სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის მესამე
საფეხურის

პროფესიული კვალიფიკაცია

საკანონმდებლო ბაზა:
საქართველოს

კანონი პროფესიული

განათლების

შესახებ
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის
პროფესიული სტანდარტი

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს როგორც მსხვილ, საშუალო ისე
მცირე საწარმოში, მოდის ატელიებში დარგის სპეციალისტად.
პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია მოამზადოს სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს
სხვადასხვა ტანსაცმლის კერვას. კერვისათვის საჭირო ესკიზის შექმნას, მასალების
ხელსაწყოების
საკერავი
მანქანებისა
და
თბურ-დანამვითი
მოწყობილობების
შერჩევა/გამოყენებას, ტანსაცმლის კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიურ დამუშავებას. პროგრამის
მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი, რომელიც დაკისრებულ
მოვალეობას შეასრულებს ხარისხისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. სპეციალისტი
აღჭურვილი იქნება პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით.
სწავლის შედეგები:
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
•

სამუშაო ადგილის ორგანიზება

•

სხვადასხვა ტანსაცმლის ესკიზის შექმნა

•

ქალის კაბის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება

•

მამაკაცის პიჯაკის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება

•

ბავშვის ქურთუკის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება
პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:

•
•

მოცულობა: 92 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 18 სასწავლო თვე

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის მისაღებად იმ
სტუდენტებმა, რომელთაც პროფესიული ტესტირება გაიარეს ქართულ ენაზე უნდა
დააგროვონ ჯამურად 92 კრედიტი, რომელთაგან 16 კრედიტი არის სავალდებულო ზოგადი
მოდულები, 60 კრედიტი არის სავალდებულო პროფესიული მოდულები, ხოლო 16 კრედიტი
არჩევითი მოდულებია.
იმ სტუდენტებმა, რომლებმაც გაიარეს პროფესიული ტესტირება რუსულ, აზერბაიჯანულ და
სომხურ ენაზე უნდა დააგროვონ 107 კრედიტი, რომელთაგან 31 კრედიტი არის ზოგადი
მოდულები (მათ შორის: 15 კრედიტი ქართული ენის A2 მოდული), 60 კრედიტი არის
სავალდებულო პროფესიული მოდულები, ხოლო 16 კრედიტი არჩევითი მოდულებია.
სწავლის ხანგრძლივობა 20 სასწავლო თვე.
პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:

სავალდებულო ზოგადი

სავალდებულო პროფესიული

არჩევითი

მოდულები

მოდულები

მოდული/მოდულები

დასახელება

რაოდენობრივი
წიგნიერება

ინფორმაციული
წიგნიერება 1

კრედიტი

დასახელება

კრედიტი

გაცნობითი პრაქტიკა2

სამკერვალო ნაწარმის

2

სპეციალისტი

სამკერვალო ნაწარმის

8

სპეციალისტი

2

სამკერვალო ნაწარმის

5

სამკერვალო ნაწარმის
რი კომუნიკაცია

გამოყენებული მასალები
და ფურნიტურა

უცხოური ენა ინგლისური

თბურდანამვითი
მოწყობილობები

ჯვრული
ქარგვა

ტექნოლოგიურ
2

სამკერვალო მანქანები და
4

აქსესუარების

4

5

ნაქარგობის

დასამზადებლად
3

4

კერვა

სპეციალისტი

ინტერპერსონალუ

თეთრეულის

სამოსის

პრაქტიკული პროექტიმეწარმეობა 1

საწოლისა და
სუფრის

კრედიტი

დამზადება

საწარმოო პრაქტიკა3

დასახელება

2

დამუშავება

3

სამოქალაქო
განათლება

ტანსაცმლის
2

დეტალების შეერთების
მეთოდები

2

სხვადასხვა დანიშნულების
ტანსაცმლის ძირითადი
კვანძების ტექნოლოგიური
დამუშავება

3

მოსამზადებელ და
საგამომჭრელო უბნებზე
ტექნოლოგიური
პროცესების წარმართვა
ტანსაცმლის სხვადასხვა
მოდელის ესკიზის შექმნა

2

4

ქალის სათავიანი ნაწარმის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური
დამუშავება

3

(ქვედა-კაბა, შარვალი)
ქალის მსუბუქი კაბის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური

3

დამუშავება
ქალის ჟაკეტის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური
დამუშავება

3

ქალის კოფტის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური
დამუშავება

3

მამაკაცის ზედა პერანგის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური

3

დამუშავება
მამაკაცის შარვლის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური

3

დამუშავება
მამაკაცის პიჯაკის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური

5

დამუშავება
ბავშვის კაბის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური

2

დამუშავება
ბავშვის შარვლისა და
კომბინიზონის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური

2

დამუშავება
ბავშვის ქურთუკის
კონსტრუქციულტექნოლოგიური

3

დამუშავება
სულ:

16

ქართული ენა A2

15

სულ:

60

სულ:

16

