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მუდმივად ცვალებადი
შრომის ბაზრის
მოთხოვნების
შესაბამისად
სხვადასხვა პროფილით
კვალიფიციური
კადრების მომზადება,
მთელი სიცოცხლის
განმავლობაში
განათლების მიღების
და მასზე თანაბარი
ხელმისაწვდომობის
ხელშეწყობა

მისია
დაწესებულებას გააჩნია
მაღალი ნდობა და
აღიარება მისი
კურსდამთავრებულების
მაღალი პიროვნული
ღირებულებებიდან,
სოციალური
პასუხისმგელობიდან და
პროფესიონალიზმიდან
გამომდინარე.

ხედვა
პროფესიონალიზმი,
თვითგანვითარება,
გუნდურობა, თანასწორობა,
გამჭვირვალობა

ღირებულებები



დაწესებულება ახორციელებს
ორ პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამას

საოფისე საქმე
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია:
საშუალო პროფესიული
კვალიფიკაცია საოფისე
საქმეში / Secondary
Vocational Qualification in
Office Work

ღონისძიების ორგანიზება
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია:
საშუალო პროფესიული
კვალიფიკაცია ღონისძიების
ორგანიზებაში / Secondary
Vocational Qualification in 



  პირებისთვის, რომელთაც აქვთ
ქართული ენის კომპეტენცია - 59
კრედიტი.
  პირებისთვის, რომელთაც არა
აქვთ ქართული ენის
კომპეტენცია - 89 კრედიტი.

      საგანმანათლებლო პროგრამა

           საოფისე საქმე



საოფისე საქმე

უზრუნველყოს ისეთი
პროფესიული პროგრამის
დანერგვა, რომელიც
მოამზადებს 
კვალიფიციურ
ადმინისტრაციულ დამხმარე
პერსონალს, რომელიც შეძლებს
საკუთარი კომპეტენციის
ფარგლებში დაწესებულების
აქტივობების დაგეგმვას,
მართვასა და დაწესებულების
დოკუმენტბრუნვას; 

მიზანი:
დაგეგმოს შეხვედრები და მივლინებები;
·მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის დაგეგმვაში;
·აწარმოოს მიმოწერა სხვადასხვა
საკითხებზე;
·მოამზადოს დოკუმენტების პროექტები;
·მართოს ორგანიზაციის დოკუმენტბრუნვა;
·კოორდინირება გაუწიოს ორგანიზაციული
ქვედანაყოფების საქმიანობას; 
·უზრუნველყოს ინფორმაციის გაცვლა
ორგანიზაციის სხვადასხვა
ქვეგანყოფილებას შორის.

შედეგი:



საგანმანათლებლო პროგრამა

ღონისძიების ორგანიზება

პირებისთვის, რომელთაც აქვთ
ქართული ენის კომპეტენცია - 61

კრედიტი.
 

პირებისთვის, რომელთაც არა
აქვთ ქართული ენის კომპეტენცია -

91 კრედიტი.
 



ღონისძიების ორგანიზება

უზრუნველყოს ისეთი
პროფესიული პროგრამის
დანერგვა, რომელიც
მოამზადებს 
 ღონისძიების
ორგანიზატორს, რომელიც
საკუთარი კომპეტენციის
ფარგლებში გეგმავს,
კოორდინირებასა და
ორგანიზებას უწევს ყველა
სახის  ღონისძიების
მომზადებასა და გამართვას.

მიზანი:
·დაგეგმოს სადღესასწაულო, სპორტულ/
სანახაობრივ და ოფიციალურ/საქმიანი
ღონისძიებები;
·კოორდინირება გაუწიოს ღონისძიების
მოსამზადებელ სამუშაოებს;
·ურთიერთობა ჰქონდეს ღონისძიებაში ჩართულ
მხარეებთან;
·გაუკეთოს ორგანიზება ღონისძიების ტექნიკურ
მომსახურებასა და უსაფრთხოებას;
·გაუკეთოს ორგანიზება ქორწილს;
·გააფორმოს ღონისძიება და დიზაინი.

შედეგი:



სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება
კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის
დადასტურების საფუძველზე.
      არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების,
ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.
განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე
დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის
გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე
მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. 



სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული

სტუდენტების სწავლებისათვის

შეზღუდული შესაძლებლობისა და
სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაში
ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით
ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან
მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების
დაძლევის გარეშე.





გისურვებთ

წარმატებებს


