
                                                  

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

„საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორი“ 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობების განსაზღვრის მეთოდოლოგია 

        1. კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრისას 

მხედველობაში მიიღება A, B და C სასწავლო გარემოში პროფესიულ სტუდენტთა სამუშაო 

ადგილებისა და ტექნიკური აღჭურვილობის რაოდენობა.  

       2. A ტიპის სასწავლო გარემო თეორიული მეცადინეობებისა და ჯგუფური მუშაობისათვის 

არის განკუთვნილი და აღჭურვილია პროფესიული სტუდენტების და პროფესიული 

მასწავლებლის მაგიდებითა და სკამებით, დაფით, კომპიუტერით, პრინტერითა და 

პროექტორით.  

        3. B ტიპის სასწავლო გარემო კომპიუტერული ლაბორატორიაა და აღჭურვილია 

კომპიუტერებით, პრინტერით, სასწავლო მერხებითა და სკამებით, პროექტორით.  

        4. სხვადასხვა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების 

მიზნებისათვის C ტიპის სასწავლო გარემო აღჭურვილია მოდულებში მითითებული 

მატერიალური რესურსით - ინვენტარით.  

        5. დასაშვებია სხავდასხვა პროგრამის მოდულის განხორციელების მიზნებისათვის 

ერთიდაიმავე სივრცის გამოყენება თუ ის თავსებადია სასწავლო გარემოს და ტექნიკური 

აღჭურვილობის ნორმატივების თვალსაზრისით, კვირეული დატვირთვის გათვალისწინებით 

მაქსიმუმ ორცვლიანი მუშაობის რეჟიმში.  

        6. დასაშვებია სასწავლო გარემოს სხვადასხვა მოდელის (A,B და C სასწავლო გარემო) ერთ 

სივრცეში განთავსება.  

        7. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის უმეტესი ნაწილი ითვალისწინებს პრაქტიკის 

კომპონენტს, რომელიც ხორციელდება პრაქტიკის ობიექტზე, ღია სივრცეში, შესაბამისად A 

სასწავლო გარემო ერთ ცვლაში სწავლების შემთხვევაში საშუალოდ დატვირთულია 50%-ით, რაც 

კოლეჯს საშუალებას აძლევს A სასწავლო გარემოში ერთ ცვლაში მიიღოს პროფესიულ 

სტუდენტთა სამუშაო ადგილების ორმაგი, ხოლო ორ ცვლაში - ოთხმაგი რაოდენობა.  

        8. B სასწავლო გარემოში პროფესიული სტუდენტი წლიური 60 კრედიტიდან ითვისებს 

საშუალოდ 3 კრედიტს, შესაბამისად B სასწავლო გარემო ერთ ცვლაში სწავლების შემთხვევაში 



დატვირთულია საშუალოდ 5%-ით, რაც კოლეჯს საშუალებას აძლევს B სასწავლო გარემოში ერთ 

ცვლაში მიიღოს პროფესიულ სტუდენტთა სამუშაო ადგილების ოცმაგი, ხოლო ორ ცვლაში - 

ორმოცმაგი რაოდენობა.  

       9. პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ამ მუხლის მე-7 

და მე-8 პუნქტებით გათვალისწინებულ რაოდენობებს შორის უმცირესს.  

      10. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული 

რაოდენობის განსაზღვრისას მხედველობაში მიიღება C სასწავლო გარემოში პროფესიულ 

სტუდენტთა ადგილების რაოდენობა ან C სასწავლო გარემოს ფართი.  

       11. ოც პროფესიულ სტუდენტზე კოლეჯს ჰყავს მინიმუმ ერთი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი.  

       12. პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრულ ოდენობას განსაზღვრავს ავტორიზაციის საბჭო 

ავტორიზაცის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას კოლეჯის მიერ ცენტრში წარდგენილ 

საავტორიზაციო განაცხადში მითითებული ადგილების რაოდენობის მიხედვით. 




