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პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა      
ძრავის შეკეთება

სარეგისტრაციო ნომერი:  07119 -პ

პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:  მესამე

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  საბაზო განათლება

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:  პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს 
შეუძლია დასაქმდეს როგორც საშუალო ისე მცირე საწარმოსა და მსხვილ კომპანიაში, ასევე შეუძლია 
დააფუძნოს კერძო სახელოსნო და იმუშაოს კერძო შეკვეთებზე დიზელიანი საგზაო და მოტორიანი  
ტრანსპორტის ძრავის  მექანიკოსის, ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალების აირის და საწვავის 
სისტემის ტექნიკოსის  მიმართულებებით.

პროგრამის მიზანი:   სატრანსპორტო სფეროსთვის  მოამზადოს  ძრავის შემკეთებელი, რომელიც 
ასრულებს ძრავის დიაგნოსტირებასა და შეკეთებასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს  შრომის 
უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის წესების გათვალისწინებით.

საერთო სწავლის შედეგები:   

1. მოახდინოს სატრანსპორტო საშუალებების, დაკიდების სისტემის საჭით მართვისა და სამუხრუჭე 
სისტემების, ტრანსმისიის და შიგაწვის ძრავების კლასიფიცირება;
2. შეარჩიოს სათადარიგო ნაწილები;
3. დაიცვას საგზაო მოძრაობის წესები;
4. ჩაატაროს ზოგადი ელექტროტექნიკური და ელექტრონული გაზომვები;
5. წარმართოს საქმიანობა შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი წესების 
გათვალისწინებით;
6. წარმართოს დამკვეთთან ეფექტური კომუნიკაცია;

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:  საბაზო პროფესიული კავლიფიკაცია მსუბუქი 
ავტომობილის შეკეთებაში

• საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ;
• ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო;
• სტანდარტი- ძრავის შემკეთებელი;
• ჩარჩო დოკუმენტი  - „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და სპეცდანიშნულების    
 ავტოტრანსპორტის  სერვისი“
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სწავლის შედეგები მსუბუქი ავტომობილის შეკეთების მიმართულებით;   

1. მოახდინოს დაკიდების, საჭით მართვის, სამუხრუჭე სისტემის კლასიფიკაცია;
2. წაიკითხოს და გაანალიზოს ბლოკ სქემები და პრინციპული სქემები;
3. მოახდინოს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, გადაცემათა კოლოფების, წამყვანი ხიდებისა და 
ამძრავების კლასიფიკაცია მუშაობის პრინციპების მიხედვით;
4. მოახდინოს შიგაწვის ძრავების კლასიფიკაცია აგებულების, ცილინდრების განლაგების, საწვავის 
ტიპებისა და ჰაერის მიწოდების სისტემის მიხედვით;
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სწავლის შედეგები კონცენტრაციისთვის ძრავის შეკეთება;
  
1. განახორციელოს ძრავას საწვავით კვების სისტემების, ძრავას მექანიზმების, ძრავას 
გაგრილება-შეზეთვის სისტემის სერვისი;
2. მოახდინოს ძრავას ზოგადი დიაგნოსტირება;
3.  ამოიღოს   და  ჩადას ძრავა;

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 
  
• მოცულობა:   58   კრედიტი,   არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 73 კრედიტი;
• სავარაუდო ხანგრძლივობა:  40 კვირა

პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები: 

ზოგადი მოდულები საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციისათვის 

მოდულის დასახელება კრედიტი

მეწარმეობა 1

ინფორმაციული წიგნიერება  1

რაოდენობრივი წიგნიერება

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

სამოქალაქო განათლება

უცხოური ენა

ქართული ენა 

ჯამი:

1

2

3

4
5
6

7

2

3

2

3
3
4

17

საერთო პროფესიული მოდულები

მოდულის დასახელება

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების კლასიფიკაცია

შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები

დამკვეთთან ურთიერთობა

საზეინკლო საქმის საფუძვლები

გაცნობითი პრაქტიკა - ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებისა და სპეცდანიშნულების ავტოტრანსპორტის სერვისები

ჯამი:

8

9

10

11
12

13

2

3

4

2
4

2

17

კრედიტი



პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები: 

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთება - პროფესიული  მოდულები

მოდულის დასახელება კრედიტი

ტრანსმისიის კლასიფიკაცია

დაკიდების სისტემის საჭით მართვის და სამუხრუჭე სისტემის კლასიფიკაცია

ტექნიკური უცხო ენა და სიმბოლოები

შიდაწვის ძრავების კლასიფიკაცია

ძრავის ზოგადი დიაგნოსტირება

ძრავის მოხსნა-დაყენება

ძრავის საწვავით კვების სისტემების სერვისი

ძრავის მექანიზმების სერვისი

ძრავის შეზეთვა-გაგრილების სერვისი

ჯამი:

14

#

15

16

17

18

19

20
21

22

2

3

2

3

2

3

3
4

2
14
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პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა      
სავალი ნაწილის  შეკეთება 

სარეგისტრაციო ნომერი: 07119-პ

სავალი ნაწილის  შეკეთება 5

0322 26 44 46
www.tegetaacademy.edu.ge
ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი №129

პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:  მესამე

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  საბაზო განათლება

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:  პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს 
შეუძლია დასაქმდეს როგორც  საშუალო ისე მცირე საწარმოსა  და  მსხვილ კომპანიაში, ასევე 
შეუძლია დააფუძნოს კერძო სახელოსნო და იმუშაოს კერძო შეკვეთებზე   ავტომობილის სამუხრუჭე, 
დაკიდების,  საჭით მართვის  სიტემების,  წამყვანი ხიდებისა და ამძრავებისა და გადაცემათა კოლოფის 
სერვისში;

პროგრამის მიზანი:   სატრანსპორტო სფეროსთვის  მოამზადოს  სავალი ნაწილის  შემკეთებელი, 
რომელიც ასრულებს  სამუხრუჭე სისტემების დაკიდების, საჭით მართვის, წამყვანი ხიდებისა და 
ამძრავების შეკეთებასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს  შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის 
წესების გათვალისწინებით.

საერთო სწავლის შედეგები:   

1. მოახდინოს სატრანსპორტო საშუალებების, დაკიდების სისტემის საჭით მართვისა და სამუხრუჭე 
სისტემების, ტრანსმისიის და შიგაწვის ძრავების კლასიფიცირება;
2. შეარჩიოს სათადარიგო ნაწილები;
3. დაიცვას საგზაო მოძრაობის წესები;
4. ჩაატაროს ზოგადი ელექტროტექნიკური და ელექტრონული გაზომვები;
5. წარმართოს საქმიანობა შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი წესების 
გათვალისწინებით;
6. წარმართოს დამკვეთთან ეფექტური კომუნიკაცია;

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:   საბაზო  პროფესიული კვალიფიკაცია  მსუბუქი  
ავტომობილის  შეკეთებაში

• საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ;
• ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო;
• სტანდარტი- სავალი ნაწილის შემკეთებელი;
• ჩარჩო დოკუმენტი  - „  ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და სპეცდანიშნულების   
       ავტოტრანსპორტის  სერვისი“

სწავლის შედეგები მსუბუქი ავტომობილის შეკეთების მიმართულებით;   

1. მოახდინოს დაკიდების, საჭით მართვის, სამუხრუჭე სისტემის კლასიფიკაცია;
2. წაიკითხოს და გაანალიზოს ბლოკ სქემები და პრინციპული სქემები;
3. მოახდინოს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, გადაცემათა კოლოფების, წამყვანი ხიდებისა და 
ამძრავების კლასიფიკაცია მუშაობის პრინციპების მიხედვით;
4. მოახდინოს შიგაწვის ძრავების კლასიფიკაცია აგებულების, ცილინდრების განლაგების, საწვავის 
ტიპებისა და ჰაერის მიწოდების სისტემის მიხედვით;



სწავლის შედეგები კონცენტრაციისთვის  სავალი ნაწილის შეკეთება;
  
1. განახორციელოს ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის, დაკიდების სისტემის, საჭით მართვის 
სისტემების, წამყვანი  ხიდებისა და ამძრავების სერვისი;
2. მოხსნას და დააყენოს გადაცემათა კოლფი;

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 
  
• მოცულობა:   59  კრედიტი, არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის  74 კრედიტი;
• სავარაუდო ხანგრძლივობა:  41 კვირა
• შენიშვნა: მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ ჩარიცხული პირებისთვის,  
 რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ  
 საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება  იწყება  ქართული  ენის მოდულით.

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა      
სავალი ნაწილის შეკეთება 

სარეგისტრაციო ნომერი: 07119-პ
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პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები: 

ზოგადი მოდულები საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციისათვის 

მოდულის დასახელება კრედიტი

მეწარმეობა 1

ინფორმაციული წიგნიერება  1

რაოდენობრივი წიგნიერება

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

სამოქალაქო განათლება

უცხოური ენა

ქართული ენა 

ჯამი:

1

2

3

4
5
6

7

2

3

2

3
3
4

17

საერთო პროფესიული მოდულები

მოდულის დასახელება

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების კლასიფიკაცია

შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები

დამკვეთთან ურთიერთობა

საზეინკლო საქმის საფუძვლები

გაცნობითი პრაქტიკა - ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებისა და სპეცდანიშნულების ავტოტრანსპორტის სერვისები

ჯამი:

8

9

10

11
12

13

2

3

4

2
4

2

17

კრედიტი



პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა      
სავალი ნაწილის შეკეთება 

სარეგისტრაციო ნომერი: 07119-პ
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პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები: 

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთება - პროფესიული  მოდულები

მოდულის დასახელება კრედიტი

ტრანსმისიის კლასიფიკაცია

დაკიდების სისტემის საჭით მართვის და სამუხრუჭე სისტემის კლასიფიკაცია

ტექნიკური უცხო ენა და სიმბოლოები

შიდაწვის ძრავების კლასიფიკაცია

ჯამი

ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის სერვისი

გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება

დაკიდების სისტემის სერვისი

საჭით მართვის მექანიზმის და გამაძლიერებელი სისტემების სერვისი

ჯამი:

14

#

15

16

17

18

19
20

21

2

3

2

3

10

3

2
4

3
წამყვანი ხიდები და ამძრავები22 3
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კონცენტრაცია -  სავალი ნაწილის შეკეთება - მოდულები



პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა      
ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება  

სარეგისტრაციო ნომერი:  07119 -პ

პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:  მესამე

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  საბაზო განათლება

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:  პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს 
შეუძლია დასაქმდეს როგორც მსხვილ, საშუალო ისე მცირე საწარმოში, ასევე მსხვილ კომპანიაში   
ასევე შეუძლია დააფუძნოს კერძო სახელოსნო და იმუშაოს კერძო შეკვეთებზე ავტოტრანსპორტის   
ელექტრო   და   ელექტრონული   სისტემების   სერვისის  მიმართულებით;

პროგრამის მიზანი:    სატრანსპორტო სფეროსთვის  მოამზადოს  ელექტრონული სისტემების  
შემკეთებელი, რომელიც ასრულებს  ავტომატური და ვარიატორული გადაცემათა კოლოფების 
ელექტრონული სისტემების, ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის ელექტრონული მართვის, ბენზინზე 
და აირის საწვავზე მომუშავე ძრავის ელექტრონული ანთების სისტემის, გათბობა-კონდიცირების 
ელექტრონული სისტემების, დაკიდების ელექტრონული მართვის სისტემების, დამუხტვა გაშვების 
სისტემების სერვისის   სამუშაოებს  შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის წესების 
გათვალისწინებით.

სწავლის შედეგები:  პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

საერთო სწავლის შედეგები:
1. მოახდინოს სატრანსპორტო საშუალებების, დაკიდების სისტემის საჭით მართვისა და სამუხრუჭე 
სისტემების, ტრანსმისიის და შიგაწვის ძრავების კლასიფიცირება;
2. შეარჩიოს სათადარიგო ნაწილები;
3. დაიცვას საგზაო მოძრაობის წესები;
4. ჩაატაროს ზოგადი ელექტროტექნიკური და ელექტრონული გაზომვები;
5. წარმართოს საქმიანობა შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი წესების    
 გათვალისწინებით;
6. წარმართოს დამკვეთთან ეფექტური კომუნიკაცია;

 სწავლის შედეგები მსუბუქი ავტომობილის შეკეთების მიმართულებით;

1. მოახდინოს დაკიდების, საჭით მართვის, სამუხრუჭე სისტემის კლასიფიკაცია;
2. წაიკითხოს და გაანალიზოს ბლოკ სქემები და პრინციპული სქემები;
3. მოახდინოს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, გადაცემათა კოლოფების, წამყვანი ხიდებისა და  
 ამძრავების კლასიფიკაცია მუშაობის პრინციპების მიხედვით;
4. მოახდინოს შიგაწვის ძრავების კლასიფიკაცია აგებულების, ცილინდრების განლაგების, საწვავის  
 ტიპებისა და ჰაერის მიწოდების სისტემის მიხედვით;

მისანიჭებელი   პროფესიული    კვალიფიკაცია:   საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მსუბუქი 
ავტომობილის შეკეთებაში 
საკანონმდებლო ბაზა:
• ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო;
• საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ;
• სტანდარტი- ელექტრონული სისტემების შემკეთებელი;
• ჩარჩო დოკუმენტი  - „  ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და სპეცდანიშნულების    
 ავტოტრანსპორტის  სერვისი“
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პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები: 

ზოგადი მოდულები საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციისათვის 

მოდულის დასახელება კრედიტი

მეწარმეობა 1

ინფორმაციული წიგნიერება  1

რაოდენობრივი წიგნიერება

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

სამოქალაქო განათლება

უცხოური ენა

ქართული ენა 

ჯამი:

1

2

3

4
5
6

7

2

3

2

3
3
4

17

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა      
ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება  

სარეგისტრაციო ნომერი:  07119 -პ

სწავლის შედეგებები კონცენტრაციისთვის „ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება“

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

მოცულობა: 82   კრედიტი;  არაქართულენოვანი სტუდენტების  შემთხვევაში  პროგრამის  მოცულობა  
97 კრედიტი;
სავარაუდო ხანგრძლივობა:  ზოგადი მოდულები და  სავალდებულო პროფესიული მოდულები
ხორციელდება კოლეჯის ბაზაზე, ხოლო სამუშაოზე დაფუძნებული/პრაქტიკული სწავლის შედეგების 
მიღწევა ხორციელდება საწარმოში. სწავლის თეორიული და პრაქტიკული ეტაპების ჯამური
ხანგრძლივობაა 2 წელი. 

 

1. წაიკითხოს ელექტრონული ნახაზები;
2. გამოიყენოს სარჩილავი სადგური;
3. განახორციელოს საჭის მექანიზმის ელექტრონული მართვის სისტემის სერვისი;
4. განახორციელოს  ძრავას ჰაერით  და საწვავით კვების ელექტრონული სისტემის სერვისი;
5. განახორციელოს  ძრავას შეზეთვა- გაგრილების ელექტრონული სისტემების სერვისი;
6. განახორციელოს უსაფრთხოებისა და გატაცების საწინააღმდეგო სისტემის სერვისი; 
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პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები: 

საერთო პროფესიული მოდულები

მოდულის დასახელება

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების კლასიფიკაცია

შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები

დამკვეთთან ურთიერთობა

საზეინკლო საქმის საფუძვლები

გაცნობითი პრაქტიკა - ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებისა და სპეცდანიშნულების ავტოტრანსპორტის სერვისები

ჯამი:

8

9

10

11
12

13

2

3

4

2
4

2

17

კრედიტი

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთება - პროფესიული  მოდულები

მოდულის დასახელება კრედიტი

ტრანსმისიის კლასიფიკაცია

დაკიდების სისტემის საჭით მართვის და სამუხრუჭე სისტემის კლასიფიკაცია

ტექნიკური უცხო ენა და სიმბოლოები

შიდაწვის ძრავების კლასიფიკაცია

ჯამი

ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის ელექტრონული მართვის სერვისი

ავტომატური და  ვარიატორული გადაცემათა კოლოფების
ელექტრონული სისტემების სერვისი

გათბობა-კონდიცირების ელექტრული და ელექტრონული სისტემების სერვისი

დაკიდების ელექტრონული მართვის სისტემის სერვისი

1

#

2

3

4

1

2

4

5

2

3

2

3

10

3

3

ბენზინსა და აირის საწვავზე მომუშავე ძრავას
ელექტრონული ანთების სისტემის სერვისი

3 3

3

2
დამუხტვა-გაშვების სისტემის სერვისი6 2
ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა7 4
სარჩილავი სადგურის გამოყენება8 1

კონცენტრაცია -  სავალი ნაწილის შეკეთება - მოდულები

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა      
ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება  

სარეგისტრაციო ნომერი:  07119 -პ
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საჭის მექანიზმის ელექტრონული მართვის სისტემების სერვისი

ძრავას ჰაერით და  საწვავით  კვების ელექტრული
და ელექტრონული სისტემების  სერვისი

უსაფრთხოებისა და გატაცების საწინააღმდეგო სისტემების სერვისი

ელექტრო და ჰიბრიდული ავტომობილების სერვისი

9

10

12

13

2

4

11 2

3

4

მექანიკურ გადაცემათა კოლოფების, გადაბმულობის და გამანაწილებელი 
კოლოფების ელექტრონული  მართვის სისტემის  სერვისი

14 2

38

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამა      
ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება  

სარეგისტრაციო ნომერი:  07119 -პ
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ძრავას შეზეთვა-გაგრილების ელექტრონული სისტემის სერვისი



ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახური  -  აკადემიაში არსებობს სტრუქტურული 
ერთეული  ტრენინგებისა  და  კარიერული განვითარებისთვის. სამსახური  დაინტერესებულ პირებს 
ეხმარება  საავტომობილო სერვისების მიმართულებით  ტრენინგების ორგანიზებასა და  სასურველი 
მიმართულებით კარიერული   განვითარების მიმართულების ტრენინგებში ჩართვით. ამ მიზნით, 
თეგეტა აკადემიაში   გარკვეული პერიოდულობით  წამყვანი ბრენდული  საავტომობილო  კომპანიების  
წარმომადგენლების მიერ  ტარდება  ტრენინგები, რაც ასევე ემსახურება სტუდენტთა  საჭიროებაზე 
დამყარებული პრაქტიკული უნარების განვითარებას, ასვე   სამსახური უწევს კონსულტაციებს და 
ზრუნავს  სტუდენტთა და კურსდამთვარებულთა  დასაქმებაზე. ამ მიზნით აკადემიის ყველა 
კურსდამთავრებული  აღირიცხება   მონაცემთა ბაზაში, ხოლო  წარჩინებულ სტუდენტებს აძლევს 
საჭიროების  მიხედვით   რეკომენდაციას   საავტომობილო სფეროს  პარტნიორ ორგანიზაციებში  
დასაქმებისთვის.
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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 
მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით;
1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.
2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 
პრინციპების გამოყენებით.
3. 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.
4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს 
უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის 
დასრულებამდე.
5. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალტერნატიული ჩამონათვალი 
მოცემულია შესაბამის მოდულში. 
6. შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა 
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე 
დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს შპს თეგეტა აკადემიის პრეროგატივას. 
პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული 
კრედიტები და ჩააბაროს შუალედური და საკვალიფიკაციო  გამოცდები.

პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგების 
მიღწევების  დადასტურება და კრედიტების  მინიჭება

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:



სამედიცინო  მომსახურებისთვის   -  თეგეტა აკადემიაში  სტუდენტთათვის  ფუნქციონირებს  
სპეციალურად აღჭურვილი  სამედიცინო  ოთახი  სადაც  პროფესიულ სტუდენტებს, საჭიროების 
შემთხვევაში, შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ პირველადი სამედიცინო დახმარება სპეციალურად 
მოწყობილ სივრცეში ასევე   პირველადი სამედიცინო  დახმარებისთვის  საჭირო  მედიკამენტები. 
აღნიშნული სერვისი  ემსახურება სტუდენტთა და პერსონალის ჯანმრთელობას და  უსაფრთხო 
სასწავლო გარემოს შექმნას, ასევე საჭიროების შემთხვევაში დახმარებას უწევს შშმ/სსსმ პირებს.

სოციალური პასუხისმგებლობა  -  თუ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის
მსურველი აპლიკანტი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში საარსებო შემწეობის მიმღები 
პირია, მისი რეიტინგული ქულა განისაზღვრება მისაღებ გამოცდებზე შეფასების შედეგად მიღებული
ქულის 1.1 კოეფიციენტზე გამრავლებით.  გარდა ამისა, სპეციალური საგანანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე აპლიკანტებს შესაძლებლობა აქვთ აკადემიაში ჩაირიცხონ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული
ოდენობის ზემოთ გამოცხადებული მისაღები ადგილების 15%-ის ფარგლებში.

სერვისი შშმ პირებისათვის  - თეგეტა აკადემიაში შექმნილია სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტებისათვის განათლების მისაღებად  
და მათი  საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის შესაბამისი  პირობები,  შენობის მიმდებარედ და შიგნით 
უსაფრთხოდ გადაადგილების  შესაძლებლობა;

საბიბლიოთეკო სერვისები  -   თეგეტა  აკადემია  გეგმავს მხოლოდ   საავტომობილო მიმართულების  
პროფესიული პროგრამების განხორციელებას,  ბიბლიოთეკაში  საავტომობილო სფეროში არსებული 
სასწავლო რესურსი  ხელმისაწვდომია  ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის.  თეგეტა აკადემიას    
გააჩნია  სპეციალურად მოწყობილი სივრცე ბიბლიოთეკისთვის, აკადემიის  საბიბლიოთეკო  ფონდი  
მოიცავს როგორც ციფრულ ასევე ელექტრონულ მატარებლებზე არსებულ ინფორმაციას და 
ინტერნეტრესურსებს,  ხელმისაწვდომია  ნაბეჭდი და  ელექტრონული ფორმით საატომობილო 
ბრენდული კომპანიებისა და ქარხანამწარმოებლების რეკომენდაციების კრებულები, ინსტრუქციები. 
სამკითხველო დარბაზში განთავსებულია ინდივიდუალური სამუშაო მაგიდები და ინტერნეტში 
ჩართული კომპიუტერები. საბიბლიოთეკო სივრცეში შესაძლებელია მასალების დასკანერება, ასლების 
გადაღება და ამობეჭდვა.  ბიბლიოთეკის გაუმართავ მუშაობას უძღვება გამოცდილი და კვალიფიციური 
ბიბლიოთეკარი, ბიბლიოთეკა მუშაობს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა 10.00 დან 18.00 საათამდე. 

უკაბელო ინტერნეტით შეუფერხებელი სარგებლობა სტუდენტებს შეუძლიათ ბიბლიოთეკასა და 
თეგეტა აკადემიის მთელ ტერიტორიაზე.

კვების სერვისები - თგეტა აკადემია, ხარისხიან სწავლებასთან ერთად სტუდენტებს აძლევს    
დასვნებისა და კვების  შესაძლებლობას   თანამედროვე ინფრასტრუქტურით აღჭურვილ  თეგეტა 
აკადემიის  სასადილო ოთახში, სადაც სტუდენტებს  შეუძლიათ მცირე ლანჩის  თავად  მომზადება,  
გარდა ამისა,   ტერიტორიაზე  ფუნქციონირებს კაფეტერია, სადაც შეუძლიათ შეიძინონ მზა  საკვები.

თეგეტა აკადემია  სტუდენტური  ცხოვრების აქტივაციის მიზნით   გეგმავს   სპორტულ ღონისძიებებს  
ფეხბურთში, კარტინგის   ტრადიციულ  შეჯიბრს,  პროფესიულ შეჯიბრებებს, ექსკურსიებს, 
ინტელექტუალურ, გასართბ  და სხვა ღონისძიებებს. 
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დაცვის სამსახური  -  თეგეტა აკადემიის შიდა და გარე პერიმეტრი კონტროლდება გადახვევის 
ფუნქციით აღჭურვილი  სათვალთავლო კამერების მეშვეობით, გარდა ამისა,  აკადემიაში არსებობს 
უსაფრთხოების  სამსახური, რომელიც   უზრუნველყოფს  დაწესებულების  შენობის დაცვას, ასევე  
ემსახურება უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნას და საჭიროების შემთხვევაში დახმარებას უწევს 
შშმ/სსსმ პირებს. გარდა ამისა, უსაფრთხოების ნორმების კონტროლის  მიზნით  ატარებს  სიმულაციურ  
ხანძარსაწინააღმდეგო  ღონისძიებებს, უზრუნველყოფს უსაფრთხო სასწავლო გარემოს  შექმნას;

ავტოსადგომი - თეგეტა   აკადემიას   აქვს  სპეციალური ავტოსადგომი, რომელიც სამუშაო საათებში 
ხელმისაწვდომია  სტუდენტებისათვის, მ.შ. სსსმ/შშმ   პირთათვის  გამოყოფილია   სპეციალური 
სადგომი.  
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