნიკოსი 
 

III კომპიუტერული ქსელებისა და 
სისტემების ტექნიკოსის მესამე 
საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

60 

2.  ინტერნეტტექნოლოგი 
(ვებსპეციალისტი) 

II ინტერნეტტექნოლოგის 
(ვებსპეციალისტის) მეორე 
საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

30 

3.  ინტერნეტტექნოლოგი 
(ვებსპეციალისტი) 

III ინტერნეტტექნოლოგის 
(ვებსპეციალისტის) მესამე 
საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

30 

4. s ინფორმაციული ტექნოლოგი III ინფორმაციული ტექნოლოგის 
მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

30 

5.  მიკროელექტრონიკისა და 
ოპტოელექტრონიკის 
ტექნოლოგიისა და 
მოწყობილობების ტექნიკოსი  

III მიკროელექტრონიკისა და 
ოპტოელექტრონიკის 
ტექნოლოგიისა და 
მოწყობილობების ტექნიკოსის 
მესამე საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

40 

6.  მიკროელექტრონიკისა და 
ოპტოელექტრონიკის 
ტექნოლოგიისა და 
მოწყობილობების ტექნიკოსი  

IV მიკროელექტრონიკისა და 
ოპტოელექტრონიკის 
ტექნოლოგიისა და 
მოწყობილობების ტექნიკოსის 
მეოთხე საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

60 



7.  მიკროელექტრონიკისა და 
ოპტოელექტრონიკის 
ტექნოლოგიისა და 
მოწყობილობების ტექნიკოსი  

V მიკროელექტრონიკისა და 
ოპტოელექტრონიკის 
ტექნოლოგიისა და 
მოწყობილობების ტექნიკოსის 
მეხუთე საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

60 

8.  ტყავის გამოყვანის, ტყავის 
ნაწარმის ქიმიური წმენდისა და 
ღებვის სპეციალისტი 

I ტყავის გამოყვანის, ტყავის ნაწარმის 
ქიმიური წმენდისა და ღებვის 
სპეციალისტის პირველი 
საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

25 

9.  ტყავის გამოყვანის, ტყავის 
ნაწარმის ქიმიური წმენდისა და 
ღებვის სპეციალისტი 

II ტყავის გამოყვანის, ტყავის ნაწარმის 
ქიმიური წმენდისა და ღებვის 
სპეციალისტის მეორე საფეხურის 
პროფესიული კვალიფიკაცია 

25 

10.  სამკერვალო ნაწარმის 
სპეციალისტი 

I სამკერვალო ნაწარმის 
სპეციალისტის პირველი 
საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

25 

11.  სამკერვალო ნაწარმის 
სპეციალისტი 

II სამკერვალო ნაწარმის 
სპეციალისტის მეორე საფეხურის 
პროფესიული კვალიფიკაცია  

25 

12.  ეროვნული სამოსის 
სპეციალისტი 

I ეროვნული სამოსის სპეციალისტის 
პირველი საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

20 

13.  ეროვნული სამოსის 
სპეციალისტი 

II ეროვნული სამოსის სპეციალისტის 
მეორე საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

20 

14.  ეროვნული სამოსის 
სპეციალისტი 

III ეროვნული სამოსის სპეციალისტის 
მესამე საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

25 

15.  ეროვნული სამოსის 
სპეციალისტი 

IV ეროვნული სამოსის სპეციალისტის 
მეოთხე საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

60 

16.  მქსოველი (ტრიკოტაჟის 
ნაწარმის და ა.შ.) 

I მქსოველის (ტრიკოტაჟის ნაწარმის 
და ა.შ.) პირველი საფეხურის 
პროფესიული კვალიფიკაცია 

25 

17.  მქსოველი (ტრიკოტაჟის 
ნაწარმის და ა.შ.) 

II მქსოველის (ტრიკოტაჟის ნაწარმის 
და ა.შ.) მეორე საფეხურის 
პროფესიული კვალიფიკაცია 

25 



18.  მქსოველი (ტრიკოტაჟის 
ნაწარმის და ა.შ.) 

III მქსოველის (ტრიკოტაჟის ნაწარმის 
და ა.შ.) მესამე საფეხურის 
პროფესიული კვალიფიკაცია 

30 

19.  მქსოველი (ტრიკოტაჟის 
ნაწარმის და ა.შ.) 

IV მქსოველის (ტრიკოტაჟის ნაწარმის 
და ა.შ.) მეოთხე საფეხურის 
პროფესიული კვალიფიკაცია 

60 

20.  ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა 
და აქსესუარების სპეციალისტი 

I ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და 
აქსესუარების სპეციალისტის 
პირველი საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

25 

21.  ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა 
და აქსესუარების სპეციალისტი 

II ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და 
აქსესუარების სპეციალისტის მეორე 
საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

25 

22.  ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა 
და აქსესუარების სპეციალისტი 

III  ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და 
აქსესუარების სპეციალისტის  
მესამე საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

30 

23.  ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა 
და აქსესუარების სპეციალისტი 

IV  ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და 
აქსესუარების სპეციალისტის  
მეოთხე საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

60 

24.  ელექტრომექანიკოსი IV ელექტრომექანიკოსის მეოთხე 
საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

60 

25.  საკერავი მანქანების ოპერატორი III საკერავი მანქანების ოპერატორის 
მესამე საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

30 

26.  სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის 
მართვის ინსპექტორი 

III სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის 
მართვის ინსპექტორის მესამე 
საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

30 

27.  საკერავი მანქანების მექანიკოსი III საკერავი მანქანების მექანიკოსის 
მესამე საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

60 

 

 
 

akademiuri sabWos Tavmjdomare                 a. frangiSvili 



akademiuri sabWos mdivani                        g. saluqvaZe 

 


