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2020 წლის მიღება
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თბილისი
ქუთაისი

საბაჟო საქმე
თბილისი
ქუთაისი

ბუღალტრული აღრიცხვა
თბილისი
ქუთაისი

საოფისე საქმე
თბილისი
ქუთაისი

საბიბლიოთეკო საქმე

5

თბილისი
ქუთაისი

საფინანსო სერვისები
ქუთაისი

6

7

სკოლამდელი აღზრდა
თბილისი
ქუთაისი

ღონისძიების ორგანიზება
ქუთაისი

8

სატვირთო გადაზიდვების
ლოგისტიკა

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
სახელწოდება

პროგრამის
განხორციელების ვაკანტური ადგილების
ხანგრძლივობა
ადგილი
რაოდენობა
(თვე)

ბუღალტრული აღრიცხვა

თბილისი

20

ბუღალტრული აღრიცხვა

ქუთაისი

20

საფინანსო სერვისები

თბილისი

20

საფინანსო სერვისები

ქუთაისი

20

ღონისძიების ორგანიზება

თბილისი

20

ღონისძიების ორგანიზება

ქუთაისი

20

საოფისე საქმე

თბილისი

20

საოფისე საქმე

ქუთაისი

20

საბიბლიოთეკო საქმე

თბილისი

20

საბიბლიოთეკო საქმე

ქუთაისი

20

საბაჟო საქმე

თბილისი

15

საბაჟო საქმე

ქუთაისი

20

სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა

ქუთაისი

20

13

სკოლამდელი აღზრდა

ქუთაისი

20

20

დაშვების წინაპირობა

17

სრული ზოგადი განათლება

9

საბაზო განათლება და არანაკლებ
17 წელი

10

სრული ზოგადი განათლება

10

სრული ზოგადი განათლება

14

სრული ზოგადი განათლება

15

სრული ზოგადი განათლება
სრული ზოგადი განათლება

პროგრამის მიზანია საბაჟო საქმის სპეციალისტის
მომზადება, რომელიც შეძლებს განახორციელოს
საბაჟო საზღვრის კვეთასთან, საქონლის საბაჟო
გაფორმებასთან,
საბაჟო
ზედამხედველობასთან,
საბაჟო კონტროლის განხორციელებასთან, ასევე
საბაჟო
წარმომადგენლობასთან
დაკავშირებული
ამოცანები.

დასაქმების
სფერო
და
შესაძლებლობები: საბაჟო საქმეში
უმაღლესი
პროფესიული
კვალიფიკაციის
მფლობელს
შეუძლია
დასაქმდეს
როგორც
საჯარო (სსიპ – შემოსავლების
სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტი),
ისე კერძო სექტორში (საბროკერო,
საკონსულტაციო,
სავაჭრო,
სამრეწველო, გადამზიდველი და
ლოგისტიკური
კომპანიები,
დიპლომატიური დაწესებულებები,
არასამთავრობო
ორგანიზაციები,
საბაჟო საწყობები და ტერმინალები).

საბაჟო საქმე
პროგრამა ხორციელდება ქ. თბილისში და
ქ.ქუთაისში

პროგრამის მიზანია მოამზადოს და შრომის ბაზარს
შესთავაზოს კვალიფიციური ბუღალტერი, რომელიც
შეძლებს
მონაწილეობის
მიღებას
სამეწარმეო,
არასამეწარმეო,
სახელმწიფო
ორგანიზაციის/
დაწესებულების ან პირის სააღრიცხვო პოლიტიკის
დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და წარმართვაში; ფინანსური,
ბუღალტრული ანგარიშებისა და ჩანაწერების შემოწმებასა
და ანალიზს, რათა უზრუნველყოს მათი შესაბამისობა
დადგენილ კანონმდებლობასა და სტანდარტებთან და სხვ.

დასაქმების
სფერო
და
შესაძლებლობები:
ბუღალტრულ
აღრიცხვაში უმაღლესი პროფესიული
კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია
დასაქმდეს
კერძო
და
საჯარო
უწყებებში,
არასამთავრობო
ორგანიზაციებში საბუღალტრო და
საფინანსო
სამსახურებში,
აუდიტორულ და საკონსულტაციო
კომპანიებში მთავარ ბუღალტრად,
ბუღალტრის თანაშემწედ/ასისტენტად,
ბუღალტერ-მოანგარიშედ.
შესაძლებელია
თვითდასაქმებაც,
კერძო
პროფესიული
პრაქტიკის
განხორციელების გზით.

ბუღალტრული აღრიცხვა
პროგრამა ხორციელდება ქ. თბილისში და
ქ.ქუთაისში

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კვალიფიციური
ადმინისტრაციული დამხმარე პერსონალი, რომელიც
შეძლებს საკუთარი კომპეტენციის
ფარგლებში
დაწესებულების აქტივობების დაგეგმვას, მართვასა და
დაწესებულების დოკუმენტბრუნვას.

დასაქმების
სფერო
და
შესაძლებლობები:
საოფისე საქმეში
საშუალო
პროფესიული
კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია
დასაქმდეს
საჯარო
და
კერძო
დაწესებულებებში ოფისის მენეჯერად,
ხელმძღვანელის
თანაშემწედ,
მდივნად. დოკუმენტაციის წარმოებასა
და გარკვეული ორგანიზაციული
ქვედანაყოფების ადმინისტრაციული
სტრუქტურული
ერთეულის
სპეციალისტად.

საოფისე საქმე
პროგრამა ხორციელდება ქ. თბილისში და
ქ.ქუთაისში

პროგრამის მიზანია, პირს მისცეს შესაძლებლობა, მიიღოს
ფართო განათლება და ძირითადი ცოდნა საბიბლიოთეკო
სფეროში; აგრეთვე, განუვითაროს ის აუცილებელი
უნარები და კომპეტენციები, რომლებიც საჭიროა როგორც
შრომის ბაზარზე გასასვლელად, ასევე სწავლის
გასაგრძელებლად,
როგორც
ფორმალურ,
ისე,
არაფორმალურ საგანმანათლებლო სისტემებში.

დასაქმების
სფერო
და
შესაძლებლობები: საბიბლიოთეკო
საქმეში
საშუალო პროფესიული
კვალიფიკაციის
მქონე
პირი
შესაძლოა
დასაქმდეს
როგორც
საჯარო, ისე კერძო სექტორის
ბიბლიოთეკებში, ქალაქის, სოფლის,
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისა და სხვადასხვა
ტიპის
ორგანიზაციების
ბიბლიოთეკაში.

საბიბლიოთეკო საქმე
პროგრამა ხორციელდება ქ. თბილისში და
ქ.ქუთაისში

პროგრამის
მიზანია
მოამზადოს
კვალიფიციური
საფინანსო სერვისების პერსონალი, რომელიც შეძლებს
სხვადასხვა ტიპის საფინანსო მომსახურების გაწევასა და
მომხმარებლის საფინანსო სერვისებთან დაკავშირებულ
ინფორმირებას. ასევე, საფინანსო სერვისების პროგრამის
დანერგვა-განხორციელების ხელშეწყობას.

დასაქმების
სფერო
და
შესაძლებლობები:
საფინანსო
სერვისებში საბაზო პროფესიული
კვალიფიკაციის კვალიფიკაციის მქონე
პირი
შესაძლებელია
დასაქმდეს
სხვადასხვა
სავაჭრო
ობიექტების
მოლარედ, მათ შორის - ბილეთების
გაყიდვების სალაროებში; ბანკებსა და
არასაბანკო
საკრედიტო-საფინანსო
დაწესებილებებში
მოლარისა
და
ოპერატორის
პოზიციაზე,
ასევე
ნივთების დაგირავებითა და ფულადი
თანხების
გაცემით
დაკავებული
აგენტებისა
და
ბუკმეკერების
პოზიციებზე.

საფინანსო სერვისები
პროგრამა ხორციელდება ქ. თბილისში და
ქ.ქუთაისში

პროგრამის მიზანია კვალიფიციური კადრის მომზადება,
რომელიც შეძლებს ადრეულ ასაკში ბავშვზე ზრუნვას, მის
აღზრდასა და განვითარებას. ამ მიზნებისთვის მან უნდა
უზრუნველყოს
უსაფრთხო
და
განმავითარებელი
სააღმზრდელო გარემო და ამ პროცესში შეძლოს ბავშვის
ოჯახთან, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების დაწესებულების კოლექტივთან, სფეროს
წარმომადგენლებთან
კომუნიკაცია
და
საკუთარ
პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა.

დასაქმების
სფერო
და
შესაძლებლობები:
პროგრამის
დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია
დასაქმდეს აღმზრდელის პოზიციაზე,
ასევე იმუშაოს თვითდასაქმებით,
აღმზრდელად.

სკოლამდელი აღზრდა
პროგრამა ხორციელდება ქ.ქუთაისში

პროგრამის
მიზანია,
მოამზადოს
კვალიფიციური
ღონისძიების ორგანიზატორი, რომელიც საკუთარი
კომპეტენციის ფარგლებში გეგმავს, კოორდინირებასა და
ორგანიზებას
უწევს ყველა სახის
ღონისძიების
მომზადებასა და გამართვას.

დასაქმების
სფერო
და
შესაძლებლობები:
ღონისძიების
ორგანიზებაში საშუალო პროფესიული
კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია
დასაქმდეს:
ქორწილების
ორგანიზატორად,
ასევე
კონფერენციების და ღონისძიებების
ორგანიზატორად სახელმწიფო და
საჯარო
სტრუქტურებში,
სადღესასწაულო
ცენტრებში,
ტურისტულ
და
სხვა
კერძო
კომპანიებში,
კულტურულ
და
სპორტულ
ასოციაციებსა
და
ფედერაციებში, ასევე შეიძლება იყოს
თვითდასაქმებული.

ღონისძიების ორგანიზება
პროგრამა ხორციელდება ქ. თბილისში და
ქ.ქუთაისში

პროგრამის მიზანია
სატვირტო გადაზიდვების
სფეროსათვის
უზრუნველყოს
კონკურენტუნარიანი
კადრი,
რომელმაც იცის სატრანსპორტო, სასაწყობო
დოკუმენტაციის შევსება; ტვირთის შენახვა საწყობში;
ნაშთების
კონტროლი;
სატვირთო
გადაზიდვების
დაგეგმვა; ტრანსპორტის სახეების აღწერა და შესაბამისი
ტრანსპორტის სახის შერჩევა; გუნდური მუშაობა;
მონიტორინგი და შეფასება; შეკვეთის გაფორმება;
ტვირთის
ჩატვირთვა/გადმოტვირთვის
ზედამხედველობა; გადაზიდვების მონიტორინგი.
დასაქმების
სფერო
და
შესაძლებლობები:
ლოგისტიკაში
საშუალო საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაციის
მფლობელს,
სატვირთო
გადაზიდვების
ლოგისტიკის
მიმართულებით
შეუძლება დასაქმდეს: ტვირთების
გადამზიდავ
ექსპედიტორულ
და
სატრანსპორტო
ლოჯისტიკური
ფირმებში.
საბაჟო-სატრანსპორტო
მომსახურების
საწარმოებში,
სატრანსპორტო-ლოჯისტიკური
ასოციაციებში, სატრანსპორტო და
საექსპედიციო ფირმებში, სხვადასხვა
დონის
სავაჭრო-ლოგისტიკური
კომპლექსებში, და ა.შ.

სატვირთო გადაზიდვების
ლოგისტიკა
პროგრამა ხორციელდება ქ.ქუთაისში

რეგისტრაცია
რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს:
www.vet.emis.ge
ან მობრძანდით ჩვენს ცენტრში:

მის: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N2
ქ. ქუთაისი, ნიკეას მე–2 შესახვევი N8

დამატებითი ინფორმაციისთვის
დაგვიკავშირდით:
032 225 04 84
cve@tsu.ge
www.tsu.ge
www.fb.com/TSUVET

