
 
 

 

 
 

 

 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე -  შედუღება/Welding 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე 

 

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია შედუღებაში / Secondary Vocational Qualification in Welding 

 

აღნიშნული კვალიფიკაციები განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - 

მექანიკა და ლითონის საქმე - კოდი 0715. აღმწერი - „შეისწავლისმანქანების, მექანიკურისაწარმოებისადასისტემების, 

ასეველითონისპროდუქციისდაგეგმვას, პროექტირებას, განვითარებას, წარმოებას, ფუნქციონირებასადამონიტორინგს. 

ისმოიცავსპროდუქციისწარმოებისადამომსახურებისთვისგანკუთვნილიმანქანა - დანადგარებისპროექტირებასადა ფუნქციონირებას. ეს 

დეტალური სფერო ფოკუსირებულია მანქანებზე/მოწყობილობებზე, მექანიკურ სისტემებსა და ლითონის პროდუქციაზე“. 

3. მიზანი 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია უზრუნველყოფს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანი კარდის მომზადება. 

 



 
4. დაშვების წინაპირობები  

 

 სრული ზოგადი განათლება; სტუდენტის სტატუსის მოპოვება. 

 საბაზო ზოგადი განათლება - საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ინტეგრირებული ზოგადი განათლების საშუალო 

საფეხურის სწავლის შედეგების შემთხვევაში; სტუდენტის სტატუსის მოპოვება. 

 „სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV -100/ა“, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა. 

5. დასაქმებისსფერო და შესაძლებლობები 

 შედუღების საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ისეთ პროფესიებზე როგორიცაა - შემდუღებლები და 

აირმჭრელები, რომლებიც ადუღებენ და ჭრიან ლითონის ნაწილებს აირის სანთურის, ელექტრორკალური ან სხვა გამაცხელებელი 

საშუალებების გამოყენებით, შესაბამისად დასაქმების შესაძლებლობებია შესაბამის ორგანიზაციებსა და სფეროში. 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

 საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია შედუღებაში მოიცავს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის  2 ზოგად მოდულს ჯამური 7 

კრედიტის რაოდენობით. 9 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 32 კრედიტის რაოდენობით. 11 პროფესიულ მოდულს ჯამური 40 

კრედიტის რაოდენობით. შედუღებაში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის ქართულენოვანმა პირმა უნდა დააგროვოს 

ჯამურად 79 კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 109 კრედიტი, რომელთაგან ზოგადი 

მოდულების კრედიტებს ემატება ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 (ჯამურად 30 კრედიტი) 

 საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია შედუღებაშიმოიცავს - საბაზო ზოგადი განათლება მქონე პირის შემთხვევაში 6 ზოგად მოდულს 

ჯამური 65 კრედიტის ოდენობით, 9 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 32 კრედიტის რაოდენობით. 11 პროფესიულ მოდულს ჯამური 

40 კრედიტის რაოდენობით. შედუღებაში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის ქართულენოვანმა პირმა უნდა 

დააგროვოს ჯამურად 137 კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 167 კრედიტი, 

რომელთაგან ზოგადი მოდულების კრედიტებს ემატება ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 (ჯამურად 30 კრედიტი) 

 პროგრამის ხანგრძლივობა 

 ქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში - 36 თვე 

 ქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის გარეშე   - 14 თვე 

 არაქართულენოვანთათვის ინტეგრირებულის სასწავლო გეგმის  შემთხვევაში - 41.5 თვე 

 არაქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის გარეშე - 19.5 თვე 

 

 

*არ გაითვალისწინება ისეთ სასწავლო გეგმაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

№ საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის  - ზოგადი მოდულები ( ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის 

შედეგების ინტეგრირების შემთხვევაში) 

კრედიტი 

1 მეწარმეობა 2 * 2 

2 უცხოური ენა 5 

ჯამი: 7 

ზოგადიმოდულები - ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების შემთხვევაში 

კომუნიკაცია ქართულ ენაზე 14 

მათემატიკური წიგნიერება 14 

მეცნიერება და ტექნოლოგიები 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების შესაბამისისწავლის შედეგები 

 

მეწარმეობა 4 

მოქალაქეობა 10 

ჯამი: 60 

№ საერთო პროფესიული მოდულები კრედიტი 

1 ჯანმრთელობის დაცვა და შრომის უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე   4 

2 შედუღების მასალები და მათი მახასიათებლები 4 

3 დარგობრივი კომუნიკაცია 4 

4 ლითონის თერმული დამუშავება 4 

5 შესადუღებელი მასალების ტექნიკური მონაცემების გამოყენება-დოკუმენტირება 4 

6 შედუღების პროცესის მასალების მომზადება 4 

7 ლითონების შედუღება ინერტული (MIG) და აქტიური (MAG) აირის გარემოში 4 

8 შედუღება ვოლფრამის (TIG) ელექტროდით ინერტულ აირში 2 

9 მშრალი შედუღება 2 

ჯამი: 32 

№ საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის  - პროფესიული მოდულები კრედიტი 

1 შედუღების ტექნოლოგიები 4 

2 მასალები და მეტალურგიული პროცესები  4 

3 ხარისხის უზრუნველყოფა შედუღებაში 4 

4 შედუღების პროცესის დაგეგმვა 4 

5 კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება შედუღებაში 4 

6 შედუღების პროექტის მომზადება 4 

7 შედუღების ხარისხის შედეგები 4 

8 ლითონის კონსტრუქციების დამზადება 4 

9 მასალების დაჭრა შედუღებაში 4 

10 ტექნიკური ინფორმაციის გამოყენება და გადაცემა 2 

11 საფრთხეების შეფასება შედუღებაში 2 

ჯამი: 40 



 
კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

 

სწავლის შედეგები საშუალო  პროფესიული კვალიფიკაციის შედუღების მიმართულებით 

 

1. შეადუღოს ლითონის ნაწილები აირისსანთურით,  ელექტრორკალით,  თერმულინაერთებითანსხვამეთოდებით 

2. გამოიყენოს სარჩილავი ტყვიის შემცველი ნაკეთობების (მილების, ზედაპირების და სხვა) შესაკეთებლად 

3. შეაერთოს ლითონის ნაწილები მყარი კომპონენტით 

4. დაჭრას ლითონი აირის სანთურის ან ელექტრორკალის გამოყენებით 

5. შეაერთოს ლითონის ნაწილები   ხელის სარჩილავით, რბილი კომპონენტით 

6. შეარჩიოს თერმული  მომზადების,  მორგების,  შედუღების პროცესის რეჟიმი მასალის არასასურველი დეფორმაციის,   გადახურების,   

გადაგრეხვის,   შეკუმშვის, გაფართოების  აცილების  მიზნით 

7. დაადგინოს დეფექტები და წუნები 

8. შეამოწმოს შესრულებულისამუშაოებისსიზუსტესპეციფიკაციით დადგენილნორმებთანშესაბამისობაზე 

9. უზრუნველყოს შედუღების პროცესების ხარისხიხი 

10. გამოიყენოს კომპიუტერული ტექნოლოგიები შედუღების პროცესების სამართავად 

11. გამოიყენოს და გადასცეს ტექნიკური ინფორმაცია 

12. დაგეგმოს შედუღების პროცესი. 

 

 


