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პროფესიის არჩევა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებაა. კოლეჯის

შერჩევისას ალბათ ხშირად უსვამთ თქვენ თავს შეკითხვებს:
რას ვისწავლი? ვინ მასწავლის?
რა შედეგს მოველი ამა თუ იმ პროგრამის არჩევისას და ღირს თუ არა ეს შედეგი ჩემს მიერ გადახდილ

თანხად და დახარჯულ დროდ?
მაძლევს თუ არა კოლეჯი დასაქმების და სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას?
როგორ გარემოში ვისწავლი?
გიპასუხებთ, რომ ჩვენს კოლეჯში დაგხვდებათ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მატერიალურ-
ტექნიკური რესურსით უზრუნველყოფილი სასწავლო გარემო. პროფესიონალი, საქართველოში

აღიარებული დარგის სპეციალისტები /პროგრამის განმახორციელებელი პირები, თქვენს განვითარებაზე

ორიენტირებული ადმინისტრაციული პერსონალი. პრაქტიკის ობიექტები და პარტნიორი ორგანიზაციები, 
რომლებიც თქვენში ხედავენ მომავალ თანამშრომელს.
ჩვენი მიზანია პ როფესიულმა სტუდენტებმა გამოიმუშავონ ის თეორიული და აქტიკული უნარები, 
რითაც ძლიერ კონკურენციას გაუწევენ წამყვან პროფესიონალებს. ამასთან, ჩვენი სურვილია გადმოგცეთ

არა მხოლოდ პროფესიული ცოდნა, არამედ გაგიზიაროთ ის ღირებულებები, რაც შესაძლებლობას მოგცემთ

შექმნათ ღირებული თქვენს პროფესიაში.
გააკეთეთ დამოუკიდებელი და სწორი არჩევანი, გისურვებთ წარმატებებს !

იზი იორამაშვილი
დირექტორი
შპს მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედი
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მისია
კოლეჯი იმედი არის მრავალპროფილიანი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის
მისიაა თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების, სახელმწიფოს პრიორიტეტების შესაბამისი
კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება; მთელი ცხოვრების მანძილზე
სწავლების შესაძლებლობის ხელშეწყობა; პროფესიულ სტუდენტზე/მსმენელზე/თანამშრომლებზე
ორიენტირებული თანამედროვე სასწავლო და სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა; კოლეჯსა და
რეალურ ბიზნესს შორის მყარი, ურთიერთეფექტური თანამშრომლობის მექანიზმების განვითარება;
შეთავაზებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების საზოგადოების მოთხოვნებთან და
შრომის ბაზართან ჰარმონიზაცია.

ხედვა
კოლეჯსა და ბიზნესს შორის მყარი, ურთიერთეფექტური პარტნიორობით იყოს ერთ-ერთი წამყვანი
მრავალპროფილიანი კოლეჯი. უზრუნველყოს შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი
კომპეტენციების განვითარება, სწავლის პერიოდშივე პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების
რეალურ სამუშაო პროცესებში ჩართვა, ინოვაციების, გამოცდილებისა და რესურსების
ურთიერთგაზიარება.

კოლეჯის საქმიანობის პრინციპები და წესები უზრუნველყოფს სამართლიანი, ჰუმანური,
თანასწორი,კონკურენტუნარიანი ,ხელმისაწვდომი, პროფესიულ სტუდენტზე/ მსმენელზე /
თანამშრომელზე ორინეტირებული საგანმანათლებლო და სამუშაო გარემოს არსებობას, სადაც
ყველას აქვს არჩევანის, ხარისხიანი პროფესიული განათლების მიღების, თვითგამოხატვის
თავისუფლება.

ღირებულებები
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პრაქტიკულიკომპონენტის განხორციელებისათვის გაფორმებულია

მემორანდუმები/ხელშეკრულებები შემდეგ პარტნიორ ორგანიზაციებთან:

 

შპს ,,ნიუჰოსპიტალს“შპს,,კანისა და ვენსნეულებათა

ს/კ ეროვნული ცენტრი

აკადემიკოს ნ.ყიფშიძის
სახელობის ცენტრალური

საუნივერსიტეტო კლინიკა შპს ,,პსპ ფარმა“

შპს ,,პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა
შპს წმინდა მიქაელ 

მთავარანგელოზის სახ.
მრავალპროფილიანი

კლინიკური საავადმყოფო

შპს ,,კლინიკა მცხეთის ქუჩაზე“
შპს კლინიკა ,,ვივამედი“
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სს ,,გუდვილი: სს,,ინფექციური
პათოლოგიის,შიდსისა და

კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო პრაქტიკული

ცენტრი“

"საქართველოს კარიტასი“
ა(ა)იპ ფერისცვალების
მონასტერთან არსებული
მოწყალების ცენტრი

კლინიკური საავადმყოფო№ 5
,,ფსიქიატრიული განყოფილება“ შპს ,,ალტა“

სს,,უნივერსალური

სამედიცინო ცენტრი
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შპს ,,აფთიაქი 34“ საქართველოს ბანკების ასოციაცია

შპს გადაუდებელი
ნევროლოგიის კლინიკა

,,ნევროლოგი“ბაგა ბაღი ,,ნევერლენდი“ შპს,,საბანკო სწავლების ცენტრი“ კომპიუტერები“

შპს ,,გაგუას კლინიკა“„ლიბერთი ბანკი“



SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM

2022 სასწავლო წელს მიღება გამოცხადდება შემდეგ
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

საექთნო საქმე აღმზრდელიინფორმაციის ტექნოლოგია

ფარმაცია (სააფთიაქო) საფინანსო სერვისები
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია: უზრუნველყოს
ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, ზოგად

მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთანის მომზადება.

პროგრამის მოცულობა: 180 კრედიტი; სწავლის
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 32 სასწავლო თვე.

იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ
ქართული ენის კომპეტენცია პროგრამის მოცულობა: 

210 კრედიტი
სწავლის სავარაუდო ხანგრძლივობა: 38

სასწავლო თვე
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

სრული ზოგადი განათლება

საექთნო საქმე
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პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
• შეაფასოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა;

• განახორციელოს თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა; 

• განახორციელოს ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა; 

• განახორციელოს გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა;

• განახორციელოს კრიტიკულმდგომარეობაში მყოფი პაციენტის
საექთნო მართვა; 

• განახორციელოს პერიოპერაციული პაციენტის საექთნო მართვა; 

• განახორციელოსსამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო
მართვა; 

• განახორციელოს პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა; 

• განახორციელოს და უზრუნველყოს შინმოვლისმომსახურების
გაწევა; 

• განახორციელოსდა უზრუნველყოს გერიატრიული პაციენტის
საექთნო მართვა;

• დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი პრაქტიკისა და
მოვლისხარისხის შეფასება; 

• დაიცვას სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, გარემოსა და
უსაფრთხოების წესები.

• შეამოწმოს წესები.

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს:
ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო 

დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, 
რომლებიც საჭიროებს საექთნო ჩარევას 
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პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს:

ფარმაცევტის/ფარმაცევტის თანაშემწის პოზიციაზე აფთიაქებში
(ავტორიზებულ აფთიაქში,

სპეციალიზებულ და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში), 

საბითუმო რეალიზაციის ობიექტზე, სამედიცინო და
ფარმაცევტული ტექნიკის მაღაზიებში.

პროგრამის მოცულობა: 123 კრედიტი; 
სწავლის სავარაუდო ხანგრძლივობა: 22 სასწავლო თვე.

იმ   პირებისთვის, რომელთაც   არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია 
პროგრამის მოცულობა: 153 კრედიტი სწავლის სავარაუდო ხანგრძლივობა: 28 

სასწავლო თვე
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე: „უმაღლესი პროფესიული 
კვალიფიკაცია ფარმაციაში /Higher Vocational Qualification in Pharmacy”.

ფარმაცია (სააფთიაქო)
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პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
შეამოწმოს პროდუქცია ვიზუალურად;
დაადგინოს თანხმლებ დოკუმენტაციასთან იგივეობა; შეამოწმოს სასაქონლო
ნიშნები და რაოდენობა; განათავსოს პროდუქცია სათანადო ადგილზე; ჩაატაროს
სააფთიაქო ნაშთის პერიოდული კონტროლი; განახორციელოს ორიგინალური
შეფუთვის მცირე შეფუთვებად დაფასოება–მარკირება;
მომზადება რეცეპტის მიხედვით სითხოვანი, მყარი და რბილი წამლის ფორმები;
გათვალისწინოს მომხმარებელთან ურთიერთობისას ფარმაცევტული
ეთიკის და დეონტოლოგიის პრინციპები;
განახორციელოს მომხმარებლისათვის სასურველი პროდუქციის
შერჩევა-მიწოდება, კონსულტაციის გაწევა პარაფარმაცევტული პროდუქციის
მიღების, გამოყენების და შენახვის პირობების შესახებ; განახორციელოსურეცეპტოდ
გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაცია;
განახორციელოს ანგარიშის მომზადება–ჩაბარება პროდუქციის მიღების, ნაშთის
პერიოდული შემოწმების, ექსტემპორალური წამლის ფორმების მომზადების, მცირე
შეფუთვებად წამლის ფორმების დაფასოების შესახებ;
დაიცვას სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, გარემოსა და უსაფრთხოების წესები.
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია:
პროფესიული კადრების მომზადება, რომლებიც

შეძლებენ ფარმაცევტული და პარაფარმაცევტული
პროდუქციის მიღების–განთავსების, აღწერის, 

პარაფარმაცევტული პროდუქციის შერჩევა-მიწოდების
პროცესში მონაწილეობას, ნაშთების პერიოდულ

კონტროლს, მცირე შეფუთვებად მზა წამლის ფორმის
დაფასოებას, რეცეპტის მიხედვით წამლის მომზადებას

და ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული
პროდუქციის რეალიზაციას

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა
სტუდენტმა უნდა დააგროვოს საგანმანათლებლო

პროგრამაში, ფარმაცია(სააფთიაქო), განსაზღვრული
მოდულებით გათვალისწინებული 123კრედიტი.
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კვალიფიციური
კადრის მომზადება, რომელიც შეძლებს ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

ბავშვზე ზრუნვას, მის აღზრდას და განვითარებას. ამ მიზნებისთვის
აღმზრდელმა უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხო და განმავითარებელი

სააღმზრდელო გარემო და ამ პროცესში შეძლოს ბავშვის ოჯახთან, 

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების
კოლექტივთან, სფეროს წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია და საკუთარ

პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა.

პროგრამის მოცულობა: 116 კრედიტი; სწავლის სავარაუდო
ხანგრძლივობა: 21 სასწავლო თვე.

იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული
ენის კომპეტენცია პროგრამის მოცულობა: 146 კრედიტი
სწავლის სავარაუდო ხანგრძლივობა: 26 სასწავლო თვე
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

სრული ზოგადი განათლება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ
ენაზე:,,უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სკოლამდელ
აღზრდაში / Higher Vocational Qualification in Preschool

Education.”

აღმზრდელი
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პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვის
ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი

თავისებურებების, ინტერესების, ინდივიდუალური
შესაძლებლობების გათვალისწინებით;

მრავალფეროვანი, მასტიმულირებელი
საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის

დაგეგმვა და მართვა;

ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების
გამოყენება;

წარმატებული, უსაფრთხო, მხარდამჭერი
სააღმზრდელო
გარემოს შექმნა.

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია
დასაქმდეს:

აღმზრდელის პოზიციაზე, ასევე იმუშაოს
თვითდასაქმებით, აღმზრდელად.
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია:

ინფორმაციის ტექნოლოგიების სფეროსთვის უზრუნველყოს
კონკურენტუნარიანი კადრის - პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და
პროგრამული უზრუნველყოფის ვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, 

რომელიც შეძლებს აპარატურული უზრუნველყოფასა და ოპერაციული
სისტემების დაყენებას, განახლებას, დაზიანებების აღმოფხვრას, ოპტიმიზაციას, 

დიაგნოსტირებასა და მომსახურებას; ექნება სფეროსათვის
დამახასიათებელიძირითადიფაქტების,პრინციპების,  პროცესებისა და
ზოგადი კონცეფციების ცოდნა და გააცნობიერებს გართულებული ამოცანების
შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს.

პროგრამის მოცულობა: 61 კრედიტი; სწავლის სავარაუდო
ხანგრძლივობა: 11 სასწავლო თვე.

იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული
ენის კომპეტენცია პროგრამის მოცულობა: 76 კრედიტი
სწავლის სავარაუდო ხანგრძლივობა: 14 სასწავლო თვე
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

საბაზო განათლება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ
ენაზე:საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის
ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში / Basic Vocational Qualification in 

Information Technology Support

ინფორმაციის ტექნოლოგია
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პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

ააწყოს და დააკომპლექტოს პერსონალური
კომპიუტერი; დაამონტაჟოს პერიფერიული

მოწყობილობები; დააინსტალიროს და გამართოს
ოპერაციული სისტემი; დააინსტალიროს

გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა; 

უზრუნველყოს ოპერაციული სისტემის
უსაფრთხოება; განასხვავოსქსელების ფუნდამენტური

პრინციპები და ტიპები;

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

მომუშავე პორტები და ოქმი;

გამართოს მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა
ქსელი;

შეაფასოს აპარატურული და პროგრამული რისკები და
განსაზღვროს პრევენციული ზომები;

მოახდინოს აპარატურული და პროგრამული
პრობლემის იდენტიფიცირება და აღმოფხვრას

გაუმართაობა.
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია:

პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის
დანერგვა, რომელიც მოამზადებს კვალიფიციური საფინანსო
სერვისების პერსონალს, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა ტიპის
საფინანსო მომსახურების გაწევასა და მომხმარებლის საფინანსო
სერვისებთან დაკავშირებულ ინფორმირებას. ასევე, საფინანსო
სერვისების პროგრამის დანერგვა-განხორციელების ხელშეწყობა. 

პროგრამის მოცულობა: 52კრედიტი; 

სწავლის სავარაუდო ხანგრძლივობა: 9 სასწავლო თვე.

იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული
ენის კომპეტენცია პროგრამის მოცულობა: 67 კრედიტი
სწავლის სავარაუდო ხანგრძლივობა: 12 სასწავლო თვე
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება
არანაკლებ 17წელი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ
ენაზე:საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია საფინანსო
სერვისებში / Basic Vocational Qualification in Finance Services

საფინანსო სერვისები
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პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

• აწარმოოს ნაღდი და
უნაღდოანგარიშსწორება სავაჭრო
ობიექტებში;

• აწარმოოს ნაღდიდა უნაღდო
• ანგარიშსწორება საბანკო

დაწესებულებებში; 

• განახორციელოს სალარო და საბანკო
ოპერაციები; 

• შესთავაზოს კლიენტებს საბანკო
პროდუქტები; 

• ეფექტურად მოემსახუროს კლიენტებს.

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს:

საფინანსო სერვისებში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს სხვადასხვა სავაჭრო
ობიექტების მოლარედ, მათ შორის - ბილეთების გაყიდვების სალაროებში; ბანკებსა და არასაბანკო საკრედიტო-

საფინანსო დაწესებილებებში მოლრისა და ოპერატორის პოზიციაზე, ასევე ნივთების დაგირავებითა და ფულადი
თანხებისგაცემით დაკავებული აგენტებისა და ბუკმეკერების პოზიციებზე.
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პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ
შემდეგი დოკუმენტაცია:

პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში - კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება;

აპლიკანტის პირადობის მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად. საბუთების მიღების
დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს); არასრულწლოვანი პირის

შემთხვევაში - დაბადების მოწმობის ასლი, ასევე მისი კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის
მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად. საბუთების მიღების დასრულებისთანავე ორიგინალი
დაუბრუნდება განმცხადებელს) ან/და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს განმცხადებლის/ 

წარმომადგენლის სათანადო უფლებამოსილებას ;

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი/ასლი ან/და მისი ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში განათლების აღიარების დოკუმენტი;

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების შემთხვაში განათლების აღიარების
დოკუმენტი;

ორი ფერადი ფოტოსურათი 3x4

შეზღუდული შესაძლებლობისა ან/და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები

მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.
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პროფორიენტაცია და კარიერული განვითარება
კოლეჯი ხელს უწყობს დაინტერესებულ, წარმატებულ სტუდენტთა დასაქმებას, კარიერული
განვითარების მიმართულების ტრენინგებში, პროექტებში მონაწილეობას.

დაცვა და უსაფრთხოება
კოლეჯის მთელ ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია სამეთვალყურეო კამერები. 

ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, წესრიგის დაცვისა და სამედიცინო
მომსხურების უზრუნველყოფის დაცვის მიზნით კოლეჯში გამოყოფილია პირველადი
სამედიცინო დახმარების სივრცე, რომელიც
უზრუნველყოფილია პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად აუცილებელი
ინვენტარითა და სამკურნალო საშუალებებით. კოლეჯს ჰყავს შრომის უსაფრთხოების
სპეციალისტი და
სისტემატიურად ახორციელებს უსაფრთხოების ნორმების შეფასებას.

სოციალური პასუხისმგებლობა
სოციალურად დაუცველი და ფინანსური პრობლემების მქონე პროფესიული სტუდენტებისათვის
იმოქმედებს წინასწარ განსაზღვრული საშეღავათო თანხის გადახდის/გადანაწილების პირობები,

რომლის განსაზღვრაც მოხდება ინდივიდუალურად, პროფესიულ სტუდენტთან გასაუბრების
საფუძველზე.
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საბიბლიოთეკო სერვისები

კოლეჯის ბიბლიოთეკის ძირითადი
დანიშნულებაა ეფექტურად მოემსახუროს
საგანმანათლებლო პროცესს. უზრუნველყოს, 

კოლეჯის პროფესიული სტუდენტებისთვის და
პერსონალისთვის საჭირო საგანმანათლებლო
რესურსების ხელმისაწვდომობა. საბიბლიოთეკო
ფონდი შეიცავს, როგორც ბეჭდურ, ასევე
ელექტრონულ რესურსებს. ბიბლიოთეკას, 

რომელიც აღჭურვილია სათანადო ინვენტარით, 

ხელმძღვანელობს კვაილიფიციური
ბიბლიოთეკარი. სასწავლო და სამუშაო
მიზნებიდან გამომდინარე, მკითხველის
სარგებლობაშია საბიბლიოთეკო სერვისები (ასლის
გადაღება, პრინტერით მომსახურეობა, 

ინტერნეტით სარგებლობა და სხვა) . სამუშაო
დღეები: ორშაბათი - შაბათი.
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დაინტერესებულ პირებს, აპლიკანტებს, პროფესიულ სტუდენტებს
შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია და კონსულტაცია რეგისტრაციის,

ჩარიცხვის, სასწავლო პროცესის ორგანიზების,პრაქტიკების,
შეფასების საორგანიზაციო და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე.

კოლეჯი საჭიროების/მოთხოვნის შემთხვევაში გასცემს ცნობებს,
საჭირო დოკუმენტაციას პროფესიული სტუდენტის სტატუსის,

შეფასების შედეგების შესახებ და სხვ.

საჭიროების შემთხვევაში უნდა მიმართოთ: 

სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერს

სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტს
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პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის
დადასტურება და კრედიტის მინიჭება

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით;

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. არსებობს განმავითარებელი და

განმსაზღვრელი შეფასება.
განმავითარებელიშეფასება 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 ან შეფასებაზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში პროფესიულ
სტუდენტს უფლება აქვს მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის განმეორებითი შეფასება საგანმანათლებლო პროგრამის
სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პერიოდში ან პროგრამის დასრულებამდე. ხოლო წინაპირობის მქონე მოდულების
შემთხვევაში სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პერიოდში. შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია მოდულებში.
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პროფესიული
საგანმანათლებლო

პროგრამა
,,პრაქტიკოსი

ექთანი"-
გუნელ მამედოვა.
დასაქმებული -

ინგოროყვას
საუნივერსიტეტო

კლინიკაში

პროფესიული
საგანმანათლებლო

პროგრამა ,,საფინანსო
სერვისები" –

ნურხან ალიევი.
დასაქმებული კრედო

ბანკში

პროფესიული
საგანმანათლებლო

პროგრამა
,,პრაქტიკოსი ექთანი" -

ლიანა გოცირიძე.
დასაქმებული კლინიკაში
- ,,მცხეთის სამედიცინო

ცენტრი"

პროფესიული
საგანმანათლებლო

პროგრამა ,,საექთნო
საქმე" -

მილანა კარაპეტიანი.
დასაქმებული ,,აკ.

ვახტანგ
ბოჭორიშვილის

კლინიკა" (კქირურგიის
დეპარტამენტი-

ექთნად)

პროფესიული
საგანმანათლებლო

პროგრამა
,,ფარმაცია

(სააფთიაქო)"-
ნანა აბულაძე

დასაქმებული " პსპ
ფარმას" სააფთიაქო

ქსელში

სწავლა რეალური დასაქმებით!

ჩვენიწარმატებულიკურსდამთვრებულები
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იმედი, შენი
პროფესიული არჩევანი! 

Photo by Soroush Karimi on Unsplash

https://unsplash.com/@soroushkarimi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/yellow?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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საკონტაქტო ინფორმაცია

www.imediprof.edu.ge. 

info@imediprof.edu.ge. 

collegeimedi@gmail.com

599 95 28 28.  599 19 64 91

თბილისი, რიჩარდ
ჰოლბრუკის 12

http://www.imediprof.edu.ge/
http://www.imediprof.edu.ge/
mailto:collegeimedi@gmail.com
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კოლეჯი იმედი

გისურვებთ მშვიდობას და

წარმატებებს!


