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სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2022 წლის 19 აგვისტოს N923923 გადაწყვეტილებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ
 
 
 
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შუამდგომლობის
საფუძველზე და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის
შესაბამისად,
 

 
 
 

საბჭომ გადაწყვიტა:
 
 

1.  სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ ავტორიზაციის შესახებცვლილება განხორციელდეს
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2022 წლის 19
აგვისტოს N923923 გადაწყვეტილებაში, კერძოდ, გადაწყვეტილების მეორე პუნქტით
გათვალისწინებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართი).
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2. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2022 წლის 15
ნოემბრის №1458258 ოქმი ცნობილ იქნეს ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად.
 
3. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს
გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში,
სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი,
მერაბ ალექსიძის ქუჩა, მეორე შესახვევი №2 ან ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის გზით შემდეგ მისამართზე,
თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №64.
 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭო
საბჭოს თავმჯდომარე
ყუფუნია ნანა

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭო
საბჭოს მდივანი
რზგოევა ქრისტინა



 

 

 

დანართი 

პროგრამის სახელწოდება 

მსუბუქი ავტომობილის ელექტრო და 

ელექტრონული სისტემების 

შეკეთება 

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთებაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0716 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი   ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  
40 

 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

- 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
87 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
102 

 

 

 

 

 



 

 

პროგრამის სახელწოდება ბაღის დიზაინი 

პროფესიული განათლების საფეხური / დონე მეოთხე 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია 

მებაღეობაში  

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0812 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  28 

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობიდან, პროფესიული 

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო გეგმაზე, 

რომელიც მოიცავს ინტეგრირებულ ზოგად მოდულებს 

(არსებობის შემთხვევაში).   

- 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
85 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
115 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

პროგრამის სახელწოდება საექთნო განათლება 

პროფესიული განათლების საფეხური / დონე მეხუთე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია 

საექთნო საქმეში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0913 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  60 

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობიდან, პროფესიული 

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო გეგმაზე, 

რომელიც მოიცავს ინტეგრირებულ ზოგად მოდულებს 

(არსებობის შემთხვევაში).   

- 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
180 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

პროგრამის სახელწოდება ფარმაცია  

პროფესიული განათლების დონე მეხუთე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია 

ფარმაციაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0916 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა 

(მოდულური/დუალური) 
მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  
45 

 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია 

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

- 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
123 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

პროგრამის სახელწოდება საფინანსო სერვისები 

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

საფინანსო სერვისებში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0412 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი   ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  

 

60 

 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია 

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

- 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
56 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
71 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

პროგრამის სახელწოდება ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება 

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

ამწის ოპერირებაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 1041 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  45 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია 

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

- 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
46 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

პროგრამის სახელწოდება შედუღება 

პროფესიული განათლების დონე 
მესამე  

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

შედუღებაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0715 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) 
მოდულური 

დუალური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  

ჯამში 50 პროფესიული სტუდენტი 

მათ შორის - 20 დუალური და 30 

მოდულური 

 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია 

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

- 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
38 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
53 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

პროგრამის სახელწოდება 
მშენებლობის წარმოება - თაბაშირ-მუყაოს 

კონსტრუქციების მონტაჟი 

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

კედლის დაფარვის სამუშაოებში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0732 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა 

(მოდულური/დუალური) 
მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  
24 

 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია 

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

- 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
59 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
74 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

პროგრამის სახელწოდება 
მშენებლობის წარმოება - სამღებრო 

სამუშაოები 

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

კედლის დაფარვის სამუშაოებში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0732 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა 

(მოდულური/დუალური) 
მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  
24 

 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია 

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის 

შედეგები (პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის 

ფარგლებში) 

- 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
59 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
74 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება 
მშენებლობის წარმოება - იატაკისა და 

ფილის სამუშაოები 

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

იატაკისა და ფილის სამუშაოებში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0732 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  
24 

 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

- 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
83 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
98 

 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება სარესტორნო მომსახურება 

პროფესიული განათლების დონე მეოთხე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

საშუალო პროფესიული 

კვალიფიკაცია სარესტორნო 

მომსახურებაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 1013 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  
ქობულეთი, რუსთაველის №154 

 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  

ჯამში 80 პროფესიული სტუდენტი, 

აქედან 60 მოდულური, 20 დუალური 

 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

30 

 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
148 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
88 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
178 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 

118 

 

   



პროგრამის სახელწოდება კონდიტერია  

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

კონდიტერიაში 

 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 1013 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  
ქობულეთი, რუსთაველის №154 

 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  
50 

 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
88 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
103 

 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება 
კულინარიის ხელოვნება 

 

პროფესიული განათლების საფეხური / დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

კულინარიის ხელოვნებაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 1013 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) 
მოდულური 

დუალური 

პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  

სტუდენტთა ზღვრული რეოდენობა: 

80 

მოდულური 60 

დუალური 20 

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობიდან, პროფესიული 

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო გეგმაზე, 

რომელიც მოიცავს ინტეგრირებულ ზოგად მოდულებს 

(არსებობის შემთხვევაში).   

- 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
88 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
103 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება ლოგისტიკა 

პროფესიული განათლების დონე მეოთხე 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია 

ლოგისტიკაში  

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0413 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი   ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა 

(მოდულური/დუალური) 
მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  
30   

 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია 

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

- 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
69 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
99 

 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება ბუღალტრული აღრიცხვა 

პროფესიული განათლების საფეხური / დონე მეხუთე 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

უმაღლესი პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბუღალტრულ 

აღრიცხვაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0411 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი   ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა   30 

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობიდან, პროფესიული 

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო გეგმაზე, 

რომელიც მოიცავს ინტეგრირებულ ზოგად მოდულებს 

(არსებობის შემთხვევაში).   

- 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
99 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
129 

 

 

 

 

 

 

 



 

პროგრამის სახელწოდება მეფუტკრეობა 

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

მეფუტკრეობაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი    0811 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის №154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა 

(მოდულური/დუალური) 
მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა 26 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც 

ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო 

საფეხურის სწავლის შედეგები (პროგრამაზე 

მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

62 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

77 

   



პროგრამის სახელწოდება   ვებტექნოლოგიები 

პროფესიული განათლების დონე   მეოთხე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
  საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია 

ვებტექნოლოგიებში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი   0612 

პროგრამის განხორციელების ენა   ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი   ქობულეთი, რუსთაველის №154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა 

(მოდულური/დუალური) 
მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  30 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც 

ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო 

საფეხურის სწავლის შედეგები (პროგრამაზე 

მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

15 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

118 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

68 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

148 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

98 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება 
კომპიუტერული ქსელი და 

სისტემები 

პროფესიული განათლების დონე მეოთხე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

საშუალო პროფესიული 

კვალიფიკაცია კომპიუტერულ 

ქსელსა და სისტემებში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0612 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი   ქობულეთი, რუსთაველის №154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  30 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

30 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
148 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
90 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
178 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
120 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება თმის სტილისტი 

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

საბაზო პროფესიული 

კვალიფიკაცია თმისა და 

სილამაზის მომსახურებაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 1012 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  30 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
62 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
77 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება ღონისძიებების ორგანიზება 

პროფესიული განათლების დონე მეოთხე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

საშუალო პროფესიული 

კვალიფიკაცია ღონისძიების 

ორგანიზებაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0413 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის №154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  26 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
66 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
96 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება ხის მხატვრული დამუშავება 

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

საბაზო პროფესიული 

კვალიფიკაცია ხის მხატვრულ 

დამუშავებაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0214 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის ქ N154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  30 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
79 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
94 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება სასტუმრო მომსახურება 

პროფესიული განათლების დონე მეოთხე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

საშუალო პროფესიული 

კვალიფიკაცია სასტუმრო 

მომსახურებაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 1013 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის №154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) 
მოდულური 

დუალური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  

ჯამში - 80 პროფესიული 

სტუდენტი  

აქედან -20 დუალური და 60 

მოდულური (მ.შ. 45 

ინტეგრირებული) 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

45 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
148 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
88 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
178 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
118 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება სატყეო საქმე 

პროფესიული განათლების დონე მეოთხე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საშუალო საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია სატყეო საქმეში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0821 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი   ქობულეთი, რუსთაველის №154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  30 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
48 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
78 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება ელექტროობა 

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საბაზო პროფესიული 

კვალიფიკაცია ელექტროობაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0713 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი   ქობულეთი, რუსთაველის №154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  30 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
52 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
67 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება ინფორმაციის ტექნოლოგია 

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0612 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის №154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  30 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
61 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
76 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება საოფისე საქმე 

პროფესიული განათლების დონე მეოთხე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საშუალო პროფესიული 

კვალიფიკაცია საოფისე საქმეში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0415 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის №154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  30 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
64 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
94 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება ჰაერის კონდიცირება 

პროფესიული განათლების დონე მეოთხე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია 

ჰაერის კონდიცირებაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0713 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქობულეთი, რუსთაველის №154 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  30 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია 

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
52 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
82 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება ელექტროობა 

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საბაზო პროფესიული  კვალიფიკაცია 

ელექტროობაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0713 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  დ/ხულო, შავაძის 3 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულერი 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  30 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები (პროგრამაზე 

მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
52 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
67 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება ვეტერინარია 

პროფესიული განათლების დონე მეხუთე 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
უმაღლესი პროფესიული 

კვალიფიკაცია ვეტერინარიაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0841 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  დ/ხულო, შავაძის N3 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  30 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები (პროგრამაზე 

მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
120 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
150 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება ინფორმაციის ტექნოლოგია 

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0612 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  დ/ხული, შავაძის N 3 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  30 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
61 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
76 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება მეფუტკრეობა 

პროფესიული განათლების დონე მესამე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

მეფუტკრეობაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0811 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  დ/ხულო, შავაძის N 3 

პროგრამის განხორციელების ფორმა 

(მოდულური/დუალური) 
მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  12 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია 

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის 

შედეგები (პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის 

ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
62 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
77 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება სასტუმრო მომსახურება 

პროფესიული განათლების დონე მეოთხე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია 

სასტუმრო მომსახურებაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 1013 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  დ/ხული, შავაძის N 3 

პროგრამის განხორციელების ფორმა 

(მოდულური/დუალური) 
მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  30 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც 

ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო 

საფეხურის სწავლის შედეგები (პროგრამაზე მოთხოვნილი 

საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
88 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის
118 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება სატყეო საქმე 

პროფესიული განათლების დონე მეოთხე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
საშუალო საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია სატყეო საქმეში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს კოდი 0821 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი   დ/ხულო, შავაძის N 3 

პროგრამის განხორციელების ფორმა (მოდულური/დუალური) მოდულური 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  13 

მოთხოვნილი სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ სასწავლო 

გეგმის შემთხვევაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

(პროგრამაზე მოთხოვნილი საერთო კვოტის ფარგლებში) 

0 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
48 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
0 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის 

შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 
78 
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