პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები 2012-2013
საგანმანათლებლო პროგრამის
სახელწოდება

№

კრედ
პროფესიულიგანა

მისანიჭებელიკვალიფიკაცია

იტები

თლებისსაფეხურ

ს

ი

რაოდ
ენობა

1.
2.

მელიანდაგე

I

მელიანდაგეს პირველისაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

30

მელიანდაგე

II

მელიანდაგეს მეორესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

30

რკინიგზის ელექტრომოძრავი
3.

4.

შემადგენლობის მეურნეობის

ელექტრომექანიკოსის
პირველისაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

რკინიგზის ელექტრომოძრავი

რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მეურნეობის

შემადგენლობის მეურნეობის

II

ელექტრომექანიკოსი

5. მეურნეობის ელექტრომექანიკოსი

რკინიგზის ელექტრომომარაგების
6. მეურნეობის ელექტრომექანიკოსი

8.

I

ელექტრომექანიკოსი

რკინიგზის ელექტრომომარაგების

7.

რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მეურნეობის

სარკინიგზო გადამზიდავი
სავაგონო მეურნეობის მექანიკოსი

ელექტრომექანიკოსის

30

30

მეორესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობის
I

ელექტრომექანიკოსის

30

პირველისაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობის
II

ელექტრომექანიკოსის

30

მეორესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
III
I

სარკინიგზო გადამზიდავის
მესამესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
სავაგონო მეურნეობის მექანიკოსის

45
30

პირველისაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

9.

სავაგონო მეურნეობის მექანიკოსი

სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და
10 ბლოკირების ელექტრომექანიკოსი

სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და
11 ბლოკირების ელექტრომექანიკოსი

12
13
14
15
16
17
18

სავაგონო მეურნეობის მექანიკოსის
მეორესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

30

სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების
I

ელექტრომექანიკოსის

30

პირველისაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების
II

ელექტრომექანიკოსის

30

მეორესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
ელმავლის (საშახტო) მემანქანის

ელმავლის (საშახტო) მემანქანე

III

გვირაბგამყვანი

II

გვირაბგამყვანის მეორესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

30

გვირაბგამყვანი

III

გვირაბგამყვანის მესამესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

30

კალატოზი

II

კალატოზის მეორესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

30

კალატოზი

III

კალატოზის მესამესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

30

მღებავი

II

მღებავის მეორესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

30

მღებავი

III

მღებავის მესამესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

30

მყარი წიაღისეულის გამდიდრების
19 ტექნოლოგიის სპეციალისტი

20

II

სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის,
რემონტისა და უსაფრთხოების

III

III

მესამესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის
სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის, რემონტისა და უსაფრთხოების
სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

45

45

45

სპეციალისტი

21

22

23

24

25
26
27
28
29
30
31

სამთო ტექნიკოსი

II

სამთო ტექნიკოსი

III

სამთო ელექტრომექანიკოსი

II

სამთო ელექტრომექანიკოსი

III

სამთო ტექნიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
სამთო ელექტრომექანიკოსის მეორე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
სამთო ელექტრომექანიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
შემდუღებლის პირველი საფეხურის პროფესიული

30

30

30

30

შემდუღებელი

I

შემდუღებელი

II

შემდუღებლის მეორე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

30

შემდუღებელი

III

შემდუღებლის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

30

კრიმინალისტი

III

კრიმინალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

60

ავტომობილის შემკეთებელიზეინკალი

IV

ამფეთქებელი

IV

ამფეთქებლისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

60

ამფეთქებელი

V

ამფეთქებლისმეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

60

ამწე32

სამთო ტექნიკოსის მეორე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია

სატრანსპორტომანქანებისადალიფტების
ტექნიკოსი

კვალიფიკაცია

ავტომობილისზეინკლისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალი
ფიკაცია

20

60

ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსის
IV

მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

60

ამწე33

34

35
36
37
38

39

40

41
42
43
44

სატრანსპორტომანქანებისადალიფტების

ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსის
V

მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

60

ტექნიკოსი
არქიტექტორ - ტექნიკოსის (გრაფიკოსი)

არქიტექტორ - ტექნიკოსი

IV

არქიტექტორ - ტექნიკოსი

V

გალვანიკოსი

IV

გალვანიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

60

გალვანიკოსი

V

გალვანიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

60

გარემოსდაცვისტექნიკოსი

IV

გარემოსდაცვისტექნიკოსი

V

გეოლოგ–ტექნიკოსი

IV

გეოლოგ–ტექნიკოსი

V

გვირაბგამყვანი

IV

გვირაბგამყვანისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

60

გვირაბგამყვანი

V

გვირაბგამყვანისმეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

60

დანაფარებისსპეციალისტი

IV

მეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
არქიტექტორ - ტექნიკოსის (გრაფიკოსი)
მეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

გარემოსდაცვისტექნიკოსისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვა
ლიფიკაცია
გარემოსდაცვისტექნიკოსისმეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვა
ლიფიკაცია
გეოლოგ-ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
გეოლოგ-ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია

დანაფარების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია

60

60

60

60

60

60

60

45
46
47

V

დურგალი

IV

დურგალისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

60

დურგალი

V

დურგალის მეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

60

ელექტროამძრავისა და ელექტრო
48 მომმარაგებელი დანადგარების ოსტატი.
ელექტროამძრავისა და ელექტრო
49 მომმარაგებელი დანადგარების ოსტატი.

50

51

52

53

54

55

56

დანაფარების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული

დანაფარებისსპეციალისტი

IV

V

ელექტრომექანიკოსი

IV

ელექტრომექანიკოსი

V

ენერგეტიკისსერვისცენტრისტექნიკოსი

IV

ენერგეტიკისსერვისცენტრისტექნიკოსი

V

ენერგეტიკოს-მემონტაჟე

IV

ენერგეტიკოს-მემონტაჟე

V

ზეინკალ-სანტექნიკოსი

IV

კვალიფიკაცია

ელექტროამძრავისდაელექტრომომმარაგებელიდანადგარებისოს
ტატისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
ელექტროამძრავისდაელექტრომომმარაგებელიდანადგარებისოს
ტატისმეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
ელექტრომექანიკოსის
მეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
ელექტრომექანიკოსის
მეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია
ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია
ენერგეტიკოს-მემონტაჟის მეოთხე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
ენერგეტიკოს-მემონტაჟის მეხუთე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
ზეინკალსანტექნიკოსისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

60

60

60

60

90

60

60

60

60

60

57

58

კვებისმანქანებისოპერატორი

IV

კვებისმანქანებისოპერატორი

V

კომპიუტერულისაინჟინროგრაფიკის
59 (AutoCad) ოპერატორი

IV

კომპიუტერულისაინჟინროგრაფიკის
60 (AutoCad) ოპერატორი

V

კონვეიერების და ესკალატორის
61 ექსპლუატაციის ტექნიკოსი

IV

კონვეიერების და ესკალატორის
62 ექსპლუატაციის ტექნიკოსი
ლითონების თერმული და ქიმიურ63 თერმული დამუშავების სპეციალისტი

V

IV

ლითონების თერმული და ქიმიურ64 თერმული დამუშავების სპეციალისტი

V

ლითონების მხატვრული დამუშავების
65 სპეციალისტი

IV

ლითონების მხატვრული დამუშავების
66 სპეციალისტი

V

ლითონებისწნევითდამუშავებისსპეცია
67 ლისტი

IV

კვებისწარმოებისმანქანებისოპერატორისმეოთხესაფეხურისპროფ
ესიულიკვალიფიკაცია
კვებისწარმოებისმანქანებისოპერატორისმეხუთესაფეხურისპროფ
ესიულიკვალიფიკაცია
კომპიუტერულისაინჟინროგრაფიკის (AutoCad)
ოპერატორისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
კომპიუტერულისაინჟინროგრაფიკის (AutoCad)
ოპერატორისმეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
კონვეიერების და ესკალატორის ექსპლუატაციის ტექნიკოსის
მეთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
კონვეიერების და ესკალატორის ექსპლუატაციის ტექნიკოსის
მეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
ლითონების თერმული და ქიმიურ-თერმული დამუშავების
სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ლითონების თერმული და ქიმიურ-თერმული დამუშავების
სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ლითონების მხატვრული დამუშავების სპეციალისტის მეოთხე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ლითონების მხატვრული დამუშავების სპეციალისტის მეხუთე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ლითონების წნევით დამუშავების სპეციალისტის მეოთხე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

ლითონებისწნევითდამუშავებისსპეცია
68 ლისტი
ლითონმცოდნე,
69 ხარისხისკონტროლისსპეციალისტი

V

IV

ლითონმცოდნე,
70 ხარისხისკონტროლისსპეციალისტი

V

ლითონურიპროდუქციისექსპერტიზისსპ
71 ეციალისტი

IV

ლითონურიპროდუქციისექსპერტიზისსპ
72 ეციალისტი

V

73

74
75
76

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ლითონმცოდნე, ხარისხის კონტროლის სპეციალისტის მეოთხე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ლითონმცოდნე, ხარისხის კონტროლის სპეციალისტის მეხუთე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ლითონური პროდუქციის ექსპერტიზის სპეციალისტის მეოთხე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ლითონური პროდუქციის ექსპერტიზის სპეციალისტის მეხუთე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
მარკშაიდერიისტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული

60

60

60

60

60

მარკშაიდერიისტექნიკოსი

IV

მარკშაიდერიისტექნიკოსი

V

მდნობელი

IV

მდნობელის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

60

მდნობელი

V

მდნობელის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

60

მელიორატორი (აგრომელიორატორი,
77 ჰიდრომელიორატორი)
მელიორატორი (აგრომელიორატორი,
78 ჰიდრომელიორატორი)

79

ლითონების წნევით დამუშავების სპეციალისტის მეხუთე

მექანიკისინჟინერიისტექნიკოსი

IV

V

IV

კვალიფიკაცია
მარკშაიდერიისტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია

მელიორატორის (აგრომელიორატორი, ჰიდრომელიორატორი)
მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
მელიორატორის (აგრომელიორატორი, ჰიდრომელიორატორი)
მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია

60

60

60

60

60

80

მექანიკისინჟინერიისტექნიკოსი

V

მიკროელექტრონიკისა და
81

82

83
84

85

ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა და

მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია
მიკროელექტრონიკისა და ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა

IV

და მოწყობილობების ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის

მოწყობილობების ტექნიკოსი

პროფესიული კვალიფიკაცია

მიკროელექტრონიკისა და

მიკროელექტრონიკისა და ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა

ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა და

V

მოწყობილობების ტექნიკოსი
IV

ეროვნული სამოსის სპეციალისტი

IV

ეროვნული სამოსის სპეციალისტი

V

86 ა.შ.)
მქსოველი (ტრიკოტაჟის ნაწარმის და
87 ა.შ.)

და მოწყობილობების ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის

60

60

პროფესიული კვალიფიკაცია

მქარგავი

მქსოველი (ტრიკოტაჟის ნაწარმის და

60

IV

V

მყარისასარგებლოწიაღისეულისგეოლოგ
88 -ტექნიკოსი

IV

მყარისასარგებლოწიაღისეულისგეოლოგ
89 -ტექნიკოსი

V

მყარიწიაღისეულისგამდიდრებისტექნო
90 ლოგიისსპეციალისტი

IV

მქარგავის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ეროვნული სამოსის სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის
კვალიფიკაცია
ეროვნული სამოსის სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის
კვალიფიკაცია
მქსოველის (ტრიკოტაჟის ნაწარმის და ა.შ.) მეოთხე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია
მქსოველის (ტრიკოტაჟის ნაწარმის და ა.შ.) მეხუთე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია
მყარისასარგებლოწიაღისეულისგეოლოგტექნიკოსისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
მყარისასარგებლოწიაღისეულისგეოლოგტექნიკოსისმეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
მყარიწიაღისეულისგამდიდრებისტექნოლოგიისსპეციალისტისმ
ეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

60
60

60

60

60

60

60

60

მყარიწიაღისეულისგამდიდრებისტექნო
91 ლოგიისსპეციალისტი
მშენებლობისბიზნესისადმინისტრატორ
92 ი
მშენებლობისბიზნესისადმინისტრატორ
93 ი

94

95

V

IV

V

მშენებლობისტექნიკოსი

IV

მშენებლობისტექნიკოსი

V

მხატვრული და საიუველირო
96 სხმულების სპეციალისტი
მხატვრული და საიუველირო
97 სხმულების სპეციალისტი

IV

V

ნავთობისადაგაზისგადამუშავებისსპეცი
98 ალისტი

IV

ნავთობისადაგაზისგადამუშავებისსპეცი
99 ალისტი

V

ნავთობისადაგაზისმეურნეობისტექნიკო
10 სი

IV

ნავთობისადაგაზისმეურნეობისტექნიკო
10 სი

V

მყარიწიაღისეულისგამდიდრებისტექნოლოგიისსპეციალისტისმ
ეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
მშენებლობისმწარმოებლის მეოთხე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
მშენებლობისმწარმოებლის მეხუთე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
მშენებლობის მწარმოებლის მეოთხე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
მშენებლობის მწარმოებლის მეხუთე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
მხატვრული და საიუველირო სხმულების სპეციალისტის მეოთხე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
მხატვრული და საიუველირო სხმულების სპეციალისტის მეხუთე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ნავთობისა და გაზის გადამუშავებისსპეციალისტის მეოთხე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ნავთობისა და გაზის გადამუშავებისსპეციალისტის მეხუთე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ნავთობისადაგაზისმეურნეობისტექნიკოსისმეოთხესაფეხურისპრ
ოფესიულიკვალიფიკაცია
ნავთობისადაგაზისმეურნეობისტექნიკოსისმეხუთესაფეხურისპრ
ოფესიულიკვალიფიკაცია

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

ნივთიერებების და მასალების ქიმიური
10 ანალიზის ლაბორანტი
ნივთიერებების და მასალების ქიმიური
10 ანალიზის ლაბორანტი

IV

V

ორთქლგენერატორებისადაკომბინირებუ
10

ლისანთურების მომსახურების

10

კრიმინალისტი
პარფიუმერიული და კოსმეტიკური

10 წარმოებისსპეციალისტი

11

11

მბეჭდავი, მკინძავი, ფერდაშლის

რებისოპერატორისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცი

რებისოპერატორისმეხუთე

IV
IV
V

პარფიუმერიული და კოსმეტიკური წარმოებისსპეციალისტის
მეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
კრიმინალისტის მეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
პარფიუმერიული და კოსმეტიკური წარმოებისსპეციალისტის
მეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

IV

ფერდაშლის სპეციალისტი და ა.შ.)
მეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

პოლიგრაფისტი(დამკაბადონებელი,

პოლიგრაფისტის(დამკაბადონებელი, მბეჭდავი, მკინძავი,
V

სპეციალისტი და ა.შ.)
რადიოდასატელევიზიოსისტემებისმომს
ახურეობისდაექსპლუატაციისოპერატორ

60

60

60
60
60

პოლიგრაფისტის(დამკაბადონებელი, მბეჭდავი, მკინძავი,

სპეციალისტი და ა.შ.)

მბეჭდავი, მკინძავი, ფერდაშლის

60

საფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

პოლიგრაფისტი(დამკაბადონებელი,
10

მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

ორთქლგენერატორებისადაკომბინირებულისანთურებისმომსახუ
V

ოპერატორი

პარფიუმერიული და კოსმეტიკური
10 წარმოებისსპეციალისტი

ნივთიერებების და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტის

60

ა

ორთქლგენერატორებისადაკომბინირებუ
10

მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

ორთქლგენერატორებისადაკომბინირებულისანთურებისმომსახუ
IV

ოპერატორი

ლისანთურების მომსახურების

ნივთიერებების და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტის

ფერდაშლის სპეციალისტი და ა.შ.)

60

60

მეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
IV

რადიოდასატელევიზიოსისტემებისმომსახურეობისდაექსპლუატ
აციისოპერატორისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცი

60

ი

ა

რადიოდასატელევიზიოსისტემებისმომს
11

ახურეობისდაექსპლუატაციისოპერატორ

რადიოდასატელევიზიოსისტემებისმომსახურეობისდაექსპლუატ
V

ი
IV

საავტომობილო გზებისა და
11 აეროდრომების მშენებლ–ტექნიკოსი

V

საზომიხელსაწყოებისტექნიკოსი

IV

საზომიხელსაწყოებისტექნიკოსი

V

11

საკვები პროდუქტების
11

11

11

12
12

მიკრობიოლოგიური პროდუქტების

საავტომობილოგზებისადააეროდრომებისმშენებელ–
ტექნიკოსისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
საავტომობილოგზებისადააეროდრომებისმშენებელ–
ტექნიკოსისმეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

60

60

საზომიხელსაწყოებისტექნიკოსისმეოთხესაფეხურისპროფესიულ
იკვალიფიკაცია
საზომიხელსაწყოებისტექნიკოსისმეხუთესაფეხურისპროფესიულ
იკვალიფიკაცია
საკვები პროდუქტების მიკრობიოლოგიური პროდუქტების

IV

ექსპერტიზის სპეციალისტის

ექსპერტიზის სპეციალისტი

მეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

საკვები პროდუქტების

საკვები პროდუქტების მიკრობიოლოგიური პროდუქტების

მიკრობიოლოგიური პროდუქტების

60

ა

საავტომობილო გზებისა და
11 აეროდრომების მშენებლ–ტექნიკოსი

11

აციისოპერატორისმეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცი

V

ექსპერტიზის სპეციალისტი

ექსპერტიზის სპეციალისტის

60

60

მეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

სამაცივრომოწყობილობებისტექნიკოსი

IV

სამაცივრომოწყობილობებისტექნიკოსი

V

სამთოელექტრომექანიკოსი

IV

სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია
სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია
სამთოელექტრომექანიკოსისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვა

60

60
60

ლიფიკაცია

12

სამთოელექტრომექანიკოსი

V

სამთოტექნიკისექსპლუატაციის,
12

რემონტისადაუსაფრთხოებისსპეციალის

12

12

12

12

IV

სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

60

რემონტისადაუსაფრთხოებისსპეციალის

სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის, რემონტისა და უსაფრთხოების
V

სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

60

ტი
სამთოტექნიკოსი

IV

სამთოტექნიკოსი

V

სამკერვალონაწარმისსპეციალისტი

IV

სამკერვალონაწარმისსპეციალისტი

V

სალიანდაგომანქანებისადამოწყობილობ
ებისტექნიკოსი

სალიანდაგომანქანებისადამოწყობილობ
ებისტექნიკოსი

სამთოტექნიკოსისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცი
ა
სამთოტექნიკოსისმეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცი
ა
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია

60

60

60

60

სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანებისა და
IV

მოწყობილობების ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული

60

კვალიფიკაცია

სამშენებლო-საგზაო13

60

ტი

სამშენებლო-საგზაო12

ლიფიკაცია
სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის, რემონტისა და უსაფრთხოების

სამთოტექნიკისექსპლუატაციის,
12

სამთოელექტრომექანიკოსისმეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვა

სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანებისა და
V

მოწყობილობების ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია

60

სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის
13 ტექნიკოსი
სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის
13 ტექნიკოსი

13

13

IV

V

სარკინიგზოგადამზიდავი

IV

სარკინიგზოგადამზიდავი

V

სასურსათოპროდუქტებისეკოლოგიური
13 კონტროლისსპეციალისტი
სასურსათოპროდუქტებისეკოლოგიური
13 კონტროლისსპეციალისტი
სასურსათო პროდუქტების წარმოების
13 სპეციალისტი

IV

V

IV

სასურსათო პროდუქტების წარმოების
13 სპეციალისტი

V

სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და
13 სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი

IV

სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და
14 სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი

V

სატრანსპორტომეურნეობისსაწარმოების
14 უსაფრთხოებისსპეციალისტი

IV

სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის ტექნიკოსის მეოთხე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის ტექნიკოსის მეხუთე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
სარკინიგზოგადამზიდავისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალ
იფიკაცია
სარკინიგზოგადამზიდავისმეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალ
იფიკაცია
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის
სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის
სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტის მეოთხე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტის მეხუთე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
სატელეკომუნიკაციოქსელებისადასისტემებისექსპლუატაციისოპ
ერატორისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
სატელეკომუნიკაციოქსელებისადასისტემებისექსპლუატაციისოპ
ერატორისმეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
სატრანსპორტო მეურნეობის საწარმოების უსაფრთხოების
სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

სატრანსპორტომეურნეობისსაწარმოების
14 უსაფრთხოებისსპეციალისტი
სატრანსპორტოფირმებშილოჯისტიკისო
14 პერატორი

V

IV

სატრანსპორტოფირმებშილოჯისტიკისო
14 პერატორი

V

საწარმოო ინჟინერიის სპეციალისტი

V

საწარმოო ინჟინერიის სპეციალისტი

IV

14

14

ტყავისგამოყვანის,
14

14

ტყავისნაწარმისქიმიურიწმენდისადაღებ

სატრანსპორტო მეურნეობის საწარმოების უსაფრთხოების
სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
სატრანსპორტოფირმებშილოჯისტიკისოპერატორისმეოთხესაფე
ხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
სატრანსპორტოფირმებშილოჯისტიკისოპერატორისმეხუთესაფე
ხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
საწარმოოინჟინერიისსპეციალისტისმეხუთესაფეხურისპროფესი
ულიკვალიფიკაცია
საწარმოოინჟინერიისსპეციალისტისმეოთხესაფეხურისპროფესი
ულიკვალიფიკაცია

IV

ტყავისნაწარმისქიმიურიწმენდისადაღებვისსპეციალისტისმეოთ
ხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

ტყავისგამოყვანის,

ტყავისგამოყვანის,
V

ვისსპეციალისტი
ფარმაცევტულიპროდუქციისწარმოებისს

14 პეციალისტი
ფარმაცევტულიპროდუქციისწარმოებისს
15 პეციალისტი
ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და
15 აქსესუარების სპეციალისტი
15 ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და

60

60

60

60

ტყავისგამოყვანის,

ვისსპეციალისტი

ტყავისნაწარმისქიმიურიწმენდისადაღებ

60

ტყავისნაწარმისქიმიურიწმენდისადაღებვისსპეციალისტისმეხუ

60

60

თესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
IV

V

IV
V

ფარმაცევტული პრეპარატებისწარმოების სპეციალისტის მეოთხე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტის
მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციალისტის
მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციალისტის

90

60

60
60

აქსესუარების სპეციალისტი

მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

ქიმიურიდაკვებისმრეწველობისსაწარმო
15 ებისუსაფრთხოებისსპეციალისტი

IV

ქიმიურიდაკვებისმრეწველობისსაწარმო
15 ებისუსაფრთხოებისსპეციალისტი

V

ქიმიურიდასასურსათოპროდუქტებისექს
15 პერტი.

IV

ქიმიურიდასასურსათოპროდუქტებისექს
15 პერტი.

15
15
15

V

სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოების
სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტის მეოთხე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტის მეხუთე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ქიმიური წარმოების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის

60

60

60

60

ქიმიურიწარმოებისსპეციალისტი

IV

შემდუღებელი

IV

შემდუღებლისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

60

შემდუღებელი

V

შემდუღებლისმეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

60

შეცხობითმიღებულიპროდუქციისსპეცია
16 ლისტი

IV

წარმოების უსაფრთხოების
16 სპეციალისტი

IV

წარმოების უსაფრთხოების
16 სპეციალისტი

V

16

ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოების

წმენდითისამუშაოებისტექნიკოსი

IV

პროფესიული კვალიფიკაცია

შეცხობით მიღებული პროდუქციის სპეციალისტის მეოთხე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია
წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია
წმენდითისამუშაოებისტექნიკოსისმეოთხე
საფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია

60

60

60

60

60

16

წმენდითისამუშაოებისტექნიკოსი
ჭაბურღილებისბურღვისტექნიკისადატე

16 ქნოლოგიებისსპეციალისტი
ჭაბურღილებისბურღვისტექნიკისადატე
16 ქნოლოგიებისსპეციალისტი
ჰიდროტექნიკურიმშენებლობისტექნიკო
16 სი
ჰიდროტექნიკურიმშენებლობისტექნიკო
16 სი

V

IV

V

IV

V

წმენდითისამუშაოებისტექნიკოსისმეხუთე
საფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
ჭაბურღილებისბურღვისტექნიკისადატექნოლოგიებისსპეციალი
სტისმეოთხესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
ჭაბურღილებისბურღვისტექნიკისადატექნოლოგიებისსპეციალი
სტისმეხუთე საფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაცია
ჰიდროტექნიკურიმშენებლობისმწარმოებლისმეოთხესაფეხურის
პროფესიულიკვალიფიკაცია
ჰიდროტექნიკურიმშენებლობისმწარმოებლისმეხუთესაფეხურის
პროფესიულიკვალიფიკაცია

60

60

60

60

60

