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თარიღი ადგილი დასაწყისი Dდასასრული 

29 მაისი,  2012  განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

15:00 16:00 

 

 

Dდღის წესრიგი 

1. დღის წესრიგის განხილვა 

 

2. წინა სხდომის  ოქმის დამტკიცება 

 

3. პროფესიული სტანდარტების  პროექტების განხილვა 

 
 

მონაწილეები 

 

სახელი, გვარი დაწესებულება, თანამდებობა ელექტრონული ფოსტა, 

ტელეფონი 

სტატუსი 

მარინა ჟვანია სსიპ-განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული  

ცენტრი/საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების სამსახურის 

უფროსი 

marina.zhvania@eqe.ge 

577 27 88 41 

წევრი 

ლალი 

შაიშმელაშვილი 

სსიპ-განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული  

ცენტრი/საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების სამსახურის 

უფროსის მოადგილე 

Lali.shaishmelashvili@eqe.ge 

 

577 27 88 49 

მონაწილე  

ქეთევან ფანჩულიძე   

 

სსიპ- განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრის საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების  სამსახურის 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების სამმართველოს 

უფროსი 

k.panchulidze@eqe.ge 

 

577 27 88 43 

წევრი 

ნანი დალაქიშვილი სსიპ- განათლების ხარისხის nani.dalakishvili@eqe.ge წევრი 

mailto:marina.zhvania@eqe.ge
mailto:Lali.shaishmelashvili@eqe.ge
mailto:k.panchulidze@eqe.ge
mailto:nani.dalakishvili@eqe.ge
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განვითარების ეროვნული 

ცენტრი/საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების სამსახურის 

სპეციალისტი 

 

577 17 55 77 

 

ლალი ღოღელიანი საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

დეპარტამენტის უფროსი, 

პროფესიული განვითარების 

ცენტრის ხელმძღვანელი, 

სრული პროფესორი 

lali_gtu@gtu.ge 

 

599 70 44 99 

 
 

წევრი 

ლელა წიფურია თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, პროფესიული 

პროგრამების ხელმძღვანელი 

lelatsiphuria@yahoo.com 

 

599 65 49 80 

 

წევრი 

თამარ 

ლორთქიფანიძე 

განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი/საეთაშორისო 

ურთიერთობების 

სამმართველოს 

კოორდინატორი 

tata.lortkipanidze@eqe.ge 

 

 

577 278834 

მონაწილე 

ნინო ჟვანია  ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ხარისხის 

სამსახურის უფროსი 

Nino,zhvania@iliauni.edu.ge 

577 55 64 88 

მონაწილე 

მაია ჩიხლაძე  საზოგადოებრივი კოლეჯი 

”პანაცეა”/დირექტორის 

მოადგილე 

chikhladzemaia@yahoo.com 

577747444 

მონაწილე 

ლალი ღოღელიანი საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

დეპარტამენტის უფროსი, 

პროფესიული 

განვითარების ცენტრის 

ხელმძღვანელი, სრული 

პროფესორი 

lali_gtu@gtu.ge 

 

599 70 44 99 

 

წევრი 

მიხეილ კორძახია საქართველოს 

დამსაქმებელთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი 

დირექტორი 

mishakordzakhia@yahoo.com  

 

 

599 181825 

მონაწილე 

mailto:lali_gtu@gtu.ge
mailto:lelatsiphuria@yahoo.com
mailto:tata.lortkipanidze@eqe.ge
mailto:Nino_zhvania@iliauni.edu.ge
mailto:chikhladzemaia@yahoo.com
mailto:lali_gtu@gtu.ge
mailto:mishakordzakhia@yahoo.com


   
შედეგები/კომენტარები/წინადადებები 

1. დღის წესრიგის განხილვა 

 

დასკვნები და ქმედებები: 

დამტკიცდეს სხდომის დღის წესრიგი დამატებების გარეშე 

 

2. წინა სხდომის ოქმის (ოქმი №14.  30.04.2012)  დამტკიცება  

 

დასკვნები და ქმედებები: 

დამტკიცდეს წინა სხდომის ოქმი - ოქმი თან  ერთვის 

  
 

3. პროფესიული სტანდარტების პროექტების განხილვა 

 

რეზიუმე: 

 

ქეთევან ფანჩულიძემ დამსწრეებს გააცნო ინფორმაცია, რომ განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2012 წლის 20 აპრილის №84/ნ ბრძანებით დამტკიცდა ეროვნულ 

საკვალიფიკაციო ჩარჩოში შეტანილი ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც 

მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეციალიზაციებისა და 

პროფესიული სპეციალიზაციების  ჩამონათვალს დაემატა 18 ახალი პროფესიული 

სპეციალიზაცია და განხორციელდა ოთხი სპეციალიზაციის დასახელების კორექტირება, 

მომზადდა  პროფესიული სტანდარტების პროექტები, რომელიც თემატური ჯგუფის 

სხდომაზეა წარმოდგენილი.  შესაბამისი დაინტერესებული პირების (საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები და პროფესიული ასოციაციები) მიერ  განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარმოდგენილ იქნა პროფესიული სტანდარტების 

პროექტები,  რომელთა  განხილვები  მიმდინარეობდა დარგობრივი კომიტეტების 

სხდომებზე.  ამ ეტაპზე უკვე არსებობს პროფესიული სტანდარტების პროექტების (ნუსხა 

დანართის სახით თან ერთვის) სამუშაო ვერსიები,  რომელთა განთავსება შესაძლებელია 

ცენტრის ვებ-გვერდზე საზოგადოებრივი განხილვისთვის.  

შენიშვნები და მოსაზრებები: 
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მოსაზრებები გამოთქვეს მარინა ჟვანიამ, ლალი შაიშმელაშვილმა, მაია ჩიხლაძემ, ლალი 

ღოღელიანმა, მათი ინფორმაციით პროფსიული სტანდარტების პროექტებზე მუშაობა 

კარგახანია მიმდინარეობს, ეს პროცესი შესაბამისი პროფესიული საგანმანთლებლო 

პროგრამების მომზადების პარალელურად ხორციელდებოდა, საგანმანათლებლო 

პროგრამები და შესაბამისი პროფესიული სტანდარტების პროექტების პროექტები 

წარმოდგენილ იქნა  შემდეგ მიმართულებებში: ბიზნესის ადმინისტრირება, ინჟინერია, 

სამართალი, ხელოვნება, ჯანდაცვა  საგანმანათლებლო დაწესებულებების, პროფესიული 

ასოციაციების, დარგობრივი ჯგუფების მიერ. პროექტების მოსამზადებლად იმართებოდა 

ინტენსიური შეხვედრები (არსებობს ამ შეხვედრების საოქმო ჩანაწერები) 

დაინტერესებული პირების მონაწილეობით. თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

წარმოდგენილია ასევე სამართლისა და ჯანდაცვის მიმართულების  კორექტირებული 

პროფესიული სტანდარტების პროექტები.  სამკერვალო სპეციალობების სტანდარტების 

შემუშავებაში მონაწილეობდა USAID-ის პროექტ  EPI-ს ჯგუფი.   სტანდარტების 

პროექტების სამუშო ვერსიები გადაეგზავნათ დამსაქმებლებს და წარმოდგენილია მათი 

გამოხმაურებებიც.  

დასკვნები და მოქმედებები: 

 პროფესიული სტანდარტების  პროექტები განთავსდეს ცენტრის ვებ-გვერდზე 

დაინტერესებული მხარეების გაფართოებული ჩართვის  უზრუნველსაყოფად. 

 შემოსული შენიშვნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით მომზადდეს 

პროფესიული სტანდარტების დასამტკიცებელი ვერსიები.  
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დანართი 

პროფესიული სტანდარტების პროექტების ნუსხა 

 

№ მიმართულება პროფესიული 

სპეციალიზაცია 

საფეხურები და 

კრედიტები  

წარმომდგენი 

ორგანიზაცია 

1 ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

 020363  აგროლოჯისტიკის 

ოპერატორი  

მეოთხე საფეხური/30 

კრედიტი  

მეხუთე საფეხური /25 

კრედიტი 

ა(ა)იპ  აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2  020558  სომელიე  მესამე საფეხური/45 

კრედიტი 

საქართველოს ტურიზმის 

ეროვნული სააგენტო 

3 020559    სამთო გამყოლი   მესამე საფეხური/60 

კრედიტი  

მეოთხე საფეხური/60 

კრედიტი 

საქართველოს ტურიზმის 

ეროვნული სააგენტო 

4 020560  საფეხმავლო 

გამყოლი  

მეხუთე საფეხური/120 

კრედიტი 

საქართველოს ტურიზმის 

ეროვნული სააგენტო 

5 020153 აუდიტორის 

ასისტენტი 

მესამე საფეხური/60 

კრედიტი  

მეოთხე საფეხური/60 

კრედიტი 

შპს საქართველოს 

ბიზნესის აკადემია - SBA 

6 020254 სადაზღვევო აგენტი მესამე საფეხური/60 

კრედიტი  

მეოთხე საფეხური/60 

კრედიტი 

შპს საქართველოს 

ბიზნესის აკადემია - SBA 

7 020454 ბანკის ოპერატორი  მეხუთე საფეხური/120 

კრედიტი 

შპს საქართველოს 

ბიზნესის აკადემია - SBA 

8 ინჟინერია 

ვებ სპეციალისტი 

II საფეხური/25 კრედიტი 

III საფეხური/25 

კრედიტი 

IV საფეხური/40 

სსიპ განათლების 

მართვის საინფორმაციო 

სისტემა 
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კრედიტი 

9 

კომპიუტერული გრაფიკოს- 

ანიმატორი 

II საფეხური/25 კრედიტი 

III საფეხური/25 

კრედიტი 

 

სსიპ განათლების 

მართვის საინფორმაციო 

სისტემა 

10 

კომპიუტერული ინჟინერი 

II საფეხური/25 კრედიტი 

III საფეხური/25 

კრედიტი 

სსიპ განათლების 

მართვის საინფორმაციო 

სისტემა 

11 

კომპიუტერული ქსელების 

და სისტემების 

ადმინისტრატორი 

II საფეხური/25 კრედიტი 

III საფეხური/25 

კრედიტი 

IV საფეხური/40 

კრედიტი 

სსიპ განათლების 

მართვის საინფორმაციო 

სისტემა 

12  040777   მძიმე სამშენებლო 

ტექნიკის ((ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველი და  

ჰიდრავლიკური  

ექსკავატორი) ოპერატორი  

მესამე საფეხური/60 

კრედიტი 

სსიპ პროფესიული 

კოლეჯი ”სპექტრი” 

13  040860 ლიფტების 

ელექტრომექანიკოსი  

პირველი საფეხური /25 

კრედიტი 

მეორე საფეხური/25  

კრედიტი 

 მესამე საფეხური/30 

კრედიტი 

ა(ა)იპ პროფესიული 

კოლეჯი ”იკაროსი” 

14 040959    სამკერვალო 

ნაწარმის ხარისხის 

მართვის სპეციალისტი  

მესამე საფეხური/45 

კრედიტი 

USAID-ის პროქტი    EPI 

15  040960  საკერავი 

მანქანების მექანიკოსი  

მესამე საფეხური, 30 

კრედიტი 

USAID-ის პროქტი    EPI 

16 040961   საკერავი მესამე საფეხური/30 USAID-ის პროქტი    EPI 
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მანქანების ოპერატორი  კრედიტი 

17 041663  საჰაერო 

გადამზიდავი   

მესამე საფეხური/20 

კრედიტი  

მეოთხე საფეხური/30 

კრედიტი  

მეხუთე საფეხური/30 

კრედიტი  

შპს საქართველოს 

საავიაციო უნივერსიტეტი 

18  040951  პოლიგრაფიული 

მრეწველობის ტექნიკოსი   

პირველი საფეხური /30 

კრედიტი 

მეორე საფეხური/30  

კრედიტი 

 მესამე საფეხური/30 

კრედიტი 

მეოთხე საფეხური/60 

კრედიტი 

საქართველოს 

პოლიგრაფისტთა 

ასოციაცია 

19 041463 ნავთობისა და გაზის 

მეურნეობის ტექნიკოსი 

მესამე საფეხური/30 

კრედიტი  

მეოთხე საფეხური/60 

კრედიტი  

მეხუთე საფეხური/60 

კრედიტი  

 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

20 040662 კონვეიერებისა და 

ესკალატორის 

ექსპლუატაციის ტექნიკოსი 

მესამე საფეხური/30 

კრედიტი  

მეოთხე საფეხური/60 

კრედიტი  

მეხუთე საფეხური/60 

კრედიტი  

 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

21  041061 პარფიუმერული და 

კოსმეტიკური წარმოების 

სპეციალისტი 

მეოთხე საფეხური/60 

კრედიტი  

მეხუთე საფეხური/60 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 
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კრედიტი  

 

22 სამართალი  060451 კრიმინალისტი 

(ფოტოდაქტილოსკოპისტი) 

მესამე საფეხური/60 

კრედიტი  

მეოთხე საფეხური/60 

კრედიტი  

მეხუთე საფეხური/60 

კრედიტი 

საინიციატივო ჯგუფი 

23 ხელოვნება  080378   სცენის 

მულტიმედია-დიზაინერი  

მეოთხე  საფეხური/90 

კრედიტი  

მეხუთე საფეხური/90 

კრედიტი 

სსიპ ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

24  080379    ბაღის დიზაინერი   მეხუთე საფეხური/120 

კრედიტი 

ა(ა)იპ - საქართველოს 

საპატრიარქოს 

დეკორატიული 

მებაღეობის 

საზოგადოებრივი 

კოლეჯი; 

25 080380    ფლორისტული 

დიზაინის სპეციალისტი  

მესამე საფეხური/30 

კრედიტი  

მეოთხე საფეხური/60 

კრედიტი  

მეხუთე საფეხური/30 

კრედიტი  

 

ა(ა)იპ - საქართველოს 

საპატრიარქოს 

დეკორატიული 

მებაღეობის 

საზოგადოებრივი 

კოლეჯი; 

26  080457  სასცენო 

ხელოვნების ოსტატი   

მეოთხე საფეხური/90 

კრედიტი 

მეხუთე საფეხური/90 

კრედიტი 

სსიპ ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

27 080368 სტილისტი (ქალი, 

მამაკაცი) 

მესამე საფეხური/ 45  

კრედიტი 

მეოთხე საფეხური/60 

კრედიტი 

დიზაინის დარგობრივი 

ჯგუფი 
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28 080362 მქარგავი  მესამე საფეხური/45 

კრედიტი  

მეოთხე საფეხური/45 

კრედიტი  

 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

29 ჯანდაცვა  090553 პრაქტიკოსი 

ბებიაქალი  

მეხუთე საფეხური/120 

კრედიტი 

ჯანდაცვის დარგობრივი 

ჯგუფი 

30 090552  პრაქტიკოსი ექთანი   მეხუთე საფეხური/150 

კრედიტი 

ჯანდაცვის დარგობრივი 

ჯგუფი 

31   090551  ექთნის თანაშემწე    მესამე საფეხური/90 

კრედიტი  

 

ჯანდაცვის დარგობრივი 

ჯგუფი 

32 090651 მასაჟისტი  მესამე საფეხური/ 60 

კრედიტი 

მეოთხე საფეხური/45 

კრედიტი 

ჯანდაცვის დარგობრივი 

ჯგუფი 

33 090251 კბილის ტექნიკოსი   მესამე საფეხური/60 

კრედიტი  

მეოთხე საფეხური/30 

კრედიტი  

მეხუთე საფეხური/30 

კრედიტი  

 

ჯანდაცვის დარგობრივი 

ჯგუფი 

34 090351 ფარმაცევტის 

თანაშემწე  

მეხუთე საფეხური/120 

კრედიტი  

 

ჯანდაცვის დარგობრივი 

ჯგუფი 


