
                                                      პროგრამის სახელწოდება  

სასტუმროს საოპერაციო დეპარტამენტის (მიღება-განთავსება,დასუფთავება,კვება და 

სასმელები პროცედურები) Hotel operations department (front office, housekeeping, food 

and beverage) procedures 

 

 პროგრამის სახე: მომზადება 

                                                                               პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 12 კვირა  

                                                                 კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:  

                                      I-XI კვირა 20 საათი, XII კვირა 30 საათი 

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: 

                                                                        საბაზო განათლება,  მინიმუმ 16 წელი 

                                        აპლიკანთა შერჩევის ფორმა: გასაუბრება 

პროგრამის მიზნები: პროგრამის მიზანია შრომის 

ბაზრის                                                                                                  

მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიციური კადრის 

მომზადება, რომელიც     უზრუნველყოფს სასტუმროს 

საოპერაციო დეპარტამენტის, რომელიც მოიცავს 

(მიღება-განთავსების, დასუფთავების, კვებისა და 

სასმელების დეპარტამენტები) პროცედურების 

შესრულებას სტანდარტების შესაბამისად. 

პროგრამის მოკლე აღწერა: პროფესიული მომზადების 

პროგრამა ,,სასტუმროს საოპერაციო დეპარტამენტის 

(მიღება-განთავსება, დასუფთავება, კვება და სასმელები) 

პროცედურები’’ , შემუშავებულია სასტუმრო 

ინდუსტრიის თანამედროვე სტანდარტების მოთხოვნის 

შესაბამისად, აჭარის რეგიონში მოქმედი საერთაშორისო 

სასტუმრო ქსელის წარმომადგენლების ჩართულობით. 

პროგრამაზე  სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ 

პირს მინიმუმ 16 წლის-საბაზო განათლებით, რომელსაც 

აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული 

ცოდნა/პროფესიული უნარები და დასაქმდეს ამ 

მიმართულებით.პროგრამის დასრულების შემდეგ 

კურსდამთავრებულს შეუძლია სტანდარტების დაცვით 

შეასრულოს ,,სასტუმროს საოპერაციო დეპარტამენტის 

(მიღება-განთავსება, დასუფთავება, კვება და სასმელები) 

პროცედურები’’. პროგრამის ხანგრძლივობაა 12 კვირა 

და მოიცავს 250 საკონტაქტო საათს. 



სწავლების განხორციელება შესაძლებელია  ორგვარი მიდგომით: 

პროფესიული მომზადების პროგრამა ხორციელდება სასწავლო დაწესებულებაში და ყველა 

სწავლის შედეგი მიიღწევა სასწავლო დაწესებულებაში; 

პროფესიული მომზადების პროგრამა ხორციელდება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 

ფორმით კერძოდ, ზოგიერთი სწავლების შედეგი/ები  მიიღწევა რეალურ სამუშაო გარემოში, 

პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებების 

ფარგლებში; 

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ 

კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ 

აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს, დანართით, 

რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები. 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით ან/და უნარით ან/და კომპეტენციით) 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

1. სასტუმროს ადმინისტრაციული პროცესების უზრუნველყოფის საფუძვლების განსაზღვრა 

2.დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფის საფუძვლების განსაზღვრა 

3.სასტუმროს ნომრებისა და საზოგადოებრივი არეალის სისუფთავის უზრუნველყოფა 

4.დასუფთავების განყოფილების  დამატებითი მომსახურებების უზრუნველყოფა 

5.სამრეცხაო განყოფილების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა 

6.კვებისა და სასმელების მომსახურების უზრუნველყოფის საფუძვლები 

7. კვებით და სასმელებით მომსახურების უზრუნველყოფა 

8. სტუმრის მიღება-განთავსების პროცედურების თეორიული საფუძვლების განსაზღვრა 

9. დაჯავშნის მომსახურების  უზრუნველყოფა 

10. სტუმრის მიღება-განთავსებისა და გაწერის პროცედურები  უზრუნველყოფა. 

 

დასაქმების სფერო: პერსონალური მომსახურებები,ვიწრო სფერო  

 

 


