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1. სტუ-ის მოდულური პროფესიული პროგრამები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

პროგრამის დასახელება 

 

პროფესიული 

განათლების 

საფეხური 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  

(სპეციალიზაციის კოდის მითითებით) 

1 კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის 

ოპერატორი 

III კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის ოპერატორის 

მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

040679 

2 მაღალი ძაბვის ელექტროტექნიკოსი IV მეოთხე საფეხურის პროფესიული 
   კვალიფიკაცია ელექტროობაში 040569 
    

3 სამთოტექნიკოსი III მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია სამთო საქმეში 041467 
    

4 სამთო ელექტრომექანიკოსი 

 

III მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია სამთო საქმეში 041467 

5 მყარი წიაღისეულის გამდიდრების 

ტექნოლოგიის სპეციალისტი 

III მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია სამთო საქმეში 041467 

 

6 მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი V მეხუთე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია მექანიკაში 040861 

7 მექატრონიკა V მეხუთე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია მექატრონიკაში 040570 

8 ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების IV ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების 
 სპეციალისტი  სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის 
   პროფესიული კვალიფიკაცია 080381 

9 სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა IV სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორის 
   მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

040778 

10 არქიტექტორ-ტექნიკოსი IV არქიტექტორ-ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

110153 

11 სამრეწველო ავტომატიზაცია V მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

ელექტრონული მოწყობილობების ექსპლუატაციაში 

040356 
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2. სტუ-ის პროფესიული სტანდარტის საფუძველზე შემუშავებული (საგნობრივი)პროგრამები   
 

 

№ 

 

პროგრამის დასახელება 

პროფესიული 

განათლების 

საფეხური 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

(სპეციალიზაციის 

კოდის მითითებით) 

1 

მშენებლობის მწარმოებელი IV 
მშენებლობის მწარმოებლის მეოთხე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 040651 

2 

ქიმიური და კვების მრეწველობის 

უსაფრთხოების სპეციალისტი 
III 

ქიმიური და კვების მრეწველობის უსაფრთხოების 

სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 041357 

3 ლითონების მხატვრული 

დამუშავების    სპეციალისტი 
IV 

ლითონების მხატვრული დამუშავების 

სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 041252 

4 

ნავთობისა და გაზის გადამუშავების  

სპეციალისტი 
III 

ნავთობისა და გაზის გადამუშავების სპეციალისტის 

მესამე საფეხურის (სპეციალისტ- მეაპარატე) 

პროფესიული კვალიფიკაცია 041062 

5 
ნივთიერებების და მასალების ქიმიური 

ანალიზის ლაბორანტი 
III 

ნივთიერებების და მასალების ქიმიური ანალიზის 

ლაბორანტის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 041052 

6 
პარფიუმერიული და კოსმეტიკური  

წარმოების სპეციალისტი 
IV 

პარფიუმერიუ ლი და კოსმეტიკური წარმოების 

სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 041061 

7 
სასურსათო პროდუქტების  ეკოლოგიუ 

რი   კონტროლის       სპეციალისტი 
III 

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური 

კონტროლის სპეციალისტის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 041352 

8 
სასურსათო პროდუქტების  ეკოლოგიუ 

რი   კონტროლის სპეციალისტი 
IV 

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური 

კონტროლის სპეციალისტის მეოთხე 

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 041352 

9 
ფარმაცევტული პრეპარატების    

წარმოების სპეციალისტი 
III 

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების 

სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 041060 

10 
ფარმაცევტული პრეპარატების    

წარმოების სპეციალისტი 
IV 

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების 

სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია041060 

11 
ქიმიური და   სასურსათო პროდუქტების  

ექსპერტი 
III 

ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების 

ექსპერტის მესამე საფეხურის (ექსპერტის 

თანაშემწე) პროფესიული კვალიფიკაცია 041057 

12 

შემდუღებელი          III 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 041272 

13 

ფარმაცევტის    თანაშემწე            V 
ფარმაცევტის თანაშემწის მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 090351 

14 
გარემოს დაცვის ტექნიკოსი III 

გარემოს დაცვის ტექნიკოსის მესამე საფეხურის 

(თანაშემწე) პროფესიული კვალიფიკაცია 041351 

15 
სარკინიგზო გადამზიდავი 

III სარკინიგზო გადამზიდავის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 040754 

16 
სარკინიგზო გადამზიდავი 

IV სარკინიგზო გადამზიდავის მეოთხე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 040754 

17 
ავტომობილის ზეინკალი 

III ავტომობილის ზეინკალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 040772 
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18 
ამწე- სატრანსპორტო მანქანებისა და   

ლიფტების ტექნიკოსი 

III ამწე- სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების 

ტექნიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 040855 

19 
თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი 

III თაბაშირმუყაოს სპეციალისტის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 040665 

20 
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 

III სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის კვალიფიკაცია 080360 

21 სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო 

მანქანების და  მოწყობილობების 

ტექნიკოსი 

III სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანების და 

მოწყობილობების ტექნიკოსის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 040854 

22 სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო 

მანქანების და მოწყობილობების 

ტექნიკოსი 

IV სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანების და 

მოწყობილობების ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 040854 

23 რკინიგზის ელექტრომომარაგების 

მეურნეობის ელექტრომექანიკოსი 

III რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობის 

ელექტრომექანიკოსის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 040752 

24 რკინიგზის ელექტრომოძრავი 

შემადგენლობის მეურნეობის 

ელექტრომექანიკოსი 

III რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობის 

მეურნეობის ელექტრომექანიკოსის მესამე 

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 040752 

25 სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და 

ბლოკირების ელექტრომექანიკოსი 

III სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და 

ბლოკირების ელექტრომექანიკოსის მესამე 

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 040755 

26 სავაგონო მეურნეობის მექანიკოსი III სავაგონო მეურნეობის მექანიკოსის მესამე 

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 040756 

27 მელიანდაგე III მელიანდაგის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 040667 

28 სასურსათო პროდუქტების  წარმოების 

სპეციალისტი 
         III 

სასურსათო პროდუქტების წარმოების 

სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 041059 

29 ტრაქტორის–მემანქანე III ტრაქტორისტ–მემანქანის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 041551 

30 მელიორატორი (აგრომელიორატორი, 

ჰიდრომელიორატორი)  

III მელიორატორის (აგრომელიორატორი, 

ჰიდრომელიორატორი) მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 010161 

31 ვეტერინარიული მომსახურე ბის  

სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, 

კატა და სხვა; სასოფლო- სამეურნეო 

ცხოველებისა და ფრინველებ ის; 

ეგზოტიკური ცხოველები ს, 

ფრინველებისა და თევზების და სხვა) 

III ვეტერინარიული     მომსახურების სპეციალისტის 

(წვრილცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; 

სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებისა და      

ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, 

ფრინველებისა და თევზების და  სხვა) მესამე 

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 010251 

32 აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი III აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის მესამე 

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 041553 

33 ელმავლის მემანქანე III ელმავლის მემანქანის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 040776 

34 გვირაბგამყვანი III გვირაბგამყვანის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 041452 

35 მყარი წიაღისეულის გამდიდრების    

ტექნოლოგიის სპეციალისტი 

III მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის 

სპეციალისტის 

მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

041453 
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36 სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციისა და 

რემონტის უსაფრთხოების სპეციალისტი 

III სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციისა და რემონტის 

უსაფრთხოების სპეციალისტის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 041359 

37 სამთო ტექნიკოსი III სამთო ტექნიკოსის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 041461 

38 სამთო ელექტრომექანიკოსი III სამთო ელექტრომექანიკოსის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 041455 

39 კალატოზი        III კალატოზის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 040652 

40 მღებავი       III მღებავის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 040655 

 


