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პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგები 
 

№ პროგრამის სახელწოდება სწავლის შედეგები 

1 
წარმოების ავტომატიზაცია და 

მართვა 

     პროგრამის დასრულების შემდეგ დიპლომირებული სპეციალისტი წარმოების ავტომატიზაცია და  
მართვაში შეიძენს ცოდნას: გამზომი ტექნიკის, ბლოკირების ტექნიკის, პროგრამირების, საწარმოს 
კომპიუტერული მართვის, მევენახეობა და მეღვინეობაში გამოყენებული ტექნიკის, ტექნიკის კონსტრუქციის 
საფუძვლების, აღმრიცხველი ტექნიკის, საწარმოოს მართვის მენეჯმენტის, უსაფრთხოების ნორმების  შესახებ. 
დაეუფლება უცხო ენას, როგორც ზოგადი ასევე დარგობრივი პროფილით.  
    შეეძლება თანამედროვე ტექნოლოგიით ღვინის წარმოებაში გამოყენებული მანქანა- იარაღების 
კომპიუტერული მართვა, ტექნიკის გაუმართაობის პროგნოზირება, შეკეთება, გამართვა, შემოწმება. შეეძლება 
პრობლემების ამოცნობა და გადაჭრა აპრობირებული მეთოდების გამოყენებით, საკუთარი სამუშაოს დაგეგმვა, 
საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიის დამოუკიდებლად 
ათვისება, პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა.  შეიძენს ანალიზის, სინთეზის და ადაპტაციის უნარს. 
    მინიმალური ხელმძღვანელობის ქვეშ, შეძლებს თავისი საქმიანობის შესაბამისი პროექტის შემუშავებას და 
განხორციელებას.  

2 
დაცული ტერიტორიებისა და 
ეროვნული პარკების რეინჯერი 

    პროგრამის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებული ფლობს დარგობრივი სფეროს საფუძვლიან ცოდნას, 
დაცული ტერიტორიების, ეროვნული პარკების ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობის შეფასების, 
მონიტორინგისა და მენეჯმენტის ძირითად პრინციპებს. აგრეთვე, გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის 
საფუძვლებს. 
     გაცნობიერებული აქვს  თეორიული ცოდნისა და უნარ–ჩვევების პრაქტიკაში გამოყენების  მნიშვნელობა, 
პროფესიული პასუხისმგებლობისა და ეთიკის ნორმები. 
    კურსდამთავრებულს ექნება მაღალ–პროფესიული უნარ–ჩვევები საკვლევი მასალის შეგროვებისა და 
პირველადი დამუშავების, ანალიზური აზროვნების უნარი, რომელიც მოიცავს: ინფორმაციის ანალიზისა და 
სინთეზის, პრობლემის გადაჭრის, გადაწყვეტილების მიღების, დამოუკიდებელი კვლევის და სხვა 
შესაძლებლობებს.    
     შეეძლება ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება, ველურ ბუნებაზე მოქმედი საფრთხეების გამოვლენა, 
ფიზიკური მომზადების საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში სამაშველო და დაცვითი ღონისძიებების 
გატარება. 
   უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამის დასრულების შემდეგ, შესაძლებელია სწავლის გაგრძელება 
უმაღლეს სასწავლებელში შესაბამისი მიმართულებით ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. 

3 მევენახეობა-მეღვინეობა     პროგრამის დასრულების შემდეგ  დიპლომირებული  სპეციალისტი მევენახეობა-მეღვინეობაში შეიძენს: 
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ღვინის ტექნოლოგიის, ენოქიმიის, დეგუსტაციის, მევენახეობის, ვენახის დაცვის, მსოფლიო მეღვინეობის, 
ღვინის მარკეტინგის და ხარისხის მართვის ცოდნას. შეძლებს  მევენახეობის და  მეღვინეობის სფეროში 
არსებული პრობლემების, დარგობრივი სფეროს ცოდნის პრაქტიკული საჭიროების და პროფესიული 
პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას. 
    შეეძლება  ვაზის აგროტექნიკური ღონისძიებების გაანალიზება ჯიშობრივი თვისებების გათვალისწინებით, 
ნედლეულის ღვინის ხარისხზე გავლენის, ტექნოლოგიური პროცესების რეგულირება და ექნება მისი 
პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. 
    ექნება მევენახეობა-მეღვინეობის დარგში არსებული კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო 
მასალის შეგროვების, ანალიზის და შესაბამისი დასკვნის გაკეთების, სიტუაციაში ადაპტაციის , მევენახეობა-
მეღვინეობის დარგის სპეციალისტებთან (ფერმერებთან, ღვინის საწარმოების ხელმძღვანელებთან და 
კლიენტებთან) კომუნიკაციის, დარგში არსებული თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 
უნარი. 
      შეძლებს სწავლების მომდევნო საფეხურზე (ბაკალავრიატი) სწავლის გაგრძელებას. 

4 ტანსაცმლის დიზაინი 

იმისათვის, რომ ტანსაცმლის დიზაინერის მიერ ქაღალდზე შესრულებული ესკიზი რეალობად იქცეს, მას 
სჭირდება ტანსაცმლის კონსტრუირების, ტექნოლოგიის და იმ სამკერვალო მასალების ცოდნა რითაც უნდა 
შეიქმნას ესა თუ ის მოდელი (ქსოვილი, ღილები, ძაფები, შუასადები, სასარჩულე ქსოვილი, ელვა-შესაკვრელი 
და ა.შ.). საგანმანათლებლო პროგრამაში ტანსაცმლის კონსტრუირების, ტექნოლოგიის და 
მასალათმცოდნეობის გვერდით მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს კომპოზიციის შესრულებას მასალაში, ანუ 
კერვას. ტანსაცმლის დიზაინერს უნდა შეეძლოს საკუთარი ესკიზის მასალაში განხორციელება.  
 სპეციალობაში კომპოზიციის მეცადინეობის დროს სტუდენტი ისწავლის მანეკენის ხატვას სხვადასხვა 
მდგომარეობაში, შემდეგ კი შექმნის კომპოზიციებს (ესკიზებს) სხვადასხვა თემაზე.  
 საერთო კომპოზიციის ცოდნა, რომელიც გულისხმობს კომპოზიციის აგების წესებს, კანონებს და ელემენტებს 
(სტატიკა და დინამიკა, წონა და წონასწორობა, რითმი, სიმეტრია და ასიმეტრია, ფერი და ფაქტურა) 
დეკორატიულ-გამოყენებით ხელოვნებაში დაეხმარება მას კომპოზიციის აგებასა და ფერში შესრულებაში. 
 ტანსაცმლის დიზაინერისათვის აუცილებელია კოსტუმების ისტორიის ცოდნა, იგი უნდა იცნობდეს როგორც 
საკუთარ, ასევე სხვა ქვეყნების კოსტუმების ისტორიას, პერიოდებს, მიმდინარეობებს, სტილს, ტანსაცმლის 
დეტალებს რომელთა იმპროვიზირება საკმაოდ მიღებულია `მაღალ მოდაში~. 
 ტანსაცმლის დიზაინერს, როგორც ყველა მხატვარს უნდა შეეძლოს გრაფიკული და ფერწერული ნამუშევრების 
შესრულება. ფერის, ხაზის და კოლორიტის გრძნობა ამ პროფესიისათვის უმთავრესია, რადგან სწორედ მათი 
საშუალებით იქმნება მაღალი დონის ტანსაცმელი. ფერწერის და ფერთმცოდნეობის შესწავლა მას მდიდარ 
გამოცდილებას შესძენს ამა თუ იმ კოსტუმის ფერითი გადაწყვეტისათვის. ამ მიზნით შეისწავლება კურსები 
მოდულში: ხატვა-ფერწერა. 
 ხელოვნების ისტორიის შესწავლა არა მხოლოდ მხატვრობის, ქანდაკების და არქიტექტურის ნაწარმოებებს 
გააცნობს სტუდენტს, არამედ დაეხმარება მას პროფესიულ სრულყოფაში. ამა თუ იმ მხატვრობის თუ 
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ქანდაკების პერსონაჟებს მათი ეპოქის შესატყვისი სამოსი აცვიათ, რაც მდიდარ მასალას წარმოადგენს 
ტანსაცმლის დიზაინერისათვის. 
 ადამიანის პლასტიკის და პროპორციების ცოდნაში დაეხმარება მომავალ ტანსაცმლის დიზაინერს 
პლასტიკური ანატომია. 
ამდენად, საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას მისცემს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა ტანსაცმლის 
დიზაინში, გამოიმუშაოს შესაბამისი უნარები და მოახდინოს მიღებული ცოდნის რეალიზება კონკრეტულად 
ამ სფეროში. 

5 ზოგადი პროფილის ექთანი 

      პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს ეცოდინება:  
ადამიანის ნორმალური ანატომია და ფიზიოლოგია, ორგანოთა სისტემების ფუნქციები ნორმისა და 
პათოლოგიების დროს; 
ფიზიკური და სოციალური ფაქტორების ზემოქმედების მექანიზმები ადამიანის ორგანიზმზე; 
ძირითადი სამკურნალწამლო საშუალებათა მოქმედების მექანიზმები და მათი გამოყენება; 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობა; 
პაციენტთა რეაბილიტაცია და დაავადებათა პრევენცია. 
      კურსდამთავრებულს ექნება შემდეგი უნარ ჩვევები და კომპეტენციები: 
 კვლევითი და კომუნიკაციური, მენეჯმენტისა და პრობლემის გადაჭრის, ახალ სიტუაციებში ადაპტირებისა 
და მოქმედების.    

6 კბილის ტექნიკოსი 

    პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს ეცოდინება ადამიანის ნორმალური ანატომია და 
ფიზიოლოგია, ორგანოთა სისტემების ფუნქციები ნორმისა და პათოლოგიების დროს, ფიზიკური და 
სოციალური ფაქტორების ზემოქმედების მექანიზმები ადამიანის ორგანიზმზე, ძირითადი სამკურნალწამლო 
საშუალებათა მოქმედების მექანიზმები და მათი გამოყენება. ასევე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და 
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა,   პაციენტთა რეაბილიტაცია და დაავადებათა პრევენცია. 
    კურსდამთავრებულს ექნება შემდეგი უნარ ჩვევები და კომპეტენციები: კვლევითი და კომუნიკაციური, 
მენეჯმენტისა და პრობლემის გადაჭრის, ახალ სიტუაციებში ადაპტირებისა და მოქმედების.    

7 ფარმაცევტის თანაშემწე 

    კურსდამთავრებულს ექნება შემდეგი უნარ ჩვევები და კომპეტენციები: ადამიანის ორგანოებისა და 
ორგანოთა სისტემების აგებულება, ფიზიოლოგია და პათფიზიოლოგია, ძირითადი ბიოქიმიური პროცესების 
ცოდნა, ძირითად სამკურნალწამლო საშუალებათა მოქმედების მექანიზმები, სამკურნალო მცენარეების 
შეგროვება და შრობა, სხვადასხვა წამლის ფორმის რეცეპტურის შესრულება, სამკურნალწამლო საშუალების 
ანალიზი, ხარისხის კონტროლი, წამლის შენახვა, მზა წამლის შეფუთვა- გაფორმება. 
    ასევე ექნება შემდეგი კომპეტენციები: ანალიზის, დაგეგმვისა და ორგანიზების , ადამიანებთან 
ურთიერთობის, გუნდური მუშაობისა და ცოდნის ტრანსფერის უნარი. 

 
 
 


