1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდებაქართულ და ინგლისურ ენაზე მევენახეობა და მეღვინეობა/
2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - უმაღლესი პროფესიული
კვალიფიკაცია მევენახეობა და მეღვინეობაში/Higher Vocational Qualification in Viticulture and
Winemaking
აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით
განეკუთვნება დეტალურ სფეროებს:
ა) ,,მემცენარეობა და მეცხოველეობა“, კოდი 0811, აღმწერი -„შეისწავლის მცენარეული კულტურების

მოყვანს, მოვლასა და მოსავლის აღებას; ასევე საძოვრების მოვლას, ცხოველების მოშენებასა და კვებას.
ის მოიცავს ფერმების მართვასა და ფუნქციონირებას და ასევე გადაუმუშავებელი მცენარეული და
ცხოველური პროდუქციის წარმოებას.“
ბ) ,,საკვები პროდუქტების გადამუშავება“, კოდი 0721, აღმწერი - ,,შეისწავლის საკვები პროდუქტებისა და სასმელების გადამუშავებასა და

შეფუთვას, ასევე საკვები პროდუქტების წარმოებისა და დისტრიბუციის დროს გამოყენებულ მოწყობილობებსა და პროცედურებს.“

3. მიზანი
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური მევენახე-მეღვინე, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს
ხარისხის, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. კურსდამთავრებული შეძლებს სანერგეში, ვენახში,
მარანში/მეღვინეობის ქარხანაში მუშაობას - ვენახის გაშენებასა და მოვლას, ყურძნის მოსავლის აღებასა და გადამუშავებას,
ღვინის მოვლის ტექნოლოგიურ პროცესებში მონაწილეობას - შესაბამისი ტექნოლოგიური რუქებისა და პროცესების
მიხედვით, აგროტექნოლოგიური ნორმების დაცვით. სამწლიანი პროგრამის დასრულების შემდეგ მევენახე-მეღვინე
აღჭურვილი იქნება პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული ცოდნითა და უნარებით, გაეცნობა სფეროს ღირებულებებსა და
ეთიკურ ნორმებს.
4.

დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება, სტუდენტის სტატუსის მოპოვება

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები
მევენახეობა და მეღვინეობაში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს საშუალო დონის მენეჯერად
მევენახეობის მეურნეობაში, ღვინის საწარმოებში, მარანში, ფერმერულ მეურნეობაში, საკონსულტაციო/საინფორმაციო ცენტრებში, კომპანიებში
კონსულტანტად, ასევე შეუძლია მართოს საკუთარი საოჯახო კომპანია,იმუშაოს საშუალო დონის მენეჯმენტის დონეზე ნებისმიერ სახელწიფო
და კერძო კომპანიაში, რომლის საქმიანობა მევენახეობასა და მეღვინეობას შეეხება.
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6. სტრუქტურა და მოდულები
პროგრამა ითვალისწინებს 3 ზოგად მოდულს - ჯამური 11 კრედიტის მოცულობით და 18პროფესიულ მოდულს - ჯამური 74 კრედიტის
მოცულობით, ასევე, ითვალისწინებს ერთ არჩევით მოდულს 3 კრედიტის მოცულობით.
მევენახეობა და მეღვინეობაში უმაღლესი პროფესიულ კვალიფიკაციის მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 88 კრედიტი.
პროგრამა განსაზღვრავს ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის ჯამურად 88 კრედიტს, 16 სასწავლო თვე;
არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის ჯამურად 118 კრედიტს 21.5 სასწავლო თვე

სავალდებულო ზოგადი მოდულები

დასახელება

კრედიტი

ინფორმაციული
წიგნიერება 2

3

მეწარმეობა 3

3

უცხოური ენა

5

სავალდებულო პროფესიული მოდულები

დასახელება
გაცნობითი პრაქტიკამევენახემეღვინისათვის
პრაქტიკული
პროექტი-მევენახემეღვინისათვის
მევენახეობის
ბიოლოგიურსამეურნეო
საფუძვლები

კრედიტი

1

არჩევითი
მოდული/მოდულები
დასახელება
ღვინის ტურიზმის
საფუძვლები

კრედიტი

3

5

4

ნიადაგი და ნიადაგის
მოვლა

5

ვაზის მავნებლებსა
და დაავადებებთან
ბრძოლა

3

2

საწარმოს მართვა

6

ვენახის გაშენება და
მოვლა

6

ვაზის კვება
სხვადასხვა ჯიშის
ვაზის ნერგის წარმოება
და ვენახის შევსება
ახალი ნარგავებით
ვენახისა და მარნის
ტექნიკის მართვა,
ტექნიკური
მომსახურება და შენახვა
მოსავლის აღება და
სასაქონლო დამუშავება
ყურძნის გადამუშავება
და ვინიფიკაცია
ღვინის დამუშავების
ქიმიური და
მიკრობიოლოგიური
საფუძვლები

2

5

4

3
6

3

ღვინის მოვლა

4

ღვინის ხარისხის
შემოწმება,
სარეალიზაციოდ
მომზადება და
რეალიზაცია

6

3

სულ

11

ღვინის ტექნოლოგიური
დამუშავება და ჩამოსხმა

4

ყურძნისეული
წარმოშობის სხვა
პროდუქტების
დამზადება

5

ღვინის დეგუსტაცია

2

სულ

74

სულ

3

1. სწავლის შედეგებიპროფესიული სპეციალიზაციის/სპეციალიზაციების გათვალისწინებით
პროგრამისდასრულებისშემდეგპირსშეუძლია:
• სავენახენაკვეთისმომზადებადავენახისგაშენება;
• ახალშენიდამსხმოიარევენახისმოვლა;
• ვენახისმავნებლებსადადაავადებებთანბრძოლის, ასევევაზისკვებაშიპრობლემებისაღმოფხვრისღონისძიებებისგატარება;
• სტრესულიფაქტორებისსაწინააღმდეგოღონისძიებებისგატარება;
• სარწყავ-სადრენაჟოსისტემებისექსპლუატაციადამოვლა;
• ყურძნისმოსავლისაღებადასასაქონლოდამუშავება;
• მეღვინეობისტექნოლოგიურპროცესებშიმონაწილეობა;
• ტექნოლოგიურისქემისმიხედვითღვინისდამუშავება,
ჩამოსასხმელიხაზისმომზადება,
ღვინისჩამოსხმაშიმონაწილეობა,
პროდუქციისდასაწყობება, პროდუქციისრეკლამადაგაყიდვა;
• ღვინისმოვლისტექნოლოგიურისქემებისკონტროლიდამართვა;
• საშუალოზომისსაწარმოსმართვა, დაგეგმვა, ფინანსურიდამატერიალურირესურსებისმართვა.
7. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება
კრედიტი მიენიჭება მიღწეული სწავლის შედეგის დადასტურების შემთხვევაში.
სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებშიც:
ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით (ჩათვლა);
ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება განათლების და მეცნიერების მინისტრის
მიერ დადგენილი წესით;
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გ) სწავლის შედეგებისდადასტურებაშეფასებისგზით.
არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.
განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე
დაფუძნებული)სისტემის გამოყენებას და უშვებს მის ორ ტიპს:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაშიპროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვსპროგრამის
დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის
სახით მოცემულია მოდულებში.
11. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება
პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება სსიპ კოლეჯის ,,აისი“ პრეროგატივაა. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად
პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით
გათვალისწინებული კრედიტები. კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი
კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი კომისია პროფესიულ სტუდენტთა მიერ სასწავლო მოდულებში მიღებული შედეგების საფუძველზე იღებს
გადაწყვეტილებას პროფესიული სტუდენტებისთვის კვალიფიკაციის მინიჭების ან მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ, რის თაობაზე დგება
კომისიის ოქმი.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის, რომელშიც განსაზღვრულია 50% ან მეტი სწავლის შედეგების რეალურ
სამუშაო გარემოში მიღწევა,კვალიფიკაციის მინიჭების დამატებითიპირობაა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება.
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