
 

მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა  

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  ბუღალტრული აღრიცხვა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

88 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში / Higher Vocational Qualification in 

Accounting 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ჩარჩო დოკუმენტის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც 

მოამზადებს და შრომის ბაზარს შესთავაზებს კვალიფიციურ ბუღალტერს, რომელიც შეძლებს 

მონაწილეობის მიღებას სამეწარმეო, არასამეწარმეო, სახელმწიფო ორგანიზაციის/დაწესებულების ან პირის 

სააღრიცხვო პოლიტიკის დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და წარმართვაში; ფინანსური, ბუღალტრული 

ანგარიშებისა და ჩანაწერების შემოწმებასა და ანალიზს, რათა უზრუნველყოს მათი შესაბამისობა 

დადგენილ კანონმდებლობასა და სტანდარტებთან; განახორციელებს ბუღალტრულ გატარებებს; შეადგენს 

და დადგენილი წესით წარადგენს საგადასახადო დეკლარაციებს; უზრუნველყოფს საგადასახადო 

ვალდებულებების გადარიცხვას სახელმწიფო ბიუჯეტში; ასევე შეძლებს ფინანსურ ანგარიშგების, 

პირველად სააღრიცხვო და სხვადასხვა სახის ფინანსურ დოკუმენტაციის შედგენას  გარე და შიდა 

მომხმარებლებისათვის. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა; 

2. შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს (სააღრიცხვო დოკუმენტები); 

3. აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები;  

4. შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები; 



 

 

 

 

 

 

5. მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება; 

6. აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა ეკონომიკური საქმიანობის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით; 

7. აწარმოოს კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვაზე; 

8. აწარმოოს მმართველობითი აღრიცხვა; 

9. შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი. 

შეფასების წესი 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით.  

დადებითი შეფასებებია:  

 (A) - ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;  

 (B) - ძალიან კარგი - შეფასების 81-90 ქულა;  

 (C) - კარგი - შეფასების 71-80 ქულა;  

 (D) - დამაკმაყოფილებელი - შეფასების 61-70 ქულა;  

 (E) - საკმარისი - შეფასების 51-60 ქულა.  

უარყოფითი შეფასებებია:  

 (FX) - ვერ ჩააბარა - შეფასების 41-50ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება;  

 (F) - ჩაიჭრა - შეფასების 40ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული 

სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

საკონტაქტო პირი (სახელი,გვარი / ტელეფონი / e-mail / მისამართი) იური კოხრეიძე/ 599972795/ college.didijikhaishi@gmail.com/ 

iurkoxi@mail.ru/ სამტრედია, დიდი ჯიხაიში, ნ. ნიკოლაძის ქ. N 126 



 

 

მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა  

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

60 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში/Basic level vocational 

qualification in Information Technology Support; 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ჩარჩო დოკუმენტის მიზანია, შემუშავებულ იქნას ისეთი პროფესიული პროგრამა, რომელიც 

ინფორმაციის ტექნოლოგიების სფეროსთვის უზრუნველყოფს  კონკურენტუნარიან კადრის აღზრდას.  

კერძოდ: 

 ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიული პროგრამის  მიზანია, შემუშავებულ 

იქნას ისეთი პროფესიული პროგრამა, რომელიც ინფორმაციის ტექნოლოგიების სფეროსთვის 



 

უზრუნველყოფს  კონკურენტუნარიან კადრის აღზრდას; პერსონალური კომპიუტერის 

აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტის 

მომზადებას, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების 

დაყენების, განახლების, დაზიანებების აღმოფხვრის, ოპტიმიზაციის, დიაგნოსტირებისა და 

მომსახურებისათვის საჭირო სპეციალურ ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს; აქვს სფეროსათვის 

დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების 

ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგები საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერის  

მიმართულებით: 

1 ააწყოს და დააკომპლექტოს პერსონალური კომპიუტერი; 

2 დაამონტაჟოს პერიფერიული მოწყობილობები; 

3 დააინსტალიროს და გამართოს ოპერაციული სისტემი; 

4 დააინსტალიროს გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა; 

5 უზრუნველყოს ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოება; 

6 განასხვავოს ქსელების ფუნდამენტური პრინციპები და ტიპები; 

7 გაარჩიოს ქსელში ინფორმაციის მიმოცვლის მოდელების (TCP/IP,OSI) შრეები და ამ შრეებზე 

მომუშავე პორტები და ოქმი; 

8 გამართოს მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელი; 

9 შეაფასოს აპარატურული და პროგრამული რისკები და განსაზღვროს პრევენციული ზომები; 

10 მოახდინოს აპარატურული და პროგრამული პრობლემის იდენტიფიცირება და აღმოფხვრას 



 

 

 

 

 

 

 

გაუმართაობა. 

შეფასების წესი 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით.  

დადებითი შეფასებებია:  

 (A) - ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;  

 (B) - ძალიან კარგი - შეფასების 81-90 ქულა;  

 (C) - კარგი - შეფასების 71-80 ქულა;  

 (D) - დამაკმაყოფილებელი - შეფასების 61-70 ქულა;  

 (E) - საკმარისი - შეფასების 51-60 ქულა.  

უარყოფითი შეფასებებია:  

 (FX) - ვერ ჩააბარა - შეფასების 41-50ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება;  

 (F) - ჩაიჭრა - შეფასების 40ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული 

სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

საკონტაქტო პირი (სახელი,გვარი / ტელეფონი / e-mail / მისამართი) იაკობ მანჯგალაძე/ 568 77 43 72/ college.didijikhaishi@gmail.com/ 

i.manjgaladze@gtu.ge/ სამტრედია, დიდი ჯიხაიში, ნ. ნიკოლაძის ქ. N 126 



 

მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა  

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  მევენახეობა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

60 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მევენახეობაში / Basic Vocational Qualification in  Viticulture 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ჩარჩო დოკუმენტის მიზანია სოფლის მეურნეობის სფეროსთვის შესაბამისი კომპეტენციის მქონე 

კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდა 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

საბაზო კვალიფიკაციის მქონე კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

„მევენახეობა“ 

1 გააშენოს ვენახი; 

2 აწარმოოს ვაზის სარგავი მასალა; 

3 გამოკვებოს ვაზი; 



 

 

 

 

 

 

4 შეასრულოს  ვაზის მოვლა და დაცვა;  

5 ვენახში მართოს სტრესული ფაქტორები; 

6 უზრუნველყოს ყურძნის  მოსავლის აღება-შენახვა-რეალიზება.   

შეფასების წესი 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით.  

დადებითი შეფასებებია:  

 (A) - ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;  

 (B) - ძალიან კარგი - შეფასების 81-90 ქულა;  

 (C) - კარგი - შეფასების 71-80 ქულა;  

 (D) - დამაკმაყოფილებელი - შეფასების 61-70 ქულა;  

 (E) - საკმარისი - შეფასების 51-60 ქულა.  

უარყოფითი შეფასებებია:  

 (FX) - ვერ ჩააბარა - შეფასების 41-50ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება;  

 (F) - ჩაიჭრა - შეფასების 40ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული 

სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

საკონტაქტო პირი (სახელი,გვარი / ტელეფონი / e-mail / მისამართი)   რომან ბელთაძე/ 558618106/ college.didijikhaishi@gmail.com/ 

romabeltadze89@gmail.com/ სამტრედია, დიდი ჯიხაიში, ნ. ნიკოლაძის ქ. N 126 



 

მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა  

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  მეფუტკრეობა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

60 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მეფუტკრეობაში / Basic Vocational Qualification in Beekeeping 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

ჩარჩო დოკუმენტის მიზანია სოფლის მეურნეობის სფეროსთვის შესაბამისი კომპეტენციის მქონე 

კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდა 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

საბაზო კვალიფიკაციის მქონე კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 „მეფუტკრეობა“ 

1. სეზონურად მოუაროს და შეინახოს ფუტკარი; 

2. მართოს ფუტკრის მავნებელი დაავადებები; 



 

 

3. დაამზადოს ფუტკრის სკა; 

4. მიიღოს ფუტკრის პროდუქტები - დინდგელი, ცვილი, ყვავილის მტვერი, რძე, შხამი; 

5. უზრუნველყოს ფუტკრის პროდუქტების მიღება- რეალიზაცია.  

შეფასების წესი 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით.  

დადებითი შეფასებებია:  

 (A) - ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;  

 (B) - ძალიან კარგი - შეფასების 81-90 ქულა;  

 (C) - კარგი - შეფასების 71-80 ქულა;  

 (D) - დამაკმაყოფილებელი - შეფასების 61-70 ქულა;  

 (E) - საკმარისი - შეფასების 51-60 ქულა.  

უარყოფითი შეფასებებია:  

 (FX) - ვერ ჩააბარა - შეფასების 41-50ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება;  

 (F) - ჩაიჭრა - შეფასების 40ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული 

სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

საკონტაქტო პირი (სახელი,გვარი / ტელეფონი / e-mail / მისამართი)   ჯემალ კახაძე/  599939100/ college.didijikhaishi@gmail.com/ 

j.kakhadze@gmail.com / სამტრედია, დიდი ჯიხაიში, ნ. ნიკოლაძის ქ. N 126 


