
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ––––        

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი    

წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი     საბჭოსაბჭოსაბჭოსაბჭო    

 

ქ. ბათუმი                            ქ. ბათუმი                            ქ. ბათუმი                            ქ. ბათუმი                                                                                23232323    თებერვალითებერვალითებერვალითებერვალი    2012  2012  2012  2012  წელიწელიწელიწელი    

    

გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება№№№№    3333    

სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ----    ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისსსს    

კვალიფიკაციის ამაღლებისა  კვალიფიკაციის ამაღლებისა  კვალიფიკაციის ამაღლებისა  კვალიფიკაციის ამაღლებისა  და  პროფესიული მომზადების ცენტრისდა  პროფესიული მომზადების ცენტრისდა  პროფესიული მომზადების ცენტრისდა  პროფესიული მომზადების ცენტრის    

საგანმანათლებლო პროგრამების საგანმანათლებლო პროგრამების საგანმანათლებლო პროგრამების საგანმანათლებლო პროგრამების დადადადამტკიცების შესახებმტკიცების შესახებმტკიცების შესახებმტკიცების შესახებ    

    

    
,,ზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსის” 51-ე, 52-ე და 53-ე მუხლების, ,,უმაღლესი განათლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 18-ე მუხლის I პუნქტის, უნივერსიტეტის              წესდების მე-17  

მუხლისა და აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 23 თებერვლის  №110 დადგენილებისსაფუძველზე 

წარმომადგენლობითმა საბჭომგადაწყვიტა:  

 

1.  დამტკიცდეს სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის კვალიფიკაციის 

ამაღლების კურსის საგანმანათლებლო პროგრამები: 

• მულტიმედიური ტექნოლოგიების გამოყენება მუზეუმებში (დანართი№ 1); 

• სამუზეუმო საქმის მენეჯმენტი  (დანართი№ 2); 

• სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი  (დანართი№ 3); 

• კულტურული ტურიზმის გიდი (დანართი№ 4); 
 

            2.  გადაწყვეტილებით იხელმძღვანელოს  კვალიფიკაციის  ამაღლებისა და პროფესიული 

მომზადების ცენტრმა.    

    
   3.    გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი     საბჭოს საბჭოს საბჭოს საბჭოს     

სპიკერითსპიკერითსპიკერითსპიკერით....    მეიშვილიმეიშვილიმეიშვილიმეიშვილი    

 

 

 

 



სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ––––        ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტის    

წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი     საბჭოსსაბჭოსსაბჭოსსაბჭოს        2012012012012 2 2 2 წლის წლის წლის წლის 23 23 23 23 თებერვლისთებერვლისთებერვლისთებერვლის11113333გადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილების    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        დანართი  დანართი  დანართი  დანართი  № 1№ 1№ 1№ 1    

    

    

სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ----    ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი    

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული     

მომზადების ცენტრიმომზადების ცენტრიმომზადების ცენტრიმომზადების ცენტრი    

 

 

 

კვალიფიკაციის კვალიფიკაციის კვალიფიკაციის კვალიფიკაციის ამაღლების კურსის პროგრამაამაღლების კურსის პროგრამაამაღლების კურსის პროგრამაამაღლების კურსის პროგრამა    

    

სპეციალობასპეციალობასპეციალობასპეციალობა:  :  :  :  multimediuriteqnologiebisgamoyenebamultimediuriteqnologiebisgamoyenebamultimediuriteqnologiebisgamoyenebamultimediuriteqnologiebisgamoyeneba    

muzeumebSimuzeumebSimuzeumebSimuzeumebSi    

საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო     
პროგამის ხელმძღვანელიპროგამის ხელმძღვანელიპროგამის ხელმძღვანელიპროგამის ხელმძღვანელი::::ერმილე მესხიაერმილე მესხიაერმილე მესხიაერმილე მესხია    

ბათუმი ბათუმი ბათუმი ბათუმი     

2012 2012 2012 2012     

    

    



პროგრამის პროგრამის პროგრამის პროგრამის 
განმახორციელებელი განმახორციელებელი განმახორციელებელი განმახორციელებელი 

ორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელება    

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო     
უნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტი    

საკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ინფორმაცია    ბათუმი, ფიროსმანის ქ.  № 16    ტელ: 24 43 59;   24 43 68;   24 41 79. 

პროგრამის სახელწოდებაპროგრამის სახელწოდებაპროგრამის სახელწოდებაპროგრამის სახელწოდება    მულტიმედიური ტექნოლოგიების გამოყენება მუზეუმებშიმულტიმედიური ტექნოლოგიების გამოყენება მუზეუმებშიმულტიმედიური ტექნოლოგიების გამოყენება მუზეუმებშიმულტიმედიური ტექნოლოგიების გამოყენება მუზეუმებში    

(მუზეუმის თანამშრომლებისათვის) 

პროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელი    

ერმილე მესხია 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი.  

ტელ: 24 43 59;   593 32 57 96. 

ელ ფოსტა: ermile_mesxia@mail.ru 

სწავლების ენასწავლების ენასწავლების ენასწავლების ენა    ქართული 

პროგრამის აქტუალობაპროგრამის აქტუალობაპროგრამის აქტუალობაპროგრამის აქტუალობა    

       წინამდებარე პროგრამის მომზადება განპირობებულია ქვეყანაში 2004 წლიდან 

მიმდინარე სამუზეუმო რეფორმის ქმედითად განხორციელებისა და სამუზეუმო 

სისტემაში თანამედროვე მულტიმედიური ტექნოლოგიების დანერგვის 

აუცილებლობით. 21-ე საუკუნის მუზეუმების წარმატებული საქმიანობა  

დამოკიდებულია სწორედ ამ დარგის უახლესი მიღწევებისა და საშუალებების   

გაცნობაზე, შესწავლასა და თითოეული მუზეუმის სპეციფიკის გათვალისწინებით 

ეფექტურ დანერგვასა და გამოყენებაზე.  

სამუზეუმო დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციების გავლის შემდეგ  და 

თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით, ხელოვნების 

უნივერსიტეტმა მოამზადა მუზეუმებშიმულტიმედიური ტექნოლოგიების 

გამოყენების პროგრამა.    

       მუზეუმებში დასაქმებულ პირებს შესაძლებლობა ეძლევათ მოკლევადიანი 

კურსის გავლით მიიღონ კვალიფიციური განათლება სამუზეუმო საქმიანობაში 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების საქმეში. 

 

პროგრამის ღირებულებაპროგრამის ღირებულებაპროგრამის ღირებულებაპროგრამის ღირებულება    

საგანმანათლებლო პროგრამის ხარჯები შეადგენს 5540 ლარს. დაკვეთის 

შემთხვევაში პროგრამის ღირებულებას იხდის დამკვეთი. სხვა შემთხვევაში 

ფიზიკური პირის გადასახადის ოდენობა დამოკიდებული იქნება ჯგუფში 

მსმენელთა რაოდენობაზე.  

პროგრამისმოთხოვნებიპროგრამისმოთხოვნებიპროგრამისმოთხოვნებიპროგრამისმოთხოვნები    

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსის  პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვთ 

მუზეუემბში დასაქმებულ მუშაკებს და ამ პროგრამით დაინტერესებულ უმაღლესი 

განათლების მქონე სპეციალისტებს. 

პროგრამისსრულყოფილადათვისებისათვის ჯგუფში 

მსმენელთარაოდენობაარუნდააღემატებოდეს  25 - ს. 

პროგრამის ხანგრძლივობა    პროგრამის ხანგრძლივობა    პროგრამის ხანგრძლივობა    პროგრამის ხანგრძლივობა    

პროგრამის ხანგრძლივობა - 1 თვე, მოიცავს 4 სასწავლო კვირას  და ECTSECTSECTSECTS-ის 10 

კრედიტს.პროგრამის დასრულების შემდგომ კურსდამთავრებულს ეძლევა 

შესაბამისი სერთიფიკატი დანართთან ერთად. სწავლების სრული კურსის 

წარმატებით გავლისა და პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი 

სერთიფიკატის მისაღებად კურსდამთავრებული უნდა აკმაყოფილებდეს  

პროგრამით გათვალისწინებულ შემდეგ მოთხოვნებს:  

1. პროგრამის დასრულება (გავლა) მოითხოვს სასწავლო გეგმის შესაბამისად 

სწავლის განმავლობაში შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი მოცულობის 

შესრულებას და კრედიტების სავალდებულო რაოდენობის დაგროვებას.     

2. პროგრამისდაუფლებისშედეგად, მსმენელმაუნდადააგროვოს ECTS-ისშესაბამისი 

10 კრედიტი.  

პროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათებაპროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათებაპროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათებაპროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათება    

მუზეუმის ახალი ტექნოლოგიების მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამა შედგენილია უცხოეთისა და 

საქართველოს მუზეუმების კვალიფიციურ სპეციალისტთა მიერ მომზადებული თეორიული კვლევებისა და 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით. პროგრამის დისციპლინები შერჩეულია იმ პრინციპით, რომ მსმენელმა 

სრული ინფორმაცია და კვალიფიციური ცოდნა მიიღოს მუზეუმებში მულტიმედიური ტექნოლოგიების 

გამოყენების მეთოდებსა და საშუალებებზე. მსმენელი ვალდებულია პროგრამით გათვალისწინებული ყველა 

საგანი აითვისოს, თეორიული კურსის დასრულების შემდეგ გაიაროს ტესტირება და პრაქტიკა. 

     



პროგრამისმიზანიდაამოცაპროგრამისმიზანიდაამოცაპროგრამისმიზანიდაამოცაპროგრამისმიზანიდაამოცა
ნებინებინებინები    

პროგრამისმიზანია მსმენელმამიიღოს კვალიფიციურიცოდნა მუზეუმებში 

მულტიმედიური ტექნოლოგიების გამოყენების მეთოდებსა და საშუალებებზე, 

გაეცნოს უცხოეთისა და საქართველოს მუზეუმების გამოცდილებასა და მიღწევებს 

ამ მიმართულებით. 

სწავლისშედეგისწავლისშედეგისწავლისშედეგისწავლისშედეგი    
პროგრამის დასრულებისშემდეგ, სპეციალისტი მიიღებს ცოდნას სამუზეუმო 

სფეროში დამკვიდრებულ ახალ, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, გაეცნობა 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მუშაობის ახალ ფორმებსა და მეთოდებს.  

დასაქმებისსფეროები  დასაქმებისსფეროები  დასაქმებისსფეროები  დასაქმებისსფეროები      
პროგრამით არ არის განსაზღვრული დასაქმების ახალი სფერო. პროგრამა 

გათვალისწინებულია მუზეუმებში დასაქმებული სპეციალისტებისათვის. 

მოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმიმოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმიმოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმიმოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმი    

სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის 
საკადრო უზრუნველყოფასაკადრო უზრუნველყოფასაკადრო უზრუნველყოფასაკადრო უზრუნველყოფა    

სპეციალისტის მომზადების პროგრამის რეალიზაცია უზრუნველყოფილი იქნება 

ხელოვნების უნივერსიტეტის, ბათუმის სამუზეუმო დაწესებულებების 

მაღალკვალიფიციური კადრებით. სწავლების პროცესში ჩართული იქნებიან ქ. 

თბილისიდან და უცხოეთიდან მოწვეული სპეციალისტები. 

პროგრამის პროგრამის პროგრამის პროგრამის 
განხორციელებისათვის განხორციელებისათვის განხორციელებისათვის განხორციელებისათვის 
საჭირომატერიალურსაჭირომატერიალურსაჭირომატერიალურსაჭირომატერიალურ----

ტექნიკურიბაზატექნიკურიბაზატექნიკურიბაზატექნიკურიბაზა    

პროგრამაგანხორციელდება ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში. 

სწავლებისპროცესშიგამოყენებული 

იქნებაპრაქტიკულიდალაბორატორიულიმუშაობისათვისგანკუთვნილითანამედრო

ვეტექნიკურიაღჭურვილობადაუახლესიკომპიუტერულიტექნიკა. 

მსმენელიმუშაობისპროცესშიისარგებლებსუნივერსიტეტისბიბლიოთეკით, 

ხელოვნების კაბინეტებით და ინტერნეტით. 

სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის 
სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო----მეთოდური მეთოდური მეთოდური მეთოდური 

უზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფა    

პროგრამის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ყველა დისციპლინის სწავლების 

პროცესი უზრუნველყოფილია შესაბამისი სასწავლო-მეთოდური დოკუმენტაციით: 

დისციპლინის სილაბუსით; ძირითადი სახელმძღვანელოებითა და დამხმარე 

საინფორმაციო წყაროებით; სასწავლო-მეთოდური რეკომენდაციებით.        

შეფასებაშეფასებაშეფასებაშეფასება    
პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა საგანში შეფასება მოხდება ტესტირების 

საშუალებით.პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა საგანში შეფასება მოხები 

პროგრამის მოცულობა პროგრამის მოცულობა პროგრამის მოცულობა პროგრამის მოცულობა 
ECTSECTSECTSECTS    

და სტრუქტურადა სტრუქტურადა სტრუქტურადა სტრუქტურა    

კვალიფიკაციის ამაღლების პროფესიული პროგრამის სასწავლო გეგმა შედგენილია 

თანამედროვე განათლების სფეროში არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით.  

სწავლებისადაშეფასებისსაკრედიტოფორმაშეესაბამებაკრედიტებისტრანსფერისადა

დაგროვებისევროპულისისტემის(ECTS(ECTS(ECTS(ECTS-ის) ) ) ) ძირითადმაჩვენებლებს. 

№№№№    საგანი/მოდულისაგანი/მოდულისაგანი/მოდულისაგანი/მოდული 
კრედკრედკრედკრედ....    
რრრრ----ობაობაობაობა 

საათების რაოდენობასაათების რაოდენობასაათების რაოდენობასაათების რაოდენობა 

სულსულსულსულ    საკონტ.საკონტ.საკონტ.საკონტ.    არასაარასაარასაარასა
კ.კ.კ.კ.    

1 

მუზეუმებში თანამედროვე 

მულტიმედიური ტექნოლოგიების 

გამოყენების ფორმები და მეთოდები  

4 100 40 60 

2 
საზოგადოებასთან მუშაობის თანამედროვე 

მეთოდები და პროგრამები მუზეუმებში 
2 50 20 30 

3 

მულტიმედიური ტექნოლოგიების 

გამოყენება სამუზეუმო გამოფენების 

მოწყობისადაინტერპრეტაციის პროცესში 

2 50 20 30 

4 IT  ტექნოლოგიები 2 50 20 30 

სულსულსულსულ    10101010    250250250250    100100100100    150150150150    

პპპპროგრამის როგრამის როგრამის როგრამის 
ხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვაააა    

№№№№    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება    საათი/დღესაათი/დღესაათი/დღესაათი/დღე    1111სთ. ღირ.სთ. ღირ.სთ. ღირ.სთ. ღირ.    სულსულსულსულ    

1 სპეციალისტის სამუშაო 50 სთ. 12 ლ. 
600 

ლარი 

2 
ქ. თბილისიდან მოწვეული სპეციალისტი 

 
40 სთ. 30 ლ. 

1200 

ლარი 

3 
უცხოეთიდან მოწვეული სპეციალისტი 

 
10 სთ. 100 ლ. 

1000 

ლარი 

 

 

უცხოეთიდან მოწვეული სპეციალისტის 

მგზავრობის ხარჯები 

 

- - 
1340 

ლარი 



4 
მოწვეული სპეციალისტის სასტუმროს 

ხარჯები 
10 დღე 

1 დღე 

100 ლ. 

1000 

ლარი 

5 
პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო 

დამატებითი ტექნიკური ხარჯები 

 

 

400 

ლარი 

სულსულსულსულ    5540 5540 5540 5540 

ლარილარილარილარი    

    

    

 

 

                     სწორია: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ––––        ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტის    

წარმომადგენლობითი  საბჭოსწარმომადგენლობითი  საბჭოსწარმომადგენლობითი  საბჭოსწარმომადგენლობითი  საბჭოს        2012012012012 2 2 2 წლის 23 წლის 23 წლის 23 წლის 23 თებერვლისთებერვლისთებერვლისთებერვლის11113333გადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილების    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                დანართი  დანართი  დანართი  დანართი  № 2№ 2№ 2№ 2    

 

 

სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ----    ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი    

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული     

მომზადების მომზადების მომზადების მომზადების ცენტრიცენტრიცენტრიცენტრი    

 

 

 

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსის პროგრამაკვალიფიკაციის ამაღლების კურსის პროგრამაკვალიფიკაციის ამაღლების კურსის პროგრამაკვალიფიკაციის ამაღლების კურსის პროგრამა    

 

 

სპეციალობასპეციალობასპეციალობასპეციალობა:  :  :  :  samuzeumo saqmis menejmentisamuzeumo saqmis menejmentisamuzeumo saqmis menejmentisamuzeumo saqmis menejmenti    

საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო     
პროგამის ხელმძღვანელიპროგამის ხელმძღვანელიპროგამის ხელმძღვანელიპროგამის ხელმძღვანელი::::ermile mesxiaermile mesxiaermile mesxiaermile mesxia    
    

    

ბათუმი ბათუმი ბათუმი ბათუმი     

2012  2012  2012  2012      

    



პროგრამის პროგრამის პროგრამის პროგრამის 
განმახორციელებელი განმახორციელებელი განმახორციელებელი განმახორციელებელი 

ორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელება    

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო     
უნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტი    

საკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ინფორმაცია    ბათუმი, ფიროსმანის ქ.  № 16    ტელ: 24 43 59;   24 43 68;   24 41 79. 

პროგრამის სახელწოდებაპროგრამის სახელწოდებაპროგრამის სახელწოდებაპროგრამის სახელწოდება    სამუზეუმოსაქმის მენეჯმენტისამუზეუმოსაქმის მენეჯმენტისამუზეუმოსაქმის მენეჯმენტისამუზეუმოსაქმის მენეჯმენტი    

 

პროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელი    ერმილე მესხია 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი.  

ტელ: 24 43 59;   593 32 57 96. 

ელ ფოსტა: ermile_mesxia@mail.ru 

სწავლების ენასწავლების ენასწავლების ენასწავლების ენა    ქართული 

პროგრამის აქტუალობაპროგრამის აქტუალობაპროგრამის აქტუალობაპროგრამის აქტუალობა    

მუზეუმის მენეჯმენტის პროგრამის მომზადების აუცილებლობა განაპირობა 

ქვეყანაში 2004 წლიდან მიმდინარე სამუზეუმო რეფორმის ქმედითად 

განხორციელების აუცილებლობამ დაკვალიფიციური კადრების დეფიციტმააჭარის 

სამუზეუმო სფეროში. დღესდღეობით აჭარის სამუზეუმო დაწესებულებებში 

ძირითადად მუშაობენ ჰუმანიტარული და ხელოვნების დარგის 

კურსდამთავრებულები, რომელთაც სპეციალური განათლება  არ გააჩნიათ, რაც, 

თავისთავად ცხადია, განაპირობებს მუზეუმების საქმიანობის დაბალ ხარისხს და 

შესაბამისად, ამცირებს მუზეუმებისადმი საზოგადოებისინტერესს და 

დამთვალიერებელთა აუდიტორიის გაზრდის შესაძლებლობას. 

ქ. ბათუმში ახალი სამუზეუმო ინსტიტუციებისგახსნა თავისთავად ითხოვს  მათ 

დაკომპლექტებას კვალიფიციური სპეციალისტებით, რაც დღესდღეობით   

პრაქტიკულად შეუძლებელია, ვინაიდანსამუზეუმო საქმის შესწავლა არ არის 

გათვალისწინებულიჰუმანიტარული მიმართულების საგანმანათლებლო 

პროგრამით.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სამუზეუმო დარგის სპეციალისტებთან 

კონსულტაციების შემდეგ, ხელოვნების უნივერსიტეტმა მოამზადა სამუზეუმო 

საქმის მენეჯმენტის კურსის პროგრამა, რომელიც დაინტერესებულ 

პირებს(მუზეუმში ამჟამად მომუშავე სპეციალისტებს)შესაძლებლობას მისცემს 

მოკლევადიანი კურსის გავლით მიიღონ შესაბამისიგანათლება და აიმაღლონ 

კვალიფიკაცია სამუზეუმო საქმის მენეჯმენტის სფეროში  

 

პროგრამის ღირებულებაპროგრამის ღირებულებაპროგრამის ღირებულებაპროგრამის ღირებულება    

საგანმანათლებლო პროგრამის ხარჯები შეადგენს9200 ლარს. დაკვეთის 

შემთხვევაში, პროგრამის ღირებულებას იხდის დამკვეთი. სხვა შემთხვევაში, 

ფიზიკური პირის გადასახადის ოდენობა დამოკიდებული იქნება ჯგუფში 

მსმენელთა რაოდენობაზე.  

 

პროგრამისმოთხოვნებიპროგრამისმოთხოვნებიპროგრამისმოთხოვნებიპროგრამისმოთხოვნები    

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსის  პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს უმაღლესი 

განათლების მქონე, მუზეუმში ამჟამად მომუშავე სპეციალისტს.  

პროგრამისსრულყოფილადათვისებისათვისჯგუფში 

მსმენელთარაოდენობაარუნდააღემატებოდეს  25 - ს. 

 

პროგრამის ხანგრძლივობა    პროგრამის ხანგრძლივობა    პროგრამის ხანგრძლივობა    პროგრამის ხანგრძლივობა    

პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 თვე, რომელიც მოიცავს 12 სასწავლო კვირას  და ECTS-

ის 30 კრედიტს.პროგრამის დასრულების შემდგომ კურსდამთავრებულს  ენიჭება 

მუზეუმის მართვის სპეციალისტის კვალიფიკაცია და ეძლევა შესაბამისი 

სერთიფიკატი დანართთან ერთად. სწავლების სრული კურსის წარმატებით გავლისა 

და პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერთიფიკატის მისაღებად 

კურსდამთავრებული უნდა აკმაყოფილებდეს  პროგრამით გათვალისწინებულ 

მოთხოვნებს:  

1. პროგრამის დასრულება (გავლა) მოითხოვს სასწავლო გეგმის შესაბამისად 

სწავლის განმავლობაში შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი მოცულობის 

შესრულებას და კრედიტების სავალდებულო რაოდენობის დაგროვებას.     

2. პროგრამისდაუფლებისშედეგადმსმენელმაუნდადააგროვოს ECTS-ისშესაბამისი 

30 კრედიტი.  



 

პროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათებაპროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათებაპროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათებაპროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათება    
    

     მუზეუმის მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამა შედგენილია უცხოეთისა და საქართველოს მუზეუმების 

კვალიფიციურ სპეციალისტთა მიერ მომზადებული სახელმძღვანელოებისა და რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით. პროგრამის დისციპლინები შერჩეულია იმ პრინციპით, რომ მსმენელმა სრული ინფორმაცია 

და ცოდნა მიიღოს სამუზეუმო დარგის მართვის სფეროში. პროგრამის ათვისების პროცესში გათვალისწინებულია 

პრაქტიკა ბათუმის მუზეუმებში და სასწავლო-შემეცნებითი ექსკურსია საქართველოს სხვა მუზეუმებში. მსმენელი 

ვალდებულია,აითვისოს პროგრამით გათვალისწინებული ყველა საგანი, ხოლო თეორიული კურსის დასრულების 

შემდეგ, გაიაროს ტესტირება და პრაქტიკა. 

 

პროგრამისმიზანიპროგრამისმიზანიპროგრამისმიზანიპროგრამისმიზანი    
დაამოცანებიდაამოცანებიდაამოცანებიდაამოცანები    

პროგრამისმიზანია მსმენელმამიიღოს კვალიფიციურიცოდნა მუზეუმების მართვის 

ძირითადი ამოცანებისა და მეთოდების შესახებ;გაეცნოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვისა და სამუზეუმო კანონმდებლობის საკითხებს, შეისწავლოს 

მუზეუმების წარმოშობისა და განვითარების ისტორია, მისი როლი და ადგილი 

საზოგადოებაში;გაეცნოს მუზეუმის სტრუქტურის,  

მუზეუმებშიგამოფენებისდაგეგმვისადაინტერპრეტაციის,მუზეუმებშიმულტიმედი

ური ტექნოლოგიების გამოყენების, სამუზეუმოფონდების სისტემატიზაციის, 

მოვლისა და პოპულარიზაციის საკითხებს. 

 

სწავლისშედეგისწავლისშედეგისწავლისშედეგისწავლისშედეგი    

პროგრამის დასრულებისშემდეგსპეციალისტიშეიძენს ცოდნას მუზეუმის მართვის, 

ფონდების დამუშავებისა და სისტემატიზაციის, სამუზეუმო პროექტების, 

პასპორტებისა დასაკატალოგო მონაცემებისშედგენის, საზოგადოებასთან მუშაობისა 

და სამუზეუმო კოლექციების პოპულარიზაციის მეთოდების შესახებ 

დასაქმებისსფეროები  დასაქმებისსფეროები  დასაქმებისსფეროები  დასაქმებისსფეროები      
პროგრამით არ არის განსაზღვრული დასაქმების ახალი სფერო. პროგრამა 

გათვალისწინებულია მუზეუმებში დასაქმებული სპეციალისტებისათვის. 

 

    
მოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმიმოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმიმოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმიმოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმი    

    

სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის 
საკადრო უზრუნველყოფასაკადრო უზრუნველყოფასაკადრო უზრუნველყოფასაკადრო უზრუნველყოფა    

სპეციალისტის მომზადების პროგრამის რეალიზაცია უზრუნველყოფილი იქნება 

ხელოვნების უნივერსიტეტის, ბათუმის სამუზეუმო დაწესებულებების 

მაღალკვალიფიციური კადრებით. სწავლების პროცესში ჩართული იქნებიან ქ. 

თბილისიდან და უცხოეთიდან მოწვეული სპეციალისტები. 

პროგრამის პროგრამის პროგრამის პროგრამის 
განხორციელებისათვის განხორციელებისათვის განხორციელებისათვის განხორციელებისათვის 
საჭირომატერიალურსაჭირომატერიალურსაჭირომატერიალურსაჭირომატერიალურ----

ტექნიკურიბაზატექნიკურიბაზატექნიკურიბაზატექნიკურიბაზა    

პროგრამაგანხორციელდება ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში. 

სწავლებისპროცესშიგამოყენებული 

იქნებაპრაქტიკულიდალაბორატორიულიმუშაობისათვისგანკუთვნილითანამედრო

ვეტექნიკურიაღჭურვილობადაუახლესიკომპიუტერულიტექნიკა. 

მსმენელიმუშაობისპროცესშიისარგებლებსუნივერსიტეტისბიბლიოთეკით, 

ხელოვნების კაბინეტებითადა ინტერნეტით. 

სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის 
სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო----მეთოდური მეთოდური მეთოდური მეთოდური 

უზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფა    

პროგრამის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ყოველი დისციპლინის 

სწავლების პროცესი უზრუნველყოფილია შესაბამისი სასწავლო-მეთოდური 

დოკუმენტაციით: დისციპლინის სილაბუსით; ძირითადი სახელმძღვანელოებითა 

და დამხმარე საინფორმაციო წყაროებით; სასწავლო-მეთოდური რეკომენდაციებით.    

სასწავლო პრაქტიკის სასწავლო პრაქტიკის სასწავლო პრაქტიკის სასწავლო პრაქტიკის 
ორგანიზებაორგანიზებაორგანიზებაორგანიზება    

სპეციალისტის მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 

სასწავლო პრაქტიკის მაღალ დონეზე ჩატარების დაგეგმვა-ორგანიზება ქ. ბათუმის 

მუზეუმებში. 

შეფაშეფაშეფაშეფასებასებასებასება    
პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა საგანში შეფასება მოხდება ტესტირების 

საშუალებით.პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა საგანში შეფასება მოხები 

პროგრამის მოცულობა პროგრამის მოცულობა პროგრამის მოცულობა პროგრამის მოცულობა 
ECTSECTSECTSECTS    

და სტრუქტურადა სტრუქტურადა სტრუქტურადა სტრუქტურა    

კვალიფიკაციის ამაღლების პროფესიული პროგრამის სასწავლო გეგმა შედგენილია 

განათლების სფეროში არსებული თანამედროვემოთხოვნების გათვალისწინებით. 

სწავლებისადაშეფასებისსაკრედიტოფორმაშეესაბამებაკრედიტებისტრანსფერისადა

დაგროვებისევროპულისისტემის(ECTS-ის)ძირითადმაჩვენებლებს. 

 



№№№№    საგანი/მოდულისაგანი/მოდულისაგანი/მოდულისაგანი/მოდული 
კრედიტ.კრედიტ.კრედიტ.კრედიტ.    
რრრრ----ობაობაობაობა 

საათების რაოდენობასაათების რაოდენობასაათების რაოდენობასაათების რაოდენობა 

სულსულსულსულ    საკონტ.საკონტ.საკონტ.საკონტ.    არასაკ.არასაკ.არასაკ.არასაკ.    

1 
სამუზეუმოსაქმისისტორიადა 

პრაქტიკა 
5 125 50 75 

2 
მუზეუმის მართვის ძირითადი 

ამოცანები და მეთოდები 
4 100 40 60 

3 
სამუზეუმო კანონმდებლობა და 

ნორმატიული აქტები  
3 75 30 45 

4 
სამუზეუმო ფონდების 

დაკომპლექტება,აღრიცხვა და შენახვა 
2 50 20 30 

5 
საზოგადოებისათვის განკუთვნილი  

პროგრამები მუზეუმებში  
3 75 30 45 

6 
სამუზეუმოკოლექციებისმოვლა 

დაპრევენციული კონსერვაცია 
2 50 20 30 

7 
გამოფენებისდაგეგმვადაინტერპრეტაც

იამუზეუმებში 
2 50 20 30 

8 
IT  ტექნოლოგიების გამოყენება 

მუზეუმებში 
2 50 20 30 

9 
საქართველოსა და უცხოეთის 

მუზეუმები 
2 50 20 30 

10 სამუზეუმო პრაქტიკა 5 125 50 75 

სულსულსულსულ    30303030    750750750750    300300300300    450450450450    

პპპპროგრამის როგრამის როგრამის როგრამის 
ხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვაააა    

№№№№    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება    საათი/დღესაათი/დღესაათი/დღესაათი/დღე    1111სთ. ღირ.სთ. ღირ.სთ. ღირ.სთ. ღირ.    სულსულსულსულ    

1 სპეციალისტის სამუშაო 240 სთ. 12 ლ. 
2880 

ლარი 

2 
ქ. თბილისიდან მოწვეული 

სპეციალისტი 
40 სთ. 30 ლ. 

1200 

ლარი 

3 
უცხოეთიდან მოწვეული 

სპეციალისტი 
20 სთ. 70 ლ. 

1400 

ლარი 

4 

მოწვეული სპეციალისტის 

მგზავრობის ხარჯები 

 

  1320 

5 

მოწვეული სპეციალისტის სასტუმროს 

ხარჯები 

 

12 დღე 
1 დღე 

100 ლ. 

1200 

ლარი 

6 

 სასწავლო ექსკურსია ბათუმი-

ქუთაისი-თბილისი-ბათუმი 

ტრანსპორტის ხარჯები 

2 დღე  
800 

ლარი 

7 

პროგრამის განხორციელებისათვის 

საჭირო დამატებითი ტექნიკური 

ხარჯები 

  
400 

ლარი 

სულსულსულსულ    9200 9200 9200 9200 

ლარილარილარილარი    

 

 

 

 

        სწორია: 



 

 

სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ––––        ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტის    

წარმომადგენლობითი  საბჭოსწარმომადგენლობითი  საბჭოსწარმომადგენლობითი  საბჭოსწარმომადგენლობითი  საბჭოს        2012012012012 2 2 2 წლის 23 წლის 23 წლის 23 წლის 23 თებერვლისთებერვლისთებერვლისთებერვლის11113333გადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილების    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                დანართი  დანართი  დანართი  დანართი  №№№№3333    

    

სსიპსსიპსსიპსსიპ----ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტი    

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული     

მომზადების ცენტრიმომზადების ცენტრიმომზადების ცენტრიმომზადების ცენტრი    

 

 

 

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსის პროგრამაკვალიფიკაციის ამაღლების კურსის პროგრამაკვალიფიკაციის ამაღლების კურსის პროგრამაკვალიფიკაციის ამაღლების კურსის პროგრამა    

    

სპეციალობასპეციალობასპეციალობასპეციალობა:  :  :  :  saxviTi da gamoyenebiTi xelovnebis maswavlebelisaxviTi da gamoyenebiTi xelovnebis maswavlebelisaxviTi da gamoyenebiTi xelovnebis maswavlebelisaxviTi da gamoyenebiTi xelovnebis maswavlebeli    

საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო     
პროგამის ხელმძღვანელიპროგამის ხელმძღვანელიპროგამის ხელმძღვანელიპროგამის ხელმძღვანელი::::    maia WiWileiSvilimaia WiWileiSvilimaia WiWileiSvilimaia WiWileiSvili    
    

    

ბათუმი ბათუმი ბათუმი ბათუმი     

                                    2012 2012 2012 2012     



პროგრამის პროგრამის პროგრამის პროგრამის 
განმახორციელებელი განმახორციელებელი განმახორციელებელი განმახორციელებელი 

ორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელება    

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო     
უნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტი    

საკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ინფორმაცია    ბათუმი, ფიროსმანის ქ.  № 16    ტელ: 24 43 59;   24 43 68;   24 41 79. 

პროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელიპროგრამის ხელმძღვანელი    მაია ჭიჭილეიშვილი 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი.  

ტელ: 24 43 68;   593 362361. 

ელ ფოსტა: maiabatumi1@rambler.ru 

პროგრამის სახელწოდებაპროგრამის სახელწოდებაპროგრამის სახელწოდებაპროგრამის სახელწოდება    სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი      

სწავლების ენასწავლების ენასწავლების ენასწავლების ენა    ქართული. 

პროგრამის ღირებულებაპროგრამის ღირებულებაპროგრამის ღირებულებაპროგრამის ღირებულება    აღნიშნულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის ღირებულებაა –  ლარი. 

პროგრამისმოთხოვნებიპროგრამისმოთხოვნებიპროგრამისმოთხოვნებიპროგრამისმოთხოვნები    

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსის  პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს უმაღლესი 

განათლების მქონე სპეციალისტს. 

პროგრამისსრულყოფილადათვისებისათვისმსმენელთარაოდენობაარუნდააღემატე

ბოდეს15 - ს. 

პროგრამის ხანგრძლივობა    პროგრამის ხანგრძლივობა    პროგრამის ხანგრძლივობა    პროგრამის ხანგრძლივობა    

პროგრამის ხანგრძლივობა - 3 თვე, მოიცავს 12 სასწავლო კვირას  და ECTSECTSECTSECTS-ის 30 

კრედიტს.პროგრამის დასრულების შემდგომ კურსდამთავრებულს ენიჭება 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლის კვალიფიკაცია და ეძლევა 

შესაბამისი სერთიფიკატი დანართთან ერთად. სწავლების სრული კურსის 

წარმატებით გავლისა და პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი 

სერთიფიკატის მისაღებად კურსდამთავრებული უნდა აკმაყოფილებდეს  

პროგრამით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს:  

1. პროგრამის დასრულება (გავლა) მოითხოვს სასწავლო გეგმის შესაბამისად 

სწავლის განმავლობაში შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი მოცულობის 

შესრულებას და კრედიტების სავალდებულო რაოდენობის დაგროვებას.     

2. პროგრამისდაუფლებისშედეგადმსმენელმაუნდადააგროვოს ECTS-ისშესაბამისი 

30 კრედიტი.  

პროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათებაპროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათებაპროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათებაპროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათება    

პროგრამა საშუალებას აძლევს სპეციალისტს აიმაღლოს  კვალიფიკაცია საგნობრივ დისციპლინებში, მოიპოვოს 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლის კვალიფიკაცია და 

შესაბამისი სერთიფიკატი.  

პროგრამისმიზანიდაამოცაპროგრამისმიზანიდაამოცაპროგრამისმიზანიდაამოცაპროგრამისმიზანიდაამოცა
ნებინებინებინები    

პროგრამისმიზანია მსმენელმამიიღოს კვალიფიციურიცოდნა შემდეგ საკითხებში: 

● ხელოვნების ისტორიის განვითარების ეტაპობრივი თავისებურებები.   

● მსჯელობა  ისტორიის საკითხების  სწავლების ფორმებსა და მეთოდებზე.   

● სხვადასხვაეპოქაშიშექმნილინაწარმოებებისმხატვრულიარსისწვდომა და 

ისტორიული შეფასება. 

●კომპოზიციისკანონების, ფორმისგამოსახვის, გამომსახველობითისაშუალებების,  

მხატვრულისტილისკანონზომიერებებისგააზრება.  

●კრიტიკულიმსჯელობისადახელოვნებისნაწარმოებისშეფასება; 

● ხელოვნებაშიმიმდინარეპროცესების ანალიზი. 

●დამოუკიდებელისამეცნიერო-კვლევითიმუშაობისუნარები. 

● სახვითიდადეკორატიულიხელოვნებისგამომსახველობითიხერხები, 

ძირითადიელემენტები, მასალადატექნიკა.  

●ხატვის სწავლების ძირითადი პრინციპების, პრატიკულ-

თეორიულისაფუძვლების გააზრება;  

● ნაწარმოების  შექმნის მეთოდები და ხერხები. 

სწავლისშედეგისწავლისშედეგისწავლისშედეგისწავლისშედეგი    

პროგრამის დასრულებისშემდეგ:  

●კურსდამთავრებული აცნობიერებს ხელოვნების განვითარების ეტაპობრივ 

თავისებურებებს;  

●შეუძლია მხატვრულინიმუშებისადმიპირადიდამოკიდებულებებისგამოხატვა, 

ხელოვნების მიმართულებების  ისტორიულ კონტექსტში გააზრება და 

სწავლებისადმი   სტანდარტით  გათვალისწინებული ხედვის ჩამოყალიბება. 

●აქვს სახვითი ხელოვნების პრაქტიკული კურსის შემუშავებისა და სტანდარტით 



გათვალისწიებული შემოქმედებითი ამოცანების გადაჭრის უნარი.   

●ფლობს კვალიფიციურ ცოდნას სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების 

სწავლების ფორმებსა და  მეთოდებზე.   

დასაქმებისდასაქმებისდასაქმებისდასაქმებისსფეროები  სფეროები  სფეროები  სფეროები      
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება  

დასაქმდეს საჯარო და კერძო სკოლებში, ასევე ხელოვნების სტუდიებში. 

მოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმიმოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმიმოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმიმოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმი    

სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის 
საკადრო უზრუნველყოფასაკადრო უზრუნველყოფასაკადრო უზრუნველყოფასაკადრო უზრუნველყოფა    

მაია ჭიჭილეიშვილი - ხელოვნებათმცოდნე, პროფესორი; 

ნინო ნიჟარაძე - მხატვარი, პროფესორი; 

რატი ჩიბურდანიძე - ხელოვნებათმცოდნე, ასისტენტ-პროფესორი;  

ნატალია ზაზაშვილი - მხატვარი. 

პროგრამის პროგრამის პროგრამის პროგრამის 
განხორციელებისათვის განხორციელებისათვის განხორციელებისათვის განხორციელებისათვის 
საჭირომატერიალურსაჭირომატერიალურსაჭირომატერიალურსაჭირომატერიალურ----

ტექნიკურიბაზატექნიკურიბაზატექნიკურიბაზატექნიკურიბაზა    

პროგრამაგანხორციელდება ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში. 

სწავლებისპროცესშიგამოყენებული 

იქნებაპრაქტიკულიდალაბორატორიულიმუშაობისათვისგანკუთვნილითანამედრ

ოვეტექნიკურიაღჭურვილობადაუახლესიკომპიუტერულიტექნიკა. 

მსმენელიმუშაობისპროცესშიისარგებლებსუნივერსიტეტისბიბლიოთეკით, 

ხელოვნების კაბინეტებითადა ინტერნეტით. 

სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის 
სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო----მეთოდური მეთოდური მეთოდური მეთოდური 

უზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფა    

პროგრამის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ყოველი დისციპლინის 

სწავლების პროცესი უზრუნველყოფილია შესაბამისი სასწავლო-მეთოდური 

დოკუმენტაციით: დისციპლინის სილაბუსით; ძირითადი სახელმძღვანელოებითა 

და დამხმარე საინფორმაციო წყაროებით; სასწავლო-მეთოდური 

რეკომენდაციებით.        

სასწავლო პრაქტიკის სასწავლო პრაქტიკის სასწავლო პრაქტიკის სასწავლო პრაქტიკის 
ორგანიზებაორგანიზებაორგანიზებაორგანიზება    

სპეციალისტის მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 

სასწავლო პრაქტიკის მაღალ დონეზე ჩატარების დაგეგმვა-ორგანიზება. 

შეფასებაშეფასებაშეფასებაშეფასება    
პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა საგანში შეფასება მოხდება 

ტესტირების/გამოცდის საშუალებით.პროგრამით გათვალისწინებულ ყველახები 

პროგრამის მოცულობა პროგრამის მოცულობა პროგრამის მოცულობა პროგრამის მოცულობა 
ECTSECTSECTSECTS    

და სტრუქტურადა სტრუქტურადა სტრუქტურადა სტრუქტურა    

კვალიფიკაციის ამაღლების პროფესიული პროგრამის სასწავლო გეგმა შედგენილია 

თანამედროვ განათლების სფეროში არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით.  

სწავლებისადაშეფასებისსაკრედიტოფორმაშეესაბამებაკრედიტებისტრანსფერისად

ადაგროვებისევროპულისისტემის(ECTS(ECTS(ECTS(ECTS-ის) ) ) ) ძირითადმაჩვენებლებს. 

№№№№    
საგანი/მოდულისაგანი/მოდულისაგანი/მოდულისაგანი/მოდული კრედიტკრედიტკრედიტკრედიტ    

რრრრ----ობაობაობაობა 
საათების რაოდენობასაათების რაოდენობასაათების რაოდენობასაათების რაოდენობა 

სულსულსულსულ    საკონტ.საკონტ.საკონტ.საკონტ.    არასაკ.არასაკ.არასაკ.არასაკ.    

1 
მხატვრული ნიმუშის ფორმის ანალიზი 

და ინტერპრეტაცია 
5 125 50 75 

2 
ქართული ხელოვნების ისტორიის  

ასპექტები და სწავლების მეთოდიკა 
5 125 50 75 

3 
მსოფლიო ხელოვნების ისტორიის 

სწავლების მეთოდები 
5 125 50 75 

4 
სახვითი ხელოვნების  პრაქტიკული 

კურსის სწავლების მეთოდიკა სკოლაში 
5 125 50 75 

5 
დეკორატიული ხელოვნების    

პრაქტიკული კურსი 
5 125 50 75 

6 პრაქტიკა 5 125 50 75 

სულსულსულსულ    30303030    750750750750    300300300300    450450450450    

პპპპროგრამის როგრამის როგრამის როგრამის 
ხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვაააა    

№№№№    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება    საათისაათისაათისაათი    1111სთ. სთ. სთ. სთ. ღირ.ღირ.ღირ.ღირ.    სულსულსულსულ    

1 სპეციალისტის სამუშაო 300 სთ. 12 ლ. 3600 ლ 

2 
პროგრამის განხორციელებისათვის 

საჭირო დამატებითი ხარჯები 
  1000 ლ 

სულსულსულსულ    4600 ლ    

    

სწორია: 

                                                                                                                                                                    სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ––––        ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტისუნივერსიტისუნივერსიტისუნივერსიტის    



წარმომადგენლობითი  საბჭოსწარმომადგენლობითი  საბჭოსწარმომადგენლობითი  საბჭოსწარმომადგენლობითი  საბჭოს        2012012012012 2 2 2 წლის 23 წლის 23 წლის 23 წლის 23 თებერვლისთებერვლისთებერვლისთებერვლის11113333გადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილების    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                დანართი  დანართი  დანართი  დანართი  № 4№ 4№ 4№ 4    

    

                            სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ----    ბათუმის ბათუმის ბათუმის ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი    

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული     

მომზადების ცენტრიმომზადების ცენტრიმომზადების ცენტრიმომზადების ცენტრი    
 

 

 

 

 

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსის პროგრამაკვალიფიკაციის ამაღლების კურსის პროგრამაკვალიფიკაციის ამაღლების კურსის პროგრამაკვალიფიკაციის ამაღლების კურსის პროგრამა    

 

 

სპეციალობასპეციალობასპეციალობასპეციალობა:  :  :  :  kulturuli turizmis gidikulturuli turizmis gidikulturuli turizmis gidikulturuli turizmis gidi    

საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო     
პროგამის ხელმძღვანელიპროგამის ხელმძღვანელიპროგამის ხელმძღვანელიპროგამის ხელმძღვანელი::::    ermile mesxiaermile mesxiaermile mesxiaermile mesxia    
    

    

    

ბათუმი ბათუმი ბათუმი ბათუმი     
2012  2012  2012  2012      

პროგრამის პროგრამის პროგრამის პროგრამის ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო ბათუმის ხელოვნების სასწავლო     



განმახორციელებელი განმახორციელებელი განმახორციელებელი განმახორციელებელი 
ორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელება    

უნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტი    

საკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ინფორმაციასაკონტაქტო ინფორმაცია    ბათუმი, ფიროსმანის ქ.  № 16    ტელ: 24 43 59;   24 43 68;   24 41 79. 

პროგრამის სახელწოდებაპროგრამის სახელწოდებაპროგრამის სახელწოდებაპროგრამის სახელწოდება    კულტურული ტურიზმის გიდიკულტურული ტურიზმის გიდიკულტურული ტურიზმის გიდიკულტურული ტურიზმის გიდი    

პროგრამის პროგრამის პროგრამის პროგრამის ხელმძღვანელიხელმძღვანელიხელმძღვანელიხელმძღვანელი    ერმილე მესხია 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი.  

ტელ: 24 43 59;   593 32 57 96. 

ელ ფოსტა: ermile_mesxia@mail.ru 

სწავლების ენასწავლების ენასწავლების ენასწავლების ენა    ქართული 

პროგრამის აქტუალობაპროგრამის აქტუალობაპროგრამის აქტუალობაპროგრამის აქტუალობა    

კულტურული ტურიზმისგიდის პროგრამის მომზადების 

აქტუალობაგანპირობებულია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და მთლიანად 

ქვეყანაში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებით. საქართველოს უმაღლეს 

საგანმანთლებლო დაწესებულებებში კულტურული ტურიზმის გიდებს არ 

ამზადებენ. მართალია, უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციების ჩარჩოს 

საფუძველზე დამტკიცდა გიდების პროფესიული პროგრამის სტანდარტი და 

რამდენიმე უნივერსიტეტში და კოლეჯში ამზადებენ გიდებს, მაგრამ კონკრეტულად 

არც ერთი პროგრამა არ ითვალისწინებს კულტურული ტურიზმის გიდების 

სპეციალურ მომზადებას. ხშირ შემთხვევაში  ამ დარგში ძირითადად მუშაობენ 

პირები, რომელთაც სპეციალური განათლება არ გააჩნიათ. 

ტურიზმის დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებთან კონსულტაციების შემდეგ 

ხელოვნების უნივერსიტეტმა მოამზადა დასახელებული პროგრამა.  

     დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ეძლევათ მოკლევადიანი კურსის 

გავლით მიიღონ ელემენტარული განათლება და დასაქმდნენ ტურიზმისა და 

კულტურის დაწესებულებებში. 

პროგრამის ღირებულებაპროგრამის ღირებულებაპროგრამის ღირებულებაპროგრამის ღირებულება    
საგანმანათლებლო პროგრამის ხარჯები შეადგენს5160ლარს. დაკვეთის შემთხვევაში 

პროგრამის ღირებულებას იხდის დამკვეთი. სხვა შემთხვევაში ფიზიკური პირის 

გადასახადის ოდენობა დამოკიდებული იქნება ჯგუფში მსმენელთა რაოდენობაზე.  

პროგრამისმოთხოვნებიპროგრამისმოთხოვნებიპროგრამისმოთხოვნებიპროგრამისმოთხოვნები    

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსის  პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს უმაღლესი 

განათლების მქონე სპეციალისტს. 

პროგრამისსრულყოფილადათვისებისათვისჯგუფში 

მსმენელთარაოდენობაარუნდააღემატებოდეს  25 - ს. 

პროგრამის ხანგრძლივობა    პროგრამის ხანგრძლივობა    პროგრამის ხანგრძლივობა    პროგრამის ხანგრძლივობა    

პროგრამის ხანგრძლივობა - 3 თვე, მოიცავს 12 სასწავლო კვირას  და ECTSECTSECTSECTS-ის 30 

კრედიტს.პროგრამის დასრულების შემდგომ კურსდამთავრებულს  ენიჭება 

კულტურული ტურიზმის გიდის კვალიფიკაცია და ეძლევა შესაბამისი 

სერთიფიკატი დანართთან ერთად. სწავლების სრული კურსის წარმატებით გავლისა 

და პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერთიფიკატის მისაღებად 

კურსდამთავრებული უნდა აკმაყოფილებდეს  პროგრამით გათვალისწინებულ 

მოთხოვნებს:  

1. პროგრამის დასრულება (გავლა) მოითხოვს სასწავლო გეგმის შესაბამისად 

სწავლის განმავლობაში შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი მოცულობის 

შესრულებას და კრედიტების სავალდებულო რაოდენობის დაგროვებას.     

2. პროგრამისდაუფლებისშედეგადმსმენელმაუნდადააგროვოს ECTS-ისშესაბამისი 

30 კრედიტი.  

    
პროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათებაპროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათებაპროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათებაპროგრამისსაკვალიფიკაციოდახასიათება    

    

კულტურული ტურიზმის გიდის საგანმანათლებლო პროგრამა შედგენილია უცხოეთისა და საქართველოს 

ტურიზმის კვალიფიციურ სპეციალისტთა მიერ მომზადებული სახელმძღვანელოებისა და რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით. პროგრამის დისციპლინები შერჩეულია იმ პრინციპით, რომ მსმენელმა სრული ინფორმაცია 

და ელემენტარული ცოდნა მიიღოს კულტურული ტურიზმის გიდის სპეციალობაში. პროგრამის ათვისების 

პროცესში გათვალისწინებულია პრაქტიკა ტურისტულ დაწესებულებებში და სასწავლო-შემეცნებითი ექსკურსია 

ტურისტულ მარშრუტზე. მსმენელი ვალდებულია პროგრამით გათვალისწინებული ყველა საგანი აითვისოს, 

თეორიული კურსის დასრულების შემდეგ გაიაროს ტესტირება და პრაქტიკა. 

პროგრამისმიზანიპროგრამისმიზანიპროგრამისმიზანიპროგრამისმიზანი    პროგრამისმიზანია მსმენელმამიიღოს კვალიფიციურიცოდნა კულტურული 



დაამოცანებიდაამოცანებიდაამოცანებიდაამოცანები    ტურიზმის გიდის საქმეში. შეისწავლოს კულტურული ტურიზმის წარმოშობისა და 

განვითარების ისტორია, მისი როლი და ადგილი საზოგადოებაში. დაეუფლოს 

კულტურული ტურიზმის გიდის პროფესიის სპეციფიკას. 

       პროგრამის მიზანია გიდებმა შეძლონ საექსკურსიო ტექსტის მომზადება და 

პროფესიული საქმიანობის სფეროში ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და შენახვა; 

მომსახურების სტანდარტის უზრუნველყოფა; რუკის დახმარებით ქვეყნის გაცნობა; 

ექსკურსიის ჩატარება; ტრანსპორტის, კვების ღამისთევის ორგანიზება; ტურის 

მსვლელობის ხარისხის კონტროლი; ტურის მიმდინარეობის შესაბამისი 

დოკუმენტების გაფორმება; უსაფრთხოების წესების, ჰიგიენისა და ეთიკის 

ნორმების დაცვა; ქართულ და სხვა უცხო ენაზე ზეპირი და წერილობითი 

კომუნიკაცია. 

სწავლისშედეგისწავლისშედეგისწავლისშედეგისწავლისშედეგი    
პროგრამის დასრულებისშემდეგსპეციალისტი მიიღებს განათლებას კულტურული 

ტურიზმის გიდის პროფესიაში. 

დასაქმებისსფეროები  დასაქმებისსფეროები  დასაქმებისსფეროები  დასაქმებისსფეროები      
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება  

დასაქმდეს ყველა ტიპის ტურისტულ დაწესებულებაში, მიუხედავად მათი 

სტატუსისა და კუთვნილებისა.  

მოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმიმოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმიმოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმიმოთხოვნებისაგანმანათლებლოპროგრამისრეალიზაციისპირობებისადმი    

სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის 
საკადრო უზრუნველყოფასაკადრო უზრუნველყოფასაკადრო უზრუნველყოფასაკადრო უზრუნველყოფა    

სპეციალისტის მომზადების პროგრამის რეალიზაცია უზრუნველყოფილი იქნება 

ხელოვნების უნივერსიტეტის, ბათუმის ტურისტული დაწესებულებების 

მაღალკვალიფიციური კადრებით. სწავლების პროცესში ჩართული იქნებიან ქ. 

თბილისიდან და უცხოეთიდან მოწვეული სპეციალისტები. 

პროგრამის პროგრამის პროგრამის პროგრამის 
განხორციელებისათვის განხორციელებისათვის განხორციელებისათვის განხორციელებისათვის 
საჭირომატერიალურსაჭირომატერიალურსაჭირომატერიალურსაჭირომატერიალურ----

ტექნიკურიბაზატექნიკურიბაზატექნიკურიბაზატექნიკურიბაზა    

პროგრამაგანხორციელდება ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში. 

სწავლებისპროცესშიგამოყენებული 

იქნებაპრაქტიკულიდალაბორატორიულიმუშაობისათვისგანკუთვნილითანამედრო

ვეტექნიკურიაღჭურვილობადაუახლესიკომპიუტერულიტექნიკა.მსმენელიმუშაობი

სპროცესშიისარგებლებს უნივერსიტეტისბიბლიოთეკით, ხელოვნების 

კაბინეტებითადა ინტერნეტით. 

სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის სასწავლო პროცესის 
სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო----მეთოდური მეთოდური მეთოდური მეთოდური 

უზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფა    

პროგრამის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ყოველი დისციპლინის 

სწავლების პროცესი უზრუნველყოფილია შესაბამისი სასწავლო-მეთოდური 

დოკუმენტაციით: დისციპლინის სილაბუსით; ძირითადი სახელმძღვანელოებითა 

და დამხმარე საინფორმაციო წყაროებით; სასწავლო-მეთოდური რეკომენდაციებით.    

სასწავლო პრაქტიკის სასწავლო პრაქტიკის სასწავლო პრაქტიკის სასწავლო პრაქტიკის 
ორგანიზებაორგანიზებაორგანიზებაორგანიზება    

სპეციალისტის მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 

სასწავლო პრაქტიკის მაღალ დონეზე ჩატარების დაგეგმვა-ორგანიზება ქ. ბათუმის 

ტურისტულ ფირმებში. 

შეფასებაშეფასებაშეფასებაშეფასება    
პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა საგანში შეფასება მოხდება ტესტირების 

საშუალებით.პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა საგანში შეფასება მოხები 

პროგრამის მოცულობა პროგრამის მოცულობა პროგრამის მოცულობა პროგრამის მოცულობა 
ECTSECTSECTSECTS    

და სტრუქტურადა სტრუქტურადა სტრუქტურადა სტრუქტურა    

 კვალიფიკაციის ამაღლების პროფესიული პროგრამის სასწავლო გეგმა შედგენილია 

თანამედროვე განათლების სფეროში არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით.  

სწავლებისადაშეფასებისსაკრედიტოფორმაშეესაბამებაკრედიტებისტრანსფერისადა

დაგროვებისევროპულისისტემის(ECTS(ECTS(ECTS(ECTS-ის) ) ) ) ძირითადმაჩვენებლებს. 

№№№№    
საგანი/მოდულისაგანი/მოდულისაგანი/მოდულისაგანი/მოდული კრედიტ.კრედიტ.კრედიტ.კრედიტ.    

რრრრ----ობაობაობაობა 
საათების რაოდენობასაათების რაოდენობასაათების რაოდენობასაათების რაოდენობა 

სულსულსულსულ    საკონტ.საკონტ.საკონტ.საკონტ.    არასაკ.არასაკ.არასაკ.არასაკ.    

1 ექსკურსიათმცოდნეობა 5 125 50 75 

2 კულტურული ტურიზმი 2 50 20 30 

3 მხარეთმცოდნეობა 3 75 30 45 

4 ხელოვნების ისტორია 3 75 30 45 

5 
აჭარის მატერიალური კულტურის 

ძეგლები 
3 75 30 45 

6 მეტყველების კულტურა 3 75 30 45 

7 IT  ტექნოლოგიები 1 50 20 30 

8 სპეც. უცხო ენა  5 125 50 75 

9 პრაქტიკა 5 125 50 75 

სულსულსულსულ    30303030    750750750750    300300300300    450450450450    



პპპპროგრამის როგრამის როგრამის როგრამის 
ხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვხარჯთაღრიცხვაააა    

№№№№    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება    საათი/დღესაათი/დღესაათი/დღესაათი/დღე    1111სთ. ღირ.სთ. ღირ.სთ. ღირ.სთ. ღირ.    სულსულსულსულ    

1 სპეციალისტის სამუშაო 280 სთ. 12 ლ. 
3360 

ლარი 

2  მოწვეული სპეციალისტი 20 სთ. 30 ლ. 
600 

ლარი 

3 
მოწვეული სპეციალისტის სასტუმროს 

ხარჯები 
4 დღე 

1 დღე 

100 ლ. 

400 

ლარი 

4 
 სასწავლო ექსკურსია  

ტრანსპორტის ხარჯები 
  

400 

ლარი 

4 

პროგრამის განხორციელებისათვის 

საჭირო დამატებითი ტექნიკური 

ხარჯები 

  
400 

ლარი 

სულსულსულსულ    5160 5160 5160 5160 

ლარილარილარილარი    

    

    

    

 

 

   სწორია: 


