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სსიპ-იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა №1, ტელ.: 0350 272 401, ელ. ფოსტა: 

info@tesau.edu.ge  

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ( III საფეხური) 

 

“ინფორმაციული ტექნოლოგი” 

“Information Technology” 

 

მიმართულება/პროფესიული სპეციალიზაცია: 04 ინჟინერია/ 040153 ინფორმაციული 

ტექნოლოგი 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  რუსუდან ფირანიშვილი - ინფორმატიკის დოქტორი,  

პროფესიული მასწავლებელი 

 

1. მიღებულია ფაკულტეტის საბჭოს მიერ 

ოქმი  № 10,        2    მაისი   2015 წ.                                  

 

ფაკულტეტის დეკანი                                                                /პროფ. თ. მჭედლური/ 

 

2. რეკომენდებულია ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურების მიერ       

             ოქმი  № 6  “  15”   მაისი  2015  წ. 

 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  

სამსახურის ხელმძღვანელი                                                  /ასოც. პროფ. შ. ჭკადუა/ 

 

 

3. დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს მიერ 

ოქმი  № 22 , “   15 მაისი 2015 წ. 

უნივერსიტეტის რექტორი                                                      /ასოც. პროფ. ი. შიოშვილი/ 

 

თელავი  

2015 
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ფაკულტეტი: ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ინფორმაციული ტექნოლოგი, Information 

Technology. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი: რუსუდან ფირანიშვილი, ი. 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი 

ტელ: 593 26 38 16;  rusudan-piranishvili@mail.ru  

 

პროფესიული განათლების საფეხური:   III საფეხური 

 

სწავლების ენა: ქართული 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინფორმაციული ტექნოლოგის III საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

პროგრამის ხანგრძლივობა და მოცულობა კრედიტებით: მესამე საფეხურის 

ინფორმაციული ტექნოლოგის პროფესიული პროგრამა მოიცავს 35 პროფესიულ 

კრედიტს (875 სთ). პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

საერთო დატვირთვა მოიცავს თეორიის და პრაქტიკის კომპონენტს. პრაქტიკის 

კომპონენტი არის საერთო დატვირთვის  60%, ხოლო თეორიული - 40%. 

სასწავლო საქმიანობა თეორიის კომპონენტის ფარგლებში, რომელსაც ეთმობა 14 

კრედიტი (350 სთ), მოიცავს ლექციაზე დასწრებას/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 

დამოუკიდებელ მეცადინეობასა და გამოცდების მომზადება-ჩაბარებას, ხოლო 

პრაქტიკის კომპონენტის ფარგლებში, რომელსაც ეთმობა 21 კრედიტი (525 სთ.) – 

პრაქტიკულ მეცადინეობასა და გამოცდის ჩაბარებას. პრაქტიკა თავის მხრივ იყოფა: 

სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკად. 

სწავლის ხანგრძლივობაა 30 კვირა. საწარმოო პრაქტიკა ტარდება სასწავლო 

(თეორიული) კომპონენტის და სასწავლო პრაქტიკის გავლის შემდგომ პერიოდში. 

(სასწავლო პრაქტიკა ტარდება თეორიული კომპონენტის პარალელურად). 

 

სწავლების ფორმატი: პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) 

მოიცავს: 

 ლექცია/სამუშაო ჯგუფში მუშაობა; 

 პრაქტიკულ მეცადინეობა; 
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 დამოუკიდებელ მეცადინეობა; 

 სემინარი; 

 სასწავლო პრაქტიკა; 

 საწარმოო პრაქტიკა; 

 შუალედური და დასკვნითი გამოცდები. 

 ლექცია/სამუშაო ჯგუფში მუშაობა გულისხმობს შესაბამისი ლიტერატურის 

გამოყენებით (საჭიროების შემთხვევაში საპრეზენტაციო საშუალებების 

გამოყენებით) სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული მასალის 

ახსნას. 

 პრაქტიკული მეცადინეობა სწავლების ერთ-ერთი ხერხია, რომელიც 

მიმართულია პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დაუფლებისკენ. ეს უკანასკნელი კი 

მრავალჯერადი გამეორებითა და სისტემური ვარჯიშით მიიღწევა. 

 დამოუკიდებელი მეცადინეობა გულისხმობს სასწავლო კურსის სილაბუსით 

გათვალისწინებული ლიტერატურის მითითებით შუალედური და დასკვნითი 

გამოცდისთვის დამოუკიდებლად მზადებას. 

 სემინარი - სწავლების ფორმა, რომელიც პროფესიული სტუდენტების მცირე 

ჯგუფებში მიმდინარეობს და მათ აქტიურ მონაწილეობას, ჩაბმულობას 

გულისხმობს. სემინარი გამოიყენება მაშინაც, როდესაც პროფესიულ სტუდენტებს 

უკვე დაგროვებული აქვთ გარკვეული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა და 

შეუძლიათ დამოუკიდებლად მონაწილეობა, ტექსტების წარდგენა-განხილვა; 

 შუალედური გამოცდა - სასწავლო კურსის ნახევრის გავლის შემდეგ განვლილი 

მასალის გამოკითხვაა წერილობით ან  დავალების სახით, რომელსაც 

პროფესიული სტუდენტი ასრულებს კომპიუტერთან.  

 დასკვნითი გამოცდა - განვლილი მასალის ძირითადი კომპონენტების 

გამოკითხვა წერილობით,  და/ან პრაქტიკული ფორმით კომპიუტერთან. 

 სასწავლო პრაქტიკა ტარდება უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ კომპიუტერულ 

ცენტრში, სადაც ხდება ლექციაზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკული რეალიზება. 

 საწარმოო პრაქტიკა მოიცავს პრაქტიკის ხელმძღვანელის მეთვალყურეობით 

სალექციო კურსის, ჯგუფში მუშაობისა და სასწავლო პრაქტიკის შედეგად 

მიღებული ცოდნისა და გამომუშავებული უნარების გამოყენებას რეალურ, 

საქმიან გარემოში. აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც 

პროფესიულ სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს, აქ პროფესიული 

სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ 

იმ აქტივობას.  

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: პროფესიული განათლების III საფეხურის 

ინფორმაციული ტექნოლოგის სპეციალობაზე შეიძლება ჩაირიცხოს პირი, რომელსაც 
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დაძლეული აქვს ზოგადი განათლების საბაზო საფეხური; ჩაბარებული აქვს ეროვნულ 

ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირება უნარებისა და საბაზისო 

ცოდნის ნაწილში.  

პროფესიული სტუდენტი ვალდებულია გააფორმოს უნივერსიტეტთან 

ხელშეკრულება, გაიაროს აკადემიური და ფინანსური რეგისტრაცია.  

 

პროფესიული პროგრამის მიზანი: თანამედროვე ცივილური ურთიერთობების, 

მეცნიერების სხვადასხვა სფეროს, ინდუსტრიის განვითარება წარმოუდგენელია 

კომპიუტერიზაციის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია 

შრომის ბაზარზე ორიენტირებული დარგისათვის სპეციფიკური უნარ-ჩვევების 

გამომუშავება, რომლებიც მნიშვნელოვანია მონაცემთა დამუშავებისა და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების მართვის პირობებში. 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს კომპიუტერული სისტემებისა 

და ქსელის ადმინისტრატორის თანაშემწის პროფესიული ამოცანების 

შესრულებისათვის აუცილებელი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნით აღჭურვილი 

დიპლომირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც აღჭურვილი იქნება 

პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის 

თეორიული და პრაქტიკული ცოდნითა და უნარებით, კომპიუტერული ქსელებისა და 

ოპერაციული სისტემების გამართვის, პროგრამული უზრუნველყოფის, 

დიაგნოსტირებისა და მომსახურებისათვის საჭირო ტექნიკურ უნარ-ჩვევებით და 

ცოდნის პროფესიულ გარემოში რეალიზებისათვის აუცილებელი ზოგადი უნარებით.  

 

სწავლის შედეგი: პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს 

პროფესიულ სტუდენტს განსხვავებულ სიტუაციებში შეასრულოს თავისი მოვალეობები 

და ადეკვატურად იმოქმედოს წარმოშობილი პრობლემების გადასაწყვეტად. შეიძინოს 

ცოდნა, გამოიმუშავოს შესაბამისი უნარი და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი 

მიმართულებით: 
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ცოდნა და გაცნობიერება აქვს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროსთვის დამახასიათებელი პრინციპების, 

ძირითადი ფაქტორების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების შესახებ ცოდნა; 

აცნობიერებს პრობლემატური სიტუაციებისას შესაბამისი და აუცილებელი ნაბიჯების 

გადადგმის აუცილებლობას; 

იცის თანამედროვე კომპიუტერების არქიტექტურა; კომპიუტერების შიდა კომპონენტების 

(დედაპლატა, ცენტრალური პროცესორი, მუდმივი და ოპერატიული მეხსიერების 

მიკროსქემები, გამაგრილებელი სისტემები, გაფართოების პლატები, ინფორმაციის 

შემნახველი მოწყობილობები, შიდა კაბელები) დანიშნულება და მახასიათებლები; 

აპარატურული და პროგრამული უსაფრთხოების წესები; სტაციონარული და პორტატული 

კომპიუტერების მსგავსება და განსხვავება; პერიფერიული მოწყობილობების გამართვა და 

მათი მუშაობის პრინციპები; გაუმართაობის აღმოფხვრა და კომპიუტერების შეკეთება. 

აქვს ცოდნა ქსელის არქიტექტურისა და ტოპოლოგიის პრინციპების, პროცესებისა და 

ზოგადი კონცეფციების შესახებ; შეუძლია გართულებული ამოცანების შესასრულებლად 

ადეკვატური მოქმედებების განსაზღვრა და შესრულება; 

იცის ქსელის, კომპიუტერული ქსელის არსი და უპირატესობა; ქსელური მოწყობილობების 

დანიშნულება და მახასიათებლები; დამისამართება, გამტარუნარიანობა და მონაცემთა 

გადაცემა; ლოკალური ქსელის არქიტექტურა და ტოპოლოგიები; კომპიუტერული ქსელის 

მუშაობის პრინციპები და ქსელური სერვისების გამოყენება; 

აქვს ოპერაციული სისტემებისათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, 

პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციის ცოდნა, რომელიც ითვალისწინებს 

შემდეგს: ოპერატიული სისტემების დანიშნულება და მუშაობის პრინციპები, მათი 

აპარატურული უზრუნველყოფის მოთხოვნები და პლატფორმასთან შესაბამისობის 

განსაზღვრა, დაყენება და პარამეტრების განსაზღვრა, გაუმართაობის მიზეზების მოძიება 

და აღმოფხვრა; გართულებული სიტუაციების დროს აცნობიერებს შესაბამისი 

შესასრულებელი ნაბიჯების გადადგმის მნიშვნელობას; 

იცის სამომხმარებლო და ანტივირუსული პროგრამების მოწყობა (ინსტალაცია, განახლება 

და გამართვა); აპარატურული და პროგრამული დიაგნოსტიკური საშუალებები და 
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წარმოქმნილი პრობლემების გადაწყვეტის საკითხები; მონაცემთა აღდგენა. 

ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი 

შეუძლია კომპიუტერის აწყობა, მოდერნიზაცია და გამართვა; პროფილაქტიკური 

მომსახურება ფუნქციური შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით; გაუმართაობების 

აღმოფხვრა და კომპიუტერის შეკეთება; პერიფერიული მოწყობილობების დამატება და 

გამართვა;  

შეუძლია მცირე საოფისე ქსელების დაპროექტება და მოწყობა; ქსელური 

მოწყობილობებისა და კაბელის ტიპების არჩევა; ქსელის ინსტალაცია და ტესტირება; 

ქსელური რესურსების კონფიგურაცია; შესაბამისი ინსტრუმენტების, მასალების შერჩევა 

და მისადაგება; კლიენტის მოთხოვნის საფუძველზე ოპერაციული სისტემების შერჩევა, 

მისადაგება, დაყენება, გამართვა და ოპტიმიზაცია; დრაივერების ინსტალაცია და 

განახლება; აქვს ამ სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი შესაბამისი უნარები და იყენებს მას 

დავალებების შესასრულებლად; შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენებით, 

უსაფრთხოების წესების დაცვით, პრაქტიკული დავალებების შესრულება; გამოყენებითი, 

სამომხმარებლო და ანტივირუსული პროგრამების ინსტალაცია, განახლება და გამართვა;  

მონაცემთა აღდგენა; აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის დიაგნოსტიკა; 

წარმოქმნილი პრობლემების მიზეზის დადგენა და მისი კვალიფიციური აღმოფხვრა; 

იცის  პრაქტიკულად დავალების შესრულება იმისდა მიხედვით, რა მოთხოვნაა; შეუძლია 

დავალების შესრულებისას სხვადასხვა მიდგომებისა და მეთოდების გამოყენება; შეარჩევს 

სათანადო ინსტრუმენტებს, მასალებს და დავალების შესრულებისას მიუსადაგებს მათ, 

რათა მიაღწიოს შედეგს. 

დასკვნის უნარი შეუძლია: განსხვავებულ სიტუაციებში, მათ შორის პრობლემების დროს ინფორმაციის 

მოძიება ტექნიკური დოკუმენტაციის, ან ინტერნეტის საშუალებით, მათი შეფასება და 

ანალიზი, რის შედეგად კვალიფიციურად გადაწყვიტოს პრობლემა;  

გამომუშავებული აქვს დასკვნის გაკეთების უნარი; ტექნიკური დათვალიერებისას, ან 

კლიენტიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე წარმოქმნილი პრობლემის მიზეზების 

გააზრება, პრიორიტეტების განსაზღვრა და მათი აღმოფხვრა; დასკვნის საფუძველზე 

შერჩეული მასალის შესაბამისი მისადაგება-გამოყენება. 
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კომუნიკაციის უნარი შეუძლია საუბარი, როგორც პროფესიონალებთან, ასევე, სხვა პირებთან კომპიუტერის 

აგებულებაზე და პერიფერიულ მოწყობილობებზე, მათ თავსებადობასა და მუშაობის 

პრინციპებზე; ქსელის არქიტექტურასა და ტოპოლოგიაზე; ინფორმაციის მოძიებასა და 

მიწოდებაზე; შეუძლია ოპერაციული სისტემების დამახასიათებელ ფაქტორებსა და 

რესურსებზე კლიენტებთან და კოლეგებთან ზეპირი საუბარი და წერილობითი გადმოცემა; 

კლიენტის პრობლემის აღწერა დარგის სპეციალისტებთან, ასევე წერილობით გადმოცემა; 

კლიენტისგან ინფორმაციის მიღება არსებულ პრობლემაზე-კლიენტის კომპიუტერული 

პრობლემის განსაზღვრა, საჭიროების შემთხვევაში პრობლემის გადამისამართება სხვა 

სპეციალისტებთან; 

შეუძლია ახალი ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაცია წარუდგინოს კოლეგებს, 

ხელმძღვანელობას თუ კლიენტებს შესაბამისი პრეზენტაციის საშუალებით; 

შეუძლია ტექნიკური დოკუმენტაციის გაცნობა, მარტივი კომუნიკაცია უცხო ენაზე, 

იცის ტექნიკური ტერმინოლოგია ინგლისურ ენაზე; 

აქვს ჯგუფში მუშაობის უნარი, შეუძლია შესაბამის გარემოში ადაპტირება და 

პროფესიული საქმიანობა. 

სწავლის უნარი შეუძლია: კომპიუტერული ტექნოლოგიების მუდმივი განვითარების პირობებში  

პროფესიასთან დაკავშირებული ახალი ინფორმაციის მოძიება, არჩევა და შესწავლა 

დამოუკიდებლად. აცნობიერებს, რომ ახლის სწავლა განსაზღვრავს მის 

პროფესიონალიზმს; წინასწარ განსაზღვრული მოცემულობების ფარგლებში, საკუთარ 

სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად 

სიახლეებზე თვალყურის დევნება და ინტერესი; კარიერული ზრდის თვალსაზრისით აქვს 

პასუხისმგებლობა პროფესიულ განვითარებაზე, რადგან იცის, რომ პროფესიული 

განვითარება განსაზღვრავს სწავლის მიმართულებებს; სიახლეების აღმოჩენისას 

დამოუკიდებლად შეუძლია გაეცნოს და შეისწავლოს ისინი. 

ღირებულებები საქმიანობისას მუშაობს პროფესიული ღირებულებების შესაბამისად; კლიენტთან 

ურთიერთობისას იცავს პროფესიული ქცევის ნორმებს და ითვალისწინებს კლიენტის 

სურვილებს, ასევე, იცავს უსაფრთხოების წესებს; 
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შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში საქმიანობისათვის დამახასიათებელი 

ღირებულებების შესაბამისად მოქმედება; გაცნობიერებული აქვს ინფორმაციულ 

ტექნოლოგიებთან მუშაობის იურიდიული და ეთიკური ასპექტები; გრძნობს 

პასუხისმგებლობას დაკისრებულ სამუშაოზე და ზრუნავს მის ხარისხიან შესრულებაზე; 

საწარმოო პრაქტიკის საქმიანობისას პროფესიული სტუდენტი, ფირმის პერსონალის 

მაგალითზე, აფასებს და იღებს საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს; 

გამომუშავებული აქვს ღირსეული ქცევის უნარები. 
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სწავლის  შედეგების რუქა: 

 

სასწავლო 

კურსები/მოდულები/საგნები 

კომპეტენციების ჩამონათვალი 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

ცოდნის 

პრაქტიკასი 

გამოყენების 

უნარი 

დასკვნის 

უნარი 

კომუნიკაციის 

უნარი 

სწავლის 

უნარი 
ღირებულებები 

კომპიუტერის არქიტექტურა X X  X  X 

ოპერაციული სისტემები X X  X  X 

კომპიუტერული ქსელები X X     

შესავალი კურსი 

ინფორმატიკაში 

X X  X X  

უცხო ენა X X  X X  

კომპიუტერის არქიტექტურა 

/სასწავლო პრაქტიკა/ 

 X X X X  

ოპერაციული სისტემები 

/სასწავლო პრაქტიკა/ 

 X X X X  

კომპიუტერული ქსელები 

/სასწავლო პრაქტიკა/ 

 X X X X  

საწარმოო პრაქტიკა  X  X  X 
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სასწავლო გეგმა 

 

სასწავლო კურსები/მოდულები/საგნები 

კრ
ედ

ი
ტ

ებ
ი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბ
ა საათების განაწილება 

სუ
ლ

 ს
აა

თ
ებ

ი
ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

საკონტაქტო საათები 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
 

სა
ათ

ებ
ი

 

ლ
ექ

ც
ი

ა/
სა

მუ
შ

აო
 

ჯ
გ

უ
ფ

შ
ი

 მ
უ

შ
აო

ბ
ა 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
ი

უ
ლ

ი
/პ

რ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

მე
ც

ად
ი

ნე
ო

ბ
ა 

 

სა
სწ

ავ
ლ

ო
 

პრ
აქ

ტ
ი

კა
 

სა
წა

რ
მო

ო
 

პრ
აქ

ტ
ი

კა
 

შ
უ

ალ
ედ

უ
რ

ი
/ 

დ
კვ

ნი
თ

ი
 

შ
ეფ

ას
ებ

ა 

სასწავლო კურსები 14  350 

კომპიუტერის არქიტექტურა 3 14 14 - - 6 41 75 

კომპიუტერული ქსელები 3 17 12 - - 9 37 75 

ოპერაციული სისტემები 3 15 15 - - 5 40 75 

შესავალი კურსი ინფორმატიკაში 3 15 26 - - 8 26 75 

უცხო ენა 2     5  50 

პრაქტიკა 21       525 

სასწავლო პრაქტიკა 11 - - 257 - 18 - 275 

საწარმოო პრაქტიკა 10 - - 244 - 6 - 250 

სულ 35       875 
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სასწავლო  კურსები / პრაქტიკა  კვირების მიხედვით   

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ისწავლება პარალელური სისტემით 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

შესავალი კურსი 

ინფორმატიკაში 

                              

კომპიუტერის 

არქიტექტურა 

                              

კომპიუტერის 

არქიტექტურა 

/სასწავლო 

პრაქტიკა/ 

                              

ოპერაციული 

სისტემები 

                              

ოპერაციული 

სისტემები 

/სასწავლო 

პრაქტიკა/ 

                              

კომპიუტერული 

ქსელები 

                              

კომპიუტერული 

ქსელები 

/სასწავლო 

პრაქტიკა/ 

                              

უცხო ენა                               

საწარმოო 

პრაქტიკა 
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლის დროს ხდება თეორიული და პრაქტიკული სწავლების მეთოდების 

ინტეგრაცია. აღნიშნული მეთოდების გამოყენებით ხდება სწავლების აქტივიზაცია, რაც 

პროფესიულ სტუდენტში ახდენს შემეცნებითი საქმიანობის განვითარებასა და 

სტიმულირებას, აჩვევს მას იაზროვნოს პროფესიულად. აღნიშნული მეთოდების 

გამოყენება მიზნად ისახავს დააინტერესოს პროფესიული სტუდენტი, შემოქმედებითად 

აქტიური და დამოუკიდებელი გახადოს იგი ცოდნის  დაგროვების პროცესში. 

სწავლების პროცესში გამოიყენება სწავლის შემდეგი მეთოდები:  

 დემონსტრირების მეთოდი-წარმოადგენს პრაქტიკული სწავლების ფორმას და 

გულისხმობს დავალების, პროცედურის უშუალო შესრულებას, რასაც თან მოსდევს 

მასწავლებლის/ინსტრუქტორის ახსნა-განმარტება. 

 დისკუსია/დებატები-სწავლების მეთოდი, როდესაც მასწავლებლის 

ხელმძღვანელობით მიმდინარეობს სხვადასხვა წინადადების,  მიდგომის, იდეის, 

პრობლემების გადაჭრის მეთოდების ჯგუფური განხილვა. დისკუსია ნიშნავს 

საწინააღმდეგო პოზიციების პოლემიკას, სხვადასხვა აზრის ზეპირ, (იშვიათად წერით) 

გამოხატვას. 

 ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - პროფესიული სტუდენტები უფრო ადვილად 

სწავლობენ მაშინ, როცა საჭიროა საკითხის სხვადასხვა პერსპექტივიდან შესწავლა, 

ახალი იდეებისა და მიდგომების მოძებნა, როდესაც არავინ იცის საკითხზე სწორი 

პასუხი. ასევე, როდესაც საჭიროა ჯგუფური მუშაობისა და კომუნიკაციის უნარების 

გამომუშავება. ჯგუფური მუშაობა სასარგებლო მაშინაა, როდესაც პრობლემა 

აქტუალურია და პროფესიული სტუდენტებისათვის საინტერესო. ჯგუფური მუშაობა 

არა მხოლოდ კონკრეტულ საკითხზე მუშაობას გულისხმობს, არამედ ჯგუფის წევრებს 

შორის ურთიერთობას – ინტერაქციას. ჯგუფური მუშაობისას სწორედ ინტერაქციაა 

წამყვანი მნიშვნელობის მქონე. 

 როლური და სიტუაციური თამაშები – სცენარის მიხედვით განხორციელებული 

როლური თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან 

შეხედოს ამა თუ იმ საკითხს და ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის 

ჩამოყალიბებაში; ისევე როგორც დისკუსია, როლური თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს 

საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს; 

 ინსტრუქტაჟი - პრაქტიკული სწავლების შემადგენელი ნაწილია, რომელიც 

გულისხმობს სხვადასხვა საქმიანობასთან დაკავშირებით ზუსტი ინფორმაციისა და 

სამოქმედო გეგმის მიწოდებას ინსტრუქტორის ან მასწავლებლის  მიერ. ინსტრუქტაჟი 

წინ უსწრებს პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულებას. 

 კონსულტირება არის პროფესიული სტუდენტებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებთან 
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დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება. კონსულტაცია შეიძლება იყოს 

როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური. 

 პრაქტიკული სავარჯიშო - სწავლების ერთ-ერთი ხერხია, რომელიც მიმართულია 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დაუფლებისკენ. პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დაუფლება 

მრავალჯერადი გამეორებითა და სისტემური ვარჯიშით მიიღწევა. მნიშვნელოვანია 

თითოეული სავარჯიშოს შემდეგ უკუკავშირი ინსტრუქტორის/მასწავლებლის 

მხრიდან. 

 გონებრივი იერიში - გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული 

საკითხის/ პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად 

განსხვავდებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. 

აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის 

განვითარებას. 

 აუდიო მასალების მოსმენა/ყურება 

 

დასაქმების სფერო: 

ინფორმაციული ტექნოლოგის პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია 

დასაქმდეს: 

 სამთავრობო, არასამთავრობო და კომერციულ ორგანიზაციებში ტექნიკოსის 

თანამდებობაზე;  

 კომპიუტერულ სერვის ცენტრებში პრობლემების დისტანციური უზრუნველყოფის 

სპეციალისტად;  

 მცირე და საშუალო ტიპის ორგანიზაციებში IT სპეციალისტის თანამდებობაზე;  

 პროფილურ ან დიდი მასშტაბის ორგანიზაციაში კომპიუტერული სისტემებისა და 

ქსელის ადმინისტრატორის თანაშემწედ. 

 

დასაქმების სფეროს დინამიკა და ორგანზიაციებისა და მოსახლეობის 

კომპიუტერიზაციის დონის უწყვეტი ზრდა განაპირობებს პროგრამის 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების ბაზრის ზრდას, სტაბილურ და მაღალანაზღაურებად 

დასაქმების პერსპექტივას და დამსაქმებელთა მხრიდან სტაბილურ მოთხოვნას 

ინფორმაციული ტექნოლოგის კვალიფიკაციის მფლობელ სპეციალისტებზე. 

 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 

ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესიულ 

სტუდენტებს უზრუნველყოფს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით. პროგრამის 

განსახორციელებლად უნივერსიტეტში არსებობს სათანადო მატერიალური რესურსი, 
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ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა. კერძოდ: ამავე უნივერსიტეტის ზუსტ 

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერული ცენტრი 

უზრუნველყოფილია კომპიუტერული ტექნიკით. სალექციო აუდიტორიებში შექმნილია 

სწავლისათვის ადექვატური გარემო.  

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს გააჩნია თანამედროვე მოთხოვნების 

შესაბამისად აღჭურვილი ბიბლიოთეკა, რომელსაც აქვს წიგნსაცავი, სააბონენტო და 

სამკითხველო დარბაზი, კომპიუტერული ტექნიკა, სააქტო და საპრეზენტაციო დარბაზები, 

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი (ბეჭდური, ელექტრონული), რომელიც სისტემატურად 

მდიდრდება უნივერსიტეტის მიერ შეძენილი ახალი წიგნებით. ბიბლიოთეკა ჩართულია 

„ებსკოს“ ელექტრონული ბიბლიოთეკის საძიებო სისტემაში. კომპიუტერულ ცენტრში 

განთავსებულია უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად 

თანამედროვე პროგრამული უზრუნველყოფის, ინტერნეტში და შიდა ქსელში ჩართული 

კომპიუტერები და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვა ტექნიკა (პრინტერები, 

სკანერები, ქსეროქსები და სხვ.), რომლებიც ხელმისაწვდომია პროფესიული 

სტუდენტებისა და თანამშრომლებისათვის.  

პროფესიული სტუდენტები სასწავლო სამუშაოებს ჩაატარებენ თესაუ-ს 

კომპიუტერულ ცენტრებში.  

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავების და საწარმოო პრაქტიკის გავლის მიზნით 

უნივერსიტეტს ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული:  

შპს „პოლიგლოტი“-კომპიუტერული & სასწავლო ცენტრი. (ს/კ 431166025). ცენტრში 

განთავსებულია 14 პერსონალური კომპიუტერი, 6 ლაზერული პრინტერი, 3 ფერადი 

ჭავლური პრინტერი, 2 პროექტორი, 2 ქსეროქსი, 1 ფაქსის აპარატი, 2 ლამინატორი. 

 

 

პროფესიული  სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტების ცოდნის საბოლოო შეფასება მოხდება ასქულიანი სისტემით 

(შუალედური შეფასებისა და საბოლოო გამოცდის ჯამი).   100 ქულა არის მაქსიმალური 

საბოლოო შეფასება. კრედიტის მინიჭების წინაპირობაა 100-დან 51 ქულის დაგროვება. 

სასწავლო კურსი დაძლეულია 51 ქულის (51%) მიღების შემთხვევაში. 

პროფესიული პროგრამის სასწავლო კომპონენტი შეიძლება შეფასდეს: შუალედური 

(ყოველკვირეული შეფასება (ქვიზი), ლექციებზე დასწრება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა და 

შუალედური გამოცდა) და დასკვნითი შეფასებებით. შეფასება შეიძლება ეყრდნობოდეს: 

 ყოველკვირეულ შეფასებას ; 

 ლექციებზე დასწრება/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას; 

 შუალედურ გამოცდას; 
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 დასკვნით გამოცდას; 

პროგრამისა და საგნის სპეციფიკის გათვალისწინებით, შეფასება შეიძლება მოხდეს 

სხვა ფორმებითაც.  

შეფასების სისტემა უშვებს: 

 ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51–60%; 

 ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ 

სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი 

მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული 

სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი. 

პროფესიული სტუდენტი დასკვნით გამოცდაზე დაიშვება, თუ შეფასების სისტემის 

ყველა კომპონენტში სწავლების მიმდინარე პერიოდში დააგროვებს მინიმუმ 11 ქულას. 

დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების 

ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის საუძველზე შეფასება. 

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით 

გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში. 

შეფასების მეთოდი: 

 ტესტირება; 

 სიმულაციები; 

 კომპიუტერთან პრაქტიკული დავალების შესრულება; 

 ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი; 

 დაკვირვება და დემონსტრირება. 

 

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:  მესამე საფეხურის ინფორმაციული 

ტექნოლოგის პროფესიული პროგრამა მოიცავს 35 პროფესიულ კრედიტს (875 სთ). 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საერთო დატვირთვა 

მოიცავს თეორიის და პრაქტიკის კომპონენტს. პრაქტიკის კომპონენტი არის საერთო 

დატვირთვის  60%, ხოლო თეორიული - 40%. 
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სასწავლო საქმიანობა თეორიის კომპონენტის ფარგლებში, რომელსაც ეთმობა 14 

კრედიტი (350 სთ), მოიცავს ლექციაზე დასწრებას/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 

დამოუკიდებელ მეცადინეობასა და გამოცდების მომზადება-ჩაბარებას. პროფესიული 

სტუდენტები გაივლიან შემდეგ სასწავლო კურსებს: 

შესავალი კურსი ინფორმატიკაში - 3 კრედიტი, კომპიუტერის არქიტექტურა - 3 

კრედიტი, ოპერაციული სისტემები - 3 კრედიტი, კომპიუტერული ქსელები - 3 კრედიტი, 

უცხო ენა - 2 კრედიტი. 

პრაქტიკის კომპონენტის ფარგლებში, რომელსაც ეთმობა 21 კრედიტი (525 სთ.) – 

პრაქტიკულ მეცადინეობასა და გამოცდის ჩაბარებას. პრაქტიკა თავის მხრივ იყოფა: 

სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკად.  

სასწავლო პრაქტიკას პროფესიული სტუდენტები გაივლიან ი. გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერულ ცენტრებში. კურსი 

მოიცავს: 

კომპიუტერის არქიტექტურა (სასწავლო პრაქტიკა) – 4 კრედიტი. ოპერაციული 

სისტემები (სასწავლო პრაქტიკა) – 4 კრედიტი. კომპიუტერული ქსელები (სასწავლო 

პრაქტიკა) – 3 კრედიტი. (სასწავლო პრაქტიკა ტარდება თეორიული კომპონენტის 

პარალელურად). 

საწარმოო პრაქტიკა ტარდება სასწავლო (თეორიული) კომპონენტის და სასწავლო 

პრაქტიკის გავლის შემდგომ პერიოდში უნივერსიტეტის ფარგლებს გარეთ არსებულ 

დარგის შესაბამის საწარმოში (შპს „პოლიგლოტი“-კომპიუტერული & სასწავლო ცენტრი), 

რომელთანაც  უნივერისტეტს გააჩნია სახელშეკრულებო ურთიერთობები და დადებული 

აქვს კონტრაქტი. და მოიცავს 10 კრედიტს. ჯგუფში დასაშვებია მინიმუმ 5 პროფესიული 

სტუდენტი. ერთ ჯგუფში პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 

10-ს.  

სწავლის ხანგრძლივობაა 30 კვირა. 

 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა: ინფორმაციული ტექნოლოგის პროფესიული 

განათლება არის ერთსაფეხურიანი, რომლის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების 

შემდეგ პროფესიულ სტუდენტს ენიჭება მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია, 

რაც დასტურდება პროფესიული დიპლომით. სტუდენტს აქვს შესაბამისი კომპეტენცია, 

რომ დაგეგმოს საკუთარი სწავლის საჭიროება და  თავად განახორციელოს პროფესიული 

ზრდა. გარდა ამისა, სტანდარტის ცვლილებისა და საფეხურის დამატების შემთხვევაში 

კურსდამთავრებული უფლებამოსილია სწავლა გააგრძელოს შესაბამისი სპეციალობის 

ზედა საფეხურზე. 
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პრაქტიკის დეტალური გეგმა: ინფორმაციული ტექნოლოგის მესამე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამით გათვალისწინებულია 21 კრედიტი სასწავლო და საწარმოო 

პრაქტიკისათვის და ის წარმოადგენს სავალდებულო კომპონენტსა და პროგრამის 

განუყოფელ ნაწილს. იგი ორიენტირებულია პროფესიული სტუდენტის პროფესიული 

უნარ–ჩვევების გამომუშავებისათვის. იგი შესაძლებლობას აძლევს პროფესიულ სტუდენტს 

რეალურ ცხოვრებაში გამოსცადოს სასწავლო გარემოში შეძენილი კომპეტენციები.  

პრაქტიკა მნიშვნელოვანია სამივე დაინტერესებული მხარისათვის: პროფესიული 

სტუდენტის, საგანმანათლებლო დაწესებულების და დამსაქმებელთათვის. სასწავლო 

პრაქტიკა ხორციელდება უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ კომპიუტერულ ცენტრებში, 

ხოლო საწარმოო პრაქტიკა - შპს „პოლიგლოტი“-კომპიუტერული & სასწავლო ცენტრში. 

პრაქტიკის ობიექტი (პრაქტიკაზე მიმღები ორგანიზაცია) არის ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების დარგის შესაბამისი. სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას ხელმძღვანელობს 

პრაქტიკის ხელმძღვანელი (თესაუ-ს წარმომადგენელი), რომელიც პასუხისმგებელია 

პრაქტიკის სილაბუსების განხორციელებაზე; პრაქტიკის ობიექტი გამოყოფს მენტორს, 

რომელიც პასუხისმგებელია პრაქტიკის ობიექტში პროფესიულ სტუდენტზე 

ზედამხედველობის განხორციელებაზე.  

სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა არის განაცხადი პროფესიული სტუდენტის 

მოლოდინის შესახებ, თუ რა უნდა იცოდეს, ესმოდეს ან/და რისი დემონსტრირება უნდა 

შეეძლოს სწავლის დასრულების შემდგომ. 

პროფესიული კომპეტენციები, რომლის მიღწევაცაა დაგეგმილი სასწავლო საწარმოო 

პრაქტიკის ფარგლებში ზოგადად არის თეორიული ცოდნის, პრაქტიკული უნარებისა და 

შესაძლებლობების დინამიური კომბინაცია. 

პრაქტიკული მეცადინეობები ტარდება კომპიუტერულ ცენტრებში.  ყოველი 

მეცადინეობის დაგეგვმისა და ჩატარებისას იგულისხმება, რომ პროფესიული სტუდენტები 

დამოუკიდებლად შეძლებენ: 

 კომპიუტერული ქსელის აწყობასა და გამართვას, პროფილაქტიკური მომსახურებას; 

 კომპიუტერული ქსელის ოპტიმიზაციას და მოდერნიზაციას; 

 კომპიუტერის ქსელის აპარატულ დიაგნოსტირებას; 

 გაუმართაობების გამოვლენას და აღმოფხვრას; 

 პერიფერიული მოწყობილობების დამატებას და გამართვას; 

 პროფესიული სტუდენტები თავისუფლად აწყობენ და მართავენ კომპიუტერს; 

 შეძლებენ კომპიუტერის ფუნქციური შესაძლებლობების გაზრდას; 

 ოპერაციული სისტემის დაინსტალირებას და მის გამართვას; 

 სხვა (პერიფერიული) მოწყობილობების დამატებას და გამართვას; 
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 დრაივერების დაინსტალირებას; 

 ოპერციული სისტემის გაუმართაობის მიზეზების მოძიებასა და აღმოფხვრას. 

პრაქტიკულ მეცადინეობაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს პრაქტიკის 

ინსტრუქტორის/ხელმძღვანელის დიალოგს პროფესიულ სტუდენტებთან მეცადინეობის 

დასაწყისში, როდესაც ის ავლენს პროფესიული სტუდენტების ცოდნის დონეს, ესაუბრება 

მათ ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე, უზიარებს მათ თავის გამოცდილებას, თეორიულ 

მასალას განავრცობს და სათითაოდ ყველას აძლევს დავალებას. ამ დროს დიდი 

მნიშვნელობა აქვს პედაგოგის მხრიდან ყოველი შესრულებული სამუშაოს შექებასა და 

წახალისებას. 

სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის სილაბუსში სავალდებულო წესით ასახულია: 

პრაქტიკის მიზნები; მისაღწევი სწავლის შედეგები; დარგობრივი კომპეტენციები; 

განხორციელების ადგილი და ვადები; პრაქტიკის პროცესში განსახორციელებული 

აქტივობა; პრაქტიკის შეფასების კრიტერიუმები. 

სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის განხორციელების პროცესი მოიცავს შემდეგ 

ეტაპებს: მოსამზადებელი შეხვედრა, პროფესიული სტუდენტის ინფორმირება პრაქტიკის 

ხელმძღვანელის მიერ; პრაქტიკის ადგილის გაცნობა მენტორის მიერ; სამუშაო პროცესში 

ჩართვა და ყოველდღიური ჩანაწერების წარმოება (დღიური); პროფესიული სტუდენტის 

ზედამხედველობა მენტორის მიერ; პროფესიული სტუდენტის კონსულტირება პრაქტიკის 

ხელმძღვანელის მიერ, პრაქტიკის შუალედური მიმოხილვა/შეფასება პრაქტიკის 

ხელმძღვანელის მიერ; პრაქტიკის საბოლოო შეფასება. 

პრაქტიკის შეფასება ხდება ორ ეტაპად: შუალედური და დასკვნითი შეფასების სახით. 

პრაქტიკის შუალედური შეფასებისას, სტუდენტმა უნდა დააგროვოს მაქსიმუმ 60 ქულა და 

ითვალისწინებს 2 ეტაპს და კომპონენტს : 

1) აქტიურობას პრაქტიკული სამუშაოების შესრულებისას და შესრულებული სამუშაოს 

დემონსტრირებას - მაქსიმუმ 30 ქულა, რომელსაც აფასებს მენტორი და პრაქტიკის 

ხელმძღვანელი: 

2) პრაქტიკის დღიურის წარმოებას - მაქსიმუმ 30 ქულა 

დასკვნითი შეფასება (მაქსიმუმ 40 ქულა), ახდენს პრაქტიკის პერიოდში მოღებული 

კომპეტენციების დემონსტრირებას და ითვალისწინებს პრაქტიკის ანგარიშის საჯარო 

დაცვას. 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი 

ადამიანური რესურსის შესახებ: 

კურსი/მოდული/საგანი 
პროფესიული 

მასწავლებლის სახელი, 
კვალიფიკაცია 
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გვარი 

კომპიუტერის არქიტექტურა ელიზა კევლიშვილი მოწვეული მასწავლებელი 

კომპიუტერული ქსელები თამაზ ლაჩაშვილი ი.გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის 

სახ.უნივერსიტეტის ზუსტ 

და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ფიზიკის, მათემატიკისა და 

ინფორმატიკის 

დეპარტამენტის ასისტენტ 

პროფესორი. 

შესავალი კურსი 

ინფორმატიკაში 

რუსუდან ფირანიშვილი ი.გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის 

სახ.უნივერსიტეტის ზუსტ 

და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ფიზიკის, მათემატიკის და 

ინფორმატიკის 

დეპარტამენტის ასისტენტ 

პროფესორი. 

ოპერაციული სისტემები ელიზა კევლიშვილი მოწვეული მასწავლებელი 

უცხო ენა 

ინგლისური 

ენა 

ნინო კორინთელი თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის, 

სტრატეგიული 

განვითარებისა და 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სამსახურის - სპეციალისტი. 

გერმანული ენა ცისია ამონაშვილი თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის, 

სტრატეგიული 

განვითარებისა და 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სამსახურის - სპეციალისტი. 
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რუსული ენა სედა ასატუროვა თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ხელმძღვანელი 

სასწავლო პრაქტიკა ბექა ცალანი ი.გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის 

სახ.უნივერსიტეტის 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

სამსახურის სპეციალისტი 

საწარმოო პრაქტიკა დავით ბედმანიკაშვილი კომპიუტერული სასწავლო 

ცენტრის „პოლიგლოტი“ - IT 

სპეციალისტი. 

                                                                                 

 


