დამტკიცებულია
დირექტორის 2017 წლის
23 ოქტომბრის №23 ბრძანებით
საბაჟო წარმომადგენლის 020353
(სასაქონლო ოპერაციების სპეციალისტის)
მეოთხე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
I. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:
საბაჟო წარმომადგენელი
II. პროფესიული განათლების საფეხური:

მეოთხე

III. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
საბაჟო წარმომადგენლის (სასაქონლო ოპერაციების სპეციალისტის) მეოთხე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია;
IV. პროგრამის მოცულობა: 60 პროფესიული კრედიტი;
სულ 1500 საათი

(1 კრედიტი-25 სთ);

აქედან: საკონტაქტო საათი -1189 საათი
დამოუკიდებელი – 311 საათი.
მ.შ. სასწავლო/ საწარმოო პრაქტიკა V. პროგრამის ხანგრძლივობა –

24 კრ. (600 საათი);

40 კვირა ( - 10

თვე)

VI. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაიშვება პირი, რომელსაც მინიჭებული აქვს
საბაჟო წარმომადგენლის (სასაქონლო ოპერაციების სპეციალისტის) მესამე საფეხურის
პროფესიული
კვალიფიკაცია,
რაც
დასტურდება
შესაბამისი
დიპლომით
ან
კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებული აქვს მესამე საფეხურის შესაბამისი
კომპეტენციების ფლობა.
VII. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მომზადდეს საბაჟო წარმომადგენლის
(სასაქონლო ოპერაციების სპეციალისტის) მეოთხე საფეხურის სპეციალისტი, რომელიც
შეძლებს სამუშაოს დაგეგმვასა და მ ი ს ი შესრულების პროცესში სანდო ინფორმაციის
წყაროების გამოყენებას, შეიმუშავებს სტრატეგიას წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის
გადასაჭრელად და შეაფასებს მიღებულ შედეგებს შესრულებული სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით; შეძლებს სასაქონლო ოპერაციების განხორციელების სპეციფიკის
გათვალისწინებით დასაბუთებული წინადადებების შემუშავებას პროცედურულ საკითხებსა
და ვალდებულებებთან დაკავშირებით, მათი რიგითობისა და პრიორიტეტულობის დაცვით;
სასაქონლო ოპერაციების განსახორციელებლად საჭირო ინფორმაციის მოპოვებას, მათი
სანდოობის ხარისხის განსაზღვრას, შეგროვება- დაჯგუფებას,შეაფასებს საკუთარი
საქმიანობის შედეგებს; მიღებულ შედეგებს გაანალიზებს და გამოიყენებს საკუთარი
პროფესიული სრულყოფისათვის.
კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს საბროკერო კომპანიებში, ლოჯისტიკურ
კომპანიებში, ინდუსტრიულ ზონებში, სერვისცენტრებში, საჯარო დაწესებულებებსა და

კერძო კომპანიებში, რომელთა საქმიანობა უკავშირდება საზღვარზე საქონლის შემოტანაგატანას.
VIII. სწავლის შედეგი:

ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დასკვნის
უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის
უნარი

იცნობს მეწარმეობის ძირითად პრინციპებს და მის სამართლებრივ გარემოს,
ასევე საერთაშორისო ბიზნესის წარმოების სპეციფიკას; აქვს ზოგადი
წარმოდგენა საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო ბაზრის
სტრუქტურისა და მისი განვითარების თანამედროვე ტენდენციების
შესახებ; იცნობს საქართველოში მოქმედ საგარეო ვაჭრობის სატარიფო და
არასატარიფო რეგულირების საშუალებებს, სავაჭრო პოლიტიკის
ინსტრუმენტებსა და მათი გამოყენების პრინციპებს. იცის საქართველოს
კანონმდებლობა სახმელეთო, წყლის და საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში.
შეუძლია სასაქონლო ოპერაციების განხორციელების სპეციფიკის
გათვალისწინებით დასაბუთებული წინადადებების შემუშავება
პროცედურულ საკითხებსა და ვალდებულებებთან დაკავშირებით, მათი
რიგითობისა და პრიორიტეტულობის დაცვით; სასაქონლო ოპერაციების
განსახორციელებლად საჭირო ინფორმაციის მოპოვება, მათი სანდოობის
ხარისხის განსაზღვრა, შეგროვება- დაჯგუფება, აფასებს საკუთარი
საქმიანობის შედეგებს; მიღებულ შედეგებს აანალიზებს და იყენებს
საკუთარი პროფესიული სრულყოფისათვის.
შეუძლია: დამსაქმებლის საქმიანობის გააზრება და გათვალისწინება
სასაქონლო ოპერაციების შესასრულებლად; კონკრეტული სიტუაციიდან
გამომდინარე, სატრანსპორტო, სასაქონლო, გეოგრაფიული და სხვა
სპეციფიკის გათვალისწინებით შეუძლია პრობლემის იდენტიფიცირების
გზით შესაბამისი მიდგომის შემუშავება და სავარაუდო შედეგების
ანალიზი.
შეუძლია; დისკუსიაში მონაწილეობა საგარეო ვაჭრობის სფეროსთან
დაკავშირებულ საკითხებზე; ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის
ინსტალაცია, არსებულის განახლება და მათი გამოყენება საბაჟო
წარმომადგენლის (სასაქონლო ოპერაციების სპეციალისტის) პროფესიული
ოპერაციების უკეთესად განხორციელებისათვის; ინგლისურ ენაზე საგარეო
სავაჭრო საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება.
გაცნობიერებული აქვს საგარეო ვაჭრობის სფეროში საქმიანობის
დინამიკური ხასიათი და შეუძლია ცოდნის განახლების მიმართულებების
განსაზღვრა, საჭირო ინფორმაციის წყაროების იდენტიფიკაცია.

ღირებულებები საქმიანობისას პასუხისმგებლობით ეკიდება დისციპლინას, ქცევის
დადგენილ ნორმებს და საკუთარ მოვალეობებს, კონფიდენციალურ
ინფორმაციას, შრომის უსაფრთხოების წესებს.

IX. სწავლის შედეგების რუქა
კომპეტენციების ჩამონათვალი
სასწავლო
კურსები/მოდულები

ცოდნა
და გაცნობიერებ

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების

დასკვნი
ს უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის
უნარი

ღირებულებები

ა

უნარი

Χ

ინგლისური ენა
მეწარმეობა

Χ

ბიზნეს სამართალი

Χ

ფიზიკური პირების
კონტროლი

Χ

საბაჟო დოკუმენტაცია

Χ

Χ

საქონლისა და
სატრანსპორტო
საშუალებების კონტროლი

Χ

Χ

საბაჟო გადასახდელები

Χ

Χ

საბაჟო ღირებულების
განსაზღვრა

Χ

Χ

საბაჟო დეკლარირება

Χ

Χ

სასწავლო პრაქტიკა

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

საწარმოო პრაქტიკა

Χ

Χ

Χ

Χ

X. სასწავლო გეგმა
საათების განაწილება

სულ საათების რაოდენობა

დამოუკიდებელი საათები

დასკვნითი შეფასება

შუალედური/

საწარმოო პრაქტიკა

სასწავლო პრაქტიკა

ლაბორატორიული

ს ა გ ნ ე ბ ი

ლექცია/პრაქტიკული

#

კრედიტების რაოდენობა

საკონტაქტო საათები

1

ინგლისური ენა

6

90

6

54

150

2

მეწარმეობა

4

60

6

34

100

3

ბიზნეს სამართალი

5

75

6

44

125

4

ფიზიკური პირების
კონტროლი

2

30

4

16

50

5

საბაჟო დოკუმენტაცია

2

30

5

15

50

6

საქონლისა და
სატრანსპორტო
საშუალებების კონტროლი

5

75

6

44

125

7

საბაჟო გადასახდელები

3

45

5

25

75

8

საბაჟო ღირებულების
განსაზღვრა

3

45

5

25

75

9

საბაჟო დეკლარირება

6

90

6

54

150

8

-

475

117

8

-

125

117

65

311

1500

10 სასწავლო პრაქტიკა

19

11 საწარმოო პრაქტიკა

5

სულ

60

467

540

467

XI. პროგრამის განხორციელების სპეციფიკა
(იხილეთ დანართი 1)
XII. სწავლების მეთოდები
წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში გამოყენებული სწავლების მეთოდებია:


ლექცია



დემონსტრირება



პრაქტიკული მეცადინეობა



ჯგუფში მუშაობა

ასევე შესაბამისი კომპეტენციების განვითარებისათვის ადეკვატური სწავლების სხვა
მეთოდები. სწავლების კონკრეტული მეთოდები განსავითარებელი სწავლის შედეგების
სპეციფიკიდან გამომდინარე, გაწერილია შესაბამის სილაბუსში.
XIII. პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება
კრედიტების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სილაბუსით გათვალისწინებული სწავლის
შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით:
(A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი
(B) ძალიან კარგი - მასიმალური შეფასების 81-90 %
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 %
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 %
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 %
უარყოფითი შეფასებებია:
(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.
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით
გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში.
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია.
დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის მიერ
ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის
ითვალისწინებს:

მიღწეული სწავლის შედეგების
საფუძველზე შეფასება. შეფასება

ა) შუალედურ შეფასებას;
ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას.
შუალედური და დასკვნითი გამოცდის შედეგი დადებითად ითვლება, თუ სტუდენტმა
გადალახა ა მ გამოცდისათვის
გამოყოფილი ქულების 50%-იანი ზღვარი.
პროგრამის ცალკეულ კომპონენტში გამოყენებული შეფასების
კრიტერიუმები დეტალურადაა გაწერილი შესაბამის სილაბუსებში.

ფორმები

და

XI V. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი
ადამიანური რესურსის შესახებ

კურსი/მოდული/საგანი

სახელი, გვარი

კვალიფიკაცია

ინგლისური ენა

ციცინო ქამაშიძე

ინგლ. ენის მასწავლებელი

მეწარმეობა

იზოლდა ხალვაში

ეკონომისტ-მენეჯერი

ბიზნეს სამართალი

ნინო კაცაძე

მაგისტრი, მებაჟე-ოფიცერი

ფიზიკური პირების კონტროლი

ირინა ღაღანიძე

მაგისტრი, მებაჟე-ოფიცერი

საბაჟო დოკუმენტაცია

ირინა ღაღანიძე

მაგისტრი, მებაჟე-ოფიცერი

საქონლისა და სატრანსპორტო
საშუალებების კონტროლი

ირინა ღაღანიძე

მაგისტრი, მებაჟე-ოფიცერი

საბაჟო გადასახდელები

ნატო ურუშაძე

მაგისტრი, მებაჟე-ოფიცერი

საბაჟო ღირებულების
განსაზღვრა

ნატო ურუშაძე

მაგისტრი, მებაჟე-ოფიცერი

საბაჟო დეკლარირება

ირინა ღაღანიძე

მაგისტრი, მებაჟე-ოფიცერი

სასწავლო პრაქტიკა

ნატო ურუშაძე

მაგისტრი, მებაჟე-ოფიცერი

საწარმოო პრაქტიკა

ნატო ურუშაძე

მაგისტრი, მებაჟე-ოფიცერი

XV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი
მატერიალური რესურსის შესახებ:

საგანმანათლებლო პროცესის განხორციელებისათვის გამოიყენება შპს ,,ბათუმის
დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის” მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა: აუდიტორიები,
კომპიუტერული კაბინეტი, ინვენტარი. კომპიუტერული კლასი ჩართულია ინტერნეტში,
კომპიუტერები გამართულია eCustoms პროგრამაში მუშაობისათვის. პროფესიული
სტუდენტები ისარგებლებენ სპეციალური ლიტერატურით უზრუნველყოფილი
ბიბლიოთეკით.
სტუდენტების პროფესიული დაოსტატების მიზნით გათვალისწინებულია
სასწავლო პრაქტიკის გავლა, რომლისთვისაც გამოყენებული იქნება პროგრამა eCustoms -ით
უზრუნველყოფილი კომპიუტერული კაბინეტი, სადაც პროფესიული სტუდენტები
განახორციელებენ საბაჟო სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი დოკუმენტაციის
შედგენას, შაბლონების სწორად შევსებას, ინტერნეტის გამოყენებას პროფესიულ
საქმიანობასთან დაკავშირებით.
საწარმოო პრაქტიკას უზრუნველყოფს შემოსავლების სამსახური სათანადო
კანონმდებლობისა და წესების დაცვით. საწარმოო პრაქტიკას უხელმძღვანელებს სგპ
,,ბათუმის პორტის” მებაჟე-ოფიცერი ნატო ურუშაძე.

XVI.

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა

საბაჟო წარმომადგენლის მეოთხე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამის წარმატებულად დამთავრების შემდეგ, სტუდენტს საშუალება ეძლევა სწავლა
გააგრძელოს საბაჟო წარმომადგენლის მეხუთე საფეხურის პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამით.

XVII. ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ:
ნატო ურუშაძე - საბაჟო გამშვები პუნქტის ,,ბათუმის პორტის” მებაჟე-ოფიცერი;
აქვს საბაჟო სფეროში საქმიანობის 11 წლიანი გამოცდილება.
2011 წლიდან შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელ უნივერსიტეტში” მოწვეულია პროფესიული
მასწავლებლის პოზიციაზე.
საკონტაქტო ტელ: 577-05-31-14
ელ ფოსტა: nato.urushadze6@gmail.com

