საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

გარემოს დაცვის ტექნიკოსი - IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
50
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მეოთხე საფეხურის გარემოს დაცვის ტექნიკოსი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის გარემოს დაცვის ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია მონაწილეობა
მიიღოს გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური მონიტორინგის ჩატარებისას. შეისწავლის მავნე ნივთიერებათა ზემოქმედების სახეებს,
გარემოს დამაბინძურებელ წყაროებს, წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის სინჯების აღებას,

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა

კონცენტრაციების განსაზღვრას, გარემოს დაცვის ეკოლოგიურ–ეკონომიკურ ასპექტებს. ხელმძღვანელის დახმარებით შეადგინოს მოკლე
ინფორმაცია ჩატარებული სამუშაოს შესახებ. აღნიშნული კი განახორციელოს არა მხოლოდ გარემოს დაცვითი მიმართულების
ორგანიზაციებში, არამედ მრეწველობის სხვადასხვა დარგის საწარმოებში, სასწავლო ან სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულების
ლაბორატორიებში, რომელიც საჭიროებს გარემოს დაცვის ტექნიკოს-სპეციალისტს.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

აქვს
სფეროს
ფაქტობრივ
გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძვლებზე
დამყარებული
ცოდნა,
აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის ზოგად
შესაძლებლობებს

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა
და შესრულების პროცესში
გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია

ადგენს
გარემოს
ობიექტების
დამაბინძურებელი
მავნე
ნივთიერებათა
ზემოქმედებას,
ეკოლოგიურ-ეკონომიკურ
და
სამართლებრივ
ასპექტებს,
ეკოლოგიური კონტროლის შესახებ
მიღებული
ცოდნის
საფუძველზე
აცნობიერებს პრობლემის გადაჭრის
ზოგად შესაძლებლობებს
შეუძლია გარემოს მართვისა და
ეკოლოგიურ-ეკონომიკური
დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში
გამოიყენოს საჭირო ინფორმაციის
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დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება, ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული შედეგის
ანალიზი.
შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად ათვისება,
უცხოურ ენაზე მიღებული
პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება.

წყაროები, განსაზღვროს სანიტარულდამცავი ზონის საზღვრები და გარემოს
დაბინძურებით გამოწვეული
ეკოლოგიურ-ეკონომიკური ზარალი.

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა
განჭვრეტად, თუმცა ნაწილობრივ
ცვალებად, ვითარებაში.

ცხოველმყოფელი პროცესების
შეცვლის გზით დამოუკიდებლად
განსაზღვროს ცოცხალი ორგანიზმების
საარსებო პირობების ცვლილება

პასუხისმგებლობით ეკიდება
პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად.

ცვალებად სიტუაციებში ეკოლოგიური
მონიტორინგის ჩასატარებლად
პასუხისმგებლობით ეკიდება გარემოს
დაცვის სამართლებრივ ასპექტებს,
ეკოლოგიური მენეჯმენტის
ღირებულებებს და მოქმედებს მათ
შესაბამისად.

შესწევს უნარი ეკოლოგიური
ექსპერტიზის საფუძველზე შეაფასოს
მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის
სიმძლავრეები, ზღვრულად დასაშვები
ჩანადენები და განიხილოს
ალტერნატიული შესაძლებლობები
შეუძლია ორგანიზმზე ტოქსიკანტების
ზემოქმედების, სამრეწველო
ნარჩენების კლასიფიკაციისა და
ეკოლოგიური მონიტორინგის
ჩასატარებლად დამოუკიდებლად
აითვისოს ახალი საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, მათ
შორის უცხოურ ენაზე.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

გარემოს დაცვის ტექნიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
გარემოს დაცვის ტექნიკოსი მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის გარემოს დაცვის ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია
მონაწილეობა

მიიღოს

გარემოს

ობიექტების

ხარისხის

დასადგენად

ანალიზის

ჩასატარებაში,

საზოგადოებრივი

ეკოლოგიური მონიტორინგის ჩატარებისას საზოგადოებრივი მასობრივი დასვენების ადგილებში წყლის, ატმოსფერული
ჰაერისა და ნიადაგის სინჟების აღებაში და განსაზღვრაში. საქართველოს ბიომრავალფეროვნების მიხედვით შეისწავლოს
ძირითადი ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი პრობლემები, ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკური საფუძვლები. გაეცნოს
სამრეწველო აეროზოლებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ძირითად მეთოდებს, ასევე მყარი ნარჩენების
გადამუშავების ტექნოლოგიის საფუძვლებს. ხელმძღვანელის დახმარებით შეეძლოს ჩატარებული სამუშაოს მიხედვით
მოკლე ინფორმაციის შედგენა. რომლის განხორციელება შეეძლება არა მხოლოდ გარემოს დაცვითი მიმართულების
ორგანიზაციებში, არამედ მრეწველობის სხვადასხვა დარგის საწარმოებში, სასწავლო ან სამეცნიერო კვლევითი
დაწესებულების ლაბორატორიებში, რომელიც საჭიროებს გარემოს დაცვის ტექნიკოს-სპეციალისტს.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

აქვს პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული თეორიული
და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).
შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების ფართო
სპექტრის გამოყენება
აბსტრაქტული პრობლემების
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული პრობლემების
ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და ანალიზი
სტანდარტული მეთოდების
გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.
შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს

აქვს სამრეწველო აეროზოლებისა
და ჩამდინარე წყლების
დამაბინძურებელი
ნივთიერებებისაგან გაწმენდის
მეთოდებისა და აპარატურის
თეორიული და პრაქტიკული
ცოდნა, აცნობიერებს მისი
სრულყოფის შესაძლებლობებს.

გააჩნია მრეწველობის სხვადასხვა
დარგის სამრეწველო
აეროზოლებისა და ჩამდინარე
წყლების გამწმენდი
მოწყობილობების პრაქტიკული
გამოყენების უნარი.
შეუძლია უნარჩენო
ტექნოლოგიის დანეგვის
პრობლემებთან დაკავშირებული
ამოცანების გადაჭრისათვის
მექანიკური, ფიზიკურ- ქიმიური
მეთოდების გამოყენებით
სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და ანალიზი.
იყენებს უნარჩენო
ტექნოლოგიების,
ალტერნატიული ენერგეტიკული
წყაროების როლის შესახებ
თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს,
მათ შორის უცხოურ ენაზე
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სწავლის უნარი

ღირებულებები

თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.
შეუძლია უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა
შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების განსაზღვრა
ცვალებად
და
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს

შეუძლია წარმოებაში უნარჩენო
ტექნოლოგიის შესაქმნელად,
სამრეწველო ობიექტების
ინვენტარიზაციისათვის
შესაბამისი ცოდნის
მიმართულებების განსაზღვრა
ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ ვითარებაში.
გათავისებული აქვს სამრეწველო
აეროზოლებისა და ჩამდინარე
წყლების საზომ ხელსაწყოებსა და
დამაბინძურებელ
ნივთიერებებისაგან
გასაუვნებელმყოფელ
მოწყობილობებთან, ტექნიკასთან
მუშაობის მნიშვნელობა,
უსაფრთხოების ნორმების
მნიშვნელობა.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი, რომელსაც
შეუძლია: საანალიზოდ სასურსათო პროდუქტების ნიმუშების მომზადება, სტანდარტული ხსნარების და რეაქტივების
მომზადება, pH-მეტრით მჟავიანობის გაზომვა, ანალიზურ სასწორზე მუშაობა, ფოტოკოლორიმეტრისა და ატომურაბსობრციული სპექტრომეტრის დაკალიბრება და სიზუსტის შერჩევა, ატომურ-აბსორბციული მეთოდით მძიმე
ლითონების განსაზღვრა სასაურსათო პროდუქტებში, ფოტოკოლორიმეტრული მეთოდით სასურსათო პროდუქტებში მძიმე
ლითონების გასაზღვრა.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
აქვს სფეროს ფაქტობრივ
გაცნობიერება
გარემოებებსა
და
თეორიულ საფუძვლებზე
დამყარებული
ცოდნა,
აცნობიერებს
პრობლემების
გადაჭრის
ზოგად შესაძლებლობებს

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია, სამუშაოს
დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში
გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები,

იცის სასურსათო პროდუქტებში მძიმე
ლითონების
დასაშვები
კონცეტრაციები, მძიმე ლითონების
ტოქსიკური ზეგავლენა მის ხარისხზე,
კვების პროდუქტების ბაზარი ,
მარკეტინგისა
და
მენეჯმენტის
საფუძვლები, ანალიზის ატომურაბსორბციული
და
ფოტოკოლორიმეტრული მეთოდები.
შეუძლია ანალიზის შედეგების
მათემატიკური დამუშავება,
მეწარმეობის ასპექტების განსაზღვრა.
ატომურ -აბსორბციული და
ფოტოკოლორიმეტრული მეთოდებით
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შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული
შედეგები შესრულებული
სამუშაოს გაუმჯობესების
მიზნით.

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

სასურსათო პროდუქტებში მძიმე
ლითონების განსაზღვრა, ნიმუშების
აწონვა, მჟავიანობის განსაზღვრა,
შედეგების გაფორმება, იცის
ნიმუშების შენახვისა და უსაფრთხოდ,
დამოუკიდებლად, პროფესიული
კომპეტენციის ფარგლებში ანალიზის
ჩატარება.
შეუძლია სპეციფიკური
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი
პრობლემების
კომუნიკაცია პროფესიულ
გადასაწყვეტად შესაბამისი საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში.
მიდგომის შემუშავება,
შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს
ალტერნატიული
ახალი საინფორმაციო და
შესაძლებლობების
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.
განხილვა და მიღებული
შეუძლია უცხოურ ენაზე მიღებულ
შედეგის ანალიზი.
პროფესიული ინფორმაციის
დამუშავება, მარკეტინგისა და
მენეჯმეტის ასპექტები
შეუძლია ზეპირი და
შეუძლია პროფესიული კომპეტენციის
წერილობითი კომუნიკაცია ფარგლებში ინფორმაციის მოძიება,
პროფესიასთან
კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება,
დაკავშირებულ
ინტერნეტში მოძიება, განასხვავებულ
საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციაში კომუნიკაცია,
სიტუაციებში, ახალი
მომხმარებლის ინტერესების
საინფორმაციო და
დაცვისათვის სამართლებრივი
საკომუნიკაციო
კატეგორიების მოძიება,
ტექნოლოგიების
შეუძლია უცხოურ ენაზე სასურსათო
დამოუკიდებლად
პროდუქტებში მძიმე ლითონების
ათვისება, უცხოურ ენაზე
ზღვრულად დასაშვები
მიღებული პროფესიასთან კონცენტრაციების საცნობარო მასალის
დაკავშირებული
მოპოვება და ელემანტარული
ინფორმაციის დამუშავება. კომუნიკაცია.
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სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი
სწავლის მიმართულებების
დამოუკიდებლად
განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ
ცვალებად, ვითარებაში.

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით
ეკიდება პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ
შესაბამისად.

შეულია საკუთარი სწავლის დაგეგმვა,
უზრუნველყოფს სწავლის შემდგომ
საფეხურზე გაგრძელებას,
სისტემატიურად ეცნობა სასურსათო
პროდუქტების ეკოლოგიური
უსაფრთხოების პროფესიის
განვითარების პერსპექტივებს.
იცავს კვების პროდუქტების
უვნებლობის პრინციპებს,
მომხმარებლის ინტერესებს.
პასუხისმგებლობით ეკიდება კვების
პროდუქტების ანალიზისა და მისი
ხარისხის შეფასების პრინციპებს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი,
რომელსაც შეუძლია: დამოუკიდებლად სასურსათო პროდუქტების ნიმუშების, შესაბამისი სტანდარტული ხსნარების და
რეაქტივების მომზადება საანალიზოდ. pH-მეტრისა და ანალიზური სასწორის გამოყენება. ატომურ-აბსობრციული
8

სპექტრომეტრისა და ფოტოკოლორიმეტრის გამოყენებით სასურსათო პროდუქტებში მძიმე ლითონების განსაზღვრა.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
აქვს პროფესიულ
საქმიანობასთან
გაცნობიერება
დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული
თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის
შესაძლებლობებს

კონცენტრაციები, მძიმე ლითონების
შემცველობის განსაზღვრის მეთოდები,
გაცნობიერებული
აქვს
სასურსათო
პროდუქციის უსაფრთხოება, გარემოს
გავლენა
სოფლის
მეურნეობის
პროდუქტებში
მძიმე
ლითონების
შემცველობაზე, იცის ISO სტანდარტის
მოთხოვნები.
იცის
სასურსათო
პროდუქტების
მარკეტინგი
და
მენეჯმენტი

(საზღვრებს).
ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების
ფართო სპექტრის
გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემების
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად

დასკვნის უნარი

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული
პრობლემების ამოცნობა,
მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების

შეუძლია ხილში, ბოსტნეულში, პურპროდუქტებში, მეცხოველეობისა და
მეფრინველეობის პროდუქტებში,
თევზში მძიმე ლითონების შემცველობის
განსაზღვრა სხვადასხვა მეთოდების
გამოყენებით, ლაბორატორიული
შედეგების მათემატიკური დამუშავების
საფუძველზე ანალიზის საიმედოობის
დადგენა. გამოცდის შედეგების
დოკუმენტურად გაფორმება, სამუშაოს
დაგეგმვა და ორგანიზაცია,
ახორციელებს ეკოლოგიურ მენეჯმენტს.
შეუძლია კვლევების დამოუკიდებლად
ჩატარება, მიღებული შედეგების
ანალიზი, კვების პროდუქტების
ეკოლოგიური შეფასება, პროდუქტების
ეკოლოგიური უსაფრთხოების დადგენა,
9

იდენტიფიცირება და
ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით,
ასევე
დასაბუთებული
დასკვნების გაკეთება.
კომუნიკაციის უნარი შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად
გადაცემა სპეციალისტებისა
და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი
ინფორმაციის გამოყენებით.
იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა
შეუძლია
საკუთარი
სწავლის უნარი
სწავლის მიმართულებების
განსაზღვრა ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

მისი იდენტიფიკაცია ISO სტანდარტთან,
ფიტო–სანიტარულ და კვებითი
ღირებულების სათანადო
დოკუმენტებთან მძიმე ლითონების
შემცველობასთან დაკავშირებით
შეუძლია სასურსათო პროდუქტების
ეკოლოგიური უსაფრთხოების
პროფესიული კომპეტენციის ფარგლებში
ინფორმაციის, მათში მძიმე ლითონების
ზღვრულად დასაშვები
კონცენტრაციების მოძიება, სასურსათო
პროდუქტებში მძიმე ლითონების
მოხვედრის გზები და უსაფრთხოების
საერთაშორისო მოთხოვნები, ანალიზი,
უცხოურ ენაზე ინფორმაციის მოძიება
და განზოგადება, კომუნიკაცია უცხოურ
ენაზე. იცის კომპიუტერული საოფისე
პროგრამები, ინტერნეტში მუშაობა,
მომხმარებელთან კომუნიკაცია, ჯგუფში
მუშაობა და ხელძღვანელობა

შეუძლია სწავლის გაგრძელების
დაგეგმვა ბაკალავრიატში არსებული
მოთხოვნების შესაბამისად სასურსათო
პროდუქტების ეკოლოგიური ექსპერტის
ან მონათესავე სპეციალობაზე.
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ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს

იცავს სასურსათო პროდუქტების
ეკოლოგიური უსაფრთხოების
პრინციპებს, მიუკერძოებელია
გადაწყვეტილების მიღებაში, იცავს
მომხმარებელთა უსაფრთხოებას და
კვების პოროდუქტების უვნებლობის
საკითხებში დამოუკიდებლად იღებს
გადაწყვეტილებებს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი, რომელსაც
შეეძლება: კონტროლი მზა პროდუქციის ხარისხზე და გამოსავალზე, გზებისა და ტექნოლოგიური ხერხების მოძიება
ნედლეულის რაციონალურად გამოყენებისა და უნარჩენო ტექნოლოგიების დამკვიდრების შესახებ, პრაქტიკული და
თეორიული ცოდნის საფუძველზე დასკვნის გაკეთება ახალი ნედლეულის გამოყენების შესაძლებლობაზე.
პროფესიულ სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, ინფორმაციების
შეგროვება თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებით. ჩამოუყალიბდება საქმიანი ურთიერთობების კულტურა,
პასუხისმგებლობით მოეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს

სფეროს

ფაქტობრივ შეუძლია ტექნოლოგიური პროცესის
გარემოებებსა და თეორიულ მართვა სასურსათო პროდუქტების
საფუძვლებზე დამყარებული წარმოების ცალკეულ უბანზე,
კონტროლი მზა პროდუქციის
ცოდნა,
აცნობიერებს
ხარისხზე და გამოსავალზე. აქვს
პრობლემების
გადაჭრის
სფეროსათვის დამახასიათებელი
ზოგად შესაძლებლობებს
ძირითადი პრინციპების,
კონცეფციებისა და პროცესების
ცოდნა; აცნობიერებს პრობლემური
ამოცანების შესასრულებლად
აუცილებელ ნაბიჯებს.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია, სამუშაოს
დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული
შედეგები შესრულებული
სამუშაოს გაუმჯობესების
მიზნით.
შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება, ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული
შედეგის ანალიზი.
შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან

შეუძლია მიღებული ცოდნა
გამოიყენოს პროფესიულ პრაქტიკულ
საქმიანობაში. გათვალოს წინასწარი
მოგება და განსაზღვროს მისი
გაზრდის გზები. მონახოს
ნედლეულის რაციონალურად
გამოყენების და უნარჩენო
ტექნოლოგიების დამკვიდრების
ტექნოლოგიური ხერხები და გზები.

პრაქტიკული და თეორიული ცოდნის
საფუძველზე აქვს უნარი გამოიტანოს
დასკვნა ამა თუ იმ პროფესიულ
საკითხზე, ახალი ნედლეულის
შესახებ ინფორმაციის მოპოვებისა და
გამოყენების ალტერნატიულ
შესაძლებლობებზე.
მიღებული ცოდნით, პროფესიულ
სფეროსთან დაკავშირებულ
საკითხებზე შეუძლია ზეპირი და
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დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში,
ახალი საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად ათვისება,
უცხოურ ენაზე მიღებული
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება.

წერილობითი კომუნიკაცია, შეუძლია
უცხოურ და ადგილობრივ ტექნიკურ
ინფორაციულ გამოცემებში
მიღებული მასალები მიაწოდოს
ხელმძღვანელობას და იმსჯელოს
მისი გამოყენების ეფექტურობაზე.
შეუძლია უცხოური ენის
პრაქტიკული გამოყენება.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა
განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად,
ვითარებაში.

შეუძლია მიღებული ცოდნის
გაღრმავება და მომსახურებისთვის
საჭირო ინფორმაციის შეგროვება
თანამედროვე საკომუნიკაციო
საშუალებებით. მათი ანალიზი,
კრიტიკული გააზრება, გაზიარება

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და ცვალებად
სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად.

პატივისცემითა და
პასუხისმგებლობით ეკიდება
პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს და
აფასებს მათ ნებისმიერ სიტუაციაში.
იცნობს ეთიკის ნორმებს. აქვს
საქმიანი ურთიერთობების
წარმართვის კულტურა. იცავს
უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის
ნორმებს
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი, რომელსაც
შეეძლება: წარმოების მთელი ხაზის ტექნოლოგიური ზედამხედველობა და კონტროლი. რეცეპტურის გაანგარიშება
ნებისმიერი წარმადობისათვის კონკრეტულ პროდუქციაზე, გამოიყენოს შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარი წარმოებაში
წარმოქმნილი პრობლემების გადასაწყვეტად, კონტროლი ძირითადი და დამხმარე ნედლეულისა და მზა პროდუქციის
ვარგისიანობაზე, ენერგომატარებლების რაციონალურად გამოყენებასთან დაკავშირებით შემოიტანოს თავისი
წინადადებები, შექმნას და იმუშაოს საინციატივო ჯგუფებთან ინოვაციების მოპოვებასა და წარმოებაში დანერგვაზე,
მიღებული ცოდნის
პროფესიულ საქმიანობაში ნიზნობრივი გამოყენება, დაიცვას უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის ნორმები.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება აქვს პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული
თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის
შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

შეუძლია სასურსათო პროდუქციის
წარმოების მთელ ხაზის ტექნოლოგიური
ზედამხედველობა და კონტროლი. აქვს
პროფესიულ საქმიანობასთან
დაკავშირებული საკმარისი თეორიული
და პრაქტიკული ცოდნა, შეუძლია
რეცეპტურის გაანგარიშება ნებისმიერი
წარმადობისათვის კონკრეტულ
პროდუქციაზე, გამოსავლიანობის
გამოთვლა და შესაბამისი ეკონომიკური
გათვლები მოგების წინასწარი
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დაფიქსირებით
ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების
ფართო სპექტრის გამოყენება
აბსტრაქტული პრობლემების
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული
პრობლემების ამოცნობა,
მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და
ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით,
ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.
შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი
ინფორმაციის გამოყენებით.
იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო

შეუძლია გამოიყენოს შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარი და ფართო
სპექტრით გამოიყენოს იგი აბსტრაქტული
პრობლემების გადასაწყვეტად , შეუძლია
კონტროლი ძირითად და დამხმარე
ნედლეულის, მზა პროდუქტის
ვარგისიანობაზე ზოგიერთი
ეკონომიკური მაჩვენებლების გათვლა
გაანგარიშება
შეუძლია
კარგად
განჭვრიტოს
მოსალოდნელი
პრობლემები
ნედლეულის
ხარისხთან,
ენერგომატარებლების
რაციონალურად
გამოყენებასთან
დაკავშირებით.
პროდუქციის
თვითღირებულების
შემცირების მიზნით მოახდინოს მათი
გადაჭრისათვის სათანადო მონეცემების
იდენტიფიკაცია
და
ანალიზი,
გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები.
შეუძლია
გამოიყენოს
თანამედროვე
ტექნოლოგიები
და
კომუნიკაციები,
შეაგროვოს საინტერესო და სასარგებლო
ინფორმაცია სფეროს ინტერესებიდან
გამომდინარე და მოახდინოს მათი
გადაცემა
სპეციალისტებისა
და
არასპეციალისტებისათვის,
გაეცნოს
მსოფლიოს
სარეკლამო
გამოცემებს,
შექმნას
საინციატივო
ჯგუფები
ინოვაციების წარმოებაში დასანერგად;
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სწავლის უნარი

ღირებულებები

ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა
შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების
განსაზღვრა ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს

შეუძლია მიღებული ცოდნის გაღრმავება
თანამედროვე
გამოცემებითა
და
ტექნოლოგიებით
პროფესიული
ინფორმაციის
მოპოვებაანალიზი,
გაზიარება და პროფესიულ საქმიანობაში
ნიზნობრივი გამოყენება;

გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი
და უზიარებს სხვებს. იცნობს ეთიკის
ნორმებს, აქვს საქმიანი ურთიერთობების
კულტურა, იცავს უსაფრთხოებისა და
გარემოს დაცვის ნორმებს
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
90
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების მეოთხე საფეხურის სპეციალისტი რომელსაც
შეუძლია: ფარმაცევტულ წარმოებაში გამოყენებული ტექნოლოგიური ხაზების, ცალკეული აპარატების ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების

აქვს სფეროს ფაქტობრივ
გარემოებებსა
და
თეორიულ საფუძვლებზე
დამყარებული
ცოდნა,
აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის
ზოგად შესაძლებლობებს

შეუძლია, სამუშაოს
დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში
გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები,

აქვს ფარმაცევტული ინჟინერიის თეორიული
საფუძვლების - მათემატიკის, ქიმიის ელ.
ტექნიკის, პროცესების და აპარატების ზოგად
დებულებებზე
დამყარებული
ცოდნა;
ფარმაცევტულ
ქარხნებში
მიმდინარე
ძირითადი პროცესების, ქარხნების ზოგადი
სტრუქტურისა
და
ძირითადი
მოწყობილობების სპეციფიკური ასპექტების
ცოდნა; აცნობიერებს პრობლემის გადაჭრის
ზოგად და კერძო შესაძლებლობებს
შეუძლია საინფორმაციო ტექნოლოგიებით,
ინფორმაციების სხვადასხვა წყაროდან
ინფორმაციის მოპოვება და მათი გამოყენება
ტექნიკური და ტექნოლოგიური ხასიათის
სპეციფიკური ამოცანების გადასაჭრელად;
17

უნარი

შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის
დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული
შედეგები შესრულებული
სამუშაოს გაუმჯობესების
მიზნით.

დასკვნის უნარი

შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების
გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება,
ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული
შედეგის ანალიზი.
შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი
კომუნიკაცია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე
მიღებული
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია საწარმოს ტექნიკურ რეგლამენტში
გარკვევა, მასში მითითებული ტექნიკური
პირობების დაცვის უზრუნველყოფა; შეუძლია
მიღებული პროდუქციის, ცალკეული
ტექნოლოგიური ოპერაციის, შესრულებული
სამუშაოს შეფასება შედეგების გაუმჯობესების
მიზნით; ფარმაცევტულ წარმოებაში
გამოყენებული ტექნოლოგიური ხაზების,
ცალკეული აპარატების ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა
შეუძლია საბაზო საბუნებისმეტყველო,
რაოდენობრივი და ტექნიკური მეთოდების
გამოყენება ფარმაცევტულ წარმოებაში
წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანების
გადასაჭრელად; საბაზო ცოდნაზე
დაყრდნობით შეუძლია საწარმოო და
ტექნიკური პრობლების გადასაჭრელად
ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა
და მიღებული შედეგების ანალიზი.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია ფარმაცევტულ ინჟინერიასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე. შეუძლია
დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები; შეუძლია ფარმაცევტულ
ინჟინერიასთან დაკავშირებული უცხოენოვანი
ინფორმაციის დამუშავება; ჯგუფში მუშაობა
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დამუშავება.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი
სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად
განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ
ცვალებად, ვითარებაში.

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით
ეკიდება პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ
შესაბამისად.

შესწავლილ საბუნებისმეტყველო და
ძირითადად საინჟინრო საგნებზე–
ფარმაცევტული წარმოების პროცესები და
აპარატები, ფარმაცევტული ქარხნის ზოგადი
მოწყობილობა, წამლების სამრეწველო
წარმოების საფუძვლები, სინთეზური
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია,
ფარმაცევტული მრეწველობის პროდუქტების
სტანდარტიზაცია– დაყრდნობით შეუძლია
დამოუკიდებლად განსაზღვროს, თუ რა
მიმართულებით გააგრძელებს სწავლას.
შეუძლია მოძიებული მასალის ანალიზი და
განსჯა.
გაცნობიერებული აქვს თავისი სამუშაოს
მნიშვნელობა საბოლოო პროდუქტის
წარმოების საქმეში; გათვითცნობიერებული
აქვს საბოლოო პროდუქტის, სამკურნალო
პრეპარატების სპეციფიკიდან გამომდინარე
ხარისხის მოთხოვნებისადმი
განსაკუთრებული დამოკიდებულება. გააჩნია
პროფესიული პასუხისმგებლობის გრძნობა და
იცავს ეთიკის ნორმებს. იცნობს
უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის წესებს
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების მეხუთე საფეხურის სპეციალისტი რომელსაც
შეუძლია: ფარმაცევტულ წარმოებაში მიმდინარე საწარმოო პროცესების მიმდინარეობაში მონაწილეობის მიღება და მათი
დასახული პარამეტრებით ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
აქვს პროფესიულ
გაცნობიერება
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული თეორიული
და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

აქვს
ფარმაცევტული
ინჟინერიის
თეორიულ
საფუძვლებზე
–
ენერგოტექნოლოგია,
ტექნოლოგიური
პროცესების თეორია, პროცესები და
აპარატები,
წამალთა
საქარხნო
ტექნოლოგია
დამყარებული
ცოდნა;
ფარმაცევტულ
ქარხნებში
მიმდინარე
ძირითადი
პროცესების
–მექანიკური,
თბური, ჰიდრომექანიკური, მასათაცვლის
და სხვა, ქარხნების სტრუქტურისა და
მოწყობილობების ცოდნა; აცნობიერებს
პრობლემის ხასიათსა და სირთულეს.
პოულობს
მისი
გადაჭრის
ზოგად
შესაძლებლობებს; აცნობიერებს საწარმოო
ციკლში
საკუთარი
პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს.
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შეუძლია

მართოს

პროცესები

და

პროფესიონალთა გუნდი

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების ფართო
სპექტრის გამოყენება
აბსტრაქტული პრობლემების
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად

შეუძლია ფარმაცევტული ინჟინერიის
თეორიული
საფუძვლების
ცოდნაზე
დამყარებული
შემეცნებითი
და
პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის
გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების
შემოქმედებითად გადასაწყვეტად;
შეუძლია
საწარმოო
პროცესის
ეფექტიანობის შეფასება, მატერიალური და
თბური
ბალანსების
შედგენა,
ტექნოლოგიურ სქემაში სუსტი ადგილების
გამორკვევა
შედეგების
გასაუმჯობესებლად

დასკვნის უნარი

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული პრობლემების
ამოცნობა, მათი
გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება
და ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.

შეუძლია
საბუნებისმეტყველო,
რაოდენობრივი
და
ტექნიკური
მეთოდების გამოყენება ფარმაცევტულ
წარმოებაში წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანების
გადასაჭრელად;
ტექნოლოგიური
ციკლის
ფუნქციონირების
მახასიათებლების
დადგენა,
კარგად
განსაზღვრული
პრობლემის ამოცნობა სტანდარტული
მეთოდებით და მონაცემთა ანალიზის
საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის
გამოტანის უნარი
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კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა

შეუძლია
ფარმაცევტული
საწარმოს
ფუნქციონირებასთან
დაკავშირებული
იდეების, მოსაზრებებისა და ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად
და
თანმიმდევრულად
გადაცემა
სპეციალისტებისა
და
არასპეციალისტებისათვის;
შეუძლია
გამოიყენოს ახალი საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები;
ფარმაცევტულ
ინჟინერიასთან
დაკავშირებული
უცხოენოვანი
ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის
წარდგენა;
ჯგუფის
მუშაობის
კოორდინირება.

სწავლის უნარი

საბუნებისმეტყველო
და
ძირითადად
საინჟინრო საგნების შესწავლის შედეგად
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიღებული კომპეტენციების საფუძველზე
მიმართულებების განსაზღვრა შეუძლია
განსაზღვროს
სწავლა–
ცვალებად
და განათლების მიმართულება ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
ვითარებაში.
შრომითი ბაზრის მოთხოვნებისა და
პირადი ინტერესების გათვალისწინებით
შეუძლია
განსაზღვროს
სწავლის
გაგრძელების მიზანშეწონილობა იმავე ან
სხვა მონათესავე, ან განსხვავებული
სპეციალობის მიხედვით.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის

გაცნობიერებული აქვს თავისი და სხვების
სამუშაოს მნიშვნელობა საბოლოო
პროდუქტის წარმოების საქმეში;
გათვითცნობიერებული აქვს საბოლოო
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დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს

პროდუქტის - სამკურნალო პრეპარატების
სპეციფიკიდან გამომდინარე ხარისხის
მოთხოვნებისადმი განსაკუთრებული
დამოკიდებულება და უზიარებს სხვებს.
აფასებს საკუთარ და სხვათა
დამოკიდებულებას პროფესიული
ღირებულებებისადმი. აქვს პიროვნული
და გუნდური პასუხისმგებლობის
შეგრძნება. იცავს ეთიკის ნორმებს. იცნობს
უსაფრთხოების წესებს და წარმოების
პროცესის სპეციფიკიდან გამომდინარე
მკაცრად იცავს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი, რომელსაც
შეუძლია: შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანების გადასაწყვეტად. საექსპერტო-ლაბორატორიული
სამუშაოების დროს წამოჭრილი პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება. ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგების ანალიზი. ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროიფესიასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში. შეუძლია უცხო ენაზე არსებულ პროფესიასთან დაკავშირებული
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ინფორმაციის დამუშავება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
აქვს სფეროს ფაქტობრივ
გაცნობიერება
გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძვლებზე დამყარებული
ცოდნა, აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის
ზოგად შესაძლებლობებს.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დასკვნის
უნარი

შეუძლია, სამუშაოს
დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება, ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული
შედეგის ანალიზი.

იცის საექსპერტო სინჯების აღება და
საექსპერტოდ მომზადება, საანალიზო
პრეპარატების მომზადება და შემოწმება,
ქიმიური
ანალიზი,
პროდუქციათა
სტანდარტები.
აქვს
ქიმიური
და
სასურსათო პროდუქტების ექსპერტიზის
და პროდუქციის ხარისხის შემოწმების
ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძვლებზე
დამყარებული
ცოდნა.
აცნობიერებს
პრობლემის
გადაჭრის
ზოგად შესაძლებლობებს.
შეუძლია საექსპერტო სამუშაოს
დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში
გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
წყაროები: პროდუქციათა სტანდარტები,
ინსტრუქციები; შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანების
გადასაწყვეტად და კრიტიკულად
შეაფასოს მიღებული შედეგები
ჩატარებული საექსპერტო სამუშაოების
გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია საექსპერტო-ლაბორატორიული
სამუშაოების დროს წამოჭრილი
პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი
მიდგომის შემუშავება. ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა და
მიღებული შედეგების ანალიზი.
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კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად ათვისება,
უცხოურ ენაზე მიღებული
პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
დამუშავება.

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია პროფესიულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში. შეუძლია
დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები. შეუძლია უცხოურ ენაზე
პროფესიული ინფორმაციის დამუშავება.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა
განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად,
ვითარებაში.

შეუძლია მომავალი სწავლის
მიმართულებების დამოუკიდებლად
განსაზღვრა ნაწილობრივ ცვალებად
ვითარებაში.

ღირებულებები პასუხისმგებლობით ეკიდება
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და ცვალებად
სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად.

პასუხისმგებლობით და პატივისცემით
ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ
შესაბამისად.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი, რომელსაც
შეუძლია: შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანების გადასაწყვეტად. საექსპერტო-ლაბორატორიული
სამუშაოების დროს წამოჭრილი პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება. ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგების ანალიზი. ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში. შეუძლია უცხო ენაზე არსებულ პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან
დაკავშირებული მრავალმხრივი
და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და პრაქტიკული
ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

იცის საექსპერტო სინჯების აღება და
საექსპერტოდ
მომზადება,
საანალიზო
პრეპარატების
მომზადება და შემოწმება, ქიმიური
ანალიზი,
პროდუქციათა
სტანდარტები. აქვს ქიმიური და
სასურსათო
პროდუქტების
ექსპერტული
სამუშაოების
ჩატარებასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი
თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა. აცნობიერებს
პროფესიული
საქმიანობის
შესაძლებლობებს.
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ცოდნის

დასკვნის უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული
პრობლემების ამოცნობა, მათი
გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება და
ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების ფართო
სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემების შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად. შეუძლია
ეროვნული და საერთაშორისო
სტანდარტების მოძიება და მათი
ანალიზის საფუძველზე
პროდუქციის ხარისხის
შესაბამისობის დადგენა
სტანდარტებთან.
შეუძლია კარგად განსაზღვრული
პრობლემების ამოცნობა, მათი
გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება და
ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გამოტანა.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და რაოდენობრივი
ინფორმაციის გამოყენებით.
იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია

შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისთვის
ხარისხიანი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია უცხოურ
ენაზე პროფესიული ინფორმაციის

პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების ფართო
სპექტრის გამოყენება
აბსტრაქტული პრობლემების
შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
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უცხოურ ენაზე პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების განსაზღვრა
ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და უზიარებს
სხვებს.

გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია დაარწმუნოს ოპონენტი
თავისი კონცეფციის
მართებულობაში.
შეუძლია მომავალი სწავლის
მიმართულებების განსაზღვრა
ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში
აფასებს საკუთარ და სხვათა
დამოკიდებულებას პროფესიული
საქმიანობისთვის დამახასიათებელი
ღირებულებებისადმი და უზიარებს
კოლეგებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ნივთიერებების და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ნივთიერებების და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
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პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის ნივთიერებების და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი, რომელსაც
შეუძლია რთული ქიმიური ანალიზის ჩატარება, ანალიზის შედეგების შესაბამისი გაფორმება და სისტემატიზაცია, არსებული სქემის
მიხედვით ლაბორატორიული ცდისათვის საჭირო მოწყობილობების აგება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

დასკვნის უნარი

აქვს
სფეროს
ფაქტობრივ
გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძვლებზე
დამყარებული
ცოდნა,
აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის ზოგად
შესაძლებლობებს

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა
და შესრულების პროცესში
გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით.

შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის

ფლობს
არაორგანულ
და
ორგანულ
ნივთიერებათა და მასალების რთული
ქიმიური
ანალიზის
ჩატარებისათვის
სათანადო
თეორიულ
საფუძვლებს.
აცნობიერებს რთული ქიმიური ანალიზის
მიზნებს და ამოცანებს, მათი გადაჭრის გზებს
და საშუალებებს. აქვს ქიმიური ანალიზის
ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდებისა
და ინსტრუმენტული გაფორმების ცოდნა;
აქვს
მათ
ჩასატარებლად
სათანადო
რეაქტივების შერჩევისა და გამოყენების
საფუძვლების,
ანალიზით
მიღებული
შედეგების
გაფორმებისა
და
სისტემატიზაციის წესებისა და მოთხოვნების
ცოდნა.

შეუძლია განახორციელოს ლაბორატორიულ
პირობებში თხევად, მყარ და აირად
მდგომარეობაში მყოფი ნივთიერებებისა და
მასალების ანალიზი ტრადიციული და
თანამედროვე მოწყობილობებისა და
აპარატურის გამოყენებით. ფლობს
მოცემული მეთოდიკით რთული ქიმიური
ანალიზის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს.
შეუძლია ქიმიური გაზომვების შედეგების
შეფასება, ინტერპრეტაცია და განსჯა. აქვს
მათემატიკის შესწავლით მიღებული ცოდნის
გამოყენების უნარი.
შეუძლია რთული ქიმიური ანალიზის
შედეგად მიღებული შედეგების
რეგისტრაციის, სისტემატიზაციისა და
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შემუშავება, ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული
შედეგის ანალიზი.

გააზრების საფუძველზე დასაბუთებული
დასკვნების გამოტანა , მათ შორის
ხელმძღვანელთან ერთად. ლაბორატორიული
პროცედურის დარღვევისას შეუძლია მიიღოს
კონკრეტული გადაწყვეტილება
დამოუკიდებლად, ან საჭიროების
შემთხვევაში, ხელმძღვანელთან ერთად.
შეუძლია რთულ პროფესიულ საკითხებზე
ზეპირი და წერილობითი ინფორმაციის
მიწოდება, მიღება, დამუშავება
საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენებით. შეუძლია
პროფესიასთნ დაკავშირებით უცხოურ ენაზე
ინფორმაციის მიღება და გავრცელება

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად ათვისება,
უცხოურ ენაზე მიღებული
პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა
განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად,
ვითარებაში.

შეუძლია განსაზღვროს საკუთარი საფეროს
რომელ საკითხებში ესაჭიროება ცოდნის
გაღრმავება, შესაბამისად მოიძიოს და
დაამუშაოს საჭირო წყაროები.

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება
პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და ცვალებად
სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად.

გაცნობიერებული აქვს საქმიანობის სფეროს
მნიშვნელობა. კოლეგებთან
თანამშრომლობით განიხილავს
პროფესიასთან დაკავშირებულ
ნორმებსა და ფასეულობებს და ახალი
ღირებულებების დამკვიდრების
საჭიროებებს. აღიქვამს ლაბორანტის
საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ყველა
ღირებულებას. ფლობს უმაღლეს
პროფესიულ
ჩვევებს ექსპერიმენტთა ჩატარების
კონტექსტში ქიმიურ ნივთიერებებთან
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მუშაობის შესაძლო რისკ –ფაქტორის
გათვალისწინებით. შეუძლია მიიღოს
სრულფასოვანი ანალიტიკური შეფასება
ტექნოლოგიური პროცესის მიმდინარეობის
სხვადასხვა ეტაპზე. გრძნობს ეთიკისა და
მორალის ნორმების შესრულების
ვალდებულებას.
იცავს უსაფრთხოების წესებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ნივთიერებების და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ნივთიერებების და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის ნივთიერებების და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი,
რომელსაც შეუძლია ფიზიკური და ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით რთული ანალიზის ჩატარება, არასტანდარტული
ანალიზების შედეგების მეტროლოგიური შეფასების უნარ-ჩვევების საფუძველზე ლაბორატორიული პრაქტიკისა და
ხარისხის კონტროლის დარგში ადექვატური კვლევის მეთოდებისა და პროცედურების შერჩევა.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული
თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს
პროფესიული
საქმიანობის
შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

ფლობს
არაორგანული
და
ორგანული
ნივთიერებათა (მასალათა) განსაკუთრებით
რთული ქიმიური ანალიზის ჩატარებისათვის
სათანადო თეორიულ საფუძვლებს და
ინსტრუმენტულ
მეთოდებს.
იცის
თანამედროვე
ფიზიკურ-ქიმიური
და
ფიზიკური
ხელსაწყოებისა
და
მოწყობილობების გამოყენება, არბიტრაჟული
ანალიზების, არასტანდარტული ანალიზების
მეტროლოგიური
შეფასება,
სტანდარტიზაციისათვის
გამიზნული
მეთოდების აპრობაცია და სხვა ქიმიური
ანალიზის
თვალსაზრისით
რთული
სამუშაოების ჩატარება.
რაც ეყრდნობა კარგ საბაზისო ცოდნას
ლაბორატორიული პრაქტიკის და ხარისხის
კონტროლის

დარგში.

შეუძლია

ქიმიურ

ნივთიერებებთან მუშაობის შესაძლო რისკის
შეფასება. ფლობს პრობლემების დაგეგმვის,
აგრეთვე ადექვატური კვლევის მეთოდებისა
და პროცედურების შერჩევის უნარს.
ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების
ფართო სპექტრის
გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემების
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად

შეუძლია ქიმიური ანალიზისათვის ახალი
მეთოდიკების შემუშავება, ატომურაბსორბციული და სხვა ფიზიკურ-ქიმიური
და ფიზიკური მოწყობილობით რთული
ანალიზის ჩატარება, აქვს არასტანდარტული
ანალიზების შედეგების მეტროლოგიური
შეფასების უნარ-ჩვევები და გამოცდილება.
ესმის ქიმიაში გამოყენებულ თანამედროვე
კომპიუტერული და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
მნიშვნელობა. შეუძლია ლაბორატორიული
პრაქტიკისა და ხარისხის კონტროლის
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დარგში ადექვატური კვლევის მეთოდებისა
და პროცედურების შერჩევა.
დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული
პრობლემების ამოცნობა,
მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და
ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით,
ასევე
დასაბუთებული
დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად
გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი
ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა

იდენტიფიცირება და ანალიზის
სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით,
არგუმენტირებული დასკვნების გამოტანა;
გააანალიზოს ლაბორატორიული
დაკვირვებებისა და გაზომვების შედეგად
მიღებული მონაცემები ტექნოლოგიური
პროცესის ნორმატიულ დოკუმენტებთან
შესაბამისობაში. უმაღლესი და გამოთვლითი
მათემატიკის ელემენტარული ცოდნის
საფუძველზე შეუძლია პრობლემის განსჯა/
განხილვა.
შეუძლია ლაბორანტის საქმიანობასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
თანმიმდევრულად და ლოგიკურად
გადაცემა. შეუძლია საინფორმაციო
საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენება
ახალი მიღწევების გასაცნობად. უცხოურ
ენაზე შეუძლია საკუთარ საქმიანობასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის მომზადება,
გადაცემა, წარდგენა. შეუძლია მის
მოვალეობებში შემავალი სამუშაოების
შესრულება–გაანალიზებისას განავითაროს
ზეპირი წერილობითი და ვირტუალური
კომუნიკაციები მშობლიურ და უცხო ენაზე.
აქვს სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის
დამუშავების და გაანალიზების უნარი.
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სწავლის უნარი

შეუძლია განსაზღვროს საკუთარი სფეროს
რომელ საკითხებში ესაჭიროება ცოდნის

შეუძლია
საკუთარი
გაღრმავება, შესაბამისად მოიძიოს და
სწავლის მიმართულებების
განსაზღვრა ცვალებად და დაამუშაოს საჭირო წყაროები.
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და
სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს

გაცნობიერებული აქვს საქმიანობის სფეროს
მნიშვნელობა. კოლეგებთან
თანამშრომლობით განიხილავს
პროფესიასთან დაკავშირებულ ნორმებსა და
ფასეულობებს და ახალი ღირებულებების
დამკვიდრების საჭიროებებს. აღიქვამს
ლაბორანტის საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ყველა ღირებულებას.
ფლობს უმაღლეს პროფესიულ ჩვევებს
ექსპერიმენტთა ჩატარების კონტექსტში
ქიმიურ ნივთიერებებთან მუშაობის შესაძლო
რისკ–ფაქტორის გათვალისწინებით.
შეუძლია მიიღოს სრულფასოვანი
ანალიტიკური შეფასება ტექნოლოგიური
პროცესის მიმდინარეობის სხვადასხვა
ეტაპზე. გრძნობს ეთიკისა და მორალის
ნორმების შესრულების ვალდებულებას.
იცავს უსაფრთხოების წესებს.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

პარფიუმერიული და კოსმეტიკური წარმოების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
პარფიუმერიული და კოსმეტიკური წარმოების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური წარმოების მეოთხე საფეხურის სპეციალისტი რომელსაც
შეუძლია: გამოყენებული ტექნოლოგიური ხაზების, ცალკეული აპარატების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალი
კოსმეტიკური პროდუქტის მიღება

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ
გარემოებებსა
და
თეორიულ საფუძვლებზე
დამყარებული
ცოდნა,
აცნობიერებს პრობლემების
გადაჭრის
ზოგად
შესაძლებლობებს

იცის:
ინფორმატიკა;
მეწარმეობის საფუძვლები;
პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური
ტექნოლოგიისათვის აუცილებელი
დისციპლინები - პარფიუმერიულკოსმეტიკური წარმოების მოწყობილობა
- ჰომოგენიზატორები, მასალების ამრევი
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მანქანები, თხევადი და
ნახევართხევადი საშუალებების
ტრანსპორტირებისათვის საჭირო
მოწყობილობა;
პარფიუმერიისა და კოსმეტიკის
საფუძვლები - პარფიუმერიისა და
კოსმეტიკის ისტორია, კოსმეტიკური
ნაწარმის კლასიფიკაცია,
ასორტიმენტის შერჩევა და დანიშნულების
მიხედვით მისი დაყოფა;
პარფიუმერიისა და კოსმეტიკის ნაწარმის
ნედლეული - სპირტები, წყალი,
საღებრები, ბიოლოგიურად და
ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები,
ნავთობპროდუქტები, მცენარეული და
ცხოველური ცხიმები, მცენარეული
ზეთები, აბრაზიული ნივთიერებები,
მინერალური წყლები, თიხები,
სამკურნალო ტალახები და სხვ.;
პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური
წარმოების ტექნოლოგია -ნედლეულისა და
მასალის მექანიკური დამუშავება,
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კომპონენტების გაცრა, აწონვა, დოზირება,
კომპონენტების შერევა, გამოშვებული
პროდუქტის დაფასოება, ტარირება და
ტრანსპორტირება);
აცნობიერებს პრობლემების
(ტექნოლოგიური რეჟიმის დარღვევა ტემპერატურა, წნევა, ხარვეზები კომპონენტების დოზირება,
კონსისტენცია,
პროდუქტის

ფერი,

სუნი

მარკირებაში)

საბოლოო
გადაჭრის

ზოგად შესაძლებლობებს .
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია, სამუშაოს
დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში
გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული
შედეგები შესრულებული
სამუშაოს გაუმჯობესების
მიზნით.

შეუძლია საჭირო ნედლეულისა და
მასალების (სპირტები, წყალი,
საღებრები, ბიოლოგიურად და
ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები,
ნავთობპროდუქტები, მცენარეული და
ცხოველური ცხიმები, მცენარეული
ზეთები, აბრაზიული ნივთიერებები,
მინერალური წყლები, თიხები,
სამკურნალო ტალახები და სხვ)
მექანიკური დამუშავება, კომპონენტების
გაცრა,
აწონვა, დოზირება, კომპონენტების შერევა,
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გამოშვებული პროდუქტის
დაფასოება, ტარირება და
ტრანსპორტირება.
შეუძლია ტექნოლოგიური ციკლის
ფაზების შესაბამისი მოწყობილობების
(ჰომოგენიზატორები, მასალების ამრევი
მანქანები, თხევადი და ნახევართხევადი
საშუალებები) შერჩევა და შესრულების
პროცესში კოსმეტიკური ნაწარმის
წარმოების პროცესების ტექნოლოგიური
სქემების გამოყენება.
შეუძლია შეიმუშავოს ოპერატიული
მოქმედება წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის დასაძლევად (ტემპერატურული
რეჟიმის - გაცხელება-გაცივების
გამოსწორება) და შეაფასოს მიღებული
შედეგები - გამოშვებული ნაწარმის
ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები
შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების
მიზნით.

დასკვნის
უნარი

შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების

შეუძლიაწარმოების პროცესში
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გადასაწყვეტად შესაბამისი
მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული
შედეგის ანალიზი.

წარმოქმნილი პრობლემების
(ტემპერატურული რეჟიმის დარღვევა,
კომპონენტების არასწორი დოზირება,
ჩატვირთვა, არევა, უხარისხო შესაფუთი
ტარა და მიღებული პროდუქტის
წუნი) გადასაწყვეტად შესაბამისი
მიდგომის შემუშავება (ტემპერატურისა და
წნევის რეგულირება, კომპონენტების
ზუსტი დოზირება, დროული
ჩატვირთვა და არევა, ხარისხიანი
შესაფუთი ტარის შერჩევა და უმაღლესი
ხარისხის პროდუქტის მიღება),
ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა
(პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური ნაწარმის
მისაღებად ალტერნატიული
კომპონენტების შერჩევა, რეცეპტურის
შემუშავება, დოზირება) და მიღებული
შედეგების ანალიზი (მიღებული
ნაწარმის ორგანოლეპტიკური
მაჩვენებლების შეფასება სტანდარტებთან
შესაბამისობაში).
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კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში,
ახალი საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად ათვისება,
უცხოურ ენაზე მიღებული
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება.

შეუძლია ტექნოლოგიური რეჟიმის
დარღვევის დროს დანადგარების
გაუმართაობისა და ტექნოლოგიური
პროცესის დარღვევის მიზეზის ზეპირი და
წერითი ახსნა;
შეუძლია საინფორმაციო წყაროებისა და
ვირტუალური ქსელის
გამოყენებით ახალი ტექნიკური და
ტექნოლოგიური მიღწევების მოძებნა და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
(საპრეზენტაციო პროგრამები)
დამოუკიდებლად ათვისება;
შეუძლია უცხო ენაზე ტექნოლოგიურ
საკითხებთან დაკავშირებული
ინფორმაციის მოპოვება უცხო ენაზე,
თარგმნა და გაზიარება კოლეგებთან და
ხელმძღვანელობასთან.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი
სწავლის მიმართულებების
დამოუკიდებლად
განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ
ცვალებად, ვითარებაში.

შეუძლია:
დამოუკიდებლად დაისახოს მიზნები
პოფესიული განვითარების კუთხით და
დაგეგმოს შემდგომი სწავლა;
შეაფასოს კარიერული ზრდის
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პერსპექტივები და მიიღოს შესაბამისად
განსაზღვროს პროფესიული განვითარების
მიმართულებები.
ღირებულებები

პასუხისმგებლობით
ეკიდება პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ
შესაბამისად.

კრიტიკულად აფასებს პროფესიული
საქმიანობისათვის საჭირო საკუთარ
ცოდნას;
აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა, გუნდში
მუშაობის ჩვევები;
იცავს ეთიკისა და მორალის პრინციპებს;
დანადგარების საგანგებო რეჟიმის
მუშაობის ან ავარიულ სიტუაციებში
მოქმედებს სწრაფად და ოპერატიულად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

პარფიუმერიული და კოსმეტიკური წარმოების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური წარმოების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
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პროგრამის მიზანია მოამზადოს პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური წარმოების მეხუთე საფეხურის სპეციალისტი რომელსაც
შეუძლია: გამოყენებული ტექნოლოგიური ხაზების, ცალკეული აპარატების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მზა
პროდუქციის დამოუკიდებლად მიღება.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და
გაცნობიერება

იცის:
ინფორმატიკა;
პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური
ტექნოლოგიის სფეროსთან
დაკავშირებული
აქვს პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული
თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

გარემოს დაცვისა და შრომის
უსაფრთხოების საკითხები;
პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური
ტექნოლოგიისათვის აუცილებელი
დისციპლინები:
- კოსმეტოლოგია - კოსმეცევტიკის
ძირითადი პრობლემები;
- სამედიცინო კოსმეტოლოგიის არსი;
- კოსმეტიკის სახით გამოშვებული
სამკურნალო, პროფილაქტიკური,
ჰიგიენური და დეკორატიული
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საშუალებები, მათი კლასიფიკაცია
დანიშნულებისა და გამოყენების
მიხედვით;
- კანის ფიზიოლოგიური
თავისებურებები;
- კოსმეტიკურ პრეპარატებში
გამოყენებული ძირითადი და დამხმარე
ნივთიერებები;
- დერმატოლოგიასა და
კოსმეტოლოგიაში გამოყენებული
ფიტოპრეპარატები, ბიოგენური
სტიმულატორები, ვიტამინები,
კონსერვანტები, ანტიოქსიდანტები და
ა.შ.;
- ბიოლოგიურად და ზედაპირულად
აქტიური ნივთიერებები -ეფექტური
გამოყენებისათვის დადგენილი
ოპტიმალური პირობები და
კომპოზიციების ის ოპტიმალური
შედგენილობა, რომლის დროსაც
ვლინდება მათი მაქსიმალური
გამრეცხუნარიანობა, კერძოდ: მრეცხავი,
მადეზინფიცირებელი, ანტისეპტიკური
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გამხსნელების მოქმედება,
მარეგულირებელი და ქაფწარმომქმნელი
თვისებები;
წარმოების პროცესები და
აღჭურვილობა
- პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური
წარმოებაში არსებული მანქანადანადგარების აღჭურვილობა;
- პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური
ნაწარმის მიმღებ მანქანადანადგარებთან ოპერირება;
პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური
ნაწარმის ტექნოლოგია
- სამუშაოს დაგეგმვა;
- კომპონენტების დოზირება;
- ტემპერატურისა და წნევის რეჟიმის
რეგულირება
- პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური
წარმოების ტექნოლოგიური სტადიის
განხილვა, ამ სტადიებზე მიღებული
ნახევარფაბრიკატების ხარისხის
შეფასება.
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ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების
ფართო სპექტრის გამოყენება
აბსტრაქტული პრობლემების
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად

შეუძლია:
პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური
პროდუქტის წარმოების რეგლამენტის
შერჩევა
- კომპონენტების დოზირება,
დადგენილი ოპტიმალური პირობები და
კომპოზიციების ის ოპტიმალური
შედგენილობის დადგენა,
ტემპერატურისა
და წნევის რეჟიმის რეგულირება,
ტექნოლოგიური სტადიის განხილვა, ამ
სტადიებზე მიღებული
ნახევარფაბრიკატების ხარისხის
შეფასება;
პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური
წარმოებაში არსებულ მანქანადანადგარების შერჩევა- ოპერირება;
წარმოებული პროდუქციის
სტანდარტულ ნორმებთან შესაბამისობის
დადგენა და ხარისხის შეფასება;
ტექნოლოგიურ სქემაში სუსტი
ადგილებისა და ტექნიკური ხარვეზების
გამოსასწორებლად სათანადო ზომების
მიღება.
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დასკვნის
უნარი

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული პრობლემების
ამოცნობა, მათი
გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება
და ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით,
ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.

შეუძლია:
ტემპერატურისა და წნევის რეჟიმის
დარღვევის, პროდუქტის მისაღებად
საჭირო
კომპონენტების არასწორი დოზირების,
დანადგარის გაუმართაობის და
ტექნოლოგიური პროცესში შექმნილი
სხვა სახის პრობლემების დროულად
ამოცნობა;
წამოქმნილი პრობლემების
გადაჭრისათვის საჭირო ინფორმაციის
გამოყენება - ტექნოლოგიური რეჟიმის
ინსტრუქტაჟის გამოყენებით
ტემპერატურისა და წნევის
დარეგულირება, რეცეპტურის
გამოყენებით
კომპონენტების სწორი დოზირება და ა.შ.;
ანალიზი კოლორიმეტრიული,
ფოტოელექტროკოლორიმეტრიული,
აირქრომატოგრაფიული,
კომპლექსონომეტრიული მეთოდების
გამოყენებით;
პროდუქციის სტანდარტებთან
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შესაბამისობის შესახებ დასაბუთებული
დასკვნების გაკეთება.
კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ფარმაცევტიული და
კოსმეტიკური წარმოების თანამედროვე,
შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა

ინოვაციური ტექნოლოგიული
პროცესებისა და ნაწარმის შესახებ
იდეებისა და
ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და
თანამიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის;
მსჯელობისას შეუძლია დაეყრდნოს
სხვადასხვა წყაროებს, ხარისხობრივ და
რაოდენობრივ ინფორმაციას;
შეუძლია პრეზენტაციების, ანგარიშების
მომზადება და წარდგენა როგორც
სახელმწიფო, ასევე უცხოურ ენებზე.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების განსაზღვრა
ცვალებად
და
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

შრომითი ბაზრის მოთხოვნებისა და
პირადი ინტერესების გათვალისწინებით
შეუძლია შემდგომი კარიერის დაგეგმვა,
სწავლის მიმართულებების
განსაზღვრა და შესაბამისი არჩევანის
გაკეთება
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ღირებულებები აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს

პასუხისმგებლობით ეკიდება
წარმოებული პროდუქციის ხარისხს;
უფრთხილდება საწარმოს იმიჯს და
აფასებს სხვების დამოკიდებულებას
საქმისადმი;
უზიარებს კოლეგებსა პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ნავთობისა და გაზის გადამუშავების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ნავთობისა და გაზის გადამუშავების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს ნავთობისა და გაზის გადამუშავების მეოთხე საფეხურის სპეციალისტი რომელსაც
შეუძლია:
ნავთობგადამამუშავებელ წარმოებაში გამოყენებული ტექნოლოგიური ხაზების, ცალკეული აპარატების ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და
გაცნობიერება

იცის ნავთობისა და გაზის გადამუშავების
თეორიული საფუძვლები - მათემატიკის,
აქვს სფეროს ფაქტობრივ ქიმიის ელ. ტექნიკის, პროცესების და
გარემოებებსა და თეორიულ აპარატების ზოგადი დებულებები;
საფუძვლებზე
დამყარებული
ცოდნა, იცის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებში
აცნობიერებს პრობლემების მიმდინარე
ძირითადი
პროცესები,
გადაჭრის
ზოგად ქარხნების ზოგადი სტრუქტურა და
შესაძლებლობებს
ძირითადი მოწყობილობები აცნობიერებს
ნავთობგადამამუშავებელი დანადგარების
მუშაობის

პროცესში

პრობლემების

წარმოქმნილი

გადაჭრის

ზოგად

შესაძლებლობებს
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია, სამუშაოს
დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში გამოიყენოს
სანდო ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს
სტრატეგია წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის
დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული
შედეგები შესრულებული
სამუშაოს გაუმჯობესების
მიზნით.

შეუძლია საინფორმაციო
ტექნოლოგიებით, ინფორმაციების
სხვადასხვა
წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება და
მათი გამოყენება ტექნიკური და
ტექნოლოგიური ხასიათის სპეციფიკური
ამოცანების გადასაჭრელად;
შეუძლია საწარმოს ტექნიკურ
რეგლამენტში გარკვევა, მასში
მითითებული
ტექნიკური პირობების დაცვის
უზრუნველყოფა;
შეუძლია მიღებული პროდუქციის,
ცალკეული ტექნოლოგიური
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ოპერაციის, შესრულებული სამუშაოს
შეფასება შედეგების გაუმჯობესების
მიზნით;
ნავთობგადამამუშავებელ წარმოებაში
გამოყენებული ტექნოლოგიური
ხაზების, ცალკეული აპარატების
ფუნქციონირების უზრუნველყოფის
შესაძლებლობა
დასკვნის უნარი

შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების
გადასაწყვეტად შესაბამისი
მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული
შედეგის ანალიზი.

შეუძლია საბაზო საბუნებისმეტყველო და
ტექნიკური მეთოდების
გამოყენება ნავთობგადამამუშავებელ
წარმოებაში წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანების გადასაჭრელად;
საბაზო ცოდნაზე დაყრდნობით შეუძლია
საწარმოო და ტექნიკური პრობლების
გადასაჭრელად ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა და
მიღებული
შედეგების ანალიზი.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში,

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია ნავთობგადამამუშავებელ
ინჟინერიასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე. ასევე დამოუკიდებლად
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სწავლის უნარი

ახალი საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად ათვისება,
უცხოურ ენაზე მიღებული
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება.

აითვისოს ახალი საინფორმაციო და

შეუძლია საკუთარი
სწავლის მიმართულებების
დამოუკიდებლად
განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ
ცვალებად, ვითარებაში.

შეუძლია
საბუნებისმეტყველო

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.
შეუძლია ნავთობგადამამუშავებელ
ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული
უცხოენოვანი ინფორმაციის დამუშავება.
ჯგუფში მუშაობა.

შესწავლილ
ძირითადად

და

საინჟინრო
საგნებზე–

ნავთობგადამამუშავებელი

წარმოების პროცესები და აპარატები,
ნავთობგადამამუშავებელი

ქარხნის

ზოგადი მოწყობილობა, ნავთობისა და
თანმხლები

აირის

გადამუშავების

ტექნოლოგია, სამრეწველო კატალიზი,
ნავთობპროდუქტების

წარმოება

და

დასაქონლება დაყრდნობით
დამოუკიდებლად

განსაზღვროს

რა

მიმართულებით გააგრძელოს სწავლა
ღირებულებები

პასუხისმგებლობით
ეკიდება პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და

გაცნობიერებული აქვს თავისი სამუშაოს
მნიშვნელობა საბოლოო
პროდუქტის

წარმოების

საქმეში;
51

ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად.

გათვითცნობიერებული აქვს საბოლოო
პროდუქტის

-

სასაქონლო

ნავთობპროდუქტების

ხარისხის

მოთხოვნისადმი,
უსაფრთხოების

ტექნიკისადმი

და

გარემოს დაცვის საკითხებისადმი
განსაკუთრებული დამოკიდებულება და
არასაშტატო პირობებში მოქმედებს
შესაბამისად.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ნავთობისა და გაზის გადამუშავების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ნავთობისა და გაზის გადამუშავების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს ნავთობისა და გაზის გადამუშავების მეხუთე საფეხურის სპეციალისტი რომელსაც
შეუძლია: საწარმოო პროცესების
მიმდინარეობაში
მონაწილეობის მიღება და მათი დასახული პარამეტრებით
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
აქვს პროფესიულ
გაცნობიერება
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული
თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის
შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

იცის ნავთობისა და გაზის გადამუშავების
ტექნოლოგიის, რომელიც მოიცავს
ენერგოტექნოლოგიას, ტექნოლოგიური
პროცესების თეორიას, პროცესებსა და
აპარატებს, ნავთობგადამუშავებას,
ნავთობისა და გაზის ქიმიას, თეორიული
საფუძვლები. აქვს
ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებში
მიმდინარე
ძირითადი პროცესების- ნავთობის
პირველადი და მეორადი გამოხდის,
ნედლი ნავთობპროდუქტების
იზომერიზაციის, კატალიზური
პროცესების,
ქარხნების სტრუქტურისა და
მოწყობილობების ცოდნა; აცნობიერებს
საწარმოო
პროფესიული

ციკლში

საკუთარი
საქმიანობის
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შესაძლებლობებს.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების
ფართო სპექტრის გამოყენება
აბსტრაქტული პრობლემების
შემოქმედებითად

შეუძლია ნავთობისა და გაზის
გადამუშავების ტექნოლოგიის

გადასაწყვეტად

შემეცნებითი და პრაქტიკული

თეორიული
საფუძვლების ცოდნაზე დამყარებული

უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება
ნავთობგადამუშავების პრობლემების _
ნათელი ფრაქციების გამოსავლიანობის,
ოქტანური და ცეტანური რიცხვების
გაზრდა, თვითღირებულების და
ენერგოდანახარჯების შემცირება–
გადაჭრის
გადასაწყვეტად. შეუძლია საწარმოო
პროცესის ეფექტურობის შეფასება,
მატერიალური და თბური ბალანსების
შედგენა, ტექნოლოგიურ სქემაში სუსტი
ადგილების გამორკვევა შედეგების
გაუმჯობესების მიზნით.
დასკვნის უნარი

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული

შეუძლია საბუნებისმეტყველო,
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პრობლემების ამოცნობა,
მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და
ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით,
ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.

რაოდენობრივი და ტექნიკური
მეთოდების
გამოყენება ნავთობგადამამუშავებელ
წარმოებაში წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანების გადასაჭრელად;
ტექნოლოგიური ციკლის
ფუნქციონირების
მახასიათებლების დადგენა, კარგად
განსაზღვრული პრობლემის ამოცნობა
სტანდარტული მეთოდებით და
მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე
დასაბუთებული დასკვნის უნარი.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი
ინფორმაციის გამოყენებით.
იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და

შეუძლია ნავთობგადამამუშავებელი
საწარმოს ფუნქციონირებასთან
დაკავშირებული იდეების, მოსაზრებებისა
და ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის;
შეუძლია გამოიყენოს ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები;
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ანგარიშის წარდგენა

შეუძლია ნავთობგადამამუშავებელ
ინჟინერიასთან დაკავშირებული
უცხოენოვანი ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა;
შეუძლია ჯგუფის მუშაობის
კოორდინირება.

სწავლის უნარი

საბუნებისმეტყველო და ძირითადად
საინჟინრო საგნების შესწავლის
შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების
შედეგად მიღებული კომპეტენციების
განსაზღვრა ცვალებად და
საფუძველზე შეუძლია განსაზღვროს
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
სწავლის მიმართულება ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ ვითარებაში.
შრომითი ბაზრის მოთხოვნებისა და
პირადი ინტერესების გათვალისწინებით
შეუძლია განსაზღვროს სწავლის
გაგრძელების მიზანშეწონილობა იგივე ან
სხვა
მონათესავე ან განსხვავებული
სპეციალობის მიხედვით..

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ლითონების მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ლითონების მხატვრული დამუშავების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის ლითონების მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი, რომელსაც
შეუძლია ლითონების მხატვრული დამუშავების ძირითადი მეთოდებით მხატვრული ნაკეთობების წარმოების
ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელება.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
აქვს სფეროს ფაქტობრივ
გაცნობიერება
გარემოებებსა
და
თეორიულ საფუძვლებზე
დამყარებული
ცოდნა,
აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის
ზოგად შესაძლებლობებს

იცნობს ლითონების წნევით დამუშავების,
სამსხმელო წარმოებისა და მექანიკური
დამუშავების საფუძვლებს, ასევე ზოგადი
ქიმიის საფუძვლებს; ლითონისაგან
მხატვრული ნაკეთობების დამზადების
ძირითად ხერხებს, როგორიცაა: ჭედურობა,
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ფილიგრანი, გრავირება, ინკრუსტირება;
ასევე იცნობს მხატვრული მომინანქრების
ტექნოლოგიას,ზოგადი მენეჯმენტისა და
მეწარმეობის საფუძვლებს; ფლობს ხაზვისა
და ხატვის ელემენტარულ უნარჩვევებს. აქვს
შესასრულებელი მხატვრული ნაკეთობის
სამგანზომილებიანი, მოცულობითი
გააზრების უნარი; აქვს მეწარმეობისა და
ზოგადი მენეჯმენტის საფუძვლების ცოდნა
ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია, სამუშაოს
დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში
გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული
შედეგები შესრულებული
სამუშაოს გაუმჯობესების
მიზნით.

შეუძლია კონკრეტული მხატვრული
ნაკეთობის დანიშნულების მიხედვით
შეარჩიოს დამუშავების ოპტიმალური
ხერხი; შეიმუშაოს შესაბამისი
ტექნოლოგიური პროცესი; შეასრულოს
ნაკეთობის სქემატური ნახაზი ან მოდელი;
შეარჩიოს შესაბამისი მასალა და
ხელსაწყოიარაღები; მოახდინოს
სამუშაო ადგილის ორგანიზება; დაიცვას
შრომის უსაფრთხოება. ზედამხედველობა
გაუწიოს შედარებით დაბალი
კვალიფიკაციის მქონე

დასკვნის უნარი

შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების
გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება,
ალტერნატიული

სპეციალისტის მიერ შესრულებულ მარტივ
სამუშაოებს.
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების
გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება, ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა, მეთოდის
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შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული
შედეგის ანალიზი.
კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი
კომუნიკაცია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე
მიღებული პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება.

არჩევა
და არჩეული მეთოდის უპირატესობების
არგუმენტირება
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია ლითონების მხატვრული
დამუშავების სპეციალისტის პროფესიასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში. შეუძლია
დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები. შეუძლია უცხოურ ენაზე
მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება

შეუძლია საკუთარი
სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად
განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ
ცვალებად, ვითარებაში.

შეუძლია გაიაზროს პროფესიული

პასუხისმგებლობით
ეკიდება პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ

პასუხისმგებლობით ეკიდება ლითონების

წინსვლის პერსპექტივები და
დამოუკიდებლად დაგეგმოს პროფესიული
განვითარების საფეხურები

მხატვრული დამუშავების
სპეციალისტის პროფესიული საქმიანობას.
აქვს უნარი გაითავისოს
პრობლემები. იცავს პროფესიული ეთიკისა
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შესაბამისად.

და მორალის ნორმებს.ზრუნავს
უსაფრთხოების წესებისა და გარემოს
დაცვაზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ლითონების მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ლითონების მხატვრული დამუშავების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის ლითონების მხატვრული
შეუძლია ლითონების მხატვრული დამუშავების ძირითადი მეთოდებით
ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავება და განხორციელება.

დამუშავების სპეციალისტი, რომელსაც
მხატვრული ნაკეთობების წარმოების

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ

გააჩნია ლითონისაგან მხატვრული ნაკეთობების

საქმიანობასთან

დამზადების ძირითადი ხერხების საფუძვლიანი

დაკავშირებული

ცოდნა, როგორიცაა: ჭედურობა, ფილიგრანი,

მრავალმხრივი

გრავირება, ინკრუსტირება, ასევე მხატვრული

და/ან სპეციალიზებული

ჭედვა, მხატვრული მომინანქრების
ტექნოლოგია და საიუველირო საქმე;
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თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის
შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

გაცნობიერებული აქვს მხატვრულ
დამუშავებაში გამოყენებული ლითონური
მასალების მრავალფეროვნება,
ძირითადი ფიზიკომექანიკური და
ტექნოლოგიური თვისებები, ასევე ლითონების
მხატვრული დამუშავებისათვის გამოყენებული
ძირითადი და
დამხმარე არალითონური მასალები და მათი
თვისებები; იცნობს ლითონების მხატვრული
დამუშავების და მოპირკეთების სპეციალურ
ხერხებს, როგორიცაა: მოსევადება, ოქსიდირება,
ძვირაფასი ლითონებით დაფარვა (მოოქროვება,
მოვერცხლვა), გალვანოპლასტიკა; იცნობს ელ.ტ
ექნიკის საფუძვლებს, კომპიუტერულ
გრაფიკულ პროგრამებს, ასევე დარგის
მენეჯმენტისა და მეწარმეობის საფუძვლებს;
ფლობს ხაზვისა და
ხატვის საფუძვლებს. აქვს მეწარმეობისა და
დარგის მენეჯმენტის საფუძვლების ცოდნა.

ცოდნის

შეუძლია შემეცნებითი და

შეუძლია დანიშნულების მიხედვით ნაკეთობის

პრაქტიკაში
გამოყენების

პრაქტიკული უნარების

დაპროექტება და მისი

უნარი

ფართო
სპექტრის გამოყენება
აბსტრაქტული

მხატვრულგამოსახულებითი პერსპექტივის
გააზრება; პერსპექტიული პროექტის

პრობლემების

ნახაზის, ნახატის ან მოდელის სახით წარმოჩენა;
დამზადების ტექნოლოგიის, ანუ ნაკეთობის

შემოქმედებითად

მიღების ხერხის მიხედვით მაქსიმალურად
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გადასაწყვეტად

შესაფერისი მასალის შერჩევა; მხატვრული
ჩანაფიქრის ლითონში შესრულება, ანუ
საავტორო ნიმუშის შექმნა ლითონის
მხატვრული დამუშავების ამა თუ იმ ხერხის
გამოყენებით, როგორიცაა: ჭედურობა,
ფილიგრანი, გრავირება, ინკრუსტირება,
მხატვრული
ჭედვა, მხატვრული მომინანქრების
ტექნოლოგია და სხვ.; საავტორო ნიმუშების
შექმნისათვის შეუძლია სხვადასხვა ხელის
სამარჯვებისა და მექანიზაციის
საშუალებების გამოყენება, აგრეთვე
მექანიზირებული ხერხების გამოყენება, რაც
აადვილებს, აჩქარებს ან ცვლის ხელით შრომას.
შეუძლია სამუშაოს ან მისი ცალკეული
ელემენტების
შესრულება როგორც დამოუკიდებლად, ისე სხვა
სპეციალისტებთან ერთად მისი უშუალო
ხელმძღვანელობით; გარდა საკუთრივ
მეტალებისა, ფლობს სხვა თანამდევ მასალებსა
და ტექნიკას. მაგალითად, მომინანქრებას,
მოსევადებას, ძვირფას და ფერად ქვებს,მათ
შემცვლელებს და ა.შ.; შეუძლია მასალების
სწორად შერჩევა მაქსიმალური
მხავრული ეფექტის მიღწევის მიზნით. ფლობს
მზა ნაწარმის მოპირკეთების ოპერაციებს, რათა
პრიალა და არაპრიალა ზედაპირების სწორი
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შეფარდების,
ამა თუ იმ დანაფარების, ოქსიდირების და სხვ.
ფაქტურების გამოყენებით ნამუშევარს მიეცეს
მხატვრული ნაწარმოების სათანადო იერი,
სასურველი მთლიანობა და დასრულებული
სახე; შეუძლია დააფუძნოს და მართოს კერძო
სამართლის საწარმო ამა თუ იმ დანიშნულების
(საყოფაცხოვრებო, დეკორატიული,
საიუველირო და ა.შ.) მხატვრული ნაკეთობების
წარმოებისა
დასკვნის

შეუძლია კარგად

და რეალიზაციის მიზნით.
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების

უნარი

განსაზღვრული

გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის

პრობლემების ამოცნობა,
მათი
გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების

შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული
შედეგის ანალიზი

იდენტიფიცირება და
ანალიზი
სტანდარტული მეთოდების
გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული
დასკვნების გაკეთება.
კომუნიკაციის

შეუძლია იდეებისა და

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის

უნარი

ინფორმაციის

სტრუქტურირებულად და
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სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად
გადაცემა სპეციალისტებისა

თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა
და არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის

და

გამოყენებით. იყენებს

არასპეციალისტებისათვის

თანამედროვე საინფორმაციო და

ხარისხობრივი და

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია

რაოდენობრივი
ინფორმაციის გამოყენებით.
იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია

უცხოურ ენაზე ლითონების მხატვრული
დამუშავების სპეციალისტის
პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის
გადაცემა და ანგარიშის
წარდგენა.

უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის
წარდგენა.
სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი

შეუძლია შემდგომი სწავლის მიმართულებების

სწავლის მიმართულებების

განსაზღვრა. მხატვრული

განსაზღვრა
ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში

ნაკეთობების წარმოების მიზნით, ახალი
მასალებისა და მისი დამუშავების
ახალი ხერხების ათვისება. შეუძლია უახლესი
ინფორმაციის დამუშავება
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პროფესიული ცოდნის გასაღრმავებლად.
შეუძლია სამუშაო პროცესის
დაგეგმვა, ინოვაციური იდეების გაითავისება და
მართვა.
ღირებულებები აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული

გათავისებული აქვს პროფესიული
ღირებულებები. იცავს და მოუწოდებს
სხვებსაც პროფესიული ეთიკისა და მორალის

საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ

პრინციპების დაცვისაკენ

ღირებულებებთან და
უზიარებს
სხვებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

შემდუღებელი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
შემდუღებლის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
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პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის შემდუღებელი, რომელსაც
შეუძლია შესადუღ დეტალთა
კონფიგურაციისა და მასალათა გვარობის მიხედვით განსაზღვროს მათი შედუღებადობის უნარი, შეირჩიოს საჭირო
ტექნოლოგია და განახორციელოს შედუღების პროცესი.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
აქვს სფეროს ფაქტობრივ
გაცნობიერება
გარემოებებსა
და
თეორიულ საფუძვლებზე
დამყარებული
ცოდნა,
აცნობიერებს პრობლემების
გადაჭრის
ზოგად
შესაძლებლობებს

იცის შედუღების თეორიული
საფუძვლები, დაუფლებულია შენადუღი
ნაკერის
ლითონის თვისებებს და მათი
შესწავლის მეთოდებს. მიღებული აქვს
ცოდნა
შენადუღი ნაკერის დეფექტების
დიაგნოსტიკისა და ხარისხის
უზრუნველყოფის
გზებზე შედუღების საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისად.
დაუფლებულია
საკუთარი და სხვისი გონებრივი შრომის
მიზნობრივ და რაციონალურად
დაგეგმვას. აცნობიერებს შედუღების
სამუშაოთა შესრულების უსაფრთხოების
აუცილებლობას. გარკვეულია
შედუღების სამუშაოთა მენეჯმენტში.
აცნობიერებს
მის წინაშე წამოჭრილი პრობლემების
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გადაჭრის შესაძლებლობებს.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია, სამუშაოს
დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში
გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული

შეუძლია აუცილებლობის შემთხვევაში
შეისწავლოს შენადუღი ნაკერის

შედეგები შესრულებული

მაღალი ხარისხი

სამუშაოს გაუმჯობესების
მიზნით.

ლითონის
თვისებები, ჩაატაროს ნაკერის ხარისხის
დიაგნოსტიკა და გამოავლინოს
წარმოქმნილი დეფექტები.
უზრუნველყოს შენადუღი ნაკერის

საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად. გამოავლინოს მენეჯერის
თვისებები
და თავად გააკონტროლოს სამუშაოთა
წარმოების უსაფრთხოება.

დასკვნის უნარი

შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების
გადასაწყვეტად შესაბამისი
მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული
შედეგის ანალიზი.

შეუძლია შენადუღი ნაკერის ხარისხის
დიაგნოსტირებისას მიღებული შედეგის
ანალიზი და შესაბამისი დასკვნის
გამოტანა. წარმოქმნილი პრობლემის
შემთხვევაში, მიიღოს გადაწყვეტილება
მისი მოგვარების გზებზე.
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კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე
მიღებული პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება.

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია შედუღებასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში.
შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს
ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები. შეუძლია უცხოურ
ენაზე
მიღებული შედუღების
ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის
დამუშავება.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი
სწავლის მიმართულებების
დამოუკიდებლად
განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ
ცვალებად, ვითარებაში.

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების დამოუკიდებლად
განსაზღვრა
განჭვრეტა. გააზრებული აქვს ის მძიმე
ფიზიკური დატვირთვა, რასაც
მოითხოვს
მაღალი ხარისხით შესრულებული
რთული საშემდუღებლო ოპერაციების
განხორციელება. ცდილობს გაიღრმაოს
ცოდნა და გაუზიაროს კოლეგებს.
უფრთხილდება სამუშაო გარემოს და
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მკაცრად იცავს არ მარტო თავის, არამედ
კოლეგების სამუშაო უსაფრთხოების
წესებს, გარემოს. გრძნობს
პასუხისმგებლობას
მიმდინარე პროცესებისადმი.
ღირებულებები

პასუხისმგებლობით
ეკიდება პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ
შესაბამისად.

გათავისებული აქვს და
პასუხისმგებლობით ეკიდება
საშემდუღებლო
საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებს და ცვალებად
სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად.
უფრთხილდება სამუშაო გარემოს და
მკაცრად იცავს არა მარტო თავის,
არამედ
კოლეგების სამუშაოს უსაფრთხოების
წესებს. აქვს პასუხისმგებლობა
მიმდინარე
პროცესებისადმი. ესმის საშემდუღებლო
საქმიანობის მნიშვნელობა და გრძნობს
პასუხისმგებლობას.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
შემდუღებლის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის შემდუღებელი,რომელსაც შეუძლია შესადუღ დეტალთა
კონფიგურაციისა და მასალათაგვარობის მიხედვით განსაზღვროს მათი შედუღებადობისუნარი, შეირჩიოს საჭირო
ტექნოლოგია და განახორციელოს ნებისმიერი სირთულის შენადუღი კონსტრუქციის შედუღება.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული
თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის
შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

აქვს საშემდუღებლო ტექნოლოგიასთან
და საქმიანობასთან დაკავშირებული
მრავალმხრივი თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა, მიღებული აქვს
ცოდნა
შედუღების პროცესების მექანიზაციასა
და ავტომატიზაციასთან დაკავშირებით.
იცის ნაკერის ხარისხის დიაგნოსტიკის
მეთოდები. აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს.
დაუფლებულია მეწარმეობისა და
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მენეჯმენტის საფუძვლებს. იცის თავისი
და მისდამი დაქვემდებარებული
ჯგუფის შრომის რაციონალური
ორგანიზება.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული
უნარების
ფართო სპექტრის გამოყენება
აბსტრაქტული
პრობლემების
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად

შეუძლია შეასრულოს შედუღება
ნებისმიერ სივრცით მდგომარეობაში,
ჩაატაროს
ნაკერის ხარისხის კონტროლი.
დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს
წარმოქმნილი პრობლემები.
შესადუღებელი მასალის გვარობისა და
სისქის მიხედვით შეარჩიოს შედუღების
მეთოდი, ტექნოლოგია და რეჟიმის
პარამეტრები. უზრუნველყოს
შენადუღი ნაკერის ხარისხი
საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად. დაგეგმოს
და
წაუძღვეს
საშემდუღებლო
საქმიანობას.

დასკვნის უნარი

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული
პრობლემების ამოცნობა,
მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და
ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით,
ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.

შეუძლია შედუღებასთან
დაკავშირებული პრობლემების
ამოცნობა, მათი
გადაჭრისათვის სათანადო
გადაწყვეტილებების მიღება. შენადუღი
ნაკერის დიაგნოსტირების შედეგების
გაანალიზება და შესაბამისი დასკვნების
გამოტანა
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კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი
ინფორმაციის გამოყენებით.
იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრიანი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.
შეუძლია უცხოურ ენაზე შედუღებასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა
და ანგარიშის წარდგენა

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების დამოუკიდებლად
შეუძლია საკუთარი სწავლის განსაზღვრა, შეუძლია დამოუკიდებლად
მიმართულებების
შეისწავლოს შედუღების თანამედროვე
განსაზღვრა ცვალებად და სტანდარტები, დიაგნოსტიკის
გაუთვალისწინებელ
თანამედროვე მეთოდები, უფრო ღრმად
ვითარებაში.
გაერკვეს შედუღების ტექნოლოგიებსა და
მოწყობილობაში, შედუღების წარმოების
მენეჯმენტში.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ

შეუძლია საკუთარი კვალიფიკაციის
ამაღლებაზე ზრუნვა და მოქმედებების
განსაზღვრა და წარმართვა ამ
მიმართულებით. აფასებს საკუთარ და
სხვათა დამოკიდებულებას
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ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს

ელექტრორკალური შედუღების
სპეციალისტის პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელი
ღირებულებებისადმი და უზიარებს
სხვებს.
უფრთხილდება სამუშაო გარემოს და
მკაცრად იცავს არა მარტო თავის, არამედ
კოლეგების სამუშაოს უსაფრთხოების
წესებს. გრძნობს პასუხისმგებლობას
მიმდინარე პროცესებისა და
ადამიანებისადმი. შეუძლია სიტუაციის
მართვა და გაუმჯობესება.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ქიმიური წარმოების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ქიმიური წარმოების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს ქიმიური წარმოების მეოთხე საფეხურის სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია:
ქიმიურ წარმოებაში გამოყენებული ტექნოლოგიური ხაზების, ცალკეული აპარატების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

დასკვნის უნარი

აქვს სფეროს ფაქტობრივ
გარემოებებსა
და
თეორიულ საფუძვლებზე
დამყარებული
ცოდნა,
აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის
ზოგად შესაძლებლობებს

აქვს ქიმიური ტექნოლოგიის თეორიული
საფუძვლების - მათემატიკის, ქიმიის,
ელ.
ტექნიკის,
პროცესების
და
აპარატების
ზოგად
დებულებებზე
დამყარებული ცოდნა; ქიმიურ ქარხნებში
მიმდინარე
ძირითადი
პროცესების,
ქარხნების სტრუქტურისა და ძირითადი
მოწყობილობების ზოგადი ასპექტების
ცოდნა;
აცნობიერებს
პრობლემის
გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს

შეუძლია, სამუშაოს
დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში
გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის
დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული
შედეგები შესრულებული
სამუშაოს გაუმჯობესების
მიზნით.

შეუძლია საინფორმაციო
ტექნოლოგიებით, ინფორმაციების
სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის
მოპოვება და მათი გამოყენება
ტექნიკური და ტექნოლოგიური
ხასიათის სპეციფიკური ამოცანების
გადასაჭრელად; შეუძლია საწარმოს
ტექნიკურ რეგლამენტში გარკვევა, მასში
მითითებული ტექნიკური პირობების
დაცვის უზრუნველყოფა; შეუძლია
მიღებული პროდუქციის, ცალკეული
ტექნოლოგიური ოპერაციის,
შესრულებული სამუშაოს შეფასება
შედეგების გაუმჯობესების მიზნით;
ასევე, ქიმიურ წარმოებაში
გამოყენებული ტექნოლოგიური
ხაზების, ცალკეული აპარატების
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების
გადასაწყვეტად

შეუძლია საბაზო საბუნებისმეტყველო,
რაოდენობრივი და ტექნიკური
მეთოდების გამოყენება ქიმიურ
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შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება,
ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული
შედეგის ანალიზი.

წარმოებაში წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანების გადასაჭრელად; საბაზო
ცოდნის საფუძველზე შეუძლია
საწარმოო და ტექნიკური პრობლების
გადასაჭრელად ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა და
მიღებული შედეგების ანალიზი.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი
კომუნიკაცია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე
მიღებული
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
დამუშავება.

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია ქიმიურ ტექნოლოგიასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე. შეუძლია
დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები; შეუძლია ქიმიურ
ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული
უცხოენოვანი ინფორმაციის დამუშავება;
ასევე, ჯგუფში მუშაობა.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი
სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად
განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ
ცვალებად, ვითარებაში.

შესწავლილ საბუნებისმეტყველო და
ძირითადად, საინჟინრო საგნებზე,
როგორებიცაა: ქიმიური წარმოების
პროცესები და აპარატები, ქიმიური
ტექნოლოგიის ქარხნის ზოგადი
მოწყობილობა, ზოგადქიმიური
ტექნოლოგია, კერძო ქიმიური
ტექნოლოგიების საფუძვლები,
დაყრდნობით შეუძლია
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დამოუკიდებლად განსაზღვროს, რა
მიმართულებით გააგრძელებს
სწავლას.აქვს ინოვაციების ძიების
უნარი.შეუძლია ახალი პროფესიულ
მეთოდოლოგიების მოიძიება და
ადაპტაცია
ღირებულებები

პასუხისმგებლობით
ეკიდება პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ
შესაბამისად.

გაცნობიერებული აქვს თავისი სამუშაოს
მნიშვნელობა საბოლოო პროდუქტის
წარმოების საქმეში;
გათვითცნობიერებული აქვს საბოლოო
პროდუქტის – ქიმიური მრეწველობის
პროდუქტების სპეციფიკიდან
გამომდინარე, ხარისხის
მოთხოვნებისადმი განსაკუთრებული
დამოკიდებულება.იცავს ეთიკისა და
პროფესიული მორალის
ნორმებს.გრძნობს პასუხისმგებლობას
როგორც საკუთარი თავის, ისე
კოლეგების მიმართ.იცავს
უსაფრთხოების წესებს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

გალვანიკოსი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
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გალვანიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის გალვანიკოსი, რომელსაც შეუძლია რთული დამცავი შენადნობების და
დეკორატიული დანაფარების წარმოების ოპტიმალური რეჟიმის შერჩევა და მიღება, დანაფარების ხარისხის კონტროლის
უზრუნველყოფა.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს საბაზო ცოდნა გალვანური პროცესების
ქიმიზმის დარგში. იცნობს ელექტროლიტთა
აქვს
სფეროს და ელექტროდული პროცესების თეორიის
ფაქტობრივ
საფუძვლებს.
იცნობს
გალვანური
გარემოებებსა
და პროდუქტების გამოყენების სფეროებს და
თეორიულ
ბაზარზე
მათი
კონკურენტუნარიანობის,
საფუძვლებზე
პროდუქციის ხარისხის როლს პროდუქციის
დამყარებული
რეალიზაციის საქმეში (რთული საიუველირო
ცოდნა,
დეკორატიული და დამცავი დანაფარების
აცნობიერებს
მიღების
ტექნოლოგიები,
დამცავი
პრობლემების
შენადნობების
დანაფარების
მიღების
გადაჭრის
ზოგად ტექნოლოგიები, ხარისხის კონტროლი და
შესაძლებლობებს
მონიტორინგი, საწარმოო მენეჯმენტი).

ცოდნის პრაქტიკაში

შეუძლია, სამუშაოს
დაგეგმვისა და
შესრულების
პროცესში
გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის

გამოყენების უნარი

შეუძლია

რთული

(ნიკელ-კობალტი,
ნიკელი,

დამცავი

შენადნების

ტყვია-თუთია,

ვერცხლი-ტყვია,

ტყვია-

რკინა-ნიკელი),

დეკორატიული დანაფარების (“თეთრი ოქრო”,
ფერადი

ალუმინის

ოქსიდის)

წარმოების
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წყაროები,
შეიმუშაოს
სტრატეგია
წამოჭრილი
სპეციფიკური
ამოცანის
დასაძლევად და
შეაფასოს
მიღებული
შედეგები
შესრულებული
სამუშაოს
გაუმჯობესების
მიზნით.

ოპტიმალური რეჟიმის შერჩევა.
შეუძლია ლითონური დანაფარების ხარისხის
კონტროლის უზრუნველყოფა:
დანაფარის სისქის გაზომვა,
ფორიანობის განსაზღვრა,
სისალის განსაზღვრა,
ფუძესთან
შეჭიდულობის
ძალის
განსაზღვრა,
- შინაგანი ძაბვის განსაზღვრა,
- დამცავი
დანადგარების
კოროზიამედეგობის
განსაზღვრის
მეთოდები,
- ტესტი ატმოსფერულ კოროზიაზე,
- ლაბორატორიული ტესტები.
შეუძლია უზრუნველყოს გალვანური ხაზის
უსაფრთხო
და
მდგრადი
მუშაობა,
-

აკონტროლოს პროდუქციის ხარისხი, წუნის
შემთხვევაში, მიიღოს მონაწილეობა პროცესის
კორექტირებაში

(რთული

დეკორატიული
ტექნოლოგიები,

დანაფარების
მიღების
დამცავი
შენადნობების

დანაფარების

მიღების

საიუველირო

ტექნოლოგიები,

საწარმოო პრაქტიკა).
დასკვნის უნარი

შეუძლია
სპეციფიკური
პრობლემების
გადასაწყვეტად
შესაბამისი
მიდგომის
შემუშავება,
ალტერნატიული

შეუძლია გამოიტანოს დასკვნები დამცავი და
დეკორატიული
დანაფარების
საბაზრო
მოთხოვნასთან შესაბამისობაზე. შეუძლია
შეიმუშაოს წინადადებები ენერგიისა და
მასალების ეკონომიის, წარმოებაში ხარისხის
ტოტალური კონტროლისა და მონიტორინგის
სისტემის დანერგვისა და გარემოს დაცვითი
ღონისძიებების რეალიზაციის თაობაზე.
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კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

შესაძლებლობების
განხილვა და
მიღებული შედეგის
ანალიზი.
შეუძლია ზეპირი
და წერილობითი
კომუნიკაცია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
ცვალებად
სიტუაციებში,
ახალი
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ
ენაზე მიღებული
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
დამუშავება.

(რთული
საიუველირო
დეკორატიული
დანაფარების
მიღების
ტექნოლოგიები,
დამცავი შენადნობების დანაფარების მიღების
ტექნოლოგიები, საწარმოო პრაქტიკა).
შეუძლია
ეფექტურად
გამოიყენოს
ინფორმაციის მიღების და გავრცელების

შეუძლია საკუთარი
სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად
განსაზღვრა
განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ
ცვალებად,
ვითარებაში.

ათვისებული აქვს შედარებითი ანალიზის,

თანამედროვე

საინფორმაციო

საკომუნიკაციო
ინოვაციების

საშუალებები
დანერგვის

და

ტექნიკური
და

შრომის

ნაყოფიერების გაზრდის მიზნით (რთული
საიუველირო დეკორატიული დანაფარების
მიღების ტექნოლოგიები, დამცავი შენადნების
დანაფარების
ხარისხის
მეწარმეობა,

მიღების

კონტროლი
უცხო

ტექნოლოგიები,
და

ენა,

მონიტორინგი,
კომპიუტერული

სწავლება, საწარმოო პრაქტიკა)

რისკების შეფასების და მართვის უნარები.
(კომპიუტერული
ხარისხის

სწავლება,

კონტროლი

და

უცხო

ენა,

მონიტორინგი,

მეწარმეობა, საწარმოო პრაქტიკა).
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პასუხისმგებლობით
ეკიდება
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და
ცვალებად
სიტუაციებში
მოქმედებს მათ
შესაბამისად.

არის
შედეგებზე
ორიენტირებული,
აცნობიერებს
საწარმოს
წარმატებულ
მუშაობაში
გალვანიკოს-სპეციალისტის
გადამწყვეტ როლს. აქვს უნარი აწარმოოს
მონიტორინგი პროდუქციის ხარისხზე. აქვს
პროფესიული პასუხისმგებლობის გრძნობა.
იცავს ეთიკისა და უსაფრთხოების ნორმებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

გალვანიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
გალვანიკოსის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია.
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
მოამზადოს galvanikos-ინსტრუქტორი-ინსპექტორი რომელსაც ხელმძღვანელის დახმარებით შეუძლია გალვანური
პროცესის ოპტიმალური პირობების შერჩევა, პროცესის მართვა და მიღებული გალვანური დანაფარების ხარისხის
ინსპექცია.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული მრავალმხრივი
და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

იცნობს გალვანური წარმოებების
თანამედროვე მიღწევებს, მათ შორის
მაღალი დამატებითი ღირებულების
პროდუქციის უსაფრთხო მიღების
ტექნოლოგიებს, ხარისხის ტოტალური
კონტროლის და მონიტორინგის
მეთოდებს, ხარისხის ეროვნულ და
საერთაშორისო სტანდარტებს,
მასალების და ენერგიის დანახარჯების
ოპტიმიზაციის მეთოდებს;
პროდუქციის მარკეტინგის და საწარმოს
ბიზნეს გეგმის შედგენის პრინციპებს
(უცხოური ენა, კომპიუტერული
სწავლება, გალვანური დანაფარების
ეროვნული და საერთაშორისო
სტანდარტები, კომპიუტერული
სწავლება, გალვანური პროცესების
ოპტიმიზაციის მეთოდები, ხარისხის
ტოტალური კონტროლის სისტემა,
პროდუქტის მარკეტინგი, წარმოების
მენეჯმენტი, საწარმოო პრაქტიკა).

ცოდნის პრაქტიკაში

შეუძლია
შემეცნებითი
და
პრაქტიკული უნარების ფართო
სპექტრის
გამოყენება
აბსტრაქტული პრობლემების
შემოქმედებითად

შეუძლია განახორციელოს გალვანური
წარმოების
ზედამხედველობა
და
გალვანური პროდუქციის ხარისხის
ინსპექცია,
დაადგინოს
მათი
შესაბამისობა სტანდარტებთან, გასცეს
რეკომენდაციები
პროდუქციის
ხარისხის გაუმჯობესების, წარმოების
ოპტიმიზაციისა
და
პროდუქციის
ბაზარზე დამკვიდრების სტრატეგიის
თაობაზე
(უცხოური
ენა,
კომპიუტერული სწავლება, გალვანური
დანაფარების
ეროვნული
და
საერთაშორისო
სტანდარტები,

გამოყენების უნარი

გადასაწყვეტად
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დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული პრობლემების
ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და ანალიზი
სტანდარტული მეთოდების
გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.
შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.
შეუძლია უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა

კომპიუტერული სწავლება, გალვანური
პროცესების ოპტიმიზაციის მეთოდები,
ხარისხის ტოტალური კონტროლის
სისტემა,
პროდუქტის
მარკეტინგი,
წარმოების
მენეჯმენტი,
საწარმოო
პრაქტიკა
შეუძლია მოსალოდნელი პრობლემების
პროგნოზირება, მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების იდენტიფიკაცია
და ანალიზი, გამოიტანოს შესაბამისი
დასკვნები
(ხარისხის
ტოტალური
კონტროლის
სისტემა,
პროდუქტის
მარკეტინგი, წარმოების მენეჯმენტი).

მონაცემთა
ბაზების
ანალიზი,
საკმარისად ფლობს უცხოურ ენას,
შეუძლია
დაამყაროს
ბიზნეს
–
კონტაქტები არსებულ სფეროში (უცხო
ენა,
კომპიუტერული
სწავლება,
პროდუქტის მარკეტინგი, წარმოების
მენეჯმენტი).

შეუძლია
მიღებული
ცოდნის
სისტემატური გაღრმავება, სპეციალური
შეუძლია საკუთარი სწავლის ლიტერატურის
და
პატენტების
მიმართულებების
განსაზღვრა ანალიზი, სემინარებში, კონფერენციებში
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ცვალებად
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

ღირებულებები

და მონაწილეობა,
თანამედროვე
მიღწევების
თვალყურის
დევნება
(უცხოური
ენა,
კომპიუტერული
სწავლება, გალვანური დანაფარების
ეროვნული
და
საერთაშორისო
სისტემები
აფასებს თავისი და სხვების
იცავს საქმიანი ურთიერთობების
დამოკიდებულებას
ეთიკას, იღწვის თანამშრომლების
პროფესიული საქმიანობისათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად,
დამახასიათებელ
ზრუნავს საწარმოს პრესტიჟზე.
ღირებულებებთან და უზიარებს წარმართავს საწარმოს მენეჯმენტს.
სხვებს
აკონტროლებს პროდუქციის ხარისხს.
იცავს პროფესიულ, უსაფრთხოებისა და
გარემოსდაცვით სტანდარტებს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მდნობელი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
40
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მდნობელის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
მდნობელის მომზადება, რომელსაც შეუძლია: ჯართის გადადნობა და ლითონის მიღება, მადნიდან აღმდგენლის
გამოყენებით ფოლადის, თუჯის ,ფეროშენადნობების გამოდნობა. ელექტრო რკალურ და ინდუქციურ ღუმელზე მუშაობა,
ტექნოლოგიური და თბური პროცესების მართვა.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
იცის მეტალურგიის სფეროს ლითონის

ცოდნა და გაცნობიერება
აქვს
სფეროს
ფაქტობრივ
გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძვლებზე დამყარებული
ცოდნა,
აცნობიერებს
პრობლემების
გადაჭრის
ზოგად შესაძლებლობებს

მიღებისა და დნობის თეორიული
საფუძვლები, აცნობიერებს ლითონის
გადადნობისა და გამოდნობის
ტექნოლოგიებს, ტექნოლოგიური
პროცესის დროს სხვადასხვა
ფაქტორების: ტემპერატურა,
მასალების შედგენილობა, მათი
ფიზიკური თვისებების გავლენას;
პრობლემების გადაჭრისას ფლობს
ზოგადი მენეჯმენტის და მეწარმეობის
საფუძვლებს, იცის მეტალურგიულ
საწარმოში ეკოლოგიური
უსაფრთხოების საფუძვლები

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია, სამუშაოს
დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით.

შეუძლია ლითონის მიღებისა და
მეორეული ლითონის გადადნობის
სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები, შეიმუშაოს
დნობის სტრატეგია წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის
გადასაჭრელად და შეაფასოს საკაზმე
84

მასალების გამოყენებით ლითონის
მიღების და მეორეული ლითონის
გადადნობის ტექნოლოგიური
პროცესების პარამეტრების და
ლითონის ხარისხის გაუმჯობესების
ღონისძიებების შესაბამისობა,
შეუძლია ლითონის დნობისას
გამომავალი აირების გამწმენდი
სისტემების გამოყენება
დასკვნის უნარი

შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება, ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული
შედეგის ანალიზი.

შეუძლია ლითონის დნობის
ტექნოლოგიური სპეციფიკური
პრობლემების– დნობის
ტექნოლოგიური და თბური რეჟიმის
დარღვევა– გადასაწყვეტად შესაბამისი
ტექნიკური ჩარევის ან თბური რეჟიმის
კორექტირების ღონისძიებების
საფუძველზე დასკვნების გამოტანა,
ალტერნატიული ტექნოლოგიის
შესაძლებლობების განხილვა და
მიღებული შედეგის ანალიზი,
ლითონის ხარისხის გაუმჯობესების
ღონიძიებების შესახებ დასკვნის
გამოტანა.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია ლითონის მდნობელის
პროფესიასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში.
შეუძლია დამოუკიდებლად
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ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად ათვისება,
უცხოურ ენაზე მიღებული
პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
დამუშავება.

აითვისოს ახალი საინფორმაციო და

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა
განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად,
ვითარებაში.

შეუძლია სწავლის გაგრძელება

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.
შეუძლია მეტალურგიის სფეროში
უცხოურ ენაზე ინფორმაციის მოპოვება
და დამუშავება, მეტალურგიის
სფეროში უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია

მეტალურგიის პროფილით ლითონის
მდნობელის სპეციალობის შემდეგ
საფეხურზე, დარგის განვითარების
პერსპექტივების განსაზღვრა
ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და ცვალებად
სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად.

პასუხისმგებლობით ეკიდება
მდნობელის პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებს, აცნობიერებს
ლითონის წარმოების მნიშვნელობას
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა
და თავდაცვის სფეროში, ცვალებად
სიტუაციებში მოქმედებს დარგის
განვითარების ინტერესების
შესაბამისად
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მდნობელი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მდნობელის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
მდნობელის მომზადება, რომელსაც შეუძლია: ჯართის გადადნობა და ლითონის მიღება, მადნიდან აღმდგენლის
გამოყენებით ფოლადის, თუჯის ,ფეროშენადნობების გამოდნობა. ელექტრო რკალურ და ინდუქციურ ღუმელზე მუშაობა,
ტექნოლოგიური და თბური პროცესების მართვა.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული
თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის
შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

იცის თუჯის, ფოლადის,
ფეროშენადნობიბის და ფერადი
ლითონების გამოდნობის თეორიისა და
ტექნოლოგიური პროცესები, მეორეული
ლითონების გადადნობის ტექნოლოგიები,
გაცნობიერებული აქვს სადნობი
ღუმელების მუშაობის რეჟიმები და
ტექნოლოგიური პროცესის დროს
გამოყოფილი აირების ეკოლოგიური
უსაფრთხოების პრინციპები. იცის
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სხვადასხვა შედგენილობის ლითონის
საკაზმე მასალების მომზადება და კაზმის
გათვლა, სადნობი ღუმლების მუშაობა,
აქვს მდნობელის პროფესიასთან
დაკავშირებული თანამედროვე
მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული,
თეორიული, პრაქტიკული და ახალი
ტექნოლოგიების ცოდნა, აცნობიერებს
პროფესიული საქმიანობის
შესაძლებლობებს.
ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული
უნარების
ფართო
სპექტრის
გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემების
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად

შეუძლია მეტალურგიის დარგში, კერძოდ
მდნობელის სპეციალიზაციის სფეროში
თუჯის დნობისას
საკაზმე მასალების
(მადანი, აღმდგენელი, ფლუსი) გათვლა,
კაზმის
დანაჭროვნება
და
დნობა,
ფოლადის დნობა, ფეროშენადნობების
და ფერადი ლითონების გამოდნობა და
მერეული
ლითონების
გადადნობა,
სადნობი ღუმლების მუშაობის რეჟიმები
და
პრაქტიკული
მუშაობა,
დნობის
ტექნოლოგიური
პროცესის
დროს
ეკოლოგირი
უსაფრთხოების
ღონიძიებები და გამომავალი აირების
გამწმენდი
სისიტემების
მუშაობა,
გამოდნობილი
ლითონების
ხარისხის
გაუმჯობესება, დარგის მარკეტინგი და
მენეჯმენტის პრიციპები, შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის
გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების
შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
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დასკვნის უნარი

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული
პრობლემების ამოცნობა,
მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და
ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით,
ასევე
დასაბუთებული
დასკვნების გაკეთება.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად
გადაცემა სპეციალისტებისა
და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი
ინფორმაციის გამოყენებით.
იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა

შეუძლია
მეტალურგიის
დარგში
ლითონის
მიღებისა
და
მეორეული
ლითონების
გადადნობის
სფეროში
არსებული პრობლემების, როგორიცაა
ტექნოლოგიური და თბური რეჟიმების
დარღვევა
და
სხვა
გარემოებები,
გადაჭრისათვის სათანადო ღონიზიებების
გატარება
ხარვეზების
გამოსასწორებლად,Gგამოდნობილი
ლითონის
სტანდარტთან
იდენტიფიცირება,
დნობის
სტანდარტული მეთოდების გამოყენება,
სადნობი ღუმლების მომსახურება.
შეუძლია
მეტალურგიის
სფეროში
იდეებისა და ინფორმაციის მოძიება ახალი
მეტალურგიული ტექნოლოგიების შესახებ
და მოძიებული ინფორმაციის დამუშავება,
ISO სტადარტების მოძიება და ლითონის
შედგენილობის

იდენტიფიკაცია,

სტრუქტურირებულად
თანმიმდევრულად

და
მეტალურგიული

ტექნოლოგიების
სისტემატიზაცია,
ამ
საკითხზე მეტი ხარისხიანი ინფორმაციის
მოძიება

და

თანამედროვე

ანალიზი,

იყენებს

საინფორმაციო

და

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია
მეტალურგიის
ინფორმაციის

სფეროს
გადაცემა

საკითხებზე
და

ანგარიშის

წარდგენა უცხოურ ენაზე
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შეუძლია
საკუთარი
სწავლის მიმართულებების
განსაზღვრა ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

შეუძლია მადნებიდან ლითონის მიღების,
მეორეული

ლითონების

გადადნობის,

სადნობი

აგრეგატების

მუშაობის,

შემდგომი

სწავლა–განათლების

მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად
და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს

აფასებს

საკუთარ

და

დამოკიდებულებას

მდნობელის

პროფესიული
დამახასიათებელი
და

უზიარებს

სხვათა

საქმიანობისათვის
ღირებულებებისადმი
ხარისხიანი

ლითონის

წარმოების ტექნოლოგიებს, იცავს ეთიკურ
პრინციპებს, ეკოლოგიური და შრომის
დაცვის წესებს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

დანაფარების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
დანაფარების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს დანაფარების მეოთხე საფეხურის სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია საწარმო და
ლაბორატორიულ პირობებში ხელმძღვანელობის ქვეშ ვაკუუმური დანაფარების მისაღებად განკუთვნილი დანადგარის
გამართვა, მომზადება პროცესისათვის და სხვა და სხვა ტიპის (ლითონური და არალითონური) დანაფარების მიღება,
დანაფარის ზოგიერთი ფიზიკური მახასიათებლის გაზომვა. შეუძლია იმუშაოს სხვადასხვა ტიპის (მექანიკურ, დიფუზიურ,
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ბუსტერულ) ვაკუუმურ ტუმბოსთან და შეძლებისდაგვარად აწარმოოს მათი მათი რემონტი.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს
სფეროს
ფაქტობრივ იცის დანაფარების მიღების სფეროს
გარემოებებსა
და
თეორიულ ფაქტობრივი გარემოებები და
საფუძვლებზე
დამყარებული თეორიული საფუძვლები.
ცოდნა, აცნობიერებს პრობლემების აცნობიერებს პრობლემების
გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და
შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში გამოიყენოს
დანაფარების მიღების პროცესში
სანდო ინფორმაციის წყაროები,
გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი
წყაროები,შეიმუშაოს სტრატეგია
სპეციფიკური ამოცანის
წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის
დასაძლევად და
გა-დასაჭრელად და შეაფასოს
შეაფასოს მიღებული შედეგები
მიღებული შედეგები შესრულებული
შესრულებული სამუშაოს
სამუშაოს გაუმჯობესე-ბის მიზნით.
გაუმჯობესების მიზნით.
დასკვნის უნარი
შეუძლია სპეციფიკური
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემის
პრობლემების გადასაწყვეტად
გადასაწყვეტად
შესაბამისი
შესაბამისი მიდგომის შემუშავება, მიდგომის
შემუშავება,
ალტერნატიული
ალტერნატიული შესაძლებლობების
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებულიშედაგის
განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
ანალიზი.
კომუნიკაციის უნარი შეუძლია ზეპირი და წერილობითი შეუძლია ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია პროფესიასთან
კომუნიკაცია
დანაფარების
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დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე
მიღებული პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
დამუშავება.
სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა
განჭვრეტად, თუმცა ნაწილობრივ
ცვალებად, ვითარებაში.

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება
პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად.

სპეციალისტის
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში. შეუძლია
დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები. შეუძლია უცხოურ
ენაზე მიღებული პროფესიასტან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
დამუშავება.
შეუძლია მომავალი სწავლის
მიმართულებების დამოუკიდებლად
განსაზღვრა ნაწილობრივ ცვალებად
ვითარებაში

პასუხისმგებლობით
ეკიდება
დანაფარების
სპეციალისტის
პროფესიულ
საქმიანობისთვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს
მათ შესაბამისად.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

დანაფარების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
92

მისანიჭებელი კვალფიკაცია
დანაფარების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს დანაფარების მეხუთე საფეხურის სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია საწარმო და
ლაბორატორიულ პირობებში ვაკუუმური დანაფარების მისაღებად განკუთვნილი დანადგარის გამართვა, მომზადება
პროცესისათვის და სხვა და სხვა ტიპის (ლითონური და არალითონური) დანაფარების მიღება, დანაფარის ზოგიერთი
ფიზიკური მახასიათებლის გაზომვა. შეუძლია იმუშაოს სხვადასხვა ტიპის (მექანიკურ, დიფუზიურ, ბუსტერულ) ვაკუუმურ
ტუმბოსთან და შეძლებისდაგვარად აწარმოოს მათი რემონტი.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
აქვს პროფესიულ
იცის დანაფარების მიღების სფეროს
გაცნობიერება
საქმიანობასთან
ფაქტობრივი გარემოებები და თეორიული
დაკავშირებული
საფუძვლები. აქვს დანაფარების მიღების
მრავალმხრივი და/ან
სფეროში პროფესიულ საქმიანობასთან
სპეციალიზებული
დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან
თეორიული და
სპეციალიზებული თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა,
პრაქტიკული ცოდნა. აცნობიერებს
აცნობიერებს პროფესიული
პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს
საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს).
(საზღვრებს).
ცოდნის
შეუძლია შემეცნებითი და
შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული
პრაქტიკაში
პრაქტიკული უნარების
უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება
გამოყენების უნარი ფართო სპექტრის გამოყენება დანაფარების მიღების აბსტრაქტული
აბსტრაქტული პრობლემების პრობლემების შემოქმედებითად
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად.
გადასაწყვეტად
დასკვნის უნარი

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული პრობლემების
ამოცნობა, მათი
გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების
იდენტიფიცირება და
ანალიზი სტანდარტული

შეუძლია დანაფარების მიღებისას კარგად
განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა,
მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და ანალიზი
სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით,
ასევე დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა
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კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

მეთოდების გამოყენებით,
ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.
შეუძლია იდეებისა და
შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ხარისხიანი
არასპეციალისტებისათვის
ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს
ხარისხობრივი და
თანამედროვე საინფორმაციო და
რაოდენობრივი ინფორმაციის საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია
გამოყენებით. იყენებს
უცხოურ ენაზე დანაფარების სპეციალისტის
თანამედროვე
პროფესიასთან დაკავშირებული
საინფორმაციო და
ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის
საკომუნიკაციო
წარდგენა.
ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა
შეუძლია მომავალი სწავლის
მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და
შეუძლია საკუთარი სწავლის გაუთვალისწინებელ ვითარებაში.
მიმართულებების განსაზღვრა
ცვალებად
და
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის

აფასებს საკუთარ და სხვათა
დამოკიდებულებას დანაფარების
სპეციალისტის პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელი
94

დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს

ღირებულებებისადმი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ლითონების თერმული და ქიმიურ-თერმული დამუშავების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ლითონების თერმული და ქიმიურ-თერმული დამუშავების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის ლითონების თერმული და ქიმიურ-თერმული დამუშავების
სპეციალისტი – თერმისტი, რომელსაც შეუძლია სხვისი მეთვალყურეობით
ნაკეთ ობების თერმული და ქიმიურთერმული დამუშავება
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ
გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძვლებზე დამყარებული
ცოდნა, აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის
ზოგად შესაძლებლობებს.

ლითონმცოდნეობის
ლითონების
თერმული
ქიმიურ-თერმული
სფეროში

და
და

დამუშავების

მიღებული

ცოდნით

შეძლებს ტექნიკურ მოთხოვნებში
განსაზღვრული საექსპლუატაციო
თვისებების

უზრუნველყოფას

ნაკეთობაში.
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში გამოიყენოს
სანდო ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის
დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით
შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული შედეგის
ანალიზი.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია პროფესიასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე
მიღებული პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის

ლითონმცოდნეობისა და
ლითონების თერმული და
ქიმიურ-თერმული დამუშავების
სფეროებში შეძენილი ცოდნა
მისცემს შესაძლებლობას
დამოუკიდებლად შეასრულოს
ტექნოლოიური ოპერაციები და
გადაჭრას მასთან დაკავშირებული
ტექნიკური საკითხები
შესწევს უნარი თერმული და
ქიმიურ-თერმული დამუშავების
სფეროში გამოვლენილი
პრობლემური საკითხების
გადასაჭრელად დამუშავებული
ინფორმაციიდან გამოიტანოს
სწორი დასკვნები
შეუძლია ლითონმცოდნეობასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი
კომუნიკაცია პროფესიონალურ
საფეხურზე. შეუძლია
ინფორმაციის გაცვლა უცხოურ
ენაზე
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დამუშავება.
სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა
განჭვრეტად, თუმცა ნაწილობრივ
ცვალებად, ვითარებაში
პასუხისმგებლობით ეკიდება
პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად.

შესწევს უნარი დამოუკიდებლად
შეისწავლოს და დაამუშაოოს
პროფესიასთან დაკავშირებული
პრობლემური საკითხები
პასუხისმგებლობით ეკიდება
პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ლითონების თერმული და ქიმიურ-თერმული დამუშავების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ლითონების თერმული და ქიმიურ-თერმული დამუშავების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის ლითონების თერმული და ქიმიურ-თერმული დამუშავების
სპეციალისტი – თერმისტი, რომელსაც შეუძლია დამოუკიდებლად
ნაკეთობების თერმული და ქიმიურ-თერმული
დამუშავება
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საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

დასკვნის უნარი

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან
დაკავშირებული მრავალმხრივი
და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).
შეუძლია
შემეცნებითი
და
პრაქტიკული უნარების ფართო
სპექტრის
გამოყენება
აბსტრაქტული პრობლემების
შემოქმედებითად გადასაწყვეტად

შეუძლია კარგად განსაზღვრული
პრობლემების ამოცნობა, მათი
გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება
და ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.

გაცნობიერებული
აქვს
ლითონმცოდნეობის
და
ლითონების
თერმული
და
ქიმიურ-თერმული დამუშავების
სფეროში მიღებული ცოდნა

ლითონმცოდნეობისა და
ლითონების თერმული და
ქიმიურ-თერმული დამუშავების
სფეროებში შეძენილი ცოდნა
მისცემს შესაძლებლობას
დამოუკიდებლად დაგეგმოს და
შეასრულოს ტექნოლოიური
ოპერაციები. მიიღოს
მონაწილეობა საპროექტო,
ტექნოლოგიურ და
ორგანიზაციულ სამუშაოებში
შესწევს უნარი სამუშაოების
შეუსაბამობის შემთხვევაში
გამოიტანოს სწორი დასკვნები
და მის საფუძველზე შეიტანოს
კორექტივები დადებითი
შედეგების მისაღებად.
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კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.
შეუძლია უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა
შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების
განსაზღვრა
ცვალებად
და
გაუთვალისწინებელ ვითარებაში.

შესწევს ლითონმცოდნეობაში
ახალი მიღწევების შესახებ
ინფორმაციის მიღებისა და
გადაცემის უნარი როგორც
სპეციალისტების, ისე
არასპეციალისტებისათვის
გასაგებ ენაზე. შეუძლია უცხოურ
ენაზე პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმა-ციის
გადაცემა და ანგარიშის
წარდგენა.

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და უზიარებს
სხვებს

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული საქმიანობისადმი
და შეძენილ ცოდნასა და
გამოცდილებას უზიარებს
სხვებსაც

შეძენილი ცოდნა გაუადვილებს
საკუთარი სწავლის
მიმართულებების სწორად
განსაზღვრას ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ლითონების წნევით დამუშავების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ლითონების წნევით დამუშავების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის ლითონების წნევით დამუშავების სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია
ლითონების წნევით დამუშავების ძირითადი მეთოდებით (გლინვა, ადიდვა, ტვიფრვა და ჭედვა) ლითონპროდუქციის
წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

იცნობს: ლითონების სტრუქტურას და
აქვს
სფეროს
ფაქტობრივ
გარემოებებსა
და
თეორიულ
საფუძვლებზე
დამყარებული
ცოდნა, აცნობიერებს პრობლემების
გადაჭრის
ზოგად
შესაძლებლობებს

მათ

ფიზიკო-მექანიკურ

ლითონების
(ლ.წ.დ.)

წნევით

თვისებებს;
დამუშავების

საფუძვლებს,

ძირითად

ტექნოლოგიურ პროცესებს, გამოყენებულ
მანქანა-დანადგარებს,
დამხმარე

ძირითად

მოწყობილობას

და
და

ინსტრუმენტს; ლითონთა ტექნოლოგიის
საფუძვლებს.
გაცნობიერებული
წნევით

აქვს:

ლითონების

დამუშავებისათვის
100

გამოყენებული
სორტამენტი,

მასალების მარკები და
ასევე
წარმოებული

ლითონპროდუქციის

ნომენკლატურა,

მათ მიმართ წაყენებული მოთხოვნები;
შრომის უსაფრთხოების დაცვის წესები.
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დასკვნის
უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში
გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული შედეგის
ანალიზი.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია პროფესიასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად ათვისება,
უცხოურ ენაზე მიღებული
პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება.

შეუძლია:
ლითონების
წნევით
დამუშავების ამა თუ იმ მეთოდით
კონკრეტული ლითონური ნაკეთობის
დამზადების ტექნოლოგიური პროცესის
ათვისება
და
პრაქტიკული
განხორციელება ძირითადი მასალების,
დანადგარებისა და ინსტრუმენტების
გამოყენებით.
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების
გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება, კერძოდ, ლწ.დ. ამა თუ იმ
ნაკეთობის დამზადების ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა
და
მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია
ლითონების
წნვით
დამუშავების
სპეციალისტის
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში.
შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს
ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები. შეუძლია უცხოურ ენაზე
მიღებული
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
დამუშავება.
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სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა
განჭვრეტად, თუმცა ნაწილობრივ
ცვალებად, ვითარებაში.

შეუძლია: ახალი მეთოდების მოძიება
ლითონების წნევით დამუშავების ამა თუ
იმ ტექნოლოგიური პროცესის უკეთ
წარმართვის მიზნით; მეტალურგიული
და მანქანათმშენებლობის წარმოების,
ასვე მასალათმცოდნეობის
მიმართულებით სიახლეების
თვალყურის დევნება და ცოდნის
სისტემატიური გაღრმავება

ღირებულებები პასუხისმგებლობით ეკიდება
პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად.

აცნობიერებული აქვს თავისი სამუშაოს
კარგად შესრულების მნიშვნელობა
საბოლოო პროდუქტის წარმოების
საქმეში; ზრუნავს შესრულებული
სამუშაოს საბოლოო ხარისხზე; იცავს
საკუთარი და გარემოს უსაფრთხოების
დაცვის წესებს.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ლითონების წნევით დამუშავების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ლითონების წნევით დამუშავების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის ლითონების წნევით დამუშავების სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია
ლითონების წნევით დამუშავების ძირითადი მეთოდებით (გლინვა, ადიდვა, ტვიფრვა და ჭედვა) ლითონპროდუქციის
წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელება და ლითონპროდუქციის ხარისხის კონტროლი.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული
თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

იცნობს ლითონების პლასტიკური
დეფორმაციის ძირითად კანონებს;
ფლობს ლითონების წნევით
დამუშავების საფუძვლებს, ძირითად
ტექნოლოგიურ პროცესებს; იცნობს
ლითონების წნევით დამუშავების
მოწყობილობისა და მანქანადანადგარების კონსტრუქციულ
სქემებს; აცნობიერებს ამ
მოწყობილობების მართვისა და
ექსპლუატაციის პრინციპებსა და
სამჭედლო წარმოების
შესაძლებლობებს; აქვს
ლითონპროდუქციის ნომენკლატურისა
და ხარისხის არსებული ეროვნული
ნორმების, საერთაშორისო
სტანდარტებისა და ხარისხის
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კონტროლის მეთოდების ცოდნა.
ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული
უნარების
ფართო სპექტრის გამოყენება
აბსტრაქტული პრობლემების
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული პრობლემების
ამოცნობა, მათი
გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების
იდენტიფიცირება და
ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით,
ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.
შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე
საინფორმაციო და

შეუძლია: ლითონური ნაკეთობის
მიღებისთვის რაციონალური
ტექნოლოგიური პროცესის შერჩევა,
ლითონის ეკონომიისა და
ენერგოდანახარჯების შემცირების
გათვალისწინებით.
ლითონპროდუქციის წარმოებისას
ხარისხის კონტროლის დაცვა
არსებული ეროვნული ნორმებისა და
საერთაშორისო სტანდარტების
მოთხოვნების გათვალისწინებით.
შეუძლია ლითონპროდუქციის
ხარისხის არსებულ ეროვნულ და
საერთაშორისო ნორმებთან
შესაბამისობის შეფასება, დარღვევების
იდენტიფიცირება, ანალიზისა და
დასკვნის საფუძველზე მათი ამ
დარღვევების გამოსწორების გზების
დასახვა.

შეუძლია: ლითონების წნევით
დამუშავების ტექნოლოგიური
პროცესების ფუნქციონირებასთან
დაკავშირებული იდეების,
მოსაზრებებისა და ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის;
თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
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საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა

გამოიყენება სამუშაოს ტექნიკური და
ტექნოლოგიური მახასიათებლების
გაუმჯობესების მიზნით; პროფესიულ
საქმიანობასთან დაკავშირებული
უცხოენოვანი ინფორმაციის გადაცემა
და უცხო ენაზე ანგარიშის წარდგენა;
ჯგუფის მუშაობის კოორდინირება.

სწავლის უნარი

შეუძლია; განსაზღვროს სწავლის
გაგრძელების მიზანშეწონილობა
შეუძლია საკუთარი სწავლის მასალათმცოდნეობის, მეტალურგიის ან
მიმართულებების განსაზღვრა მანქანათმშენებლობის მიმართულებით;
ცვალებად
და მომავალი პროფესიული საქმიანობის
გაუთვალისწინებელ
დაგეგმვა.
ვითარებაში.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს

გაცნობიერებული აქვს თავისი და
სხვების სამუშაოს მნიშვნელობა
საბოლოო პროდუქტის წარმოების
საქმეში; ამჟღავნებს ხარისხის
მოთხოვნებისადმი განსაკუთრებულ
დამოკიდებულებას და უზიარებს მას
სხვებს; ზრუნავს საწარმოო პროცესში
საკუთარი და სხვების უსაფრთხოების
დაცვაზე.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ლითონმცოდნე, ხარისხის კონტროლის სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ლითონმცოდნე, ხარისხის კონტროლის სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს ლითონმცოდნე, ხარისხის კონტროლის სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია სხვისი
მეთვალყურეობით
ნაკეთობების თერმული და ქიმიურ-თერმული დამუშავებით მიღებული ნაკეთობის ხარისხის
კონტროლი
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ
გარემოებებსა და
თეორიულ საფუძვლებზე
დამყარებული ცოდნა,
აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის
ზოგად შესაძლებლობებს.

იცის
ნაკეთობის
სტრუქტურული
(მეტალოგრაფიული
ანალიზი)
და
ფიზიკო-მექანიკური
თვისებების
(სისალე,
სიმტკიცისა
და
პლასტიკურობის
მახასიათებლები,
ელექტრო და თბოგამტარობა და ა.შ.)
შესწავლის
მეთოდიკის
შერჩევა
ლითონმცოდნეობისა
და
ხარისხის
მართვის სფეროში მიღებული ცოდნის
საფუძველზე.
აცნობიერებს
ნაკეთობების
სტრუქტურული
და
ფიზიკომექანიკური თვისებების პრაქტიკულად
განსაზღვრის სპეციფიკას და ტექნიკური
მოთხოვნებით
გათვალისწინებულ
საექსპლუატაციო
მახასიათებლებთან
მათი შესაბამისობის დადგენას.
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ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია, სამუშაოს
დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში
გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის
დასაძლევად და შეაფასოს
მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით.

შეუძლია
ლითონმცოდნეობაში,
ხარისხის კონტროლისა და მართვის
სფეროებში
შეძენილი
ცოდნის
საფუძველზე
დამოუკიდებლად
შეასრულოს ტექნიკური ოპერაციები და
გადაჭრას
ხარისხის
მართვასთან
დაკავშირებული საკითხები

შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების
გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება,
ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული
შედეგის ანალიზი.
შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი
კომუნიკაცია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე
მიღებული

შეუძლია ლითონმცოდნეობისა და
ნაკეთობათა ხარისხის მართვის
სფეროში გამოვლენილი პრობლემური
საკითხების გადასაჭრელად
დამუშავებული ინფორმაციიდან სწორი
დასკვნების გამოტანა.

შეუძლია ლითონმცოდნეობასა და
ხარისხის მართვასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია პროფესიონალურ დონეზე.
შეუძლია ინფორმაციის გაცვლა უცხოურ
ენაზე.
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სწავლის უნარი

ღირებულებები

პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
დამუშავება.
შეუძლია საკუთარი
სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად
განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ
ცვალებად, ვითარებაში
პასუხისმგებლობით
ეკიდება პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ
შესაბამისად

შეუძლია დამოუკიდებლად შეისწავლოს
და დაამუშაოს ლითონმცოდნეობასა და
ლითონური ნაკეთობის ხარისხის
მართვასთან დაკავშირებული
პრობლემური საკითხები საცნობარო
მასალისა და ინტერნეტის გამოყენებით
პასუხისმგებლობით ეკიდება
პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს სტრუქტურასა და თვისებებს შორის
რაოდენობრივი ურთიერთკავშირის
დადგენას და სტრუქტურის ცვლილების
გზით ლითონის თვისებების მართვას,
მათ შორის, კომპიუტერული ტექნიკითა
და შესაბამისი პროგრამებით.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ლითონმცოდნე, ხარისხის კონტროლის სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
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ლითონმცოდნე, ხარისხის კონტროლის სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს ლითონმცოდნე, ხარისხის კონტროლის სპეციალისტი, რომელსაც დამოუკიდებლად
შეუძლია ნაკეთობების თერმული და ქიმიურ-თერმული დამუშავებით მიღებული ნაკეთობის ხარისხის კონტროლი

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული
თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის
შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

იცის
ლითონმცოდნეობისა
და
ლითონური
ნაკეთობის
ექსპერტიზისა
და
ხარისხის
კონტროლის სფეროს შესწავლის
საფუძველზე გამზომი ხელსაწყოები,
მეტალოგრაფიული ანალიზი და
მექანიკური
თვისებები,
რაც
აუცილებელია
ტექნოლოგიური
პროცესების
სრულყოფისა
და
ნაკეთობის
ხარისხის
ამაღლებისათვის. აქვს ინოვაციური
მეთოდების
გამოყენებით
ნაკეთობებში
დეფექტების
გამოვლენისა
და
შე-დეგის
ანალიზის
საფუძველზე
განმეორებითი
დამუშავებით
ვარგისიანობის ან გამოუსწორებელი
წუნის დადგენის შესაძლებლობა.

ცოდნის პრაქტიკაში

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული
უნარების
ფართო
სპექტრის
გამოყენება აბსტრაქტული

შეუძლია ლითონმცოდნეობისა და
ლითონური ნაკეთობის
ექსპერტიზისა და ხარისხის
კონტროლის სფეროებში შეძენილი

გამოყენების უნარი
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პრობლემების
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული
პრობლემების ამოცნობა,
მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და
ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით,
ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.
შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად
გადაცემა სპეციალისტებისა
და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი
ინფორმაციის გამოყენებით.
იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და

ცოდნით დამოუკიდებლად
დაგეგმოს და შეასრულოს ხარისხის
გაუმჯობესების ოპერაციები. მიიღოს
მონაწილეობა საპროექტო,
ტექნოლოგიურ და ორგანიზაციულ
სამუშაოებში
შესწევს უნარი ნაკეთობებში წუნის
აღმოჩენის შემთხვევაში გამოიტანოს
სწორი დასკვნები და მის
საფუძველზე შეი-ტანოს
კორექტივები დადებითი შედეგების
მისაღებად.

შეუძლია ლითონმცოდნეობაში
ახალი მიღწევების შესახებ
ინფორმაციის მიღება და გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის მათთვის
გასაგებ ენაზე. შეუძლია უცხოურ
ენაზე პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმა-ციის
გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
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ანგარიშის წარდგენა
სწავლის უნარი

შეძენილი ცოდნა გაუადვილებს
შემდგომი სწავლის მიმარშეუძლია
საკუთარი თულებების სწორად განსაზღვრას
სწავლის მიმართულებების ცვალებად და გა-უთვალისწინებელ
განსაზღვრა ცვალებად და ვითარებაში
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს

გათავისებული აქვს პროფესიული
საქმიანობისთვის დამახასიათებელი
ღირებულებები. აანალიზებს
შეძენილ ცოდნას, რაც შესაძლებელს
ხდის საწარმოში ხარისხის
კონტროლისა და მისი მართვის
ორგანიზაცია მეცნიერულად
დასაბუთებულ ხერხებსა და
მეთოდებს დაეფუძნოს. აფასებს
საკუთარ და სხვათა
დამოკიდებულებას პროფესიული
საქმიანობისადმი და შეძენილ
ცოდნასა და გამოცდილებას.
ლითონმცოდნეობის, თერმული და
ქიმიურ-თერმული და-მუშავების
გზით თვისებათა შეცვლის სფეროში
ინოვაციურ მიღწევებს იყენებს
საკუთარ პრაქტიკულ მოღვაწეობაში
და უზიარებს სხვებსაც.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ლითონური პროდუქციის ექსპერტიზის სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
40
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ლითონური პროდუქციის ექსპერტიზის სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის ლითონური პროდუქციის ექსპერტიზის სპეციალისტი, რომელსაც
შეუძლია საწარმოო და ლაბორატორიულ პირობებში ხელმძღვანელობის ქვეშ ლითონის სისალის გაზომვა, სიმტკიცისა და
პლასტიკურობის მახასიათებლების დადგენა, დარტყმითი სიბლანტის განსაზღვრა. შეუძლია იმუშაოს სხვადასხვა ტიპის
სისალის წნეხებზე და გამჭიმავ მანქანაზე. შეძლებისდაგვარად შეუძლია მათი რემონტი.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება აქვს სფეროს ფაქტობრივ
გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძვლებზე დამყარებული
ცოდნა, აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის
ზოგად შესაძლებლობებს

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია, სამუშაოს
დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური

აქვს
ექსპერტის
პროფესიისათვის
შესაბამისი
ლითონების
მექანიკური
თვისებების
განსაზღვრის
უნარი.
ხელსაწყოებზე მუშაობის გამოცდილება,
ლითონის
მიკროანალიზის
უნარი,
ლითონის
კლასის
დადგენა.
ხელმძღვანელობის ქვეშ შეუძლია მათი
რემონტი,
იუსტირება
და
მეტროლოგიური ანალიზი.
დამოუკიდებლად შეუძლია საწარმო და
ლაბორატორიულ პირობებში ლითონების
მექანიკური
თვისებების
მახასიათებლების
დადგენა
როგრც
სტატიკური
ისე
დინამიკური
მეთოდებით.
შეუძლია
დაადგინოს
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დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

ამოცანის დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება, ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა
და მიღებული შედეგის
ანალიზი

ლითონის კლასი, თერმული დამუშავების
მდგომარეობა განსაზღვროს შემადგენელი
ფაზების მიკროსისალე.

შეუძლია დამოუკიდებლად შეარჩიოს
სისალეზე გამოცდის მეთოდი, გაჭიმვისა
და დარტყმითი სიბლანტის რეჟიმები.
სტრუქტურული
მდგომარეობის
მიხედვით იმსჯელოს ლითონის კლასზე,
დაასკვნას მისი ვარგისიანობა მოთხოვნის
მიხედვით.
შეარჩიოს
შესაძლო
დამუშავების სქემა. შეუძლია დაამყაროს
კავშირი ოთხ ძირითად ფაქტორს შორის:
ქიმიური შედგენილობა + დამუშავება (
სტრუქტურა თვისებები.
შეუძლია ზეპირი და
შეუძლია
მეტალურგიულ
სფეროში
წერილობითი კომუნიკაცია
ინფორმაციის მოძიება სტრუქტურული
პროფესიასთან დაკავშირებულ დგენელების
მიხედვით.
ახალი
საკითხებზე ცვალებად
ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის
სიტუაციებში, ახალი
დამუშავება. ISO სტანდარტების მოძიება
საინფორმაციო და
და
ლითონის
შედგენილობის
საკომუნიკაციო
იდენტიფიკაცია.
სტრუქტურის
ტექნოლოგიების
მიხედვით ლითონების მიახლოებითი
დამოუკიდებლად ათვისება, ქიმიური შედგენილობის დადგენა და
უცხოურ ენაზე მიღებული
დამუშავების
რეჟიმების
ამოცნობა.
პროფესიასთან
წონასწორულ მდომარეობაში გადაყვანით
დაკავშირებული ინფორმაციის მათი მიახლოებითი მარკის დადგენა.
დამუშავება.
შეუძლია საკუთარი სწავლის შეუძლია
სწავლის
მიმართულებების
მასალათმცოდნეობის
დამოუკიდებლად განსაზღვრა სპეციალობით საფეხურზე
განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად,

გაგრძელება
პროფილით
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ვითარებაში
ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება ფლობს
ლითონური
პროფესიული
ექსპერტიზის
საქმიანობისათვის
პროფესიულ ჩვევებს
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და ცვალებად
სიტუაციებში მოქმედებს მათ
შესაბამისად.

პროდუქციის
სპეციალისტის

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ლითონური პროდუქციის ექსპერტიზის სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ლითონური პროდუქციის ექსპერტიზის სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის ლითონური პროდუქციის ექსპერტიზის სპეციალისტი, რომელსაც
შეუძლია საწარმოო და ლაბორატორიულ პირობებში ხელმძღვანელობის ქვეშ ლითონის სისალის გაზომვა, სიმტკიცისა და
პლასტიკურობის მახასიათებლების დადგენა, დარტყმითი სიბლანტის განსაზღვრა. შეუძლია იმუშაოს სხვადასხვა ტიპის
სისალის წნეხებზე და გამჭიმავ მანქანაზე. შეძლებისდაგვარად ჩაატაროს მათი რემონტი.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

დასკვნის უნარი

აქვს პროფესიულ
იცის მეტალურგია, მასალათმცოდნეობის
საქმიანობასთან
თეორია და ლითონთა ტექნოლოგია.
დაკავშირებული
შესწავლილი აქვს ხელსაწყოების
მრავალმხრივი და/ან
აგებულება და მუშაობის პრინციპი, ფლობს
სპეციალიზებული
ლითონის შეფასების ყველა ხერხს. არჩევს
თეორიული და
კვლევის ხერხს ლითონის ვარგისიანობის
პრაქტიკული ცოდნა,
დასადგენად
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).
შეუძლია შემეცნებითი და დამოუკიდებლად შეუძლია როგორც
პრაქტიკული
უნარების ლითონის მექანიკური თვისებების, ისე –
ფართო სპექტრის გამოყენება სტრუქტურის შესწავლა და დასკვნის
აბსტრაქტული პრობლემების გამოტანა ლითონის ვარგისობის შესახებ,
ხოლო მისი უვარგისობისას მი-ზეზის
შემოქმედებითად
დადგენა. შეუძლია ლითონის
გადასაწყვეტად
სტრუქტურისა და თვისებების
შემსწავლელი ხელსაწყოების მართვა და
შემოწმება; არამრღვევი მეთოდებით
შეაფასოს ლითონური ნაკეთობა, მასში
ბზარის არსებობისას კი დაადგინოს
გაბზარვის მიზეზი და გამოიტანოს დასკვნა
ნაკეთობის ექპლუატაციის ვადის შესახებ.
შეუძლია კარგად
დამოუკიდებლად შეუძლია შეარჩიოს
განსაზღვრული პრობლემების სისალეზე გამოცდის მეთოდი, გაჭიმვისა
ამოცნობა, მათი
და დარტყმითი სიბლანტის რეჟიმები,
გადაჭრისათვის სათანადო
სტრუქტურული მდგომარეობის მიხედვით
მონაცემების
იმსჯელოს ლითონის კლასზე,
იდენტიფიცირება და
განსაზღვროს მისი ვარგისიანობა
ანალიზი სტანდარტული
მოთხოვნის მიხედვით. შეარჩიოს შესაძლო
მეთოდების გამოყენებით,
დამუშავების სქემა. შეუძლია დაამყაროს
ასევე
კავშირი ოთხ ძირითად ფაქტორს შორის:
დასაბუთებული დასკვნების ქიმიური შედგენილობა + დამუშავება
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გაკეთება.

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

სტრუქტურათვისებები. ავარიის
შემთხვევაში დაადგინოს მისი მიზეზი.
ვიზუალური დაკვირვების საშუალებით
დაადგინოს კვლევის სქემა. შეუძლია
შენადუღი ნაკერის შეფასება.

შეუძლია იდეებისა და
შეუძლია მეტალურგიულ სფეროში
ინფორმაციის
ინფორმაციის მოძიება სტრუქტურული
სტრუქტურირებულად და
მდგენელების მიხედვით. ახალი
თანმიმდევრულად გადაცემა ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის
სპეციალისტებისა და
დამუშავება. ISO სტანდარტების მოძიება და
არასპეციალისტებისათვის
ლითონის შედგენილობის
ხარისხობრივი და
იდენტიფიცირება. სტრუქტურის
რაოდენობრივი ინფორმაციის მიხედვით ლითონების მიახლოებითი
გამოყენებით. იყენებს
ქიმიური შედგენილობის დადგენა და
თანამედროვე
დამუშავების რეჟიმების ამოცნობა.
საინფორმაციო და
წონასწორულ მდგომარეობაში ლითონის
საკომუნიკაციო
გადაყვანით მისი მიახლოებითი მარკის
ტექნოლოგიებს. შეუძლია
დადგენა.
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა
შეუძლია სწავლის გაგრძელება
მასალათმცოდნეობის სფეროში, დარგის
შეუძლია საკუთარი სწავლის პერსპექტივების განსაზღვრა
მიმართულებების განსაზღვრა
ცვალებად
და
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას

აფასებს ექსპერტის ღირებულებებს, იძლევა
ხარისხიანი ფოლადის მიღების
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პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს

რეკომენდაციებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მხატვრული და საიუველირო სხმულების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მხატვრული და საიუველირო სხმულების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის მხატვრული და საიუველირო სხმულების სპეციალისტი, რომელსაც
შეუძლია შეუძლია უშუალო ხელმძღვანელობის ქვეშ შეასრულოს რთული ოპერაციები ძირითადი მოწყობილობების,
მასალებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით; მიზანმიმართულად მიიღოს და პრაქტიკაში გამოიყენოს

ახალი

პროფესიონალური უნარჩვევები; სწრაფად და ოპტიმალურად ორიენტაცია პრობლემურ სიტუაციებში; შეიმუშაოს
პროფესიონალური მოქმედებების პროგრამა.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ
გარემოებებსა და
თეორიულ საფუძვლებზე
დამყარებული ცოდნა,
აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის
ზოგად შესაძლებლობებს

იცის მხატვრული და საიუველირო
სხმულების წარმოების ზოგადი და
სპეციალური ტექნოლოგიები, ყალიბები,
საყალიბე მასალები, სამოდელე მასები,
სამსხმელო შენადნობები, მხატვრული
და საიუველირო სხმულების საფინიშო
დამუშავების
და
სამსხმელო
შენადნობების დნობის ტექნოლოგიები;
სამსხმელო ღუმელები, მანქანები და
დანადგარები. აცნობიერებს რთული
დავალებების
შესასრულებლად
აუცილებელ მოქმედებებს

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია,
სამუშაოს
დაგეგმვისა
და
შესრულების
პროცესში
გამოიყენოს
სანდო
ინფორმაციის
წყაროები,
შეიმუშაოს
სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის დასაძლევად და
შეაფასოს
მიღებული
შედეგები შესრულებული
სამუშაოს გაუმჯობესების
მიზნით.
შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების
გადასაწყვეტად შესაბამისი
მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული

შეუძლია უშუალო ხელმძღვანელობის
ქვეშ
შეასრულოს
ტექნოლოგიური
ოპერაციები
ძირითადი
მოწყობილობების,
მასალებისა
და
ინსტრუმენტების
გამოყენებით;
მიზანმიმართულად
მიიღოს
და
პრაქტიკაში
გამოიყენოს
ახალი
პროფესიონალური
უნარჩვევები;
სწრაფად და ოპტიმალურად ორიენტაცია
პრობლემურ სიტუაციებში; შეიმუშაოს
პროფესიონალური
მოქმედებების
პროგრამა.
შეუძლია
სამუშაოს
შესრულების
პროცესში
გამოვლენილი
მარტივი
პრობლემების ამოცნობა და შესაბამისი
დასკვნების
გაკეთება
და
გადაწყვეტილების მიღება; მოწინავე
გამოცდილების შესწავლა და გამოყენება.

დასკვნის უნარი
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შედეგის ანალიზი.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი
კომუნიკაცია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე
მიღებული პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება.

შეუძლია
მარტივ
პროფესიულ
საკითხებზე ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია; ფლობს საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, ასევე
უცხოურ ენას საბაზო დონეზე. იოლად
ეწყობა
შრომის
ახალ
პირობებს,
კოლექტივს.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი
სწავლის მიმართულებების
დამოუკიდებლად
განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ
ცვალებად, ვითარებაში.

შეუძლია ინფორმაციის მიღება, მოპოვება
და გამოყენება ცოდნის მისაღებად. აქვს
უნარი
შეისწავლოს
ახალი
ტექნოლოგიები, ახალი ტექნიკა და
გამოიყენოს პროფესიულ საქმიანობაში

პასუხისმგებლობით
ეკიდება
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს
და
ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს
მათ
შესაბამისად

იცნობს
და
იცავს
სამსხმელო
შენადნობების
მდნობელის
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს;
აცნობიერებს პროფესიის როლსა და
ადგილს საზოგადოებაში; შეესაბამება
სპეციალობისადმი
კონკრეტულად
წაყენებულ ნორმებსა და პრინციპებს;
შეუძლია უზრუნველყოს პროფესიის

ღირებულებები

119

მაღალი
პრესტიჟი
და
სტატუსი
საზოგადოებაში.
ემორჩილება
დისციპლინას.
იცავს
ეთიკურ
და
ჰიგიენურ ნორმებს. გათავისებული აქვს
უსაფრთხოების წესები.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მხატვრული და საიუველირო სხმულების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მხატვრული და საიუველირო სხმულების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის მხატვრული და საიუველირო სხმულების სპეციალისტი, რომელსაც
შეუძლია შეუძლია უშუალო ხელმძღვანელობის ქვეშ შეასრულოს რთული ოპერაციები ძირითადი მოწყობილობების,
მასალებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით; მიზანმიმართულად მიიღოს და პრაქტიკაში გამოიყენოს

ახალი

პროფესიონალური უნარ-ჩვევები; სწრაფად და ოპტიმალურად ორიენტაცია პრობლემურ სიტუაციებში; შეიმუშაოს
პროფესიონალური მოქმედებების პროგრამა.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული
თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის
შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

იცის მხატვრული და საიუველირო
სხმულების წარმოების ზოგადი და
სპეციალური ტექნოლოგიები, ყალიბები,
საყალიბე მასალები, სამოდელე მასები,
სამსხმელო შენადნობები, მხატვრული
და საიუველირო სხმულების საფინიშო
დამუშავების
და
სამსხმელო
შენადნობების დნობის ტექნოლოგიები;
სამსხმელო ღუმელები, მანქანები და
დანადგარები. აცნობიერებს რთული
დავალებების
შესასრულებლად
აუცილებელ მოქმედებებს.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული
უნარების
ფართო
სპექტრის
გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემების
შემოქმედებითად

შეუძლია უშუალო ხელმძღვანელობის
ქვეშ შეასრულოს რთულიი ოპერაციები
ძირითადი
მოწყობილობების,
მასალებისა
და
ინსტრუმენტების
გამოყენებით;
მიზანმიმართულად
მიიღოს და პრაქტიკაში გამოიყენოს
ახალი პროფესიონალური უნარ–ჩვევები;
სწრაფად
და
ოპტიმალურად
ორიენტირდეს
პრობლემურ
სიტუაციებში;
შეიმუშაოს
პროფესიონალური
მოქმედებების
პროგრამა.
შეუძლია
სამუშაოს
შესრულების
პროცესში
გამოვლენილი
მარტივი
პრობლემების ამოცნობა და შესაბამისი
დასკვნების
გამოტანა
და
გადაწყვეტილების მიღება; მოწინავე
გამოცდილების შესწავლა და გამოყენება

გადასაწყვეტად

დასკვნის უნარი

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული
პრობლემების ამოცნობა,
მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და
ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით,
ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
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გაკეთება.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი
ინფორმაციის გამოყენებით.
იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა

სწავლის უნარი

აქვს უნარი მოიძიოს, გაითავისოს და
დანერგოს უახლესი ტექნოლოგიები
შეუძლია საკუთარი სწავლის პროფესიულ
სფეროში;
მართოს
მიმართულებების
სიტუაცია
სამუშაო
ადგილზე.
განსაზღვრა ცვალებად და უხელმძღვანელოს ადამიანთა ჯგუფს.
გაუთვალისწინებელ
მუდმივად
იზრუნოს
ცოდნის
ვითარებაში.
განახლებაზე. აითვისოს ახალი მანქანები
და დანადგარები მხატვრული და
საიუველირო სხმულების წარმოებაში

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის

შეუძლია
მარტივ
პროფესიულ
საკითხებზე ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია; ფლობს საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს,
უცხოურ ენას საბაზო დონეზე; იოლად
ეწყობა
შრომის
ახალ
პირობებს,
კოლექტივს.

იცნობს
და
შენადნობების
პროფესიული
დამახასიათებელ

იცავს

სამსხმელო
მდნობელის
საქმიანობისათვის
ღირებულებებს;
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დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს

აცნობიერებს პროფესიის როლსა და
ადგილს საზოგადოებაში; შეესაბამება
სპეციალობისადმი
კონკრეტულად
წაყენებულ ნორმებსა და პრინციპებს;
შეუძლია უზრუნველყოს პროფესიის
მაღალი
პრესტიჟი
და
სტატუსი
საზოგადოებაში. გათავისებული აქვს
მორალური და ეთიკური ნორმები.
ფლობს
ადამიანური
რესურსების
მართვის ეთიკას. აქვს უნარი გაიყოლიოს
პროფესიონალთა ჯგუფი ინოვაციური
მეთოდების განსახორციელებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

შეცხობით მიღებული პროდუქციის სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
შეცხობით მიღებული პროდუქციის სპეციალისტი
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს შეცხობით მიღებული პროდუქციის მეოთხე საფეხურის სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია
სხვისი მეთვალყურეობით ფხვნილთა გადაფქვა წისქვილების გამოყენებით, მოწვა თუ აღდგენა ღუმელებში, გაცრა თუ
ფრაქციებად დაყოფა საცრებით, ნარევების მომზადება შემრევებში პლასტიფიკატორების (ტექნოლოგიური კომპონენტების)
დამატებით და კაზმის შედგენა.
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საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ იცის და გაცნობიერებული აქვს ფხვნილოვანი
გარემოებებსა და
და კომპოზიციური მასალები და შეცხობილი
თეორიულ
პროდუქციის
მიღების
ტექნოლოგიური
საფუძვლებზე
პროცესები,
მათ
შორის
ფხვნილთა
დამყარებული ცოდნა, გადაფქვის,
მოწვის,
აღდგენის,
გაცრის,
აცნობიერებს
ფრაქციებად დაყოფის, ნარევების მომზადების,
პრობლემების გადაჭრის პლას-ტიფიკატორების
(ტექნოლოგიური
ზოგად შესაძლებლობებს კომპონენტების) დამატების, კაზმის შედგენის,
წნეხ-ყალიბებსა
თუ
იზოსტატიკურ
ან
გაზოსტატიკურ
პირობებში
დაწნეხის,
შლიკერული ჩამოსხმის, ელასტიკურ გარსებში
ჭედვის, გლინვის ტექნოლოგიური ოპერაციები
და იცნობს ამ ოპერაციების შესასრულებლად
საჭირო წისქვილებს, ღუმელებს, საცრებს,
ვაკუუმურ ტუმბოებს, სასწორებს, შემრევებს,
წნეხებს, წნეხ-ყალიბებს, ელასტიკურ გარსებს,
საგლინავ დგანებს.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია, სამუშაოს
დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში
გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის
დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული

დამოუკიდებლად შეუძლია ხელმძღვანელის
ან უფრო მაღალი საფეხურის სპეციალისტის
მეთვალყურეობით
ფხვნილთა
გადაფქვა
წისქვილების გამოყენებით, მოწვა თუ აღდგენა
ღუმელებში, გაცრა თუ ფრაქციებად დაყოფა
საცრებით, ნარევების მომზადება შემრევებში
პლასტიფიკატორების
(ტექნოლოგიური
კომპონენტების) დამატებით, კაზმის შედგენა,
ფორმის მინიჭება დაწნეხით წნეხ-ყალიბებსა
თუ
იზოსტატიკურ
ან
გაზოსტატიკურ
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დასკვნის უნარი

შედეგები
შესრულებული
სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით
შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების
გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება,
ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული
შედეგის ანალიზი

კომუნიკაციის უნარი შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი
კომუნიკაცია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ
ენაზე მიღებული
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
დამუშავება.

პირობებში,
შლიკერული
ჩამოსხმით,
ელასტიკურ გარსებში ჭედვით, გლინვით

დამოუკიდებლად შეუძლია ხელმძღვანელის
ან უფრო მაღალი საფეხურის სპეციალისტის
მეთვალყურეობით განსაზღვროს ფხვნილთა
გადაფქვის, მოწვის, აღდგენის, გაცრის,
ფრაქციებად დაყოფის ნარევების მომზადების,
პლასტიფიკატორების (ტექნოლოგიური
კომპონენტების) დამატებისა და კაზმის
შედგენის ტექნოლოგიური ოპერაციების
დასრულების დრო და წნეხ-ყალიბებსა თუ
იზოსტატიკურ ან გაზოსტატიკურ პირობებში
დაწნეხის, შლიკერული ჩამოსხმის,
ელასტიკურ გარსებში ჭედვის, გლინვის
რეჟიმები და პარამეტრები.
შეუძლია წერილობითი და ზეპირი
კომუნიკაცია ფხვნილოვანი და
კომპოზიციური მასალებსა და შეცხობილი
პროდუქციის მიღების ტექნოლოგიური
პროცესებთან, მათ შორის, ფხვნილთა
გადაფქვის, მოწვის, აღდგენის, გაცრის,
ფრაქციებად დაყოფის ნარევების მომზადების
პლასტიფიკატორების (ტექნოლოგიური
კომპონენტების) დამატების, კაზმის შედგენის,
წნეხ-ყალიბებსა თუ იზოსტატიკურ ან
გაზოსტატიკურ პირობებში დაწნეხის,
შლიკერული ჩამოსხმის, ელასტიკურ გარსებში
ჭედვის, გლინვის ტექნოლოგიურ
ოპერაციებთან დაკავშირებით, ასევე,
კომპიუტერის და ინტერნეტის გამოყენებით
ინგლისურ ენაზე ინფორმაციის მოპოვება,
გაგება-გააზრება და საუბარი
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სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია საკუთარი
სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად
განსაზღვრა
განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად,
ვითარებაში.

შეუძლია როგორც ხელმძღვანელის ან უფრო
მაღალი საფეხურის სპეციალისტისაგან, ისე
დამოუკიდებლად სათანადო ლიტერატურის
გამოყენებით შეიძინოს ცოდნა ფხვნილთა
გადაფქვის, მოწვის, აღდგენის, გაცრის,
ფრაქციებად დაყოფის ნარევების მომზადების,
პლასტიფიკატორების (ტექნოლოგიური
კომპონენტების) დამატებისა და კაზმის
შედგენის, წნეხ-ყალიბებსა თუ იზოსტატიკურ
ან გაზოსტატიკურ პირობებში დაწნეხის,
შლიკერული ჩამოსხმის, ელასტიკურ გარსებში
ჭედვის, გლინვის ტექნლოგიურ ოპერაციებთან
დაკავშირებით და დაგეგმოს ამ საკითხებში
ცოდნის შემდგომი გაღრმავების გზები
პასუხისმგებლობით
იცნობს ფხვნილთა გადაფქვის, მოწვის,
ეკიდება პროფესიული აღდგენის, გაცრის, ფრაქციებად დაყოფის
საქმიანობისათვის
ნარევების მომზადების, პლასტიფიკატორების
დამახასიათებელ
(ტექნოლოგიური კომპონენტების) დამატების,
ღირებულებებს და
კაზმის შედგენის, წნეხ-ყალიბებსა თუ
ცვალებად სიტუაციებში იზოსტატიკურ ან გაზოსტატიკურ პირობებში
მოქმედებს მათ
დაწნეხის, შლიკერული ჩამოსხმის,
შესაბამისად.
ელასტიკურ გარსებში ჭედვის, გლინვის
ტექნოლოგიური ოპერაციების მიმართ
დაწესებულ ეკოლოგიურ თუ შრომის
უსაფრთხოების ნორმებს და აცნობიერებს
კოლეგებთან ურთიერთობის ეთიკას.
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გვირაბგამყვანი III
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
გვირაბგამყვანის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის გვირაბგამყვანი, რომელსაც შეუძლია: დამოუკიდებლად შეასრულოს გვირაბის
გაყვანის ძირითადი და დამხმარე ოპერაციები და აიღოს პასუხისმგებლობა ამ სამუშაოების შესრულების ხარისხზე

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი
კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს;
შეუძლია: სამუშაო ადგილას გარკვეული დამოუკიდებლობით შეასრულოს წინასწარ განსაზღვრული
დავალებები: ქანების მანქანური მონგრევა სანგრევში, დროებითი და მუდმივი სამაგრი კონსტრუქციების
დამონტაჟება, საგამყვანო კომბაინის, დამტვირთავი მანქანისა და საბურღი მანქანის მართვა, ამფეთქებლის
ხელმძღვანელობით შპურების ბურღვა, დამუხტვა, მოტენვა და ასაფეთქებელი ქსელის მოწყობა გვირაბის
გაყვანის ტექნიკის, ტექნოლოგიისა და ქანების აფეთქების ძირითადი მეთოდების, ინსტრუქციების და
მასალების გამოყენებით. იცნობს გვირაბების გარემომცველ ქანთა მასივების თვისებებს, სამთო გვირაბების
გაყვანისათვის დამახასიათებელ ძირითად პრინციპებსა და ზოგად კონცეფციებს, აცნობიერებს სასარგებლო
წიაღისეულის გახსნა-მომზადებისათვის საჭირო სამთო გვირაბების თავისებურებებს და გვირაბების
გაყვანისთვის საჭირო ძირითად პროცესებს.
შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს
დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები,
ინსტრუმენტები და მასალები.
შეუძლია გვირაბების გაყვანა-გამაგრების პროცესში გამოიყენოს დამტკიცებული ინსტრუქციები და
წესები; პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში გააკეთოს ამ პრობლემის იდენტიფიცირება და მოახდინოს
ადეკვატური რეაგირება ხელმძღვანელის მითითებების გათვალისწინებით. შეუძლია: პრაქტიკაში

127

დასკვნის
უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

გამოიყენოს გვირაბმშენებლობის სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი ცოდნა და უნარების ფართო
სპექტრი; ხელმძღვანელის დავალებით დამოუკიდებლად შეასრულოს ქანების მონგრევისა და გვირაბების
გაყვანა-გამაგრების ოპერაციები, როგორც ერთგვაროვან, ასევე არაერთგვაროვან ქანთა მასივებში მათი
მშენებლობის დროს; პროექტის საფუძველზე შეაფასოს გარემომცველი ქანთა მასივები და გვირაბების
გაყვანასთან დაკავშირებული დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და
მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები.
შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციის
ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი.
შეუძლია განსხვავებულ სამთო-ტექნიკურ სამუშაო სიტუაციებში პრობლემების წამოჭრის შემთხვევაში
ისარგებლოს არსებული ინსტრუქციებით და წესებით, შეაფასოს მოსალოდნელი შედეგები, გააკეთოს
ანალიზი და მოახდინოს ადეკვატური რეაგირება.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება.
შეუძლია: გვირაბის გაყვანის ტექნოლოგიისა და აფეთქების საკითხებზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია თანამშრომლებსა და ხელმძღვანელებთან ინფორმაციის გაცვლის, ასევე ტექნიკური საკითხებისა და
პრობლემების მოგვარების მიზნით; განსახორციელებელი სამუშაოს წერილობითი მითითებების, ხელსაწყოებისა და მასალების აღწერილობების გაგება; მარტივი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
საშუალებით საჭირო ინფორმაციის მოძიება მისთვის საინტერესო ტექნოლოგიური პროცესის შესახებ;
შეუძლია სპეციალურ ლიტერატურაში საჭირო ინფორმაციის მოძიების გზით შეიძინოს ზოგიერთი ახალი
პროფესიული პრაქტიკული ცოდნა და უნარი. აქვს უნარი, რეგულარულად შეადგინოს საწარმოო
ანგარიშები; შეუძლია საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საშუალებით მოიძიოს მისთვის
საჭირო ინფორმაცია ტექნოლოგიური პროცესების უკეთ განსახორციელებლად; იყენებს უცხო ენას
მომხმარებელთან და კოლეგებთან ურთიერთობისას.
შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის
აღება.
შეუძლია გვირაბგაყვანის სხვადასხვა ტექნოლოგიის საფუძვლების ათვისება და ახალი
ტექნოლოგიებისა და მეთოდების სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა.
განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი
ღირებულებების შესაბამისად.
პასუხისმგებლობით ეკიდება გვირაბების საგამყვანო ოპერაციების შესრულებას ხარისხიანად და
პროექტის სრული დაცვით; გათავისებული აქვს გვირაბმშენებლობის პროცესში გარემოს უსაფრთხოების
დაცვის აუცილებლობა. შეუძლია: სამუშაო ადგილას გარკვეული დამოუკიდებლობით შეასრულოს
წინასწარ განსაზღვრული დავალებები.
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სამთო ელექტრომექანიკოსი III
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სამთო ელექტრომექანიკოსის (სამთო ელექტრომექანიკოს-თანაშემწის) მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის სამთო ელექტრომექანიკოსი, რომელსაც შეუძლია ამწევი დანადგარებისა და
ბაგირგზების გადამწოდებიდან მიღებული სიგნალებით შეაფასოს მათი მუშაობა;დაარეგულიროს მათი სამუხრუჭე სისტემა, ჩაატაროს
ბაგირების დეფექტოსკოპია, აგრეთვე ელექტრული ნაწილის მოწესრიგება. შეუძლია ელექტრომექანიკური დანადგარებისა
დაელექტრული ქსელების მონტაჟი და ექსპლუატაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი
კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს;
იცნობს ნახევრადგამტარულ ტექნიკასა და მაღაროს/საშახტო ტრანსპორტს, როგორც ელექტრომექანიკური
სისტემის ნაწილს. აცნობიერებს რა მნიშვნელობა აქვს ნახევარგამტარული ტექნიკის გამოყენებას სამთო საქმეში, ტრანსპორტის გამართულ მუშაობას. იცნობს სამთო მანქანებს, წყალამოსაღვრელ, სავენტილატორო და
საკომპრესორო დანადგარებს, აქვს საწყისი ცოდნა ელექტრული ამძრავის მუშაობის რეჟიმზე. გაცნობიერებული
აქვს ამ დანადგართა ადგილი სამთო საქმეში, იცის რა გავლენა აქვს ელექტრული ამძრავის სწორად შერჩევას
ელექტრული ენერგიის ხარჯზე.
შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს
დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები.
შეუძლია სტაბილურ სიტუაციაში გარკვეული დამოუკიდებლობით და სხვისი მეთვალყურეობით
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დასკვნის
უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

შეასრულოს მარტივი სამონტაჟო სამუშაოები, გამოიყენოს საჭირო მასალები, მეთოდები და ინსტრუქციები.
შეუძლია შეძენილი ცოდნა და უნარი გამოიყენოს გარკვეულ სიტუაციაში; შეაფასოს ელექტრომექანიკურ
დანადგართა მდგომარეობა. ამოიცნოს ელამძრავის მუშაობის გადახრა ნორმალური რეჟიმიდან.
შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციის ცნობილი
წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი.
შეუძლია
წარმოჩენილი
პრობლემის
გადასაჭრელად გამოიყენოს მიწოდებული ინფორმაცია და
საჭირო სამუშაოს შესასრულებლად გარკვეული დამოუკიდებლობით გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები.
სხვადასხვა ელექტრომექანიკური დანადგარების მონტაჟისა და ექსპლუატაციის დროს წარმოჩენილი
პრობლემების გადასაჭრელად შეუძლია პრობლემის სწორად გაანალიზება და დასკვნის გამოტანა.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცის პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ
სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება.
პროფესიულ საკითხებზე შეუძლია ზეპირი და წერილობითი ურთიერთობა, პროფესიული თვალსაზრისით
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება. შეუძლია ელექტრომექანიკური დანადგარების
მონტაჟისა და ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილ განსხვავებულ სიტუაციებში ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია.
შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება.

შეუძლია გარკვეული დამოუკიდებლობით შეისწავლოს ელექტრომექანიკურ სისტემათამუშაობის
რეჟიმები. უნარი შესწევს დამოუკიდებლად შეარჩიოს საინტერესო ობიექტები,მოახდინოს მათი საერთო
აღწერა.
განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებების
ღირებულებები
შესაბამისად.
აცნობიერებს პროფესიულ ღირებულებებს და მოქმედებს მათ შესაბამისად. ესმის ურთიერთობების
მნიშვნელობა ჯგუფური მუშაობისას. იცავს ეთიკურ და ჰიგიენურ, ასევე უსაფრთხოების ნორმებს. მოქმედებს
სამთოელთა ტრადიციებისა და ჩამოყალიბებული ღირებულებების შესაბამისად. ესმის ადამიანური
ურთიერთობების მნიშვნელობა ჯგუფური მუშაობისას. იცავს ეთიკურ და ჰიგიენურ ნორმებს, უსაფრთხოების
წესებს.
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სამთო ტექნიკოსი III
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სამთო ტექნიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის სამთო ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისა
და გადამუშავების პროცესების ავტომატური კონტროლისა და მართვის სისტემების მონტაჟი და ექსპლუატაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი
კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს;
აქვს მყარი წიაღისეულის მოპოვების და გამდიდრების ტექნოლოგიების ცოდნა. იცნობს კომპიუტერულ
ტექნიკას და აცნობიერებს, რა მნიშვნელობა აქვს კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებას სამთო საქმეში. იცის
მათი მუშაობის თავისებურებები და ავტომატური კონტროლისა და მართვის სისტემების მონტაჟი და
ექსპლუატაცია. აცნობიერებს ავტომატიზაციის მნიშვნელობას ტექნოლოგიური პროცესის ეფექტურად
წარმართვაში.
შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს
დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები.
შეუძლია სტაბილურ სიტუაციაში გარკვეული დამოუკიდებლობით, სხვისი მეთვალყურეობით შეასრულოს მარტივი სამონტაჟო სამუშაოები, გამოიყენოს საჭირო მასალები, მეთოდები და ინსტრუქციები. შეუძლია შეძენილი ცოდნა და უნარი გამოიყენოს სხვადასხვა სიტუაციაში: შეაფასოს პროცესის მიმდინარეობა,
მართვის სისტემის და მისი ელემენტების მდგომარეობა, მიიღოს მონაწილეობა მათ მონტაჟსა და გამართვაში,
ამოიცნოს და აღმოფხვრას წარმოქმნილი ხარვეზი.
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დასკვნის
უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციის ცნობილი
წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი.
შეუძლია წარმოქმნილი პრობლემის გადასაჭრელად გამოიყენოს მიწოდებული ინფორმაცია და საჭირო
სამუშაოს შესასრულებლად. გარკვეული დამოუკიდებლობით გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები. შეუძლია
მაღაროსა და მამდიდრებელ ფაბრიკაში ტექნოლოგიური დანადგარებისა და მათი ავტომატიზაციის
სისტემების ექსპლუატაციისას გაჩენილი პრობლემების შესახებ ინფორმაციის სწორად გაანალიზება და
დასკვნის გამოტანა.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ
სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი ურთიერთობა. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
გამოყენება. ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ავტომატიზაციის სისტემათა მონტაჟისა და
ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილ განსხვავებულ სიტუაციებში. პროფესიულ საქმიანობასთან
დაკავშირებული საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენება. შეუძლია
უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება პროფესიული თვალსაზრისით.
შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება.
შეუძლია კვალიფიკაციის ამაღლებისა და საჭირო ცოდნის შეძენის მიზნით შემდგომ განათლებაზე
პასუხისმგებლობის აღება.
გათავისებული აქვს პროფესიული საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ღირებულებები და მოქმედებს
მათ შესაბამისად. გაცნობიერებული აქვს სამთოელებისათვის დამახასიათებელი პროფესიული და პიროვნული ღირებულებები, მოქმედებს მათ შესაბამისად. იცნობს უსაფრთხოების წესებს.

132

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ელმავლის მემანქანე III
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ელმავლის მემანქანის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის საშახტო ელმავლის მემანქანე, რომელსაც შეუძლია ელმავლის მართვა,
საკონტროლო-საზომი აპარატურის ჩვენების და გზის პროფილის მიხედვით სწორად შეაფასოს და საჭიროების შემთხვევაში შეცვალოს
ელმავლის მუშაობის რეჟიმი; მონაწილეობა მიიღოს შემადგენლობის დატვირთვაში და დაცლაში; აღმოფხვრას მუშაობის პროცესში
გაჩენილი მცირე უწესივრობები; ადამიანის დენით დაშავების შემთხვევაში აღმოუჩინოს პირველადი დახმარება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი
კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართუ-ლებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს.
იცნობს ელმავლებშიგამოყე-ნებულ ძრავებს, ცვლადი დენის გამართლებას, მართვისა და დაცვის
აპარატურას, იცის საშახტო ტრანსპორტის სრული სქემა, იცის ელმავლის მოწყობილობა, სავალი ნაწილი,
ჩასაბმელი მოწყობილობა, წამყვანი ლილვების ამძრავი, სამუხრუჭო სისტემა, გაცნობიერებული აქვს რა
ადგილი უკავია საელმავლო წევას საერთო საშახტო ტექნოლოგიებში.
შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს

პრაქტიკაში

დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა.

გამოყენების
უნარი

შეუძლია დენის წყაროებისა და წინაღობების მიმდევრობით, პარალელური და კომბინირელი შეერთება;
შეუძლია ელექტრული სიდიდეების გაზომვა, მართვის აპარატურით სარგებლობა. შეუძლია სამუხრუჭო სისტემის დარეგულირება; შეუძლია ადამიანის დენით დაშავების შემთხვევაში პირველადი დახმარების აღმოჩენა;
შეუძლია ელმავლის მართვა. აქვს უნარი საკონტროლო-საზომი აპარატურის ჩვენების მიხედვით შეაფასოს და
შეცვალოს ელმავლის მუშაობის რეჟიმები.

დასკვნის
გაკეთების უნარი

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციაში პრობლემის გადასაჭრელად ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით
სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი.
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ელმავლის ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად შეუძლია პრობლემის
სწორად გაანალიზება და დასკვნის გამოტანა.
კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესისასთან დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ
სიტუაციაში, ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება.
შეუძლია ელმავლის ექსპლუატაციისას წარმოქმნილ განსხვავებულ სიტუაციებში ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია.

სწავლის უნარი

შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება
შეუძლია მესამე საფეხურის კვალიფიკაციისათვის საჭირო ცოდნის და ჩვევების სრულყოფილად ათვისება.

ღირებულებები

განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებების
შესაბამისად.
მოქმედებს სამთოელთა ჩამოყალიბებული ტრადიციების შესაბამისად. ესმის ადამიანური
ურთიერთობების მნიშვნელობა ჯგუფური მუშაობისას. იცავს ეთიკურ და ჰიგიენურ ნორმებს, უსაფრთხოების
წესებს.
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მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტი III
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროფესიული პროგრამის მიზანია მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც მოცემული სტანდარტის მიხედვით შეუძლია მყარი
წიაღისეულის სპილენძი, მანგანუმი, ნახშირი, ბარიტი, ოქრო, ინერტული და სამშენებლო მასალების მამდიდრებელ ფაბრიკებში
მოსამზადებელ და ძირითად ტექნოლოგიურ პროცესებში გამოყენებული აპარატურის მართვა და მიმდინარე რემონტებში
მონაწილეობის მიღება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი
კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების
შესასრულებლად აუცილებელ
ნაბიჯებს.
იცის წიაღისეულის გადამუშავება (გამდიდრება). იცნობს გამდიდრების ძირითად პროცესებს:
ფლოტაცია, გრავიტაცია, მაგნიტური სეპარაცია; ტექნოლოგიური პროცესების მიმდინარეობის
შეფერხების შემთხვევაში შეუძლია რეაგირება და ტექნიკური მიზეზით გამოწვეული დარღვევის
აღმოფხვრა.
შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი,
შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოსდა მიუსადაგოს სათანადო
მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები.
შეუძლია დავალების მიღებისას ცოდნის შესაბამისად აღმოფხვრას დარღვევები ტექნოლოგიურ
პროცესში, გამოიყენოს სათანადო ინსტრუმენტები და მასალები დაზიანებული აპარატურის
შეკეთებისათვის.
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დასკვნის უნარი

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად
ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი.
შეუძლია წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიების შესწავლის შედეგად, ტექნოლოგიური
პროცესებისას წამოჭრილი პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციის არსებული წყაროებით
სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან
დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის
პრაქტიკული გამოყენება.
შეუძლია პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე.

სწავლის უნარი

შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე
პასუხისმგებლობის აღება.
შეუძლია განავრცოს მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ საქმიანობაში და

პროფესიული გარემოდან

აითვისოს ახალი უნარ-ჩვევები.
ღირებულებები

განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად.
ტექნოლოგიურ აპარატურაზე (სამსხვრეველა, ცხრილები, საფლოტაციო მანქანები; წისქვილები
და სხვა) წარმოქმნილი არატიპიური სიტუაციებისას

მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის

დამახასიათებელი სპეციფიური მოთხოვნებისა და ღირებულებების შესაბამისად.
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სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციისა და რემონტის უსაფრთხოების სპეციალისტი III
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის და რემონტის უსაფრთხოების სპეციალისტის (თანაშემწის)

მესამე საფეხურის პროფესიული

კვალიფიკაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის, რემონტისა და უსაფრთხოების სპეციალისტი,
რომელსაც შეუძლია ინსტრუმენტების გამოყენება, კერძოდ, მტვრისა და მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციის, ხმაურის დონის,
ვიბრაციის, განათების და ტემპერატურის გაზომვა. უზრუნველყოს სამთო საწარმოებში დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოება; პროფესიულ საქმიანობაში ხარვეზების გამოვლენა და მათი აღმოფხვრა; დაშავებულთათვის პირველადი დახმარების აღმოჩენა.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დასკვნის
უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი
კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს;
პროფესიული განათლების ამ საფეხურზე უსაფრთხოებისსპეციალისტს შესწავლილი აქვს სამუშაო
პროცესის დაძაბულობა და სიმძიმე; სამრეწველო მტვერი, შხამები, მომწამლავი ნივთიერებები – თვისებები,
ჰიგიენური შეფასება; საწარმოო გამოსხივებასთან უსაფრთხო მუშაობის საფუძვლები; ელექტროტრავმების
წარმოქმნის პირობები. სპეციალისტს შესწევს უნარი გარკვეულ საწარმოო უბანზე უხელმძღვანელოს კონკრეტულ მარტივ სამუშაოებს, მას გააჩნია ცოდნა მტვრით, სამრეწველო შხამებით, მომწამლავი ნივთიერებებით,
აკუსტიკური რხევებით, ატმოსფერული წნევით, სამრეწველო გამოსხივებებით გამოწვეული პროფესიული
დაავადებების, მათი მიმდინარეობის, პროფილაქტიკური და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ.
შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს
დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები,
ინსტრუმენტები და
მასალები.
სპეციალისტს შეუძლია გაზომოს ხმაურის და ვიბრაციის დონეები, შეამოწმოს დენგამტარი სადენების
იზოლაცია, გაზომოს ჩამამიწებლის წინაღობა, ასევე სამუშაო ზონაში მტვრის, მავნე ნივთიერებების რაოდენობა
და შეადაროს მათ ზღვრულ დასაშვებ კონცენტრაციებს,სათავსებში გაზომოს და გამოთვალოს როგორც
ბუნებრივი, ასევე ხელოვნური განათება, სიკაშკაშე, სინათლის ნაკადი. სამუშაო ზონაში გაზომოს ტემპერატურა,
სხვადასხვა მეთოდით გამოთვალოს ტენიანობა და სხვა მიკროკლიმატური პარამეტრები.
შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციის ცნობილი
წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი.
უსაფრთხოების სპეციალისტს მიღებული ცოდნით შეუძლია წარმოქმნილი პრობლემების შეფასება და
სწორი დასკვნების გამოტანა.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ
სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება.
უსაფრთხოების სპეციალისტს შეუძლია წერილობით და ზეპირი ფორმით წარმართოს ურთიერთობები,
გამოიყენოს პროფესიული ცოდნა ერთ-ერთი უცხოური ენის გამოყენებით.

სწავლის უნარი

შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება.
სპეციალისტს მესამე საფეხურის განათლების ფარგლებში შეუძლია შეისწავლოს პროგრამით
გათვალისწინებული დისციპლინები. შეუძლია სათანადო დოკუმენტაციის კლასიფიცირება სამუშაოთა
სახეობების მიხედვით. უნარი შესწევს დამოუკიდებლად შეარჩიოს საინტერესო ინფორმაცია, მოახდინოს მათი
კლასიფიცირება.
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ღირებულებები

განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად.
პრაქტიკულ სამუშაოებში და ავარიულ სიტუაციებში უსაფრთხოების სპეციალისტს შესწევს უნარი იმოქმედოს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად. ესმის ადამიანური
ურთიერთობებისმნიშვნელობა ჯგუფური მუშაობის პირობებში. იცავს ეთიკურ და ჰიგიენურ ნორმებს და
გრძნობს პასუხისმგებლობას. იცავს უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვით ნორმებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

გეოლოგ-ტექნიკოსი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
გეოლოგ-ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის გეოლოგ-ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია შეასრულოს
საველე-გეოლოგიური სამუშაო; შეაგროვოს ქანების ნიმუშები და წყლის სინჯები; განსაზღვროს ქანების ფიზიკურ-მექანიკური
თვისებები; მოამზადოს წყლის სინჯები საანალიზოდ; შეადგინოს ლაბორატორიული სამუშაოების შემაჯამებელი ცხრილები და
გრაფიკები; შეადგინოს მოკლე ინფორმაცია გაწეული სამუშაოს შესახებ.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა, აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის ზოგად
შესაძლებლობებს.
სათანადო დონეზე იცის ზოგადი გეოლოგიის საფუძვლები, აქვს გარკვეული ცოდნა გეოლოგიის
ცალკეულ დარგებში, გაცნობიერებული აქვს გეოლოგიური სამსახურის მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკის
განვი-თარებაში, შეუძლია დამოუკიდებლად გადაჭრას გეოლოგიურ კვლევებთან დაკავშირებული ნაკლებ
რთული ამოცანები. იცის ზოგადი ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის საფუძვლები. იცის
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გეოლოგიური სამუშაოების დასინჯვა და შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენა.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია კონსულტანტის დახმარებით მოახდინოს სამთო გამონამუშევრების-თხრილების, გაწმენდების,
შურფების დოკუმენტაცია, გამოხაზოს ჭაბურღილის ლითოლოგიურ-ტექნიკური სვეტი, დაგეგმოს და მოახდინოს გამონამუშევრებიდან მონოლითების, ხოლო ჭაბურღილებიდან კერნის და შლამის ნიმუშების აღება,
მათი დოკუმენტირება და ლაბორატორიული კვლევისთვის მომზადება.
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება, ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი
შეუძლია საველე და ლაბორატორიული პრობლემების გადაწყვეტისას არსებული და ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგების ანალიზი;
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება,
უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია გეოლოგიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე,
რისთვისაც იყენებს პროფესიულ საქმიანო-ბასთან დაკავშირებულ ახალ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს, შეუძლია მარტივი ინფორმაციის დამუშავება უცხოურ ენაზე.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში.
შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს გეოლოგიური მიმართულებების დისციპლინები; შეიძინოს
დამატებითი ცოდნა პროფესიული ბიზნესის სფეროში. გაითავისოს გეოეკოლოგიური თავისებურებები,
უსაფრთხოების უახლესი ნორმები სპეციალობაში.
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.
პასუხისმგებლობით ეკიდება გეოლოგიური საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და
მოქმედებს მათ შესაბამისად; აფასებს გუნდური მუშაობის პრინციპებს. ანგარიშს უწევს როგორც ზემდგომთა,
ასევე ხელქვეითთა ინტერესებს. იცავს ეთიკისა და ჰიგიენის ნორმებს.

140

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

გეოლოგ-ტექნიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
გეოლოგ-ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის გეოლოგ-ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია მოახდინოს
კონკრეტული გეოლოგიური ობიექტის შესახებ არსებული საფონდო და ლიტერატურული მასალის მოძიება, სისტემატიზაცია, ანალიზი; დამოუკიდებლად შეასრულოს საველე გეოლოგიური სამუშაო და საჭიროების შემთხვევაში, კოორდინაცია გაუწიოს ამ სამუშაოების
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მიმდინარეობას; შეძლოს გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური და წყლოვანი თვისებების განსაზღვრის შედეგების ინტერპრეტაცია, ანალოგიურად, წყლის სინჯების ქიმიური ანალიზების შედეგების დამუშავება; ფლობდეს დაგროვილი ფაქტობრივი მასალის კომპიუტერიზაციის მეთოდს; შეადგინოს შუალედური ანგარიშები ჩატარებული გეოლოგიური სამუშაოების შესახებ.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).
აქვს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა გეოლოგიურ საქმიანობაში, რაც საკმარისია პროფესიული საქმიანობისთვის. იცის პეტროგრაფიის და ლითოლოგიის საკითხები; გეოკარტირება; გათავისებული აქვს საველე და ლაბორატორიული სამუშაოების სპეციფიკა ჰიდროგეოლოგიასა და
საინჟინრო გეოლოგიაში. იცის გეოლოგიის მენეჯმენტისა და მარკეტინგის საფუძვლები.
შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
შეუძლია ქანების ლითოლოგიურ და გენეტიკურ სახესხვაობებად დაყოფა და მათი აღწერა;
საველე-საცდელი და ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება; ზედაპირული და სამთო
გამონამუშევრების დასინჯვა და მათი დოკუმენტირება; გეოლოგიური რუკების, ჭრილებისა და საჰორიზონტო ჭრილების შედგენა; ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური რეჟიმული
დაკვირვებისა და სათანადო დოკუმენტაციის შედგენა; შეუძლია აწარმოოს საველე და ლაბორატორიული სამუშაოები ჰიდროგეოლოგიასა და საინჟინრო გეოლოგიაში.
შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი
სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია გეოლოგიურ სამუშაოებთან დაკავშირებული განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით, ასევე სათანადო გეოლოგიური ინტერპრეტაცია.
შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია გეოლოგიურ სამუშაოებთან დაკავშირებული იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გაზიარება სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის;
შეუძლია უცხოურ ენაზე გეოლოგიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის
წარდგენა. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.
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სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
შეუძლია საკუთარი ცოდნის გაფართოების მიმართულებების განსაზღვრა გეოლოგიური საქმიანობის ცვალებად და გაუთვალისწინებელ პირობებში. უნარი შესწევს გამოიყენოს მიღებული
ცოდნა უახლესი მიღწევების შესასწავლად; ისარგებლოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზებით. შეაგროვოს და მუდმივად განაახლოს პროფესიული ინფორმაცია.
აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
აფასებს საკუთარ და სხვათა დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი. იცავს პროფესიული ეთიკის ნორმებს. ფლობს ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის ღირებულებებს. ითავისებს პროფესიის ინტელექტუალურ ღირებულებებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
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პროგრამის მიზანია მოამზადოს ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია
პროფესიულ უსაფრთხოებაში მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკულ საქმიანობაში, მონაწილეობა მიიღოსნეგატიური ფაქტორების
შესამცირებელი ღონისძიებების გატარებაში.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა, აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
სპეციალისტს აქვს ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოო პროცესების მიმდინარეობაზე, წარმოებასთან დაკავშირებული მავნე და საშიში საწარმოო ფაქტორების ადამიანზე ზემოქმედების თეორიული ცოდნა,
სახავს რიგ ღონისძიებებს ამ ფაქტორების შესამცირებლად. იცის სავენტილაციო სისტემის ეფექტურობის გამოკვლევა აღნიშნული საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, ჰაერ-ცვლის ჯერადობის გამოთვლა,
სავენტილაციო სისტემის მოწესრიგება. ელექტროდანადგარებში დამცავი ჩამიწების, დანულების, იზოლაციის, ამორთვის კონტროლი. იცის აღმოჩენილი უწესივრობის აღმოფხვრის ორგანიზება, ხოლო ექსტრემალურ
სიტუაციაში იცის როგორ აღმოუჩინოს დაზარალებულს პირველადი სამედიცინო დახმარება, მომუშავეთა
უსაფრთხო ევაკუაცია. იცნობს შრომის კანონმდებლობას
შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია პროფესიულ უსაფრთხოებაში მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკულ საქმიანობაში, შეიმუშაოს რიგი ღონისძიებები ნეგატიური ფაქტორების შესამცირებლად, დაგეგმოს გასატარებელი უსაფრთხოების
ღონისძიებები.
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება, ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია ნებისმიერი სპეციფიკური პრობლემების: სავენტილაციო სისტემის დაზიანება, ხმაურის, ვიბრაციის, არარაციონალური განათების, ელექტროდანადგარების უწესივრობის, წნევისქვეშ მომუშავე დანადგარების ჰერმეტულობის დარღვევის ამოცნობა და შესაბამისი დასკვნის გამოტანა.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება,
უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
შესწევს წერილობითი კომუნიკაციის უნარი ერთ-ერთ უცხოურ ენაზე, საწარმოო პროცესების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. შეუძლია ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ათვისება, ინფორმაციის დამუშავება.
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შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში.
შეუძლია თავისი შეხედულებების მიხედვით გაიღრმავოს ცოდნა და განსაზღვროს, ქიმიური და კვების
მრეწველობის საწარმოო უსაფრთხოების რომელ კონკრეტულ მიმართულებაში აპირებს სწავლის გაგრძელებას. მოიპოვოს სიახლეები პროფესიულ სფეროში, აიმაღლოს პროფესიული კვალიფიკაცია.
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.
იღებს პასუხისმგებლობას საწარმოო პროცესების უსაფრთხოებაზე და შეუძლია იმოქმედოს ცვალებადი
სიტუაციების გათვალისწინებით. აქვს ტექნოლოგიური პროცესის უსაფრთხოდ მართვის უნარი. ხასიათდება
დიდი პასუხისმგებლობით თანამშრომლების უსაფრთხოების საკითხში.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
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პროგრამის მიზანია მოამზადოს ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია
პროფესიულ უსაფრთხოებაში მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკულ საქმიანობაში, შეიმუშაოს რიგი ღონისძიებები ნეგატიური
ფაქტორების შესამცირებლად, დაგეგმოს გასატარებელი ღონისძიებები.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი
დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული თეორიული
და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს).
უსაფრთხოების სპეციალისტს შესწავლილი აქვს ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოო
პროცესების მიმდინარეობა, წარმოებასთან და ტექნოლოგიურ პროცესებთან დაკავშირებული მავნე და საშიში
საწარმოო ფაქტორები, მათი ზემოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე. სახავს რიგ ღონისძიებებს ამ ფაქტორების
შესამცირებლად. იკვლევს სავენტილაციო სისტემის ეფექტურობას აღნიშნული საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, ჰაერ-ცვლის ჯერადობას. იცის სავენტილაციო სისტემის მოწესრიგება. ელექტროდანადგარებში დამცავი ჩამიწების, დანულების, კონტროლი. იცის როგორ გაუკეთოს ორგანიზება აღმოჩენილი უწესივრობის
აღმოფხვრას. იცის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოუჩენა, იცნობს უსაფრთხო ევაკუაციის წესებს.
შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
შეუძლია პროფესიულ უსაფრთხოებაში მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკულ საქმიანობაში, შეიმუშაოს რიგი ღონისძიებები ნეგატიური ფაქტორების შესამცირებლად, დაგეგმოს გასატარებელი უსაფრთხოების
ღონისძიებები.
შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.
შეუძლია განსაზღვროს საწარმოო პროცესში წარმოქმნილი საფრთხეები; პრობლემების გადასაჭრელად
მონაცემების, პარამეტრების იდენტიფიცირება, ანალიზი; დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა.
შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია ერთ-ერთ უცხოურ ენაზე შეადგინოს გარკვეული დოკუმენტაცია, სპეციალისტებს და არასპეციალისტებს მოახსენოს ან წარუდგინოს ანგარიში შესრულებული სამუშაოს შესახებ. იყენებს უახლეს
თანამედროვე ტექნოლოგიებს. შეუძლია წამოჭრილი იდეების მიწოდება და გადაცემა სხვებისთვის.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში.
შესწევს უნარი საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრისა. ახალი მონაცემთა ბაზის შექმნისა და
მისი დამუშავებისა პროფესიის სფეროში.
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აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
აფასებს პროფესიულ მიდგომებს და დამოკიდებულებებს საქმიანობისადმი. მოქმედებს კეთილსინდისიერებისა და ჰუმანიზმის პრინციპებით. უზიარებს მიღებულ ცოდნას და გამოცდილებას სხვებს. აქვს დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობა და გაცნობიერებული აქვს პროფესიის აუცილებლობა და საჭიროება წარმოებების
მუშაობის პროცესში. სპეციალისტს გაცნობიერებული აქვს ისეთი პროფესიული ღირებულებები, როგორიცაა
საწარმოში გარემოს უსაფრთხოება, ადამიანის პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა: პროფესიული
დაავადებებისა და ტრავმებისაგან დაცვა; ოპტიმალური საწარმოო პირობების უზრუნველყოფის აუცილებლობა. იგი პასუხისმგებელია საწარმოში პერსონალისათვის ჯანსაღი, უსაფრთხო სამუშაო პირობების
შექმნაზე.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
147

პროგრამის მიზანია მოამზადოს წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია პროფესიულ უსაფრთხოებაში
მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკულ საქმიანობაში, მიიღოს მონაწილეობა საწარმოში ნეგატიური ფაქტორების დაფიქსირებისა
და მათი აღმოფხვრის ღონისძიებების შემუშავებაში.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დასკვნის
უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა, აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
სპეციალისტს აქვს საწარმოო პროცესების მიმდინარეობაზე ზემომქმედ მავნე და საშიშ ფაქტორებზე თეორიულ ცოდნა, სახავს რიგ ღონისძიებებს მათ შესამცირებლად. სპეციალისტი იცნობს შრომის კანონმდებლობის ყველა მუხლს; იცის თავისი უფლება-მოვალეობანი, ხელშეკრულების სახეები, სამუშაო დღის ხანგრძლივობა, ხელფასის, დასვენების და შვებულების უფლება. ზეგანაკვეთები, სამუშაოს მოცულობა და
ანაზღაურება. დასვენების დღეები, ქალისა და მოზარდთა შრომის საკითხები. მას შეუძლია სავენტილაციო
სისტემის ეფექტურობის გამოკვლევა აღნიშნული საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, ჰაერ-ცვლის ჯერადობის გამოთვლა, სავენტილაციო სისტემის მოწესრიგება. ელექტროდანადგარებში დამცავი ჩამიწების,
დანულების, იზოლაციის, ამორთვის კონტროლი. აქვს უნარი ორგანიზება გაუკეთოს აღმოჩენილი უწესივრობის აღმოფხვრას.
შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია პროფესიულ უსაფრთხოებაში მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკულ საქმიანობაში, შეიმუშაოს რიგი ღონისძიებები ნეგატიური ფაქტორების შესამცირებლად, დაგეგმოს გასატარებელი უსაფრთხოების ღონისძიებები.
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია ნებისმიერი სპეციფიკური პრობლემების: სავენტილაციო სისტემის დაზიანება, ხმაურის, ვიბრაციის, არარაციონალური განათების, ელექტროდანადგარების უწესივრობის, წნევისქვეშ მომუშავე
დანადგარების ჰერმეტულობის დარღვევის ამოცნობა და შესაბამისი დასკვნის გამოტანა
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება,
უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
შესწევს წერილობითი კომუნიკაციის უნარი ერთ-ერთ უცხოურ ენაზე, საწარმოო პროცესების
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. შეუძლია ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
ათვისება, ინფორმაციის დამუშავება.
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ღირებულებები

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში.
შეუძლია თავისი შეხედულებების მიხედვით გაიღრმავოს ცოდნა და განსაზღვროს, საწარმოო უსაფრთხოების რომელ კონკრეტულ მიმართულებაში აპირებს სწავლის გაგრძელებას.აიმაღლოს პროფესიული
კვალიფიკაცია.
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.
იღებს პასუხისმგებლობას საწარმოო პროცესების უსაფრთხოებაზე და შეუძლია იმოქმედოს ცვალებადი
სიტუაციების გათვალისწინებით. აქვს საწარმოს უსაფრთხოდ მართვის უნარი. ხასიათდება დიდი
პასუხისმგებლობით თანამშრომლების უსაფრთხოების საკითხში.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია პროფესიულ უსაფრთხოებაში
მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკულ საქმიანობაში, შეიმუშაოს რიგი ღონისძიებები ნეგატიური ფაქტორების შესამცირებლად,
დაგეგმოს გასატარებელი ღონისძიებები.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი
დასკვნის
უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული თეორიული
და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს).
იცის საწარმოო პროცესების მიმდინარეობაზე მოქმედი მავნე და საშიში ფაქტორების შესახებ, სახავს რიგ
ღონისძიებებს მათ შესამცირებლად. სპეციალისტი იცნობს შრომის კანონმდებლობის ყველა მუხლს; იცის თავისი უფლება-მოვალეობანი, ხელშეკრულების სახეები, სამუშაო დღის ხანგრძლივობა, ხელფასის, დასვენების
და შვებულების უფლება. ზეგანაკვეთები, სამუშაოს მოცულობა და ანაზღაურება. დასვენების დღეები, ქალისა
და მოზარდთა შრომის საკითხები. მას შეუძლია სავენტილაციო სისტემის ეფექტურობის გამოკვლევა აღნიშნული საწარმოს პირობებიდან გამომდინარე, ჰაერ-ცვლის ჯერადობის გამოთვლა, სავენტილაციო სისტემის მოწესრიგება. ელექტროდანადგარებში დამცავი ჩამიწების, დანულების, კონტროლი. აქვს უნარი ორგანიზება გაუკეთოს აღმოჩენილი უწესივრობის აღმოფხვრას.
შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
შეუძლია პროფესიულ უსაფრთხოებაში მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკულ საქმიანობაში, შეიმუშაოს რიგი ღონისძიებები ნეგატიური ფაქტორების შესამცირებლად, დაგეგმოს გასატარებელი უსაფრთხოების
ღონისძიებები.
შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.
შეუძლია განსაზღვროს საწარმოო პროცესში წარმოქმნილი საფრთხეები; პრობლემების გადასაჭრელად მონაცემების, პარამეტრების იდენტიფი-ცირება, ანალიზი; დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა.
შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალის-ტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია ერთ-ერთ უცხოურ ენაზე შეადგინოს გარკვეული დოკუმენტაცია, სპეციალისტებს და არასპეციალისტებს მოახსენოს ან წარუდგინოს ანგარიში შესრულებული სამუშაოს შესახებ. იყენებს უახლეს თანამედროვე ტექნოლოგიებს. შეუძლია წამოჭრილი იდეების მიწოდება და გადაცემა სხვებისთვის.
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შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში.
შესწევს უნარი საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრისა. ახალი მონაცემთა ბაზის შექმნისა და
მისი დამუშავებისა პროფესიის სფეროში.

ღირებულებები

აფასებს პროფესიულ მიდგომებს და დამოკიდებულებებს საქმიანობისადმი კეთილსინდისიერებისა და
ჰუმანიზმის პრინციპებით. უზიარებს მიღებულ ცოდნას და გამოცდილებას სხვებს. აქვს დიდი
პასუხისმგებლობის გრძნობა და გაცნობიერებული აქვს პროფესიის აუცილებლობა და საჭიროება წარმოებების
მუშაობის პროცესში.
სპეციალისტს გაცნობიერებული აქვს ისეთი პროფესიული ღირებულებები, როგორიცაა საწარმოში გარემოს
უსაფრთხოება, ადამიანის პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა: პროფესიული დაავადებებისა და
ტრავმატიზმისაგან დაცვა; ოპტიმალური საწარმოო პირობების უზრუნველყოფის აუცილებლობა.
იგი პასუხისმგებელია საწარმოში პერსონალისათვის ჯანსაღი, უსაფრთხო სამუშაო პირობების შექმნაზე.
სპეციალისტი მუდმივ კავშირშია და ხელმძღვანელობს საწარმოს უსაფრთხოების თანაშემწესთან (პერიოდულ
ინსტრუქციას უტარებს მომუშავეებს).
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ამფეთქებელი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ამფეთქებლის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის კვალიფიკაციის მქონე ამფეთქებელი, რომელსაც შეუძლია ასისტენტობა გაუწიოს
გაზისა და მტვრის აფეთქების მხრივ საშიშ შახტებში ოსტატ-ამფეტქებელს. დაეხმაროს ასაფეთქებელი საშუალებების
ტრანსპორტირებაში; ფეთქებადი მასალების მიღება-ტრანსპორტირებაში, სანგრევის დამუხტვაში.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენება

დასკვნის უნარი

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა,
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს
იცის ასაფეთქებელი ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები; აფეთქების პირობებიდან
გამომდინარე შესაბამისი ასაფეთქებელი ნივთიერებების შერჩევა; აფეთქების პასპორტის (პროექტის) შედგენა. ფლობს აფეთქების ტექნოლოგიას; სამთო სამუშაოების პროცესების საფუძვლებს.
იცის ინფორმატიკისა და მენეჯმენტის საფუძვლები.
შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს
მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია ასაფეთქებელი გარემოს, პასპორტის (პროექტის) მიხედვით დამუხტვის ოპერაციებში მონაწილეობის მიღება. ასაფეთქებელი საშუალებების ტარირება შესაბამისი აპარატურის გამოყენებით. შეუძლია შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის გადასაჭრელად
და შეაფასოს მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება, ალ- 152
ტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია ქანების აფეთქების პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის განხილვა,
მიღებული შედეგების ანალიზი და გადაწყვეტილების მიღება.

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება, უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის
დამუშავება
შეუძლია ზეპირო და წერილოვბითი კომუნიკაცია აფეთქების სამუშაოებთან დაკავშირებულ
საკითხებზე სხვადასხვა სამთო- ტექნიკურ პირობებში. შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს
ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. შეუძლია უცხოურ ენაზე მიღებული
პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში.
შეუძლია მომავალი პროფესიული სწავლა–განათლების მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა.
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.
პასუხისმგებლობით ეკიდება აფეთქების საქმეს. ზედმიწევნით იცავს აფეთქებითი სამუშაოების ერთიან უსაფრთხოების წესებს. მოქმედებს პროფესიული ეთიკის საფუძველზე. იცავს საპროექტო და ტექნიკურ ნორმებს. ფლობს აფეთქებითი სამუშაოების მენეჯმენტს.
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ამფეთქებელი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ამფეთქებლის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაციის მქონე ამფეთქებელი, რომელსაც შეუძლია ასისტენტობა გაუწიოს
გაზისა და მტვრის აფეთქების მხრივ საშიშ შახტებში, ქალაქის პირობებში აფეთებითი სამუშაოების ჩატარებაში ოსტატ-ამფეტქებელს.
დაეხმაროს ასაფეთქებელი საშუალებების ტრანსპორტირებაში. ფეთქებადი მასალების მიღება-ტრანსპორტირებაში, სანგრევის
დამუხტვაში და აფეთქების შემდეგ სანგრევის წესრიგში მოყვანაში შემდგომი სამუშაოების გასაგრძელებლად აიღოს პასუხისმგებლობა
ამ სამუშაოების შესასრულებლად.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს).
იცის ასაფეთქებელ ქანთა მასივების მდგომარეობის შეფასება; აფეთქების მეთოდები და ხერხები, აფეთქების ტექნიკა და ტექნოლოგიები, როგორც ჩვეულებრივ, ასევე რთულ სამთო-გეოლოგიურ
პირობებში. ფლობს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ მენეჯმენტს, სპეციალიზირებულ
თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას. აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).
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ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენება

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
დამოუკიდებლად შეუძლია როგორც ჩვეულებრივ, ასევე რთულ - სამთო-გეოლოგიურ პირობებში შეასრულოს ქანის დამუხტვა და აფეთქება დამტკიცებული პასპორტის (პროექტის) მიხედვით.
,მკაცრად იცავს აფეთქების ერთიან უსაფრთხოების წესებს.

დასკვნის უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია აფეთქებასთან დაკავშირებული კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა.
შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია პროფესიული იდეებისა და ინფორმაციის თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხიანი ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
შეუძლია მომავალი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა აფეთქების საქმიანობის ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ სამთო-გეოლოგიურ პირობებში.
აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
აფასებს საკუთარ და სხვათა დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი. განუხრელად იცავს და სხვებისგანაც ითხოვს აფეთქების საქმის ერთიანი უსაფრთხოების წესების დაცვას. ზუსტად ასრულებს საპროექტო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს
და ტექნიკური ნორმებს. ფლობს აფეთქებითი საქმის მენეჯმენტს. ატარებს გარემოს დაცვის ღონისძიებებს.

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

გვირაბგამყვანი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
გვირაბგამყვანის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის გვირაბგამყვანი რომელსაც შეუძლია: დაგეგმოს გვირაბის გასაყვანი სამუშაოების
შესრულების თანმიმდევრობა, თავად შეასრულოს და კონტროლი გაუწიოს სხვა გვირაბგამყვანების მიერ შესრულებული სამუშაოების
ხარისხს.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
ფლობს გვირაბების გარემომცველ ქანთა მასივებსა და გვირაბების მდგრადობის შეფასებისათვის
საჭირო ცოდნას. იცის კაპიტალური და მოსამზადებელი გვირაბების გაყვანა-გამაგრების მეთოდები,
ტექნიკა და ტექნოლოგია. ფლობს სამთო სამუშაოების პროცესების დაპროგრამების საფუძვლებს.
აცნობიერებს ტექნიკური პრობლემების გადაჭრის შესაძლებლობებს. იცის ინფორმატიკისა და
მენეჯმენტის საფუძვლები.
შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის

გამოყენების უნარი

წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და

შეაფასოს

მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.

დასკვნის უნარი

შეუძლია კაპიტალური და მოსამზადებელი გვირაბის მშენებლობის პროცესში გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია გვირაბის გაყვანისას წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის გადასაჭრელად; დაიცვას და სრულყოს საგამყვანო სამუშაოთა მენეჯმენტი.
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
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კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

შეუძლია; გვირაბების გაყვანის სამუშაოთა შესრულების პროცესის კონტროლი, მათი გაუმჯობესების გზების დაგეგმვა; გვირაბების გაყვანა-გამაგრების პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი
მიდგომის განხილვა, მიღებული შედეგების ანალიზი და გადაწყვეტილების მიღება.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია; ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია გვირაბმშენებლობასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე სხვადასხვა სამთო-ტექნიკურ პირობებში; საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ინფორმაციის მოპოვება გვირაბმშენებლობის ტექნიკური და
ტექნოლოგიური ხასიათის სპეციფიკური ამოცანების გადასაჭრელად; გვირაბშენებლობასთან დაკავშირებული უცხოენოვანი ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა - განჭვრეტა, თუმცა ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში.
შეუძლია გვირაბმშენებლობის სფეროში არსებული ტექნოლოგიური ხასიათის სიახლეების თვალყურის დევნება და ცოდნის სისტემატიურად გაღრმავება, გვირაბმშენებლობის ახალი ტექნოლოგიების სწავლა და სამუშაო ადგილას ადაპტაცია.

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.
მკაცრად იცავს საპროექტო და ტექნიკურ წესებსა და ნორმებს. ზრუნავს შრომის უსაფრთხოების
წესების დაცვაზე და იცავს გარემოს უსაფრთხოებას.

157

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

გვირაბგამყვანი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
გვირაბგამყვანის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის გვირაბგამყვანი რომელსაც შეუძლია: დაგეგმილი გვირაბის გასაყვანი სამუშაოების
შესრულების თანმიმდევრობა, თავად შეასრულოს და კონტროლი გაუწიოს სხვა გვირაბგამყვანების მიერ შესრულებული სამუშაოების
ხარისხს.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული თეორიული
და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს).
ფლობს გვირაბების გარემომცველ ქანთა მასივებისა და გვირაბების მდგრადობის შეფასებისათვის
საჭირო ცოდნას; იცის მცირე და დიდი კვეთის გვირაბებისა და კამერების მშენებლობის მეთოდები, ტექნიკა
და ტექნოლოგიები, როგორც ჩვეულებრივ, ასევე რთულ სამთო-გეოლოგიურ პირობებში; ფლობს
პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ მენეჯმენტს, სპეციალიზებულ თეორიულ და პრაქტიკულ
ცოდნას, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს.
შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
როგორც ჩვეულებრივ, ასევე რთულ სამთო-გეოლოგიურ პირობებში მცირე და დიდი კვეთის გვირაბებისა და კამერების გაყვანის პროცესში შეუძლია დამოუკიდებლად შეასრულოს საგამყვანო ოპერაციები: ქანის მონგრევა, დროებითი და მუდმივი სამაგრის ამოყვანა, გარემომცველი ქანების გაყინვის, ცემენტაციისა
და ბითუმიზაციის სამუშაოები, სანგრევიდან წყლის მოცილებისა და წყალდაწევის სამუშაოები, კესონის
მეთოდით გვირაბის გაყვანის პროცესები, ჩასასობი და ჩასაშვები სამაგრი კონსტრუქციების მონტაჟი;
შეუძლია სამთო გვირაბებისა და კამერების გაყვანა- გამაგრების სამუშაოთა მენეჯმენტის განხორციელება.
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დასკვნის
უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული
დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია გვირაბმშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მოთხოვნების, ტექნიკური ნორმებისა და
წესების ზუსტად შესრულების კონტროლი, დარღვევების იდენტიფიცირება, ანალიზისა და დასკვნის
საფუძველზე ამ დარღვევების აღმოფხვრისა და შედეგების გამოსწორების გზების დასახვა.
შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია უცხოურ
ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია: გვირაბმშენებლობის ტექნოლოგიურ მხარესთან დაკავშირებული თანამედროვე სპეციალური ლიტერატურის გაგება და ანალიზი; ტექნიკური საკითხების ირგვლივ ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის მოძიება თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით; სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან ამ ინფორმაციისა და მასთან დაკავშირებული იდეების
გაცვლა; საკმარისი მოცულობით ფლობს უცხო ენებს, რათა დაამყაროს პროფესიული კონტაქტები არსებულ სფეროში და წარადგინოს ანგარიში.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
შეუძლია; საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა სამშენებლო ან სხვა საინჟინრო
მიმართულებით; მომავალი პროფესიული საქმიანობის დაგეგმვა.
აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
განუხრელად იცავს და სხვებისგანაც მოითხოვს საპროექტო დოკუმენტაციის მოთხოვნების, ტექნიკური
ნორმებისა და წესების ზუსტად შესრულებას. ატარებს შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვით
ღონისძიებებს.
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მარკშაიდერიის ტექნიკოსი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მარკშაიდერიის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის მარკშაიდერიის ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია: შეასრულოს კვალიფიციური
მარკშაიდერული უზრუნველყოფა ღია და მიწისქვეშა გამონამუშევრებზე.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა,
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
აქვს ზოგადი ცოდნა მათემატიკაში, ზოგად გეოლოგიაში, მენეჯმენტში, მეწარმეობასა და
ინფორმატიკაში. პროფესიული პრაქტიკის მიღებისას გაღრმავებული აქვს ცოდნა მარკშეიდერულ
სამუშაოებზე

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესშიგამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს
მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია მენეჯმენტის საწყისი ცნებების ათვისება, თანამედროვე მარკშაიდერული და
გეოდეზიური ხელსაწყოების გამოყენება, მარკშაიდერული და გეოდეზიური გაზომვების შედეგად
მიწისქვეშა გვირაბების და კარიერის ელემენტების გეგმების შედგენა.
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შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია მარკშაიდერული სამუშაოების შესრულებისას განაზომთა შეცდომების გამოვლენა,
მათი ანალიზი და შესაბამისი დასკვნების გამოტანა.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად

ათვისება,

უცხოურ

ენაზე

მიღებული

პროფესიასთან

დაკავშირებული

ინფორმაციის

დამუშავება.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია მარკშაიდერულ სამუშაოებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში. შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. შეუძლია უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიული
ინფორმაციის დამუშავება.
სწავლის უნარი

აქვს უნარი საკუთარი სწავლის მიმართულების დამოუკიდებლად განსაზღვრის, განჭვრეტის
ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში.

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.
პასუხისმგებლობით ეკიდება სამთო საწარმოს დამახასიათებელ ღირებულებებს და ცვალებად
სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად. იცავს უსაფრთხოების ტექნიკისა და შრომის დაცვის
პირობებს.
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მარკშაიდერიის ტექნიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მარკშაიდერიის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის მარკშაიდერიის ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია: შეასრულოს კვალიფიციური
მარკშაიდერული უზრუნველყოფა ღია და მიწისქვეშა გამონამუშევრებზე.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).
იცის შემდეგი მარკშაიდერული სამუშაოები: მიწისქვეშა ორიენტირება (დამაკავშირებელი
სამუშაოები), მიწისქვეშა პოლიგონომეტრია, ზედაპირზე გეოდეზიური საფუძვლის შექმნა.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართოსპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
შეუძლია

გეოინფორმაციული

სისტემების

გამოყენება

თანამედროვე

ტექნოლოგიების

საფუძველზე, მენეჯმენტის საწყისი ელემენტების გამოყენება სამთო მრეწველობაში; წიაღისეულის
გეომეტრიული განლაგება და მისი მარაგის გამოთვლა; ზედაპირზე საყრდენი გეოდეზიური
ელემენტების დამაგრება მიწისქვეშა მარკშაიდერული გეგმების შექმნისათვის.
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შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
დამოუკიდებლად

შეუძლია

კარგად

განსაზღვრული

პრობლემების

ამოცნობა,

კერძოდ

ზედაპირისა და მარკშეიდერული გეგმების შედგენა განაზომთა შედეგების საფუძველზე და
სამუშაოების ანალიზი.
კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია მარკშეიდერული მონაცემების გადაცემა (ზეპირად და წერილობით) მომიჯნავე
სპეციალისტისთვის (გეოლოგი, გვირაბ გამყვანი, დამმუშავებელი და ა.შ.). შეუძლია უცხოურ ენაზე
მიღებული მარკშაიდერულ სამუშაოებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის
წარდგენა.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
შეუძლია მომავალი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა მარკშაიდერული სამუშაოების
ცვალებად და გაუთვალისწინებელ სამთო გეოლოგიურ პირობებში.

ღირებულებები

აფასებს

თავისი

და

სხვების

დამოკიდებულებას

პროფესიული

საქმიანობისათვის

დამახასიათებელ ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს
აფასებს საკუთარ და სხვათა დამოკიდებულებას სამთო საწარმოს საქმიანობაში. იცავს და
უზიარებს სხვებს უსაფრთხოების ტექნიკისა და შრომის დაცვის წესებს.
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მყარი სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგ-ტექნიკოსი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მყარი სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგ-ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის მყარი სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგ-ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია
კონსულტანტის ხელმძღვანელობით გეოლოგიური სამუშაოების დროს აიღოს პეტროგრაფიული, მინერალოგიური, ტექნიკური და
გეოქიმიური სინჯები. მოამზადოს ისინი ლაბორატორიული გამოკვლევებისათვის. დასინჯოს სასაქონლო მადანი, კონცენტრატი და
გამდიდრების კუდები.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა,
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
იცის გეოლოგიური სამსახურის მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საქმეში. ფლობს
გეოლოგიის საბაზო დისციპლინების საფუძვლებს. შეუძლია გეოლოგიის მარტივი პრობლემების
გადაჭრა. ფლობს დასინჯვის მეთოდებს და ხერხებს. აცნობიერებს დასინჯვის შედეგების სწორი
ინტერპრეტაციის აუცილებლობას.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
კონსულტანტის დახმარებით შეუძლია გეოლოგიური აგეგმვის დროს აიღოს პეტროგრაფიული,
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მინერალოგიური, ტექნიკური და გეოქიმიური სინჯები, მოამზადოს ისინი ლაბორატორიული შესწავლისათვის. დასინჯოს სასაქონლო მადანი, სასარგებლო კომპონენტის კონცენტრატი და გამდიდრების
კუდები.
დასკვნის უნარი

შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია დასინჯვის ლაბორატორიული კვლევების შედეგებით, კონ-სულტანტის მიერ მითითებული მეთოდების გამოყენებით, შეუძლია გააკეთოს დასკვნები მონაცემების სანდოობის ხარისხის შესახებ.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია წერითი და ზეპირი კომუნიკაცია გეოლოგიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რისთვისაც
იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ახალ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს, შეუძლია მარტივი ინფორმაციის დამუშავება უცხო ენაზე.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში.
აქვს უნარი დამოუკიდებლად აითვისოს საძიებო მიწისქვეშა და მიწისზედა სამთო გამონამუშევრებისა და ჭაბურღილების დასინჯვის ძირითადი პოსტულატები,

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.
პასუხისმგებლობით ეკიდება გეოლოგიური საქმიანობისათვის დამახა-სიათებელ ღირებულებებს და
მოქმედებს მათ შესაბამისად. ესმის გუნდური მუშაობის პრინციპების მნიშვნელობა.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მყარი სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგ-ტექნიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მყარი სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგ-ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის მყარი სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგ-ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია
უხელმძღვანელოს

მეოთხე

დონის

გეოლოგ–ტექნიკოსს

გეოლოგიური,

პეტროგრაფიული,

მინერალოგიური

,

ქიმიური

და

ტექნოლოგიური დასინჯვის დროს., დასინჯოს სასაქონლო მადანი, კონცენტრატი და გამადნების კუდები. მიიღოს მონაწილეობა
სასწავლო პროცესში II, III და IV დონის ტექნიკოს გეოლოგების მოსამზადებლად.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).
იცის გეოლოგიური სამუშაოების განხორციელება თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის
საფუძველზე; აცნობიერებს დასინჯვის პროცესის სირთულეებს და სწორად განსაზღვრავს დასინჯვის
საჭირო სახეობებისათვის შესაფერის ხერხებს.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
აქვს უნარი დაყოს ქანები ლითოლოგიურ, პეტროგრაფიულ და გენეტურ სახესხვაობებად.
შეუძლია მათი მაკროსკოპული აღწერა; აქვს უნარი მიიღოს აქტიური მონაწილეობა ლაბორატორიულ
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სამუშაოებში, ზედაპირული და სამთო გამონამუშევრების დასინჯვასა და დოკუმენტაციაში, გეოლოგიური რუკების, ჭრილების, საჰორიზონტო გეგმილების და სტრატიგრაფიული სვეტების შედგენაში.
შეუძლია რიჩარდს–ჩეჩოტის ფორმულით შეარჩიოს სინჯის მექანიკური დამუშავების სქემა და
სწორად განახორციელოს სინჯის მასის დაქუცმაცება – შეკვეცის პროცედურა ლაბორატორიისათვის
აუცილებელი მოცულობის წარმომადგენლობითი სინჯის მისაღებად. აიღოს სინჯების დუბლიკატები
შიგა და გარე კონტროლის ჩასატარებლად. საველე პირობებში ჩაატაროს შლიხური დასინჯვა, დაყოს
შლიხი ფრაქციებად და ფრაქცების შესწავლით დაადგინოს მისი მინერალური შედგენილობა.
დასკვნის უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია გეოლოგიურ სამუშაოებთან დაკავშირებული განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა.
მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება. გარე და შიგა კონტროლის
მონაცემებით ანალიზის შედეგებში

შემთხვევითი და სისტემატური ცდომილებების რაოდენობის

განსაზღვრა.
კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა
შეუძლია ჩატარებულ გეოლგიურ სამუშაოებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა
სპეციალისტებისათვის. ფლობს უცხოურ ენაზე გეოლოგიასთან დაკავშირებული ინფორმაციების
უნარს. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
შეუძლია საკუთარი ცოდნის დამოუკიდებლად გაფართოება გეოლოგიის უახლესი მიღწევების
გაცნობითა და მათი არსებული პრობლემებისადმი მისადაგებით.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
პასუხისმგებლობით ეკიდება გეოლოგიური საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს
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და მოქმედებს მათ შესაბამისად; ესმის გუნდური მუშაობის პრინციპები.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროფესიული პროგრამის მიზანია მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება მყარი წიაღისეულის (სპილენძი; ოქრო; მანგანუმი;
ნახშირი; ინერტული და სამშენებლო მასალები) მამდიდრებელ ფაბრიკებში მართოს ტექნოლოგიური პროცესები: დამსხვრევა-დაფქვა;
ფლოტაციური; მაგნიტური; გრავიტაციული; გამოტუტვის და სხვა დამხმარე პროცესების ციკლები და მოახდინოს სათანადო რეაგირება
ტექნოლოგიურ პროცესებში სხვადასხვა დარღვევების შემთხვევაში.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

დასკვნის უნარი

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა,
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
იცის მყარი წიაღისეულის გადამუშავების ძირითადი თეორიები, კონცეფციები, პრინციპები;
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ის საკითხები, რომლებიც წიაღისეულის ნაირსახეობებისა და
მათი გადამუშავების ტექნოლოგიების წვდომისათვის განმსაზღვრელია. გაცნობიერებული აქვს
მეწარმეობის პრინციპები. იცის ზოგადი მენეჯმენტის საფუძვლები.
შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს
მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია წიაღისეულის გადამუშავების ტექნოლოგიაში ცალკეული ტექნოლოგიური კვანძების
სამსხვრევ-საცხრილი, საფქვავი, ძირითადი მამდიდრებელი აპარატურის მართვა და მიმდინარე
რემონტის ჩატარება.
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და
მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია მიღებული ცოდნის შესაბამისად გამდიდრების ტექნოლოგიურ სქემაში
ტექნოლოგიური პროცესის მართვა. აქვს უნარი ამოიცნოს შეუსაბამობები და აღმოფხვრას ისინი.
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შეიმუშაოს სათანადო მიდგომები სპეციფიკური პრობლემების არსებობის შემთხვევაში.
კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება, უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია არსებული წიაღისეულის გადამუშავების ტექნოლოგიების განხილვა, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში.
შეუძლია დამოუკიდებლად შეისწავლოს წიაღისეულის გადამუშავების ახალი ტექნოლოგიები.
გაეცნოს და გადაამუშაოს ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს წიაღისეულის მოძიებისა და
გადამუშავების სიახლეებს.
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.
გათავისებული აქვს წიაღისეულის გადამუშავების პროცესებში წარმოქმნილი პრობლემები, ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლი, ოპერაციული მენეჯმენტის პრინციპების დაცვა; უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის პრინციპები, ეთიკისა და ადმინისტრირების ნორმები. გააჩნია პასუხისმგებლობა საკუთარი თავისა და კოლეგების მიმართ.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროფესიული პროგრამის მიზანია მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება მყარი წიაღისეულის (სპილენძი; ოქრო; მანგანუმი;
ნახშირი; ინერტული და სამშენებლო მასალები) მამდიდრებელ ფაბრიკებში მართოს ტექნოლოგიური პროცესები: დამსხვრევა-დაფქვა;
ფლოტაციური; მაგნიტური; გრავიტაციული; გამოტუტვის და სხვა დამხმარე პროცესების ციკლები და მოახდინოს სათანადო რეაგირება
ტექნოლოგიურ პროცესებში სხვადასხვა დარღვევების შემთხვევაში.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს).
იცის წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი, ფლოტაციური, გრავიტაციული,
მაგნიტური პროცესები თეორიასა და პრაქტიკაში. იცნობს სამთო მანქანებისა და
მოწყობილობების მუშაობის სპეციფიკას, ფლობს ოპერაციულ მენეჯმენტს. აცნობიერებს
პროფესიულ მოთხოვნებს წიაღისეულის მოპოვებისა და გადამუშავების სფეროში.
შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება
აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
სპეციალიზირებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა საშუალებას აძლევს მართოს
და საჭიროების შემთხვევაში შეცვალოს წიაღისეულის გამდიდრების ცალკეული კვანძების
ტექნოლოგიური სქემები.
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დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების
გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია ტექნოლოგიურ პროცესში
წარმოქმნილი პრობლემების ამოცნობა, ანალიზი და დასაბუთებული დასკვნის გამოტანა.
შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად
გადაცემა
სპეციალისტებისა
და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი
და
რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია წიაღისეულის გადამუშავების ტექნოლოგიის ღრმა ცოდნის საფუძველზე თანმიმდევრულად გადასცეს ინფორმაცია სპეციალის-ტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს
როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ ვითარებაში.
აქვს უნარი შეძენილი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა დამოუკიდებლად გაიღრმავოს გადამუშავების სხვადასხვა ტიპის ტექნოლოგიების ასათვისებლად, გაერკვეს პროცესების მენეჯმენტის სიახლეებში.
აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
წიაღისეულის გადამუშავების ტექნოლოგიების ღრმა ცოდნა საშუალებას აძლევს შეაფასოს ტექნოლოგიური სქემის ცალკეული კვანძები და მისცეს მითითება ცვლილებების
შესატანად. კომპეტენტურად შეაფასოს ტექნოლოგიური ინოვაციები. იზრუნოს მათ დანერგვაზე საწარმოო პროცესებში. იცავს ეთიკისა და მორალის ნორმებს. აქვს გუნდური მუშაობის ჩვევები. გააჩნია პასუხისმგებლობა პროფესიული საქმიანობის მიმართ.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსი რომელსაც შეუძლია: რომელსაც შეუძლია გაზის
მრიცხველიდან ანათვალის აღება, გაზის გაჟონვის დაფიქსირება, საავარიო სიტუაციის არსებობის შემთხვევაში კონკრეტული ქმედების
შესრულება მის აღმოსაფხვრელად. საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების და გაზის მარეგულირებელი პუნქტების კონტროლი და გამართვა
გამოცდილი სპეციალისტის ზედამხედველობით.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
იცის:
- საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების გაზმომარაგებისას გამოყენებული დაბალი და
საშუალო წნევის ქსელების დანადგარები;
- გაზიფიცირებული სათავსებისადმი წაყენებული მოთხოვნები;
- ნავთობისა და გაზის საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებისა და აპარატურების ექსპლუატაციის წესები;
- ხელსაწყოები საჭმლის მოსამზადებლად სხვადასხვა კონსტრუქციისა და თბომწარმოებლურობის
გაზქურები, ავტონომიური გაზფურნაკები, საცეცხლე მოწყობილობები, ზედადგარები;
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- თბომომარაგებისთვის გამდინარე და ტევადური წყალგამაცხელებლები. ხელსაწყოები
ინდივიდუალური გათბობისათვის ტევადობითი წყალგამაცხელებლები, გაზის ბუხრები, სპეციალური
გაზის სანთურები გათბობის წყლის კონტურით და სათბობ-სახარში აპარატები, სათბობები
კონვექტური და გამოსხივების გათბობით;
- საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში გაზსადენის მოწყობის სქემები.
ცოდნის პრაქტიკაში

შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები,

გამოყენების უნარი

შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს მიღებული
შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია:
- ონკანების მონტაჟი დაბალი და საშუალო წნევის გაზსადენებზე;
- გაზსადენის ჰერმეტულობის შემოწმება u-s მაგვარი მანომეტრით;
- ნავთობისა და გაზის საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების და აპარატების (საჭმლის მოსამზადებელი
ხელსაწყოების, გამათბობელების, წყალგამაცხელებლების) და თხევადი გაზის ბალონების მონტაჟი;
- მცირე დაზიანებების აღმოფხვრა აღნიშნული ხელსაწყოების და აპარატების ექსპლუატაციისას.

დასკვნის უნარი

შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია:
- სამუშაოს დაგეგმვა და პირველი და მეორე რიგის სამუშაოების განსაზღვრა საქმის სპეციფიკიდან
გამომდინარე. სქემების და სამუშაო ნახაზების გაანალიზება და მათ საფუძველზე მონტაჟის და
რემონტის წარმოება;
- სამუშაოს შესასრულებლად დახარჯული დროის განსაზღვრა, საჭირო მასალების, სათადარიგო
ნაწილების და აპარატურის განსაზღვრა და გამოყენება;
- სამუშაოს დასრულების შემდეგ რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება.

174

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება,
უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია:
- იდეებისა და მოპოვებული ინფორმაციის თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის;
- პროფესიული ლიტერატურისა და მისთვის საჭირო ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოძიება;
- საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება;
- პროფესიული საკითხების მოძიება ინტერნეტიდან და სპეციალური ტექნიკური ლიტერატურიდან,
ცნობარებიდან, სტანდარტებიდან და ამ ინფორმაციის დამუშავება როგორც მშობლიურ, ასევე უცხო
ენაზე.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა - განჭვრეტა, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში.
შეუძლია:
- დამოუკიდებლად გაიღრმავოს მიღებული კვალიფიკაცია;
- დამოუკიდებლად მოძიებული პროფესიული ლიტერატურის მეშვეობით დამატებითი ცოდნის
შეძენა;
- შეაფასოს კარიერული წინსვლის პერსპექტივები და დაგეგმოს შემდგომი სწავლა.

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისთვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად. გათავისებული აქვს ნავთობისა და გაზობრივი
საწვავის და მათი წვის პროდუქტების ატმოსფეროზე და ადამიანზე ზემოქმედების ეკოლოგიური
თავისებურებანი და ნორმის დარღვევის შემთხვევაში მოქმედებს შესაბამისად.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია: ტექნიკური სამუშაოების
შესრულება სარეწაო-გეოფიზიკური კვლევებისას, ჭაბურღილებიდან მოპოვებული პროდუქციის შეკრება-მომზადებისათვის საჭირო
დანადგარების მომსახურება, მიწისქვეშა გაზსადენების სამონტაჟო-საამშენებლო სამუშაოების შესრულება და მომსახურება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).
იცის: ჭაბურღილის პირის მომზადება გეოფიზიკური კვლევების ჩასატარებლად; კაროტაჟის
ჩატარების

გეოლოგიურ-გეოფიზიკური

პირობები,

ბურღვის

პროცესში

ფენების

მოსინჯვა

ხელსაწყოებით საკაროტაჟო კაბელზე და ფენების გამომცდელებით მილებზე, მოჩვენებითი კუთრი
წინაღობის გაზომვა მიკროდანადგარებით, ქანების დიელექტრიკული შეღწევადობის გაზომვა; 
ჭაბურღილებიდან

მოპოვებული

პროდუქციის

შეკრება-მომზადებისათვის

აუცილებელი

დანადგარების: სეპარატორის, დეელმუგატორის, სალექარი აპარატის, რეზერვუარის დეტალური
აგებულება. მათი მუშაობის პრინციპი;
შედუღების სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება, მაღალი წნევის გაზსადენების შეჭრა და გადართვა;

გაზსადენის შიდა ზედაპირის გაწმენდა, მილსადენიდან დაზიანებული მილის და კოჭის ამოჭრა,
მილსადენის დაცვა კოროზიისაგან, გაზსადენების გამოცდა და გამოორთქვლა, ხერხები და წესები
გამოქრევის

საწარმოებლად,

გაზსადენების

ჰერმეტულობის

მდგომარეობის

კონტროლის
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მოწყობილობები და ელექტრონული
ხელსაწყოები, გაზსადენის იზოლაციის შემოწმება, წნევის გაზომვა, გაზის ხარჯის გაზომვა.
ცოდნის პრაქტიკაში

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული

გამოყენების უნარი

პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
შეუძლია:
ჭაბურღილში ზონდების ჩაშვება-ამოღება და მათი მომზადება შემდეგი სამუშაოებისათვის;
ნავთობის,

გაზისა

და

წყლის

უდანაკარგოდ

შეკრებისათვის

არსებული

დანადგარებისა

და

მილსადენების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა;
მაღალი წნევის გაზსადენების შეჭრის და გადართვის დროს საზეინკლო სამუშაოების შესრულება;
გაზსადენის შედუღების და შეჭრის ხარისხის კონტროლი;
დააყენოს გაზსადენებზე გამამკვრივებელი გამაძლიერებელი, ზესადები ქუროები და არტახები,
ჩაატაროს მონიშვნა, დაადგინოს მიწისქვეშა გაზსადენების ჰერმეტულობა, აღმოაჩინოს გაზის გაჟონვის
ადგილი და აღმოფხვრას გაზის გაჟონვა;
კვლევითი სამუშაოების ჩატარების დროს მოახდინოს ჭაბურღილში ჩასაშვები ხელსაწყოების
თანმიმდევრული შეცვლა, დაზიანების შემთხვევაში – მათი გამოცვლა;
გაზსადენების გამოცდა სიმტკიცეზე, გამოქრევის და გამოორთქლვის ჩატარება, სამუშაოების
შესრულება

კონდენსატშემკრების

სარინი

მილის

გაზრდის

შემთხვევაში,

მაღალი

წნევის

კონდენსატშემკრების დემონტაჟი, შეცვლა და მონტაჟი.
დასკვნის უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების

იდენტიფიცირება

და

ანალიზი

სტანდარტული

მეთოდების

გამოყენებით,

ასევე

დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია: პროცესში ჩართული დანადგარების მუშაობის დარღვევის, დაზიანების, შემთხვევაში
მოახდინოს რეაგირება და შეძლოს დახმარება.
კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის
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გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია: იდეებისა და ინფორმაციის თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის;

საინფორმაციო

და

საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების

გამოყენება;

ინტერნეტიდან და სპეციალური ტექნიკური ლიტერატურიდან, ცნობარებიდან, სტანდარტებიდან
პროფესიული საკითხების დამოუკიდებლად მოძიება და დამუშავება, როგორც მშობლიურ, ასევე
უცხოურ ენაზე; შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა.
სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
შეუძლია: კვალიფიკაციის გაღრმავების მიზნით შეიძინოს დამატებითი ცოდნა, როგორც მითითებული, ასევე დამოუკიდებლად მოძიებული ლიტერატურის მეშვეობით; საკუთარი პროფესიული განვითარების დაგეგმვა.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს
სამუშაოს შესრულებისას თავად იცავს და სხვებსაც მოუწოდებს დაიცვან ეთიკური ნორმები და
უსაფრთხოების წესები; ავარიულ და აფეთქებასაშიშ სიტუაციებში მოქმედებს ოპერატიულად
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სამთო ელექტრომექანიკოსი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სამთო ელექტრომექანიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის სამთო ელექტრომექანიკოსი, რომელსაც შეუძლია ამწევი დანადგარებისა და
ბაგირგზების გადამწოდბიდან მიღებული სიგნალებით შეაფასოს მათი მუშაობა; დაარეგულიროს მათი სამუხრუჭო სისტემა, ჩაატაროს
ბაგირების დეფექტოსკოპია, აგრეთვე ელექტრული ნაწილის მოწესრიგება. შეუძლია ელექტრომექანიკური დანადგარებისა და
ელექტრული ქსელების მონტაჟში მონაწილეობის მოღება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა,
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
იცის საშახტო ამწევი დანადგარები და ბაგირგზები. იცნობს საკონტროლო, დამცავ და მართვის
აპარატურას (მათ შორის მეთანის კონტროლისაც), ცენტრალურ და მიწისქვეშა ქვესადგურებს, იცის მათი
მოწყობილობა; შეუძლია იზოლაციის კონტროლი; ფლობს ინფორმატიკის, მენეჯმენტისა და მეწარმეობის
საფუძვლებს.
შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყა-

გამოყენების უნარი

როები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს მიღებული
შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია ამწევი დანადგარებიდან და ელექტროტექნიკური მოწყობილობიდან გადამწოდებით მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შეაფასოს დანადგარის მუშაობა და ნორმალური რეჟიმიდან გადახრის
შემთხვევაში შეიმუშაოს მისი აღმოფხვრის გეგმა, მონახოს სათანადო საშუალებები. შეუძლია ამწევი დანადგარების სამუხრუჭო სისტემის დარეგულირება, ბაგირების ყოველდღიური შემოწმება, მათი დეფექტოსკოპია; ელექტრული ნაწილის მოწესრიგება. შეუძლია ელექტრომექანიკური დანადგარებისა და
ელექტრული ქსელების მონტაჟში მონაწილეობა
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დასკვნის უნარი

შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია მიღებული ინფორმაციის სწორი ანალიზი და სათანადო გადაწყვეტილების მიღება.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება,
უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია სამთო ელექტრომექანიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. შეუძლია უცხოურ ენაზე მიღებული ინფორმაციის დამუშავება.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტა, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში.
უნარი აქვს შეიძინოს დამატებითი ცოდნა პროფესიული ბიზნესის სფეროში. გაითავისოს პროფესიის
თავისებურებები უსაფრთხოების სფეროში. იცნობს სპეციალობის უახლეს ნორმებს.

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.
იცავს სამთოელთა ტრადიციებს და უფრთხილდება ჩამოყალიბებულ ღირებულებებს.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სამთო ელექტრომექანიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სამთო ელექტრომექანიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის სამთო ელექტრომექანიკოსი, რომელსაც შეუძლია სამთო ელექტრომექანიკური
დანადგარების გადამწოდბიდან მიღებული სიგნალებით შეაფასოს მათი მუშაობა; დაარეგულიროს მათი სამუხრუჭო სისტემა, ჩაატაროს
ბაგირების დეფექტოსკოპია, აგრეთვე ელექტრული ნაწილის მოწესრიგება. შეუძლია ელექტრომექანიკური დანადგარებისა და
ელექტრული ქსელების მონტაჟში მონაწილეობის მოღება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს).
აქვს პროფესიული საქმიანობასთან დაკავშირებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. იცის
ელექტრომექანიკური დანადგარებისა და მათი ცალკეული ელემენტებისადმი წაყენებული მოთხოვნები,
იცნობს სამთო მანქანებში მიმდინარე დინამიკურ პროცესებს; იცნობს ძალოვან და მართვის წრეებს, მაღალი
ძაბვის გამანაწილებელ მოწყობილობას. აცნობიერებს თავისი საქმიანობის მნიშვნელობას.
შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული

გამოყენების უნარი

პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად
შეუძლია მაღალი ძაბვის დანადგარებთან მუშაობა; დაცვის ელემენტების დარეგულირება; იცნობს
ინფორმაციული სისტემების გამოყენების გზებს სამთო მანქანების მართვისას. უნარი შესწევს მექანიკურ და
ელექტრულ ნაწილებში უწესრიგობის აღმოჩენისა და მათი აღმოფხვრისა.
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შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
უნარი შესწევს დაინახოს ელექტრომექანიკური დანადგარებისა და ელექტრომოწყობილობის განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები და გამოიტანოს სწორი დასკვნა.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით.
იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია სამთო ელექტრომექანიკის წინაშე მდგარ პრობლემებზე პროფესიული მსჯელობა და სათანადო მოსაზრებების გაზიარება სპეციალისტებისათვის, მათ შორის უცხოურ ენაზეც.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში
შეუძლია სწავლის გაგრძელებისა და კარიერული წინსვლის პერსპექტივების შეფასება და დაგეგმვა.
უნარი შესწევს, გამოიყენოს მიღებული ცოდნა უახლესი მიღწევების შესასწავლად, ისარგებლოს მონაცემთა
ელექტრონული ბაზებით. მოიპოვოს და მუდმივად განაახლოს სპეციალობის შესაბამისი ინფორმაცია.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
აფასებს საკუთარ და სხვათა დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობის ტრადიციებისადმი. იცავს
პროფესიული ეთიკის ნორმებს. ითავისებს პროფესიის ინტელექტუალურ ღირებულებებს.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის, რემონტისა და უსაფრთხოების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის, რემონტისა და უსაფრთხოების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის, რემონტისა და უსაფრთხოების სპეციალისტი,
რომელსაც შეუძლია სამთო ტექნიკის წინაშე წამოჭრილი პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება, საზომი
ხელსაწყოების გამოყენება, მიღებული შედეგების ანალიზი, ანუ შეუძლია შეძენილი ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკულ საქმიანობაში.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა,
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
პროფესიული განათლების მეოთხე საფეხურის სპეციალისტი ფლობს საწარმოო სათავსების
კომფორტული პირობებით (მიკროკლიმატი, განათება, ვენტილაცია, კონდიცირება) უზრუნველსაყოფად საჭირო ცოდნას, მას შესწავლილი აქვს ბუნებრივი და ხელოვნური წარმოშობის რადიაციის წყაროები, გამოსხივების დოზიმეტრიის ძირითადი ცნებები და ტერმინები, საწარმოო ობიექტების
უსაფრთხო მართვის საფუძვლები, სხეულის დაცვის საშუალებები.
შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს
მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
სპეციალისტს შეუძლია მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკულ საქმიანობაში – საჰაერო
გარემოში განსაზღვროს მტვრის რაოდენობრივი შემცველობა და შეაფასოს გარემოს ჰიგიენური პირობები, შეუძლია სათავსებში აპარატურა-დანადგარების ხმაურმშთანთქმელი გარსაც-მების ეფექტურობის განსაზღვრა, დარტყმითი ხმაურის დონის განსაზღვრა, შეუძლია დოზიმეტრული ხელსაწყოს
გამოყენებით განსაზღვროს გამოსხივების დოზა, სამუშაო ადგილების განათების კონტროლი და ა.შ.
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შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
სპეციალისტს შეუძლია ნებისმიერი სპეციფიკური პრობლემის, ამოცანების გადაწყვეტა,
შესრულებული სამუშაოების ანალიზი და შეფასება, სწორი დასკვნების გამოტანა.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება, უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
უსაფრთხოების სპეციალისტს შესწევს უნარი ერთ-ერთ უცხოურ ენაზე, დამოუკიდებლად
წარმოადგინოს საწარმოო პროცესების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ხედვა, მოსაზრებები,
დასახოს ახალი გეგმა, დაამუშაოს ინფორმაცია.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა, განჭვრეტა,
ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში.
უსაფრთხოების სპეციალისტს შესწევს უნარი შეისწავლოს, გაიღრმავოს ცოდნა შრომის
კანონმდებლობის, უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხებში, მოიძიოს ინფორმაცია უახლესი
ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებების შესახებ.
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს

სწავლის უნარი

ღირებულებები

და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.
სპეციალისტი იღებს პასუხისმგებლობას საწარმოო პროცესების უსაფრთხოდ წარსამართად და
მოქმედებს ცვალებადი სიტუაციების გათვალისწინებით. იძენს დამატებით ცოდნას პროფესიული
ბიზნესის სფეროში. ითავისებს თავისებურებებს და ნერგავს სიახლეებს უსაფრთხოების უახლესი
ნორმების გათვალისწინებით.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის, რემონტისა და უსაფრთხოების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის, რემონტისა და უსაფრთხოების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის, რემონტისა და უსაფრთხოების სპეციალისტი,
რომელსაც შეუძლია სამთო ტექნიკის წინაშე წამოჭრილი პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება, საზომი
ხელსაწყოების გამოყენება, მიღებული შედეგების ანალიზი, ანუ შეუძლია შეძენილი ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკულ საქმიანობაში.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს). უსაფრთხოების სპეციალისტი სრულად ფლობს საწარმოო პროცესების უსაფრთხო
მართვის თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას და უნარებს, ითვალისწინებს უსაფრთხოების და
შრომის კანონმდებლობის დებულებებს, ნორმატიულ აქტებს. ობიექტების გენერალური გეგმის,
საამქროების, ენერგეტიკული მეურნეობის, სანიტარულ-დამცავი ზონების, ტერიტორიის მოწყობის,
საწარმოო და ადმინისტრაციულ-საყოფაცხოვრებო შენობების განლაგებისა და მოთხოვნების შესახებ.
შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
მიღებული თეორიული და შემეცნებითი უნარების გამოყენებით შეუძლია წარმართოს ფართო
მასშტაბის პრაქტიკული საქმიანობა; კონკრეტულ ობიექტზე ან უბანზე სამუშაო ადგილების უსაფრთხო პირობებით უზრუნველყოფა, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა – აპარატურის უსაფრთხო
მოხმარება, სატრანსპორტო-ამწე მოწყობილობების უსაფრთხო ექსპლუატაცია, გაზის მეურნეობაში
გამოყენებული მოწყობილობების უსაფრთხო მოხმარება, სახანძრო და ფეთქებადუსაფრთხოების წესების, ნორმების, ინსტრუქციების დაცვა და მუდმივი კონტროლი.
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დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
უსაფრთხოების სპეციალისტს შეუძლია განსაზღვროს საწარმოო პროცესში წარმოქმნილი
საფრთხეები; პრობლემების გადასაჭრელად მონაცემების, პარამეტრების იდენტიფიცირება, ანალიზი;
დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა
შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
სპეციალისტს შეუძლია ერთ-ერთ უცხოურ ენაზე შეადგინოს გარკვეული დოკუმენტაცია,
სპეციალისტებს და არასპეციალისტებს მოახსენოს ან წარუდგინოს ანგარიში შესრულებულ
სამუშაოზე.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
სპეციალისტს შეუძლია შემდგომი განათლების მიღების მიმართულებების განსაზღვრა, ახალი
ტექნოლოგიური უსაფრთხოებების, პროფესიული ამოცანების, კონცეფციების ათვისება, მართვის
უახლესი ფორმები.
აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
უსაფრთხოების სპეციალისტი აფასებს პროფესიულ მიდგომებს და დამოკიდებულებას საქმიანობისადმი და უზიარებს მიღებულ ცოდნას და გამოცდილებას სხვებს. იცავს პროფესიული ეთიკის
ნორმებს. ფლობს ადამიანური რესურსების მართვის ღირებულებებს. ითავისებს პროფესიის
ინტელექტუალურ ღირებულებებს .იცავს უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვით ნორმებს.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სამთო ტექნიკოსი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სამთო ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის სამთო ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია სამთო-ტექნოლოგიური პროცესების
ავტომატური კონტროლისა და მართვის სისტემების მონტაჟი, გამართვა და ექსპლუატაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა,
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
იცის: ნახშირის, შავი და ფერადი ლითონების მოპოვების და გადამუშავების პროცესები; ამ
პროცესების

ავტომატური

კონტროლისა

და

მართვის

საშუალებები;

ტექნოლოგიური

პარამეტრების (სიმძლავრე, წნევა, ხარჯი, სიჩქარე, მწარმოებლურობა და სხვა) ავტომატური
გაზომვის და მართვის
მიკროპროცესორული

აპარატურის მონტაჟი, გამართვა და ექსპლუატაცია. აცნობიერებს
მართვის

როლს

თანამედროვე

სამთო

საწარმოს

მუშაობის

ეფექტურობის ამაღლებაში.
ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია

ნახშირის, მანგანუმის ან სპილენძის მადნის მოპოვების და გამდიდრების

პროცესებზე დაკვირვებით მოიპოვოს მისი მიმდინარეობის შესახებ ოპერატიული ინფორმაცია,
შეაჯეროს ის ინფორმაციის სანდო

წყაროებთან და დასახული რეჟიმიდან გადახრის
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შემთხვევაში შეიმუშაოს მოქმედების სათანადო სტრატეგია - უწესივრობების აღმოფხვრის
გეგმა (შეაკეთოს ან გამოცვალოს გადამწოდები და რეგულატორები, შეცვალოს მართვის
სისტემის დანაყენები და სხვ.).
დასკვნის უნარი

შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია წიაღისეულის მოპოვების ან გამდიდრების პროცესის დარღვევის შემთხვევაში
მისი აღდგენისათვის სათანადო ღონისძიებების შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა, მიღებული შედეგების ანალიზი და კვალიფიციური დასკვნის გაკეთება.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად

ათვისება,

უცხოურ

ენაზე

მიღებული

პროფესიასთან

დაკავშირებული

ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია სამთო საწარმოთა ავტომატიზაციასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე,

ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების

დამოუკიდებლად ათვისება, უცხოურ ენაზე მიღებული ინფორმაციის დამუშავება.
სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად, თუმცა ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში.
საწარმოში ტექნოლოგიური პროცესის ან მართვის სისტემის შეცვლის შემთხვევაში
შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს ახალი ცოდნის მიღებისათვის აუცილებელი
საკუთარი სწავლის მიმართულებები.

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვისდამახასიათებელ ღირებულებებს და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.
იცავს და უფრთხილდება სამთოელთა პროფესიულ ტრადიციებს. პასუხისმგებლობით
ეკიდება დაკისრებულ მოვალეობას, იჩენს კოლეგიალობას, ავლენს სათანადო ცოდნას და უფრთხილდება ჩამოყალიბებულ ღირებულებებს
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სამთო ტექნიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სამთო ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის სამთო ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია სამთო-ტექნოლოგიური პროცესების
ავტომატური კონტროლისა და მართვის სისტემების მონტაჟი, გამართვა და უსაფრთხო ექსპლუატაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).
აქვს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა მაღაროსა და კარიერში წიაღისეულის მოპოვების
პროცესების, მამდიდრებელ ფაბრიკებზე დამსხვრევა-დაქუცმაცების და სეპარაციული პროცესების ავტომატური კონტროლისა და მართვის სისტემების, მათი ცალკეული ელემენტების შესახებ.
იცნობს მართვის სისტემებში გამოყენებულ თანამედროვე კომპიუტერულ ტექნიკას, ინფორმაციული სისტემების გამოყენების გზებს სამთო მანქანების მართვის საქმეში. აცნობიერებს კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესაძლებლობებს სამთო-ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმალური
მართვაში, აგრეთვე თავისი პროფესიული საქმიანობის მნიშვნელობას.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
შეუძლია ავტომატური მართვის სისტემების მონტაჟი, გამართვა და ექსპლუატაცია. შეუძლია
ტექნოლოგიური პარამეტრების ავტომატური კონტროლის აპარატურის შემოწმება, ტარირება და
გამართვა; გამოიყენოს ინფორმაციული სისტემები სამთო მანქანების მართვის საქმეში. უნარი
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შესწევს მართვის სისტემის ელემენტებში აღმოაჩინოს და აღმოფხვრას უწესრიგობა.
დასკვნის უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია აღმოაჩინოს სამთო მანქანასა და მისი მართვის სისტემაში წარმოქმნილი უწესრიგობა (დაზიანებები), ტექნოლოგიური რეჟიმის დარღვევა, არსებული მეთოდების გამოყენებით
ჩაატაროს შემთხვევის იდენტიფიცირება და ანალიზი, გამოიტანოს დასაბუთებული დასკვნა.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია მის პროფესიულ საქმიანობასა და სამთო ავტომატიკის პრობლემებზე პროფესიული მსჯელობა და სათანადოდ დასაბუთებული მოსაზრებების გაზიარება სპეციალისტებისათვის,
მათ შორის უცხოურ ენაზეც. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში.
პროფესიული ცოდნის ამაღლების მიზნით შეუძლია სწავლის მიმართულების განსაზღვრა.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
პასუხისმგებლობით ეკიდება დაკისრებულ მოვალეობას, იჩენს კოლეგიალობას, ავლენს სათანადო ცოდნას და უფრთხილდება ჩამოყალიბებულ ღირებულებებს
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სატრანსპორტო მეურნეობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სატრანსპორტო მეურნეობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს სატრანსპორტო მეურნეობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია
პროფესიულ უსაფრთხოებაში მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკულ საქმიანობაში, შეიმუშაოს რიგი ღონისძიებები ნეგატიური
ფაქტორების შესამცირებლად, დაგეგმოს გასატარებელი ღონისძიებები.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა,
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
აქვს საწარმოო პროცესების მიმდინარეობის საფუძვლების ცოდნა. აცნობიერებს არახელსაყრელი
მიკროკლიმატური პირობების, იცნობს მავნე და საშიში საწარმოო ფაქტორების ზემოქმედებას
მომუშავე პერსონალზე, აქვს ზოგადი ცოდნა სამრეწველო გამოსხივებებზე, ელექტრომაგნიტურ
ველებზე, ელექტრულ დენზე, აკუსტიკურ რხევებზე და მათ მავნე ზემოქმედებაზე, ასევე ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებებზე, მეთოდებზე.
შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს
მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია:
- საწარმოო გარემოში განსაზღვროს მიკროკლიმატური პარამეტრები და
შეადაროს ნორმით დაშვებულს;
- საწარმოო პირობებიდან გამომდინარე გაითვალისწინოს საწარმო სათავსის ჰაერცვლის ჯერადობა,
გასანათებელი მოწყობილობების ეფექტურობა, გაზომოს საწარმოო ხმაურის და ვიბრაციის დონეები;
- აწარმოოს ელექტროდანადგარების დამცავი ჩამიწების, დანულების კონტროლი;
- რკინიგზის, საქალაქო ელექტრული და საავტომობილო ტრანსპორტის ობიექტებზე ხანძრის
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დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

შემთხვევაში დროულად და ეფექტურად გამოიყენოს ხანძრის ქრობის მეთოდები და საშუალებები.
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია ნებისმიერი სპეციფიკური პრობლემების: სავენტილაციო სისტემის დაზიანება, ხმაურის,
ვიბრაციის, არარაციონალური განათების, ელექტრო-დანადგარების უწესივრობის, წნევის ქვეშ
მომუშავე დანადგარების ჰერმეტულობის დარღვევის ამოცნობა და შესაბამისი დასკვნის გამოტანა.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია წერილობითი კომუნიკაცია ერთ-ერთ უცხოურ ენაზე, საწარმოო პროცესების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. შეუძლია ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ათვისება,
ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში.

ღირებულებები

შეუძლია თავისი შეხედულებების მიხედვით გაიღრმავოს ცოდნა და განსაზღვროს, საწარმოო
უსაფრთხოების რომელი კონკრეტული მიმართულებით აპირებს სწავლის გაგრძელებას. შეუძლია
მოიძიოს სიახლეები პროფესიულ სფეროში, აიმაღლოს პროფესიული კვალიფიკაცია.
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასი-ათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.
პასუხისმგებლობით ეკიდება საწარმოო პროცესების უსაფრთხოების დაცვის საქმეს, კრიტიკულ
ვითარებაშიც მაქსიმალურად იცავს როგორც საწარმოს შიგნით უსაფრთხოების, ისე ეკოლოგიური
უსაფრთხოების ნორმებს.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სატრანსპორტო მეურნეობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სატრანსპორტო მეურნეობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს სატრანსპორტო მეურნეობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია
პროფესიულ უსაფრთხოებაში მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკულ საქმიანობაში, შეიმუშაოს რიგი ღონისძიებები ნეგატიური
ფაქტორების შესამცირებლად, დაგეგმოს გასატარებელი ღონისძიებები.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

ცოდნა და გაცნობიერება

აქვს სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. ფლობს ცოდნას მეტროპოლიტენის
მიწისზედა და მიწისქვეშა ობიექტებზე მოქმედი ქიმიური, ფსიქოფიზიოლოგიური, ბიოლოგიური
მავნე და საშიში ფაქტორების ზემოქედების და მათ აცილების შესახებ. აღნიშნული საფეხურის
სპეციალისტს შესწავლილი და გაცნობიერებული აქვს რკინიგზის, მეტროპოლიტენის და საავტომობილო ტრანსპორტის ობიექტების შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი პრინციპები:
შრომის უსაფრთხოება მოძრავი შემადგენლობის, მანქანების, მექანიზმების, წნევის ქვეშ და გაზზე მომუშავე დანადგარების ექსპლუატაციისას; შრომის უსაფრთხოება ამწესატრანსპორტო და ჩატვირთვაგადმოტვირთი სამუშაოების ჩატარებისას; რკინიგზის ობიექტებისადმი სანიტარულჰიგიენური
მოთხოვნები; მეტროპოლიტენის ობიექტებზე სანიტარულჰიგიენური და შრომის უსაფრთხოების
ძირიტადი მოთხოვნები; საავტომობილო ტრანსპორტის ობიექტებზე გამოყენებული კოლექტიური და
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები და მეთოდები; მეხუთე საფეხურის სპეციალისტი იცნობს
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სახანძრო უსაფრთხოების წესებს რკინიგზის, მეტროპოლიტენის და საავტომობილო ტრანსპორტის
ობიექტებზე, აქვს გარკვეული ცოდნა რკინიგზის, მეტროპოლიტენის და საავტომობილო ობიექტებზე
სიგნალიზაციის და კავშირგაბმულობის მოწყობილობების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ,
სამღებრო, სააკუმულაციო, საჟღენთი, საპოხსაზეთი და ქიმიკატებთან დაკავშირებული სამუშაოების
უსაფრთხო წარმართვის შესახებ.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
შეუძლია დაადგინოს საწარმოო ტრავმატიზმის და პროფესიული დაავადებების უსაფრთხოების
კოეფიციენტები. ცოდნაზე დაყრდნობით შეუძლია აიცილოს ავარიული და ტრავმასაშიში
სიტუაციები,
გამოიყენოს
სასიგნალო,
ამკრძალავი,
გამაფრთხილებელი,
მიმანიშნებელი
უსაფრთხოების ნიშნები და პლაკატები. უსაფრთხოების სპეციალისტს შეუძლია:
- საწარმოს საჰაერო გარემოში გამოითვალოს მტვრის, მავნე აირების კონცენტრაცია,
ანემომეტრის ფსიქრომეტრის გამოყენებით განსაზღვროს ჰაერის მასების მოძრაობის სიჩქარე
და ტენოანობა. ამ მონაცემების საშუალებით დაადგინოს სათავსის ელექტროუსაფრთხოების
ხარისხი;
სავენტილაციო სისტემის ეფექტურობის დადგენა; გადასატანი ელექტრული ხელსაწყოების
გამოყენებით სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარება, დამცავი ჩამიწების, დანულების კონტროლი,
ჩამამიწებელი მოწყობილობების იზოლაციის წინაღობების სიდიდის განსაზღვრა;
- განსაზღვროს ნებისმიერი ზედაპირის განათებულობა;
- დასახოს ხმაურის და ვიბრაციის მავნე ზემოქმედების საწინააღმდეგო ღონისძიებები
(დისტანციური მართვა, ხმაურდა ვიბროიზოლაციის მოწყობა);
- სპეცტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, დამცავი მოწყობილობების კვალიფიციური გამოყენება.
შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია განსაზღვროს საწარმოო პროცესში წარმოქმნილი საფრთხეები; პრობლემების გადასაჭრელად მონაცემების, პარამეტრების იდენტიფიცირება, ანალიზი; დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა.
შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია ერთერთ უცხოურ ენაზე შეადგინოს პროფესიული საქმიანობისთვის საჭირო დოკუმენტაცია, სპეციალისტებს და არასპეციალისტებს მოახსენოს ან წარუდგინოს ანგარიში შესრულებული
სამუშაოს შესახებ. ამ მიზნით იყენებს უახლეს ტექნოლოგიებს.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
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ღირებულებები

აქვს უნარი პროფესიულ სფეროში განსაზღვროს საკუთარი სწავლის მიმართულებები, შექმნას
ახალი მონაცემთა ბაზა და დაამუშავოს იგი.
აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
აფასებს თავისი პროფესიის აუცილებლობას და მნიშვნელობას. ზრუნავს ისეთი პროფესიული
ღირებულებების დამკვიდრებაზე, როგორიცაა გარემოს უსაფრთხოების, ადამიანის პროფესიული
უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის, მისი პროფესიული დაავადებებისა და ტრავმატიზმისაგან
დაცვის ნორმების და ოპტიმალური საწარმოო პირობების უზრუნველყოფა.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

წმენდითი სამუშაოების ტექნიკოსი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
წმენდითი სამუშაოების ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის წმენდითი სამუშაოების ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია: წმენდითი სამუშაოების
ცალკეული პროცესების შესრულება; დამოუკიდებლად შეასრულოს და კონტროლი გაუწიოს სხვა წმენდითი სამუშაოების ტექნიკოსის
მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისხს; შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა,
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
იცის ფენოვან საბადოთა დამუშავების მეთოდები, ტექნიკა და ტექნოლოგია. ფლობს მიწისქვეშა
სამთო სამუშაოების გარემომცველ ქანთა მასივებსა და წმენდითი სამუშაოების წარმოებას მათი
მდგრადობის შეფასებისათვის საჭირო ცოდნას. ფლობს მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების პროცესების
დაპროექტების საფუძველებს. აცნობიერებს ტექნიკური პრობლემების დაგაჭრის შესაძლებლობებს.
იცის ინფორმატიკისა და მენეჯმენტის საფუძვლები
შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს
მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია ფენოვან საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების პროცესში გამოიყენოს სათანადო
ინფორმაციის წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წმენდითი სამუშაოების წარმოებისას წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის გადასაჭრელად, დაიცვას და სრულოყოს წმენდითი სამუშაოების მენეჯმენტი
და შეაფასოს მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოების გაუმჯობესების მიზნით.
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დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია წმენდითი სამუშაოების წარმოების პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი
მიდგომების განხილვა, მიღებული შედეგების ანალიზი და გადაწყვეტილების მიღება.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად
სიტუაციებში,
ახალი
საინფორმაციო
და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად ათვისება, უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია წმენდითი სამუშაოების წარმოებასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე სხვადასხვა სამთო-გეოლოგიურ და სამთო-ტექნიკურ პირობებში.
შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები;
შეუძლია უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიული ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში.
თავისი შეხედულებების მიხედვით შეუძლია გაიღრმავოს ცოდნა ამა თუ იმ მიმართულებით.
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.
პასუხისმგებლობით ეკიდება მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების წარმოებისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებს. მოქმედებს პროფესიული ეთიკის საფუძველზე. იცავს საპროექტო და ტექნიკური
ექსპლუატაციის წესებსა და ნორმებს. ფლობს წმენდითი სამუშაოების მენეჯმენტს. იცავს შრომის
უსაფრთხოების წესებს და ატარებს გარემოსდაცვით ღონისძიებებს.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

წმენდითი სამუშაოების ტექნიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
წმენდითი სამუშაოების ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის წმენდითი სამუშაოების ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია: წმენდითი სამუშაოების
ცალკეული პროცესების შესრულება; დამოუკიდებლად შეასრულოს და კონტროლი გაუწიოს სხვა წმენდითი სამუშაოების ტექნიკოსის
მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისხს; შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის
იცის ფენოვან საბადოთა დამუშავების მეთოდები, ტექნიკა და ტექნოლოგია. ფლობს რთულ
სამთო-გეოლოგიურ პირობებში საწმენდი სანგრევების გარემომცველი ქანების დინამიკურ მოვლენებისადმი მიდრეკილების შეფასებისათვის საჭირო ცოდნას. იცის ამ მოვლენების წინააღმდეგ
ბრძოლის ღონისძიებების მეთოდები, ტექნიკა და ტექნოლოგიები. ფლობს პროფესიული საქმიანობის მენეჯმენტს, სპეციალიზებულ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას. აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს და საზღვრებს.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
შეუძლია როგორც ჩვეულებრივ, ასევე რთულ სამთო-გეოლოგიურ პირობებში დინამიკური
მოვლენების გამოვლინების პროცესში დამოუკიდებლად შეასრულოს ამ მოვლენების წინააღმდეგ
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ბრძოლის ღონისძიებები, დამცავი ფენების (შრეების) წინსწრებითი ამოღებით, მიწისქვეშა
ენდოგენურ ხანძრებთან ბრძოლის ღონისძიებები.
დასკვნის უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია რთულ სამთო-გეოლოგიურ პირობებში მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების წარმოებასთან
დაკავშირებული კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით,
ასევე დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორ-აციის
გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურულად და თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხიანი ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიული ინფორმაციის გაცემა და
ანგარიშის წარდგენა.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა წმენდითი სამუშაოების ცვალებად
და გაუთვალისწინებელ სამთო-გეოლოგიურ პირობებში.

ღირებულებები

აფასებს

თავისი

და

სხვების

დამოკიდებულებას

პროფესიული

საქმიანობისათვის

დამახასიათებელ ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
აფასებს საკუთარ და სხვათა დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღონისძიებებისადმი. მოქმედებს პროფესიული ეთიკის საფუძველზე. განუხრელად იცავს და
სხვებისგანაც მოითხოვს საპროექტო დოკუმენტაციის მოთხოვნების, ტექნიკური ნორმებისა და წესების ზუსტად შესრულებას. ფლობს წმენდითი სამუშაოების წარმოების სამუშაოთა მენეჯმენტს.
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იცავს შრომის უსაფრთხოების წესებს და ატარებს გარემოსდაცვით ღონისძიებებს.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სპეციალისტი, რომელსაც
შეუძლია სხვისი მეთვალყურეობით ჭაბურღილების ბურღვის ტექნოლოგიური პროცესების ჩატარება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.

ცოდნის პრაქტიკაში

იცის ბურღვის ტექნიკისა და ტექნოლოგიის სპეციალისტის შესაბამისი დონის კვალიფიკაციის
მისაღებად აუცილებელი საბუნებისმეტყველო ძირითადი საგნები (ნავთობის გეოლოგია, გეოფიზიკა);
აცნობიერებს ზოგად გეოლოგიას, ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკასა და ტექნოლოგიას, ბურღვის
პროცესში წარმოქმნილ გართულებებს; განსაზღვრავს მათთან ბრძოლის და თავიდან აცილების
მეთოდებს ბურღვის ტექნოლოგიაში. გაცნობიერებული აქვს ჭაბურღილების მშენებლობის
პროექტირება, ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკა და ტექნოლოგია, საწარმოო პროცესების
ავტომატიზაცია და მართვის ტექნიკური საშუალებები, გამრეცხი ხსნარები და სატამპონაჟო ნარევები,
საბურღი დანადგარების ელექტომომარაგება და ელექტრული დანადგარები, სვეტური ბურღვა;
გავლილი აქვს სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკა.
შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები,

გამოყენების უნარი

შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს მიღებული

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა,

შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია გამრეცხი ხსნარის სათანადო პარამეტრებით დამზადება, ცალკეული ოპერაციების
მართვა და კონტროლს ბურღვის ტექნოლოგიური პროცესების უწყვეტი წარმართვა, ჭაბურღილების
მშენებლობის პროექტირება.
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შეუძლია

სპეციფიკური

პრობლემების

გადასაწყვეტად

შესაბამისი

მიდგომის

შემუშავება,

ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია მიღებული ცოდნის შესაბამისად ბურღვის ტექნოლოგიური პროცესი ჩაატაროს
გეოლოგიურ ტექნიკური პირობების მიხედვით.
კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.

სწავლის უნარი

შუძლია მონაწილეობა მიიღოს ჭაბურღილების მშენებლობის პროექტირებაში, პროდუქტიული
ფენების გახსნაში, კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით შეუძლია უცხოურ ენაზე მოწოდებული
ინფორმაციის დამუშავება და გადმოცემა.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში.
შეუძლია დამოუკიდებლად შეისწავლოს ბურღვის ტექნიკური საშუალებები და თანამედროვე
ტექნოლოგია, ჭაბურღილების გამოცდის და ათვისების ჩატარების ხერხები.

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიულისაქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.
დამოუკიდებლად შეუძლია ნავთობის, გაზის და მყარი წიაღისეულის კვლევის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრა.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სპეციალისტი, რომელსაც
შეუძლია სხვისი მეთვალყურეობით ჭაბურღილების ბურღვის ტექნოლოგიური პროცესების ჩატარება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

ცოდნის პრაქტიკაში

იცის მყარი და თხევადი წიაღისეულის ნავთობის, წყლის და გაზის ჭაბურღილების ბურღვის
ტექნიკისა და ტექნოლოგიის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები. სრულყოფილად ფლობს
ბურღვის თანამედროვე მეთოდებს. იცის ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესების მართვა და კონტროლი. გაცნობიერებული აქვს ჭაბურღილების ბურღვისას წარმოქმნილ გართულებებთან ბრძოლის
ხერხები. იცის ჭაბურღილების მშენებლობის პროექტირება და გეოლოგიურ-ტექნიკური განრიგის
შედგენა, ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკა და ტექნოლოგია, საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია და
მართვის ტექნიკური საშუალებები, გამრეცხი ხსნარები და სატამპონაჟო მასალები, საბურღი
დანადგარების ელექტომომარაგება და ელექტრული დანადგარები, სვეტური ბურღვა.
შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული

გამოყენების უნარი

პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
შეუძლია შეძენილი ცოდნის საფუძველზე თავიდან აიცილოს და აღმოფხვრას სხვადასხვა სახის
გართულებები და განახორციელოს ბურღვის რეჟიმის მართვა და ტექნოლოგიური სიტუაციის კონტროლი; შეირჩიოს ბურღვის რეჟიმის პარამეტრები სრულყოფილად; არეგულიროს გამრეცხი ხსნარის პარამეტრები ქიმიური რეაგენტების დამატებით შესაბამისად გეოლიური ჭრილისა; აკონტროლოს და
მართოს დაცვის პრევენციული საშუალებები ჭაბურღილის ათვისების და გამოცდის დროს.
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შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული
დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე ბურღვის პროცესში გართულებების
დროს დაძლიოს სარეცხი სითხის შთანთქმები, საბურღი იარაღის ჩაჭერები, ჭაბურღილების კედლების
ჩამოქცევები. შეძენილი ცოდნის გამოყენებით შეუძლია გამოიტანოს დასაბუთებული დასკვნები და
დასახოს ღონისძიებანი სრულყოფილი ბურღვის პროცესის წარმართვისათვის.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულადდა თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა

სწავლის უნარი

შეუძლია ინფორმაცია გადასცეს სპეციალისტებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს, როგორც
მშობლიურ, ისე უცხოურ ენაზე.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
შეუძლია შეძენილი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ჩაატაროს ბურღვის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სხვადასხვა პროცესები, დაკავშირებული სიღრმეებთან და
გართულებების სახეობებთან.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკისა და ტექნოლოგიის ღრმა ცოდნა საშუალებას აძლევს შეაფასოს
ბურღვის ტექნოლოგიის სრულყოფილების დონე და მითითებები მისცეს ბურღვის რეჟიმის სწორი,
ოპტიმალური პარამეტრებით მართვისათვის.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კონვეიერების და ესკალატორის ექსპლუატაციის ტექნიკოსი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
კონვეიერებისა და ესკალატორის ექსპლუატაციის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის კონვეიერებისა და ესკალატორის ექსპლუატაციის ტექნიკოსი, რომელსაც

შეუძ-

ლია კონვეიერების, ესკალატორების და დამხმარე მოწყობილობის კვანძებისა და დეტალების შეცვლა; ავტომატიზაციის ტექნიკური
საშუალებების გამოცვლა და შეკეთება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა,
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
იცის:
სამთო, სატრანსპორტო და სტაციონარული მანქანების კონსტრუქციები, მართვის და მექანიკური სქემები; კონვეიერებისა და ესკალატორების უშუალო მოდების და ხახუნის ამძრავების მოქმედების პრინციპი, ამძრავის წევის და საწევი ორგანოს სიმტკიცის მარაგის მნიშვნელობები; მტყუნებების დიაგნოსტიკა და მათი აღმოფხვრის გზები; მექანიკური მოწყობილობის სარემონტო ციკლის სტრუქტურა და
რემონტთშორისი პერიოდის გამოთვლა; მიმდინარე, საშუალო და კაპიტალური რემონტის დაგეგმვის
და ჩატარების წესი; მექანიკურ მოწყობილობაში დეტალების ცვეთის და მისგან გამოწვეული გაუმართაობის განსაზღვრის მეთოდები; მექანიკური მოწყობილობის საკონტროლო, დამცავი და მართვის აპარატურა და მათი გამოყენება; საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესის ავტომატური კონტროლისა და მართვის საშუალებები; ავტომატური გაზომვისა და მართვის აპარატურის ექსპლუატაცია; გადატვირთვის
გარეშე ლენტური კონვეიერის ერთ დგარში ტვირთების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული საკითხები სათავო, კუდის და შუალედური ამძრავების გამოყენებით; მექანიკური მოწყობილობის ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დარღვევის ტიპიური მაგალითები და მათი თავიდან
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აცილების გზები; კომპიუტერული ტექნოლოგიები.
ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია

სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის

წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს
მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია:

კონვეიერების,

ესკალატორების

და

დამხმარე

მოწყობილობების

(ტუმბოების,

ვენტილატორების) მწყობრიდან გამოსული კვანძების დემონტაჟი და შეცვლა; მართვის სქემების
აწყობა; ელექტრულ სქემებში ახლად დამონტაჟებული აპარატურის რეგულირება და მთლიანი სქემის
გამართვა ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრის მიზნით; ელექტრომექანიკური დანადგარებისა
და დაბალი ძაბვის ელექტრული აპარატურის მონტაჟში მონაწილეობა; ავტომატიზაციის ტექნიკური
საშუალებების

(გადამწოდები,

უსაფრთხოების

საკითხებზე

კონტაქტორები,რელეები)
ზედამხედველობა;

შეკეთება

არსებული

ან

წესებისა

გამოცვლა;
და

შრომის

ნორმების

დაცვა;

კონვეიერებისა და ესკალატორების გეგმიური დაუშლელი დიაგნოსტიკის შედეგების საფუძველზე
დანადგარების საერთო ტექნიკური მდგომარეობის ანალიზი.
დასკვნის უნარი

შეუძლია

სპეციფიკური

პრობლემების

გადასაწყვეტად

შესაბამისი

მიდგომის

შემუშავება,

ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
აქვს სიტუაციის შეფასების, პრობლემის გადაჭრის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი, შეუძლია
მექანიკური მოწყობილობის ექსპლუატაციისას სხვადასხვა სიტუაციის დადებითი და უარყოფითი
მხარეების განჭვრეტა; შეუძლია საკუთარი და სხვების სამუშაოს სწორად ორგანიზება.
კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია ქართულ ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია; საჭირო ინფორმაციის მოძიება,
სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით კარგად დასაბუთებული მოსაზრებების ჩამოყალიბება; ფლობს
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; მუდმივად იღებს ინფორმაციას სფეროში არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ჟურნალებიდან, წიგნებიდან და ინფორმაციის სხვა წყაროებიდან; ფლობს უცხოურ ენას საკომუნიკაციო დონეზე და შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიული
ლიტერატურისა და სხვა სახის ინფორმაციის დამუშავება და გამოყენება.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად,
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თუმცა ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში.
შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს შემდგომი განათლების პერსპექტივები; შეუძლია დამოუკიდებლად გაიღრმავოს ცოდნა როგორც საკუთარი პრაქტიკული გამოცდილების, ასევე მოძიებული
ახალი ინფორმაციის საფუძველზე.
ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში მოქმე-დებს მათ შესაბამისად. არის დისციპლინირებული, პუნქტუალური და
კეთილგანწყობილია კოლეგების მიმართ; იცავს შრომის უსაფრთხოების ნორმებს და წესებს;
ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი
ღირებულებების შესაბამისად.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კონვეიერების და ესკალატორის ექსპლუატაციის ტექნიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
კონვეიერებისა და ესკალატორის ექსპლუატაციის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის კონვეიერების და ესკალატორის ექსპლუატაციის ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია
კონვეიერისა და ესკალატორის მონტაჟი, რემონტი და ექსპლუატაცია; სათავე, კუდისა და შუალედური ამძრავების ადგილმდებარეობის
სწორი შერჩევა, დანადგარების მუშაობის საიმედოობასა და კოროზიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საჭიროების შემთხვევაში
პრაქტიკული ღონისძებების გატარება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა

და

გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული

მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული თეორიული

პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს).
იცის:
გრძელდგარიანი კონვეიერებისა და ესკალატორების ექსპლუატაციისას მექანიკური მოწყობილობის,
მართვისა და დაცვის ელექტრულ წრედებში უწესივრობების დიაგნოსტიკა და მათი აღმოფხვრის გზები; ხახუნის
ამძრავის მუშაობის სპეციფიკა და მისი პრაქტიკული გამოყენება; სველი საკონტაქტო ზედაპირების შემთხვევაში
ამძრავის ტიპის სწორი შერჩევა; საკონტაქტო ზედაპირების ხახუნისა და ცვეთის სიდიდეზე მოქმედი ფაქტორები
და მათი რეგულირება;

სხვადასხვა აგრესიული ფაქტორის გავლენა ლითონთა კოროზიაზე; ლითონთა

კოროზიისაგან დაცვის ხერხები (ანოდური, კათოდური, ელექტროქიმიური); ტრიბოლოგიის (ხახუნი, ცვეთა,
შეზეთვა) ტექნიკური პრობლემების, საკონტაქტო ზედაპირების ხარისხობრივი მდგომარეობის გავლენა
ადგეზიური,

კოგეზიური,

ჰისტერეზისული

და

აბრაზიული

ცვეთის

მექანიზმზე;

საკონტაქტო

ზედაპირებისათვის საკომპოზიციო მასალების შერჩევა; კონვეიერებისა და ესკალატორების საიმედოობასა და
ხანგამ-ძლეობაზე მოქმედი ფაქტორები (დეტალების ცვეთა, დაღლილობა, ვიბრაცია); უსაფრთხოების ტექნიკის
წესები კონვეიერებისა და ესკალატორების ექსპლუატაციისას და მათი დარღვევის ტიპიური მაგალითები;
უსაფრთხოების წესები სხვადასხვა სახის სამუშაოების შესრულებისას; მექანიზმების ტექნიკური მონაცემების
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მოძიება, საცნობარო ლიტერატურის და გამზომი აპარატურის (გადამწოდე-ბის, გარდამქმნელების) გამოყენება.
ცოდნის

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების

პრაქტიკაში

შემოქმედები-თად გადასაწყვეტად.

გამოყენების
უნარი

შეუძლია:
გრძელდგარიანი

კონვეიერებისა

და

ესკალატორების

გამართული

ექსპლუატაციისათვის

შუალედური

ამძრავების ადგილმდე-ბარეობის და რაოდენობის სწორი შერჩევა და წევის მარაგების განსაზღვრა; საკონტაქტო
ზედაპირების ხახუნის რეჟიმებისთვის საცხი ან საკომპოზიციო მასალების შერჩევა;

კონვეიერებისა და

ესკალატორების ექსპლუატაციის რეჟიმის სწორი შერჩევა კავიტაციისა და ექსპლუატაციისას სხვა არასასურველი
მოვლენების თავიდან აცილების მიზნით; ლითონთა კოროზიისაგან დაცვის ხერხების პრაქტიკაში გამოყენება
(ანოდური და კათოდური დაცვა, ელექტროქიმიური დაცვა, ლითონთა დაცვა გარემოს დამუშავებით და სხვა);
შრომის უსაფრთხოების სწორი ორგანიზაცია კონვეიერებისა და ესკალატორების ექსპლუატაციისას, აგრეთვე
სხვადასხვა სახის სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას; გამზომი აპარატურისა და საცნობარო ლიტერატურის
შერჩევა
დასკვნის უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.
აქვს ანალიზის უნარი; საკუთარი და სხვისი საქმიანობის კრიტიკულად შეფასების უნარი; შეუძლია
პრობლემის სიღრმისეული დანახვა და მის გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომების შემუშავება, სხვადასხვა
შესაძლებლობების განხილვა და მათგან ყველაზე ოპტიმალურის ამორჩევა, მიღებული შედეგის ანალიზი და
სათანადო დასკვნის გაკეთება.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურულად და თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია ქართულ და უცხოურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია; ფლობს საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტში და სპეციალურ ლიტერატურაში.
მუდმივად იღებს ინფორმაციას სფეროში არსებული ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროებიდან. შეუძლია უცხოურ ენაზე დიალოგის წარმართვა, ენის პრაქტიკული გამოყენება, ანგარიშის მომზადება და
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წარდგენა.
სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში.
შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს საკუთარი კარიერული წინსვლა და შესაბამისად დაგეგმოს შემდგომი
პროფესიული გავითარება. შეუძლია საკუთარი ცოდნის სხვებისთვის გადაცემა.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
აქვს სურვილი და უნარი თავისი ცოდნა და გამოცდილება გაუზიაროს სხვებს. აფასებს კოლეგების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისადმი.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კალატოზი III
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
კალატოზის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის კალატოზი, რომელსაც შეუძლია დამოუკიდებლად შეასრულოს წინასწარ
დაგეგმილი სამუშაოები ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის მასალებით კედლების, ტიხრების და სხვა რთული კონსტრუქციების ასაგებად.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი
კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ
ნაბიჯებს;
აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და
ზოგადი კონცეფციების
ცოდნა: სამშენებლო საქმიანობა; სამშენებლო მასალები, შრომის და
ეკოლოგიური უსაფრთხოება; შენობის ნაწილები და სამშენებლო ნახაზები; სამშენებლო სამუშაოებისათვის: სამშენებლო დუღაბები; ინსტრუმენტები,
მექანიზმები,
მოწყობილობები; დუღაბების
მომზადება; ქვის წყობა; აგურის წყობა; წყობა ყორე და ყორებეტონისაგან; სწორი ფორმის ხელოვნური
და ბუნებრივი ქვის წყობა; სარემონტო სამუშაოები; ქვის წყობის წარმოების ორგანიზაცია; ზღუდარების, თაღების, ჭების წყობა; კედლების შემსუბუქებული წყობა;
საპირე წყობა და კედლების
მოპირკეთება, კედლების დაარმატურება. ისტორიული ნაგებობების წყობის აღდგენა-რესტავრაცია;
ხარისხის კონტროლი.
შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი,
შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები. შეუძლია შემდეგი სამუშაოების შესრულება: ქვის წყობა; ჭრის
წესები, წყობის ხერხები, გადაბმის სისტემები; აგურის წყობა, წყობა ყორე და ყორებეტონისაგან;
ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის წყობა. წყობის დაარმატურება. წყობის განაწიბურება, ნაკერების და
ნაწიბურების გამოყვანა; კედლების შემსუბუქებული წყობა; ღიობების, ზღუდარების, თაღების და
ჭების წყობა; დეკორატიული წყობა, არქიტექტურული დეტალების შესრულება; ქვის წყობის რემონტი
და რესტავრაცია; ხარისხის კონტროლი.

211

დასკვნის უნარი

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოჭრილი პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციის
ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
განსხვავებულ სიტუაციებში. ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება.
შეუძლია მცირე სამუშაო რგოლის ხელმძღვანელობა.

სწავლის უნარი

შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის
აღება.

ღირებულებები

განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი
ღირებულებების შესაბამისად.
გათავისებული აქვს პროფესიული ღირებულებები, იცავს შრომის და ეკოლოგიური
უსაფრთხოების და საწარმოო ჰიგიენის წესებს და ნორმებს. განსხვავებულ სიტუაციებში
მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მღებავი III
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მღებავის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის მღებავი, რომელსაც შეუძლია ფასადების შესაღებად ზედაპირების მომზადება და
შეღებვა, საშპალერო სამუშაოების შესრულება, სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოპირკეთებული ზედაპირების ვიზუალური
შემოწმება და ოპერაციული კონტროლის განხორციელება, შეღებვის ხარისხის მაჩვენებლების საშუალებით დეფექტების განსაზღვრა.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და
ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად
აუცილებელ ნაბიჯებს;
იცის შემდეგი საკითხები: შრომის უსაფრთხოების და ეკოლოგიის დაცვის წესები; შენობის
ნაწილები და

სამშენებლო ნახაზები; სამღებრო და საშპალერო სამუშაოებისათვის საჭირო ძირი-

თადი მასალები და მათი ფიზიკური, ქიმიური, მექანიკური თვისებები; პიგმენტების შერევისას
ფერწარმოქმნის და სამღებრო შედგენილობის დამზადების წესები; სამღებრო სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ხელის

სამარჯვეებისა და მექანიზებული ხელსაწყოების სახეები, ექსპლუატა-

ციის წესები; ლითონის ქვეშრეების დამუშავების ტექნოლოგია; კოროზიის სახეები და მათი აღმოფხვრის მეთოდები, ნებისმიერი ტიპის ლითონის ზედაპირის - თუთია, ალუმინი, სპილენძი და ა.შ. მომზადებისა და საფარის დადების მეთოდები, არალითონური ქვეშრეების: ბათქაში, ბეტონი, ხე-ტყე, მერქანი, პლასტმასი და ა.შ. დამუშავების, დაზიანებების აღმოფხვრის და საფარის დატანის ტექნიკა. იცის
მომიჯნავე

სპეციალობების (სარესტავრაციო, დეკორატიული) ძირითადი პრინციპები; ზედაპი-

რების დამუშავების, მომზადებისა და გაფორმების მეთოდები: ძველი საღებავების მოფხეკვის, მოხეხვის, დაგრუნტვის, შეფითხნვის, ლაქის მომზადებისა და დატანის შპალერის ასაკრავად ზედაპირების მომზადების, კედელსა და ჭერზე შპალერის გაკვრის სამუშაოების წარმოების ტექნო-
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ლოგიები;
ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვ ის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი,
შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები.
შეუძლია შემდეგი
სამუშაოების შესრულება: ძირითადი სამშენებლო მოწყობილობებისა და საზომი ინსტრუმენტების შერჩევა, გამოყენება, საჭიროების შემთხვევაში, მათი შეკეთებადარეგულირება; ხის,
შესაღებად;

შელესილი, რკინაბეტონის, ლითონის და სხვა ზედაპირების მომზადება,

წყლიანი და

უწყლო

საღებავების

ზედაპირებისხელის ინსტრუმენტებით და
ზეთოვანი, ემალის საღებავებით და
მომზადება და შეღებვა; სამღებრო

შედგენილობის

მექანიზებული

წესით

მომზადება და შიდა
შეღებვა;

ზედაპირების

ლაქებით შეღებვა; ფასადების შესაღებად ზედაპირების
გამოყვანით სამუშაოების

შესრულება: პანელებისა და

ფრიზების შეღებვა, ტრაფარეტით მოპირკეთება, ზედაპირის მოპირკეთება სატორსო ღრუბლებით,
ლილვაკებით და შხეფით, ზედაპირების ფაქტურული

მოპირკეთება, მინების გამქრქალება;

შეღებვის ხარისხის მაჩვენებლების საშუალებით დეფექტების განსაზღვრა; საშპალერო სამუშაოების
შესრულება: ბუბკოსა და წებოს მომზადება, ზედაპირების გაწებოვნება და მათზე ქაღალდის გაკვრა,
შპალერის მომზადება დასაწებებლად, მათი კედელზე გაკვრა, ლინკრუსტისა და რეცხვადი
შპალერების გაკვრა; სამღებრო სამუშაოების წარმოება სხვადასხვა

კლიმატურ

პირობებში;

სამღებრო სამუშაოების წარმოებისას გამოყენებული მასალების და ტექნოლოგიების გაუმჯობესების

ხერხების, მეთოდებისა და საშუალებების მოძიება; სიმაღლეზე მუშაობისას შესაბამისი

დამხმარე საშუალებების აღმართვა, მომზადება და გამოყენება; სამუშაოების დასრულების შემდეგ
მოპირკეთებული

ზედაპირების

ვიზუალური

შემოწმება

და

ოპერაციული

კონტროლის

განხორციელება.
დასკვნის გაკეთების
უნარი

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოჭრილი პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციის
ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი.
სამუშაო პროცესში ითვალისწინებს ტექნიკური მარეგულირებელი მექანიზმების, პროფესიული
ინსტრუქციების და კანონების მოთხოვნებს.
ადგილობრივი მოცემულობების შემოწმების, აზომვების შედეგების, ამინდისა და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ახდენს სამოშაოს დაგეგმვას და შეფასებას.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
განსხვავებულ სიტუაციებში. ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება.
შეუძლია ახალი

საინფორმაციო

დაკავშირებული ინფორმაციისა

ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება პროფესიასთან
და

შრომითი

კარიერის

განვითარებისთვის

საჭირო
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ინფორმაციების შეგროვება, დამუშავებადა დოკუმენტირება, მონაცემთა სისტემებით სარგებლობა,
უცხოენოვანი პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენება პრაქტიკაში და კომუნიკაციის დამყარება
სხვადასხვა დონეზე, როგორც მშობლიურ, ისე მის მიერ შესწავლილ უცხო ენაზე.
სწავლის უნარი

შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება. საინფორმაციო პროფესიული ტერმინოლოგიის

და

პროფესიაში

არსებული

სიახლეების ათვისება და გამოყენება.

ღირებულებები

განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი
ღირებულებების შესაბამისად. შეუძლია შრომის უსაფრთხოების და საწარმოო ჰიგიენის დაცვა.
იცავს გარემოს და აფასებს კოლეგების შრომას. აქვს პასუხისმგებლობა შესასრულებელი სამუშაოს
ხარისხის მიმართ.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

შემდუღებელი III
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
შემდუღებლის (ელექტრორკალური და აირალოვანი) მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის შემდუღებელი, რომელსაც შეუძლია: გამოიყენოს შავი და ფერადი ლითონების
ხელით და ნახევრადავტომატური რკალური და აირული შედუღება ქვედა ვერტიკალურ და ჭერულ მდებარეობაში, აირჩიოს
მოწყობილობა და რეჟიმის ძირითადი პარამეტრები. დამოუკიდებლად შეასრულოს რთული კონსტრუქციებისა და მილსადენების
შედუღება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების,
ზოგადი კონცეფციების

პრინციპების, პროცესებისა და

ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების

შესასრულებლად

აუცილებელ ნაბიჯებს;
მოდული ა): აქვს ელექტრორკალური ტექნოლოგიურ საფუძვლებზე დამყარებული ზოგადი
ცოდნა. დაუფლებულია მარტივი კონსტრუქციების ქვედა (0 – 600) და ვერტიკალურ (60 – 1200)
მდებარეობაში ხელით ელექტრორკალურ შედუღებას, ხელით და ნახევრადავტომატური რკალურ
შედუღებას ქვედა (0 – 600) და ვერტიკალურ (60 – 1200) მდებარეობაში. აცნობიერებს შედუღებაში მის
მიერ

გადასაწყვეტი

ამოცანების

შესასრულებლად

აუცილებელ

ნაბიჯებს

და

ხელით

და

ნახევრადავტომატური რკალურ შედუღებას ქვედა(0 – 60 ) ვერტიკალურ (60 – 120 ) და ჭერულ (120 –
0

1800)

0

მდებარეობაში, ცოდნას მასალის გვარობის და სისქის მიხედვით შედუღების მეთოდისა და

ტექნოლოგიური

პარამეტრების

შერჩევაში.

დაუფლებულია

საშემდუღებლო

სამუშაოების

უსაფრთხოების წესებს.
მოდული ბ): აქვს აირალოვანი შედუღების ტექნოლოგიურ საფუძვლებზე
ზოგადი ცოდნა. იცის აირალოვანი შედუღების

დამყარებული

ძირითადი ტექნოლოგიური პარამეტრები.
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დაუფლებულია ცოდნას მასალის გვარობის და სისქის მიხედვით შედუღების მეთოდისა და
ტექნოლოგიური პარამეტრების შერჩევაში. მიღებული აქვს ცოდნა ლითონური მასალების
აირალოვანი ჭრის მეთოდზე. დაუფლებულია საშემდუღებლო სამუშაოების უსაფრთხოების წესებს.
ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი,
შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო
მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები. შეუძლია გამოიყენოს შედუღების სპეციფიკისათვის
დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი. შეირჩიოს მასალათა დამუშავების მეთოდი,
მოწყობილობა და რეჟიმის ძირითადი პარამეტრები. დამოუკიდებლად შეასრულოს ნებისმიერი
სირთულის კონსტრუქციებისა და მილსადენების შედუღება.

დასკვნის გაკეთების

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციის
ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი.
შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში საშემდუღებლო სამუშაოებში წამოჭრილი უსაფრთხოების
პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციის არსებული წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება,
ანალიზი და გადაწყვეტა.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე

უნარი

კომუნიკაციის უნარი

განსხვავებულ სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია შედუღებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
განსხვავებულ სიტუაციებში. ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; შეუძლია უცხოური ენის პრაქტიკული
გამოყენება.
სწავლის უნარი

შეუძლია

წინასწარ

განსაზღვრული

ამოცანების

ფარგლებში

საკუთარ

სწავლაზე

პასუხისმგებლობის აღება. შეუძლია აიღოს პასუხისმგებლობა შემდგომ სწავლა–განათლებაზე;
აითვისოს შედუღებისა და ჭრის თანამედროვე მეთოდები, დახვეწოს შესრულების ტექნიკა,
გაიუმჯობესოს ჩვევები და აიმაღლოს კვალიფიკაცია.

ღირებულებები

განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი
ღირებულებების შესაბამისად. განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს შემდუღებლის პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად. კერძოდ, სამუშაოს სირთულის
ზრდასთან ერთად, მეტი პასუხისმგებლობით ეკიდება მის შესრულებას, ითვალსისწინებს რა
უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს გამო მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციების უარყოფით
შედეგებს; გააზრებული აქვს ის მძიმე ფიზიკური დატვირთვა, რასაც მოითხოვს მაღალი ხარისხით
შესრულებული რთული საშემდუღებლო ოპერაციების წარმოება, აღიარებს ჯანსაღი ცხოვრების წესს
და ზრუნავს საკუთარი ჯანმრთელობისა და ფიზიკური კონდიციის შენარჩუნება-გაუმჯობესებაზე.
მკაცრად იცავს უსარფთხოების წესებს. უვლის სამუშაო გარემოს.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კრიმინალისტი III
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60 კრედიტი (1 კრედიტი – 25 სთ)
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტის) მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია აღზარდოს თანამედროვე მოთხოვნების კრიმინალისტი, რომელიც წვლილს შეიტანს
ჩვენი საზოგადოების საზოგადოების
სამართლებრივი შეგნების მქონე საზოგადოებად გარდაქმნაში და ქვეყანაში
კრიმინალისტიკის განვითარებაში.
მოამზადოს კურსდამთავრებული, რომელსაც ექნება საგამოძიებო მოქმედებებში სისხლის სამართლის ნორმების დაცვით
მონაწილეობის უნარი, შემთხვევის ადგილის შესწავლის, მატერიალური მტკიცებულებების აღმოჩენის, ფიქსაციისა და
ამოღების უნარი.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
აქვს კრიმინალისტიკისთვის დამახასიათებელი ძირითადი პრინციპების, ზოგადი კონცეფციებისა და ფაქტების ცოდნა, აცნობიერებს
გართულულებული ამოცანების შესრულებისათვის გადასადგმელ ნაბიჯებს.
იცის: სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი პრინციპები, სამართალდამცავი და საგამოძიებო ორგანოების ადგილი აღმასრულებელი და
სასამართლო ხელისუფლების სისტემაში, მათი საქმიანობის განხორციელების კანონიერი პრინციპები, კრიმინალისტის პროფესიული
ამოცანები. იცნობს საგამოძიებო მოქმედების განხორციელების თანმიმდევრობას და გამოძიების უსაფრთხოების საკითხებს.
იცის კრიმინალისტიკური ტექნიკა და მეთოდიკა, მათ შორის ფოტო და ვიდეო ტექნიკის გამოყენებით საგამოძიებო მოქმედებების
პროცესუალური საკითხები. იცის სქემების შედგენა პირობითი ნიშნებისა და კოორდინატების გამოყენებით.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია კრიმინალისტიკის სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების გამოყენება, დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა
მიდგომების შეფასება და მათი განხორციელებისათვის სათანადო მეთოდების, ინსრუმენტებისა და მასალების შერჩევა მისადაგება.
აქვს მატერიალური მტკიცებულებების აღმოჩენისა და ფიქსაციის უნარი.
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შეუძლია:
. შემთხვევის ადგილის სქემის შედგენა, პირობითი ნიშნების კოორდინატებისა და მასშტაბების გამოყენებით;
. ნვთიერი მტკიცებულებების აღმოჩენა ფიქსაცია და ამოღება, პროცესუალურად გაფორმება, შეფუთვა
დალუქვა მათი უსაფრთხოდ შენახვა;
. დაქტილოსკოპიური კვლების აღმოჩენა, ფიქსაცია ამოღება, შეფუთვა და კვლების დაცვა;
. დაქტილოსკოპიური ბარათის შედგენა;
. დაქტილოსკოპიური კვლების ცენტრალურ ბაზაში გაგზავნა.

დასკვნის უნარი
შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი.
შეუძლია: განსხვავებულ სიტუაციებში მუშაობისას პრობლემების გადასაჭრელად საჭირო ინფორმაციით სარგებლობა; ფოტოგადაღების
შესატყვისი მეთოდის შერჩევა; არასაკმარისი ფაქტობრივი მოცემულობის გამო კვალის გამოვლინების სირთულის დროს შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება.

კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია კრიმინალისტის პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენებით .
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია კვალის აღმოჩენის, ფიქსირების საკითხებთან დაკავშირებით. ფლობს თანამედროვე
საინფორმაციო და.საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, კომპიუტერული გრაფიკის რედაქტორებს. შეუძლია კრიმინალისტიკასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის მოპოვება და გავრცელება. შეუძლია უცხო ენაზე კომუნიკაცია პრაქტიკული ამოცანების გადასაჭრელად.

სწავლის უნარი
შეუძლია წინასწარ განსაღვრულ ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება .
შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება-ფოტოგრაფული და
კომპიოტერული ტექნიკის ფლობის დონის გაღრმავება და კრიმინალისტიკის პროფესიის დასუფლებლიდ სწავლის გაგრძელება.
ღირებულებები
შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში კრიმინალისტის პრიფესიისთვის დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად მოქმედება.
გაცნობიერებული აქვს პროფესიული მუშაობის იურიდიული და ეთიკური ასპექტები. ურთიერთობისას იცავს პროფესიული ქცევის
ნორმებს და უსაფრთხოების წესებს. პასუხისმგებელია მასზე დაკისრებული სამუშაოს დროულად და ხარისხიანად შესრულებაზე.
აცნობიერებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს გადაღებული ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვის მნიშვნელობას.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კრიმინალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60 კრედიტი (1 კრედიტი – 25 სთ)
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტის) მეოთხე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია აღზარდოს თანამედროვე მოთხოვნების კრიმინალისტი, რომელიც წვლილს შეიტანს ჩვენი
საზოგადოების

სამართლებრივი შეგნების მქონე საზოგადოებად გარდაქმნაში და ქვეყანაში კრიმინალისტიკის

განვითარებაში.
მოამზადოს კურსდამთავრებული, რომელსაც ექნება საგამოძიებო მოქმედებებში სისხლის სამართლის ნორმების დაცვით
მონაწილეობის უნარი, შემთხვევის ადგილის შესწავლის, მატერიალური მტკიცებულებების აღმოჩენის, ფიქსაციისა და
ამოღების უნარი.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
აქვს კრიმინალისტიკის სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა, აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს,
იცის:
. სისხლის სამართლის მატერიალური (ზოგადი ნაწილი) და პროცესუალური ნორმები - საპროცესო მოქმედების განხორციელების
სამართლებრივი საფუძლები, მტკიცებულებათა სამართლებრივი საკითხები. გაცნობიერებული აქვს საგამოძიებო მოქმედებების
განხორციელების პროცესუალური ეტაპები;
იცის:
. კრიმინალისტიკური ტექნიკა და ტაქტიკა, კრიმინალისტიკური ბალისტიკის საფუძვლები, ტრასოლოგია. კვალწარმოქმნის
. მექანიზმები სპეციფიკა და მათთან მუშაობა;
.ექსპერტიზის სახეობები, ფორმები და პროცესუალური საკითხები;
. ექსპერტიზისათვის ჩასატარებელი ნიმუშების თემატური
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.კლასიფიკაცია და მათი მომზადება შემდგომი საჭიროებისათვის;
. კრიმინალისტიკური რეგისტრაციის სახეები და მათი მნიშვნელობა;
კვალის აღმოჩენის პროცესში გამოსაყენებელი საშუალებები და მათი გამოყენების თავისებურებები
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით
შეუძლია:
.ტრასოლოგიური, ბალისტიკური მიკრონაწილაკების ბიოლოგიურიდა სხვა კვლების აღმოჩენა, ფიქსაცია, ამოღება და მათი
პროცსუალურად გაფორმება;
.მიღებული კვლების შენახვა და უსაფრთხოდ ტრანსპორტირება;
აღმოჩენილი ნივთიერი მტკიცებულებებისა და კვლების შესახებ ცენტრალურ ბაზებში საჭირო ინფორმციის თემატიკის მიხედვით
გადაგზავნა.
დასკვნის უნარი
შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი .
შეუძლია შემთხვევის ადგილის შესწავლის საფუძველზე განსაზღვროს ობიექტის იდენტიფიცირებისათვის აუცილებელი საგამოძიებო
მოქმედებების წრე;
. აქვს უნარი, კვალის დასაფიქსირებლად მოახდინოს მისი წარმოქმნის მიზეზებისა და სპეციფიკის ანალიზი და მიღებული დასკვნის
საფუძველზე შეარჩიოს შესაბამისი საშუალებები;
.შეუძლია რთულ სიტუაციებში გადაწყვეტილების მიღება მტკიცებულებათა გამოსავლენად და დასაფიქსირებლად.
კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია კრიმინალისტის პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენება..
შეუძლია პროფესიულ საკითხებზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია. შეუძლია კომუნიკაცია პროცესში მონაწილე პირებთან.
ეფექტურად იყენებს პროფესიულ საქმიანობაში საინფორმაციო-საკომუნკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია მონაცემთა ცხრილურ
რედაქტორებთან მუშაობა.
აქვს მიღებული შედეგების ინფორმაციულად ადგილზე მიღების, დამუშავებისა და დისტანციაზე გადაცემის უნარი.
სწავლის უნარი
საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად, თუმცა ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში ;
შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს სწავლის გაგრძლების მიმართულებები კრიმინალისტიკის სფეროში .
ღირებულებები
კრიმინალისტის პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი პასუხისმგებლობით დამოკიდებულება და
ცვალებად სიტუაციებში მათ შესაბამისად მოქმედება.
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იცავს კრიმინალისტის პროფესიისათვის დამახასიათებელ ღირებეულებებს და მოქმედებს მათ შესაბამისად. პასუხისმგებლობით
ეკიდება საპროცესო მოქმედების სხვა მონაწილის პროცესუალურ უფლებებს. აცნობიერებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების
დროს მოპოვებული ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვის მნიშვნელობას. არასამსახურებრივი მიზნებისთვის არ იყენებს მიღებულ
ინფორმაციას .

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მიკროელექტრონიკის და ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების ტექნიკოსის
მეოთხე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მიკროელექტრონიკის და ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების ტექნიკოსის მეოთხე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის მიკროელექტრონიკის და ოპტოელექტრონიკის
ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია მიკრო- და ოპტოელექტრონული
ხელსაწყოების დამზადების ტექნოლოგიური პროცესების ჩატარება შესაბამისი ტექნოლოგიური დოკუმენტაციის
საფუძველზე; მიკროელექტრონული და ოპტოელექტრონულ;ი მოწყობილობების (მათ შორის საყოფაცხოვრებო
და სამედიცინო ტექნიკის) ექსპლუატაცია, დიაგნოსტიკა და რემონტი არსებული ტექნიკური და
საექსპლუატაციო წესების მიხედვით.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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აქვს თავისი პროფესიის სფეროში ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ
ცოდნა და გაცნობიერება

საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა. აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს. აქვს მიკრო- და ოპტოელექტრონული
ხელსაწყოების მახასიათებელების და მათი მიღების ტექნოლოგიური
პროცესების შესწავლის შედეგად მიღებული ცოდნა ამ ხელსაწყოების
ძირითადი პარამეტრების, საექსპლუატაციო მახასიათებლების და ტექნოლოგიური რეჟიმების შესახებ. აცნობიერებს ამ ხელსაწყოებზე შექმნილი
მოწყობილობების (მათ შორის საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო ტექნიკის)
მუშაობის პრინციპებს და მათი რემონტის საკითხებს.
შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში ინფორმაციის

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

წყაროების გამოყენება, წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად
სტრატეგიის შემუშავება და მიღებული შედეგების შეფასება. აქვს უნარი
მიღებული ინფორმაციის გამოყენებით გააანალიზოს კონკრეტული ტექნიკური პრობლემა. შეუძლია სხვადასხვა დანიშნულების (მათ შორის საყოფაცხოვრებო

და

სამედიცინო

ტექნიკის)

ელექტრონული

და

ოპტო-

ელექტრონული ხელსაწყოების მწყობრიდან გამოსული ბლოკების შეცვლა
შესაბამისი სტანდარტების დაცვით, მათი რემონტი.
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის

შემუშავება,

ალტერნატიული

შესაძლებლობების

განხილვა

და

მიღებული შედეგების ანალიზი. აქვს მიკრო- და ოპტოელექტრონული
დასკვნის უნარი

მოწყობილობების რემონტის ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევისა და
შესაბამისი დასკვნის გაკეთების უნარი.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში. ახალი საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება. პროფესი-

კომუნიკაციის უნარი

ასთან დაკავშირებული უცხო ენაზე მიღებული ინფორმაციის დამუშავება.
აქვს უნარი მათი გამოყენებით აითვისოს ახალი ტექნოლოგიები მიკრო- და
ოპტოელექტრონიკაში ელექტრონული ტექნიკის სხვადასხვა სფეროში( მათ
შორის საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო ტექნიკის) გამოსაყენებლად.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულების დამოუკიდებლად განსა-
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სწავლის უნარი

ზღვრა სხვადასხვა ვითარებაში მიკრო- და ოპტოელექტონიკის გარკვეული
მიმართულებით.

აქვს

უნარი

ხელმძღვანელის

დახმარებით

ააწყოს

ელექტრული სქემის ცალკეული (მარტივი) ნაწილი.
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიღირებულებები

ათებელ ღირებულებებს და მოქმედებს მათ შესაბამისად. ითვალისწინებს
ელექტრული

და

ოპტოელექტრონული

ხელსაწყოების

გამოყენების

სფეროებს. განუხრელად იცავს ამ ხელსაწყოების მიღების ტექნოლოგიურ
რეჟიმებს და მათი ექსპლოატაციის პირობებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
მიკროელექტრონიკის და ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის
საგანმანათლებლო პროგრამა
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მიკროელექტრონიკის და ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების ტექნიკოსის მეხუთე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის მიკროელექტრონიკის და ოპტოელექტრონიკის
ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების ტექნიკოსი, რომელსაც შეეძლება დამოუკიდებლად მიკროელექტრონული
და ოპტოელექტრონულ;ი მოწყობილობების (მათ შორის საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო ტექნიკის) სერვისული
მოსახურება არსებული ტექნიკური და საექსპლუატაციო წესების მიხედვით. შეეძლება ჩაატაროს
ტექნოლოგიური პროცესები გაარჩიოს ელექტრონული სქემები და პრაქტიკულად გამოიყენოს მონტაჟისა და
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რემონტის დროს.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან
ცოდნა და გაცნობიერება

სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს
პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს). ათვისებული
აქვს მიკრო- და ოპტოელექტრონიკის ფიზიკური საფუძვლები, მათი
გამოყენების

სფეროები

და

საზღვრები.

დამოუკიდებლად

შეუძლია

ჩაატაროს ტექნოლოგიური პროცესები, გაარჩიოს სქემები და გამოიყენოს
პრაქტიკულად მონტაჟის და რემონტის დროს. გაცნობიერებული აქვს
ელექტრონული მრეწველობის ეკონომიკის სპეციფიკა.
შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის
ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
მიკრო- და ოპტოელექტრონიკაში მიღებული თეორიული და პრაქტიკული
ცოდნის გამოყენების საფუძველზე შეუძლია ელექტრონული სქემების
დამოუკიდებლად აწყობა და მათი გამოყენება ტექნიკის სხვადასხვა
დარგებში.
შეუძლია გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.

დასკვნის უნარი

შეუძლია განსაზღვრული დანიშნულების ელექტრონული ხელსაწყოების
შექმნის პრობლემის გაცნობიერება. ამ მიზნით შესაბამისი მონაცემების
დამუშავება, შესაბამისი ანალიზის ჩატარება და დასაბუთებული დასკვნის
გამოტანა შესრულებული სამუშაოს შესახებ.
შეუძლია ელექტრონული ტექნიკის სფეროში იდეებისა და ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და თანმიდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის

კომუნიკაციის უნარი

გამოყენებით; თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების

გამოყენება;

შეუძლია

უცხოურ

ენაზე

მიკრო-

და

225

ოპეტოელექტრონიკის საკითხებზე ინფორმაციის გაცემა და შესაბამისი
ანგარიშის წარდგენა. აქვს დარგში მიღებული ცოდნის გაზიარების უნარი.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ

ვითარებაში

მიკრო-

და

ოპტოელექტრონიკის

სხვადასხვა მიმართულებით. აქვს უნარი მიღებული ცოდნის საფუძველზე
სწავლის უნარი

განსაზღვროს ამ მიმართულებების პერსპექტიულობა და მათი გამოყენების
მნიშვნელობა.
შეუძლია შეაფასოს და სხვებს გაუზიაროს პროფესიული საქმიანობისათვის

ღირებულებები

დამახასიათებელ ღირებულებებთან თავისი და სხვათა დამოკიდებულება.
გაცნობიერებული აქვს მიკრო- და ოპტოელექტრონიკის დარგისათვის
დამახასიათებელი

ღირებულებები

(ტექნოლოგიური

დისციპლინის,

ეკოლოგიური უსაფრთხოების, ეთიკური ნორმების, გუნდური მუშაობის
პრინციპების დაცვა და სხვ.) და მიღებულ გამოცდილებას უზიარებს სხვას.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მშენებლობის მწარმოებელი - 040651
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მშენებლობის მწარმოებლის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
თეორიულად შეასწავლოს სტუდენტებს და განუვითაროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები შემდეგ საკითხებში: ბიზნესის საფუძვლები;
სამშენებლო ბიზნესის საფუძვლები; ბიზნესის რესურსები და ფაქტორები; ბიზნესის დაგეგმვა და სამეწარმეო გარემო;
ორგანიზაციის დაგეგმარება, სტრუქტურა და კომუნიკაცია; მცირე და საშუალო სამშენებლო ბიზნესის განვითარებისათვის
არსებული ზოგადი საჭიროებების, მათი განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური და ადამიანური რესურსები.
სამშენებლო კონსტრუქციული ელემენტების იდენტიფიცირება, სამშენებლო მოედანზე არსებული სამუშაო პროცესის შეცვლა
საჭიროების მიხედვით; მოწოდებული საშენი მასალებისა და ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი საბუთების შემოწმება
საპროექტო მონაცემებთან მიმართებაში. სამუშაოთა პროცესესებში ჩართული ჯგუფის, ბრიგადის მართვა და უსაფრთხოების
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ნორმების დაცვის კონტროლი

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ
გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძვლებზე დამყარებული
ცოდნა, აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის
ზოგადი შესაძლებლობებს.

იცის:

 ბიზნეს-მათემატიკის, ბიზნეს-კომუნიკაციების, კომპიუტერული
ტექნოლოგიების, ინგლისური ენის საწყისი კურსის პროგრამები;

 სამშენებლო ბიზნესის საფუძვლები, ბიზნეს გარემო, ბიზნესის რესურსები
და ფაქტორები, სამშენებლო ბიზნესის დაგეგმვა და სამეწარმეო გარემო;

 სამშენებლო საწარმოების ორგანიზაციული კულტურა, ორგანიზაციის






ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დაგეგმარება, სტრუქტურა და კომუნიკაცია;
კარიერის მენეჯმენტი, ორგანიზაციის განვითარება, პროფესიული,
პერსონალური და კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები, სამშენებლო
ბიზნესისათვის საჭირო საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოება, საოფისე
პროგრამები, ინტერნეტის გამოყენება, ელექტრონული ფოსტის
გამოყენება;
სამშენებლო მასალების, ნაკეთობებისა და კონსტრუქციული
ელემენტების გამოყენების და დასაწყობების სპეციფიკა სამშენებლო
მოედანზე;
კონსტრუქციული ელემენტების ტიპები, კონსტრუქციული ელემენტის
საორიენტაციო ზომების დადგენა და შედარება სამშენებლო მოედანზე
არსებულთან;
მარტივი ხელსაწყო იარაღებით გრუნტის დათვალიერება, სამშენებლო
პროცესების ხანგრძლივობისა და მუშათა საჭირო რაოდენობის
განსაზღვრა, აცნობიერებს სამშენებლო ნორმების მონაცემების
მნიშვნელობას.

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა შეუძლ ია:
და შესრულების პროცესში
გამოყენოს სათანადო ინფორ–
 განსაზღვროს და ააგოს ფუნქციონალური დამოკიდებულებები,
მაციის წყაროები, შემუშაოს
გაანალიზოს და გამოიყენოს შედეგები დანიშნულებისამებრ.
სტრატეგია წამოჭრილი
 გამოიყენოს ბიზნესის საფუძვლებისა და მცირე სამშენებლო ბიზნესის
სპეციფიკური ამოცანის
წარმოების პრინციპების ცოდნა მცირე მოცულობის სამუშაოების
დასაძლევად და შეაფასოს
დასაგეგმად.
მიღებული შედეგები
 დაგეგმოს და განავითაროს საქმიანი ურთიერთობები სამშენებლო
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შესრულებული სამუშაოს
გასაუმჯობესების მიზნით.









დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება, ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა
და მიღებული შედეგის
ანალიზი.

ბიზნესში მიმდინარე საწარმოო პროცესების სპეციფიური ხასიათიდან
გამომდინარე.
ხელი შეუწყოს ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბებასა და
განვითარებას, განავითაროს კვალიფიციური ბიზნეს კომუნიკაციები
პარტნიორებთან და კოლეგებთან.
სამეწარმეო საქმიანობის მარკეტინგული უზრუნველყოფა.
დაგეგმოს საწარმოო პროცესში მონაწილე ადამიანური რესურსებისა და
პერსონალური კარიერა და იზრუნოს განვითარებაზე.
გაითვალისწინოს სამშენებლო ბიზნესის თავისებურებანი ამ პროცესთან
მიმართებაში, შექმნას ჩატარებული და სამომავლო სამშენებლო
სამუშაოების მონაცემთა ბაზა.
დაადგინოს საძირკვლის ფორმა, მისი ფართობი და ჩაღრმავება.
მოწოდებული საშენი მასალებისა და ნაკეთობების ხარისხის
დამადასტურებელი საბუთების შედარება-შემოწმება.
სამუშაოთა პროცესესებში ჩართული ჯგუფის, ბრიგადის მართვა და
უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე კონტროლი.

აქვს:

სამშენებლო ბიზნესთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად
და ზოგადი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო პროფესიული
ანალიზისა და დასკვნების უნარი;
 პრაქტიკულ სამშენებლო საქმიანობაში ავტონომიური აზროვნების,
სიტუაციური ანალიზის საფუძველზე პერსონალური მიზნების
განსაზღვრისა და დასახვის უნარი;
 სამეწარმეო პროექტის შემუშავების პირობების განსაზღვრის უნარი;
 მცირე და საშუალო სამშენებლო ბიზნესის განვითარებისათვის არსებული
ზოგადი საჭიროებების, მათი განხორციელებისათვის აუცილებელი
მატერიალური და ადამიანური რესურსების განსაზღვრის უნარი;
 შეუძლია მის მიერ ჩატარებული თეორიული გამოთვლების შედეგების
საფუძველზე შეცვალოს სამშენებლო ნორმებით დასაშვები მასალის
სიმტკიცის მახასიათებლები, დაასაბუთოს და გააკეთოს დასკვნა და
წარადგინოს მისეული ხედვა ანგარიშის ან ინფორმაციის სახით.
შეუძლია ზეპირი და
შეუძლია:
წერილობითი კომუნიკაცია
 სხვადასხვა სიტუაციებში მშენებლობის პროცესის უწყვეტი
პროფესიასთან დაკავშირებულ
წარმართვისათვის სრულფასოვნად გამოიყენოს თანამედროვე
საკითხებზე ცვალებად
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები;
სიტუაციებში, ახალი საინფორ პროფესიული საქმიანობისას კომუნიკაციია წარმართოს ზეპირად და
მაციო და საკომუნიკაციო
წერილობით მშობლიურ და ინგლისურ ენაზე.
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ღირებულებები

ტექნოლოგიების დამოუკი–
დებლად ათვისება, უცხოურ
ენაზე მიღებული პროფესიას–
თან დაკავშირებული ინფო–
რმაციის დამუშავება.
შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების დამოუ–
კიდებლად განსაზღვრა
განჭვრეტად, თუმცა ნაწილო–
ბრივ ცვალებად, ვითარებაში.
პასუხისმგებლობით ეკიდება
პროფესიული საქმიანობისა–
თვის დამახასიათებელ
ღირებულებეს და ცვალებად
სიტუაციებში მოქმედებს მათ
შესაბამისად.

შეუძლია:
 მისი პროფესიული ცოდნის შემდგომი განვითარების მიმართულების
განსაზღვრა;
 უახლესი ინფორმაციის მოპოვება, მასალებისა და ტექნოლოგიების
შესწავლა, გათავისება, იდენტიფიცირება, მოდიფიცირება, გაზიარება,
კრიტიკული ანალიზი და არგუმენტირებული დასაბუთება.
შეუძლია:






საქმიანი დამოკიდებულება დაამყაროს ხელმძღვანელებსა და
კოლეგებთან;
საერთო საქმეზე პიროვნული პასუხისმგებლობის აღების უნარი.
აქვს პატივისცემის გრძნობა კოლეგებისა და პარტნიორების
მოსაზრებებისადმი;
პასუხისმგებლობის გრძნობა პროფესიული საქმიანობისადმი.
მოქმედებს სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით , პროფესიული
ეთიკის ფარგლებში , უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების მქონე
გარემოს შესაქმნელად.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მშენებლობის მწარმოებელი - 040651
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მშენებლობის მწარმოებლის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი










მისცეს სტუდენტებს თეორიული ცოდნა და განუვითაროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები შემდეგ საკითხებში:
სამშენებლო წარმოების პროცესების ორგანიზაცია და მართვა; რესურსების, საქონლისა და სამომხმარებლო ბაზრები;
მომხმარებლების მომსახურების ძირითადი პრინციპები; ბიზნეს-გარემოზე სხვადასხვა ფაქტორების გავლენის იდენტიფიცირება და
შეფასება; სამშენებლო ტექნოლოგიური პროცესები; სამშენებლო მასალათა გამძლეობის საკითხები; საინჟინრო-სამშენებლო
მექანიკის სპეციალური საკითხები; სამშენებლო კონსტრუქციების ტიპები და მათი წარმოების, მონტაჟისა და ექსპლუატაციის
პროცესი; სამშენებლო წარმოების პროცესში შრომის დაცვისა და მშენებლობის უსაფრთხოების ნორმები; მშენებლობის
ბიზნესისათვის დამახასიათებელი ძირითადი თეორიების, კონცეფციების, პრინციპების ცოდნა და მათი ძირითადი არსის
გაცნობიერება დაგეგმვის პროცესში; აუდიტის პრონციპები; ბიზნეს ერთეულის საქმიანობაში აუდიტის როლისა და ფუნქციის
ცოდნა და პროცესის განხორციელება; ეკონომიკისა და ბიზნესის სახელმწიფო რეგულირება; ბიზნესის მარეგულირებელი
კანონმდებლობასაცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამრეწველო შენობების დაპროექტების ძირითადი მეთოდები და
პრინციპები;
შეძლოს: სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით შენობის ინტერიერის შიდა სივრცის მოწყობა, შეცვლა, გადაკეთება; არსებული
არქიტექ–ტურული გარემოს ანალიზი და საკუთარი არქიტექტურული ვერსიის შეთავაზება; სპეციალური ხელსაწყო–იარაღების
გამოყენებით, კონსტრუქციებისა და ნაგებობების გამოცდა,რათა შემდგომში მან შეძლოს მათზე გამოკვლევების ჩატარება, აღდგენა
რეკონსტრუქცია თანამედროვე ხერხების და მეთოდების გამოყენებით.
გამოუმუშაოს უნარი ახალი ტექნოლოგიების შესწავლის, გათავისების, გაზიარებისა და კრიტიკული ანალიზის. პროფესიული
ბიზნეს ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოდიფიცირების, არგუმენტირებული
დასაბუთების,
ცვლილებებთან
დაკავშირებული გადაწყვეტილებების საჭიროების ანალიზის, დასკვნების გაკეთებისა და ქმედითი ღონისძიებების ჩატარების;
ბიზნესთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად და გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო
პროფესიული
ანალიზისა და დასკვნების; პრაქტიკულ
საქმიანობაში ავტონომიური დასკვნების გაკეთების; სიტუაციური ანალიზის
საფუძველზე პერსონალური მიზნების განსაზღვრისა და დასახვის; პროფესიული დასკვნების საფუძველზე მატერიალური
საჭიროებებისა და მათი განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური და ადამიანური რესურსების განსაზღვრის.
განუვითაროს პატივისცემის გრძნობა მორალური, ეთიკური, კულტურული და სამართლებრივი ნორმებისადმი; სამართლიანი
საქმიანი ურთიერთობების წარმართვის და დაცვის უნარი; პიროვნული პასუხისმგებლობის აღების უნარი საერთო საქმეზე;
უზრუნველყოს სწავლებისა და სწავლის მაღალი ხარისხი, რათა მისცეს სტუდენტებს ის ცოდნა და უნარები, რომელიც
უზრუნველყოფს მათ მშენებლობის ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში დასაქმების მრავალფეროვანი შესაძლებლობით.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

პროფესიულ საქმიანობასთან
დაკავშირებული მრავალმხრივი
და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და პრაქტიკული
ცოდნა, აცნობიერებს
პროფესიული საქმიანობის
შესაძლებლობებს (საზღვრებს).

იცის:
 მათემატიკური სტატისტიკისა და ალბათობის თეორიის, საინჟინრო მექანიკის
საფუძველზე შენობა–ნაგებობათა სტატიკურ დატვირთვებზე გაანგარიშება;
 არქიტექტურული სივრცის ხედვა და ამ სივრცის სწორად ათვისების მეთოდები;
 სამშენებლო კონსტრუქციების გაანგარიშების რაოდენობრივი სამშენებლო ხაზვა,
გეოდეზია, სამშენებლო მასალების სახეობები და მათი წარმოების პროცესი;
 სამშენებლო ტექნოლოგიური პროცესები, მასალათა გამძლეობის საკითხები,
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სამშენებლო მექანიკის სპეციალური საკითხები, სამშენებლო კონსტრუქ-ციების
ტიპები და მათი წარმოების, მონტაჟისა და ექსპლუატაციის

პროცესის

საკითხები;
 სამშენებლო წარმოების პროცესში შრომის დაცვისა და მშენებლობის
უსაფრთხოების ნორმები;
 მშენებლობის წარმართვის ორგანიზაციული ფორმები და მართვის მეთოდები,
სახარჯთაღრიცხვო დოკუ-მენტაციის შედგენა, სამოქალაქო და სამრეწველო
დანიშნულების ობიექტებში წყალსადენების, წყალანირებისა და
თბოაირმომარაგების სისტემების მოწყობა;
 აცნობიერებს: თანამედროვე მეთოდებითა და ტექნოლოგიებით შენობა–ნაგებობათა
დაპროექტების ოპტიმალური ხერხების შერჩევის მნიშვნელობას და ეძებს
რაცინალური გადაწყვეტილებებს;
 ბიზნესგარემოზე სხვადასხვა ფაქტორების გავლენების იდენტიფიცირება და
შეფასება, მეწარმეობის საფუძვლები;
 მშენებლობის მენეჯმენტის ორგანიზების პრინციპები, ზოგადი მენეჯმენტი,
მშენებლობის პროცესის დაგეგმვა, ბიზნესის დაგეგმვა, მშენებლობის
ბიზნესისათვის დამახასიათებელი ძირითადი თეორიების, კონცეფციების,
პრინციპების ცოდნა და მათი ძირითადი არსის გაცნობიერება დაგეგმვის
პროცესში;
 მშენებლობის მენეჯმენტი: ორგანიზების პრინციპები, რესურსების მდგარადi
განვითარებისათვის სტრატეგიული მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები.
ადამიანური რესურსების მართვა (ადამიანური რესურსების მდგარადი
განვითარებისათვის სტრატეგიული მენეჯმენტის ძირითადი პრინ-ციპები).
ფინანსური მენეჯმენტი; საბუღალტრო აღრიცხვა; აუდიტის პრინციპები;
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალური პროგრამები:-საკომუნიკაციო
ინგლისური ენა.
აცნობიერებს:
 სამშენებლო წარმოების პროცესების მნიშვნელობასა და როლს ქვეყნის
ეკონომიკის განვითარებაში;
 თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოც-დილების როლს საქმიანობის
წარმატებსათვის;
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 სამშენებლო ბიზნესის მწარმოებელის ფუნქციის მნიშვნელობას.
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების ფართო
სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.

აქვს:
 სამშენებლო მასალებისა და კონსტრუქციების იდენტიფიცირების, საჭიროების
კრიტიკული ანალიზის, ხასიათისა და ტიპების დადგენის ხარისხის
განსაზღვრის და მოხმარების პირობების დადგენის უნარი;
 სამშენებლო ტექნოლოგიური პროცესების ( მოსამზადებელი სამუშაოები, მიწის
სამმუშაოები, საძირკვლის მოწყობა, ქვის სამუშაოები, ბურულის და
მოპირკეთების სამუშაოები...) მართვის, კონკრეტულ ოპერაციებთან
დაკავშირებული პრაქტიკული საქმიანობის დაგეგმვა- აღსრულების უნარი;
 შესაბამისი პროცედურებისა და პრინციპების გამოყენების საფუძველზე;
მომხმარებლის საჭიროებების შესწავლის, სამომხმარებლო ბაზრის
განსაზღვრის, ექსპლუატაციის ფინანსური და ტექნიკური საშუალებების
შეფასების, სხვა სააღრიცხვო ოპერაციების განხორციელების და მონაცემთა
ბაზის შექმნის უნარი; პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირების,
მოძიების, ანალიზის და გადაწყვეტილების არგუმენტირების ექსპლუატაციის
ფინანსური და ტექნიკური საშუალებების შეფასების უნარი;

დასკვნის
უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა,
მათი გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტფიცირება და
ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.

შეუძლია :
 საფრთხეების დადგენა, სიტუაციური ანალიზი, უსაფრთხოების სტანდარტების
დაცვის პირობების განსაზღვრა;
 სამშენებლო ობიექტზე ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობების წარმოებისას
დაშვებული შეცდომების კორექტირება;
 ახალი სამშენებლო პროცესის დამოუკიდებლად დაწყება;
 სამუშაოთა პროცესებში ჩართული ჯგუფის, ბრიგადის ზედამხედველობის და
უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე კონტროლის გაწევა, უსაფრთხო გარემოს
შექმნა და დაცვა.
აქვს:
 მშენებლობის წარმოებასთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად და
გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო პროფესიული ანალიზი და დასკვნების
გაკეთების უნარი;
 სიტუაციური ანალიზის საფუძველზე პერსონალური მიზნების განსაზღვერისა და
დასახვის უნარი;
 მატერიალური საჭიროებებისა და მათი უზრუნველ-ყოფისათვის აუცილებელი
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რესურსის განსაზღვრის, სამეწარმეო პროცესის პირობის განსაზღვრის და
სათანადო დასკვნის გამოტანის უნარი.
კომუნიკაცი
ის უნარი

სწავლის
უნარი

ღირებულებ
ები

შეუძლია იდეებისა და
აქვს :
ინფორმაციის სტრუქტური–
 ჯგუფური მუშაობის პირობებში ეფექტური კომუნიკაციის, პროფესიული
რებულად და თანმიმდევრულად
ინფორმაციის მოპოვების ანალიზისა და გავრცელების უნარი;
გადაცემა სპეციალისტებისა და
 ზეპირი, წერილობითი და ვიზუალური ფორმით გამოიყენოს თანამედროვე
არასპეციალისტებისათვის
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებები მშობლიურ და ინგლისურ
ხარისხობრივი და რაოდენობრივი
ენაზე.
ინფორმაციის გამოყენებით.
იყენებს თანამედროვე საინფორმა–
ციო და საკომუნიკაციო ტექნოლ–
ოგიებს. შეუძლია უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია საკუთარი სწავლის
შეუძლია:
მიმართულებების განსაზღვრა
 მისი პროფესიული ცოდნის შემდგომი განვითარების მიმართულების
ცვალებად და გაუთვალის–
განსაზღვრა, ახალი მასალებისა და ტექნოლოგიების შესწავლა-გათავისება,
წინებელ ვითარებაში.
გაზიარება და კრიტიკული ანალიზი;
 პროფესიული ბიზნესინფორმაციის იდენტიფიცირება -მოდიფიცირება.
აფასებს თავისი და სხვების
შეუძლია:
დამოკიდებულებას პროფესი–
 კოლეგებისა და პარტნიორების პროფესიონალიზმის პატივისცემა;
ული საქმიანობისათვის დამა–
ხასიათებელ ღირებულებებთან
 მორალური, ეთიკური, კულტურული და სამართლე–ბრივი ნორმების დაცვა და
და უზიარებს სხვებს.
პატივისცემა, საერთო საქმეზე პიროვნული პასუხისმგებლობა.


იცის შრომის უსაფრთხოებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის ნორმატიულ
აქტები და დებულებები და მოქმედებს მათი გათვალისწინებით.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მწარმოებელი - 040669
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მწარმოებლის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მწარმოებელი, რომელსაც შეუძლია შეასრულოს
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წინასწარი საპროექტო მოკვლევის, პროექტირების და მშენებლობის სამუშაოები.
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საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ
გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძვლებზე დამყარებული
ცოდნა, აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის ზოგად
შესაძლებლობებს.

იცის:

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა
და შესრულების პროცესში
გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის დასაძლევად და
შეფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს
გასაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება, ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა და
მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად ათვისება,
უცხოურ ენაზე მიღებული
პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება.

შეუძლია:

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების

აქვს უნარი:

დასკვნის
უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

 აუცილებელი საგნების (სამშენებლო ხაზვა, სამშენებლო მასალები,
გეოდეზია, თეორიული მექანიკა, მასალათა გამძლეობა) თეორიული
საკითხები, რომელიც არის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების საშუალო
სირთულის კონსტრუქციების შესწავლის საფუძველი.
 აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს და
შეუძლია დასმული პროფესიული ამოცანების გადაწყვეტა.
 ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებში შესასრულებელი სამუშაოს დაგეგმვის,
დაპროექტებისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს დარგის
თანამედროვე მიღწევები;
 შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის გადასაჭრელად
და შეაფასოს მიღებული შედეგები შესასრულებელი სამუშაოს
გასაუმჯობესებლად.

შეუძლია:



სპეციფიკური პროფესიული ამოცანებისა და პრობლემების
გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება;
ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის
ანალიზი.

აქვს უნარი:
 კომუნიკაციისა ზეპირი, წერილობითი და ვიზუალური ფორმით თავისი
პროფესიული საქმიანობის შესახებ, როგორც მშობლიურ ასევე ინგლისურ
ენაზე;
 საინფორმაციო ტექნოლოგიების სრულფასოვანი გამოყენების, როგორც
საკომუნიკაციო და სასწავლო ინსტრუმენტის;
 ჯგუფური მუშაობის პრინციპების გამოყენებით ეფექტურად მუშაობის;
 პროფესიული ინფორმაციის მოპოვების, ანალიზისა და გავრცელების.

 ახალი ინფორმაციის მოპოვების;
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ღირებულებები

დამოუკიდებლად განსაზღვრა
განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად,
ვითარებაში.

 მასალებისა და ტექნოლოგიების შესწავლის, გათავისების, გაზიარებისა და
კრიტიკული ანალიზისა;
 პროფესიული ბიზნეს–ინფორმაციის იდენტიფიცირების;
 მოდიფიცირების გამოყენების შემთხვევაში არგუმენტირებული
დასაბუთების.

პასუხისმგებლობით ეკიდება
პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად.

გააჩნია:






პატივისცემის გრძნობა კოლეგებისა და პარტნიორების მოსაზრებებისადმი,
მორალური, ეთიკური, კულტურული და სამართლებრივი ნორმებისადმი;
სამართლიანი საქმიანი ურთიერთობების წარმართვისა და დაცვის
უნარი;
პიროვნული პასუხისმგებლობის აღების უნარი საერთო საქმეზე.
სათანადოდ აფასებს ჰიდროტექნიკოს მშენებელთა ეთიკის ნორმებს.
იცნობს უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის ნორმებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მწარმოებელი - 040669
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალფიკაცია
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ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მწარმოებლის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს ჰიდროტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია შეასრულოს ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მოკვლევის,
პროექტირების და მშენებლობის სამუშაოები.
აქვს უნარი გაიანგარიშოს ჰიდროტექნიკურ ნაგებობზე მოქმედი დატვირთვები .შეასრულოს კონტრფორსული კაშხალების
კონსტრუქციების გაანგარიშება.შეადგინოს არხების კონსტრუქციებისა და მოპირკეთების სქემები, ჰიდროდინამიკური ბადისა და
დრენაჟების სქემები და საერთო შეფასებები.თაღოვანი და კონტრფორსული კაშხალების კონსტრუქციები და სქემები. სამშენებლო
კონსტრუქციებში შეერთების კვანძებისა და ცალკეული ელემენტების კვეთები.
შეასრულოს ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაზე მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების ორგანიზაცია და მექანიზაცია, საავტომობილო
და სარკინიგზო გზების მშენებლობის ასპექტები. მიწის და კლდის სამუშაოები, ხიმინჯები, ზღუდარები და ჰიდროტექნიკური ბეტონი.
აწარმოოს ბურღვა–აფეთქებითი სამუშაოების ორგანიზაცია. განსაზღვროს ასაფეთქებელი საშუალებები. უსაფრთხოების ტექნიკა ბურღვა–
აფეთქების დროს.ბეტონის ნარევის ჩაწყობის მექანიზაცია და ორგანიზაცია. ჩაწყობილი ბეტონის მოვლა.ქვს ცოდნა თანამედროვე სამშენებლო
მანქანებისა და მექანიზმების კონსტრუქციების, მუშაობის პრინციპების და ექსპლუატაციის თავისებურებების შესახებ.
VII. დასაქმების სფერო: მეხუთე საფეხურის ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მწარმოებელი დასაქმდება ჰიდროტექნიკური ნაგებობების
საპროექტო ორგანიზაციებში, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებარე, საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო ობიექტებზე,
შესაბამისი კვალიფიკაციით.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან
დაკავშირებული მრავალმხრივი
და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და პრაქტიკული
ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

აქვს:
 ჰიდროტექნიკურ მშენებლობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი
სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა;
 იცის ჰიდროტექნიკურ ნაგებობზე მოქმედი დატვირთვების სახეები
(წყლის ჰიდროსტატიკური, ჰიდროდინამიკური, ფილტრაციული,
ტალღური, ყინულისა),
ნატანის
წნევების სქემები და სეისმური
დატვირთვები;
 კონსტრუქციების მუშაობის პირობები;
 არხების კონსტრუქციების, მოპირკეთებისა და ჰიდროდინამიკური
ბადის სქემები;
 არაკლდოვან ფუძეზე აგებულ ნაგებობათა ფუძეებში ფილტრაციის
საკითხები;
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 სამშენებლო კონსტრუქციები და მათი წარმოების ტექნოლოგიები;
 ჰიდროტექნიკურ
მშენებლობაზე
მოსამზადებელი
სამუშაოების
ჩატარების ორგანიზაცია და მექანიზაცია, საავტომობილო და
სარკინიგზო გზების მშენებლობის ასპექტები;
 მიწის და კლდის სამუშაოები, ხიმინჯების სახეები, ზღუდარები და
ჰიდროტექნიკური ბეტონი;
 ბურღვა–აფეთქებითი სამუშაოების წარმოების ორგანიზაცია, ასაფეთქებელი
ნივთიერებები. ასაფეთქებელი საშუალებები, უსაფრთხოების ტექნიკა
ბურღვა–აფეთქების დროს;
 დაჭაობებული მიწების ამოშრობითი სამუშაოების წარმოების მექანიზაცია
და ორგანიზაცია;
 ჰიდროტექნიკური ბეტონი და მისი ტრანსპორტირება. ბეტონის ნარევის
ჩაწყობის მექანიზაცია და ორგანიზაცია. ჩაწყობილი ბეტონის მოვლა.
ბეტონის ნარევის გამყარება. ვიბრატორები;
 აქვს ცოდნა თანამედროვე სამშენებლო მანქანებისა და მექანიზმების
მუშაობის პრინციპებისა და ექსპლუატაციის თავისებურებების შესახებ;
 ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული
მენეჯმენტის სპეციფიკური საკითხები;
 ჰიდრორესურსების, ჰიდროლოგიისა და ჰიდრავლიკის საკითხები.
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების ფართო
სპექტრის გამოყენება
აბსტრაქტული პრობლემების
შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.

დასკვნის
უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული
პრობლემების ამოცნობა, მათი
გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება და
ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების

შეუძლია:
 მიღებული თეორიული ცოდნის გამოყენება ჰიდროტექნიკური
ნაგებობების პროექტირებისა და მშენებლობის პროცესში;
 შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება
ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში მოსამზადებელი და ძირითადი
სამუშაოების წარმოებისას;
 წამოჭრილი
სირთულეების ხასიათის განსაზღვრა აბსტრაქტული
პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად;
 პროექტირება და სათანადო გათვლების გაკეთება ჰიდროტექნიკური
ნაგებობების მშენებლობისას.

შეუძლია:
 ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული
პრობლემების გადაჭრა;
 პროფესიული ანალიზი და დასკვნის გაკეთება შესასრულებელი
ჰიდროტექნიკური სამუშაოების გასაუმჯობესებლად;
 მატერიალური საჭიროებებისა და მათი უზრუნველყოფისათვის
აუცილებელი რესურსებისა და სამეწარმეო პროექტის პირობების
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გაკეთება.

განსაზღვრა.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის აქვს უნარი
სტრუქტურირებულად და
 მშენებლობის წარმოების სხავასხვა სიტუაციებში მოიძიოს და
თანმიმდევრულად გადაცემა
გამოიყენოს
თანამედროვე
საინფორმაციო
და
საკომუნიკაციო
სპეციალისტებისა და
ტექნოლოგიები;
არასპეციალისტებისათვის
 დაამყაროს
კავშირი
ჯგუფური
მუშაობის
პირობებში
ხარისხობრივი და რაოდენობრივი
პროფესიონალებთან და არაპროფესიონალებთან.
ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.
შეუძლია უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის
წარდგენა.

სწავლის უნარი

შუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების განსაზღვრა
ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებთან
და უზიარებს სხვებს.

შეუძლია:
 ახალი მასალებისა და ტექნოლოგიების
შესწავლა, გათავისება და
კრიტიკული ანალიზი;
 პროფესიული ბიზნეს-ინფორმაციის იდენტიფიცირება, მოდიფიცირება,
ახალი გადაწყვეტილებების საჭიროების ანალიზი და მიღება.

იცავს:

 მორალურ, ეთიკურ, კულტურულ და სამართლებრივ ნორმებს.
 აქვს - სამართლიანი საქმიანი ურთიერთობებისადმი პოზიტიური







დამოკიდებულება საერთო საქმეზე;
პიროვნული პასუხისმგებლობის აღების უნარი;
პატივისცემის
გრძნობა
კოლეგებისა
და
პარტნიორების
პროფესიონალიზმისადმი და მათდამი ნდობა;
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის პროცესში გარემოს
დაცვისა
და
უსაფრთხოების
ნორმებისადმი
პროფესიული
დამოკიდებულება;
აფასებს საკუთარ და სხვათა დამოკიდებულებას პროფესიული
საქმიანობის ღირებულებებისადმი;
აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა;
იცავს გუნდური მუშაობის პრინციპებს, წარმართავს საქმიან
ურთიერთობებს.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლ–ტექნიკოსი - 040668
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალფიკაცია
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ–ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ–
ტექნიკოსი, რომელიც შეძლებს
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების კვლევა–ძიებასთან,
დაპროექტებასთან, აგებასთან, საინჟინრო აღჭურვასთან, ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული საკითხების
გადაჭრას კომპეტენციის ფარგლებში და
მოტივირებული
იქნება თავის საქმიანობაში პროფესიული
თვალსაზრისით წინსვლაზე.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ
გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძვლებზე დამყარებული
ცოდნა, აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის ზოგად
შესაძლებლობებს.

იცის:
 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის ფაქტობრივ
გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა.
 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების ძირითადი
პრინციპები და ნორმატიული მოთხოვნები;
 ადგილობრივი და იმპორტირებული საგზაო სამშენებლო მასალების
ძირითადი ფიზიკურ–მექანიკური თვისებები, მათი გამოყენების
სფეროები და ეკონომიკური მიზანშეწონილობა;
 მასალათა გამძლეობასა და სამშენებლო მექანიკის საფუძვლები.
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 ხელოვნური ნაგებობების სახეები, მათი გამოყენების სფეროები და
ეკონომიკური მიზანშეწონილობა;
 საგზაო და აეროდრომის საფარების ტიპიური კონსტრუქციები, მათი
გამოყენების სფეროები და ეკონომიკური მიზანშეწონილობა;
 საგზაო მშენებლობის ძირითადი ტექნოლოგიური მეთოდები და მათ
განსახორციელებლად საჭირო მანქანა მექანიზმები;
 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მოვლა შენახვის ძირითადი
მეთოდები და მათ განსახორციელებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმები;
 აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს:
 გრუნტულ-გეოლოგიური პირობების
მნიშვნელობას საავტომობილო
გზებისა და აეროდრომების დაპროექტებისათვის;
 საგზაო (აეროდრომის) საფარების, ხელოვნური ნაგებობების, მოვლა–
შენახვითი სამუშაოების ჩატარების
გავლენას გზის (აეროდრომის)
სიცოცხლისუნარიანობაზე;
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დასკვნის უნარი

შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში გამოიყენოს
სანდო ინფორმაციის წყაროები,
შემუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის
დასაძლევად და შეაფასოს
მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს
გასაუმჯობესების მიზნით.

შეუძლია სპეციფიკური
პრობლემების გადასაწ–ყვეტად
შესაბამისი მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა და
მიღებული შედეგის ანალიზი.

შეუძლია:
 ხელმძღვანელის მითითებების გათვალისწინებითა და გარკვეული
დამოუკიდებლობით გააზრებული მონაწილეობა საკვლევ-საძიებო
სამუშაოებში;
 სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციული წყაროები;
 გეოდეზიური ხელსაწყოების გამოყენება გრუნტულ-გეოლოგიური
სამუშაოების პროცესში;
 საგზაო პირობების გათვალისწინებით ტიპიური საგზაო კონსტრუქციის
შერჩევა ეკონომიკური მიზანშეწონილობის გათვალისწინებით;
 მშენებლობაში განხორციელებული სამუშაოების ხარისხის განსაზღვრა,
შეფასება, კრიტიკული ანალიზი;
 შუძლია
საგზაო
მშენებლობაში
განხორციელებული
ზოგადი
მენეჯმენტის ხარისხის ზოგადი შეფსება.

შეუძლია:
 პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული კარგად განსაზღვრული
პრობლემების ამოცნობა, მათი შეფასება, ანალიზი, მათ გადასაჭრელად
ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით სარგებლობა მარტივი საოფისე
პროგრამების გამოყებებით;
 კონკრეტული საგზაო პირობების გათვალისწინებით ტიპიური საგზაო
კონსტრუქციების სხვადასხვა ვარიანტების შედარება, შეფასება,
უმჯობესი ვარიანტის შერჩევა და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის
განსაზღვრა;
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კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია პროფესიასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში. შეუძლია
დამოუკიდებლად ათვისოს ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები. შეუძლია უცხოურ
ენაზე მიღებული პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
დამუშავება.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა
განჭვრეტად, თუმცა ნაწილობრივ
ცვალებად, ვითარებაში.

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება
პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად,
დამახასიათებელი
ღირებულებებისადმი და ამ
ღირებულებებს სხვებს უზიარებს.

აქვს უნარი:
 აწარმოოს
იდეებისა და ინფორმაციის თანმიმდევრული გადაცემა
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, მშობლიურ ენაზე და
ინფორმაციის აღთქმა უცხო ენაზე.
 შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს და ახალი საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.

აქვს უნარი:
 გააცნობიეროს საკუთარი კვალიფიკაციის მუდმივი სრულყოფის
აუცილებლობა და იყენებს სათანადო შესაძლებლობებს;

აქვს:
 პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებები;
 აფასებს თავის და სხვების დამოკიდებულებას საავტომობილო გზებისა
და
აეროდრომების
მშენებლობის
ტექნიკოსის
პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი.
 შუძლია უზრუნველყოს უსაფრთხოება სხვადასხვა ტექნოლოგიური
პროცესებისას და განსხვვავებულ ბუნებრივ პირობებში.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლ–ტექნიკოსი - 040668
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ–ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ–
ტექნიკოსი, რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეძლებს საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების
კვლევა–ძიებასთან, დაპროექტებასთან, მშენებლობასთან, საინჟინრო აღჭურვასთან, ექსპლუატაციასთან,
ქალაქების სატრანსპორტო დაგეგმარებასთან, მოძრაობის უსაფრთხოების ღონისძიებებთან დაკავშირებული
პრობლემური საკითხების იდენტიფიკაციას, მათი გადაჭრის ღონისძიებების დამუშავებას და განხორციელებას.
მას გაცნობიერებული ექნება შემდგომო სწავლის აუცილებლობა და მოტივირებული იქნება თავის საქმიანობაში
პროფესიული თვალსაზრისით წინსვლაზე.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული თეორიული
და პრაქტიკული ცოდნა,
აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).

იცის:












საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის პროფესიულ
საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი სპეციალიზებული
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა;
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების ძირითადი
პრინციპები და ნორმატიული მოთხოვნები;
ადგილობრივი და იმპორტირებული საგზაო სამშენებლო მასალების
ძირითადი ფიზიკურ–მექანიკური თვისებები, მათი გამოყენების სფეროები
და ეკონომიკური მიზანშეწონილობა;
მასალათა გამძლეობასა და სამშენებლო მექანიკის საფუძვლები;
საგზაო პირობების ზეგავლენა მოძრაობის უსაფრხოებაზე;
ხელოვნური ნაგებობების სახეები, დანიშნულება. მათი გამოყენების
სფეროები და ეკონომიკური მიზანშეწონილობა;
საგზაო და აეროდრომის საფარების ტიპიური კონსტრუქციები, მათი
გამოყენების სფეროები და ეკონომიკური მიზანშეწონილობა;
საგზაო მშენებლობის ძირითადი ტექნოლოგიური მეთოდები და მათ
განსახორციელებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმები;
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მოვლა შენახვის ძირითადი
მეთოდები და მათ განსახორციელებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმები;
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ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების ფართო
სპექტრის გამოყენება
აბსტრაქტული პრობლემების
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად.

შეუძლია:








დასკვნის
უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს; გრუნტულგეოლოგიური პირობების მნიშვნელობას საავტომობილო გზებისა და
აეროდრომების დაპროექტებისათვის;
საგზაო (აეროდრომის) საფარების, ხელოვნური ნაგებობების, მოვლა–
შენახვითი სამუშაოების ჩატარების გავლენას გზის
(აეროდრომის)სიცოცხლისუნარიანობაზე.
შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება
საავტომობილო
გზებისა
და
აეროდრომების
ელემენტების
პროექტირებისას;
მშენებლობა და მოვლა-შენახვის სამუშაოების დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადაწყვეტა;
კონკრეტულ საგზაო პირობებში გამოსაყენებელი გრუნტების შერჩევა და
მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების სრულფასოვანი შეფასება;
გააზრებული მონაწილეობა საკვლევ-საძიებო სამუშაოებში, მოძიებული
მასალების დამუშავება და შემდგომი გამოყენება;
უზრუნველყოს უსაფრთხოება სხვადასხვა ტექნოლოგიურ პროცესებსა და
ბუნებრივ პირობებში;
მშენებლობაში განსახორციელებელი სამუშაოების ხარისხის შეფასება და
მართვა.

შეუძლია კარგად
განსაზღვრული პრობლემების
ამოცნობა, მათი
გადაჭრისათვის გამოკვეთილი
სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და ანალიზი
სტანდარტული მეთოდების
გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.

შეუძლია:

შეუძლია დეებისა და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის

აქვს უნარი:





პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული
კარგად განსაზღვრული
პრობლემების ამოცნობა;
მონაცემების იდენტიფიცირება;
ზოგადი
დასკვნების
გამოტანა,
რაც
ეფუძნება
გამოყენებული
კონსტრუქციების სიმტკიცისა და ამტანუნარიანობის შეფასებას.

აწარმოოს

ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია სპეციალისტებისა და

არასპეციალისტებისათვის მშობლიურ და უცხო ენაზე.
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ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
გადაცემა და ანგარიშის
წარდგენა.
სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების განსაზღვრა
ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

აქვს უნარი:

აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი
ღირებულებებისადმი.

აქვს:

 აცნობიერებს
საკუთარი
კვალიფიკაციის
მუდმივი
სრულყოფის
აუცილებლობას;
 დამოუკიდებლად დაგეგმოს საკუთარი შემდგომი პროფესიული სრულყოფა
და ადექვატურად შეაფასოს სათანადო სასწავლო კურსებისა და
პროგრამების შესაძლებლობები.

 პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებები;
 აცნობიერებს
საკუთარ
და
მისდამი
დაქვემდებარებულ
პირთა
პასუხისმგებლობას
საავტომობილო
გზებისა
და
აეროდრომების
დაპროექტების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეფექტიან დაგმვასა და
შესრულებაზე;
 მკაცრად იცავს უსაფრთხოების წესებსა და პროფესიულ ეთიკურ ნორმებს და
სხვებსაც მოუწოდებს მათი დაცვისკენ.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი - 040671
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პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალფიკაცია
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი, რომელსაც შეუძლია:
შენობა-ნაგებობათა საინჟინრო გრაფიკული ნახაზების შექმნა თანამედროვე კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების გამოყენებით.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე
დამყარებული ცოდნა, აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის ზოგად
შესაძლებლობებს.

ცოდნის
პრაქტიკაში

შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში გამოყენოს
სანდო ინფორმაციის
წყაროები,შემუშაოს სტრატეგია
წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის
დასაძლევად და შეაფასოს
მიღებული შედეგები შესრულე–
ბული სამუშაოს გასაუმჯობის
მიზნით.

გამოყენების
უნარი

იცის:
ფოტორეალისტური გამოსახულებების შექმნა, სკანირებულ
გამოსახულებებთან მუშაობა, სინათლის კორექცია, რეტუშირება
და ა.შ.
 მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა, საინჟინრო მათემატიკა, საბაზო
დონეზე ალგორითმიზა-ციისა და დაპროექტების საფუძვლები,
ორგანიზაციის მართვის სხვადასხვა საკითხები.
შეუძლია:




საპროექტოებსა და სხვადასხვა სამშენებლო კომპანიებში
ნებისმიერი სირთულის გრაფიკული ნახაზების
დამოუკიდებლად აგება;



საინჟინრო ტერქნიკური საშუალებების დაზიანებების და
შეფერხებების დამოუკიდებლად აღმოფხვრა;
სხვადასხვა საინჟინრო დოკუმენტაციის შედგენა, ქსელების
გაყვანა, მონტაჟი და სისტემური კონფიგურაცია;
შეუძლია ელექტრონულ დოკუმენტებთან, ელექტრონულ
ცხრილებთან, პრეზენტა-ციებთან, მონაცემთა ბაზებთან
მუშაობა;
ორგანიზაციის მართვის საკითხების ცოდნა და ბიზნეს
გარემოს შესწავლა.
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დასკვნის
უნარი

შეუძლია სპეციპიკური პრობლე–
მების გადასაწყვეტად შესაბამისი
მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული შედეგის
ანალიზი.

შეუძლია:






კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

მუშაობისას წამოჭრილი პროფესიული სახის პრობლემების
გაანალიზება და გამოსავალის ძიების საჭირო გზების
მოძებნა;
პრობლემის დამოუკიდებლად გადაჭრა.
სხვათა და საკუთარი მუშაობის შედეგების ობიექტური
შეფასება და დასახული ამოცანების შესრულება;
ორგანიზაციის კომპიუტერული სისტემ–ების შერჩევის,
შექმნის, ინტეგრირებისა და მართვისათვის სწორი და
ეფექტური გადაწყვეტილებები მიღება.

შეუძლია საკუთარი სწავლის
შეუძლია:
მიმართულებების დამოუკიდებლად
 ტექნიკური პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ
განსაზღვრა განჭვრეტად, თუმცა
ფართო აუდიტორიის წინაშე მოხსენებით გამოსვლა;
ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში.
 პროგრამული საშუალებების პრეზენტაცია და ინგლისურ
ენაზე წერილობითი სახით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს თავის
აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე;
 შეუძლია არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულების
საწინააღმდე–გოდ ან მხარდასაჭერად, როგორც მშობლიურ
ასევე უცხო ენაზე.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი აქვს:
კომუნიკაცია პროფესიასთან
 სწავლის ისეთი უნარ-ჩვევები, რომლებიც
დაკავშირებულ საკითხებზე
თვითგანმსაზღვრელი ან დამოუკიდებელი სწავლის
ცვალებად სიტუციებში, ახალი
გაგრძელების საშუალებას იძლევა;
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
 ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავების და უწყვეტად
ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად
საკუთარ თავზე მუშაობის უნარი.
ათვისება, უცხოურ ენაზე მიღებულ
პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება.
პასუხისმგებლობით ეკიდება
აქვს:
პროფესიული საქმიანობისათვის
 უნარი პატივისცემითა და პასუხისმგე–ბლობით მოეპყროს
დამახასიათებელ ღირებულებებს
პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებუდა ცვალებად სიტუაციებში
ლებებს;
მოქმედებს მათ შესაბამისად.
 პროფესიისადმი კეთილსინდისიერი მიდგომის უნარი და
საზოგადოების მიმართ განვითარებული აქვს პროფესი–ული
პასუხისმგებლობის გრძნობა;
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განსხვავებული აზრისადმი პატივისცემის უნარი;
უნარი დაიცვას უსაფრთხოების წესები.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი - 040671
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალფიკაცია
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კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის ოპერატორი, რომელსაც შეუძლია: რეალური
შენობის სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა, გეგმების, ფასადის, ჭრილების, სპეციფიკაციების და სხვა სახის ინფორმაციის შედგენა.
ვექტორულ და რასტრულ გამოსახულებებთან მუშაობა. რენდერებისა და ანიმაციის შექმნა.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა
და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული მრავალმხრივი
და/ან სპეციალიზებული
თეორიული და პრაქტიკული
ცოდნა, აცნობიერებს
პროფესიული საქმიანობის
შესაძლებლობების (საზღვრებს.)

იცის:
სხვადასხვა სირთულის სიბრტყული და სივრცული გრაფიკული
გამოსახულებების ღრმად და საფუძვლიანად აგება;
საინჟინრო ამოცანის ამოხსნისათვის საჭირო ალგორითმის შედგენა,
პროგრამის დაწერა და მისი კომპიუტერული რეალიზაცია;
რელაციური მონაცემთა ბაზის შექმნა და მისი მართვა;
სხეულების მექანიკური მოძრაობა (სტატიკის ძირითადი ცნებები და
პრინციპები, მოქმედებები ვექტორებზე, ნივთიერი წერტილისა და
მყარი სხეულის დინამიკა და კინემატიკა);
საპროექტო ორგანიზაციის თუ სამშენებლო ფირმის მართვისათვის
აუცილებელი ცოდნა.







ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების ფართო
სპექტრის გამოყენება
აბსტრაქტული პრობლემების
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად.

შეუძლია:





დასკვნის
უნარი

შეუძლია კარგად განსაზ–
ღვრული პრობლემების
ამოცნობა, მათი
გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება
და ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების
გაკეთება.

კომპიუტერული ტექნიკისა და ტექნოლო-გიების მრავალმხრივი
ცოდნის ყველა იმ ორგანიზაციებში გამოყენება, სადაც
მიმდინარეობს საინჟინრო კომპიუტერულ გრაფიკაში მუშაობა;
ქსელებზე ორიენტირებული სისტემების შექმნა,ვებ გვერდის შექმნა
და მომსახურება;
აქვს გარკვეული პროექტების მენეჯმენტის უნარი.

შეუძლია:




გაიაზროს
პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
პრობლემის ყველა ნიუანსი და გააკეთოს ადეკვატური დასკვნა;
დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების და საჭირო ზომების მიღება;
მაღალი დონის პრეზენტაციების გამართვა და
კვალიფიციური კონსულტაციების გაწევა.
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კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია იდეებისა და
ინფორმაციის სტრუქტუირე–
ბულად და თანმიმდევრულად
გადაცემა სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და
რაოდენობრი–ვი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე საინფო–რმაციო
და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
გადაცემა და ანგარიშის
წარდგენა.
შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების განსაზღვრა
ცვალებად და გაუთვალისწინე–
ბელ ვითარებაში.
აფასებს თავისი და სხვების
დამოკიდებულებას პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასი–
ათებელ ღირებულებებთან და
უზიარებს სხვებს.

შეუძლია:




პრობლემასთან დაკავშირებული საკუთარი მოსაზრებებისა და
გადაჭრის ხერხების არგუმეტირებული ახსნა, პროფესიულ
დონეზე კონსულტაციების გაწევა;
სპეციალისტებთან პროფესიული კომუნიკა–ცია და პროფესიულ
დონეზე კონსულტაცი–ების გაწევა.

აქვს უნარი:


იმუშაოს საკუთარი ცოდნის განვითარებაზე და მუდმივად
ისწრაფვოს ცოდნის განახლებისა და გაღრმავებისაკენ.



პროფესიული ეთიკისა ნორმებისა შესრუ–ლებისა და
პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ღირებულებების
დაცვის უნარი;
პროფესიისადმი კეთილსინდისიერი მიდგომის უნარი;
საზოგადოების მიმართ განვითარებული პასუხისმგებლობის
გრძნობა.

აქვს:




საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
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მშენებლობის ბიზნესის ადმინისტრატორი- 040651
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მშენებლობის მწარმოებლის მეოთხე საფეხურის კვალიფიკაცია
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
მისცეს სტუდენტებს თეორიული ცოდნა და განუვითაროს პროფესიული უნარ-ჩვევები შემდეგ საკითხებში:
ბიზნესის საფიძვლები; სამშენებლო ბიზნესის საფუძვლები; ბიზნესის რესურსები და ფაქტორები; ბიზნესის
დაგეგმვა და სამეწარმეო გარემო; ; ორგანიზაციის დაგეგმარება, სტრუქტურა და კომუნიკაცია; კარიერის
მენეჯმენტი, საშტატო გადაადგილებები; ორგანიზაციული კულტურა; ; მცირე და საშუალო სამშენებლო
ბიზნესის განვითარებისათვის არსებული ზოგადი საჭიროებების, მათი განხორციელებისათვის აუცილებელი
მატერიალური და ადამიანური რესურსების განსაზღვრა;მცირე და საშუალო სამეწარმეო პროექტის შემუშავების
პირობების განსაზღვრა, დაგეგმვა და რეალიზაცია იდენტური სიტუაციების პირობით მოდელირებისას.გარემოს
მდგრადი განვითარებისათვის საჭირო მიდგომები. განუვითაროს ის სპეციფიური უნარ-ჩვევები, რომელიც
აუცილებელია მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლისა და წარმატებული კარიერისათვის; ასწავლოს
დამსაქმებელთა მოთხოვნების გათვალისწინება; უზრუნველყოს, როგორც დასაქმების, ასევე სურვილის
შემთხვევაში შესაბამისი სპეციალობით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა;ჩამოუყალიბოს ახალი
ინფორმაციის მოპოვების,
მასალებისა და ტექნოლოგიების შესწავლის,
გათავისების, გაზიარებისა და
კრიტიკული ანალიზის, პროფესიული ბიზნეს ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოდიფიცირების. გამოყენების
შემთხვევაში მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის კუთხით არგუმენტირებული დასაბუთების
უნარჩვევები.
საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

იცის:

ბიზნესის საფუძვლები: ბიზნეს გარემო, ბიზნესის რესურსები და ფაქტორები; სამშენებლო ბიზნესის
დაგეგმვა და სამეწარმეო გარემო;
საქმიანი ურთიერთობების კულტურის ზოგადი საკითხები:
სამშენებლო საწარმოების ორგანიზაციული კულტურა; ორგანიზაციის დაგეგმარება, სტრუქტურა და
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კომუნიკაცია; კარიერის მენეჯმენტი; ორგანიზაციის განვითარება.
ბიზნეს-კომუნიკაციების საფუძვლები:
კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები; სამშენებლო ბიზნესისათვის საჭირო საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოება;
კარიერის დაგეგმვისა და განვითარების საკითხები:
სამუშაოს ძებნის გზები - ტრადიციული და ალტერნატიული;
გადაწყვეტილებების მიღება კარიერის დაგეგმვის და მისი განვითარების დროს;
ინგლისურის საწყისი კურსის პროგრამები.
აცნობიერებს:მიღებული თეორიული საბაზო ცოდნისა და მისი ეფექტური გამოყენების მნიშვნელობას
მცირე და საშუალო სამშენებლო ბიზნესის
ადმინისტრირების პროცესის შესწავლისა
და
წარმართვისათვის.
იცის სამშენებლო მასალის, ნაკეთობისა და კონსტრუქციული ელემენტების ადგილზე გამოყენების
სპეციფიკა.; კონსტრუქციული ელემენტების თეორიული გაანგარიშება სიმტკიცეზე და მდგრადობაზე;
კონსტრუქციული ელემენტის საორიენტაციო ზომების დადგენა და ადარებს სამშენებლო მოედანზე
არსებულს. აცნობიერებს: სამშენებლო ნორმების მონაცემების მნიშვნელობას.
კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძვლები: შესავალი კურსი; საოფისე პროგრამები; ინტერნეტის
გამოყენება; ელექტრონული ფოსტის გამოყენება;

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

აქვს უნარი:
განსაზღვროს და ააგოს ფუნქციონალური დამოკიდებულებები. გაანალიზოს და გამოიყენოს შედეგები
დანიშნულებისამებრ.
გამოიყენოს ბიზნესის საფუძვლებისა და მცირე სამშენებლო ბიზნესის წარმოების პრინციპების ცოდნა
მცირე მოცულობის სამუშაოების დასაგეგმად.
დაგეგმოს და განავითაროს

საქმიანი ურთიერთობები სამშენებლო ბიზნესში მიმდინარე საწარმოო

პროცესების სპეციფიური ხასიათიდან გამომდინარე. ხელი შეუწყოს ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს
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ჩამოყალიბებასა და განვითარებას.
განავითაროს კვალიფიციური ბიზნეს კომუნიკაციები პარტნიორებთან და კოლეგებთან
დაგეგმოს საწარმოო პროცესში მონაწილე ადამიანური რესურსებისა და პერსონალური
იზრუნოს

კარიერა და

განვითარებაზე. გაითვალისწინოს სამშენებლო ბიზნესის თავისებურებანი ამ პროცესთნ

მიმართებაში. შექმნას ჩატარებული და სამომავლო სამშენებლო სამუშაოების

მონაცემთა ბაზა:

დაადგინოს საძირკვლის ფორმა,მისი ფართობი და ჩაღრმავება. მოწოდებული საშენი მასალებისა და
ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი საბუთების შედარება-შემოწმება. სამუშაოთა პროცესესებში
ჩართული ჯგუფის, ბრიგადის მართვა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე კონტროლი.გამოიყენოს
რელევანტური ბაზების მონაცემები და იზრუნოს ინოვაციური მეთოდების ადაპტაციასა და დანერგვაზე.
მშენებლობის პროცესში უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და მისი მდგრადი განვითარების ხელშეწყობისა
და დაცვის.
დასკვნის გაკეთების
უნარი

აქვს უნარი:
ზოგადად ბიზნესთან

და კონკრეტულად სამშენებლო ბიზნესტან დაკავშირებული პრობლემების

გადასაჭრელად და ზოგადი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო

პროფესიული ანალიზისა და

დასკვნების;
პრაქტიკულ სამშენებლო საქმიანობაში ავტონომიური აზროვნების;
სიტუაციური ანალიზის საფუძველზე პერსონალური მიზნების განსაზღვრისა და დასახვის;
მცირე და საშუალო სამშენებლო ბიზნესის განვითარებისათვის არსებული ზოგადი საჭიროებების, მათი
განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური და ადამიანური რესურსების განსაზღვრის;
მშენებლობაში მცირე და საშუალო სამეწარმეო პროექტის შემუშავების პირობების განსაზღვრის,
დაგეგმვის და რეალიზაციის იდენტური სიტუაციების პირობით მოდელირებისას. მის მიერ ჩატარებული
თეორიული გამოთვლების შედეგების საფუძველზე შეცვალოს
მასალის სიმტკიცის მახასიათებლები, დაასაბუთოს

სამშენებლო ნორმებით დასაშვები

და გააკეთოს დასკვნა და წარადგინოს მისე-ული

ხედვა ანგარიშის ან ინფორმაციის სახით.
კომუნიკაციის უნარი

აქვს უნარი:
ზეპირი, წერილობითი და ვიზუალური ფორმით კომუნიკაციის

თავისი პროფესიული საქმიანობის
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შესახებ, როგორც მშობლიურ ასევე ნაწილობრივ ინგლისურ ენაზე;
საინფორმაციო
სრულფასოვანი

ტექნოლოგიების,
გამოყენების;

როგორც
ახალი

საკომუნიკაციო

საინფორმაციო

და

და

სასწავლო

საკომუნიკაციო

ინსტრუმენტის
ტექნოლოგიების

დამოუკიდებლად ათვისების;
ჯგუფური
მუშაობის
პრინციპების გამოყენებით
ინფორმაციის მოპოვების, ანალიზისა და გავრცელების.
სწავლის უნარი

ეფექტურად

მუშაობის;პროფესიული

აქვს უნარი:
ახალი

ინფორმაციის

მოპოვების;

მასალებისა

და

ტექნოლოგიების

შესწავლის,

გათავისების,

გაზიარებისა და კრიტიკული ანალიზის;
პროფესიული ბიზნეს ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოდიფიცირების. გამოყენების შემთხვევაში
მცირე და საშუალო სამშენებლო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის

კუთხით

არგუმენტირებული

დასაბუთების.
ღირებულებები

გააჩნია:
პატივისცემის გრძნობა მორალური, ეთიკური, კულტურული და სამართლებრივი ნორმებისადმი.
სამართლიანი საქმიანი ურთიერთობების წარმართვის და დაცვის უნარი
პიროვნული პასუხისმგებლობის აღების უნარი საერთო საქმეზე. პატივისცემის გრძნობა კოლეგებისა და
პარტნიორების მოსაზრებებისადმი.
დადებითი დამოკიდებულება უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების მქონე გარემოს შესაქმნელად
არსებულ ნორმებისადმი და ინიციატივებს იჩენს მათი დაცვის მიმართულებით.
აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა პროფესიული საქმიანობისადმი.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
მშენებლობის ბიზნესის ადმინისტრატორი- 040651
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
120 კრედიტი
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მშენებლობის

მწარმოებლის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
მისცეს სტუდენტებს თეორიული ცოდნა და განუვითაროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები შემდეგ საკითხებში:
სამშენებლო

წარმოების

პროცესების

ორგანიზაცია

და

მართვა;

რესურსების,

საქონლისა

და

სამომხმარებლო

ბაზრები;

მომხმარებლების მომსახურების ძირითადი პრინციპები; ბიზნეს-გარემოზე სხვადასხვა ფაქტორების გავლენის იდენტიფიცირება და
შეფასება; მეწარმეობის საფუძვლები. მშენებლობის მენეჯმენტის ორგანიზების პრინციპები. ზოგადი მენეჯმენტი; სამშენებლო
ტექნოლოგიური პროცესები;
სამშენებლო

მასალათა

გამძლეობის

საკითხები;

საინჟინრო-სამშენებლო

მექანიკის

სპეციალური

საკითხები;

სამშენებლო

კონსტრუქციების ტიპები და მათი წარმოების, მონტაჟისა და ექსპლუატაციის პროცესი; სამშენებლო წარმოების პროცესში შრომის
დაცვისა და მშენებლობის უსაფრთხოების ნორმები; მშენებლობის ბიზნესისათვის დამახასიათებელი ძირითადი თეორიების,
კონცეფციების, პრინციპების ცოდნა და მათი ძირითადი არსის გაცნობიერება დაგეგმვის პროცესში; რესურსების მდგარადი
განვითარებისათვის სტრატეგიული ფინანსური მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები;
ბიზნეს ერთეულის საქმიანობაში აღრიცხვის ფუნქციისა და მნიშვნელობის ცოდნა და განხორციელება;
აუდიტის პრონციპები; ბიზნეს ერთეულის საქმიანობაში აუდიტის როლისა და ფუნქციის ცოდნა და პროცესის განხორციელება;
ეკონომიკისა და ბიზნესის სახელმწიფო რეგულირება; ბიზნესის მარეგულირებელი კანონმდებლობა
საწარმოს ქონების სამართლებრივი საფეხური; თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სამართლებრივი რეგულირება;
გამოუმუშაოს უნარი ახალი ტექნოლოგიების შესწავლის, გათავისების, გაზიარებისა და კრიტიკული ანალიზის. პროფესიული
ბიზნეს ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოდიფიცირების, არგუმენტირებული

დასაბუთების,

ცვლილებებთან დაკავშირებული

გადაწყვეტილებების საჭიროების ანალიზის, დასკვნების გაკეთებისა და ქმედითი ღონისძიებების ჩატარების;
ბიზნესთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად და გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო პროფესიული ანალიზისა
და დასკვნების; პრაქტიკულ საქმიანობაში ავტონომიური დასკვნების გაკეთების; სიტუაციური ანალიზის საფუძველზე
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პერსონალური მიზნების

განსაზღვრისა და დასახვის;

პროფესიული დასკვნების საფუძველზე მატერიალური საჭიროებებისა და მათი განხორციელებისათვის აუცილებელი
მატერიალური და ადამიანური რესურსების განსაზღვრის.
განუვითაროს პატივისცემის გრძნობა მორალური, ეთიკური, კულტურული და სამართლებრივი ნორმებისადმი; სამართლიანი
საქმიანი

ურთიერთობების წარმართვის და დაცვის უნარი;

პიროვნული პასუხისმგებლობის აღების

უნარი საერთო საქმეზე;

უზრუნველყოს სწავლებისა და სწავლის მაღალი ხარისხი, რათა მისცეს სტუდენტებს ის ცოდნა და უნარები, რომელიც
უზრუნველყოფს მათ მშენებლობის ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში დასაქმების მრავალფეროვანი შესაძლებლობით.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

იცის:
სამშენებლო კონსტრუქციების გაანგარიშების რაოდენობრივი და სტატისტიკური
მეთოდები;
სამშენებლო ხაზვა; გეოდეზია; სამშენებლო მასალების სახეობები და მათი წარმოების პროცესი;
სამშენებლო ტექნოლოგიური პროცესები; სამშენებლო მასალათა გამძლეობის საკითხები

საინჟინრო

სამშენებლო

და

მექანიკის

სპეციალური

საკითხები; სამშენებლო

წარმოების, მონტაჟისა და ექსპლუატაციის

კონსტრუქციების

ტიპები

მათი

პროცესი; სამშენებლო წარმოების პროცესში შრომის

დაცვისა და მშენებლობის უსაფრთხოების ნორმები.
მშენებლობის ეკონომიკა: სამშენებლო წარმოების პროცესების ორგანიზაცია და მართვა: რესურსების,
საქონლისა და სამომხმარებლო ბაზრები; მომხმარებლების მომსახურების ძირითადი პრინციპები;
ბიზნეს-გარემოზე სხვადასხვა ფაქტორების გავლენების იდენტიფიცირება და შეფასება; მეწარმეობის
საფუძვლები. მშენებლობის მენეჯმენტის ორგანიზების პრინციპები. ზოგადი მენეჯმენტი.
მშენებლობის პროცესის დაგეგმვა: ბიზნესის დაგეგმვა; მშენებლობის ბიზნესისათვის დამახასიათებელი
ძირითადი თეორიების, კონცეფციების, პრინციპების ცოდნა და მათი ძირითადი არსის გაცნობიერება
დაგეგმვის პროცესში
მშენებლობის მენეჯმენტი: ორგანიზების პრინციპები, რესურსების
მდგარადi

განვითარებისათვის

სტრატეგიული

მენეჯმენტის

ძირითადი

პრინციპები.

ადამიანური
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რესურსების

მართვა

(ადამიანური

რესურსების

მდგარადი

განვითარებისათვის

სტრატეგიული

მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები.)
რესურსების

მდგარადი

განვითარებისათვის

სტრატეგიული

ფინანსური

მენეჯმენტის

ძირითადი

პრინციპები;
იცის საკომუნიკაციო ინგლისური ენა.
აცნობიერებს:
სამშენებლო წარმოების პროცესების მნიშვნელობასა და როლს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში
თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების როლს საქმიანობის წარმატებსათვის.
სამშენებლო ბიზნესის მწარმოებელის ფუნქციის მნიშვნელობას საქმიანობის პროცესში; მომხმარებლების
მომსახურების

ძირითად

პრინციპებს,

მათი

და

მოთხოვნილებებისა

და

ინტერესების

დაცვის

მნიშვნელობას.
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

აქვს უნარი: სამშენებლო მასალებისა და კონსტრუქციების

იდენტიფიცირების:

საჭიროების კრიტიკული ანალიზი, ხასიათისა და ტიპების
დადგენა, ხარისხის განსაზღვრა, მოხმარების პირობების დადგენა.
ასაშენებელი ობიექტების

ტექნიკური მაჩვენებლების განსაზღვრა.

ინოვაციური პროცესების გათვალისწინება.
სამშენებლო ტექნოლოგიური პროცესების მართვის:
კონკრეტულ ოპერაციებთან დაკავშირებული პრაქტიკული
საქმიანობის დაგეგმვა და აღსრულება შესაბამისი პროცედურებისა და პრინციპების გამოყენების
საფუძველზე; სამომხმარებლო ბაზრის განსაზღვრა; მომხმარებლის საჭიროებების შესწავლა;
ფინანსური და სხვა სააღრიცხვო ოპერაციების განხორციელების:
მონაცემთა ბაზის შექმნა, დამუშავება;

გასავალისა და ხარჯების ანალიზი; რელევანტური ფინანსური

ბაზების გამოყენება;
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ექსპლუატაციის

ფინანსური

და

ტექნიკური

საშუალებების

შეფასება.

პროფესიული

ინფორმაციის

იდენტიფიცირების:
მოგროვება, ანალიზი

და გადაწყვეტილების არგუმენტირება; უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და დაცვის:

საფრთხეების დადგენა, სიტუაციური ანალიზი, უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვის პირობების
განსაზღვრა.
დასკვნის
გაკეთების
უნარი

აქვს უნარი: მშენებლობის წარმოებასთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად და
გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო პროფესიული ანალიზისა და დასკვნების;
პრაქტიკულ

საქმიანობაში ავტონომიური დასკვნების გაკეთების;

სიტუაციური ანალიზის საფუძველზე პერსონალური მიზნების

განსაზღვრსა და დასახვის;

მატერიალური საჭიროებებისა და მათი უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი რესურსების
განსაზღვრის. სამშენებლო სამეწარმეო პროექტის შემუშავების პირობების განსაზღვრის.
კომუნიკაციის
უნარი

აქვს უნარი:
ზეპირი, წერილობითი და ვიზუალური ფორმით პროფესიული კომუნიკაციის
ასევე ინგლისურ ენაზე;
ინსტრუმენტის

როგორც მშობლიურ

საინფორმაციო ტექნოლოგიების, როგორც საკომუნიკაციო და სასწავლო

გამოყენების;

ჯგუფური მუშაობის პირობებში ეფექტური

კომუნიკაციის P

პროფესიული ინფორმაციის მოპოვების, ანალიზისა და გავრცელების.
სწავლის უნარი

აქვს უნარი:
ახალი

მასალებისა

და

ტექნოლოგიების

შესწავლის,

გათავისების,

გაზიარებისა

და

კრიტიკული

ანალიზის. პროფესიული ბიზნეს ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოდიფიცირების,
ცვლილებებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების საჭიროების ანალიზისა და მიღების.
ღირებულებები

გააჩნია:
პატივისცემის გრძნობა მორალური, ეთიკური, კულტურული და

სამართლებრივი ნორმებისადმი და

იცავს მათ.

258

სამართლიანი საქმიანი

ურთიერთოიბებისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება

საერთო საქმეზე პიროვნული პასუხისმგებლობის აღების
პატივისცემის გრძნობა

უნარი.P

კოლეგებისა და პარტნიორების პროფესიონალიზმისადმი და მათდამი ნდობა.

გარემოს დაცვისა
და სამშენებლო
დამოკიდებულება და იცავს მათ.A

პროცესების

უსაფრთხოების ნორმებისადმი

პროფესიული

პროფესიული საქმიანობისადმი ერთგულება.
პროფესიული ინიციატივისა და გადაწყვეტილებების მიღების უნარი.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ელექტრომექანიკოსი VI
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ელექტრომექანიკოსის მეოთხე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
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პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის ელექტრული მანქანების და აპარატების ელექტრომექანიკოსი, რომელსაც შეუძლია
სარემონტო და ოპერატიულ-საექსპლუატაციო სამუშაოების შესრულება არსებული საპროექტო-ტექნიკური და საექსპლუატაციო
წესების მიხედვით.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
აქვს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ზოგად საფუძვლებზე დამყარებული მოწყობილობებისა და მექანიზმების მუშაობის ზოგადი
პრინციპების ცოდნა ელექტრული მანქანებისა და აპარატების რემონტისა და სწორი ექსპლუატაციისათვის. შეუძლია გადაჭრას ამ
სფეროში წამოჭრილი პრობლემები.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია ენერგეტიკაში, მრეწველობის და ფართო მოხმარების ელექტრული მანქანებისა და პარატების ცალკეული დეტალებისა და
კვანძების სარემონტო და საექსპლუატაციო სამუშაოების დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში მონაწილეობა; ინსტრუმენტებისა და
საზომი ხელსაწყოების გამოყენების უნარ- ჩვევები. ამასთან გაცნობილია სიცოცხლის უსაფრთხოების ძირითად წესებს; აქვს ჯგუფში
მუშაობის უნარი.
დასკვნის უნარი
შეუძლია ენერგეტიკაში, მრეწველობასა და ფართო მოხმარების ელექტრული მანქანებისა და აპარატების ექსპლუატაციის პროცესში
წარმოქმნილი სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად არსებული საშუალებების გამოყენება და მიღებული და ალტერნატიული
შედეგების ანალიზი.
კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ელექტრული მანქანებისა და აპარატების რემონტსა და ექსპლუატაციასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე; შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, ასევე
უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
სწავლის უნარი
შეუძლია საკუთარი სასწავლო პროცესის ამა თუ იმ მიმართულების მიზანშეწონილობის დამოუკიდებლად განსაზღვრა.
ღირებულებები
სრული პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ფასეულობებს, დაკისრებული მოვალეობის
შესრულებას და იცავს ეთიკურ ნორმებს. უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის წესების დაცვით.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ელექტრომექანიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
90
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ელექტრომექანიკოსის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის ელექტრული მანქანების და აპარატების ელექტრომექანიკოსი, რომელსაც
შეუძლია ტექნიკური დოკუმენტაციის წაკითხვა-გაცნობიერება, მარტივი საინჟინრო-ტექნიკური ანგარიშის ჩატარება, სამუშაო უბანზე
ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დაცვა. ენერგეტიკის, მრეწველობის, ფართო მოხმარების ელექტრული მანქანებისა და აპარატების
დამზადებასთან დაკავშირებული ცალკეული პრობლემების დამოუკიდებელი გადაჭრა, რემონტის ჩატარების ტექნოლოგიის დადგენა,
ექპლუატაციაში აქტიური მონაწილეობა.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
ფლობს: ენერგეტიკის, მრეწველობისა და ფართო მოხმარების ელექტრული მანქანებისა და აპარატების კონსტრუქციების, მათი
დამზადების ტექნოლოგიისა და რემონტის ცოდნას; მონტაჟისა და ექსპლუატაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული თეორიული
ცოდნას; ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კანონებზე დაყრდნობით, მიმდინარე პროცესების გაცნობიერებას; წარმოქმნილი
პრობლემებისა და ამოცანების გაგებას და გადაჭრას; ზოგადი მენეჯმენტისა და ინდმეწარმეობის საფუძვლების ცოდნას.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია ტექნიკური დოკუმენტაციის წაკითხვა-გაცნობიერება, მარტივი საინჟინრო-ტექნიკური ანგარიშის ჩატარება, სამუშაო უბანზე
ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დაცვა. ენერგეტიკის, მრეწველობის, ფართო მოხმარების ელექტრული მანქანებისა და აპარატების
დამზადებასთან დაკავშირებული ცალკეული პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრა, რემონტის ჩატარების ტექნოლოგიის დადგენა,
ექსპლუატაციაში აქტიური მონაწილეობა. აქვს ჯგუფში (ბრიგადაში) მუშაობისა და კომპეტენციის ფარგლებში მისი მართვის უნარი.
დასკვნის უნარი
შეუძლია ელექტრული მანქანებისა და აპარატების წარმოების, რემონტისა და ექსპლუატაციის დროს სიტუაციების სწორად შეფასება
ინჟინერთან შეთანხმებით, სპეციფიკური პრობლემების სწორი ანალიზი და მათი აღმოფხვრის ღონისძიებების დადგენა.
კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო სისტემების პრაქტიკული გამოყენება, კომპიუტერული აღრიცხვა და მონიტორინგი; უცხოურ
ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება და ანგარიშის წარდგენა.
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სწავლის უნარი
შეუძლია პროფესიული განათლების გაფართოების სფეროს განსაზღვრა, დიაპაზონის გაზრდა ცვალებად და ექსტრემალურ
სიტუაციებში; ფლობს პროფესიული ინფორმაციის მოპოვების, დამუშავების, გაზიარებისა და გამოყენების უნარს.
ღირებულებები
შეუძლია შეაფასოს სხვების დამოკიდებულება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი და იყოს
ობიექტური საკუთარი თავისადმი. აქვს უნარი, სხვებს გაუზიაროს თავისი პროფესიული გამოცდილება.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსი VI
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია სერვის ცენტრის
საექსპლუატაციო ქსელის მომსახურება, რემონტი და ქსელის ენერგოდანადგარებისა და მოწყობილობების გაწყობა და ექსპლუატაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
მიიღებს ცოდნას სერვის ცენტრის პასუხისმგებლობაზე, უწყვეტად მიაწოდოს ელექტროენერგია მომხმარებელს, ამით გაატაროს
სოციალური პოლიტიკა და დაიცვას თელასის ინტერესები. გააცნობიეროს ღრმად ელექტრომომარაგების არსი.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია სერვის ცენტრის ელექტრომომარაგების უწყვეტ რეჟიმში საქმიანობა და გამოიყენოს ელექტრომომარაგების შესახებ ცოდნა,
შეიმუშაოს თავის სერვის ცენტრთან ერთად საქმიანობის სტრატეგია ელექტრომომარაგების წინაშე წარმოქმნილი პრობლემების
გადასაჭრელად.
დასკვნის უნარი
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შეუძლია ელექტრომომარაგების დამახასიათებელი სპეციფიკური პრობლემების, კერძოდ ელექტროენერგიის მოულოდნელი
გათიშვების, მოკლე ჩართვების და სხვა სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და
დასკვნის გაკეთება
კომუნიკაციის უნარი
შეძენილი კომუნიკაციის უნარით შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და სერვის
ცენტრის საქმიანობის შესახებ პროფესიულ საზოგადოებაში კომუნიკაცია.
სწავლის უნარი
მიღებული სწავლის უნარის საფუძველზე შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს საკუთარი სწავლის მიმართულებები.
ღირებულებები
გრძნობს პასუხისმგებლობას, სერვის ცენტრის საქმიანობაზე, ელექტრომომარაგების ცვალებად ვითარებაში ქმნის ახალ ღირებულებებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია სერვის ცენტრის
საექსპლუატაციო ქსელის მომსახურება, რემონტი და ქსელის ენერგოდანადგარებისა და მოწყობილობების გაწყობა და ექსპლუატაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და გაცნობიერება
აცნობიერებს ენერგოსერვისული
უზრუნველყოფას.

საქმიანობის

შესაძლებლობებს

(საზღვრებს);

კერძოდ

უსაფრთხო

ენერგო

მომარაგების

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია უსაფრთხო ენერგო მომარაგების უზრუნველყოფა.ყველა საჭირო ინფორმაციის და ტექნიკური ღონისძიებების გატარების
საშუალებით. დავალიანების მქონე აბონენტებისათვის ენერგიის დროული შეზღუდვის სამუშაოების ჩატარება.
დასკვნის უნარი
შეუძლია კარგად განსაზღვრული ენერგეტიკული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო
იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.

მონაცემების

კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია უცხოურ ენაზე ენერგოსერვისთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის
წარდგენა.
სწავლის უნარი
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა, სწავლის გაღრმავება, სპეციალურ ლიტერატურასთან მუშაობა,
ინტერნენტის გამოყენება.
ღირებულებები
აფასებს თავისი დამოკიდებულებას უსაფრთხო ენერგომომარაგების უზრუნველსაყოფად.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ენერგეტიკოს-მემონტაჟე VI
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ენერგეტიკოს-მემონტაჟის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის ენერგეტიკოს-მემონტაჟე, რომელსაც შეუძლია თბო- და ჰიდროენერგეტიკული
დანადაგრების ძირითადი კვანძების სარემონტო-სამონტაჟო და ოპერატიულ-საექსპლუატაციო სამუშაოების შესრულება არსებული
საპროექტო-ტექნიკური და საექსპლუატაციო წესების მიხედვით.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
აქვს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ზოგად საფუძვლებზე დამყარებული მოწყობილობებისა და მექანიზმების მუშაობის ზოგადი
პრინციპების ცოდნა თბო- და ჰიდროენერგეტიკული დანადგარების მონტაჟისა და სწორი ექსპლუატაციისათვის. აქვს მენეჯმენტის
საფუძვლების ცოდნა.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია საკომპრესორო მანქანების, სხვადასხვა დანიშნულების თბოტექნიკური მოწყობილობების, ჰიდროსატურბინო მოწყობილობისა
და ტუმბოების ცალკეული დეტალისა და მარტივი კვანძების სამონტაჟო და საექსპლუატაციო სამუშაოების დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში მონაწილეობა. აქვს ჯგუფში მუშაობის უნარი.
დასკვნის უნარი
შეუძლია სხვადასხვა დანიშნულების თბური და ჰიდრომანქანებისა და მოწყობილობების მონტაჟისა და ექსპლუატაციის პროცესში
წარმოქმნილი სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია თბური და ჰიდრომანქანებისა და მოწყობილობების მონტაჟისა და ექსპლუატაციასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე. შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიული ინფორმაციის დამუშავება.
სწავლის უნარი
შეუძლია საკუთარი სწავლის ამა თუ იმ მიმართულების მიზანშეწონილობის დამოუკიდებლად განსაზღვრა .შეუძლია პროფესიული
ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება, გაზიარება და გამოყენება საქმიანობაში.
ღირებულებები
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და მოქმედებს სიტუაციის
შესაბამისად. იცავს პროფესიული ეთიკის ნორმებს .აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა საქმიანობისადმი. იცავს უსაფრთხო გარემოს
დაცვის პრონციპებს.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ენერგეტიკოს-მემონტაჟე V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ენერგეტიკოს-მემონტაჟის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის ენერგეტიკოს-მემონტაჟე, რომელსაც შეუძლია თბო- და ჰიდროენერგეტიკული
დანადაგრების ძირითადი კვანძების სარემონტო-სამონტაჟო და ოპერატიულ-საექსპლუატაციო სამუშაოების შესრულება არსებული
საპროექტო-ტექნიკური და საექსპლუატაციო წესების მიხედვით.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
აქვს თბური და ჰიდროენერგეტიკული მანქანებისა და მოწყობილობების
მონტაჟისა და ექსპლუატაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული თეორიული ცოდნა ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების
კანონების საფუძველზე ზემოთაღნიშნულ სისტემებში მიმდინარე პროცესების
გაცნობიერების, წარმოქმნილი პრობლემებისა და ამოცანების გაგებასა და
გადაჭრაში მათი გამოყენებისათვის. აქვს ზოგადი მენეჯმენტისა და ინდმეწარმეობის საფუძვლების ცოდნა.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია ტექნიკური დოკუმენტაციის წაკითხვა-გაცნობიერება, მარტივი
საინჟინრო-ტექნიკური ანგარიშის ჩატარება, სამუშაო უბანზე ტექნიკური
უსაფრთხოების წესების დაცვა თბო- და ჰიდროენერგეტიკულ ობიექტებზე,
ავტოგაზგასამართ საკომპრესორო სადგურებზე, მელიორაციულ და
წყალმომარაგების სისტემების სხვადასხვა დანიშნულების მანქანა-დანადგარების მონტაჟისა და ექსპლუატაციისას. აქვს ჯგუფში
(ბრიგადაში) მუშაობის და კომპეტენციის ფარგლებში მისი მართვის უნარი
დასკვნის უნარი
შეუძლია ავარიული სიტუაციის სწორად შეფასება და შესაბამისი გადაუდებელი ზომების მიღება თბო- და ჰიდროენერგეტიკულ
ობიექტებზე,
ავტოგაზგასამართ საკომპრესორო სადგურებზე, მელიორაციულ და
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წყალმომარაგების სისტემების სხვადასხვა დანიშნულების მანქანა-დანადგარების მონტაჟისა და ექსპლუატაციისას.
კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო სისტემების პრაქტიკული გამოყენება,
კომპიუტერული აღრიცხვა და მონიტორინგი. შეუძლია უცხოურ ენაზე
მიღებული პროფესიული ინფორმაციის დამუშავება.
სწავლის უნარი
შეუძლია საკუთარი სწავლა –განათლების მიმართულებების განსაზღვრა
ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში. მიღებული ცოდნის
დამოუკიდებლად გამოყენება საქმიანობაში.
ღირებულებები
აფასებს საკუთარ და სხვათა დამოკიდებულებას პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი და უზიარებს
სხვებს. აქვს საქმიანი ურთიერთობების კულტურა. იცავს ეთიკის ნორმებს. სრულფასოვნად ფლობს და შეუძლია სხევს გაუზიაროს
როგორც პროფესიული, ასევე კულტურული ურთიერთობის უნარ-ჩვევები.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

რადიო და სატელევიზიო სისტემების მომსახურეობის და ექსპლუატაციის ოპერატორი VI
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
რადიო და სატელევიზიო სისტემების მომსახურეობის და ექსპლუატაციის ოპერატორის მეოთხე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
267

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის რადიო- და სატელევიზიო სისტემების მომსახურეობის და ექსპლუატაციის
ოპერატორი.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
შეუძლია: ყველა რადიო- და სატელევიზიო სისტემის - მიწისპირა და სათანაგზავრო კავშირისა და მაუწყებლობის, რადიოსარელეო
კავშირის, მობილური კავშირის, უკაბელო ფართოზოლოვანი სისტემების – როგორც ცალკეული კვანძების ინსტალაცია ასევე
ინსტალაცია მთლიანობაში; სისტემების დაყენება საპროექტო მაჩვენებლებზე და ექსპლუატაციაში შეყვანა. უზრუნველყოფს
ელექტრომაგნიტური თავსებადობა მოცემულ გეომეტრიაში; შეაფასოს ელექტრომაგნიტური უსაფრთხოების პირობები.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია დამოუკიდებლად განახორციელოს მიწისპირა და სათანამგზავრო კავშირისა და მაუწყებლობის, რადიოსარელეო კავშირის,
მობილური კავშირის და უკაბელო ფართოზოლოვანი სისტემების რადიოტექნიკური კვანძების ექსპლუატაციაში შეყვანა საპროექტო
მაჩვენებლების გათვალისწინებით. შეადგინოს შესაბამისი ანგარიშები.
დასკვნის უნარი
შეუძლია დამოუკიდებლად შეაფასოს საპროექტო-დოკუმენტური და საექსპლუატაციო მონაცემების ერთმანეთთან შედარება შესაბამისი
რადიო- და სატელევიზიო სისტემებისათვის; კერძოდ, ჩაატაროს სათანადო გაზომვები და შეადაროს ის საპროექტოს. აწარმოოს
ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი.
კომუნიკაციის უნარი
ზეპირად და წერილობით შეუძლია მკაფიოდ გამოხატოს აზრი პროფესიულ საკითხებზე, ასევე დისკუსიებში მონაწილეობა
პრობლემების გადაჭრის მიზნით

სწავლის უნარი
უნდა შეეძლოს მოიპოვოს და დაამუშაოს ინფორმაციები უახლეს ტექნოლოგიებზე.
ღირებულებები
იცნობს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და ცალკეული მომხმარებლებისა და სისტემის მფლობელთა
პრეტენზიებსა და მითითებებზე პროფესიონალურად რეაგირებს. პასუხისმგებლობით ეკიდება უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის
საკითხებს.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

რადიო და სატელევიზიო სისტემების მომსახურეობის და ექსპლუატაციის ოპერატორი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
რადიო- და სატელევიზიო სისტემების მომსახურეობის და ექსპლუატაციის ოპერატორის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის რადიო- და სატელევიზიო სისტემების მომსახურეობის და ექსპლუატაციის
ოპერატორი.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
უნდა იცნობდეს რადიო- და სატელევიზიო სისტემების კვანძების ტექნოლოგიურ მონაცემებსა და პროტოკოლებს. უნდა შეეძლოს
საჭირო სისტემის ტექნიკური დავალების შედგენა. სისტემის ტექნიკური დავალების საფუძველზე განახორციელოს მისი
სტრუქტურული პროექტირება, პარალელურად გადაჭრილი უნდა იქნას ელექტრომაგნიტური თავსებადობისა და ელექტრომაგნიტური
უსაფრთხოების საკითხები. უნდა იცნობდეს კანონმდებლობის საკითხებს რეგულირების მიმართულებით.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
უხელმძღვანელოს მის მიერ პროექტირებული სისტემის პრაქტიკულ რეალიზაციას არსებული საბაზისო ტექნოლოგიების გამოყენებით:
უხელმძღვანელოს სისტემის ინსტალაციის, გაზომვებისა და ექსპლუატაციაში შეყვანის პროცესებს.
დასკვნის უნარი
ჩატარებული გაზომვების საფუძველზე გააკეთოს შესაბამისი დასკვნები ექსპლუატაციაში შეყვანილი სისტემის ირგვლივ. მოახდინოს
პარამეტრების დაზუსტება და მიღწეული საბოლოო ტექნიკური მაჩვენებლების ჩამოყალიბება.
კომუნიკაციის უნარი
ზეპირად და წერილობით შეუძლია მკაფიოდ გამოხატოს აზრი პროფესიულ საკითხებზე. მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიებში
პრობლემების გადაჭრის მიზნით.
სწავლის უნარი
უნდა შეეძლოს მოიპოვოს და დაამუშაოს ინფორმაციები ახალ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით.
ღირებულებები
იცნობს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და ცალკეული მომხმარებლებისა და სისტემის მფლობელთა
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პრეტენზიებსა და მითითებებზე პროფესიონალურად რეაგირებს. პასუხისმგებლობით ეკიდება უსაფრთხოების და გარემოს დაცვიხ
საკითხებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის ტექნიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის ელექტროტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის ელექტროტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია:
ელექტროსადგურისა და ქვესადგურის მეორეული საკომუტაციო აპარატურის მონტაჟი და ექსპლუატაცია; ასევე, სარელეო დაცვისა და
ავტომატიკის სქემების წაკითხვა, მოკლე შერთვის დენების გაანგარიშება და დანაყენების შერჩევა.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და გაცნობიერება
აქვს ელექტროსადგურებსა და ქვესადგურებში სარელეო დაცვის ახალი მოწყობილობების სამონტაჟო საქმიანობასთან დაკავშირებული
მრავალმხრივი სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად.
დასკვნის უნარი
შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი
სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია უცხოურ ენაზე
პროფესიული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
სწავლის უნარი
შეუძლია შემდგომი განათლების მიღების მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში. პროფესიული
ინფორმაციის მოპოვება, ანალიზი, გაზიარება. მათ საფუძველზე გადაწყვეტილებების მიღება და დანერგვა .ფლობს გუნდური მუშაობის
პრინციპებს. იცავს უსაფრთხოების ნორმებს. აქვს კულტურული ურთიერთობების წარმართვის უნარი.
ღირებულებები
აფასებს საკუთარ და სხვათა დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი. ფლობს
გუნდური მუშაობის პრინციპებს. იცავს უსაფრთხოებისა ნორმებს. აქვს კულტურული ურთიერთობების დამყარების უნარი.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

საწარმოო ინჟინერიის სპეციალისტი VI
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
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საწარმოო ინჟინერიის სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს საწარმოო ინჟინერიის სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია სათანადო გეგმების შედგენის და
შესრულების კონტროლისთვის საჭირო ნორმატიული ბაზის მომზადება; შესაბამისი ინფორმაციის შეგროვების, სისტემატიზების და
ანალიზის მეშვეობით გადახრების გამოვლენა ოპერაციულ საქმიანობაში და ტექნიკური ხასიათის მაკორექტირებელი ღონისძიებების
მომზადება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
იცის ოპერაციათა და პროექტების შესრულების მართვის თეორიულ საფუძვლები; ფლობს საწარმოო და სერვისულ ოპერაციათა
დაგეგმვის, მიმდინარეობის ნორმირების და მონიტორინგის პრაქტიკულ მეთოდოლოგიას;

აცნობიერებს დაგეგმვის და ნორმირების როლს საპროექტო და მიმდინარე ოპერაციული საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებაში.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია საწარმოო გეგმების შედგენისთვის საჭირო ინფორმაციის გამოვლენა სათანადო წყაროების: ნორმების და სტანდარტების
კრებულების, ქრონომეტრაჟის შედეგების, კითხვარების და ა.შ., ანალიზის საფუძველზე; წარმოების მოცულობის, დანახარჯების
ოდენობის და შესრულების დროის მიმართ დაგეგმილი მოთხოვნების შესაბამისი ნორმატიული ბაზის მომზადება; მონაცემების
სისტემატიზება სატენდერო განაცხადების და შესყიდვა-მიწოდების კონტრაქტების შედგენისთვის; მასალებზე, შრომაზე, მანქანადანადგარებსა და სპეციალურ აღჭურვილობაზე, აგრეთვე საწარმოო სიმძლავრეებზე საპროექტო საქმიანობის მოთხოვნილებების
ანალიზი და ფორმულირება; პროექტის რეალიზების გრაფიკების შედგენა და მათი შესრულების მონიტორინგის ორგანიზება.
დასკვნის უნარი
შეუძლია:საპროექტო და ოპერაციული საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტების შედგენა, მათი ანალიზი და შედეგების ასახვა სათანადო
ანგარიშებში;დასაწყობებული მასალების, მაკომპლექტებლების და პროდუქციის მიღება-გაცემის ჩანაწერების ანალიზის საფუძველზე,
მარაგების მართვაში არსებული პრობლემების გამოვლენა და მაკორექტირებელი რეკომენდაციების შემუშავება; მიმწოდებლების და
მომხმარებლების კომერციული წინადადებების ურთიერთშედარება ფასის, ხარისხის, მიწოდების საიმედობის და სხვა მსგავსი
მახასიათებლების მიხედვით და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მომზადება.
კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა, საპროექტო და ოპერაციული საქმიანობის ადმინისტრირების
მსვლელობაში; სათანადო მოლაპარაკებების წარმოება რესურსების მიმწოდებლებსა და პროდუქციის მომხმარებლებთან; ოპერატორის
ფუნქციის შესრულება საპროექტო და ოპერაციული საქმიანობის დაგეგმვის და მიმდინარეობის კონტროლისთვის განკუთვნილი
კომპიუტერული პროგრამული სისტემებით სარგებლობისას, ინფორმაციას გრაფიკული და ცხრილური სახით წარმოდგენისთვის
მომზადება სათანადო პროგრამული პაკეტების მეშვეობით; ინგლისურ ენაზე შედგენილი ნორმატიული და საცნობარო ლიტერატურის
წაკითხვა; პროფესიული ინფორმაციის დამოუკიდებელი მოძიება ინტერნეტის მეშვეობით.
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სწავლის უნარი
შეუძლია დამოუკიდებლად გამოიყენოს წამყვანი პროფესიული ორგანიზაციების და სწავლების სხვა
საგანმანათლებლო- პროფესიული შესაძლებლობები, დისტანციური სწავლების ჩათვლით, საკუთარი
სრულყოფისთვის; შეუძლია ახალი პროგრამული საშუალებების გამოყენების დამოუკიდებელი ათვისება.

მიმწოდებლების
კვალიფიკაციის

ღირებულებები
იზიარებს პასუხისმგებლობას საპროექტო, საწარმოო და სერვისულ ოპერაციათა დაგეგმვის, ნორმირების და მონიტორინგის
ეფექტიანობაზე; ესმის საკუთარი როლი მომხმარებელთა მოლოდინების დაკმაყოფილებაში ნაწარმის, ან სერვისის ხარისხის მიმართ.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

საწარმოო ინჟინერიის სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ინჟინერიის სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს საწარმოო ინჟინერიის სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია საწარმოო გეგმების და სამუშაო გრაფიკების
შედგენასა და შესრულების მონიტორინგში მონაწილეობა; შესაბამისი ოპერაციული საქმიანობის ორგნიზება, პროდუქციის ხარისხის და
აღჭურვილობის გამოყენების ეფექტიანობის დაცვით; სასაწაყობო მეურნეობის მართვა და სათანადო ანგარიშგების წარმოება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და გაცნობიერება
იცის ბიზნესის დაგეგმვის საფუძვლები, მიდგომები აღჭურვილობის ეფექტიანი გამოყენებისა და საწარმოო ოპერაციათა ხარისხიანი
შესრულების ორგანიზაციისთვის, მასალებსა და სხვა რესურსებზე მოთხოვნილების ფორმირების პრინციპები.

აცნობიერებს

საწარმოო სისტემების თანამედროვე ორგანიზაციის შესაძლებლობებს ოპერაციული საქმიანობის ეფექტიანობის

ამაღლებაში.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია
მონაწილეობა ბიზნესის დაგეგმვაში; საწარმოო გეგმების შესრულებისთვის საჭირო რესურსებზე მოთხოვნილების
ფორმულირება, სათანადო კომპიუტერული პროგრამებით სარგებლობის ჩათვლით; სასაწყობო მეურნეობის ორგანიზება და მართვა;
სამუშაო ცენტრების და ოპერატორთა მუშაობის ორგანიზება აღჭურვილობის ეფექტიანი გამოყენების დაცვით; ოპერაციების ხარისხიანი
შესრულების უზრუნველყოფა; საწარმოო აღჭურვილობის ოპერატორთა მუშაობის უსაფრთხოების დაცვა.
დასკვნის უნარი
შეუძლია: სათანადო მოთხოვნილებების დამოუკიდებელი გამოვლენა ოპერაციული საქმიანობის დაგეგმვისა და შესრულებისთვის,
მათი ანალიზი და შედეგების ასახვა სათანადო ანგარიშებსა და დოკუმენტებში; საწარმოო აღჭურვილობის ოპერატორთა საქმიანობის
შეფასება და მაკორექტირებელი ღონისძიებების შემუშავება, აღჭურვილობის გამოყენების ეფექტიანობის და ხარისხის ამაღლების
მიზნით; წინადადებების შემუშავება მასალების, მაკომპლექტებლების და პროდუქციის დასაწყობების რაოდენობრივი მაჩვენებლების
და პირობების თაობაზე.
კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია

ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა როგორც ზოგადად საწარმოო, ისე ოპერაციული საქმიანობის
ადმინისტრირების საკითხებზე; საწარმოო აღჭურვილობის ოპერატორთა ინსტრუქტირება უსაფრთხო და ეფექტიანი მუშაობის
უზრუნველყოფის მიზნით; მონაწილეობა სათანადო მოლაპარაკებებში რესურსების მიმწოდებლებთან; ინფორმაციის გრაფიკული და
ცხრილური სახით წარმოდგენა სათანადო პრეზენტაციებში; პროფესიული ინფორმაციის დამოუკიდებელი მოძიება, უცხო ენაზე
შედგენილი შესაბამისი ლიტერატურის წაკითხვა.
სწავლის უნარი
შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს საკუთარი შემდგომი პროფესიული სრულყოფა და ადექვატურად შეაფასოს სათანადო სასწავლო
კურსების და პროგრამების შესაძლებლობები; შეუძლია ახალი პროგრამული საშუალებების გამოყენების დამოუკიდებელი ათვისება.
ღირებულებები
აცნობიერებს საკუთარ და მისდამი დაქვემდებარებულ პირთა პასუხისმგებლობას საწარმოო ოპერაციების ეფექტიან დაგეგმვასა და
შესრულებაზე; იზიარებს ბიზნესის პასუხისმგებლობას საზოგადოების წინაშე; ესმის, თუ რა წვლილის შეტანა შეუძლია
მომხმარებელთა მოლოდინების დაკმაყოფილებაში სამრეწველო ნაწარმს ან სერვისთან მიმართებაში.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი VI
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი,
რომელსაც შეუძლია: ტელეკომუნიკაციის საწარმოთა (ოპერატორთა) მოწყობილობა-დანადგარების ტექნიკური მახასიათებლების,
საკონტროლო-საზომი

აპარატურის,

გადაცემის

არხებისა

და

ტრაქტების

ძირითადი

პარამეტრების

გაზომვის

მეთოდების,

ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობების ექსპლუატაციის ტექნიკური დოკუმენტაციის, ტელეკომუნიკაციის სისტემების შეუფერხებელი
ფუნქციონირების ტექნიკური უზრუნველყოფის, შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების საკითხების შესწავლა; ტელეკომუნიკაციის
სისტემების მომსახურების ძირითადი წესებისა და ხერხების, აგრეთვე დაზიანების განსაზღვრისა და აღმოფხვრის მეთოდების
ათვისება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
იცის სქემოტექნიკური დაპროექტების, საკომუტაციო კვანძების აგების, ანალოგური და დისკრეტული შეტყობინების სისტემებისა და
აპარატურის, მონაცემთა გადაცემისა და სატელეფონო კავშირის ქსელების, არხწარმომქმნელი და დამაბოლოებელი მოწყობილობების,
ელექტრონულ-მმართველი კომპლექსების, მობილური კავშირის სისტემების თეორიული საფუძვლები და მოქმედების პრინციპები;
მრავალარხიანი და რადიოსარელეო კავშირის საფუძვლები; კავშირგაბმულობის სისტემების, ელექტროაკუსტიკის და სიტყვიერი
ინფორმატიკის კვების უზრუნველყოფის საფუძვლები. ინფორმაციის შეკრების, დამუშავების, შენახვისა და გადაცემის სისტემების
საექსპლუატაციო მოთხოვნები და აგების პრინციპები; არასანქციონირებული ჩართვებისაგან ინფორმაციის დაცვის მეთოდები;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია ტელეკომუნიკაციის ქსელებში და ინფორმაციის დამუშავების მოწყობილობებში და სისტემებში პროცესებზე დაკვირვება და
მათი ტექნიკური ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა; ტელეკომუნიკაციის ხელსაწყოების, მოწყობილობების, არხებისა და ტრაქტების
მახასიათებლების გაზომვასა და გაზომვის შედეგების დამუშავებაში მონაწილეობა; განათლების პროცესში შეძენილი საწყისი უნარ-
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ჩვევების საფუძველზე კონკრეტული ტექნიკური ობიექტის ექსპლუატაცია; საპროექტო ობიექტებისა და სისტემებისათვის ძირითადი
ტექნიკურ-ეკონომიკური მოთხოვნების ფორმულირება; ინფორმაციის გადაცემის, მიღებისა და განაწილების ქსელებისა და სისტემების
დამუშავებასა და დაპროექტებაში მონაწილეობა; ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ მომიჯნავე მიმართულებებში
ტელეკომუნიკაციის თეორიის მეთოდების გამოყენება.
დასკვნის უნარი
აქვს უნარი აწარმოოს ტექნიკური საშუალებების ყოველდღიური მონიტორინგი, დაზიანების შესახებ ინფორმაციის მიღება, მათი
დამუშავება და კვალიფიცირებული სპეციალისტების ხელმძღვანელობით დაზიანების აღმოფხვრის სამუშაოებში მონაწილეობის
მიღება. ტელეკომუნიკაციის საშუალებათა საექსპლუატაციო და სერვისული მომსახურების აპარატურის გაზომვების შედეგების
დამუშავებაში მონაწილეობა; აქვს უნარი მიიღოს მონაწილეობა ხელმძღვანელობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კომპლექსურ
უზრუნველყოფაში.
კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია არასტაბილურ გარემოში ტელეკომუნიკაციის სისტემების ექსპლუატაციასა და სერვისთან დაკავშირებულ საკითხებზე
დეტალური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია სახელმწიფო და უცხოურ ენებზე. შეუძლია ტელეკომუნიკაციის სისტემებთან
დაკავშირებული საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება.
სწავლის უნარი
აქვს უნარი, დამოუკიდებლად შეისწავლოს თანამედროვე მულტისერვისული ქსელების შესაძლებლობები ახალი სერვისებით
მომხმარებლების უზრუნველყოფის მიზნით; დამოუკიდებლად განსაზღვროს, თუ რა მიმართულებით აპირებს სწავლის გაგრძელებას.
ღირებულებები
აქვს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებები: შეუძლია თანამედროვე, მულტისერვისული ქსელებისა და
შემდეგი თაობის ქსელების სისტემების შეუფერხებელი მოქმედების უზრუნველყოფა; იცის თავისი პროფესიული მოვალეობები და
პასუხისმგებლობით ეკიდება მათ შესრულებას.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი,
რომელსაც შეუძლია: ტელეკომუნიკაციის საწარმოთა (ოპერატორთა) ბოჭკოვან-ოპტიკური მაგისტრალების ტექნიკური
მახასიათებლების, გადაცემის არხებისა და ტრაქტების ძირითადი პარამეტრების გაზომვის მეთოდების, თანამედროვე საქსელო
მოწყობილობების ექსპლუატაციის ტექნიკური დოკუმენტაციის, ტელეკომუნიკაციის სისტემების შეუფერხებელი ფუნქციონირების
ტექნიკური უზრუნველყოფის, შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების საკითხების შესწავლა; ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემების
მომსახურების ძირითადი წესებისა და ხერხების, აგრეთვე დაზიანების განსაზღვრისა და აღმოფხვრის მეთოდების ათვისება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
იცის: ზოგადად ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები და ტელეკომუნიკაციის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემების აგების პრინციპები;
სისტემის შემადგენელი კომპონენტების ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდამსახების, გადამცემი და მიმღები
ოპტოელექტრონული მოდულების, კოდის გარდამქმნელების, შემათანხმებელი მოწყობილობების, ოპტიკური რეგენერატორების,
ოპტიკური გამაძლიერებლების დანიშნულება და ფუნქციონირების პრინციპები; ბოჭკოვან-ოპტიკური შუქგამტარების პროფილები;
შუქგამტარის კონსტრუქცია; ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელები; კაბელების კონსტრუქციული ელემენტები: გულარა, გარსი, ჯავშანი და
სხვა; ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელების ტიპები: გარე გაყვანილობის, შიდა გაყვანილობის, სპეციალური; კაბელების მახასიათებლები;
კაბელების გადაბმის მეთოდები; პასიური ოპტიკური კომპონენტები – ოპტიკური განმშტოებლები, იზოლატორები, ატენიუატორები,
გადამრთველები, ტალღური დამკვრივების მოწყობილობები და სხვა; გაზომვები ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში; ბოჭკოვან-ოპტიკური
საკაბელო მაგისტრალის მშენებლობის საკითხები.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
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შეუძლია; დამოუკიდებლად ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის ცალკეული კვანძების ფუნქციონირების შემოწმება; შუქგამტარის
პარამეტრებისა და კარგვების მახასიათებლების: მილევისა და დისპერსიის განსაზღვრა; დამოუკიდებლად შეუძლია გაზომვების
ჩატარება საველე და ლაბორატორიულ პირობებში.
დასკვნის უნარი
აქვს უნარი, აწარმოოს; ტექნიკური საშუალებების ყოველდღიური მონიტორინგი, დაზიანების შესახებ ინფორმაციის მიღება, მათი
დამუშავება და დაზიანების აღმოფხვრის სამუშაოების განხორციელება; ტელეკომუნიკაციის საშუალებათა საექსპლუატაციო და
სერვისული მომსახურების აპარატურის გაზომვების შედეგების დამუშავება; აქვს უნარი, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში,
მონაწილეობა მიიღოს ხელმძღვანელობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კომპლექსურ უზრუნველყოფაში.
კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია ტელეკომუნიკაციის საშუალებათა საექსპლუატაციო და სერვისული მომსახურების შესახებ ინფორმაცია და საკუთარი
მოსაზრებები თანამიმდევრულად და არგუმენტირებულად გადასცეს სპეციალისტებსა და არასპეციალისტებს; ფლობს პროფესიულ
ტერმინოლოგიას; მსჯელობისას ეყრდნობა რაოდენობრივ და
ხარისხობრივ მონაცემებს; უცხოურ ენაზე შეუძლია შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის გადაცემა.
საქვს უნარი, დამოუკიდებელად შეისწავლოს: ტალღური დამკვრივების თეორიული საფუძვლები და განხორციელების პრინციპები
ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში ახალი ტექნოლოგიების დასანერგად; შეუძლია გამოიყენოს ახალი ტექნოლოგიები ტელეკომუნიკაციის
სისტემებში და დანერგოს ყოველდღიურ საქმიანობაში; შეუძლია, დამოუკიდებლად შეაფასოს საკუთარი შესაძლებლობები,
პროფესიული განვითარებისა და დასაქმების პერსპექტივები და დაგეგმოს საკუთარი შემდგომი სწავლა. წავლის უნარი
ღირებულებები
აფასებს ტელეკომუნიკაციის სისტემების ექსპლუატაციისათვის აუცილებელ თვისებებსა და ღირებულებებს: ყურადღებას, სიახლეების
გაცნობის უნარს, გულისხმიერ დამოკიდებულებას მომხმარებლებისა და პარტნიორების მიმართ; უსაფრთხოების წესების დაცვას;
შეუძლია, თვითონ იხელმძღვანელოს ამ ფასეულობებით და გაუზიაროს სხვებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა
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ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
240
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის ბაკალავრი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერის დარგში შრომის თავისუფალ ბაზარზე კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება,
რისთვისაც აუცილებელია:
ჰიდრო და თბოელექტროსადგურებში ელექტრული ენერგიის წარმოების ტექნოლოგიების შესწავლა. ელექტრული
ენერგიის მაღალი ძაბვის ქსელით დიდ მანძილზე გადაცემის, მომხმრებელთა შორის მისი განაწილების, ელექტრული
რეჟიმების პარამეტრების რეგულირების, ელექტრული სისტემების მართვის საჭირო ცოდნის შეძენა. ენერგეტიკული
დანადგარების და მოწყობილობების მონტაჟის, გამართვის, გამოცდის, ექსპლუატაციის და რემონტის უნარ-ჩვევების
დაუფლება. ენერგეტიკის ეკოლოგიური და ეკონომიკური ასპექტების, ენერგიის არატრადიციული წყაროების,
ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების და ენერგოსისტემის იმედიანობის გაუმჯობესების მეთოდების შესწავლა.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
გააჩნია ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სფეროს მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული
ცოდნა. გაცნობიერებული აქვს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობები.
აქვს ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დარგის ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ
გააზრებას. იცნობს დარგის მთავარ პრინციპებს, რომელიც მოიცავს კომპლექსურ საკითხებს, კერძოდ, ენერგეტიკულ დანადგარების
პროექტირებას, მონტაჟს, გამოცდას, დიაგნოსტიკას, რემონტს, ექსპლუატაციის პირობებებს და პროცესებს. იცის შრომის დაცვის,
უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის წესები და ნორმები. ფლობს სათანადო
ტერმინოლოგიას, გაცნობიერებული აქვს ენერგეტიკის დარგის სტრუქტურისა და ენერგეტიკის ქვედარგებს შორის
ურთიერთკავშირი. ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
აქვს შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარები ფართო სპექტრის აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად
ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სფეროში;
აქვს
პროფესიული ფუნქციების განხორციელების უნარი. გააჩნია ენერგეტიკის სფეროში კომპლექსური პრობლემების
ამოცნობა/იდენტიფიცირების და წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად მათი გადაჭრის უნარი. შეუძლია
ენერგეტიკული დანადგარების და მოწყობილობების მონტაჟი, ექსპლუატაცია, რემონტი, საექსპლუატაციო პარამეტრების შეცვლა,
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ენერგიაშემცველების აღრიცხვისა და ხარისხის კონტროლი, ტექნიკური დოკუმენტაციის, მუშა ნახაზებისა და სქემების წაკითხვა.
დასკვნის უნარი
აქვს ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის სფეროსათვის დამახასიათებელი მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობის, მათი
გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირების უნარი.
შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან
სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბება ენერგეტიკული დანადგარების, ქსელების და სისტემების ტექნიკური მდგომარეობის და მუშაობის უნარიანობის
შესახებ; ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მოთხოვნების ფორმულირება. მომხმარებელთან მიწოდებული ენერგიის ხარისხის
პარამეტრების შეფასება და ამ პარამეტრების რეგულირება;
კომუნიკაციის უნარი
იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა ენერგეტიკოსებისა და არა
ენერგეტიკოსებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით.
ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის დარგსა და ქვედარგებში არსებული
პრობლემებისა, კერძოდ თბო და
ჰიდროელექტროსადგურების, ენერგტიკული სისტემის და სხვა ენერგეტიკული დანადგარებში არა საშტატო პროცესების
მიმდინარეობის შესახებ წერილობითი და ზეპირი ანგარიშის მომზადება და წარდგენა. თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება. ენერგეტიკული სისტემის მართვის პროგრამებით ინფორმაციის
შეკრების (SCADA და სხვ.), დამუშავების, შენახვისა და გადაცემის უნარი. დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა და
პროექტის დეტალური და მომცველი წერილობითი ანგარიში მომზადება.
სწავლის უნარი
საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში; შეირჩიოს და გააგრძელოს საწვლა
მისთვის მისაღებ ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის პროგრამის მოდულებზე.
მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა. შემდგომი სწავლის საჭიროებების
დადგენა და მრავალმხრივად შეფასება. ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის დარგში პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების
გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა. ბაკალავრიატში მიღებული ცოდნით, ენერგეტიკიკა
ელექტროინჟინერიის ქვედარგების შესაბამისი სამაგისტრო თემატიკების შერჩევა.
ღირებულებები
ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა, შეფასება და სხებისათვის
გაზიარება.
ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის დარგისა და ქვედრაგების პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებთან
თავისი (უტყუარობა, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, ორგანიზებულობა და სხვ.) და სხვათა დამოკიდებულების
შეფასება.

ღირებულებების

ფორმირების

პროცესში

მონაწილეობა

და

სწრაფვა

მათ

დასამკვიდრებლად,

პროფესიული

ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
120
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი
სპეციალიზაციით:
ა) ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი თბოენერგეტიკის სპეციალიზაციით;
ბ) ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი ჰიდროენერგეტიკის სპეციალიზაციით;
გ) ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი ელექტროენერგეტიკის სპეციალიზაციით;
დ)ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი ელექტროტექნიკისა და სამრეწველო
ელექტრონიკის სპეციალიზაციით;
ე) ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი ელექტრომექანიკის სპეციალიზაციით

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დარგისა და
ქვედარგებისათვის, კერძოდ თბოენერგეტიკისათვის ჰიდროენერგეტიკისათვის , ელექტროენერგეტიკისათვის .
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ელექტრომექანიკისათვის,

ელეატროტექნიკა

და

ელექტრონიკისათვის

დამახასიათებელი

ორგანიზაციულ

–

ნორმატიული და საწარმოო – ტექნოლოგიური საქმიანობისათვის საჭირო ფართო და გაღრმავებული ცოდნის მქონე
სპეციალისტის მომზადება. პროგრამა სტუდენტებს მიცემს ფუნდამეტურ ცოდნას ენერგიის წარმოების, გადაცემის,
განაწილების

და

გარდაქმნის

ტექნოლოგიებში.

განუვითარებს

რაოდენობრივი

შეფასებების,

ენერგეტიკული

პრობლემების ანალიზის, პროგნოზირების, კაპიტალდაბანდებების და დანახარჯების გაანგარიშების, გარემოზე
ზეგავლენის შეფასების, საქმიანობის ეფექტური დაგეგმვის და მართვის უნარებს.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
აქვს ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დარგში კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა. აცნობიერებს
დარგისა და შესაბამისი ქვედარგის დამახასიათებელ სპეციფიკურ პრობლემებს და მათი გადაჭრის გზებს. იცის ჰიდრორესურსების/ არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენების (ათვისების) საკითხები; ჰიდრო/
თბური ენერგიების მექანიკურ და ელექტრულ ენერგიად გარდაქმნის ტექნოლოგიები; ელექტრული/ თბური ენერგიების
გადაცემის

და

განვითარების

განაწილების
პერსპექტივები

პრობლემები;
და

ენერგეტიკული

ფუნქციონირების

სისტემების

თავისებურებანი;

მოქმედების
თანამედროვე

პრინციპები,

ტექნიკური

ენერგოტექნოლოგიური

დანადგარების და კომპლექსების დაპროექტება, მონტაჟი, ექსპლუატაცია და რემონტი; პროფესიული საქმიანობის
შესაბამისი საერთშორისო სტანდარტები, დადგენილებები, ნორმატიული და სხვა სახელმძღვანელო მასალები;
ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის დარგის მენეჯმენტის და მარკენტინგის საფუძვლები;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია: ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემის
გადაჭრა დამოუკიდებლად და ორიგინალური გზით; ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის დარგში და ქვედარგებში
(თბოენერგეტიკა/ ჰიდროენერგეტიკა/ელექტროენერგეტიკა/ელექტრომექანიკა/ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა)
არსებული დანდგარების და სისტემების მუშაობის რეჟიმების მართვა და ოპტიმიზაცია; ექსპლუატაციის და ავარიულ
სიტუაციებში მიმდინარე პროცესების მოდელირება, მუშაობის მდგრადობის გაანგარიშება - შეფასება თანამედროვე
მეთოდების საფუძველზე. ამოცანათა დაგეგმვა და განხორციელება დამოუკიდებლად პროფესიულ დონეზე; კვლევის და
დაკვირვების შედეგების დამუშავება, ლიტერატურაში არსებული მონაცემების გათვალისწინებით მათი გააზრება და
ანალიზი; დარგში და ქვედარგებსი სამეწარმეო პროექტების შემუშავება და განხორციელება.
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დასკვნის უნარი
შეუძლია კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი, ენერგეტიკისა და
ელექტროინჟინერიის

დარგში

და

ქვედარგებში

(თბოენერგეტიკა/

ჰიდროენერგეტიკა/

ელექტროენერგეტიკა/

ელექტრომექანიკა/ ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა) სფეროში უახლესი მონაცემების გამოყენებით. ფუნდამენტური
და

გამოყენებითი

კვლევების

ენერგეოტექნოლოგიური

საფუძველზე

დანადგარები

მიღებული

მუშაობის

შედეგების

არამდგრადობით

ანალიზი.

ენერგეტიკული

გამოწვეული

სისტემის

პრობლემების

და

გადაწყვეტის

განზოგადებული ვარიანტების დამუშავება, მათი ანალიზი, შედეგების პროგნოზირება, გადაწყვეტების მიღება და პროექტის რეალიზაცია. არასრულ და შეზღუდულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აზრის ჩამოყალიბება, პრობლემების
განსაზღვა.
კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია: მშობლიურ და მის მიერ არჩეულ უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია, ენერგეტიკა და ელქტროინჟინერის დარგსა და
შესაბამის ქვედარგებში მიმდინარე პროცესებზე, როგორც აკადემიურ ასევე პროფესიულ დონეზე. თანამედროვე
ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით ბიბლიოგრაფიული სამუშაოების ჩატარება; ჩატარებული სამუშაოს
შედეგების წარმოდგენა ანგარიშების, რეფერატების, სტატიის სახით: დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება;
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა.
სწავლის უნარი
სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად
დაგეგმვა. პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გაღმრმავების მიზნით, საკუთარი სწავლის მიმართულებების
განსაზღვრა;

მომზადებულია

დოქტორანტურაში

სწავლის

გასაგრძელებლად

ენერგეტიკის

და

მონათესავე

მიმართულებებში.
ღირებულებები
ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში
წვლილის შეტანა. პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა; იცის ის ეთიკური
და საკანონმდებლო ნორმები, რომელთა საფუძველზეც უნდა მოქმედებდეს საზოგადოებაში და წარმოებაში;
პასუხისმგებლობით ეკიდება გარემოს დაცვას ეკოლოგიურ პრობლემებს;
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
180
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის დოქტორი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
ენერგეტიკა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მამოძრავებელი ძალა და ენერგეტიკული და ეროვნული უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის საფუძველთა საფუძველია. სწორედ ენერგეტიკის განვითარების დონით განისაზღვრება ქვეყანაში წარმოებული
პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა (როგორც შიდა, ისე გარე ბაზარზე), ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური
მდგომარეობა, და საერთოდ, ამ ქვეყნის ადგილი და როლი მსოფლიო თანამეგობრობაში. ენერგეტიკა, რომელიც დიდი ხანია მყარად
და სტაბილურად დამკვიდრდა ეკონომიკის ყველა დარგში და ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ბუნებრივი და ხელოვნური
ქვესისტემების დიდ ერთობლიობას წარმოადგენს. მისი მიზანი სხვადასხვა სახის ენერგეტიკული რესურსის გარდაქმნა, განაწილება
და გამოყენებაა. ეს ქვესისტემები ერთმანეთთან იმდენად მჭიდროდაა დაკავშირებული, რომ მათი ცალ-ცალკე განხილვა,
ურთიერთკავშირების გარეშე, პრაქტიკულად შეუძლებელია. ენერგიის წარმოების, გადაცემის, განაწილებისა და მოხმარების ყოველი
ეტაპი, რომელიც მოიცავს ტრადიციულ ენერგეტიკას (თბო, ჰიდრო და ბირთვული ენერგეტიკა), ენერგიის განახლებად
წყაროებს(მცირე ჰიდროელექტროსადგურები, ქარის ენერგეტიკა, გეოთერმული ენერგეტიკა, მზის ენერგეტიკა, ბიოენერგეტიკა,
სათბობ-ელემენტები, წყალბადის ენერგეტიკა), ელექტრულ ქსელებს (ქვესადგურები, გამანაწილებელი მოწყობილობები, გადამცემი
ხაზები), თბომომარაგებას (გათბობა, ცხელწყალმომარაგება, ვენტილაცია) და სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსს, მოითხოვს
ურთულესი საინჟინრო-ტექნიკური, ეკონომიკური, სამართებლივი და გარმოსდაცვითი პრობლემების მეცნიერულ დონეზე
გადაწყვეტას და შესაბამისად, ფართო პროფილის სამეცნიერო კადრების მომზადებას. აქედან გამომდინარე, წარმოდგენილი
სადოქტორი პროგრამის მიზანია, სამეცნიერო-კვლევით, საპროექტო-საკონსტრუქტორო, საწარმოო-ტექნოლოგიურ, ორგანიზაციულმმართველობით და საგანმანათებლო სფეროებში მოღვაწეობისათვის საჭირო, ფუნდამენტურ კვლევებზე დამყარებული, ფართო,
პრობლემების სისტემური ხედვის და გაღრმავებული ცოდნის მქონე დოქტორის მომზადებაა. სადოქტორო პროგრამა სრულად
მოიცავს საქართველოში მდგრადი და ეფექტური ენერგეტიკული ბაზის შექმნის, ენერგეტიკული სისტემების და ობიექტების
ოპტიმალური მართვისა და განვითარების, გააზრებული ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავებისა და მისი ეტაპობრივი
განხორციელების გზებს, ენერგეტიკულ სექტორში არსებული პრობლემების დღევანდელ მდგომარეობას, აქ მიმდინარე საინჟინრო-
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ტექნიკურ, ეკონომიკურ, სამართლებრივ და გარემოსდაცვით პროცესებს, ადგილობრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსებისა და
ენერგიის განახლებადი წყაროების მასშტაბური გამოყენების, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის და ენერგოდამზოგი
ღონისძიებების

პრაქტიკული

ენერგოსისტემისა
დანადგარებისა

და
და

ელექტროტექნიკის,

რეალიზების

შესაძლებობლობებს,

სათბობ-ენერგეტიკული
სამილსადენო

სისტემების

ელექტრომექანიკის,

კომპლექსის
მუშაობის

ენერგეტიკული

საქართველოში

განვითარების
პრინციპებს,
დანადგარების

ელექტრო,

პერსპექტივებს,

ჰიდრო

თბოენერგეტიკის,

თანამედროვე

სათბობ-ენერგეტიკული
დიაგნოსტიკის,

და

ენერგეტიკული

დარგების

ელექტრონიკის,

მენეჯმენტს,
ელექტრული

ტექნოლოგიების და ელექტრომომარაგების საკითხებს. არსებითი ყურადღება დაეთმობა დოქტორანტებისათვის ისეთი ინფორმაციის
მიწოდებას, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს სრულად ფლობდეს დარგისათვის სპეციფიკურ (თეორიულ და კვლევით) მეთოდებს,
შეიმუშავოს კვლევის ახალი მეთოდები და მიდგომები, შეძლოს პროფესიული და კომპლექსური პრობლემების განსაზღვრა და მათი
გადაჭრისათვის ახალი იდეებისა და მეთოდების შემუშავება, დამოუკიდებლად შეიმუშავოს ახალი პროექტები და მართოს მათი
განხორციელების პროცესი.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
ელექტრული და სითბური ენერგიების წარმოების, გადაცემის, განაწილებისა და მოხმარების სფეროში უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნა, რაც დოქტორანს არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას
მისცემს (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სფეროში
არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივი გადაფასების გზით დოქტორანტი გააცნობიერებს ცოდნის განახლებულ
ფარგლებს;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სფეროში დამოუკიდებლად დაგეგმავს, განახორციელებს და ზედამხედველობას გაუწევს
ინოვაციურ კვლევებს; შეიმუშავებს ახლებურ კვლევით და ანალიტიკურ მეთოდებსა და მიდგომებს, რომლებიც, ელექტრული და
სითბური ენერგიების წარმოების, გადაცემის, განაწილებისა და მოხმარების სფეროში, ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და
რომელიც საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში შეიძლება აისახოს.
დასკვნის უნარი
ექნება, ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სფეროში ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების
კრიტიკული ანალიზის, სინთეზისა და შეფასების უნარი. შეძლებს ელექტრული და სითბური ენერგიების წარმოების, გადაცემის,
განაწილებისა და მოხმარების მიმდინარე პროცესებში წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებას

კომუნიკაციის უნარი
ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სხვადასხვა სფეროში ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირის ფონზე,
შეეძლება რთული და სადავო იმფორმაციის დასაბუთებული, მკაფიო და ეფექტური წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო
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საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე;
სწავლის უნარი
მზად იქნება, ენერგეტიკის სექტორში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის ფონზე, განავითაროს და განახორციელოს ახალი
იდეები საქართველოში მდგრადი და ეფექტური ენერგეტიკული ბაზის შექმნის, ენერგეტიკული სისტემების და ობიექტების
ოპტიმალური მართვისა და განვითარების, გააზრებული ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავებისა და მისი ეტაპობრივი
განხორციელების პროცესში.
ღირებულებები
შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში
წვლილის შეტანა. პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა, რაც აუცილებელ პირობას
წარმოადგენს საწარმოს ხელმძღვანელებთან, ტექნიკურ პერსონალთან, საინვესტიციო თუ კომერციულ ბანკებთან, საქმიან თუ
ფინანსურ წრეებთან, მუნიციპალურ ორგანოებთან, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და საზოგადოების წარმომადგენლებთან,
საერთაშორისა და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, პარტნიორებთან და ა. შ. მჭიდრო კოტაქტების დასამყარებლად და
ურთიერთობის, თანხმობისა და ერთსულოვნების მისაღწევად.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა

ტელეკომუნიკაცია
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
240
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ინჟინერიის ბაკალავრი ტელეკომუნიკაციაში

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
ინჟინერიის ბაკალავრის მომზადება, რომლის პროფესიული მოღვაწეობის ობიექტებს წარმოადგენს ის ტექნოლოგიური სისტემები და
ტექნიკური საშუალებები, რომლებითაც ხორციელდება ბგერის, მონაცემებისა და გამოსახულების სიგნალების გამოსხივება, გადაცემა
და მიღება რადიო, სადენიანი, ოპტიკური ან სხვა სისტემებით, რაც, როგორც მომსახურებათა სახეობების, ასევე მათი გავრცელების
თვალსაზრისით, ემთხვევა ტელეკომუნიკაციის განვითარების მსოფლიო ტენდენციებით განსაზღვრულ ვითარებას.
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საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება:







გააჩნია ტელეკომუნიკაციის მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამით მიღწეული თეორიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების
ერთობლიობით განსაზღვრული ბაკალავრის პროფესიული კომპეტენტურობა; პროფესიული ფუნქციების განხორციელების უნარი;
ტელეკომუნიკაციის თეორიისა და ტექნიკის განვითარების ძირითადი ტენდენციების ცოდნა;
შეუძლია სატელეკომუნიკაციო საშუალებების ექსპლუატაციისათვის დადგენილი მოთხოვნების, მოქმედი ნორმების, წესებისა და
სტანდარტების დაცვა;
იცის სქემოტექნიკური დაპროექტების, საკომუტაციო კვანძების გათვლისა და აგების, ანალოგური და დისკრეტული შეტყობინების
სისტემებისა და აპარატურის, მონაცემთა გადაცემისა და სატელეფონო კავშირის ქსელების, არხწარმომქმნელი და დამაბოლოებელი
მოწყობილობების, ელექტრონული მართვის კომპლექსების, მობილური კავშირის სისტემების თეორიული საფუძვლები და
მოქმედების პრინციპები; მრავალარხიანი და რადიოსარელეო კავშირის საფუძვლები; გააჩნია კავშირგაბმულობის სისტემების,
ელექტროაკუსტიკისა და ელექტროკავშირგაბმულობის კვების მოწყობილობების საფუძვლების ცოდნა;
იცის გადაცემის მრავალარხიანი სისტემების, მიწისპირა და კოსმოსური რადიოკავშირის, რადიო და სატელევიზიო მაუწყებლობის,
მიმღებ-გადამცემებისა და საანტენო-საფიდერო ტექნიკის აგებისა და მოქმედების პრინციპები; ინფორმაციის შეკრების, დამუშავების,
შენახვისა და გადაცემის სისტემების თეორიული შესაძლებლობები და აგების პრინციპები; ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და
არასანქციონირებული ჩართვებისაგან ინფორმაციის დაცვის მეთოდები. გააჩნია შრომის კანონმდებლობისა და შრომის დაცვის
საფუძვლების გამოყენების უნარი.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: შეუძლია








ტელეკომუნიკაციის ქსელებში, ინფორმაციის დამუშავების მოწყობილობებში და სისტემებში პროცესების განხილვა და მათი
ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების დამუშავება;
სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და მოწყობილობების საექსპლუატაციო და სასერვისო მომსახურება;
ექსპერიმენტული, კვლევითი, სამონტაჟო და გაშვება-მოწესების სამუშაოებში მონაწილეობა;
ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობების, არხებისა და ტრაქტების მახასიათებლების გაზომვა და გაზომვის შედეგების დამუშავება;
განათლების პროცესში შეძენილი საწყისი უნარ-ჩვევების საფუძველზე კონკრეტული ტექნიკური ობიექტების ექსპლუატაცია;
ბაკალავრს უნდა შეეძლოს მუშაობა სატელეკომუნიკაციო და რადიოტექნიკური წარმოება-დაწესებულებების საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების შესაბამისად.
დასკვნის უნარი:






შეუძლია საპროექტო ობიექტებისა და სისტემებისათვის ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მოთხოვნების ფორმულირება;
ბაკალავრი შეიმუშავებს წარმოებისათვის საჭირო ტექნიკურ, მეთოდურ და ნორმატიულ დოკუმენტაციას, აგრეთვე წინადადებებს ამ
დოკუმენტაციის რეალიზაციისათვის;
შეუძლია ინფორმაციის გადაცემის, მიღებისა და განაწილების ქსელებისა და სისტემების დამუშავებასა და დაპროექტებაში
მონაწილეობა;
შეუძლია ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ მომიჯნავე მიმართულებებში ტელეკომუნიკაციის თეორიის მეთოდების
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გამოყენება.
კომუნიკაციის უნარი:

















შეუძლია გასაგებად და გრამატიკული წესების დაცვით წერა;
გააჩნია იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადების უნარი;
გააჩნია მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი;
შეუძლია სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე.
შეუძლია მონაწილეობა მოწყობილობა-დანადგარების გამოცდასა და მათი ექსპლუატაციაში დანერგვის პროცესში, აგრეთვე
ტექნიკური საშუალებების, სისტემებისა და პროცესების სტანდარტიზაციასთან დაკავშირებულ სამუშაოებში. მონაწილეობა შეუძლია
კომპიუტერული ტექნიკის საშუალებით საწარმოო ინფორმაციის გაანალიზება და შედეგების დაყვანა მომსახურე პერსონალზე;
ბაკალავრი მონაწილეობს წარმოების ფუნქციონირების მაღალეკონომიკური და ეფექტური მეთოდების დადგენის ექსპერიმენტულ და
კვლევით სამუშაოებში. ამუშავებს ექსპერიმენტის შედეგებს და ახორციელებს მათ ანალიზს;
გააჩნია ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური რესურსების ეფექტიანად გამოყენების უნარი.
სწავლის უნარი: ინჟინერიის ბაკალავრი ტელეკომუნიკაციის სპეციალობით მომზადებულია:
განათლების გასაგრძელებლად ტელეკომუნიკაციის, ელექტროტექნიკური და გამოყენებითი მათემატიკის მიმართულებებით
მაგისტრატურაში სწავლის გასაგრძელებლად;
ბაკალავრის ხარისხის მიღება მონათესავე მიმართულებებში, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის შემოკლებულ ვადებში
ათვისების საფუძველზე;
გააჩნია საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასებისა და დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი.
ღირებულებები:
ბაკალავრი ფლობს ჰუმანიტარული ცოდნის საფუძვლებს, იცის ის ეთიკური და საკანონმდებლო ნორმები, რომელთა საფუძველზეც
მოქმედებს საზოგადოებაში;
პასუხისმგებლობით ეკიდება გარემოს დაცვას;
გააჩნია აზროვნების ისეთი კულტურა, რომ შეუძლია საკუთარი შრომის მეცნიერულ საფუძველზე ორგანიზება და დარგში
მიღწეული ახალი ცოდნის მოპოვება;
კრიტიკულად აფასებს საკუთარ საქმიანობას და ცდილობს დარგში მიღწეული ახალი ცოდნის მოპოვებას;
გააჩნია სოციალური პასუხისმგებლობითა და სამოქალაქო თვითშეგნებით მოქმედების აუცილებლობის გააზრების უნარი;
საკუთარი მოქმედების კრიტიკული შეფასების უნარი.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა

ტელეკომუნიკაცია
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
120
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ინჟინერიის მაგისტრი ტელეკომუნიკაციაში

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სპეციალისტების გაღრმავებული მომზადება პროფესიული მოთხოვნების შესაბამისი
მოღვაწეობისათვის ტელეკომუნიკაციის სფეროში, რომელიც მოიცავს ფართოზოლოვან ციფრულ ქსელებს, ბოჭკოვანოპტიკურ ტექნოლოგიებს, ციფრული მობილური რადიოკავშირისა და ციფრული მაუწყებლობის სისტემებს,
ელექტრომაგნიტური ველებისა და ტალღების გავრცელების პრინციპებს, საანტენო ტექნიკასა და ელექტრომაგნიტური
ეკოლოგიის პრობლემებს. საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს პროფესიული საქმიანობის შესაბამისი
საერთაშორისო

სტანდარტების,

წარმოება-დაწესებულებების

ტექნიკური

განვითარების

პერსპექტივებისა

და

ფუნქციონირების თავისებურებების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის შესწავლის შესაძლებლობას.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
გააჩნია ტელეკომუნიკაციის დარგის პრობლემების კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა და შესაბამისი უნარ–
ჩვევები, რაც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას. იცის: პროფესიული საქმიანობის შესაბამისი
საერთაშორისო სტანდარტები,
დადგენილებები, ნორმატიული აქტები და სხვა სახელმძღვანელო მასალები; წარმოება–
დაწესებულებების ტექნიკური განვითარების პერსპექტივები და ფუნქციონირების თავისებურებანი; თანამედროვე
სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და მოწყობილობების მოქმედების პრინციპები, ტექნიკური მონაცემები და კონსტრუქციული

290

თავისებურებანი; კვლევების მეთოდები და შეუძლია კვლევითი მუშაობის წარმართვის პირობების განსაზღვრა; ტექნიკური
დოკუმენტაციის შემუშავებისადმი და პრაქტიკული ნიმუშების ან მოწყობილობებისადმი წაყენებული ძირითადი მოთხოვნები;
სამეცნიერო–კვლევით სამუშაოებთან დაკავშირებული მათემატიკური აპარატი და მიღებული შედეგების ტექნიკურ–ეკონომიკური
ეფექტურობის განსაზღვრა; ტელეკომუნიკაციის სფეროში მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევები; ეკონომიკის, წარმოების
ორგანიზაციის, შრომის და მართვის საფუძვლები; შრომის კანონმდებლობა; შრომის დაცვის წესები და ნორმები. აცნობიერებს
დარგისათვის დამახასიათებელ ცალკეულ სპეციფიკურ პრობლემებს და მათი გადაჭრის გზებს;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია: ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; ტელეკომუნიკაციის დარგის კომპლექსური
პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი
მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; სამეცნიერო–კვლევითი და პედაგოგიური მოღვაწეობის პროცესში დამოუკიდებლად
ისეთი ამოცანების ფორმულირება და გადაწყვეტა, რომლებიც მოითხოვენ ღრმა პროფესიულ ცოდნას; კვლევის საჭირო მეთოდების
შერჩევა კონკრეტული კვლევების ამოცანებიდან გამომდინარე; არსებული მეთოდების მოდიფიცირება და კვლევის ახალი
მეთოდების დამუშავება; კვლევის და დაკვირვების შედეგების დამუშავება, მათი გააზრება და ანალიზი ლიტერატურაში არსებული
მონაცემების გათვალისწინებით; თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით ბიბლიოგრაფიული სამუშაოების
ჩატარება; ჩატარებული სამუშაოს შედეგების წარმოდგენა ანგარიშების, რეფერატების, სტატიის სახით რედაქტირების, ბეჭდვისა და
ასახვის თანამედროვე საშუალებების გამოყენებით; შემსრულებელთა მუშაობის ორგანიზება და მმართველობითი
გადაწყვეტილებების განხორციელება განსხვავებული შეხედულებების პირობებში; დამუშავებული პროექტებისა და პროგრამების
განსახორციელებად მეთოდური, ნორმატიული და ტექნიკური დოკუმენტების წინადადებებისა და ღონისძიებების დამუშავება;
წარმოების ეფექტურად მუშაობის უზრუნველსაყოფად მოწინავე გამოცდილების გამოყენება და მეცნიერებისა და ტექნიკის უახლესი
მეთოდების დანერგვა. გააჩნია დასახული მიზნების მისაღწევად მთავარი საკითხების (კომპონენტების) გამოყოფის, შესაბამისი
დროითი ჩარჩოების დადგენისა და სამუშაოთა შესრულების გრაფიკების შედგენის უნარი;
დასკვნის უნარი
შეუძლია: ტელეკომუნიკაციის დარგის უახლესი მიღწევების შესახებ მიღებული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე
დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება და მიღებული ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; ტელეკომუნიკაციის სფეროს
ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების საფუძველზე მიღებული შედეგების ანალიზი; ექსპერიმენტების ჩატარებაში
მონაწილეობით დაკვირვებებისა და გაზომვების შედეგებზე დასკვნების გამოტანა; სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების
მოდერნიზაციისა და ექსპლუატაციის პროცესში შესაბამისი სისტემის გამოცდის მეთოდიკისა და პროგრამის შემუშავება, შედეგების
პროგნოზირება და მათი ანალიზი.
სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და ქსელების განვითარებისთვის მიღებული გადაწყვეტილებების ტექნიკური დასაბუთების
შედგენა; სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და ქსელების მოწყობილობების ფუნქციონირების იმიტაციური და მათემატიკური
მოდელების შედგენა; სატელეკომუნიკაციო ტექნიკის მდგომარეობისა და განვითარებს პერსპექტივების ანალიზი.
კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია: მშობლიურ და მის მიერ არჩეულ უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია ტელეკომუნიკაციის დარგის აკადემიურ თუ პროფესიულ
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საზოგადოებასთან სატელეკომუნიკაციო სისტემებსა და მოწყობილობებში მიმდინარე პროცესებისა და მის მიერ გაკეთებული
დასკვნების, მოყვანილი არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების შესახებ; ტელეკომუნიკაციის სფეროში არსებული პრობლემების
გადაჭრის მიზნით მის მიერ ჩამოყალიბებული იდეების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება; გააჩნია საჯარო
გამოსვლების წარმართვის უნარი.
სწავლის უნარი
შეუძლია: სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვა;
საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გაღმრმავების მიზნით; სწავლის
პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება, მისი სტრატეგიის მაღალ დონეზე დაგეგმვა, თანმიმდევრობის შეფასება და მისი
დამოუკიდებლად წარმართვა; შემოქმედებითი და ინოვაციური საქმიანობის წარმართვა. გააჩნია ანალიტიკური და ლოგიკური
აზროვნებისა და ახალი ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და ანალიზის უნარი. მომზადებულია დოქტორანტურაში სწავლის
გასაგრძელებლად ტელეკომუნიკაციისა და მონათესავე პროგრამებში.

ღირებულებები
შეუძლია: ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი პროგრესული
ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული
ნორმების დაცვა. იცის ის ეთიკური და საკანონმდებლო ნორმები, რომელთა საფუძველზეც უნდა მოქმედებდეს
საზოგადოებაში და კომპანიაში. პასუხისმგებლობით ეკიდება გარემოს დაცვასა და ეკოლოგიური პრობლემების
მოგვარებას. აქვს ადამიანის უფლებების დაცვის ვალდებულების შეგნება და გააჩნია სოციალური პასუხისმგებლობითა
და სამოქალაქო თვითშეგნებით მოქმედების აუცილებლობის გააზრების უნარი.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა

ტელეკომუნიკაცია
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
180
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ინჟინერიის დოქტორი ტელეკომუნიკაციაში

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
სადოქტორო პროგრამის მიზანია, ფუნდამენტურ კვლევებზე დამყარებული, პრობლემების სისტემური ხედვისა და ღრმა ცოდნის
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პიროვნებების მომზადება, სამეცნიერო-კვლევითი, საპროექტო-საკონსტრუქტორო,
საწარმოო-ტექნოლოგიურ, ორგანიზაციულ-მმართველობით და საგანმანათლებლო სფეროებში მოღვაწეობისათვის, რომლებსაც
გააჩნიათ ცოდნა და კვლევის მეთოდების გამოყენების უნარ-ჩვევები ტელეკომუნიკაციის დარგის ძირითად მიმართულებებში, იციან
დარგის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები, შეუძლიათ კომპლექსური პრობლემების განსაზღვრა და მათი გადაჭრისათვის
ახალი იდეებისა და მეთოდების დამუშავება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
იცის ტელეკომუნიკაციის დარგის უახლესი სამეცნიერო და ტექნიკური მიღწევები, კვლევის მეთოდები და შეუძლია კვლევითი
მუშაობის წარმართვის პირობების განსაზღვრა; იცის პროფესიული და კვლევითი საქმიანობის შესაბამისი საერთაშორისო და სამამულო
სტანდარტები, მეთოდური, ნორმატიული და სხვა სახელმძღვანელო მასალები; იყენებს სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოებთან
დაკავშირებულ მათემატიკურ აპარატს და შეუძლია მიღებული შედეგების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობის განსაზღვრა. აქვს,
ტელეკომუნიკაციის დარგში ღრმა, სისტემური და უახლესი ცოდნა, რომელიც საერთაშორისო რეფერირებადი პუბლიკაციებისათვის,
აუცილებელი სტანდარტის დონეზე მუშაობის საშუალებას იძლევა;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია: პრობლემის გადაჭრა დამოუკიდებლად ცოდნის შემოქმედებითად გამოყენების საფუძველზე; დამოუკიდებლად დაგეგმოს და
განახორციელოს ზედამხედველობა ინოვაციურ კვლევებზე; შეიმუშაოს უახლესი კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები და
მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის მიღებაზე იქნება ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში;
სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და ქსელების ფუნქციონირების იმიტაციური და მათემატიკური მოდელების შედგენა;
სატელეკომუნიკაციო ტექნიკის მდგომარეობისა და განვითარების პერსპექტივების ანალიზი; სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და
ქსელების აგების საიმედობის, მომსახურების ხარისხისა და ეკონომიკურობის ზრდის ამოცანების გადაწყვეტა და პროექტის მიზნების
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გამჭვირვალედ ფორმულირება და პრიორიტეტების გამოვლენა; პრობლემის გადაწყვეტის განზოგადებული ვარიანტების დამუშავება,
მათი ანალიზი, შედეგების პროგნოზირება და მრავალკრიტერიუმიანობის პირობებში კომპრომისული გადაწყვეტილების განსაზღვრა;
დასკვნის უნარი
შეუძლია: ტელეკომუნიკაციის დარგში ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი,
სინთეზი და შეფასება, რითაც ახალი მეთოდოლოგიის განვითარებას უწყობს ხელს; პრობლემის გადაჭრისათვის დამოუკიდებლად
იღებს სწორ და ეფექტურ გადაწყვეტილებას; სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების შემდგომი განვითარებისათვის მიღებული
გადაწყვეტილების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების შედგენა;
კომუნიკაციის უნარი
გააჩნია: რთული და სადავო ინფორმაციის მკაფიოდ გადაცემის უნარი სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, მათი
მომზადების დონის გათვალისწინებით; თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა და მათი
შემოქმედებითად გამოყენების, ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისების, სამეცნიერო-ტექნიკურ
კონფერენციებში და თათბირებში მოაწილეობის უნარი;
სწავლის უნარი
შეუძლია სხვების სწავლის პროცესის დაგეგმვა და მართვა; სამეცნიერო-ტექნიკური ცოდნის ამაღლების ღონისძიებების ორგანიზება;
ცოდნის აკადემიურ და პროფესიულ სფეროებში წვლილის შეტანა სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შედეგების ფართოდ დანერგვის
საფუძველზე; სასწავლო რესურსების სრული სპექტრის გამოყენება;
ღირებულებები
შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულებების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში
წვლილის შეტანა. პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვა, რაც აუცილებელი პირობაა
კომპანიის ხელმძღვანელებთან, ტექნიკურ პერსონალთან, საინვესტიციო და კომერციულ ბანკებთან, საქმიან წრეებთან, მუნიციპალურ
ორგანოებთან,

სახელმწიფო

სტრუქტურებისა

და

საზოგადოების

წარმომადგენლებთან,

ორგანიზაციებთან, პარტნიორებთან და ა.შ. მჭიდრო კონტაქტების

საერთაშორისო

დასამყარებლად და ურთიერთობის,

და

ადგილობრივ

თანხმობისა და

ერთსულოვნების მისაღწევად; ერთგულება გლობალური ინფორმაციული საზოგადოების შექმნისადმი და ტელეკომუნიკაციის
ტექნიკისა და ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციების პროგნოზირება და არეკვლა სასწავლო პროგრამებში და სასწავლოსამეცნიერო ბაზის განვითარების გეგმებში.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ავტომობილის ზეინკალი I V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ავტომობილის ზეინკლის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის ავტომობილის ზეინკალი, რომელსაც შეუძლია ავტომობილის, მისი აგრეგატების,
მექანიზმებისა და კვანძების მიმდინარე ტექნიკური მდგომარეობის განსაზღვრა და უწესივრობების აღმოფხვრა.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და
თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა,
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად
შესაძლებლობებს.

იცის დეტალების ურთიერთშეცვლადობის, ჩასმებისა
და დაშვებების პრინციპები, აქვს სხვადასხვა ფირმისა
და მოდელის ავტომობილების კონსტრუქციის და
მათი შეკეთების თავისებურებების ცოდნა. შეუძლია
დეტალების
და
მარტივი
კონსტრუქციული
ელემენტების ესკიზების შედგენა და მათი წაკითხვა
ნახაზების მიხედვით, კვანძის აწყობა ტექნიკური
პირობების სრული დაცვით; იცნობს სამუშაოთა
შესრულების ოპერაციულ სისტემას და მომსახურების
რეჟიმებს, შრომის ორგანიზაციას და სამუშაო
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ადგილების რაციონალური მოწყობის პრინციპებს;
აქვს
მეწარმეობისა
და
ზოგადი
მენეჯმენტის
საფუძვლების ცოდნა.
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს

შეუძლია

ავტომობილის,

მისი

აგრეგატების,

მექანიზმებისა და კვანძების მიმდინარე ტექნიკური
მდგომარეობის განსაზღვრა;
დიაგნოსტიკის

თანამედროვე
მეშვეობით

ტექნიკური

მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს

საშუალებების

ოპერატორის

გაუმჯობესების მიზნით.

გამოვლენილი უწესივრობების აღმოფხვრა;

მიერ

ავტომობილების ტექნიკური მომსახურების გრაფიკის
შედგენა;
ავტომობილების

ტექნიკური

ექსპლუატაციის

პროცესში მტყუნებების აღრიცხვა და დაჯგუფება;
1-2 საფეხურის ავტოზეინკლების ბრიგადის სამუშაო
პროცესის ხელმძღვანელობა;
ავტომობილების ტექნიკური მომსახურების პოსტის
პასპორტის შედგენა.
დასკვნის
უნარი

შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვე-

შეუძლია

ტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება, ალტერნა-

წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრისას ოპერატიული

ტიული შესაძლებლობების

ღონისძიებების განხორციელება, შეფერხებებისა და

განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან დაკავშირე-ბულსაკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო

ტექნოლო-გიების

ტექნიკური

წინაღობების

მიზეზების

მომსახურების

ანალიზი

და

პროცესში

სათანადო

პროფილაქტიკური სამუშაოების წარმართვა.

აქვს უნარი აწარმოოს ინფორმაციულ-კომუნიკაციური
ტექნოლოგიების

გამოყენება

კომპიუტერული

კომპეტენციების სისტემის ფარგლებში.
შეუძლია ავტომობილის შემკეთებელი ზეინკლის
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
კომპლექსურ
საკითხებზე გამართული წერილობითი და ზეპირი
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დამოუკიდებლად
ათვისება,

უცხოურ

ენაზე

მიღებული

პროფესიასთან

კომუნიკაცია.
შეუძლია
მუშაობა
როგორც
მცირე,
ისე
მრავალრიცხოვან და არაერთგავროვან გუნდში.
იყენებს
დარგის
პროფესიულ,
პროგრამულ
უზრუნველყოფას.

დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ ცვა-ლებად, ვითარებაში.

აქვს

უნარი

ახალი

მიმართულებების
გაითვალისწინოს
მოთხოვნები

სასწავლო
ათვისების

ზეინკლისადმი

კონტროლის,

პროგრესული
პროცესში
წაყენებული

დიაგნოსტიკის

და

უწესივრობების აღმოფხვრის მხრივ.
ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული
საქმიანობისათვისდამახასიათებელღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ
შესაბამისად.

აქვს ოპტიმიზირებული ტექნოლოგიური პროცესის
დანერგვის ოპერატიულად გადაწყვეტის უნარი,
კოლეგების მობილიზება, მათი აქტივობის გაზრდა და
მაღალი პასუხისმგებლობით შესრულება.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
50
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
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პროგრამის მიზანია მოამზადოს ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების მეოთხე საფეხურის ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია:







დამოუკიდებლად მართოს ამწე-სატრანსპორტო მანქანები და მექანიზმები, მოემსახუროს მათ, შეასრულოს საშუალო სირთულის
საშემკეთებლო სამუშაოები.
დამოუკიდებლად დაშალოს, შეაკეთოს და ააწყოს ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და მექანიზმების მუშა ორგანოები, ძირითადი კვანძები
და მექანიზმები.
დამოუკიდებლად შეასრულოს სამგზავრო, სატვირთო და სამგზავრო-სატვირტო ლიფტების ცალკეული კვანძების მონტაჟი და გაწყობა.
დამოუკიდებლად შეასრულოს ზემოაღნიშნული ლიფტების ელექტრული მოწყობილობების მონტაჟი და გაწყობა.
დამოუკიდებლად მოემსახუროს ზემოაღნიშნულ ლიფტებს ექსპლუატაციის პროცესში.
გამოცდილი სპეციალისტის ხელმძღვანელობით განსაზღვროს მანქანებისა და მოწყობილობების გამართვის, მომსახურებისა და
შეკეთებისათვის შესაბამისი სამუშაოების, სათადარიგო ნაწილებისა და მასალების საჭიროება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს

სფეროს

ცოდნა

და

საფუძვლების

ზოგადი

აცნობიერებს

მარტივი

ამოცანების

შესასრულებლად

აუცილებელ ნაბიჯებს.

იცის სპეციალობის შესაბამისი მანქანებისა და კვანძების
კონსტრუქციული აგებულება და მუშაობის პრინციპები.
აცნობიერებს კონკრეტული პრობლემების გადაჭრის შესაძლებლობებს.
აქვს: სპეციალური მზომი ინსტრუმენტების, ხელსაწყოების, სამარჯვების
გამოყენების და შესაძლებლობების ცოდნა. შრომის დაცვისა და
უსაფრთხოების ნორმებისა და მოთხოვნების ცოდნა. ტვირთამწევი
მანქანებისა და ლიფტების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის
წესების ცოდნა. უცხოური ენის ცოდნა ტექნიკური ინფორმაციის
წაკითხვისა და გაანალიზებისათვის საჭირო დონეზე.

ცოდნის პრაქტიკაში

შეუძლია სტრუქტურირებულ გარემოში

გამოყენების უნარი

უშუალო

ხელძღვანელობის

ქვეშ

შეასრულოს მარტივი და ერთგვაროვანი
დავალებები, ძირითადი მასალებისა და
ინსტრუმენტების გამოყენებით.

შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს და შეასრულოს საწარმოო
დავალებები ფაქტობრივი გარემოებების შესაბამისად. თანამედროვე და
ახალი მზომი ინსტრუმენტებისა და სამარჯვების გამოყენება. შრომის
დაცვისა და უსაფრთხოების ნორმებისა და მოთხოვნების დაცვა
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კონკრეტული საწარმოო პირობების შესაბამისად.

დასკვნის უნარი

შეუძლია ხელმძღვანელის მითითებების
გათვალისწინებით სამუშაო პროცესში
გამოვლენილი მარტივი პრობლემების

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია განსხვავებულ საწარმოო სიტუაციებში წამოჭრილი
პრობლემების ანალიზი, შესაბამისი მიდგომის შემუშავება,

ამოცნობა.

ალტერნატიული წინადადების განხილვა.

შეუძლია პროფესიასთან დაკავშირებულ

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიულ

მარტივ

საკითხებზე

წერილობითი
საინფორმაციო

ზეპირი

კომუნიკაცია.
და

და

ფლობს

საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიებს.

საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში. დამოუკიდებლად აითვისოს და
ეფექტიანად გამოიყენოს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული
ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.
პროფესიული ინფორმაციის უცხოურ ენაზე დამუშავება.

სწავლის უნარი

შეუძლია სხვილი ხელმძთვანელობით
სწავლა.

შეუძლია შემდგომი განათლების მიმართულების დამოუკიდებლად
განსაზღვრა ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში. შეუძლია ახალი
ინფორმაციის მოპოვება, შესწავლა, ანალიზი და დანერგვა სამუშაო
პროცესში.

ღირებულებები

იცნობს პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს.

იცავს პროფესიული ეთიკისა და მორალის ნორმებს. მექანიკის
ინჟინერიის სფეროს მორალურ-ეთიკურ და სამართლებრივი ნორმებს,
დარგობრივ და საერთაშორისო ტექნიკურ ნორმებსა და სტანდარტებს,
აქვს უნარი გაითავისოს პრობლემები. ზრუნავს უსაფრთხოების წესებისა
და გარემოს დაცვაზე.
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შემდუღებელი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)

ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსი
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების მეხუთე საფეხურის ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია:





დამოუკიდებლად მართოს ამწე-სატრანსპორტო მანქანები და მექანიზმები, მოემსახუროს მათ, შეასრულოს რთული
საშემკეთებლო სამუშაოები.
დამოუკიდებლად დაშალოს, შეაკეთოს და ააწყოს ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და მექანიზმების მუშა ორგანოები,
ძირითადი კვანძები და მექანიზმები.
დამოუკიდებლად შეასრულოს სამგზავრო, სატვირთო და სამგზავრო-სატვირტო ლიფტების კვანძების მონტაჟი და
გაწყობა.
დამოუკიდებლად განსაზღვროს მანქანებისა და მოწყობილობების გამართვის, მომსახურებისა და შეკეთებისათვის
შესაბამისი სამუშაოების, სათადარიგო ნაწილებისა და მასალების საჭიროება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს საფუძვლების ზოგადი ცოდნა და
აცნობიერებს
მარტივი

აქვს სპეციალობის შესაბამისი მანქანებისა და კვანძების
კონსტრუქციულ-კინემატიკური აგებულების, მუშაობის

ამოცანების

აუცილებელ ნაბიჯებს

შესასრულებლად

პრინციპების და
გაანგარიშების საფუძვლების ცოდნა. აცნობიერებს მექანიკის
ინჟინერიის
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შესაძლებლობებს (საზღვრებს). თანამედროვე ახალი მზომი
ინსტრუმენტების, ხელსაწყოების, სამარჯვების გამოყენების
და
შესაძლებლობების ცოდნა. შრომის დაცვისა და
უსაფრთხოების
ნორმებისა და მოთხოვნების ცოდნა და აცნობიერებს
სამართლებლივ
პასუხისმგებლობას მათ შესრულებაზე. ტვირთამწევი
მანქანებისა და
ლიფტების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის
წესების ცოდნა.
უცხოურ ენაზე ადგენს ტექნიკურ დოკუმენტაციასა და
შესრულებული
სამუშაოების ანგარიშს.
ცოდნის

შეუძლია

სტრუქტურირებულ

პრაქტიკაში

უშუალო ხელმძღვანელობის ქვეშ შეასრულოს

გამოყენების

მარტივი

უნარი

ძირითადი მასალებისა და ინსტრუმენტების

და

გამოყენებით.

ერთგვაროვანი

გარემოში
დავალებები,

შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს და აკონტროლოს
საწარმოო
დავალებების შეასრულება ფაქტობრივი გარემოებების
შესაბამისად.
თანამედროვე და ახალი მზომი ინსტრუმენტებისა და
სამარჯვების
გამოყენება. უბანზე მათი გამოყენების პერიოდული
მონიტორინგი.
შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ნორმებისა და
მოთხოვნების დაცვა
კონკრეტულ საწარმოო პირობებში. ამ საკითხებზე
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ინსტრუქტაჟის
ჩატარება.

დასკვნის
გაკეთების უნარი

შეუძლია

ხელმძღვანელის

გათვალისწინებით
გამოვლენილი

მითითებების

სამუშაო
მარტივი

პროცესში
პრობლემების

ამოცნობა.

შეუძლია განსხვავებულ საწარმოო სიტუაციებში წამოჭრილი
პრობლემების ანალიზი, საჭირო მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული
წინადადების

განხილვა

და

დასაბუთებული

დასკვნის

გამოტანა.
კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია

პროფესიასთან

დაკავშირებულ

მარტივ საკითხებზე ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია.

ფლობს

საინფორმაციო

და

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს

შეუძლია

იდეებისა

და

ინფორმაციის

ხარისხიანად

და

თანმიმდევრულად
გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის.
შეუძლია
დამოუკიდებლად აითვისოს და ეფექტიანად გამოიყენოს
პროფესიულ
საქმიანობასთან დაკავშირებული ახალი საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიები.

შეუძლია

პროფესიული

ინფორმაციის
გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა უცხოურ ენაზე.
სწავლის უნარი

შეუძლია სხვისი ხელმძღვანელობით სწავლა.

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა
ცვალებად
და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში. იცის, როგორ
გადაამუშაოს
უახლესი ინფორმაცია პროფესიული ინტერესების
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გასაღრმავებლად,
როგორ დანერგოს სამუშაო პროცესში. შეუძლია გაითავისოს
და მართოს
ინოვაციური იდეების დანერგვის პროცესი.
ღირებულებები

იცნობს პროფესიული საქმიანობისათვის

მექანიკის ინჟინერიის სფეროში მორალურ-ეთიკური და

დამახასიათებელ

სამართლებრივი

ღირებულებებს.

ნორმების დაცვა და პასუხისმგებლობა. დარგობრივი და
საერთაშორისო
ტექნიკური ნორმებისა და სტანდარტების დაცვა და
პასუხისმგებლობა.
იცავს პროფესიული ეთიკისა და მორალის პრინციპებს.
ზრუნავს სამუშაო
პროცესის უსაფრთხოებასა და გარემოს დაცვაზე.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

დურგალი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
დურგლის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის დურგალი,

რომელიც შეძლებს შესაბამისი ტექნიკური

დოკუმენტაციის მიხედვით დამოუკიდებლად განახორციელოს ხის მასალის დამზადება, გაზომვა, აწყობა, გადაკვრა, შეწებება,
შეკეთება, აღდგენითი და სხვა სამუშაოების შესრულება. ავეჯის, სამშენებლო კონსტრუქციების და მერქნის

სხვა ნაკეთობების

დამზადების სამუშაოს შესასრულებლად შესაბამისი ხის დამამუშავებელი ჩარხ-დანადგარების, ხელის (მექანიკური, პნევმატური და
ელექტრო) იარაღების კვალიფიციური შერჩევა-გამოყენება. ექნება ხის დამუშავების ტექნოლოგიის, ტექნიკური გაზომვების, აწყობის
ტექნოლოგიური სქემების, ძირითადი და დამხმარე მასალების მახასიათებლებისა და თვისებების რაციონალურად გამოყენების,
მერქნული ნედლეულის ხარისხის განსაზღვრის და საბოლოო პროდუქციის ხარისხის შეფასების უნარ-ჩვევები.


საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა,
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
შეუძლია თანამედროვე ხის დასამუშავებელი მანქანა-დანადგარებით და პოზიციური მანქანა–
იარაღებით მუშაობა. აანალიზებს წუნისა და დაბალი ხარისხის პროდუქციის გამოშვების მიზეზებს
და მონაწილეობს მათი აღმოფხვრისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების შემუშავებაში. ახდენს
ტექნოლოგიური პროცესების მატერიალური დანახარჯების ნორმატივების გაანგარიშებას.
შეუძლია ხის დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესების ეკონომიკური
გაანგარიშება. ადგენს ნაკეთობის დასამზადებლად საჭირო ნედლეულისა
და დამხმარე მასალების სპეციფიკაციას, მათ ღირებულებას

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია ხის დამუშავების ინჟინერიის თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნაზე დამყარებული
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შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება პრობლემების
შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. ატარებს ნაკეთობის სარესტავრაციო და სარემონტო სამუშაოებს.
დასკვნის გაკეთების უნარი

შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია წარმოებაში წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანების გადასაჭრელად ტექნოლოგიური
ციკლის ფუნქციონირების მახასიათებლების დადგენა. აქვს მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების
სტანდარტული მეთოდებით ამოცნობის და მონაცემთა ანალიზისსაფუძველზე დასაბუთებული
დასკვნის გამოტანის უნარი.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება, უცხოურ ენაზე
მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
აქვს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის კარგი უნარი და შეუძლია
გუნდის ეფექტური მართვა; ახორციელებს ურთიერთობას გუნდსა და
საწარმოს ადმინისტრაციას შორის.
შეუძლია მშობლიურ და ერთ–ერთ უცხოურ ენაზე სრულყოფილი კომუნიკაცია. ეფექტურად იყენებს
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად
განსაზღვრა, თუმცა ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში.
შეუძლია შემდგომი განათლების მიღების მიმართულების განსაზღვრა
ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში. ფლობს უახლესი
ინფორმაციის გადაამუშავების მეთოდებს პროფესიული ინტერესების
გასაღრმავებლად და სამუშაო პროცესში დასანერგად. შეუძლია გაითავისოს და მართოს ინოვაციური
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იდეების დანერგვის პროცესი
ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათშესაბამისად.
მონაწილეობს მასალების ხარჯისა და შრომატევადობის შემცირების, შრომის ნაყოფიერების ზრდისა
და წარმოების ეფექტურობის ამაღლების ღონისძიებების რეალიზაციაში. აქვს განსაკუთრებული
დამოკიდებულება პროდუქციის ხარისხის მიმართ და იგივეს მოითხოვს სხვა თანამშრომლებისგან.
აქვს არასტანდარტულ სიტუაციაში ადაპტაციისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი.
განვითარებული აქვს სივრცითი წარმოსახვის უნარი;

დურგალი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
დურგლის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის დურგალი,

რომელიც შეძლებს შესაბამისი ტექნიკური

დოკუმენტაციის მიხედვით დამოუკიდებლად განახორციელოს ხის მასალის დამზადება, გაზომვა, აწყობა, გადაკვრა, შეწებება,
შეკეთება, აღდგენითი და სხვა სამუშაოების შესრულება. ავეჯის, სამშენებლო კონსტრუქციების და მერქნის

სხვა ნაკეთობების

დამზადების სამუშაოს შესასრულებლად შესაბამისი ხის დამამუშავებელი ჩარხ-დანადგარების, ხელის (მექანიკური, პნევმატური,
აბრაზიული და ელექტრო) იარაღების კვალიფიციური შერჩევა-გამოყენება. ექნება ხის დამუშავების ტექნოლოგიის, ტექნიკური
გაზომვების, აწყობის ტექნოლოგიური სქემების, კონსტრუქციული მასალების თანამედროვე ტექნოლოგიების, ძირითადი და დამხმარე
მასალების მახასიათებლებისა და თვისებების რაციონალურად გამოყენების, მერქნული ნედლეულის ხარისხის განსაზღვრის და
საბოლოო პროდუქციის ხარისხის შეფასების უნარ-ჩვევები.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს
პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს).
შეუძლია თანამედროვე ხის დასამუშავებელი მანქანა-დანადგარებით და
პოზიციური მანქანა–იარაღებით მუშაობა. აანალიზებს წუნისა და დაბალი
ხარისხის პროდუქციის გამოშვების მიზეზს და მონაწილეობს მათ
აღმოსაფხვრელად დაგეგმილ ღონისძიებებში. ახდენს ტექნოლოგიური პროცესების მატერიალური
დანახარჯების ნორმატივების გაანგარიშებას.
შეუძლია ხის დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესების ეკონომიკური
გაანგარიშება.
ადგენს ნაკეთობის დასამზადებლად საჭირო ნედლეულისა და დამხმარე
მასალების სპეციფიკაციას, მათ ღირებულებას.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემებისშემოქმედებითად გადასაწყვეტად
შეუძლია ხის დამუშავების ინჟინერიის თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნაზე დამყარებული
შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება პრობლემების
შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
შეუძლია ნაკეთობის სარესტავრაციო და სარემონტო სამუშაოების ჩატარება

დასკვნის გაკეთების უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი
გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი
სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია წარმოებაში წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანების გადასაჭრელად ტექნოლოგიური
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კომუნიკაციის უნარი

ციკლის ფუნქციონირების მახასიათებლების დადგენა. აქვს მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების
სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით ამოცნობის და მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე
დასაბუთებული დასკვნის გამოტანის უნარი.
შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტე–ბისათვის ხარისხობრივიდა
რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის
გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა და მოძიებული
მასალის განსჯა _ გააზრება.
შეუძლია შემდგომი განათლების მიღების მიმართულების განსაზღვრა
ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში. იცის უახლესი ინფორმაციის გადამუშავების
მეთოდები პროფესიული ინტერესების გასაღრმავებლად და სამუშაო პროცესში დასანერგად.
შეუძლია გაითავისოს და მართოს ინოვაციური იდეების დანერგვის პროცესი.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
მონაწილეობს მასალების ხარჯისა და შრომატევადობის შემცირების, შრომის ნაყოფიერების
ზრდისა და წარმოების ეფექტურობის ამაღლების
ღონისძიებებში. არის მომთხოვნი პროდუქციის ხარისხის მიმართ და იგივეს მოითხოვს სხვა
თანამშრომლებისგან. აქვს ნებისმიერ არასტანდარტულ სიტუაციაში კარგი ადაპტაციისა და
გადაწყვეტილების მიღების უნარი. განვითარებული აქვს სივრცითი წარმოსახვის უნარი.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ეროვნული სამოსის სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ეროვნული სამოსის სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა
და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძველზე დამყარებული ცოდნა. აცნობიერებს
პრობლემის გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.

იცის
ქართული
ნაციონალური
სამოსის
კერვის
ტექნოლოგია.
დეტალურად
იცნობს
ნაწარმის
კონსტრუქციისა და მისი ელემენტების მახასიათებლებს,
ხელისა და მანქანური გვირისტების სახეებს, აცნობიერებს
კერვის ტექნოლოგიაში წარმოქმნილი სხვადასხვა სახის
პრობლემების
გადაჭრის
ტექნიკურ
შესაძლებლობებს.იცნობს
ეროვნული
სამოსის
ტრადიციულ მასალას, სილუეტის, დეკორისა და ფერთა
შეხამების თავისებურებებს.აცნობიერებს ტექნიკური თუ
მასალის სახეობებთან დაკავშირებული პრობლემების
გადაჭრის შესაძლებლობებს.
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ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში
გამოიყენოს
სანდო
ინფორმაციის
წყაროები. შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი
სპეციფიური ამოცანის გადასაჭრელად. შეაფასოს
მიღებული შედეგები. შესრულებული სამუშაოს
გაუმჯობესების
მიზნით.

დასკვნის
გაკეთების
უნარი

შეუძლია სპეციფიური პრობლემის გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის შემუშავება. ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის
ანალიზი.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე,
ცვალებად სიტუაციებში შეუძლია დამოუკიდებლად
აითვისოს ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები.
შეუძლია
უცხო
ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
დამუშავება.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტა, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში.

შეუძლია
ქართული
ნაციონალური
სამოსის
და
დამუშავების ძირითადი პრინციპებისა და ტრადიციული
კერვის ტექნოლოგიების გამოყენებით მაღალესთეტიური
და ხარისხიანი ნაწარმის შესრულება. შეუძლია სამუშაოს
დაგეგმვისა და ეროვნული სამოსის ასორტიმენტის
მასალაში შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის
წყაროები,
შეიმუშაოს
სტრატეგია
წამოჭრილი შესასრულებელი ამოცანის გადასაჭრელად და
შეაფასოს მიღებული შედეგები სამუშაოს გაუმჯობესების
მიზნით; კერძოდ, შეუძლია დამოუკიდებლად შეადგინოს
ნაწარმის კერვის ტექნოლოგიური თანამიმდევრობა,
გაითვალისწინოს დამუშავების თავისებურებანი; შეუძლია
შერჩეული
დამუშავების
მეთოდით
სხვადასხვა
ასორტიმენტის
ნიმუშის
დამზადება,
სპეციფიკური
მახასიათებლების სწორი ტექნიკური შესრულება. შეუძლია
ნაწარმის ხარისხის შეფასება და სამუშაო პროცესში
დაგროვილი გამოცდილების გონივრულად გამოყენება
ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. შეუძლია აგრეთვე,
სამუზეუმო ექსპონატების ასლის შესრულება.
შეუძლია ნაციონალური სამოსის ქალის ასორტიმენტული
ჯგუფების
კერვის
ტექნოლოგიებში
სპეციფიური
პრობლემების გააზრება, და მათ გადასაწყვეტად შესაბამისი
ინდივიდუალური მიდგომის შემუშავება,
შესაბამისი
ტექნიკური
და
ტექნოლოგიური
შესაძლებლოების განხილვა, შერჩევა და მიღებული
შედეგის მართებული ანალიზი.
შეუძლია
ზეპირი
და
წერილობითი
კომუნიკაცია
ეროვნული
სამოსის
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე როგორც პროფესიულ, აგრეთვე ფართო
საზოგადოებასთან. არჩეული პროფესიის სპეციფიკიდან
გამომდინარე, შეუძლია ეფექტური საკომუნიკაციო და
საინფორმაციო ტექნოლოგიების შერჩევა, ასევე შეუძლია
უცხო ენაზე არსებული
სპეციალური ლიტერატურის წაკითხვა და დამუშავება, მის
მიერ შესასრულებელი სამუშაოს შესაბამისად.
სწავლის პროცესში შეუძლია ცოდნის გაღრმავება, როგორც
სპეციალობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის
ინფორმაციის გაცნობის გზით, ასევე მომიჯნავე დარგების
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ღირებულებები

პასუხისმგებლობით
ეკიდება
პროფესიული
საქმიანობისთვის დამახასიათებელ ღირებულებებს
და
ცვალებად
სიტუაციებში
მოქმედებს
მათ
შესაბამისად.

საბაზისო
საფუძვლების
შესწავლით;
შეუძლია
დამოუკიდებლად გაიაზროს პროფესიული წინსვლის
პერსპექტივები
და
დამოუკიდებლად
დაგეგმოს
პროფესიული განვითარების საფეხურები.
გაცნობიერებული
აქვს
არჩეული
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი
სპეციფიური
ნორმები და ღირებულებები, ეროვნული სამოსის
აღდგენისა
და
დამკვიდრების
მნიშვნელობა
და
აქტუალურობა
ხალხური
რეწვის
ტრადიციების
აღორძინებისა და დამკვიდრებისათვის თანამედროვე
ყოფაში, ასევე გაცნობიერებული აქვს მისი მომავალი
საქმინობის
პოპულარიზაციის
მიზნით
დასახული
ამოცანების
განხორცილების
ეტაპები.
ნებისმიერი
სიტუაციაში
იცავს
ეთიკურ
ნორმებს,
როგორც
ინდივიდუალურ, ისე კოლექტიურ საქმინობაში.

ეროვნული სამოსის სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ეროვნული სამოსის სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის ეროვნული სამოსის სპეციალისტი, რომელსაც პროფესიული სწავლების V დონის
შესაბამისად შეეძლება ეროვნული სამოსის მოდელების შექმნა გარკვეული დამოუკიდებლობით, მისი ტექნოლოგიური დამუშავება და
საჭირო მანქანა-დანადგარების გამოყენება.
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საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა
და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული თეორიული
და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს/საზღვრებს.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია შემეცნებითი პრაქტიკული უნარების
ფართო
სპექტრის
გამოყენება
აბსტრაქტული
პრობლემის შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.

დასკვნის
გაკეთების
უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრულ პრობლემების
ამოცნობა,
მათი
გადაჭრისათვის
სათანადო
მონაცემების
ოდენტიფიცირება
და
ანალიზი
სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე

აქვს ქართულ ნაციონალურ სამოსთან დაკავშირებული
მრავალმხრივი და სპეციალიზებული თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა; იცის ეროვნული სამოსის მასალაში
შესრულებისთვის საჭირო ტექნოლოგიური ხერხები და
საშუალებები; იცის ეროვნული სამოსის ესკიზური და
ტექნიკური აღწერილობის მიხედვით კონსტრუქციული
ნახაზის აგება და მისი მასალაში შესრულება კერვის
ტექნოლოგიური
პროცესების
გათვალისწინებით.
აცნობიერებს
ეროვნული
სამოსის
რეგიონალური
თავისებურებების
მიხედვით
მასალის
ტექნიკურ,
კონსტრუქციულ - პლასტიკურ მახასიათებლებს, ასევე
გაცნობიერებული აქვს მის მიერ არჩეული პროფესიის
აქტუალობა.
შეუძლია ქართული ნაციონალური სამოსის შექმნა
სპეციფიკური
რეგიონალური
თავისებურებების
გათვალისწინებით. კერძოდ, შეუძლია ეროვნული სამოსის,
მამაკაცის
ჩაცმულობის
სხვადასხვა
ასორტიმენტის
დამუშავების ძირითადი პრინციპებისა და ტრადიციული
კერვის ტექნოლოგიების გამოყენებით მაღალესთეტიკური
და ხარისხიანი ნაწარმის შესრულება. შეუძლია ეროვნული
სამოსის მასალაში შესრულებისათვის დამოუკიდებლად
შეარჩიოს
ოპტიმალური
კონსტრუქციული
და
ტექნოლოგიური პროექტების მეთოდები; აქვს ტექნიკური
პროცესების თანამდევი პრობლემის გადასაჭრელად
მართებული გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების
უნარი.
აქვს ეროვნული სამოსის კერვის პროცესში ტექნიკური
სირთულეების წინასწარი განსაზღვრის უნარი და იცის
მათი აღმოფხვრის ტექნიკური და ტექნოლოგიური
საშუალებები, ასევე შეუძლია არსებული პრობლემის
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დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის
თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი
და
რაოდნობრივი ინფორმაციების გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს.
შეუძლია
უცხოურ
ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების
განსაზღვრა, ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას
პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი
ღირებულებებისადმი.

ამოცნობა, აქვს ანალიზისა და არგუმენტირებული
დასკვნის გაკეთების
უნარი.
შეუძლია პროფესიული საკითხების შესახებს ამომწურავი
ინფორმაციის
მიწოდება
სპეციალისტებისა
და
არასპეციალისტებისათვის თანამედროვე საინფორმაციო
და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
გამოყენებით.
შეუძლია შესრულებელი სამუშაოების ანგარიშის წარდგენა
უცხო ენაზე როგორც ზეპირად, ასევე წერილობით.

შეუძლია მიღებული ცოდნის და კვალიფიკაციის
გათვალისწინებით დაგეგმოს სწავლის შემდგომი ეტაპი და
განსაზღვროს ამ ეტაპის გავლის შედეგად მიღებული
პროფესიული კვალიფიკაციის პერსპექტივა მისი შემდგომი
კარიერისათვის.
მკაფიოდ აცნობიერებს მის მიერ არჩეული პროფესიული
საქმინაობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და
შეუძლია ამ დამოკიდებულებების ობიექტური წარდგენა
ფართო საზოგადოების წინაშე. გაცნობიერებული აქვს
მდიდარი ეროვნული ტრადიციების როლი თანამედროვე
ყოფაში, აფასებს მათ და თავისი შრომითი საქმიანობით
პოპულარიზაციას უწევს ამ დარგს ფართო საზოგადოების
წინაშე.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კვების წარმოების მანქანების ოპერატორი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
კვების წარმოების მანქანების ოპერატორის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე
ძირითადი

და

დამხმარე

საფეხურის კვების წარმოების მანქანების ოპერატორი, რომელსაც

მოწყობილობების,

აგრეთვე

მზომი-მაკონტროლებელი

ხელსაწყოების

შეუძლია საწარმოს

ოპერატორული

მართვის,

ექცპლოატაციისა და სარემონტო სამუშაოების შესრულება, სათანადო ცოდნის გამოავლინება წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანების
გადასაჭრელად.


საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა
და
თეორიულ
საფუძვლებზე
დამყარებული ცოდნა. აცნობიერებს
პრობლემების
გადაჭრის
ზოგად
შესაძლებლობებს.

იცის კვების საწარმოთა ფუნქციონი- რების ძირითადი
პრინციპები,
აქვს
მოწყობილობების
ფუნქციონირების
დანიშნულების, სტრუქტურული და კინემატიკური აგებულების
ცოდნა, მარტივი კინემატიკური და ძალოვანი გაანგარიშებების
ჩვევები და აცნობი- ერებს ამოცანების შესასრულებლად
აუცილებელ ღონისძიებებს.
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ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში გამოიყენოს
სანდო
ინფორმაციის
წყაროები,
შეიმუშაოს
სტრატეგია
წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და
შეაფასოს მიღებული შედეგები.

შეუძლია კვების საწარმოთა მანქანა-აპარატების ოპერატორული

დასკვნის უნარი

შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების
გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული
შედეგების ანალიზი.
შეუძლია
ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში,
ახალი
საინფორმაციო
და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება, უცხოურ ენაზე
მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრაგანჭვრეტა,
თუმცა
ნაწილობრივ
ცვალებად ვითარებაში
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესი-

შეუძლია კვების მრეწველობის დარგში სპეციფიკური პრობლემების
გადასაწყვე-ა
ტად
შესაბამისი
მიდგომის
შემუშავება,
ალტერნატიული შესაძებლობების განხი= ლვა და მიღებული
შედეგების მიხედვით გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები და
ჩაატაროს სათანადო ანალიზი.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კო-მუნიკაცია კვების
საწარმოთა მოწყო- ბილობების ტექნიკოსის პროფესიულ
საკითხებზე
ცვალებად
სიტუაციებში.
შეუძლია
დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, შეუძლია უცხოურ ენაზე მიღებული
პროფესიული ინფორმაციის დამუშავება.

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

მართვის,

ექსპლუატაციისა

და

სარემონტო

სამუშაოების

დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოავლინოს სათანადო
ცოდნა წამოჭრილი სპეცი- ფიკური ამოცანის გადასაჭრელად.

შეუძლია დამოუკიდებლად შეისწავლოს კვების საწარმოთა მოწყობილო- ბების კონსტრუქციული და
კინემატი- კური აგებულება, ასევე
აწარმოოს მანქანების
ტენოლოგიური,კინემატი- კური და ძალოვანი გაანგარიშებები
პასუხისმგებლობით
ეკიდება
კვების
საწარმოთა

ული საქმიანობისათვის დამახასიათე-

მოწყობილობების ტექნი-

კოსის პროფესიული საქმანობისა-

ბელ

თვის

ღირებულებებს

ღირებულებებს

სიტუაციებში

და

ცვალებად

მოქმედებს

მათ

დამახასიათებელ

და

ცვალებად

სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.

შესაბამისად.
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კვების წარმოების მანქანების ოპერატორი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
კვების წარმოების მანქანების ოპერატორის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის კვების წარმოების მანქანების ოპერატორი, რომელსაც შეუძლია ტექნოლოგიური
მოწყობილობების, აგრეთვე მათი მუშაობის რეჟიმების მზომი-მაკონტროლებელი ხელსაწყოების ოპერატორული მართვის,
ექცპლოატაციისა და სარემონტო სამუშაოების შესრულება. შეუძლია ამ პროცესში გამოავლინოს სათანადო ცოდნა წამოჭრილი
სპეციფიკური კვების წარმოების მანქანების ოპერატორის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ამოცანების გადასაჭრელად.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს

კვების

საწარმოთა

მოწყობილობების

ოპერატიული

მართვის სპეციალისტის პროფესიულ

საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი ან სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული
ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია

დასკვნის
გაკეთების უნარი

შეუძლია კვების საწარმოთა ტექნიკის პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო

შემეცნებითი

საწარმოთა

და

მოწყობილობებთან

პრაქტიკული

უნარების

დაკავშირებული

ფართო

სპექტრის

გამოყენება კვების

აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად

გადასაწყვეტად

მონაცემების

იდენტიფიცირება

და

ანალიზი სტანდარტული

მეთოდების

გამოყენებით,

ასევე

დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა.
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კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია
კვების

იდეებისა
საწარმოთა

და

ინფორმაციის

ტექნიკის

სტრუქტურირებულად

სპეციალისტებისა

და თანმიმდევრულად გადაცემა

და არასპეციალისტებისათვის

ხარისხიანი

ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.
შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიული
სწავლის უნარი

შეუძლია

საკუთარი

სწავლის

ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.

მიმართულებების

განსაზღვრა ცვალებად

და გაუთვალისწინებელ

ვითარებაში.
ღირებულებები

აფასებს

საკუთარ

და

სხვათა

ტექნიკოსის
პროფესიული
უზიარებს სხვებს.

დამოკიდებულებას

საქმიანობისათვის

კვების

საწარმოთა მოწყობილობების

დამახასიათებელი

ღირებულებებისადმი

და

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მელიანდაგე III
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
90
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მელიანდაგის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია;

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი მელიანდაგე, რომელსაც
შეუძლია: რკინიგზის ლიანდაგის ზედა და ქვედანაშენის, ხელოვნური ნაგებობების, მიმდინარე მოვლა-შენახვაში და
შეკეთებაში (აწევითი, საშუალო, კაპიტალური) მონაწილეობის მიღება ლიანდაგის ზედნაშენის მონიტორინგის
განხორციელება; გარკვეული დამოუკიდებლობით; სფეროსთან დაკავშირებული ტექნოლოგიის, ინსტრუმენტების,
პროცესების, აღჭურვილობისა და მასალების საკმარისი ცოდნა.
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საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროსათვის

იცის: დარგთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია, ინსტრუმენტები,

დამახასიათებელი ძირითადი

პროცესები, აღჭურვილობა და მასალების საკმარისი ცოდნა; იცის:

ფაქტების, პრინციპების,

ექსპლუატაციის და უსაფრთხოების წესები, სიგნალიზაციისა და

პროცესებისა და ზოგადი

მატარებელთა მოძრაობის ინსტრუქციები საფეხურის შესაბამისი

კონცეფციების ცოდნა.

მოცულობით; სალიანდაგო ინსტრუმენ-ტების და მექანიზმების

აცნობიერებს გართულებული

დანიშნულება და გამოყენება; ლიანდაგის ნორმალური მდგომარეობიდან

ამოცანების შესასრულებლად

გადახრის ნიშნების აღმოჩენა და მათი აღმოფხვრის ხერხები.

აუცილებელ ნაბიჯებს
ცოდნის

შეუძლია გამოიყენოს სფეროს

პრაქტიკაში

სპეციფიკისთვის დამახა-

გამოყენების

სიათებელი უნარების ფართო

უნარი

სპექტრი, შეაფასოს დავალები
შესასრულებლად სხვადასხვა
მიდგომა, შეარჩიოს და
მიუსადაგოს სათანადო
მეთოდები, ინსტრუმენტები
და მასალები.

შეუძლია:
გამოიყენოს დარგის (ქვედარგის) სპეციფიკიდან გამომდინარე უნარების
ფართე სპექტრი: ღრეჩოების რეგულირება სარელსო ლიანდაგის გაწყვეტის
გარეშე; უპირაპირო ლიანდაგის (შეზუსტება ) რეხტირება 10 მმ-მდე
სიდიდით; არაცენტრალიზირებული საისრო გადამყვანების ცალკეული
ელემენტებისა და რელსების ერთეული ცვლა;
ზესადებების ან იზოლირებული პირაპირის იზოლაციის ელემენტების ცვლა;
ლიანდაგის გადაკერვა ერთდროულად სამზე მეტი მომიჯნავე შპალის
ბოლოს გახსნით; ლიანგადის გადაკერვა Р- 50 და უფრო მძიმე ტიპის
რელსების შემთხვევაში მომჭიმი ხელსაწყოების გამოყენებით
ერთდროულად ექვსზე მეტი მომიჯნავე შპალის ბოლოს გახსნით სწორ
უბნებში და მრუდში შიგა ძაფზე, ხოლო გარე ძაფზე სამზე მეტი მომიჯნავე
შპალის ბოლოს გახსნით; ზამთარში ისრულ გადამყვანებში პნევმატური
შემოქრევის და ელექტროგამთბობი არმატურის მონტაჟი; რელსის ბოლოების
დადუღება; ისრული გადამყვანის ჯვარედების დადუღება; შპალების
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ერთეული ცვლა;სალიანდაგო მანქანებზე მუშაობა.
შეუძლია:
გამოიყენოს დარგის (ქვედარგის) სპეციფიკიდან გამომდინარე უნარებისფართე სპექტრი: ღრეჩოების რეგულირება სარელსო ლიანდაგის გაწყვეტის
გარეშე; უპირაპირო ლიანდაგის(შეზუსტება ) რეხტირება 10 მმ-მდე
სიდიდით; არაცენტრალიზირებული საისრო გადამყვანების ცალკეული
ელემენტებისა და რელსების ერთეული ცვლა; ზესადებების ან
იზოლირებული პირაპირის იზოლაციის ელემენტების ცვლა; ლიანდაგის
გადაკერვა ერთდროულად სამზე მეტი მომიჯნავე შპალის ბოლოს გახსნით;
ლიანგადის გადაკერვა Р- 50 და უფრო მძიმე ტიპის რელსების შემთხვევაში
მომჭიმი ხელსაწყოების გამოყენებით ერთდროულად ექვსზე მეტი
მომიჯნავე შპალის ბოლოს გახსნით სწორ უბნებში და მრუდში შიგა ძაფზე,
ხოლო გარე ძაფზე სამზე მეტი მომიჯნავე შპალის ბოლოს გახსნით;
ზამთარში ისრულ-გადამყვანებში პნევმატური შემოქრევის და
ელექტროგამთბობი არმატურის მონტაჟი; რელსის ბოლოების დადუღება;
ისრული გადამყვანის ჯვარედების დადუღება; შპალების ერთეული ცვლა;
სალიანდაგო მანქანებზე მუშაობა.
დასკვნის

შეუძლია განსხვავებულ

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოჭრილი პრობლემების

გაკეთების

სიტუაციებში წარმოქმნილი

გადასაჭრელად სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურით სარგებლობა;

უნარი

პრობლემების გადასა–

ინფორმაციის შეფასება და ანალიზი რის საფუძველზეც იღებს

ჭრელად ინფორმაციის

გადაწყვეტილებას რაიმე დეტალის (ელემენტის) შეკეთების ან შეცვლის

ცნობილი წყაროებით

შესახებ.

სარგებლობა, მათი შეფასება
და ანალიზი
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კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი
წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში,
ეფექტიანად იყენებს
პროფესიულ საქმიანობასთან

შეუძლია დეტალური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია უფრო მაღალი
კვალიფიკაციის მქონე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალთან პროფესიასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში; ეფექტურად
იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს -ტექნიკურ ჟურნალებს, ცნობარებს და
ინტერნეტს; შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება -საჭირო მასალის
მოძიება უცხოურ ენაზე.

დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს, შეუძლია
უცხოური ენის პრაქტიკული
გამოყენება.

სწავლის უნარი

შეუძლია წინასწარ განსაზ-

შეუძლია საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება _ დამოუკიდებლად

ღვრული ამოცანების

იღრმავებს ცოდნას დამატებით მოძიებული ლიტერატურით.

ფარგლებში საკუთარ
სწავლაზე პასუხისმგებლობის
აღება
ღირებულებები

განსხვავებულ სიტუაციებში

მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი

მოქმედებს პროფესიულ

ღირებულების შესაბამისად განსხვავებულ სიტუაციებში.

საქმიანობისთვის დამახა–
სიათებელიღირებულებების
შესაბამისად.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
მოამზადოს მეოთხე სფეხურის მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი, რომელიც ემსახურება მექანიკის ინჟინერიის სფეროს საქმიანობას,
ამზადებს დეტალებს, აწყობს, არემონტებს, არეგულირებს მანქანა-დანადგარებს მექანიკის ინჟინერიის სფეროს საქმიანობას, სარემონტო
და გასამართ, სამშენებლო, საგზაო-სამშენებლო დაწესებულებში, კვების, მსუბუქი და მძიმე მრეწველობის საწარმოებში.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში

აქვს მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსის ფაქტობრივ გარემოებებსა და
თეორიულ
საფუძვლებზე
დამყარებული
ცოდნა,
აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს, იცის:
 მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსის თეორიული საფუძვლები;
 კომპიუტერული გრაფიკა, დეტალის მუშა ნახაზის, მანქანის საერთო
ხედების და ჭრილების წაკითხვა;
 მექანიკის ინჟინერიაში გამოყენებული მასალები;
 საზეინკლო სამუშაოები;
 საჩარხო სამუშაოები;
 ტიპიური დეტალის დამზადების ტექნოლოგიური პროცესის
შედგენა, ჭრის რეჟიმების დადგენა;
 მანქანათა კონსტრუირები, აწყობა, გამოცდა; მანქანა-დანადგარების
მუშაობის უნარიანობის დადგენა, სარემონტო სამუშაოები, რემონტი
და აწყობა;
 ჩარხები და საჩარხო სისტემები;
 მეწარმეობის საფუძვლები;
 მექანიკის ინჟინერიის საწარმოო პროცესების უსაფრთხოების
საფუძვლები.
შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს

გამოყენების უნარი
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სანდო ინფორმაციის წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის გადასაჭრელად და შეაფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.

დასკვნის უნარი

პრაქტიკული საქმიანობის დაგეგმვის და შესრულების უნარი
შესაბამისი პროცედურებისა და პრინციპების გამოყენების
საფუძველზე; •
 საზეინკლო სამუშაოთა პრაქტიკული შესრულების უნარი; •
 საჩარხო სამუშაოთა პრაქტიკული შესრულების უნარი;

სარემონტო სამუშაოების პრაქტიკული საქმიანობის შესრულების
უნარი;
 ჩარხები და საჩარხო სისტემებზე მუშაობის უნარი.
შეუძლია:

კომუნიკაციის უნარი

წარმოების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები;
შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის
გადასაჭრელად;
 შეაფასოს მიღებული შედეგები და გააუმჯობესოს შესრულებული
სამუშაოს ხარისხი.;
 მექანიკის ინჟინერიის სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად
შეიმუშაოს შესაბამისი მიდგომები;
 ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული
შედეგის ანალიზი;
აქვს უნარი:

სწავლის უნარი

კომუნიკაციისა ზეპირი და წერილობითი სახით პროფესიასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე;
 დამოუკიდებლად
აითვისოს
ახალი
საინფორმაციო
და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები;
 დაამუშაოს პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაცა უცხო
ენაზე;
 გადაამზადოს დაბალი კვალიფიკაციის სპეციალისტი;
აქვს უნარი:











საკუთარი
სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად
განსაზღვრის;
დამოუკიდებლად აიმაღლოს პროფესიული ცოდნა;
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ღირებულებები

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს გამოყენებით
დაეუფლოს თანამედროვე ტექნოლოგიებს;

აქვს :
მექანიკის ინჟინერიის პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი
ღირებულებები:






პასუხისმგებლობით ეკიდება მექანიკის ინჟინერიის პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს;
ცვალებად სიტუაციებში შეუძლია პროფესიული ორიენტაცია.;
ორიენტირებს უსაფრთხოების ნორმების დაცვით;
დეტალების ორიგინალური დამუშავების, კვანძების მექანიზმების
აწყობის, გამართვის და რემონტის უნარი;
მექანიზმებისა და კვანძების მუშაობისა დიაგნოსტიკის უნარი.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
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მოამზადოს მეხუთეე სფეხურის მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი, რომელიც ემსახურება მექანიკის ინჟინერიის სფეროს საქმიანობას,
ამზადებს დეტალებს, აწყობს, არემონტებს, არეგულირებს მანქანა-დანადგარებს მექანიკის ინჟინერიის სფეროს საქმიანობას, სარემონტო
და გასამართ, სამშენებლო, საგზაო-სამშენებლო დაწესებულებში, კვების, მსუბუქი და მძიმე მრეწველობის საწარმოებში.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

აქვს მექანიკის ინჟინერიის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული
მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს
პროფესიულისაქმიანობის შესაძლებლობებს:
 საზეინკლო სამუშაოთა ცოდნა;
 საჩარხო სამუშაოთა ცოდნა;
 ნებისმიერი დეტალის დამზადების ტექნოლოგიური პროცესის
შედგენის, ჭრის რეჟიმების დადგენის და დროის ნორმირების
უნარი;
 მანქანათა კონსტრუირების, აწყობს, გამართვის, გამოცდის უნარი;
მანქანა-დანადგარების
მუშაობის
უნარიანობის
დადგენის,
სარემონტო სამუშაოების მოცულობის დადგენის; სპეციალური
კვანძების, მექანიზმების დამოწყობილობების დაპროექტების
უნარი;
 ჩარხები და საჩარხო სისტემების ცოდნა;
 მექანიკის ინჟინერიის ბიზნესის პრინციპების ცოდნა;
 მორალურ, ეთიკურ, გარემოს დაცვით და სამართლებრივი
საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება.
შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის
გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად:
 მექანიკის ინჟინერიის საწარმოო პროცესების ოპერაციების
მართვის უნარი;
 პრაქტიკული საქმიანობის დაგეგმვის და შესრულების უნარი
შესაბამისი პროცედურებისა და პრინციპების გამოყენების
საფუძველზე;
 სარემონტო სამუშაოების პრაქტიკული საქმიანობის დაგეგმვის
და შესრულების უნარი;
 ჩარხები და საჩარხო სისტემების მართვის უნარი.
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დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების
გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება:
 კრიტიკული აზროვნების, ანალიზისა და შეფასების უნარების
გამოყენება
პრაქტიკულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
პრობლემების გადასაჭრელად და გადაწყვეტილების მისაღებად
შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი
ინფორმაციის გამოყენებით:
პერსონალური მიზნების დასახვა და დროისა და
კონკრეტულიამოცანების მართვა დაგეგმილ ვადაში შესრულების
მიზნებისათვის;
 ზეპირი, წერილობითი და ვიზუალური ფორმით კომუნიკაცია
თავისი პროფესიული საქმიანობის შესახებ, როგორც მშობლიურ
ასევე ინგლისურ ენაზე;
 საინფორმაციო ტექნოლოგიების, როგორც საკომუნიკაციო და
სასწავლო ინსტრუმენტის გამოყენება
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და


სწავლის უნარი

გაუთვალისწინებელ ვითარებაში.
ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას მექანიკის ინჟინერიის
ტექნიკოსის პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი
ღირებულებებისადმი და უზიარებს სხვებს. შეუძლია კულტურული
მრავალფეროვნების პატივისცემის დემონსტრირება.

325

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მქსოველი (ტრიკოტაჟის ნაწარმის და ა.შ.) I V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მქსოველის (ტრიკოტაჟის ნაწარმის და ა.შ.) მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის მქსოველი (ტრიკოტაჟის ნაწარმის და ა.შ.), რომელსაც პროფესიული სწავლების IV
საფეხურის შესაბამისად შეეძლება თეორიულ ცოდნაზე დამყარებით ნაწარმის კონსტრუირება, ხელისა და საქსოვი მანქანების
ტექნიკური ხლართების შესრულება და მანქანა დანადგარებთან მუშაობა.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა
და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძველზე დამყარებული ცოდნა, აცნობიერებს
პრობლემის გადაჭრის ზოგად შეასაძლებლობებს.

აქვს ტრიკოტაჟული ნაწარმის ქსოვის ტექნოლოგიურ
პროცესზე დამყარებული თეორიული ცოდნა. იცის
ნაწარმის
კონსტრუქციისა
და
მისი
ელემენტების
დეტალური დახასიათება, ხელისა და საქსოვი მანქანების
ხლართების ტექნიკური შესრულება, ტრიკო- ტაჟული
მანქანების ტექნოლოგიური რეგულირება, ერკვევა მუშა
ინსტრუმენტებში და აცნობიერებს მათთან მუშაობის
სპეციფიკას.
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ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში
გამოიყენოს
სანდო
ინფორმაციის
წყაროები.
შეიმუშაოს
სტრატეგია
ამოცანის
გადასაჭრელად და შეაფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.

დასკვნის
გაკეთების
უნარი

შეუძლია სპეციფიური პრობლემის გადა- საწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის შემუშავება. ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში. შეუძლია დამოუკიდებლად
აითვისოს ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები.
შეუძლია
უცხო
ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
დამუშავება.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულე- ბების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვ- რეტად, თუმცა
ნაწილობრივ

შეუძლია
მსუბუქი
ტრიკოტაჟული
ნაწარმის
ასორტიმენტის ტექნოლოგიური დამუშავების ძირითადი
პრინციპებისა და ოპტიმალური მეთოდების გამოყენებით
ხარისხიანი ნაწარმის შესრულება. შეუძლია სამუშაოს
დაგეგმვა ტრიკოტაჟული ნაწარმის შესრულების პროცესში,
სანდო
ინფორმაციის
წყაროების
გამოყენება
შესასრულებელი ამოცანის გადასაჭრელად და მიღებული
შედეგების შეფასება სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
კერძოდ,
შეუძლია
დამოუკიდებლად
შეიმუშაოს
ტრიკოტაჟული
ტანსაცმლის
მსუბუქი
ასორტიმენტის
ძირითადი
ნაწილების
საწყისი დამუშავების ხერხები, შეადგინოს ნაწარმის კერვის
ტექნოლოგიური
თანმიმდევრობა,
გაითვალისწინოს
დამუშავების თავისებურებანი, შეუძლია შერჩეული
დამუშავების მეთოდით ნიმუშის დამზადება. ბავშვის,
ქალისა და მამაკაცის მსუბუქი ტრიკოტაჟული ნაწარმის
ძირითადი დეტალების გაფორმება. ნაწარმის თერმული
დამუშავების ოპერაციების შესრულება.
შეუძლია ტრიკოტაჟული ნაწარმის კერვის სპეციფიური
პრობლემების გააზრება, პრობლემის გადასაწყვეტად
შესაბამისი
ტექნიკური
და
ტექნოლოგიური
შესაძლებლობების განხილვა, შერჩევა და მიღებული
შედეგის ანალიზი.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია,
ტრიკოტაჟული ნაწარმის მქსოველის პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე.
შეუძლია
ესკიზური
ტექნიკური
და
კონსტრუქციულ–ეკონომიკური
პროექტების წაკითხვა და ინფორმაციის გადამუშავება,
რომელთა გადაწყვეტა თავის მხრივ მოიცავს ნაწარმის
მაღალკვალიფიციურ შესრულებას. შეუძლია უცხო ენაზე
სპეციალური,
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება. ფლობს საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს მის მიერ შესასრულებელი
სამუშაოს შესაბამისად.
შეუძლია
გაიაზროს
პროფესიული
წინსვლის
პერსპექტივები
და
დამოუკიდებლად
დაგეგმოს
პროფესიული განვითრების საფეხურები.
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ღირებულებები

იცნობს
პროფესიული
საქმიანობისთვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს და ცვალებად
სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.

პასუხისმგებლობით ეკიდება ტრიკოტაჟის ასორტიმენტის
პროფესიული
საქმიანობისთვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს: შრომის უსაფრთხოების დაცვას, სამუშაო
დროის ორგანიზებას და პუნქტუალურობას. აქვს უნარი
გაითავისოს პრობლემები, იცავს შრომის ეთიკისა და
მორალის ნორმებს, ზრუნავს უსაფრთხოების წესებისა და
გარემოს დაცვაზე.

მქსოველი (ტრიკოტაჟის ნაწარმის და ა.შ.) V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მქსოველის (ტრიკოტაჟის ნაწარმის და ა.შ.) მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის მქსოველი (ტრიკოტაჟის ნაწარმის და ა.შ.), რომელსაც პროფესიული სწავლების V
საფეხურის შესაბამისად შეეძლება თეორიულ ცოდნაზე დამყარებით ნაწარმის კონსტრუირება, ხელისა და საქსოვი მანქანების
ტექნიკური ხლართების შესრულება და მანქანა დანადგარებთან მუშაობა.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა
და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული თეორიული
და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული

კურსდამთავრებულს
აქვს
ტრიკოტაჟის
ნაწარმის
ასორტიმენტის
სპეციალიზებული
თეორიული
და
პრაქტიკული ცოდნა, რომლის საშუალებითაც იგი
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საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს).

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების
ფართო
სპექტრის
გამოყენება
აბსტრაქტული
პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.

აცნობიერებს ნაწარმის მასალაში შესრულებისათვის
საჭირო
ტექნიკურ
ამოცანებს
მათი
ფუნქციის,
ასორტიმენტის
კლასიფიკაციისა
და
ხარისხობრივი
მაჩვენებლების მიხედვით.
იცის ბავშვის, ქალისა და მამაკაცის ტრიკოტაჟული
ნაწარმის ასორტიმენტის (პალტო, ნახევრადპალტო,
ქურთუკი,
ლაბადა)
ესკიზური
და
ტექნიკური
აღწერილობის მიხედვით კონსტრუქციული ნახაზის
აგება, ტექნიკური შესრულება, თერმული ოპერაციების
შერჩევა შესრულება. იცნობს ზედა ტანსაცმლის ასორტიმენტის
ტრიკოტაჟული ნაწარმის კონსტრუქციულ–პლასტიკურ
თავისებურებებს, ტექნიკურ მახასიათებლებს, ნაწარმის
საპროექტო სამუშაოს შესრულების ეტაპებსა და ახალი
მოდელის შექმნისათვის საჭირო მეთოდებს. აცნობიერებს
პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს, რომელიც
საჭიროა ბავშვის, ქალისა და მამაკაცის, სპორტული
ნაწარმის
ასორტიმენტის
პროექტირებისათვის.
გაცნობიერებული აქვს შრომის უსაფრთხოების წესები.
შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო
სპექტრის გამოყენება. აქვს ერთიანი საწარმოო პროცესის
კონკრეტულ
მონაკვეთზე
ტექნიკური
ციკლის
დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი. თარგის ტექნიკური
დეტალიზაციისა
და
მოდელში
პრაქტიკულად
განხორციელების უნარი. შეუძლია ბავშვის, ქალისა და
მამაკაცის
ტრიკოტაჟული
ზედა
ტანსაცმლის
ასორტიმენტის (პალტო, ნახევრადპალტო, ქურთუკი,
ლაბადა) მასალაში შესრულებისათვის დამოუკიდებლად
შეარჩიოს
ოპტიმალური
კონსტრუქციული
და
ტექნოლოგიური პროექტირების მეთოდები.
იცნობს ტრიკოტაჟული ზედა ტანსაცმლის ასორტიმენტის
კონსტრუქციას, საქსოვი მასალების გავლენას, ნაწარმის
დამზადების ტექნოლოგიურ პროცესზე, ტანსაცმლის
ნაწილების
შესაერთებლად
საჭირო
ხერხებსა
და
საშუალებებს, აქვს ძირითადი, დამხმარე და
გასაფორმებელი მასალების თვისებათა ცოდნა და
კონსტრუქციულ–
ტექნიკურ
პროცესებში
მათი
პრაქტიკულად გამოყენების უნარი. აქვს ერთიანი
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დასკვნის
გაკეთების
უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრულ პრობლემების
ამოცნობა,
მათი
გადაჭრისათვის
სათანადო
მონაცემების
იდენტიფიცირება
და
ანალიზი
სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია
იდეებისა
და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად
და
თანმიმდევრულად
გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრი- ვი
ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს თანა- მედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.
შეუძლია
უცხოურ
ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
ინოფორმაციის
გადაცემა
და
ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების
განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას
პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი
ღირებულებებისადმი და უზიარებს სხვებს.

სწავლის უნარი

ღირებულებები

საწარმოო პროცესის კონკრეტულ მონაკვეთზე ტექნიკური
ციკლის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი. იცნობს
ტრიკოტაჟული
სპეც–მანქანების
ტექნიკურ
შესაძლებლობებს და მათი გამოყენების სფეროებს.
შეუძლია დაგეგმილი პროცესის მოცემულ ვადაში
რაციონალურად განაწილება. აქვს წარმოებაში მოცემულ
საფეხურზე ტექნიკური პროცესების თანმდევი პრობლემის
გადაჭრის
მართებული
დამოუკიდებელი
გადაწყვეტილების მიღების უნარი.
შეუძლია
ტრიკოტაჟული
ნაწარმის
მასალაში
შესრულებისას
წარმოქმნილი
სპეციფიკური
ტექნოლოგიური
თუ
ტექნიკური
პრობლემების
გადასაწაყვეტად
შესაბამისი
მიდგომის
შემუშავება,
ალტერნატიული
შესაძლებლობების
განხილვა
და
მიღებული შედეგის ანალიზი შემდგომი სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია სპეციფიური, პროფესიული ინფორმაციის ან/და
ახალი იდეების თანმიმდევრულად გადაცემა ფართო
საზოგადოებისათვის
ვიზუალური
მასალისა
და
სხვადასხვა სახის მონაცემთა გამოყენებით. შეუძლია
თანამედროვე
საინფორმაციო
და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენება. შეუძლია შესრულებული
სამუშაოს შესახებ ანგარიშის შედგენა და წარდგენა, მათ
შორის უცხო ენაზე.
შეუძლია
საკუთარი
სწავლის
პრიორიტეტული
მიმართულებების განსაზღვრა პროფესიული ინტერესების
გათვალისწინებით.
პასუხისმგებლობით
ეკიდება
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს.
ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად, აქვს
უნარი გაითავისოს პროფესიული პრობლემები, იცავს
ეთიკისა და მორალის ნორმებს.
ზრუნავს უსაფრთხოების წესების დაცვაზე.
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ცოდნა
და
გაცნობიერება

აქვს
პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი
და/ან
სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული
ცოდნა. აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის
შესაძლებლობებს (საზღვრებს).

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია
შემეცნებითი
და
პრაქტიკული
უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება სამუშაო
პროცესში
პრობლემის
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად.

აქვს ასორტიმენტის შესახებ სპეციალიზებული თეორიული
ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება, რომელიც საშუალებას
აძლევს ნაწარმის ფუნქციის, ასორტიმენტის კლასიფიკაციისა და
ხარისხობრივი მაჩვენებლების მიხედვით დამოუკიდებლად
გადაწაყვიტოს მასალაში შესრულებისათვის საჭირო ტექნიკური
ამოცანები; იცის ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების
ესკიზების შემუშავების, დამზადებისა და გამოყვანის მეთოდები;
იცნობს ტექნიკურ მახასიათებლებს, ნაწარმის საპროექტო
სამუშაოს
შესრულების
ეტაპებსა
და
ახალი
მოდელის
შექმნისათვის საჭირო მეთოდებს; აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს ბავშვის, ქალისა და მამაკაცის
ფეხსაცმლის,
ტყავის
ნაწარმისა
და
აქსესუარების
დასამზადებლად; გაცნობიერებული აქვს აგრეთვე, პროფესიული
მიზნები და ამოცანები; იცნობს ინდივიდუალური წარმოების
თანამედროვე მეთოდებს; იცნობს ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა
და აქსესუარების ასორტიმენტის სახეებს, კონსტრუქციას, აქვს
ძირითადი, დამხმარე და გასაფორმებელი მასალების თვისებათა
ცოდნა და კონსტრუქციულ–ტექნიკურ პროცესებში მათი
პრაქტიკულად
გამოყენების
უნარი;
იცნობს
ნაწარმის
დამზადებისათვის საჭირო მანქანა-მოწყობილობების ტექნიკურ
შესაძლებლობებს და მათი გამოყენების სფეროებს.
აქვს ერთიანი საწარმოო პროცესის კონკრეტულ მონაკვეთზე
ტექნიკური ციკლის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი,
ნაკეთობის ტექნიკური მოდელირების, განდეტალების, სერიული
გრადირებისა და მასალაში პრაქტიკულად განხორციელების
უნარი; შეუძლია ბავშვის, ქალისა და მამაკაცის ფეხსაცმლის,
ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების მასალაში შესრულებისათვის
დამოუკიდებლად შეარჩიოს ოპტიმალური კონსტრუქციული და
ტექნოლოგიური
პროექტირების
მეთოდები;
ფეხსაცმლის
ფორმამდგრადობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეირჩიოს
საქუსლარისა და ცხვირქვედის მასალები და შეძლოს მათი
სწორად განთავსება ნამზადში; შეუძლია ბავშვის, ქალისა და
მამაკაცის ფეხსაცმლის ნამზადის ფორმირების პროცესის შერჩევა
ნამზადის რელიეფიდან (ბრტყელი, ნ/სივრცითი და სივრცითი)
გამომდინარე, ქუსლისა და ცხვირის ნაწილის წინასწარი
ფორმირება, ნამზადის ფორმირება გადაჭიმვა-მოჭიმვის მეთოდით
(ცხვირის, კონათა, კამარის და ქუსლის ნაწილის გადაჭიმვამოჭიმვა), ფორმირება კვანძებად აკრებილი და წინასწარ
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დასკვნის
გაკეთების
უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების
ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი
სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია
იდეებისა
და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად
გადაცემა
სპეციალისტებისა
და
არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით.
იყენებს
თანამედროვე
საინფორმაციო
და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს.
შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების
განსაზღვრა, ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

სწავლის უნარი

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი და
უზიარებს სხვებს.

ფორმირებული დეტალებით, კვალის შევსება, საძირე დატალების
წინასწარი დამუშავება და ძირის მიმაგრება სხვადასხვა მეთოდით;
შეუძლია
დაგეგმილი
პროცესის
მოცემულ
ვადაში
რაციონალურად განაწილება; აქვს წარმოებაში მოცემულ
საფეხურზე ტექნიკური პროცესების თანმდევი პრობლემის
გადაჭრის მართებული გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად
მიღების უნარი.
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწაყვეტად შესაბამისი
მიდგომის შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი. შეუძლია
ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციფიური
პრობლემის ეფექტურად აღმოფხვრა, შესაბამისი ტექნიკური და
ტექნოლოგიური საშუალებებით.
შეუძლია
ფართო
საზოგადოებისათვის
პროფესიული
ინფორმაციის ან ახალი იდეების სრულყოფილად გადაცემა
სხვადასხვა
სახის
ვიზუალური
მასალის,
ხარისხობრივი
მაჩვენებლების და სხვა მონაცემთა გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს პროფესიული
ინფორმაციის მოსაპოვებლად და
მუშაობის პროცესში. შეუძლია შესრულებული სამუშაოს შესახებ
ანგარიშის მომზადება და წარდგენა უცხო ენაზე.
შეუძლია პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების შემდგომი
განვითარების
მიზნით
თავად
განსაზღვროს
სწავლის
პრიორიტეტული
მიმართულებები,
დაგეგმოს
სწავლის
გაგრძელება შემდეგ საფეხურზე.
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს;
უპირატესობას
ანიჭებს
ეკოლოგიურად სუფთა მასალის გამოყენებას; იცავს ეთიკისა და
მორალის ნორმებს კოლექტიური შრომის დროს; სრულყოფს
ნაკეთობის უტილიტარულ, ჰიგიენურ და ტოქსიკოლოგიურ
თვისებებს მომხმარებლის მოთხოვნილების და ჯანმრთელობის
უზრუნველყოფის მიზნით; ზრუნავს უსაფრთხოების წესებისა და
გარემოს დაცვაზე.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის

პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია სხვისი
მეთვალყურეობით მარტივი პოლიგრაფიული ამოცანების გადაწყვეტა.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა
გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

და

აქვს სფეროს ფაქტორივ
გარემოებებსა და
თეორიულ საფუძვლებზე
დამყარებული
ცოდნა, აცნობიერებს პრობლემის
გადაჭრის
ზოგად შესაძლებლობებს

აცნობიერებს საგამომცემლო-პოლიგრაფიულ საწარმოებში მიმდინარე
პროცესების მნიშვნელობას.
იცის
გამომცემლობებისა
და
პოლიგრაფიული საწარმოების მუშაობის თავისებურებები და მათი
თანამშრომლობის ფორმები; იცის მენეჯმენტის საფუძვლები და
სიახლეები პოლიგრაფიულ მრეწველობაში.

რთული
ტექნიკური
მოთხოვნების
მქონე
პოლიგრაფიული
პროდუქციის დამზადებისას შეუძლია დაგეგმოს და უხელმძღვანელოს
რამდენიმე
ინფორმაციის სანდო წყროები,
სპეციალისტისაგან შემდგარ ბრიგადას ან ჯგუფს და მუშაობისას
შეიმუშაოს
აღძრული სპეციფიკური პრობლემის დაძლევის შემდეგ, შეაფასოს
სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური მიღებული შედეგები
ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს პროდუქციის ხარისხის ამაღლების მიზნით. პოლიგრაფიული საწარმოს
შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვის და
შესრულების პროცესში გამოიყენოს
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მიღებული შედეგები შესრულებული რენტაბელობის გაზრდისათვის მონაწილეობა მიიღოს
ხაზის გამოყენების ორგანიზებასა და დანერგვაში.
სამუშაოს გაუმჯობების მიზნით.

დასკვნის
გაკეთების უნარი

ნაკადური

შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების
გადასაწყვეტად შესაბამისი
მიდგომების შემუშავება,
ალტერნატიული შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული

შეუძლია დამოუკიდებლად მოიძიოს ალტერნატივები

შედეგების ანალიზი.

მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულებაში და მიღებული

პოლიგრაფიული მრეწველობის სხვადასხვა სახის ნაბეჭდი
პროდუქციის დამზადების დროს სპეციფიკური
პრობლემების აღძვრისას, მონაწილეობა მიიღოს ხელმძღვანელობის
შედეგების ანალიზში.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპრი და წერილობითი
კომუნიკაცია პროფესიასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში, ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად

შეუძლია პროფესიულ თემებზე საუბარი ცვალებად სიტუაციებში,
როგორც დარგის პროფესიონალებთან, ასევე, არაპროფესიონალებთან
და დამკვეთთან და მათგან მიღებული ინფორმაციის გადამუშავება;
კონკრეტულ შემთხვევებში, რჩევის სახით საჭირო ინფორმაციის
მიწოდება; შეუძლია ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად
ათვისება
და უცხო
ენის
პრაქტიკული გამოყენება.

ათვისება, უცხოურ ენაზე
მიღებული პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
დამუშავება.
სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა,

გააჩნია პასუხისმგებლობა საკუთარი პროფესიული და კარიერული
ზრდის თვალსაზრისით სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად
განსაზღვრისათვის.

თუმცა, ნაწილობრივ ცვლად

ღირებულებები

ვითარებაში.
პაასუხისმგებლობით
ეკიდება
პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებს
და
ცვალებად

აქვს პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსის საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი
მრეწველობის

ღირებულებები:

შეუფერხებელი

შეუძლია

პოლიგრაფიული

მოქმედების ხელშეწყობა

ცვალებად
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სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად.

სიტუაციებში.

იცის

თავისი

პროფესიული

მოვალეობები

და

პასუხისმგებლობით ეკიდება მათ.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობის ელექტრომექანიკოსი III
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
90
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობის ელექტრომე–ქანიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობის ელექტრომექანიკოსი,
რომელსაც რკინიგზის ელექტრომომარაგების საწარმოებში (წევის ქვესადგურებში, საკონტაქტო ქსელის რაიონებში,
ენერგომომარაგების

სამმართველოების

სარემონტო-სარევიზიო

სახელოსნოებში

და

ელექტროქსელებში)

შეუძლია

გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკიდან გამომდინარე უნარების ფართო სპექტრი და გარკვეული დამოუკიდებლობით წინასწარ
განსაზღვრული ინსტრუქციის მიხედვით შეასრულოს საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები, მიღებული
კვალიფიკაციისა და კომპენტენციის საფუძველზე ინსტრუმენტების და მასალების გამოყენებით.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

335

ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროსათვის
დამახასიათებელი ძირითადი
ფაქტების, პრინციპების,
პროცესებისა და ზოგადი
კონცეფციების ცოდნა.
აცნობიერებს გართულებული
ამოცანების შესასრულებლად
აუცილებელ ნაბიჯებს

იცის:
წევის

ქვესადგურის

სამონტაჟო

სქემები,

ელექტრომოწყობილობების

ელექტრული

და

ელექტრომოწ–ყობილობის

დასახელება

და

დანიშნულება; გამანაწი–ლებელი მოწყობილობები; წევის ქვესადგურებზე
გამოყენებული სამაგრი დეტალების. არმატურის, სადენთა და კაბელთა
მარკების ძირითადი სახეობები; მომსახურეობას დაქვემდებარებული
ძირითადი

მოწყო–ბილობების

დაზიანების

ან

ნორმალური

მდგომარეობიდან გადახრის ნიშნები და მათი აღმოფხვრის მეთოდები;
საკონტაქტო ქსელის და ელექტრომომარაგების სხვა მოწყობილობების
კვების და და სექციების სქემები; დენგამტარ ნაწილებამდე საიზოლაციო
მანძილები; სადენთა შეპირაპირების და დამაგრების მეთოდები და
საშუალებები;

საკონტაქტო

ქსელზე

სამუშაოების

წარმოებისას

შემოსაზღვრის წესი; საკონტაქტო ქსელის შენახვისა და რემონტის წესები
თავისი

კომპეტენციის

კავშირგაბმულობის
მომზადების

დონის

და

მოვალეობების

მუშაობის
და

პრინციპი;

პრაქტიკული

ფარგლებში;

სარკინიგზო

აცნობიერებს

თეორიული,

უნარ–ჩვევების

გაღრმავების

აუცილებ–ლობას პროფესიული ზრდისათვის გართულებული ამოცანების
შესასრულებლად.
ცოდნის

შეუძლია გამოიყენოს სფეროს

პრაქტიკაში

სპეციფიკისთვის

გამოყენების

დამახასიათებელი უნარების

უნარი

ფართო სპექტრი, შეაფასოს
დავალების შესასრულებლად
სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და
მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები,
ინსტრუმენტები და მასალები.

შეუძლია:
გამოიყენოს სფეროს

სპეციფიკიდან

გამომდინარე უნარების

ფართო

სპექტრი და გარკვეული დამოუკიდებლობით წინასწარ განსაზღვრული
ინსტრუქციის

მიხედვით

შეასრულოს

შემდეგი

სამუშაოები:

წევის

ქვესადგურის ტუმბოების, ამომრთველების, კონტაქტორების და სხვა
აპარატურის დაშლა და აწყობა; ზეთის გაფილტვრა და სინჯის აღება;
სწრაფმომქმედი ავტომატების რკალმქრობი კამერების გადაჩხრეკა მათი
ასბესტოცემენტის ტიხარების დამზადებით; ქვესადგურის
მონტაჟი;

იზოლატორების

არმირება;

სალტეების,

განათების

განტოტვების,

გადაერთებების დამზადება და გადაღუნვა; სადენების და კაბელების,
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ამომრთველების

ლითონის

კონსტრუქციების,

გამანაწილებელი

მოწყობილობების კამერების შეღებვა; საკონტაქტო ქსელის, საყრდენებზე
ჩამოკიდებული მაღალი ძაბვის ხაზების, მასზე მიერთებული სატრან–
სფორმატორო ქვესადგურების მონტაჟი, დემონტაჟი, დათვალიერება,
აზომვა, მდგომარეობის შემოწმება და რემონტი; საყრდენების დადგმა;
ელექტროსარემონტო სამუშაოების შესრულება სიმაღლეზე, მოხსნილი
ძაბვით, იმ ნაწილებთან ახლოს რომლებიც იმყოფება ძაბვის ქვეშ
მატარებელთა მოძრაობის შეუწყვეტლად ან დროით რეგლამენტირებულ
შესვენებისას; მალების სიგრძის გაზომვა; სამუშაოს ადგილის შემოღობვა
სადგურებზე და გადასარბენებზე; საშუალო დაანკერების გვარლების
დამზადება;

აღდგენითი

სამუშაოების

შესრულება

სხვადასხვა

ატმოსფერულ პირობებში; დროებითი სიგნალების დაყენება საკონტაქტო
ქსელის საყრდენებზე.
დასკვნის

შეუძლია განსხვავებულ

გაკეთების

სიტუაციებში წარმოქმნილი

უნარი

პრობლემების გადასაჭრელად
ინფორმაციის ცნობილი
წყაროებით სარგებლობა, მათი
შეფასება და ანალიზი

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია:
განსხვავებულ სიტუაციებში წამოჭრილი პრობლემების გადასაჭრელად
სილაბუსებში მითითებული ლიტე–რატურით სარგებლობა, ინფორმაციის
შეფასება და ანალიზი რის საფუძველზეც იღებს გადაწყვეტილებას რაიმე
დეტალის (ელემენტის) შეკეთების ან შეცვლის შესახებ.

შეუძლია ზეპირი

შეუძლია:

წერილობითი კომუნიკაცია

დეტალური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია უფრო მაღალი

პროფესიასთან დაკავშირებულ

კვალიფიკაციის მქონე ინჟინერ–ტექნიკურ პერსონალთან პროფესიასთან

საკითხებზე განსხვავებულ

დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში; ეფექტურად

სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს

იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და

პროფესიულ საქმიანობასთან

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს – ტექნიკურ ჟურნალებს, ცნობარებს და

დაკავშირებულ საინფორმა–

ინტერნეტს; შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება – საჭირო

ციო და საკომუნიკაციო ტექ–

მასალის მოძიება უცხოურ ენაზე.

ნოლოგიებს, შეუძლია უცხოუ–
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რი ენის პრაქტიკული გამოყენება.

სწავლის უნარი

შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული

წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე

ამოცანების ფარგლებში საკუთარ

პასუხისმგებლობის

სწავლაზე პასუხისმგებლობის

დამატებით მოძიებული ლიტერატურით.

აღება

–

დამოუკიდებლად

იღრმავებს

ცოდნას

აღება
ღირებულებები

განსხვავებულ სიტუაციებში

მოქმედებს

მოქმედებს პროფესიულ საქმია–

ღირებულებების

ნობისთვის დამახასიათებელი

პროფესიული
შესაბამისად

საქმიანობისთვის
განსხვავებულ

დამახა–სიათებელი
სიტუაციებში;

იცავს

პროფესიული ეთიკის ნორმებს; იცნობს უსაფრთხოების წესებს და
განუხრელად იცავს მას; პასუხისმგებლობით ეკიდება სამუშაო პროცესს.

ღირებულებების შესაბამისად.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სავაგონო მეურნეობის მექანიკოსი III
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
90
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სავაგონო მეურნეობის მექანიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის სავაგონო მეურნეობის მექანიკოსი, რომელიც რკინიგზის საწარმოებში
(რკინიგზის ვაგონების საექსპლუატაციო სამმართველო, რკინიგზის სამგზავრო ვაგონების შემკეთებელი სამმართ–ველო, სავაგონო
უბანი, მგზავრთა მომსახურების კანტორა, სატვირთო და სამგზავრო მატარებლები) ასრულებს დამოუკიდებელი ხასიათის
სამუშაოებს – რეფრიჟერატორული
მოძრავი შემადგენლობის ვაგონებს ამზადებს გადაზიდვისათვის, ამოწმებს დანადგარების
მუშაობას და გამართულობას, ეკიპირებას. სამგზავრო ვაგონების შიგა მოწყობილობას, როგორიცაა: განათება, წყალმომარაგება,
გათბობა, ვენტილაცია, კონდიცირება, ინვენტარი – ამოწმებს და ამზადებს რეისისთვის. რეფრიჟერატორულ და სამგზავრო
მატარებლებში გზაში მსვლელობისას ყურადღებას აქცევს და უვლის ვაგონების შიგა მოწყობილობას, სარგებლობს შესაბამისი
მზომი და საკონტროლო ხელსაწყოებით.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროსათვის
დამახასიათებელი ძირითადი
ფაქტების, პრინციპების,
პროცესებისა და ზოგადი
კონცეფციების ცოდნა.
აცნობიერებს გართულებული
ამოცანების შესასრულებლად
აუცილებელ ნაბიჯებს

იცის:
ვაგონის დანიშნულება, კონსტრუქციული
რეფრიჟერატრული

მოძრავ

მოწყობა და აღჭურვილობა;

შემადგენლობაში

ჩართული

ვაგონის

კონსტრუქცია, შიგა მოწყობილობა, აღჭურვილობა და ექსპლუატაციის
წესები; სამგზავრო მოძრავ შემადგენლობაში ჩართული ვაგონების (მგზავრთა
გადასაყვანი, საფოსტო, საბარგო, ვაგონ–რესტორანი და სხვა) კონსტრუქცია,
მოწყობილობა

და

მათი

მოვლის

წესები

გზაში

მსვლელობისას;

უწესივრობების აღმოჩენა ვაგონის დანადგერებში და მათი აღმოფხვრის
წესები; ვაგონების მოწყობილობათა გასასინჯი თარგებისა და სამარჯვების
გამოყენება;

მომსახურეობას

დეტალების

დაზიანების

ნიშნები

და

მათი

მომსახურეობის
თეორიული

და

ან

დაქვემდებარებული
ნორმალური

აღმოფხვრის
შეკეთების

მომზა-დების

მეთოდები;

სახეები

დონის

და

ვაგონების

ძირითადი

მდგომარეობიდან
და

ვაგონების
მოცულობა.

პრაქტიკული

გადახრის
ტექნიკური

აცნობიერებს
უნარ–ჩვევების

გაღრმავების აუცილებლობას პროფესიული ზრდისთვის გართულებული
ამოცანების შესასრულებლად.
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ცოდნის

შეუძლია გამოიყენოს სფეროს

პრაქტიკაში

სპეციფიკისთვის

გამოყენების

დამახასიათებელი უნარების

უნარი

ფართო სპექტრი, შეაფასოს
დავალების შესასრულებლად
სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს
და მიუსადაგოს სათანადო
მეთოდები, ინსტრუმენტები და
მასალები.

შეუძლია:
გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკიდან გამომდინარე უნარების ფართო სპექტრი
და გარკვეული დამოუკიდებლობით წინასწარ განსაზღვრული ინსტრუქციის
მიხედვით შეასრულოს შემდეგი სამუშაოები: ვაგონების რეისისთვის მომზადებისას მონაწილეობა მიიღოს მისი სავალი ნაწილის, ავტოგადაბმულობის
კომპლექტის, ავტომუხრუჭების დათვალიერებაში; შეამოწმოს ვაგონის შიგა
მოწყობილობის

გამართულობა;

გადაზიდვისას
არეგულიროს

უზრუნველყოს
ტემპერატურა

მოწყობილობის

სხვადასხვა
ვაგონის

აუცილებელი

ვაგონებში;

შეუფერხებელი

სახეობის

უზრუნველყოს

მუშაობა;

უზრუნველყოს

ტვირთის
ეკიპირება;
მაცივარი
სამგ-ზავრო

ვაგონის შიგა მოწყობილობის გამართული მუშაობა, მგზავრთა კულტურული
და უსაფრთხო გადაადგილება; განსაკუთრებულ შემთხვევაში მიიღოს
დამოუკიდებელი

გადაწყვეტილება

უზრუნველსაყოფად;
დოკუმენტაციის

ვაგონებზე

გაფორმება;

მოძ-რაობის

(გზაში

მზომი

და

უსაფრთხოების

მსვლელობისას)
საკონ-ტროლო

შესაბამისი

ხელსაწყოების

გამოყენება.

დასკვნის

შეუძლია განსხვავებულ

გაკეთების უნარი

სიტუაციებში წარმოქმნილი
პრობლემების გადასაჭრელად
ინფორმაციის ცნობილი
წყაროებით სარგებლობა, მათი
შეფასება და ანალიზი

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი
წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე განსხვავებულ
სიტუაციებში, ეფექტიანად
იყენებს პროფესიულ
საქმიანობასთან დაკავშირებულ

შეუძლია:
განსხვავებულ სიტუაციებში წამოჭრილი პრობლემების გადასაჭრელად
სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურით სარგებლობა, ინფორმაციის
შეფასება და ანალიზი რის საფუძველზეც იღებს გადაწყვეტილებას რაიმე
დეტალის (ელემენტის) შეკეთების ან შეცვლის შესახებ.
შეუძლია დეტალური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია უფრო მაღალი
კვალიფიკაციის მქონე ინჟინერ–ტექნიკურ პერსონალთან პროფესიასთან
დაკავშირებულ

საკითხებზე

განსხვავებულ

სიტუაციებში;

ეფექტურად

იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნო-ლოგიებს– ტექნიკურ ჟურნალებს, ცნობარებს და
ინტერნეტს; შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება– საჭირო მასალის
მოძიება უცხო ენაზე.
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საინფორმა–
ციო და საკომუნიკაციო ტექ–
ნოლოგიებს, შეუძლია უცხოუ–
რი ენის პრაქტიკული
გამოყენება.
სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია წინასწარ განსაზღ–

შეუძლია

ვრული ამოცანების ფარგლებში

სწავლაზე პასუხის-მგებლობის აღება. დამოუკიდებლად იღრმავებს ცოდნას

საკუთარ სწავლაზე პასუხის–

დამატებით

მგებლობის აღება

ინსტრუქციების და ბროშურების მეშვეობით.

განსხვავებულ სიტუაციებში

მოქმედებს

მოქმედებს პროფესიულ საქმია–

ღირებულებების

ნობისთვის დამახასიათებელი

წინასწარ

პროფესიული

განსაზღვრული

მოძიებული

ლიტერატურით:

პროფესიული
შესაბამისად

ეთიკის

ამოცანების

ნორმებს;

საქმიანობისთვის
განსხვავებულ
იცნობს

ფარგლებში

საკუთარ

სახელმძღვანელოების,

დამახასიათებელი
სიტუაციებში;

უსაფრთხოების

იცავს

წესებს

და

განუხრელად იცავს მას; პასუხისმგებლობით ეკიდება სამუშაო პროცესს.

ღირებულებების შესაბამისად.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მეოთხე საფეხურის სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე

საფეხურის სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი, რომელსაც

შეუძლია: დგუშიანი,

როტაციული, ხრახნული, ცენტრიდანული და ღერძული კომპრესორების, თერმოელექტრული, ორთქლის ეჟექტორული და
აბსორბციული მაცივარი მანქანების, აგრეთვე მზომი და საკონტროლო ხელსაწყოების ოპერატორული მართვის, ექსპლუატაციის და
სარემონტო სამუშაოების შესრულება; ამ პროცესებში წამოჭრილი სპეციფიკური პრაქტიკული საკითხების შესრულებისათვის საჭირო
ცოდნის მიღება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა და
გაცნობიერება

იცის ხელოვნური სიცივის მიღების თეორიული საფუძვლები; აცნობიერებს სამაცივრო ტექნიკის და
ტექნოლოგიის
სამაცივრო

სფეროში

საწარმოთა

პრობლემების

გადაჭრის

ორგანიზაციული

მართვის

ზოგად

შესაძლებლობებს.

მეთოდებს;

იცის

კერძოდ,

მოცულობითი

იცნობს

(დგუშიანი,

როტაციული, ხრახნული) და დინამიკურ პრინციპზე მომუშავე (ცენტრიდანული და ღერძული)
კომპრესორების,

თერმოელექტრული,

ორთქლის

ეჟექტორული

და

აბსორბციულ-დიფუზიური

მანქანების, მზომი და საკონტროლო ხელსაწყოების მუშაობის პრინციპები.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია

სამაცივრო

დანადგარების

ავტომატური

მართვის,

ექცპლუატაციისა

და

სარემონტო

სამუშაოების დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის გადასაჭრელად და შეაფასოს მიღებული
შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით. კერძოდ, შეუძლია შეადგინოს მაცივარი
დანადგარების პრინციპული სქემები; შეირჩიოს სიცივით დამუშავების ოპტიმალური ხერხი და
თანამედროვე

მოწყობილობა;

მოახდინოს

სამუშაო

ადგილის

ორგანიზება;

დაიცვას

შრომის

უსაფრთხოების ნორმები; გაუწიოს მონიტორინგი შესასრულებელ სამუშაოებს (რემონტი, მონტაჟი,
გაშვება-გამართვა);

ჩაატაროს

მაცივარი

დანადგარების

მუშაობის

კვალიფიციური

ექსპლუატაცია.

დასკვნის უნარი

342

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია სამაცივრო დარგში სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის
შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.
კერძოდ,შეუძლია მაცივარი დანადგარის მუშაობისას შექმნილი სიტუაციის ანალიზი და დასკვნის
გამოტანა.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია მემაცივრის პროფესიულ საკითხებზე შექმნილ
სიტუაციებში; დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები;
უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიული ინფორმაციის დამუშავება.

სწავლის უნარი

დამოუკიდებლად
სხვადასხვა
შესწავლა.

ღირებულებები

სახის

შეუძლია

სამაცივრო

კომპრესორების

და

მოწყობილობების
მართვის

აგებულების

ავტომატური

და

ხელსაწყოების

ფუნქციონირების,
კონსტრუქციების

პასუხისმგებლობით ეკიდება სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსის პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად. აქვს უნარი
გაითავისოს პრობლემები. იცავს პროფესიული ეთიკის და მორალის ნორმებს. ზრუნავს უსაფრთხოების
წესების და გარემოს დაცვაზე.

სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მეხუთე საფეხურის სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
343

პროგრამის მიზანია მოამზადოს

მეხუთე საფეხურის სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი, რომელსაც

შეუძლია სამაცივრო

მანქანების, დანადგარების, ჰაერის კონდიცირების სისტემების, აგრეთვე მათი მუშაობის რეჟიმების მზომი-მაკონტროლებელი
ხელსაწყოების საექცპლოატაციო და სარემონტო სამუშაოების შესრულება. შეუძლია ამ პროცესში გამოავლინოს სათანადო ცოდნა
წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანების გადასაჭრელად.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

იცის ხელოვნური სიცივის მიღების თეორიული საფუძვლები; სამაცივრო საწარმოთა ორგანიზაციული
მართვის მეთოდები. სამაცივრო ტექნიკის და ტექნოლოგიის სფეროში აცნობიერებს პრობლემების
გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.
შეუძლია

მაცივარი

დანადგარების

ავტომატური

მართვის,

ექცპლუატაციისა

და

სარემონტო

სამუშაოების დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის გადასაჭრელად და შეაფასოს მიღებული
შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით. შეუძლია ჩაატაროს მაცივარ დანადგარის
და

ავტომატური

მონტაჟი,

მართვის

გაშვება–გამართვა,

ხელსაწყოების

(მზომი,

სარემონტოსამუშაოების

საკონტროლო,
შესრულება,

მარეგულირებელი,

კვალიფიციური

დამცავი)

ექსპლუატაცია.

დასკვნის უნარი.

დასკვნის უნარი

შეუძლია სამაცივრო ტექნიკაში არსებული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების

იდენტიფიცირება

და

ანალიზი

სტანდარტული

მეთოდების

გამოყენებით,

ასევე

დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა.
კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

შეუძლია

იდეებისა

და

ინფორმაციის

სტრუქტურირებულად

და

თანმიმდევრულად

გადაცემა

სამაცივრო ტექნიკის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხიანი ინფორმაციის
გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია სამაცივრო მოწყობილობების და ავტომატური მართვის ხელსაწყოების აგებულების და
ფუნქციონირების დამოუკიდებლად შესწავლა და გამოყენება მონტაჟის, გაშვება–გამართვის, რემონტის
და ექსპლოატაციის დროს. შეუძლია ალტერნატიული მაცივარაგენტების შერჩევა და გამოყენება
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მაცივარდანადგარების სისტემებში.

ღირებულებები

აფასებს

საკუთარ

და

სხვათა

დამოკიდებულებას

სამაცივრო

მოწყობილობების

ტექნიკოსის

პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი და უზიარებს სხვებს. აქვს
უნარი გაითავისოს პრობლემები. იცავს პროფესიული ეთიკის და მორალის ნორმებს. ზრუნავს
უსაფრთხოების წესების და გარემოს დაცვაზე.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი I V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
მქსოველის (ტრიკოტაჟის ნაწარმის და ა.შ.) მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი, რომელსაც პროფესიული სწავლების IV
საფეხურის შესაბამისად შეეძლება მოდელების შექმნა გარკვეული დამოუკიდებლობით, მისი ტექნოლოგიური დამუშავება და საჭირო
მანქანა-დანადგარების გამოყენება.
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საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი

ცოდნა
და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძველზე დამყარებული ცოდნა.
აქვს თეორიული და პრაქტიკული ჩვევები მსუბუქი
ასორტიმენტის კერვის ტექნოლოგიაში, აცნობიერებს
პრობლემის გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები.
შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური
ამოცანის გადასაჭრელად.
შეაფასოს მიღებული
შედეგები.

დასკვნის
გაკეთების
უნარი

შეუძლია სპეციფკიური პრობლემის გადასაწყვეტად
შესაბამისი მიდგომის შემუშავება. ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის
ანალიზი.

აქვს თეორიულ ცოდნაზე დამყარებული პრაქტიკული უნარჩვევები ტანსაცმლის მსუბუქი ასორტიმენტის (ბავშვის,
ქალის, მამაკაცის) კერვის ტექნოლოგიაში: იცის ნაწარმის
კონსტრუქციისა და მისი ელემენტების დეტალური
დახასიათება, ხელისა და მანქანური გვირისტების სახეების
ტექნიკური
შესრულება,
სამკერვალო
მანქანების
ტექნოლოგიური
რეგულირება;
იცნობს;
სამუშაო
ინსტრუმენტებს და მათთან მუშაობის წესებს; ტანსაცმლის
ნაწილების
შესაერთებლად
საჭირო
ხერხებსა
და
საშუალებებს, ნაწარმის დეტალების შეერთების მეთოდებს.
შეუძლია
მსუბუქი
ტანსაცმლის
ასორტიმენტის
ტექნოლოგიური დამუშავების ძირითადი პრინციპებისა და
ოპტიმალური მეთოდების გამოყენებით მაღალესთეტიკური
და ხარისხიანი ნაწარმის შესრულება. შეუძლია სამუშაოს
დაგეგმვისა და სამკერვალო ნაწარმის შესრულების
პროცესში, გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები,
შეიმუშაოს სტრატეგია,
წამოჭრილი შესასრულებელი
ამოცანის გადასაჭრელად და შეაფასოს მიღებული შედეგები
სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით. კერძოდ შეუძლია
დამოუკიდებლად
შეიმუშაოს
ტანსაცმლის
მსუბუქი
ასორტიმენტის ძირითადი ნაწილების საწყისი დამუშავების
ხერხები, შეადგინოს ნაწარმის კერვის ტექნოლოგიური
თანმიმდევრობა,
გაითვალისწინოს
დამუშავების
თავისებურებანი,
შეძლოს
შერჩეული
დამუშავების
მეთოდით ნიმუშის დამზადება. ბავშვის, ქალისა და
მამაკაცის მსუბუქი ნაწარმის ძირითადი განაჭერი ნაპირების
შეერთება, ნაწარმის დეტალების გაფორმება, ნაწარმის
თბურდანამვითი ოპერაციების შერჩევა-შესრულება.
შეუძლია
მსუბუქი
სამრეწველო
ნაწარმის
კერვის
სპეციფიკური
პრობლემების
გააზრება,
პრობლემის
გადასაწყვეტად შესაბამისი ტექნიკური და ტექნოლოგიური
შესაძლებლობების განხილვა, შერჩევა – მიღებული შედეგის
ანალიზი.
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კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია,
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე,
ცვალებად
სიტუაციებში.
შეუძლია
დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. შეუძლია უცხო
ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის
დამუშავება.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის
დამოუკიდებლად განსაზღვრა.

მიმართულებების

ღირებულებები

იცნობს
პროფესიული
დამახასიათებელ ღირებულებებს.

საქმიანობისთვის

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, მსუბუქი
სამრეწველო
ასორტიმენტის
შემსრულებლის
პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. შეუძლია
ესკიზური ტექნიკური და კონსტრუქციულ–ეკონომიკური
პროექტების წაკითხვა და ინფორმაციის გადამუშავება,
რომელთა გადაწყვეტა, თავის მხრივ, მოიცავს ნაწარმის
მაღალკვალიფიციურ შესრულებას. შეუძლია უცხო ენაზე
სპეციალური,
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება, ფლობს საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს მის მიერ შესასრულებელი
სამუშაოს შესაბამისად.
შეუძლია
გაიაზროს
პროფესიული
წინსვლის
პერსპექტივები
და
დამოუკიდებლად
დაგეგმოს
პროფესიული განვითარების საფეხურები.
პასუხისმგებლობით
ეკიდება
სამკერვალო
მსუბუქი
ასორტიმენტის

პროფესიული

საქმიანობისთვის

დამახასიათებელ ღირებულებებს: შრომის უსაფრთხოების
დაცვას,

სამუშაო

დროის

ორგანიზებას

და

პუნქტუალურობას; აქვს უნარი გაითავისოს პრობლემები,
იცავს შრომის ეთიკისა და მორალის ნორმებს, ზრუნავს
უსაფრთხოების წესებისა და გარემოს დაცვაზე.

Vსამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის მქსოველი (ტრიკოტაჟის ნაწარმის და ა.შ.), რომელსაც პროფესიული სწავლების V
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საფეხურის შესაბამისად შეეძლება თეორიულ ცოდნაზე დამყარებით ნაწარმის კონსტრუირება, ხელისა და საქსოვი მანქანების
ტექნიკური ხლართების შესრულება და მანქანა დანადგარებთან მუშაობა.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა
და
გაცნობიერება

აქვს

პროფესიულ

საქმიანობასთან

დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული
პრაქტიკული

თეორიული

ცოდნა,

პროფესიული
შესაძლებლობებს.

და

აცნობიერებს
საქმიანობის

კურსდამთავრებულს აქვს მრავალმხრივი და ზედა ტანსაცმლის
ასორტიმენტის სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა,
რომლის ბაზაზე მას შეუძლია ნაწარმის ფუნქციის, ასორტიმენტის
კლასიფიკაციისა
და
ხარისხობრივი
მაჩვენებლების
მიხედვით
დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს მასალაში შესრულებისათვის საჭირო
ტექნიკური ამოცანები.
იცის ბავშვის, ქალისა და მამაკაცის ზედა ტანსაცმლის ასორტიმენტის
(პალტო, ნახევრადპალტო, ქურთუკი, ლაბადა) ესკიზური და ტექნიკური
აღწერილობის მიხედვით კონსტრუქციული ნახაზის აგება, ტექნიკური
შესრულება, თბურდანამვითი ოპერაციების შერჩევა. აცნობიერებს ზედა
ტანსაცმლის ასორტიმენტის სამკერვალო ნაწარმის კონსტრუქციულპლასტიკურ თავისებურებებს, ტექნიკურ მახასიათებლებს, ნაწარმის
საპროექტო სამუშაოს შესრულების ეტაპებსა და ახალი მოდელის
შექმნისათვის

საჭირო

მეთოდებს.

აცნობიერებს

პროფესიული

საქმიანობის შესაძლებლობებს, რომელიც საჭიროა ბავშვის, ქალისა და
მამაკაცის

ზედა

ტანსაცმლის

ასორტიმენტის

პროექტირებისათვის.

იცნობს ზედა ტანსაცმლის ასორტიმენტის კონსტრუქციას, ტანსაცმლის
დეტალების ძაფური შეერთების მეთოდებს, ნაკერის აგებას, საფეიქრო
მასალების გავლენას, ნაწარმის დამზადების ტექნოლოგიურ პროცესზე,
ტანსაცმლის

ნაწილების

შესაერთებლად

საჭირო

ხერხებსა

და

საშუალებებს, აქვს ძირითადი, დამხმარე და გასაფორმებელი მასალების
თვისებათა ცოდნა და კონსტრუქციულ-ტექნიკურ პროცესებში მათი
პრაქტიკულად გამოყენების უნარი. აქვს ერთიანი საწარმოო პროცესის
კონკრეტულ

მონაკვეთზე

ტექნიკური

ციკლის

დამოუკიდებლად

წარმართვის უნარი. იცნობს სამკერვალო სპეციალური მანქანების
ტექნიკურ შესაძლებლობებს და მათი გამოყენების სფეროებს. შეუძლია
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დაგეგმილი პროცესის მოცემულ ვადაში რაციონალურად განაწილება.
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია შემეცნებითი პრაქტიკული
სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემის
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად.

დასკვნის
გაკეთების
უნარი

შეუძლია
კარგად
განსაზღვრულ
პრობლემების
ამოცნობა,
მათი
გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების
ოდენტიფიცირება
და
ანალიზი
სტანდარტული
მეთოდების
გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული
დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის
თანმიმდევრულად
გადაცემა
სპეციალისტებისა
და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი
და
რაოდენობრივი
ინფორმაციების გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე
საინფორმაციო
და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს
შეუძლია
უცხოურ
ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
ინოფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის
წარდგენა.
შეუძლია
საკუთარი
სწავლის
მიმართულებების
განსაზღვრა,
ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის
გამოყენება. აქვს ერთიანი საწარმოო პროცესის კონკრეტულ მონაკვეთზე
ტექნიკური ციკლის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი. თარგის
ტექნიკური
დეტალიზაციისა
და
მოდელში
პრაქტიკულად
განხორციელების უნარი. შეუძლია ბავშვის, ქალისა და მამაკაცის ზედა
ტანსაცმლის ასორტიმენტის (პალტო, ნახევრადპალტო, ქურთუკი,
ლაბადა) მასალაში შესრულებისათვის დამოუკიდებლად შეარჩიოს
ოპტიმალური კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური პროექტირების
მეთოდები.
აქვს წარმოებაში მოცემულ საფეხურზე ტექნიკური პროცესების
თანმდევი პრობლემის გადაჭრის მართებული დამოუკიდებელი
გადაწყვეტილების მიღების უნარი.
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი
მიდგომის შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და
მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია მსუბუქი სამრეწველო ნაწარმის სპეციფიკური პრობლემის
აღმოფხვრა, შესაბამისი ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებებით.

აქვს კომპიუტერზე მუშაობის საბაზისო ცოდნა, უცხო ენის საბაზისო
ცოდნა და იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს შესასრულებელი სამუშაოს შესაბამის დონეზე.

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა პროფესიული
ცოდნისა და გამოცდილების შემდგომი გაღრმავების მიზნით. აქვს
დიზაინის მიმართულების საბაკალავრო განათლების საფეხურზე
გადასვლის შესაძლებლობა.
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ღირებულებები

აფასებს
თვისი
და
სხვების
დამოკიდებულებას.
პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელი
ღირებულებებისადმი.

პასუხისმგებლობით
ეკიდება
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს - სიზუსტეს, პუნქტუალობას,
ორგანიზებულობას. აქვს უნარი, დაგეგმოს და შეუფერხებლად
წარმართოს სამუშაო პროცესი, იცავს ეთიკისა და მორალის ნორმებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანებისა და მოწყობილობების ტექნიკოსი I V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანებისა და მოწყობილობების ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანებისა და მოწყობილობების ტექნიკოსი, რომელსაც
შეუძლია:




დამოუკიდებლად მართოს სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანები და მოწყობილობები, მოემსახუროს მათ, შეასრულოს საშუალო
სირთულის საშემკეთებლო სამუშაოები.
დამოუკიდებლად დაშალოს, შეაკეთოს და ააწყოს სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანებისა და მოწყობილობების მუშა ორგანოები,
ძირითადი კვანძები და მექანიზმები.
გამოცდილი სპეციალისტის ხელმძღვანელობით განსაზღვროს მანქანებისა და მოწყობილობების გამართვის, მომსახურებისა და შეკეთებისათვის
შესაბამისი სამუშაოების, სათადარიგო ნაწილებისა და მასალების საჭიროება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძვლებზე

დამყარებული

ცოდნა,

აცნობიერებს

პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.








ცოდნის პრაქტიკაში

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების

გამოყენების უნარი

პროცესში

გამოიყენოს

წყაროები,

შეიმუშაოს

სანდო

ინფორმაციის

სტრატეგია

წამოჭრილი

სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს
მიღებული

შედეგები

შესრულებული

სამუშაოს





გაუმჯობესების მიზნით.
დასკვნის უნარი

შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად
შესაბამისი

მიდგომის

შემუშავება,

იცის სპეციალობის შესაბამისი მანქანებისა და კვანძების
კონსტრუქციული აგებულება და მუშაობის პრინციპები.
აცნობიერებს აღნიშნულ სფეროში კონკრეტული პრობლემების
გადაჭრის შესაძლებლობებს.
სპეციალური მზომი ინსტრუმენტების, ხელსაწყოების, სამარჯვები
გამოყენების და შესაძლებლობების ცოდნა.
შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ნორმებისა და მოთხოვნების
ცოდნა.
მობილური სამშენებლო მანქანების ტრანსპორტირებისათვის
აუცილებელი სპეციფიკური მოთხოვნების ცოდნა.
• უცხოური ენის ცოდნა ტექნიკური ინფორმაციის წაკითხვისა და
გაანალიზებისათვის საჭირო დონეზე.
დამოუკიდებლად დაგეგმოს და შეასრულოს საწარმოო
დავალებები ფაქტობრივი გარემოებების შესაბამისად.
თანამედროვე და ახალი მზომი ინსტრუმენტებისა და
სამარჯვების გამოყენება.
შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ნორმებისა და
მოთხოვნების დაცვა კონკრეტული საწარმოო პირობების
შესაბამისად.



შეუძლია განსხვავებულ საწარმოო სიტუაციებში წამოჭრილი
პრობლემების ანალიზი, შესაბამისი მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული წინადადების განხილვა.



შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიულ საკითხებზე ცვალებად სიტუაციებში.
შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს და ეფექტიანად
გამოიყენოს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული
ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.
• შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიული ინფორმაციის
დამუშავება.

ალტერნატიული

შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის
ანალიზი.
კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია

ზეპირი

და

წერილობითი

კომუნიკაცია

პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად
სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო



ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება, უცხოურ
ენაზე

მიღებული

პროფესიასთან

დაკავშირებული



მიმართულებების



ინფორმაციის დამუშავება.
სწავლის უნარი

შეუძლია

საკუთარი

სწავლის

დამოუკიდებლად განსაზღვრა და განჭვრეტა, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში.

შეუძლია შემდგომი განათლების მიღების
მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა
ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში. შეუძლია ახალი
ინფორმაციის მოპოვება,შესწავლა, ანალიზი და დანერგვა
სამუშაო პროცესში.
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ღირებულებები

პასუხისმგებლობით

ეკიდება

პროფესიული

საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად.

მექანიკის ინჟინერიის სფეროში მორალურ-ეთიკური და
სამართლებრივი ნორმების დაცვა.
• დარგობრივი და საერთაშორისო ტექნიკური ნორმებისა და
სტანდარტების დაცვა. აქვს უნარი გაითავისოს
პრობლემები.იცავს პროფესიული ეთიკისა და მორალის
ნორმებს.ზრუნავს უსაფრთხოების წესებისა და გარემოს
დაცვაზე.




სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანებისა და მოწყობილობების ტექნიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანებისა და მოწყობილობების ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანებისა და მოწყობილობების ტექნიკოსი, რომელსაც
შეუძლია:




დამოუკიდებლად მართოს სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანები და მოწყობილობები, მოემსახუროს მათ, შეასრულოს
რთული საშემკეთებლო სამუშაოები.
დამოუკიდებლად დაშალოს, შეაკეთოს და ააწყოს სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანებისა და მოწყობილობების მუშა
ორგანოები, ძირითადი კვანძები და მექანიზმები.
დამოუკიდებლად განსაზღვროს მანქანებისა და მოწყობილობების გამართვის, მომსახურებისა და შეკეთებისათვის შესაბამისი
სამუშაოების, სათადარიგო ნაწილებისა და მასალების საჭიროება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს

პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული

მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული თეორიული და



აქვს სპეციალობის შესაბამისი მანქანებისა და კვანძების
კონსტრუქციულ-კინემატიკური აგებულების,
მუშაობის პრინციპების და გაანგარიშების

352

პრაქტიკული

ცოდნა,

აცნობიერებს

პროფესიული


საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს).





ცოდნის

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების

პრაქტიკაში

ფართო

გამოყენების უნარი

პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.

სპექტრის

გამოყენება



აბსტრაქტული




დასკვნის
გაკეთების უნარი

შეუძლია

კარგად

განსაზღვრული

პრობლემების



ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება
მეთოდების

და

ანალიზი

გამოყენებით,

ასევე

სტანდარტული
დასაბუთებული

საფუძვლების ცოდნა.
აცნობიერებს მექანიკის ინჟინერიის შესაძლებლობებს
(საზღვრებს).
თანამედროვე ახალი მზომი ინსტრუმენტების,
ხელსაწყოების, სამარჯვების გამოყენების და
შესაძლებლობების ცოდნა.
შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ნორმებისა და
მოთხოვნების
შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს და
აკონტროლოს საწარმოო დავალებების შეასრულება
ფაქტობრივი გარემოებების შესაბამისად.
თანამედროვე და ახალი მზომი ინსტრუმენტებისა და
სამარჯვების გამოყენება. სამუშაო უბანზე მათი
გამოყენების პერიოდული მონიტორინგი.
• შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ნორმებისა და
მოთხოვნების დაცვა კონკრეტულ საწარმოო პირობებში.
შეუძლია ამ საკითხებზე ინსტრუქტაჟის ჩატარება.
შეუძლია განსხვავებულ საწარმოო სიტუაციებში
წამოჭრილი პრობლემების ანალიზი, საჭირო მიდგომის
შემუშავება, ალტერნატიული წინადადების განხილვა
და დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა.

დასკვნების გაკეთება.
კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია

იდეებისა

და

ინფორმაციის



სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა
ხარისხობრივი

და

და

არასპეციალისტებისათვის

რაოდენობრივი

ინფორმაციის



გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია

უცხოურ

ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის
გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.



შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის ხარისხიანად და
თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის.
შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს და ეფექტიანად
გამოიყენოს პროფესიულ საქმიანობასთან
დაკავშირებული ახალი საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.
• შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიული ინფორმაციის
გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
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სწავლის უნარი

შეუძლია

საკუთარი

განსაზღვრა

ცვალებად

სწავლის
და

მიმართულებების



გაუთვალისწინებელ

ვითარებაში.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას
პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.





შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების
განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში. იცის, როგორ გადაამუშაოს უახლესი
ინფორმაცია პროფესიული ინტერესების
გასაღრმავებლად, როგორ დანერგოს სამუშაო პროცესში
.შეუძლია გაითავისოს და მართოს ინოვაციური
იდეების დანერგვის პროცესი.
მექანიკის ინჟინერიის სფეროში მორალურ-ეთიკური
და სამართლებრივი ნორმების დაცვა და
პასუხისმგებლობის გრძნობა.
• დარგობრივი და საერთაშორისო ტექნიკური
ნორმებისა და სტანდარტების დაცვა და
პასუხისმგებლობა. იცავს პროფესიული ეთიკისა და
მორალის პრინციპებს.ზრუნავს სამუშაო პროცესის
უსაფრთხოებასა და გარემოს დაცვაზე.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სარკინიგზო გადამზიდავი I I I
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სარკინიგზო გადამზიდავის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
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პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის

სარკინიგზო გადამზიდავი, რომელსაც შეუძლია გამოიყენოს სფეროს

სპეციფიკისთვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა და
აწარმოოს: საუბნო, დამახარისხებელი და სატვირთო სადგურებში სატვირთო საბუთების დამუშავება; გადაზიდვის ღირებულების
განსაზღვრა; აღრიცხვის წარმოება ტვირთების გადაზიდვებზე და გაანგარიშება; მატარებელთა განფორმირებისა და ფორმირების
განხორციელება; ვაგონის კომერციული დათვალიერება და სატვირთო ოპერაციების ჩატარება; ამწე–სატრანსპორტო მანქანების
გამოყენება დატვირთვა – გადმოტვირთვის სამუშაოებში.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს

სფეროსათვის

ხასიათებელი

დამა-

ძირითადი

ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა

და

ზოგადი

კონ-

ცეფციების ცოდნა,
გართულებული

ამოცანების

შესასრულებლად აუცილე-ბელ
ნაბიჯებს;

იცის რკინიგზის კომერციული ექსპლუატაციის ორგანიზაციისა და მართვის
პრინციპები;
საქართველოს სარკინიგზო კოდექსისა და რკინიგზით ტვირთის გადაზიდვის
წესების ძირითადი დებულებები;
სხვადასხვა სახის სატარიფო სახელმძღვანელოებით სარგებლობის წესები;
გადასაზიდ
აღრიცხვის

ტვირთებზე
ბლანკების

სატვირთო
შენახვის

დოკუმენტაციის

წესი;

მეზობელი

ფორმები;

ქვეყნების

მკაცრი

რკინიგზის

პოლიგონებზე ტვირთის მიმოქცევის ძირითადი მარშრუტები; მისასვლელი
ლიანდაგებისა და სატ-რანსპორტო-საექსპედიციო ორგანიზაციების სატვირთო
ოფისების მუშაობის წესები და განრიგი.
რკინიგზის

სადგურების

ძირითადი

მოწყობილობებიდან

–

სარკინიგზო

პარკების განლაგება;
სატვირთო და კომერციული მუშაობის მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე ტვირთების მიღება ვიზირება, ჩაბარება, შენახვა და ტრანსპორტირება;
დატვირთვა-გადმოტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია
რკინიგზის ტრანსპორტზე – ტვირთების სატრანსპორტო დახარისხება,
განლაგება და ვაგონზე დამაგრაბის წესები.

ცოდნის
პრაქტიკაში

შეუძლია გამოიყენოს სფეროს

შეუძლია სატვირთო საბუთების კომპლექტით სარგებლობა; სხვადასხვა სახის

სპეციფიკისათვის

ბლანკების შევსება სადგურში ტვირთების მოძრაობის თაობაზე; კოდი-რებული

დამახასია-
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გამოყენების
უნარი

თებელი

უნარების

ფართო

სპექტრი,

შეაფასოს

ინფორმაციის

მიღება

და

გაგზავნა;

აღრიცხვის

წარმოება

ტვირთების

დავალე-

გადაზიდვებზე, ანგარიშგება დატვირთვაზე, დაცლაზე, ვაგონთა მოცდენებზე;

ბების შესასრულებლად სხვა-

სატარიფო განაკვეთებისა და დამატებითი ანაკრეფების გაანგარიშება როგორც

დასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და

ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო გადაზიდვებში; საკასო წიგნის წარმოება,

მიუსადაგოს სათანადო მეთო-

საკასო ანგარიშგება; სატარიფო მანძილების განსაზღვრა გაგ-ზავნისა და

დები, ინსტრუმენტები და

დანიშნულების სადგურებს შორის; ციფრული კოდირების ერთიანი სისტემით

მასალები.

სარგებლობა; რკინიგზის სადგურების ძირითადი მოწყობილობებიდან – მატარებელთა განფორმირებისა და ფორმირების განხორ-ციელება; სატვირთო და
კომერციული

მუშაობის

მართვა

კომერციული

დათვალიერება

და

რკ.ნიგზის

ტრანსპორტზე

სატვირთო

ოპერაციების

–

ვაგონის
ჩატარება;

დატვირთვა-გადმოტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია
რკინიგზის ტრანსპორტზე – ამწე სატრანსპორტო მანქანების გამოყენების
სფეროები დატვირთვა – გადმოტვირთვის სამუშაოებში.
დასკვნის
უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

შეუძლია განსხვავებულ
სიტუაციებში წამოქმნილი
პრობლემების გადასაჭრელად
ინფორმაციის ცნობილი
წყაროებით სარგებლობა, მათი
შეფასება და ანალიზი.
შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე განსხვავებულ
სიტუაციებში, ეფექტიანად
იყენებს პროფესიულ
საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის
პრაქტიკული გამოყენება.
შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში
საკუთარ სწავლაზე
პასუხისმგებლობის აღება.

აქვს

შექმნილ

ოპერატიულ

სიტუაციებში

სატვირთო

სამოსამსახურო

დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული პრობლემატური საკითხის გადაჭრის
უნარი; ინფორმაციის შეფასებისა და ანალიზის საფუძველზე კონკრეტული
დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობა.
შეუძლია დეტალური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია უფრო მაღალი
კვალიფიკაციის
დაკავშირებულ
ეფექტურად
ტექნიკური

მქონე

ინჟინერ-ტექნიკურ

საკითხებზე,

გამოიყენოს

განსხვავებულ

პროფესიულ

ლიტერა-ტურის

პერსონალთან,

პროფესიასთან

სიტუა-ციებში;

საქმიანობასთან

პერიოდული გამოცემები,

შეუძლია

დაკავშირებული
სხვადასხვა სახის

ცნობარები და ინტერნეტი; შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკულად გამოყენება,
საჭირო მასალის მოძიება.

შეუძლია

საკუთარ

სწავლებაზე

პასუხისმგებლობის

აღება-ცოდნის

დამოუკიდებლად გაღრმავება დამატებით მოძიებული ლიტერატურით. აქვს
უნარი,

შეისწავლოს

და

გაითავისოს

საწარმოს

უსაფრთხოების

ახალი

მოთხოვნები და გამოიყენოს თვითგანვითარების პროცესისათვის.
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განსხვავებულ სიტუაციებში
მოქმედებს პროფესიული
ღირებულებები

აცნობიერებს საკუთარი საქმიანობის მნიშვნელობას, იცავს დადგენილ ეთიკურ
ნორმებს, ფასეულობებსა და უსაფრთხოების წესებს.

საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებების
შესაბამისად.

სარკინიგზო გადამზიდავი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სარკინიგზო გადამზიდავის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის სარკინიგზო გადამზიდავი, რომელსაც შეუძლია: სალიანდაგო პოსტების, ასაქცევების,
გადასასწრები პუნქტების, შუალედური სადგურებისა და სალიანდაგო პარკების მუშაობის ორგანიზება და მიმდინარე სატრანსპორტო
პროცესების ოპერატიული მართვა.
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საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა

იცის რკინიგზის სადგურის მოწყობილობები და მუშაობის ტექნოლოგია; სამანევრო სამუშაოთა წარმოების

გაცნობიერება

და თეორიულ საფუძვლებზე

წესი სადგურებში; სატვირთო სამუშაოთა განხორციელებისა და სამგზავრო გადაზიდვების ორგანიზაციის

დამყარებული ცოდნა, აცნობიერებს

ძირითადი პრინციპები; საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტზე მატარებლების მოძრაობისა და

პრობლემების გადაჭრის ზოგად

სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციის ძირითადი დებულებები; შრომის დაცვის, უსაფრთხოების ტექნიკისა

შესაძლებლობებს

და ეკოლოგიური უსაფრთხოების საკითხები; მათემატიკიდან – წარმოებულები და დიფერენციალები;
ტექნიკური მექანიკიდან – მანქანათა ნაწილებისა და მექანიზმების ძირითადი ელემენტები;
მეწარმეობიდან – ზოგადი ცნებები მეწარმეობის შესახებ;
ინფორმატიკიდან – ინფორმატიკის საფუძვლები; ზოგადი მენეჯმენტიდან - ზოგადი მენეჯმენტის არსი და
საფუძვლები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში; სატვირთო და კომერციული სამუშაოების მართვიდან
რკინიგზის ტრანსპორტზე-სატრანსპორტო მარკირება, ტარიფები და მისასვლელი ლიანდაგების მუშაობის
ტექნოლოგია; რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის მართვიდან – რკინიგზის სადგურების, მისი
ქვესისტემები და ცალკეული პოლიგონები; რკინიგზის სადგურები და კვანძებიდან – ტექნიკური
სადგურების სალიანდაგო განვითარების სქემები; რკინიგზის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესებიდან –
უშუალოდ მატარებელთა მოძრაობასთან დაკავშირებული რკინიგზის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების
ძირითადი დებულებები.

ცოდნის

შეუძლია, სამუშაოს და გეგმვისა და

უზრუნველყოფს სადგურებში სამატარებლო და სამანევრო მუშაობას და პასუხისმგებელია მის

პრაქტიკაში

შესრულების პროცესში გამოიყენოს

შესრულებაზე; ამყარებს ოპერატიულ კავშირებს მეზობელი სადგურის მორიგესთან, სამატარებლო

გამოყენების

სანდო ინფორმაციის წყაროები,

დისპეტჩერთან, სამატარებლო და სამანევრო ლოკომოტივების

უნარი

შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი

მემანქანეებთან; აწარმოებს გადაზიდვითი პროცესის განხორციელებასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ

სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და

დოკუმენტაციას; უზრუნველყოფს სატვირთო სამუშაოებსა და სამგზავრო

შეაფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს

გადაზიდვებთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოებას; ხელმძღვანელობს და აწესრიგებს სალიანდაგო
პარკში მატარებელთა ტექნიკური და კომერციული დათვალიერების ოპერაციების მიმდინარეობას.

გაუმჯობესების მიზნით.

შეუძლია ტექნიკური მექანიკიდან – დატვირთვაგადმოტვირთვის სამუშაოებში გამოყენებული ამწე- სატრანსპორტო მოწყობილობების ექსპლუატაცია;
სატვირთო და კომერციული სამუშაოების მართვიდან რკინიგზის ტრანსპორტზე – სატვირთო ადგილების
ტრანსპორტაბელურობის დადგენა და
ტრანსპორტირებისათვის საჭირო ხარჯების გაანგარიშება; რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის
მართვიდან – სადგურის პარკების მუშაობის ორგანიზაცია და საკვანძო დისპეტჩერების მუშაობა;
რკინიგზის სადგურები და კვანძებიდან – მატარებელთა დაშლა-შედგენისა და მიწოდება- გამოტანის
მანევრების წარმოება.

დასკვნი
სუნარი

შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების

შეუძლია შექმნილი ოპერატიული სიტუაციის შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში პრობლემური

გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის

საკითხის გადაჭრა; ტრანზიტული მატარებლებისა და კვანძში გაგადამცემი

შემუშავება, ალტერნატიული

მატარებლების რეგულირების ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა; მატარებელთა მასისა და

შესაძლებლობების განხილვა და

სიგრძის ოპტიმალური ნორმების დადგენა;

მიღებული შედეგის ანალიზი.

ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება
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კომუნიკაციის

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი

შეუძლია როგორც სპეციალისტებისათვის, ასევე არასპეციალისტებისათვის იდეებისა და საკვანძო

უნარი

კომუნიკაცია პროფესიასთან

საკითხების შესახებ ინფორმაციის პროფესიულ დონეზე გადაცემა; პროფესიასთან დაკავშირებული

დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად

სიახლეების გასაცნობად თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების

სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და

სრულყოფილად გამოყენება; შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ლიტერატურის

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების

გაცნობა

დამოუკიდებლად ათვისება, უცხოურ

და საჭიროების შემთხვევაში ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის დამყარება.

ენაზე მიღებული პროფესიასთან

სწავლის უნარი

დაკავშირებული ინფორმაციის
დამუშავება.
შეუძლია საკუთარი სწავლის

შეუძლია გაიაზროს პროფესიული წინსვლის პერსპექტივები და დამოუკიდებლად დაგეგმოს

მიმართულებების დამოუკიდებლად

პროფესიული განვითარების საფეხურები.

განსაზღვრა განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში.
ღირებულებები

პასუხისმგებლობით ეკიდება

პასუხისმგებლობით ეკიდება საკუთარ პროფესიულ საქმიანობას. მკაცრად იცავს უსაფრთხოების წესებს.

პროფესიული საქმიანობისათვის

ახასიათებს პროფესიული ეთიკისა და მორალის პრინციპებისადმი ერთგულება.

დამახასიათებელ ღირებულებებს და
ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ
შესაბამისად.

სარკინიგზო გადამზიდავი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სარკინიგზო გადამზიდავის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცი

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის სარკინიგზო გადამზიდავი, რომელსაც შეუძლია: შუალედური, საუბნო,
დამხარისხებელი, სატვირთო და სამგზავრო სადგურების მუშაობის ორგანიზება და მიმდინარე სატრანსპორტო პროცესების
ოპერატიული მართვა; ტექნიკური სადგურების ცალკეული ქვესისტემების სტრატეგიული მართვა, ოპერატიული სიტუაციების
კონიუნქტურის გათვალისწინებით; რკინიგზის უბნებზე მატარებელთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გატარების უზრუნველყოფა.
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საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან

იცის რკინიგზის სადგურის მოწყობილობები და მუშაობის ტექნოლოგია; ვაგონნაკადების

გაცნობიერება

დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან

ორგანიზაცია და ფორმირების გეგმა; მატარებელთა მოძრაობის გრაფიკი; სატვირთო და კომერციული

სპეციალიზებული თეორიული და

მუშაობის ორგანიზაცია; სარკინიგზო სამგზავრო გადაზიდვები; წარმოების ორგანიზაციის, შრომისა

პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს

და მართვის კანონმდებლობის

პროფესიული საქმიანობის

საკითხები; საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები; შრომის

შესაძლებლობებს (საზღვრებს).

დაცვის, უსაფრთხოების ტექნიკისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების საკითხები; აცნობიერებს
ცოდნის დამოუკიდებლად განახლების შესაძლებლობას.
მათემატიკიდან – ინტეგრალი; საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკიდან – ხაზვის ელემენტები და
კომპიუტერული გრაფიკის საფუძვლები; რკინიგზის მენეჯმენტიდან –რკინიგზის მუშაობის
ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრები; ინფორმატიკიდან –
ინფორმატიკის საფუძვლები რკინიგზის საექსპლუატაციო
მუშაობაში.
რკინიგზის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესებიდან – სამანევრო და სამატარებლო მუშაობასთან
დაკავშირებული რკინიგზის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების ძირითადი დებულებები; შრომის
უსაფრთხოება და გარემოს დაცვიდან – სარკინიგზო
ტრანსპორტზე შრომის უსაფრთხოებასთან და ეკოლოგიასთან დაკავშირებული ძირითადი
დებულებანი; სატვირთო და კომერციული სამუშაოების მართვიდან რკინიგზის ტრანსპორტზე –
ადგილობრივი და საერთაშორისო გადაზიდვების
ორგანიზაცია; რკინიგზის სადგურები და კვანძებიდან – დამხარისხებელი მოწყობილობების ტიპები
და დამხმარე მოწყობილობები; ავტომატიკა, ტელემექანიკადა კავშირგაბმულობდან რკინიგზის
ტრანსპორტზე – სიგნალიზაციის,
ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების მოწყობილობათა მუშაობის პროცესი; რკინიგზის
საექსპლუატაციო მუშაობის მართვიდან – რკინიგზის სადგურებისა და უბნების მუშაობის
ორგანიზაცია; მატარებელთა წევის მეურნეობიდან – ელმავლის მიერ
განვითარებული წევის ძალის განსაზღვრა, მატარებლის მასის ნორმების დადგენა; რკინიგზის
სატრანსპორტო საშუალებებიდან – ვაგონებისა ლოკომოტივების კონსტრუქციები და მათი
რაციონალური გამოყენება.

ცოდნის

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული

ორგანიზებას უწევს რკინიგზების ტექნიკურ და კომერციულ ექსპლუატაციას; უზრუნველყოფს

პრაქტიკაში

უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება

სადგურებში მატარებელთა მიღებას, გაგზავნასა და გატარებას, მარშრუტების მოსამზადებელი

გამოყენების

აბსტრაქტული პრობლემების

ოპერაციების შესრულებას; მისი განკარგულებით ხორციელდება ტექნიკური, სატვირთო,

უნარი

შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.

კომერციული, სამგზავრო და სამანევრო
ოპერაციების წარმოება; ახორციელებს მის მიერ გაცემული განკარგულებების შესრულების სისწორეს
მართვის ხელსაწყოების საშუალებით ან მის დაქვემდებარებაში მყოფ მუშაკთა მოხსენების
საფუძველზე; ამყარებს ოპერატიულ კავშირებს მეზობელი
სადგურის მორიგესთან, სამატარებლო დისპეტჩერთან, სამატარებლო და სამანევრო ლოკომოტივების
მემანქანეებთან; უზრუნველყოფს მატარებელთა უსაფრთხო მოძრაობის
განხორციელებას მოძრაობის გრაფიკის შესაბამისად; შეუძლია მატარებელთა მოძრაობის
ორგანიზაციის განხორციელებასთან დაკავშირებული სამატარებლო საბუთებისა დაფორმების
წარმოება; ასრულებს მატარებელთა განფორმირებისა და ფორმირების
წარმოებას; ახდენს ფორმირებული მატარებლის შემადგენლობის ტექნიკურ და კომერციულ
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დათვალიერებაზე წარდგენას და მის მზადყოფნაზე კონტროლის განხორციელებას. შეუძლია
მათემატიკიდან – მათემატიკური აპარატის გამოყენება
რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობაში; საინჟინრო დაკომპიუტერული გრაფიკიდან – ნახაზების
წაკითხვა და კომპიუტერული აგება; რკინიგზის მენეჯმენტიდან – ტექნიკურ-ეკონომიკური
მაჩვენებლების გაანგარიშებანი; ინფორმატიკიდან – სარკინიგზო ტრანსპორტზე ერთიანი კოდირების
სისტემის რეალიზაცია საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით; რკინიგზის ტექნიკური
ექსპლუატაციის წესებიდან – რკინიგზის ცალკეული ქვედანაყოფებისმართვითი უნარ-ჩვევების
შეძენა; სატვირთო და კომერციული სამუშაოების მართვიდან
რკინიგზის ტრანსპორტზე – გადაზიდვითი პროცესის საექსპლუატაციო საიმედოობის ამაღლება;
რკინიგზის სადგურები და კვანძებიდან – გორაკიან სადგურებზე განფორმირება – ფორმირების
სამუშაოებს წარმოება; ავტომატიკა, ტელემექანიკა და
კავშირგაბმულობა რკინიგზის ტრანსპორტზე – სამანევრო და სამარშრუტო სიგნალები სადგურებში;
რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის მართვიდან – სასადგურო, სამანევრო და სამატარებლო
დისპეტჩერების მუშაობა; მატარებელთა წევის მეურნეობიდან – მოძრაობის სიჩქარეების დადგენა
მატარებელთა წევის დროს.
დასკვნის
უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული

შეუძლია პრობლემატური საკითხების ანალიზი და დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;

პრობლემების ამოცნობა, მათი

სასადგურო მოწყობილობების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება; შექმნილი ოპერატიული

გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების

სიტუაციის ანალიზის საფუძველზე სათანადო დასკვნების

იდენტიფიცირება და ანალიზი

გაკეთება.

სტანდარტული მეთოდების
გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული
დასკვნების გაკეთება.
კომუნიკაციის

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის

შეუძლია იდეებისა და საკვანძო საკითხების შესახებ ინფორმაციის თანმიმდევრულად და

უნარი

სტრუქტურირებულად და

სტრუქტურირებულად გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის

თანმიმდევრულად გადაცემა

ხარისხობრივი და რაოდენობრივი პარამეტრების გამოყენებით; თანამედროვე საინფორმაციო და

სპეციალისტებისა და

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სრულყოფილად გამოყენება; უცხო ენაზე პროფესიასთან

არასპეციალისტებისათვის

დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.

ხარისხობრივი და რაოდენობრივი
ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.
შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
სწავლის უნარი

გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია საკუთარი სწავლის

შეუძლია საკუთარი შედეგების შეფასება, ცოდნის დონის ამაღლების საჭიროების განსაზღვრა, მუდმივ

მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად
და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში.

პროფესიულ განვითარებაზე პასუხისმგებლობის აღება; სისტემატიურად ეცნობა მეცნიერების უახლეს
მიღწევებსა და თანამედროვე ინტენსიურ ტექნოლოგიებს პერიოდული გამოცემებისა და ინტერნეტის
საშუალებით.

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების

გაცნობიერებული აქვს საქმიანობის სფეროს მნიშვნელობა; მკაცრად იცავს და სხვებსაც მოუწოდებს

დამოკიდებულებას პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელ

დაიცვან უსაფრთხოების წესები; საქმიანობისას მოქმედებს და სხვებსაც მოუწოდებს იმოქმედოს
პროფესიული ეთიკის ნორმების შესაბამისად.

ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სატრანსპორტო ფირმებში ლოჯისტიკის ოპერატორი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სატრანსპორტო ფირმებში ლოჯისტიკის ოპერატორის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის სატრანსპორტო ფირმებში ლოჯისტიკის ოპერატორი, რომელსაც შეუძლია:
ლოჯისტიკური პრობლემების გადაჭრის, ლოჯისტიკური პროცესების დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის წყაროები, შეიმუშაოს ლოჯისტიკური სტრატეგიები წამოჭრილი სპეციპიკური ამოცანის გადასაჭრელად და შეაფასოს
მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოთა საფუძველზე.
უზრუნველყოს ტერმინალურ კომპლექსებში და ლოჯისტიკურ ცენტრებში ტექნოლოგიით გათვალისწინებულ სამუშაოთა შესრულება
პირადი ბპასუხისმგებლობის ქვეშ.
ამყარებს ოპერატიულ კავშირებს ტვირთგამ-გზავნებთან, ტვირთმიმღებებთან და ლოჯისტიკურ პარტნიორებთან აწარმოებს
ლოჯისტიკურ ცენტრებში მიმდინარე პროცესები და გადაზიდვითი პროცესების განხორციელებასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ
დოკუმენტაციას;
უზრუნველყოფს ლოჯისტიკურ ფუნქციების შესრულებასთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოებას;
ხელმძღვანელობს და აწესრიგებს სატრანსპორტო და ტექნოლოგიური მოწყობილობების პარკის ტექნიკური და კომერციული
დათვალიერების ოპერაციების მიმდინარეობას.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და
გაცნობიერება

მისი ცოდნა ეფუძნება სატრანსპორტო ლოგისტიკის სფეროში
ევროკავშირის,
სატრანსპორტო
სფეროსა
და
საქართველოს
რეალობაში არსებულ გამოკვლევებსა და ძირითად მაპროფილებელ
დისციპლინებში მიღებულ მეთოდოლოგიას,
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის მსოფლიოში აღიარებულ
გზებს.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

დასკვნის გაკეთების
უნარი

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

შეუძლია ლოგისტიკური პრობლემების გადაჭრის, ლოგისტიკური
პროცესების
დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო
ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს ლოგისტიკური სტრატეგიები წამოჭრილი
სპეციპიკური
ამოცანის გადასაჭრელად და შეაფასოს მიღებული შედეგები
სამუშაოს
შესრულების მიზნით.
შეუძლია
სპეციფიკური
ლოგისტიკური
პრობლემების
გადასაჭრელად შესაბამისი მეცნიერული მიდგომების შემუშავება
სისტემური მიდგომის ანალიზისა და რთული სისტემების სინთეზის
მეთოდების
და
იმიტაციური
მოდელების
გამოყენებით,
ალტერნატიული
შესაძლებლობების,
მიღებული
შედეგების
განხილვა და შეფასება მსოფლიო პრაქტიკაში აპრობირებული
კრიტერიუმებისა და მეთოდების გამოყენებით.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია სატრანსპორტოლოგისტიკურ
ბიზნესთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცვალებად საბაზრო და
საწარმოო
სიტუაციებში. შესწევს უნარი დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი
საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და მათი საერთაშორისო
სტანდარტები.
შეუძლია უცხოურ ენაზე მიღებულ პროფესიული ინფორმაციის
დამუშავება.
შეუძლია ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში დამოუკიდებლად
განსაზღვროს
363

ღირებულებები

სწავლის მიმართულებები და ლოგისტიკური პროცესების
დაგეგმვისა და
შესრულების პროცესში აითვისოს პრობლემების გადაჭრის
განსხვავებული
მეთოდები
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ
შესაბამისად.
ამასთან, სპეციფიკური ლოგისტიკური პრობლემების გადაჭრისას
არის
დისციპლინირებული, პუნქტუალური და იცავს ეთიკის ნორმებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სატრანსპორტო ფირმებში ლოჯისტიკის ოპერატორი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სატრანსპორტო ფირმებში ლოჯისტიკის ოპერატორის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს სატრანსპორტო ფირმებში მეხუთე საფეხურის ლოჯისტიკის ოპერატორი, რომელსაც შეუძლია:
შესაბამისი თეორიული კონცეფციების პროფესიულ გარემოში გადატანა და საქმიანობა სტანდარტული და აპრობირებული მეთოდებით.
სატრანსპორტო–ლოჯისტიკური ფირმების საწარმოო ოპერაციების მართვა, ოპერატიული მართვა, ოპერატიული დაგეგმვა,
სატრანსპორტო ნაკადებისა და ტერმინალური კომპლექსების პარამეტრების, სატრანსპორტო დანახარჯების განსაზღვრა, ტრანსპორტის
მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის ანალიზი, მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების, ოპტიმალური სატრანსპორტო სქემების შერჩევა,
ლოჯისტიკური სისტემების შესაბამის ადგილზე მუშაობა, ტრანსპორტის მოძრაობის გეგმების, გადაზიდვის პროცესების
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ტექნოლოგიური ორგანიზაცია.
სატრანსპორტო–ტექნოლოგიური პროცესის დოკუმენტბრუნვის ორგანიზაცია, ლოჯისტიკური პროცესის საინფორმაციო
უზრუნველყოფა; მონაცემთა ბაზების შექმნა.
ლოჯისტიკური პრობლემების ამოცნობა, მისი გადაწყვეტის ამოცანების იდენტიფიცირება და ანალიზი, დასაბუთებული დასკვნების
გამოტანა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. პროფესიულ საკითხებზე ზეპირი, წერილობითი და ვიზუალური კომუნიკაცია
სპეციალისტებთან, როგორც მშობლიურ, ისე უცხო ენაზე.
ოპერატორის პროფესიის შესწავლისას მიღებულ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა დამოუკიდებლად გააღრმავოს სატრნსპორტო–
ლოჯისტიკურ ბიზნესთან დაკავშირებული ამოცანების გადასაწყვეტად.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სატრანსპორტო-ლოგისტიკურ ბიზნესთან დაკავშირებული
მრავალმხრივი
და სპეციალიზირებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა.
მსოფლიოსა და
რეგიონების სატრანსპორტო სისტემები; ერთიანი სატრანსპორტო
ქსელის კონფიგურაცია, ტვირთების ფიზიკურ-მექანიკური და
ქიმიური თვისებების, სატრანსპორტო ქსელის კონფიგურაცია.
სატვირთო ნაკადები და მათი პარამეტრების განსაზღვრის
მეთოდები, სხვადასხვა სახის
ტრანსპორტის საწარმოთა მოწყობილობა და მეურნეობა:
გადაზიდვების
ტექნოლოგია, ორგანიზაცია და მართვა; ლოგისტიკური და
სატრანსპორტო
მენეჯმენტის ძირითადი კონცეფციების, ლოგისტიკური
მენეჯმენტის, დაგეგმვისა
და მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები, მიკრო და
მაკროლოგისტიკური
სისტემები, ლოგისტიკის ფუნქციონალური და მხარდამჭერი
ფუნქციების
მენეჯმენტი; სატრანსპორტო ლოგისტიკისა და სატრანსპორტოსაექსპედიციო
მომსახურების საფუძვლები. ლოგისტიკის და სატრანპორტოლოგისტიკური
სისტემების მოდელირების, გამოკვლევისა და პროექტირების
მეთოდები;
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სატრანსპორტო- ლოგისტიკური ბაზრების შესწავლის,
მომსახურებაზე
მოთხოვნის განსაზღვრისა და პროექტირების მეთოდები;
სატრანსპორტოლოგისტიკური სისტემებისა და გადაზიდვების გაანგარიშების
მეთოდები;
სატრანსპორტო ფირმების ორგანიზაციის საფუძვლები და
ფუნქციონირების
ძირითადი ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლების განსაზღვრის
მეთოდები.
სატრანსპორტო ნაკადების გაანგარიშების მეთოდიკა ალბათობის
თეორიის
გამოყენებით. იცნობს ძირითად რეგიონულ და სასაქონლო
ბაზრებს,
ლოგისტიკური სერვისის ძირითად სახეებს. აცნობიერებს
ლოგისტიკური
მომსახურების ძირითად პრინციპებს და მომსახურების დონის
შეფასების
მეთოდებს. სატრანსპორტო-ლოგისტიკური ბაზრებზე გარემო
ფაქტორების
გავლენის იდენტიფიცირებისა და შეფასების ცოდნა; საბაზროგარემოში ფირმის
საქმიანობის ადაპტირებისათვის ლოგისტიკური მეთოდების
გამოყების
სპეციფიკა.
1.5. მორალურ, ეთიკურ, გარემოსდაცვით და სამართლებრივი
საკითხების ცოდნა და გაცნობიერება, რომელიც საფუძველს უქმნის
სატრანსპორტოლოგისტიკური ბიზნესის წარმატებულ განვითარებას როგორც
ქვეყნის შიგნით,
ისე მის გარეთ.
1.6
ეროვნული
და
საერთაშორისო
სატრანსპორტო
კანონმდებლობა:
ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტები, რომლებიც არეგულირებენ
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ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

გადაზიდვების
სატრანსპორტო-საექსპედიციო
მომსახურების
საკითხებს;
ტვირთების
გადაზიდვის
წესები;
კონვენციები
და
შეთანხმებები
საერთაშორისო-სატვირთო
მიმოსვლების შესახებ; სატრანსპორტო, სატვირთო და ფინანსური
დოკუმენტაციის
ფორმები;
ტვირთების
გადაზიდვების
სატრანსპორტო
ექსპედირება და დაზღვევის ხელშეკრულებების გაფორმების
წესები; საბაჟო
კანონმდებლობის
საფუძვლები;
შრომის
კანონმდებლობა;
საქონლისა და
სატრანსპორტო
საშუალებათა
საბაჟო
გაფორმების
და
დეკლარირების წესები.
1.7. აცნობიერებს პროფესიულ პასუხისმგებლობას, პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს) და სათანადო ეთიკურ
ნორმებს.
შეუძლია შესაბამისი თეორიული კონცეფციების პროფესიულ
გარემოში გადატანა
და საქმიანობა სტანდარტული და აპრობირებული მეთოდებით.
სატრანსპორტოლოგისტიკური ფირმების ძირითადი საწარმოო ოპერაციების
მართვა.
სატრანსპორტო-ლოგისტიკური
კომპლექსების
ოპერატიული
დაგეგმვა;
სატრანსპორტო ნაკადებისა და ტერმინალური კომპლექსების
პარამეტრების
განსაზღვრა; სატრანსპორტო დანახარჯების განსაზღვრა; ყველა
სახის
ტრანსპორტის
მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის
ანალიზი;
ტრანსპორტის სახის
შერჩევა; ყველა სახის ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის
ტექნიკურსაექსპლუატაციო
პარამეტრების
ანგარიში;
სატრანსპორტო
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საშუალებათა მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა;
ოპტიმალური სატრანსპორტო
ტექნოლოგიების სქემის შერჩევა; მარაგების პარამეტრების
განსაზღვრა;
ლოგისტიკურ
სისტემების
შესაბამის
უბანზე
მუშაობა;
ტრანსპორტის მოძრაობის
გეგმების დამუშავება; გადაზიდვის პროცესის ტექნოლოგიური
ორგანიზაცია
(სატრანპორტო საშუალებათა მომზადება, ტვირთების მიღება,
შენახვა, მიზიდვის
კონტროლი
და
დატვირთვა-განტვირთვის
სამუშაოთა
კოორდინაცია,
კონტეინერიზაცია, პაკეტირება, საინფორმაციო-კომპიუტერული
მომსახურების
გაწევა).
სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური
პროცესის
დოკუმენტბრუნვის
ორგანიზაცია; გადაზიდვის ხარისხის ანალიზი; ტვირთების საბაჟო
გადაფორმების ორგანიზაცია; საბაჟო რეჟიმების განსაზღვრა;
საბაჟო
დოკუმენტების
შევსება;
ტვირთებისა
და
სატარნსპორტო
საშუალებათა საბაჟო
დეკლარირება; საბაჟო გადასახადების გადახდა; სატრანსპორტო
საშუალებათა და
პასუხისმგებლობის დაზღვევა; სატრანსპორტო-საექსპედიციო
მომსახურების
გაწევა; ყველა სახის ტრანსპორტზე სატრანსპორტო-სასაქონლო
დოკუმენტების
შედგენა; პერსონალის ოპერატიული მართვა; სატრანსპორტოლოგისტიკური
მომსახურების ზონის განსაზღვრა და ამისთვის საინფორმაციო
ბაზების შექმნა;
სატრანსპორტო-ლოგისტიკური მომსახურების, სატრანსპორტო
ნაკადების და
სხვა
ტიპის
ინფორმაციის
იდენტიფიცირება,
მოგროვება,
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გადამუშავება, ანალიზი,
გადაცემა და გადაწყვეტილების არგუმენტირება. სატრანსპორტოლოგისტიკური
ბიზნესთან დაკავშირებული ეთიკური, უსაფრთხოებისა და
ჰიგიენის ნორმების
გამოყენება.

დასკვნის გაკეთების
უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული ლოგისტიკური პრობლემის
ამოცნობა. მისი
გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და
ანალიზი
სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა კომპეტენციის ფარგლებში.

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

თავისი
პროფესიული
პასუხისმგებლობის
ფარგლებში
პროფესიულ საკითხებზე
შეუძლია ზეპირი, წერილობითი და ვიზუალური ფორმით
კომუნიკაცია
სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან, როგორც მშობლიურ,
ისე ინგლისურ
ენაზე, იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა
ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ ვითარებაში. აქვს უნარი სატრანსპორტო
ფირმებში
ლოჯისტიკის ოპერატორის პროფესიის შესწავლისას მიღებული
თეორიული და
პრაქტიკული
ცოდნა
დამოუკიდებლად
გააღრმავოს
სატრანსპორტოლოგისტიკურ
ბიზნესთან
დაკავშირებული
ამოცანების
გადასაწყვეტად. გაერკვეს მენეჯმენტის სიახლეებში.
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ღირებულებები

აფასებს საკუთარ და სხვათა დამოკიდებულებას პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი
ღირებულებებისადმი.
სატრანსპორტოლოგისტიკურ პრობლემებს მორალურ– ეთიკური, გარემოსდაცვითი
და სამართლებრივი საკითხების ცოდნითა და გათვალისწინებით
გადაჭრის.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების ელექტრომექანიკოსი III
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
90
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების ელექტრომექანიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების ელექტრომექანიკოსი,
რომელსაც სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების საწარმოებში სარემონტო–სარევიზიო სახელოსნოებში შეუძლია
გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკიდან გამომდინარე უნარების ფართო სპექტრი და გარკვეული დამოუკიდებლობით წინასწარ
განსაზღვრული ინსტრუქ-ციის მიხედვით შეასრულოს საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები, ძირითადი მეთოდების,
ინსტრუმენტების და მასალების გამოყენებით.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
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ცოდნა და

აქვს სფეროსათვის

იცის:

გაცნობიერება

დამახასიათებელი ძირითადი

სიგნალიზაციის,

ფაქტების, პრინციპების,

ელექტრომოწყობილობების

პროცესებისა და ზოგადი

ელექტრომოწყობილობის

კონცეფციების ცოდნა.

მოწყობილობები; საველე მოწყობილობებში გამოყენებული სამაგრი დეტალების.

აცნობიერებს გართულებული

გარნიტურის,

ამოცანების შესასრულებლად

მომსახურეობას დაქვემდებარებული ძირითადი მოწყობილობების დაზიანების

აუცილებელ ნაბიჯებს

ან ნორმალური მდგომარეობიდან გადახრის ნიშნები და მათი აღმოფხვრის

სადენთა

ცენტრალიზაციისა

და

ელექტრული

და

დასახელება
და

კაბელთა

ბლოკირების

სამონტაჟო

და

სქემები,

დანიშნულება;

მარკების

ძირითადი

საველე
სახეობები;

მეთოდები; ელექტრომომარაგებისა და კვების სხვა მოწყობილობების სქემები;
დენგამტარ ნაწილებამდე საიზოლაციო მანძილები; სადენთა შეპირაპირების და
დამაგრების

მეთოდები

და

საშუალებები;

სამუშაოების

წარმოებისას

შემოსაზღვრის წესი; სცბ-ს მოწყობილობათა შენახვისა და რემონტის წესები
თავისი

კომპეტენციის

და

მოვალეობების

ფარგლებში;

სარკინიგზო

კავშირგაბმულობის მუშაობის პრინციპი. თეორიული მომზადების დონის და
პრაქტიკული

უნარ–ჩვევების

გაღრმავების

აუცილებ–ლობას

პროფესიული

ზრდისათვის გართულებული ამოცანების შესასრულებლად.
ცოდნის

შეუძლია გამოიყენოს სფეროს

შეუძლია:

პრაქტიკაში

სპეციფიკისთვის

გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკიდან გამომდინარე უნარების ფართო სპექტრი და

გამოყენების

დამახასიათებელი უნარების

გარკვეული

უნარი

ფართო სპექტრი, შეაფასოს

მიხედვით შეასრულოს შემდეგი სამუშაოები: საისრო ელექტროამძრავების,

დავალების შესასრულებლად

შუქნიშნების, ავტომატური შლაგბაუმების, ამომრთველების, კონ–ტაქტორების

სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს

და სხვა აპარატურის დაშლა და აწყობა; ზეთის გასინჯვა რედუქტორსა და

და მიუსადაგოს სათანადო

დროსელ-ტრანსფორმარორებში; სარელსო წრედების სხვადასხვა რეჟიმებში

მეთოდები, ინსტრუმენტები

დარეგულირება სხვადასხვა ატმოსფერული პირობებისათვის; ელექტრული

და მასალები.

სიდიდეების პარა–მეტრების გაზომვა მართვის ცენტრალურ პოსტსა და საველე

დამოუკიდებლობით

წინასწარ

განსაზღვრული

ინსტრუქციის

მოწყობილობებზე; საისრო გადამყვანის კალმის ჩარჩო-რელსთან მიბჯენის
სიმჭიდროვის გაზომვა და დარეგულირება; განათების მონტაჟი; სადენების და
კაბელების,

ლითონის

კონსტრუქციების

შეღებვა;

ელექტროსარემონტო

სამუშაოების შესრულება მოხსნილი ძაბვით, იმ ნაწილებთან ახლოს რომლებიც
იმყოფება ძაბვის ქვეშ მატარებელთა მოძრაობის შეუწყვეტლად ან დროით
რეგლამენტირებულ შესვენებისას.
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დასკვნის

შეუძლია განსხვავებულ

შეუძლია

განსხვავებულ

სიტუაციებში

წამოჭრილი

პრობლემების

გაკეთების

სიტუაციებში წარმოქმნილი

გადასაჭრელად საჭირო ინფორმაციის წყაროებით სარგებლობა, ინფორმაციის

უნარი

პრობლემების გადასაჭრელად

შეფასება და ანალიზი რის საფუძველზეც იღებს გადაწყვეტილებას რაიმე

ინფორმაციის ცნობილი

დეტალის (ელემენტის) შეკეთების ან შეცვლის შესახებ.

წყაროებით სარგებლობა, მათი
შეფასება და ანალიზი
კომუნიკაციის

შეუძლია ზეპირი

შეუძლია დეტალური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია უფრო მაღალი

უნარი

წერილობითი კომუნიკაცია

კვალიფიკაციის მქონე ინჟინერ–ტექნიკურ პერსონალთან პროფესიასთან დაკავ–

პროფესიასთან დაკავშირებულ

შირებულ

საკითხებზე განსხვავებულ

პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო

სიტუაციებში, ეფექტიანად

ტექნოლოგიებს – ტექნიკურ ჟურნალებს, ცნობარებს და ინტერნეტს; შეუძლია

იყენებს პროფესიულ

უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება, საჭირო მასალის მოძიება უცხო ენაზე.

საკითხებზე

განსხვავებულ

სიტუაციებში;

ეფექტურად

იყენებს

საქმიანობასთან
დაკავშირებულ საინფორმა–
ციო და საკომუნიკაციო ტექ–
ნოლოგიებს, შეუძლია უცხოუ–
რი ენის პრაქტიკული
გამოყენება.
სწავლის უნარი

შეუძლია წინასწარ

შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე

განსაზღვრული

პასუხისმგებლობის აღება – დამოუკიდებლად იღრმავებს ცოდნას დამატებით

ამოცანების ფარგლებში

მოძიებული ლიტერატურით.

საკუთარ სწავლაზე
პასუხისმგებლობის აღება
ღირებულებები

განსხვავებულ სიტუაციებში

მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ღირებულებების

მოქმედებს პროფესიულ

შესაბამისად

საქმიანობისთვის

ნორმებს;

დამახასიათებელი

პასუხისმგებლობით ეკიდება სამუშაო პროცესს.

განსხვა–ვებულ

იცნობს

სიტუაციებში;

უსაფრთხოების

წესებს

იცავს
და

პროფესიული

განუხრელად

ეთიკის

იცავს

მას;

ღირებულებების შესაბამისად.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ტყავის გამოყვანის, ტყავის ნაწარმის ქიმიური წმენდისა და ღებვის სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ტყავის გამოყვანის, ტყავის ნაწარმის ქიმიური წმენდისა და ღებვის სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
ტყავის გამოყვანის, ტყავის ნაწარმის ქიმიური წმენდისა და ღებვის სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა
და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა, აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში
გამოიყენოს
სანდო
ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს
მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით.

დასკვნის

შეუძლია

სპეციფიკური

პრობლემების

თეორიასა და პრაქტიკაში იცის ტყავის ნაწარმის
მოდელირება,
კონსტრუირება და ტექნოლოგიური პროცესი. აცნობიერებს
ტყავ-ფეხსაცმლისა
და
საგალანტერიო
ნაწარმის
მოდელის
შექმნის
აუცილობლობას, სხვადასხვა სახის ნაკერებისა და
გვირისტის გამოყენებას. იცის მუშაობის დროს მანქანის
დეფექტების აღმოჩენა და აღმოფხვრა ხელმძღვანელის
დახმარებით; გაცნობიერებული აქვს მუშაობის პროცესში
წამოჭრილი პრობლემები და მათ გადაჭრის გზები.
შეუძლია ტყავის ნაწარმის შექმნის, გამოყვანის და ღებვის
პროცესში
გამოიყენოს არსებული ლიტერატურა, გაანალიზოს მის
მიერ არჩეული ტექნოლოგიური პროცესების მეთოდები და
შეაფასოს მიღებული შედეგის მიხედვით.

შეუძლია მიღებული ნაწარმის საფუძველზე ანალიზის,
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გაკეთების
უნარი

გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება,
ალტერნატიული შესაძლებლობების
განხილვა და მიღებული შედეგის ანალიზი.

დასკვნის გაკეთება და ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში, ახალი საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში.

შეუძლია ზეპირი და წერითი კომუნიკაციების დამყარება
ტყავის ნაწარმის კერვისა და გამოყვანის საკითხებზე,
უცხოურ
ენაზე
არსებული
მასალების
მოძიება,
საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სხვადასხვა
ნაწარმის შექმნისა და დამუშავებისას.

სწავლის უნარი

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით
ეკიდება
პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში
მოქმედებს მათ შესაბამისად.

შეუძლია
ტყავის
ნაწარმის
კონსტრუირების,
ტექნოლოგიის, მანქანადანადგარების,
ღებვის
ტექნოლოგიის
შესწავლით
მიღებული ცოდნის ნაწილობრივი გამოყენება.
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობის იმ
ღირებულებებს,
რომელიც საჭიროა ტყავის ნაწარმის მოდელირებისა და
დამუშავებისათვის,
ნაწარმის ღებვისათვის.

ტყავის გამოყვანის, ტყავის ნაწარმის ქიმიური წმენდისა და ღებვის სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
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ტყავის გამოყვანის, ტყავის ნაწარმის ქიმიური წმენდისა და ღებვის სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის ტყავის გამოყვანის, ტყავის ნაწარმის ქიმიური წმენდისა და ღებვის სპეციალისტი,
რომელსაც V საფეხურის დონის შესაბამისად და გარკვეული დამოუკიდებლობით შეეძლება ტყავის გამომყვანი მასალების, საღებავების,
სხვადასხვა ქიმიკატების, ფეხსაცმლის საძირე და საზედაპირე მასალების და მანქანა-მოწყობილობების გამოყენება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა
და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული
მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული თეორიული
და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს).

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების
ფართო
სპექტრის
გამოყენება
აბსტრაქტული
პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.

დასკვნის
გაკეთების
უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების
ამოცნობა, მათი
გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების
იდენტიფიცირება
და
ანალიზი
სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია
იდეებისა
და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და
თანმიმდევრულად

კომუნიკაციის
უნარი

თეორიასა და პრაქტიკაში იცის ტყავის ნაწარმის
მოდელირება,
კონსტრუირება
და
ტექნოლოგიური
პროცესი. აცნობიერებს ტყავის გამომყვანი მასალების,
საღებავების და ფეხსაცმლისა და საგალანტერიო ნაწარმის
მოდელის
შექმნის
აუცილებლობას,
კონსტრუქციის
ძირითადი სქემის შედგენას, თარგების გამოყენებას
გამოჭრის
დროს,
გამოყენებულ
მანქანებსა
და
დანადგარებს,
მათ
მოვლა–მოწესრიგებას;
იცის
ხელსაწყოებისა და საკერავი მანქანის გამოყენება;
ტექნოლოგიური
პროცესების
შესრულების
დროს
აღმოცენილი დეფექტებისა და მანქანის მუშაობისას
აშლილობების აღმოჩენა და აღმოფხვრა შეძენილი ცოდნის
მიხედვით. აცნობიერებს დარგის მნიშვნელობას, იყენებს
პროფესიულ ლიტერატურას.
შეუძლია ტყავის გამოყვანის, ღებვისა და ნაწარმის
დამუშავების
პროცესში
გამოიყენოს
შესაბამისი
ლიტერატურა,
გაანალიზოს
მის
მიერ
შერჩეული
დამუშავების მეთოდი და შეაფასოს მიღებული შედეგის
მიხედვით.
მიღებული ცოდნისა და შესრულებული სამუშაოს
მიხედვით შეუძლია დასკვნის გამოტანა და შედარებითი
ანალიზის საფუძველზე ტყავის გამოყვანა, ღებვა და ტყავის
ნაწარმის ახალი მოდელის შექმნა.
შეუძლია ზეპირი და წერითი კომუნიკაციების დამყარება
ტყავის ნაწარმის კერვისა და გამოყვანის პროფესიულ
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სწავლის უნარი

ღირებულებები

გადაცემა
სპეციალისტებისა
და
არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი
და
რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს.
შეუძლია
უცხოურ
ენაზე
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების
განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას
პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს.

საკითხებზე, უცხოურ ენაზე არსებული მასალების
მოძიება, საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება
სხვადასხვა ნაწარმის შექმნისა და დამუშავებისას.

შეუძლია
ტყავის
ნაწარმის
კონსტრუირების,
ტექნოლოგიის,
მხატვრული
გაფორმების,
მანქანადანადგარების,
ღებვის
ტექნოლოგიის
შესწავლით
მიღებული
ცოდნის
გამოყენება
ხელმძღვანელის
დახმარებით. შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს
პროფესიული განვითარების შემდეგი საფეხურები.
პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობის
ღირებულებებს, რომელიც საჭიროა ტყავის გამოყვანის,
ღებვის და ტყავის ნაწარმის მოდელის შექმნისათვის.
აფასებს
საკუთარ
და
სხვათა
დამოკიდებულებას
პროფესიული
ღირებულებებისადმი
და
უზიარებს
კოლეგებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციალისტი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის კვალიფიკაცია
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციალისტი, რომელსაც IV
საფეხურის დონის შესაბამისად და გარკვეული დამოუკიდებლობით შეეძლება ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების
მოდელების მოძიება და კერვის ტექნოლოგიური პროცესების გათვალისწინებით სამუშაოს შესრულება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა
და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ
საფუძველზე დამყარებული ცოდნა. აცნობიერებს
პრობლემების გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებს.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში
გამოიყენოს
სანდო
ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი
სპეციფიური ამოცანის გადასაჭრელად და შეაფასოს
მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით.

აქვს
სპეციალობის
თეორიულ
საფუძვლებსა
და
პრაქტიკულ თავისებურებებზე დამყარებული ცოდნა
ფეხსაცმლის
ზედაპირის
კერვის
ტექნოლოგიების
სფეროში; იცნობს ფეხსაცმლის საზედაპირე დეტალების
დამუშავების
მეთოდებს,
დეტალების
კვანძებად
აკრებისათვის საჭირო ხერხებსა და საშუალებებს,
დასრულებული ნაწარმის მისაღებად კვანძების შეერთების
მეთოდებს.
შეუძლია
სამუშაოს
დაგეგმვისა
და
ფეხსაცმლის
ზედაპირის აკრების შესრულების პროცესში გამოიყენოს
აპრობირებული ინფორმაციის წყაროები (პროფესიული
ლიტერატურა, სტანდარტები, ტექნიკური პირობები);
შეიმუშაოს
სტრატეგია
წამოჭრილი
ამოცანის
გადასაჭრელად და შეაფასოს მიღებული შედეგები
სამუშაოს ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. კერძოდ:
ფეხსაცმლის, ტყავ-საგალანტერეო და აქსესუარების
ესკიზების
საფუძველზე
შეიმუშაოს
ფეხსაცმლის
ძირითადი დეტალების კონსტრუქციები და მათი
დამუშავების ხერხები, შეადგინოს ნაწარმის დამზადების
ტექნოლოგიური თანმიმდევრობის სქემა, შეირჩიოს
მასალები, მათი აჭრისა და დამუშავების მეთოდები,
შეძლოს შერჩეული დამუშავების მეთოდით ნამზადის
დამზადება. ბავშვის, ქალისა და მამაკაცის ფეხსაცმლის
ნამზადის დეტალების შეერთება, დეტალების გაფორმება,
ხილული კიდეების დამუშავების მეთოდების შერჩევა და
შესრულება, ზედაპირისა და სასარჩულე დეტალების
დაკავშირების
საშუალებების
შერჩევა,
შუალედი
დეტალების ჩასმა ნამზადში, დამხმარე და გამლამაზებელი
დეტალებისა და ფურნიტურის გამოყენებ; შეუძლია წაღის,
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დასკვნის
გაკეთების
უნარი

შეუძლია
სპეციფიკური
პრობლემების
გადასაწყვეტად შესაბამისი მიდგომის შემუშავება.
ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და
მიღებული შედეგის ანალიზი.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
ცვალებად სიტუაციებში. შეუძლია დამოუკიდებლად
აითვისოს ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები. შეუძლია უცხოურ ენაზე მიღებული
პროფესიასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
დამუშავება.

სწავლის უნარი

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტა, თუმცა
ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში.

ღირებულებები

პასუხისმგებლობით
ეკიდება
პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს
და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ
შესაბამისად.

ნახევარწაღის და სხვა სახის ფეხსაცმლისა და ტყავის
ნაწარმის ასორტიმენტის ტექნოლოგიური დამუშავების
ძირითადი პრინციპებისა და რაციონალური მეთოდების
გამოყენებით ხარისხიანი ნაკეთობის დამზადება; შეუძლია
ნაწარმის ასორტიმენტის, კონსტრუქციისა და მისი
ელემენტების დეტალური დახასიათება, გვირისტების
სახეების
ტექნიკური
შესრულება,
ტყავის
ნაკეთობებისათვის
განკუთვნილი
მანქანების
ტექნოლოგიური რეგულირება და მათთან მუშაობა.
შეუძლია ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების
დამზადების
სპეციფიური
პრობლემების
გააზრება,
პრობლემის გადასაწყვეტად შესაბამისი ტექნიკური და
ტექნოლოგიური შესაძლებლობების განხილვა, შერჩევა და
მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია,
პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; შეუძლია
ესკიზური ტექნიკური და კონსტრუქციულ–ეკონომიკური
პროექტების წაკითხვა და ინფორმაციის გადამუშავება,
რომელთა გადაწყვეტა თავის მხრივ გულისხმობს ნაწარმის
მაღალკვალიფიციურად შესრულების უნარის ფლობას;
შეუძლია უცხო ენაზე სპეციალური, პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება, საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება მის მიერ
შესასრულებელი სამუშაოს გათვალისწინებით.
შეუძლია
გაიაზროს
პროფესიული
წინსვლის
პერსპექტივები
და
დამოუკიდებლად
დაგეგმოს
პროფესიული ცოდნის გაღრმავების (მათ შორის მომიჯნავე
დარგებში) და განვითარების საფეხურები.
პასუხისმგებლობით
ეკიდება
პროფესიული
საქმიანობისთვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს.
მუშაობისას უპირატესობას ანიჭებს ეკოლოგიურად სუფთა
მასალას. აქვს უნარი გაითავისოს პრობლემები, იცავს
შრომის ეთიკისა და მორალის ნორმებს, ზრუნავს
უსაფრთხოების წესებისა და გარემოს დაცვაზე.
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ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციალისტი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციალისტის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციალისტი, რომელსაც V
საფეხურის დონის შესაბამისად და გარკვეული დამოუკიდებლობით შეეძლება ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების
მოდელების მოძიება და კერვის ტექნოლოგიური პროცესების გათვალისწინებით სამუშაოს შესრულება.

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა
და
გაცნობიერება

აქვს
პროფესიულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
მრავალმხრივი
და/ან
სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული
ცოდნა. აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის
შესაძლებლობებს (საზღვრებს).

აქვს ასორტიმენტის შესახებ სპეციალიზებული თეორიული
ცოდნა
და
პრაქტიკული
გამოცდილება,
რომელიც
საშუალებას აძლევს ნაწარმის ფუნქციის, ასორტიმენტის
კლასიფიკაციისა
და
ხარისხობრივი
მაჩვენებლების
მიხედვით დამოუკიდებლად გადაწაყვიტოს მასალაში
შესრულებისათვის საჭირო ტექნიკური ამოცანები; იცის
ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების ესკიზების
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ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია
შემეცნებითი
და
პრაქტიკული
უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება სამუშაო
პროცესში
პრობლემის
შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად.

შემუშავების, დამზადებისა და გამოყვანის მეთოდები;
იცნობს ტექნიკურ მახასიათებლებს, ნაწარმის საპროექტო
სამუშაოს შესრულების ეტაპებსა და ახალი მოდელის
შექმნისათვის
საჭირო
მეთოდებს;
აცნობიერებს
პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს ბავშვის,
ქალისა და მამაკაცის ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და
აქსესუარების დასამზადებლად; გაცნობიერებული აქვს
აგრეთვე, პროფესიული მიზნები და ამოცანები; იცნობს
ინდივიდუალური წარმოების თანამედროვე მეთოდებს;
იცნობს ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების
ასორტიმენტის სახეებს, კონსტრუქციას, აქვს ძირითადი,
დამხმარე და გასაფორმებელი მასალების თვისებათა ცოდნა
და
კონსტრუქციულ–ტექნიკურ
პროცესებში
მათი
პრაქტიკულად გამოყენების უნარი; იცნობს ნაწარმის
დამზადებისათვის
საჭირო
მანქანა-მოწყობილობების
ტექნიკურ შესაძლებლობებს და მათი გამოყენების სფეროებს.
აქვს ერთიანი საწარმოო პროცესის კონკრეტულ მონაკვეთზე
ტექნიკური ციკლის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი,
ნაკეთობის ტექნიკური მოდელირების, განდეტალების,
სერიული გრადირებისა და მასალაში პრაქტიკულად
განხორციელების უნარი; შეუძლია ბავშვის, ქალისა და
მამაკაცის ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების
მასალაში შესრულებისათვის დამოუკიდებლად შეარჩიოს
ოპტიმალური კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური
პროექტირების მეთოდები; ფეხსაცმლის ფორმამდგრადობის
მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეირჩიოს საქუსლარისა და
ცხვირქვედის მასალები და შეძლოს მათი სწორად
განთავსება ნამზადში; შეუძლია ბავშვის, ქალისა და
მამაკაცის ფეხსაცმლის ნამზადის ფორმირების პროცესის
შერჩევა ნამზადის რელიეფიდან (ბრტყელი, ნ/სივრცითი და
სივრცითი) გამომდინარე, ქუსლისა და ცხვირის ნაწილის
წინასწარი ფორმირება, ნამზადის ფორმირება გადაჭიმვამოჭიმვის მეთოდით (ცხვირის, კონათა, კამარის და ქუსლის
ნაწილის
გადაჭიმვა-მოჭიმვა),
ფორმირება
კვანძებად
აკრებილი და წინასწარ ფორმირებული დეტალებით, კვალის
შევსება, საძირე დატალების წინასწარი დამუშავება და ძირის
მიმაგრება სხვადასხვა მეთოდით; შეუძლია დაგეგმილი
პროცესის მოცემულ ვადაში რაციონალურად განაწილება;
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აქვს წარმოებაში მოცემულ საფეხურზე ტექნიკური
პროცესების თანმდევი პრობლემის გადაჭრის მართებული
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი.
დასკვნის
გაკეთების
უნარი

შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების
ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი
სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია
იდეებისა
და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად
გადაცემა
სპეციალისტებისა
და
არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით.
იყენებს
თანამედროვე
საინფორმაციო
და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს.
შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების
განსაზღვრა, ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

სწავლის უნარი

ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი და
უზიარებს სხვებს.

შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწაყვეტად
შესაბამისი
მიდგომის
შემუშავება,
ალტერნატიული
შესაძლებლობების განხილვა და მიღებული შედეგის
ანალიზი. შეუძლია ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და
აქსესუარების
სპეციფიური
პრობლემის
ეფექტურად
აღმოფხვრა, შესაბამისი ტექნიკური და ტექნოლოგიური
საშუალებებით.
შეუძლია ფართო საზოგადოებისათვის პროფესიული
ინფორმაციის ან ახალი იდეების სრულყოფილად გადაცემა
სხვადასხვა სახის ვიზუალური მასალის, ხარისხობრივი
მაჩვენებლების და სხვა მონაცემთა გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს პროფესიული
ინფორმაციის მოსაპოვებლად და
მუშაობის პროცესში. შეუძლია შესრულებული სამუშაოს
შესახებ ანგარიშის მომზადება და წარდგენა უცხო ენაზე.
შეუძლია პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების
შემდგომი განვითარების მიზნით თავად განსაზღვროს
სწავლის პრიორიტეტული მიმართულებები, დაგეგმოს
სწავლის გაგრძელება შემდეგ საფეხურზე.
პასუხისმგებლობით
ეკიდება
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ
ღირებულებებს;
უპირატესობას ანიჭებს ეკოლოგიურად სუფთა მასალის
გამოყენებას; იცავს ეთიკისა და მორალის ნორმებს
კოლექტიური შრომის დროს; სრულყოფს ნაკეთობის
უტილიტარულ, ჰიგიენურ და ტოქსიკოლოგიურ თვისებებს
მომხმარებლის
მოთხოვნილების
და
ჯანმრთელობის
უზრუნველყოფის
მიზნით;
ზრუნავს
უსაფრთხოების
წესებისა და გარემოს დაცვაზე.

381

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

არქიტექტორ - ტექნიკოსი IV
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
არქიტექტორ - ტექნიკოსის (გრაფიკოსი) მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეოთხე საფეხურის არქიტექტორ - ტექნიკოსი (გრაფიკოსი), რომელსაც შეუძლია: შენობის
არქიტექტურული აზომვა, არქიტექტურული საპროექტო ნახაზის ტექნიკური შესრულება - ტრადიციული, გრაფიკული
მეთოდით და შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების საშუალებით;

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე
დამყარებული ცოდნა, აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად
შესაძლებლობებს.
იცნობს არქიტექტურული დაგეგმარების, საპროექტო, სამშენებლო საქმის,
არქიტექტურული ფოტოგრაფირების, მაკეტირების, არქიტექტურული
დეტალების ძერწვა-მოდელირების ზოგად საფუძვლებს, ორიენტირებულს
საპროექტო
პრაქტიკულ
საქმიანობაზე;
იცის
არქიტექტურული
დაგეგმარებისთვის
საჭირი
კომპიუტერული
პროგრამები
და
არქიტექტურული საპროექტო ნახაზის ტექნიკური შესრულება;
გაცნობიერებული აქვს მშენებლობის მენეჯმენტის საფუძვლები; აქვს
შრომის
უსაფრთხოებასთან
და
არქიტექტურულ
საპროექტო
საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხის ზოგადი
ცოდნა.
შეუძლია სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესშიგამოიყენოს
სანდო ინფორმაციის წყაროები. შიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის გადასაჭრელად შეაფასოს მიღებული შედეგები
შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.
შეუძლია
ხელმძღვანელის
მითითებით
შემდეგი
სამუშაოების
პრაქტიკულად
შესრულება:
საპროექტო
ტერიტორიის
ან
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დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

სარეკონსტრუქციო შენობის არქიტექტურული აზომვა: ესკიზიდან
სათანადო ნახაზების შესრულება, ტრადიციული, გრაფიკული მეთოდით
და
შესაბამისი
კომპიუტერული
პროგრამების
საშუალებით;
ქალაქგეგმარებითი პროექტის წაკითხვა, წინასაპროექტო კვლევის
ჩატარება,
მასალის
კომპიუტერული
დამუშავება,
სივრცული
ფოტოგრაფირება, მაკეტირება; გუნდური მუშაობა; დამოუკიდებელი
მუშაობა და პასუხისმგებლობა ჯგუფის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე.
მცირე ინდივიდუალური მეწარმეობა.
შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი
მიდგომის შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა და
მიღებული შედეგის ანალიზი.
შეუძლია არსებული მეთოდების გამოყენებით ლოგიკური აზროვნება;
სათანადო მონაცემების ანალიზი სტანდარტული პრობლემის/ამოცანის
გაცნობიერება, ჩამოყალიბება, პროფესიულ კონტექსტში მისი გადაჭრის
საშუალების გააზრება; კონკრეტული ტექნიკური პრობლემის ანალიზი;
პროფესიული ლიტერატურიდან და სხვა წყაროებიდან შესაბამისი
ტექნიკური ინფორმაციის მოძიება და ინტერპრეტირება.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
ცვალებად
სიტუაციებში,
ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად
ათვისება, უცხოურ ენაზე მიღებული პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის დამუშავება.
აქვს უნარი აწარმოოს ეფექტური კომუნიკაცია მშობლიურ ენაზე
(წერილობითი, ვერბალური და ნახაზების საშუალებით);
შეუძლია უცხო ენაზე სპეციალობასთან/პროფესიასთან დაკავშირებული
მარტივი ტექსტების, განმარტებების გაგება, კოლეგებთან ურთიერთობა,
პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის
წარდგენა; ფლობს დროის ეფექტურად მართვის უნარს; შეუძლიათ
კომუნიკაცია თავიანთ ცოდნასთან, უნარებთან და საქმიანობასთან
დაკავშირებით კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან და მომხმარებლებთან
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად
განსაზღვრა, განჭვრეტად თუმცა ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში.
მიღებული ცოდნა საშუალებას მაღალი დონის საგანმანათლებლო
პროგრამები. აძლევს აითვისოს უფრო დამოუკიდებლად გაიფართოოს
ცოდნა არქიტექტურული დაგეგმარების საკითხებში. გამოიყენოს
არქიტექტურული ინფორმატიკისა და კომპიუტერული დაგეგმარების
საშუალებები უახლესი არქიტექტურული პროექტების ტექნიკური

383

შესრულებისთვის.
ღირებულებები

პასუხისმგებლობით
ეკიდება
პროფესიულ
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებს და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს
მათ შესაბამისად.
აქვს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებები:
შეუძლია
სათანადო
არქიტექტურული
ნახაზების
შესრულება,
ტრადიციული, გრაფიკული მეთოდით,შესაბამისი კომპიუტერული
პროგრამების საშუალებით. იცნობს უსაფრთხოების წესებს; მეწარმეობის
საფუძვლებს; აქვს პასუხისმგებლობა როგორც პირადად, შესასრულებელი
სამუშაოებისადმი ასევე ჯგუფის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

არქიტექტორ - ტექნიკოსი V
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS)
60
მისანიჭებელი კვალფიკაცია
არქიტექტორ - ტექნიკოსის (გრაფიკოსი) მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის არქიტექტორ - ტექნიკოსი რომელსაც შეუძლია: შენობის არქიტექტურული აზომვა,
არქიტექტურული საპროექტო ნახაზის ტექნიკური შესრულება - ტრადიციული, გრაფიკული მეთოდით და შესაბამისი კომპიუტერული
პროგრამების საშუალებით; მცირე მოცულობის არქიტექტურულ სამუშაოებთან დაკავშირებული ინდივიდუალური მეწარმეობა;

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული თეორიული პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული
საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს).
იცნობს
საპროექტო
და
სამშენებლო
საქმის
ზოგად
საფუძვლებს,
ორიენტირებულს საპროექტო პრაქტიკულ საქმიანობაზე; იცის შენობის ნაწილები
და არქიტექტურული საპროექტო მოცემულობის ტექნიკური შესრულება;
გაცნობიერებული აქვს მშენებლობის მენეჯმენტის საფუძვლები; შრომის

384

უსაფრთხოებასთან
და
არქიტექტურულ
საპროექტო
საქმიანობასთან
დაკავშირებული სამართლებრივი ზოგადი საკითხები; გაცნობიერებული აქვს
მეწარმეობის საფუძვლები.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება
აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.
შეუძლია:
საპროექტო
ტერიტორიის
ან
სარეკონსტრუქციო
შენობის
არქიტექტურული აზომვა; ესკიზიდან სათანადო ნახაზების შესრულება
ტრადიციული, გრაფიკული მეთოდით და შესაბამისი კომპიუტერული
პროგრამების
საშუალებით;
სამრეწველო
და
დამხმარე
ნაგებობების,
საზოგადოებრივი
შენობების
და
სხვა
სახის
მოცულობითი
და
ქალაქგეგმარებითი პროექტის წაკითხვა, წინასაპროექტო კვლევის ჩატარება,
მასალის კომპიუტერული დამუშავება, სივრცული ფოტოგრაფირება, მაკეტირება,
გუნდური მუშაობა; დამოუკიდებელი მუშაობა პასუხისმგებლობის აღება ჯგუფის
მიერ შესრულებულ სამუშაოზე. მცირე მოცულობის არქიტექტურულ (აზომვითი,
ფოტო და ვიდეო მასალების მომზადება, არქიტექტურული ნახაზის შესრულება)
სამუშაოებთან დაკავშირებული ინდივიდუალური მეწარმეობა.
შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია სათანადო მონაცემების ანალიზი სტანდარტული მეთოდების
გამოყენებით; ლოგიკური აზროვნება; პრობლემის/ამოცანის გაცნობიერება,
ჩამოყალიბება, პროფესიულ კონტექსტში მისი გადაჭრის საშუალების გააზრება;
კონკრეტული ტექნიკური პრობლემის ანალიზი; პროფესიული ლიტერატურიდან
და სხვა წყაროებიდან შესაბამისი ტექნიკური ინფორმაციის მოძიება და
ინტერპრეტირება.
შეუძლია
იდეებისა
და
ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად
და
თანმიმდევრულად გადაცემა სპეციალისტების და არასპეციალისტებისათვის
ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და
ანგარიშის წარდგენა.
აქვს უნარი აწარმოოს ეფექტური კომუნიკაცია მშობლიურ ენაზე (წერილობითი,
ვერბალური და ნახაზების საშუალებით); შეუძლია უცხოურ ენაზე
სპეციალობასთან დაკავშირებული მარტივი ტექსტების, განმარტებების გაგება,
კოლეგებთან ურთიერთობა, პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის
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სწავლის უნარი

გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა; ფლობს დროის ეფექტურად მართვის უნარს;
იყენებს თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებს.
შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და
გაუთვალისინებელ ვითარებაში.
მიღებული ცოდნა საშუალებას აძლევს აითვისოს უფრო მაღალი დონის
საგანმანათლებლო

პროგრამები.

დამოუკიდებლად

გაიფართოოს

ცოდნა

არქიტექტურული დაგეგმარების საკითხებში. გამოიყენოს არქიტექტურული
ინფორმატიკისა და კომპიუტერული დაგეგმარების საშუალებები უახლესი
არქიტექტურული პროექტების ტექნიკური შესრულებისთვის.
ღირებულებები

აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი და უზიარებს სხვებს
იცნობს და იცავს უსაფრთხოების წესებს აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა,
როგორც პირადი, ასევე ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოს მიმართ.
შეუძლია სპეციალისტის ეთიკური
პროფესიული, უსაფრთხოებისა და
ჰიგიენური

ნორმების

საკითხების

გაცნობიერება

და

კულტურული

მრავალფეროვნების პატივისცემის დემონსტრირება;
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