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I. სახელწოდება: არქიტექტორ-ტექნიკოსი

II. სარეგისტრაციო ნომერი: 07302-პ

III. პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით: მეოთხე

IV. მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: არქიტექტორ-ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია

V. საკანონმდებლო ბაზა:
 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო
 არქიტექტორ-ტექნიკოსისპროფესიული სტანდარტი

VI. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება

VII. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდესსაპროექტო ორგანიზაციები, ბიუროები,
საქალაქო სამსახურები, არქიტექტურულ-სამშენებლო ორგანიზაციები, სამშენებლო კომპანიები,
ფირმები, შპს-ები, დიზაინერული პროფილის ფირმები და ა.შ.მცირემოცულობის არქიტექტურულ
სამუშაოებთან დაკავშირებული ინდივიდუალური მეწარმეობა;აქვს უნარი საკუთარი სწავლის
მიმართულებების განსაზღვრისა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში. მიღებული ცოდნა
საშუალებას აძლევს აითვისოს უფრო მაღალი დონის საგანმანათლებლო პროგრამები.
დამოუკიდებლად გაიფართოოს ცოდნა არქიტექტურული დაგეგმარების საკითხებში. გამოიყენოს
არქიტექტურული ინფორმატიკისა და კომპიუტერული დაგეგმარების საშუალებები უახლესი
არქიტექტურული პროექტების ტექნიკური შესრულებისთვის.

VIII. პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია მოამზადოს არქიტექტორ-ტექნიკოსი, რომელიც შეძლებს პროექტის
ხელმძღვანელის დახმარებას არქიტექტურულ-სამშენებლო საპროექტო სამუშაოების
განხორციელების პროცესში; საპროექტო ტერიტორიის ან სარეკონსტრუქციო შენობის
არქიტექტურულ აზომვას: ესკიზიდან სათანადო ნახაზების შესრულებას, ტრადიციული, გრაფიკული
მეთოდით და შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების საშუალებით;  ქალაქგეგმარებითი პროექტის
წაკითხვას, წინასაპროექტო კვლევის ჩატარებას, მასალის კომპიუტერულ დამუშავებას, სივრცულ
ფოტოგრაფირებას, მაკეტირებას; საპროექტო - ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენას.

IX. სწავლის შედეგები:
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
 არქიტექტურული ობიექტის ესკიზური პროექტის საფუძველზე მუშა პროექტის ნახაზის

შესრულება /გამოხაზვა/;
 არქიტექტურულობიექტზეაზომვითისამუშაოებისშესრულება;
 არქიტექტურულიობიექტისფოტოვიზუალიზაცია;
 არქიტექტურულინახაზისშესრულებატრადიციულიგრაფიკულიმეთოდით;
 არქიტექტურულინახაზისშესრულებაკომპიუტერულიპროგრამებისსაშუალებით;
 არქიტექტურულიობიექტისმაკეტისშესრულება;
 საპროექტო–ტექნიკურიდოკუმენტაციისშედგენა.
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X. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
 მოცულობა: 106 კრედიტი
 სწავლების სავარაუდო ხანგრძლივობა: 19 სასწავლო თვე

XI. პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:

სავალდებულო ზოგადი
მოდულები

სავალდებულო პროფესიული
მოდულები

არჩევითი პროფესიული
მოდულები

დასახელება კრედიტი დასახელება კრედიტი დასახელება კრედიტი

კომუნიკაცია
3

გაცნობითი პრაქტიკა-
არქიტექტორ-ტექნიკოსი 2

დარგობრივი
ინგლისური ენა
კომპიუტერულ
გრაფიკაში

2

რაოდენობრივი
წიგნიერება

2
საწარმოო პრაქტიკა-
არქიტექტორ-ტექნიკოსი

12

კომპიუტერული
საინჟინრო
გრაფიკა AutoCAD
Architecture

3

საინფორმაციო
ტექნოლოგიები

4
პრაქტიკული პროექტი-
არქიტექტორ-ტექნიკოსი 6

საინჟინრო
კომპიუტერული
გრაფიკა AutoCad-2
(3D მოდელირება)

5

მეწარმეობა
5

არქიტექტურული
გრაფიკა  და
დაპროექტების
საწყისები - 1

3

საინჟინრო
კომპიუტერული
გრაფიკა AutoCad
(ვიზუალიზაცია და
ანიმაცია);

3

პიროვნული და
ინტერპერსონალური
უნარები

1
არქიტექტურული
გრაფიკა და
დაპროექტების
საწყისები -2

3 საინჟინრო გრაფიკა 3

ინგლისური ენა

5 არქიტექტურული
გრაფიკა და
დაპროექტების
საწყისები -3

3 რუსული ენა 4

კომპოზიცია, ქანდაკება,
გრაფიკა, ფერი.

4

ობიექტის, შენობა-
ნაგებობების ფიქსაცია -
აზომვა.

3

მაკეტირება
არქიტექტურაში.

3

არქიტექტურული
ობიექტის
ფოტოვიზუალიზაცია.

3

კონსტრუქციების
არქიტექტურა.

3

კომპიუტერული 5
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საინჟინრო  გრაფიკა
ArchiCAD.
საინჟინროკომპიუტერუ
ლიგრაფიკაAutoCad-1
(2d LT)

5

გრაფიკული
რედაქტორი Coreldraw 3

გრაფიკული
რედაქტორი Photoshop
CS

3

საინჟინრო
კომპიუტერული
გრაფიკა Revit
architecture -3D
მოდელირება.

5

სულ: 20 სულ: 66 სულ: 20

XII. პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება

1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.

2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის
პრინციპების გამოყენებით.

3. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული
(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი
ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს
უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის
დასრულებამდე.

5. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია
შესაბამის მოდულში.

XIII. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:
გადაწვეტილებას კურსდამთავრებულისათვის კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ ღებულობს
ფაკულტეტის საბჭო, რის საფუძველზეც ფაკულტეტის დეკანის წარდგინებით რექტორი გამოსცემს
შესაბამის ბრძანებას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველა
ზოგადი და პროფესიული სავალდებულო მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები, ასევე არჩევითი
პროფესიული მოდულებიდან 20კრედიტი.


