ჩვენთან მიღებული პროფესიული განათლება - თქვენი დასაქმების გარანტიაა!

შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი”
მისია
შპს

,,ბათუმის

დამოუკიდებელი

სასწავლებელი”

პროფესიული

განათლების

განვითარებითა და პოპულარიზებით უზრუნველყოფს საზოგადოების წინსვლას, პიროვნების
პროფესიულ განვითარებას, მისი კარიერის ჩამოყალიბებასა და დასაქმების

ხელშეწყობას;

სასწავლებელი შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით ამზადებს

პროფესიული

განათლების მქონე კვალიფიციურ კადრებს.
ჩვენი უმთავრესი მიზანია:
 გამოვიყენოთ არსებული პოტენციალი და სტუდენტებს შევთავაზოთ მაქსიმალურად
ხარისხიანი განათლება, რაც მათ მისცემს წარმატებით დასაქმების საშუალებას.
 პროფესიული

მასწავლებლებისათვის

ღირსეული

პირობების

შექმნა

და

მათი

პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა;
 დაწესებულების

მატერიალურ–ტექნიკური

ბაზის

სისტემატიური

სრულყოფა

სტანდარტების შესაბამისად;
 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებისათვის სასიამოვნო და
ეფექტური სასწავლო გარემოს შექმნა.
 სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება დამსაქმებლებთან და
მათი მონაწილეობის ხელშეწყობა

საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და

განხორციელების პროცესში.

ჩვენი პარტნიორები:
1. საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია
2. სსიპ - ,,შემოსავლების სამსახური”
3. შპს ,,ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია” –BPA
4. სსიპ- საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ახალი ტალღა”
5. სსიპ- პროფესიული კოლეჯი ,,ბლექსი”
6. შპს ,,ივიჯი”
7. შპს ,,სკოლა არილი”
8. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ,,საია”-აჭარის ფილიალი
9. შპს ,,დენტალ-გალერეა”
10. შპს ,,პრესტიჟ-აუდიტი”
11. შპს ,,გვირილა-2”
12. ფარმაცევტული კომპანია ,,ჰეკატე”
13. შპს ,,ბიოპოლუსი”

14. შპს ,,ნიუ თაიმ”
15. შპს ,,აისი”
16. შპს ,,დიანა”
17. შპს,,სასტუმროების ქსელი რჩეული”
18. შპს ,,NEWLINE”
19. ს/ს ,,პოლიგრაფისტი”
20. შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო”
21. შპს ,,საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრი”
22. შპს ,,ქ. ბათუმის №1 პოლიკლინიკა”
23. შპს ,,ქ. ბათუმის №4 პოლიკლინიკა
24. შპს ,,უნიმედი აჭარა”
25. შპს ,,აჭარის ა/რ ონკოლოგიური ცენტრი”
26. შპს ,,დისფარმა“
27. შპს ,,ვიტაფარმი“
28. შპს ,,თაზო“
29. შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ფსიქონევროლოგიური დეპარტამენტი
30. სს ,,სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ - მ. იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და
ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი
31. მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი
32. შპს ,,ნოვა“
33. ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
34. შპს ,,გლუკოზა“

სასწავლებლის მატერიალური რესურსები
შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის“ მფლობელობაშია ოთხსართულიანი
შენობა, სადაც
მოწყობილია

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების

სასწავლო

აუდიტორიები,

სტანდარტების

შესაბამისად

სწავლებისათვის
აღჭურვილი

-

ფარმაკო-ქიმიის, საბაჟო საქმის, ფარმაციის და საექთნო საქმის კაბინეტები. ხარისხიანი
განათლების მისაღებად სასწავლებელში მიზნობრივად გამოიყენება კომპიუტერული
ტექნოლოგიები, სასწავლო პროცესისათვის ფუნქციონირებს თანამედროვე კომპიუტერული
ტექნიკით აღჭურვილი 4 კაბინეტი,

კომპიუტერული ტექნიკა უზრუნველყოფილია

მუდმივი ინტერნეტით. კომპიუტერები უზრუნველყოფილია სპეციალური სასწავლო
პროგრამებით

სპეციალობის

მიხედვით.

საინფორმაციო

და

საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიები მიზნობრივად გამოიყენება სასწავლებლის მენეჯმენტისთვის.

სასწავლებლის ბიბლიოთეკა პროფესიულ სტუდენტებსა და პერსონალს უზრუნველყოფს
სასწავლო

ლიტერატურითა

და

მეთოდური

მასალებით.

ყოველწლიურად

ხდება

საბიბლიოთეკო ფონდის შევსება თანამედროვე სასწავლო რესურსით. წიგნსაცავში დაცულია
სასწავლო ლიტერატურა როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული ფორმით. მათი
გამოყენება შესაძლებელია სამკითხველო დარბაზში, სადაც პროფესიული სტუდენტებისა და
მასწავლებლებისათვის

განთავსებულია

ინტერნეტში

ჩართული

კომპიუტერი.

ბიბლიოთეკაში შესაძლებელია მასალების დასკანერება, ასლების გადაღება და ამობეჭდვა.

ადმინისტრაციული პერსონალი და
პროფესიული განათლების მასწავლებლები
სასწავლებლის
უზრუნველყოს

ადმინისტრაციული

პერსონალის

მთავარი

პრიორიტეტია

-

ხარისხიანი და პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო

პროცესი, რომელიც განაპირობებს კურსდამთავრებულთა დასაქმებას კვალიფიკაციის
შესაბამისად.

ამ

მიზანს

ემსახურება

სასწავლებლის

პროფესიული

განათლების

მასწავლებელთა დიდი ჯგუფიც. მათგან უმრავლესობა მაღალკვალიფიცირებულნი არიან,
აქვთ მაღალი პრაქტიკული/საწარმოო გამოცდილება,

შეუბღალავი რეპუტაცია და

საუკეთესო შეფასებებს იღებენ სტუდენტთა გამოკითხვებით.
ადმინისტრაციული პერსონალისა და პროფესიული განათლების მასწავლებელთა შესახებ
ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე www. Biu-profcollage.ge

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები
1. საბაჟო საქმე / Customs Study

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საბაჟო საქმეში / Higher
Vocational Qualification in Customs Study
პროგრამის მოცულობა: 93 კრედიტი -ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;
123 კრედიტი -არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;

პროგრამის ხანგრძლივობა: 62 კვირა (15 სასწ. თვე)-ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;
82 კვირა (20 სასწ. თვე)-არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

სრული ზოგადი განათლება

პროგრამის მიზანი:
საბაჟო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს საბაჟო
სფეროსთვის კონკურენტუნარიან კადრების მომზადება. კერძოდ, საბაჟო საქმის სპეციალისტის
მომზადება, რომელიც შეძლებს განახორციელოს საბაჟო საზღვრის კვეთასთან, საქონლის საბაჟო
გაფორმებასთან, საბაჟო ზედამხედველობასთან, საბაჟო კონტროლის განხორციელებასთან,
ასევე საბაჟო წარმომადგენლობასთან

დაკავშირებული ამოცანები. პროგრამის

მიზანია,

მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც დაკისრებულ მოვალეობას
შეასრულებენ პროფესიული ეთიკის, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების

დაცვით.

სპეციალისტები აღჭურვილი იქნებიან პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით.

დასაქმების სფერო :
საბაჟო საქმეში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს
როგორც საჯარო (სსიპ – შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტი), ისე კერძო
სექტორში

(საბროკერო,

ლოგისტიკური

საკონსულტაციო,

კომპანიები,

სავაჭრო,

დიპლომატიური

სამრეწველო,

გადამზიდველი

დაწესებულებები,

და

არასამთავრობო

ორგანიზაციები, საბაჟო საწყობები და ტერმინალები). საჯარო სექტორში ის შეიძლება
დასაქმდეს სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ან საბაჟო გაფორმების საბაჟო ოფიცრად, ხოლო კერძო
სექტორში - საბაჟო ბროკერად, საბაჟო დეკლარანტად, საბაჟო გაფორმების სპეციალისტად. ეს
ფუნქციები შესაძლოა შერწყმულ იქნეს ლოგისტიკის სპეციალისტის, საბაჟო ტერმინალის
მომსახურების

განყოფილების

სპეციალისტების

ფუნქციებთან.

კარიერული

ზრდის

თვალსაზრისით, კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია შემდგომ საფეხურებზე
ბიზნესისა და ადმინისტრირების მიმართულებით.

კვალიფიკაციის მინიჭება

კვალიფიკაციის
მოსაპოვებლად
სტუდენტმა
უნდა
დააგროვოს
პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.

სწავლის შედეგები:
კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1. განახორციელოს საბაჟო ზედამხედველობა
2. გააკონტროლოს ფიზიკური პირი
3. გააკონტროლოს სატრანსპორტო საშუალებები
4. განსაზღვროს საქონლის წარმოშობის ქვეყანა და საბაჟო ღირებულება
5. განსაზღვროს სასაქონლო ოპერაცია და გაუკეთოს ადმინისტრირება საბაჟო გადასახდელებს
6. განახორციელოს საბაჟო დეკლარირება
7. განახორციელოს საბაჟო გაფორმება
8. განახორციელოს სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლი
9. განახორციელოს არასატარიფო ღონისძიებები
10. განახორციელოს საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება.

2. ბუღალტრული აღრიცხვა / Accounting

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ
აღრიცხვაში / Higher Vocational Qualification in Accounting
პროგრამის მოცულობა: 99 კრედიტი -ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;
129 კრედიტი -არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;

პროგრამის ხანგრძლივობა: 67 კვირა (16 სასწ. თვე) - ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;
87 კვირა (21 სასწ. თვე) -არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება

პროგრამის მიზანი:
ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამის მიზანია მოამზადოს და შრომის ბაზარს შესთავაზოს
კვალიფიციური ბუღალტერი, რომელიც შეძლებს მონაწილეობის მიღებას სამეწარმეო,
არასამეწარმეო, სახელმწიფო ორგანიზაციის/დაწესებულების ან პირის სააღრიცხვო
პოლიტიკის დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და წარმართვაში; ფინანსური, ბუღალტრული
ანგარიშებისა და ჩანაწერების შემოწმებასა და ანალიზს, რათა უზრუნველყოს მათი
შესაბამისობა დადგენილ კანონმდებლობასა და სტანდარტებთან; განახორციელებს
ბუღალტრულ გატარებებს; შეადგენს და დადგენილი წესით წარადგენს საგადასახადო
დეკლარაციებს; უზრუნველყოფს საგადასახადო ვალდებულებების გადარიცხვას სახელმწიფო
ბიუჯეტში; ასევე შეძლებს ფინანსურ ანგარიშგების, პირველად სააღრიცხვო და სხვადასხვა
სახის ფინანსურ დოკუმენტაციის შედგენას გარე და შიდა მომხმარებლებისათვის.

დასაქმების სფერო :
ბუღალტრულ აღრიცხვაში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია
დასაქმდეს კერძო და საჯარო უწყებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში საბუღალტრო და
საფინანსო

სამსახურებში,

აუდიტორულ

და

საკონსულტაციო

კომპანიებში

მთავარ

ბუღალტრად, ბუღალტრის თანაშემწედ/ასისტენტად, ბუღალტერ-მოანგარიშედ. შესაძლებელია
თვითდასაქმებაც, კერძო პროფესიული პრაქტიკის განხორციელების გზით.

კვალიფიკაციის მინიჭება
კვალიფიკაციის
საგანმანათლებლო
კრედიტები.

მოსაპოვებლად
სტუდენტმა
პროგრამაში
განსაზღვრული

უნდა
დააგროვოს
პროფესიულ
მოდულებით
გათვალისწინებული

სწავლის შედეგები:
კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა
შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს (სააღრიცხვო დოკუმენტები)
აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები
შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები
მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება
აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა ეკონომიკური საქმიანობის ზოგიერთი სახეობის
მიხედვით
7. აწარმოოს კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვაზე
8. აწარმოოს მმართველობითი აღრიცხვა
9. შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი.

3. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის
ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში / Basic Vocational Qualification in Information Technology Support;

პროგრამის მოცულობა: 60 კრედიტი -ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;
75 კრედიტი -არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;

პროგრამის ხანგრძლივობა: 39 კვირა (10 სასწ. თვე) - ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;
49 კვირა (12 სასწ. თვე) -არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება;
პროგრამის მიზანი:
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიული საგანმალებლო პროგრამის მიზანია
ინფორმაციის ტექნოლოგიების სფეროსთვის უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი კადრის
აღზრდა; პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის
კვალიფიცირებული

სპეციალისტის

მომზადება,

რომელიც

ფლობს

აპარატურული

უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების დაყენების, განახლების, დაზიანებების
აღმოფხვრის, ოპტიმიზაციის, დიაგნოსტირებისა და მომსახურებისათვის საჭირო სპეციალურ
ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს; აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების,
პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული
ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს.

დასაქმების სფერო :
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს
შეუძლია
დასაქმდეს
ტექნიკური
მხარდაჭერის
სპეციალისტად
ნებისმიერ
სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო კომპანიაში, სადაც გამოიყენება
ინფორმაციული ტექნოლოგიები.

კვალიფიკაციის მინიჭება
კვალიფიკაციის
საგანმანათლებლო

მოსაპოვებლად

სტუდენტმა

პროგრამაში

განსაზღვრული

უნდა

დააგროვოს

მოდულებით

კრედიტები.

სწავლის შედეგები:
კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1.
2.
3.
4.

ააწყოს და დააკომპლექტოს პერსონალური კომპიუტერი;
დაამონტაჟოს პერიფერიული მოწყობილობები;
დააინსტალიროს და გამართოს ოპერაციული სისტემი;
დააინსტალიროს გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა;

პროფესიულ

გათვალისწინებული

5. უზრუნველყოს ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოება;
6. განასხვავოს ქსელების ფუნდამენტური პრინციპები და ტიპები;
7. გაარჩიოს ქსელში ინფორმაციის მიმოცვლის მოდელების (TCP/IP,OSI) შრეები და ამ
შრეებზე მომუშავე პორტები და ოქმი;
8. გამართოს მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელი;
9. შეაფასოს აპარატურული და პროგრამული რისკები და განსაზღვროს პრევენციული
ზომები;
10.
მოახდინოს აპარატურული და პროგრამული პრობლემის იდენტიფიცირება და
აღმოფხვრას გაუმართაობა.

4. აღმზრდელი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: - -უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სკოლამდელ
აღზრდაში/Higher Vocational Qualification in Preschool Education

პროგრამის მოცულობა: 116 კრედიტი -ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;
146 კრედიტი -არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;

პროგრამის ხანგრძლივობა: 75 კვირა (18 სასწ. თვე) - ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;
95 კვირა (23 სასწ. თვე) -არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება
პროგრამის მიზანი:

აღმზრდელის 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.

დასაქმების სფერო :

სკოლამდელ აღზრდაში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შესაძლოა
დასაქმდეს აღმზრდელის პოზიციაზე, ასევე იმუშაოს თვითდასაქმებით, აღმზრდელად.

კვალიფიკაციის მინიჭება
პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა
დააგროვოს პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.

სწავლის შედეგები:
კურსდამთავრებულს შეუძლია:
ა) ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი
თავისებურებების, ინტერესების, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით;
ბ) მრავალფეროვანი, მასტიმულირებელი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის
დაგეგმვა და მართვა; გ) ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება;
დ) წარმატებული, უსაფრთხო, მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა.

5. საექთნო განათლება / Nursing

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში/Higher Vocational Qualification in Nursing.

პროგრამის მოცულობა: 180 კრედიტი -ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;
210 კრედიტი -არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;

პროგრამის ხანგრძლივობა: 118 კვირა (29 სასწ. თვე) - ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;
138 კვირა (34 სასწ. თვე) -არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება;
პროგრამის მიზანი:
საექთნო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ადგილობრივ
და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთანი.

დასაქმების სფერო :
საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში,
სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის
ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.

კვალიფიკაციის მინიჭება
კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ამ პროგრამით
განსაზღვრული კრედიტების რაოდენობა და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა.

სწავლის შედეგები:
კურსდამთვრებულს შეუძლია:
1. შეაფასოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა
2. განახორციელოს თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა
3. განახორციელოს ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა
4. განახორციელოს გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა
5. განახორციელოს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა
6. განახორციელოს პერიოპერაციული პაციენტის საექთნო მართვა
7. განახორციელოს სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა
8. განახორციელოს პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა
9. განახორციელოს და უზრუნველყოს შინმოვლის მომსახურების გაწევა
10. განახორციელოს და უზრუნველყოს გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა
11. დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი პრაქტიკისა და მოვლის ხარისხის შეფასება.

6. ფარმაცია (სააფთიაქო) / Pharmacy

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ფარმაციაში/Higher Vocational Qualification in Pharmacy.

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი -ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;
150 კრედიტი -არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;

პროგრამის ხანგრძლივობა: 76 კვირა (19 სასწ. თვე) - ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;
96 კვირა (24 სასწ. თვე) -არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის;

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება;
პროგრამის მიზანი:
ფარმაციის (სააფთიაქო) საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ჯანდაცვის
სფეროსთვის

კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდა, კერძოდ, 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;

დასაქმების სფერო :
ფარმაციაში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ფარმაცევტის/ფარმაცევტის
თანაშემწის პოზიციაზე აფთიაქებში (ავტორიზებულ აფთიაქში, სპეციალიზებულ და საცალო
რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში), საბითუმო რეალიზაციის ობიექტზე, სამედიცინო და
ფარმაცევტული ტექნიკის მაღაზიებში.

კვალიფიკაციის მინიჭება
კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს საგანმანათლებლო პროგრამაში
განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები

სწავლის შედეგები:
კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

8. გათვალისწინოს მომხმარებელთან ურთიერთობისას ფარმაცევტული ეთიკის და
დეონტოლოგიის პრინციპები
9. განახორციელოს მომხმარებლისათვის სასურველი პროდუქციის შერჩევა-მიწოდება,
კონსულტაციის გაწევა პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების, გამოყენების და
შენახვის პირობების შესახებ
10. განახორციელოს ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაცია
11. განახორციელოს ანგარიშის მომზადება–ჩაბარება პროდუქციის მიღების, ნაშთის
პერიოდული შემოწმების, ექსტემპორალური წამლის ფორმების მომზადების, მცირე
შეფუთვებად წამლის ფორმების დაფასოების შესახებ
12. დაიცვას სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, გარემოსა და უსაფრთხოების წესები.

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.

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 სტუდენტს უფლება
აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი
შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.
ჩარჩო დოკუმენტის მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში
ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია;

უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია;
დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და
მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც
მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა
საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო
პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული
განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების
დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით:
მართლმეტყველება
 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა;
 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება;
 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად;
 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა;
 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური საშუალებების ადეკვატურად
გამოყენება (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა).
მართლწერა


საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება;
 ძირითადი სასვენი ნიშნების (წერტილი, კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად
გამოყენება;



პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება;
 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა;
 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა ბარბარიზმები, ჟარგონები;
 ინფორმაციის გადმოცემა თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის
შესაბამისად.
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 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.
არაქართულენოვანი აპლიკანტებისათვის
სასწავლებელში შესაძლებელია ქართული ენის სწავლება A2 და B1 დონეზე:
ქართული ენა A2 -მოცულობა 15 კრედიტი;
ქართული ენა B1-მოცულობა 15 კრედიტი.

საგანმანათლებლო პროგრამების
პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელება
პროფესიული სტუდენტები სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას გადიან პარტნიორი
ორგანიზაციების

ბაზებზე.

სტანდარტების შესაბამისად

სასწავლებელში

პრაქტიკული

მეცადინეობებისათვის

მოწყობილია 4 გარემო: იმიტირებული აფთიაქი, ფარმაკო-

ქიმიის კაბინეტი, საექთნო განათლებისა და საბაჟო საქმის სწავლებისათვის. თანამედროვე
კომპიუტერული

ტექნიკით

მოწყობილი

პრაქტიკული მეცადინეობისათვის.

კაბინეტები

მიზნობრივად

გამოიყენება

მდებარეობა და კონტაქტი
მისამართი: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. №3ა
ტელეფონი: +995 592 570 098
ვებ გვერდი: www. Biu-profcollage.ge
ელ-ფოსტა: batumibds@gmail.com

სასწავლებლის ხელმძღვანელი პირები:
 დირექტორი: პროფესორი ამირან ტაკიძე
 ტელეფონი: 599 07 78 48
 ელ-ფოსტა: Takidze1958@mail.ru

 დირექტორის მოადგილე-პროფესიული პროგრამების მენეჯერი: იზოლდა ხალვაში
 ტელეფონი: 592 57 00 98
 ელ-ფოსტა: khalvashiizo@mail.ru

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი: მანანა ხაბაძე
 ტელეფონი: 555 43 82 38
 ელ-ფოსტა: Xabadze67@mail.ru

ჩვენთან მიღებული პროფესიული განათლება - თქვენი დასაქმების გარანტიაა!
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