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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების (აღწერილობა) კატალოგი

შრომის უსაფრთხოებისა და
გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თბილისი, იეთიმ გურჯის 7ბ
ვებ-გვერდი: www.giipa.ge; www.hsetvet.gipa.ge
ელ-ფოსტა: hsetvet@gipa.ge
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პროგრამის მიზანი:
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი
ტექნოლოგიები“ მიზანია კვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც შეძლებს შეიმუშაოს სამუშაოს
ნეგატიური ასპექტებისგან დასაქმებულთა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების სიცოცხლის,
საქმიანობისთვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სტანდარტების შესაბამისად და
უზრუნველყოფს შრომის დაცვითი ღონისძიებების დანერგვასა და მართვას.

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია
უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვით ტექნოლოგიებში / Higher Vocational
Qualification in Occupational Safety and Environmental Technology
❖ იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომელთაც აქვთ ქართული ენის კომპეტენცია - 120 კრედიტი
❖ იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომელთაც არა აქვთ ქართული ენის კომპეტენცია - 150 კრედიტი
სწავლის შედეგები:კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1.

შეადგინოს უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის, გარემოსდაცვითი გეგმა;

2.

შეიმუშაოს და განაახლოს პროცედურები და ინსტრუქციები;

3.

შეაფასოს პროფესიული დაზიანებები და აკონტროლოს რისკი;

4.

შეაფასოს, გააკონტროლოს და განსაზღვროს ქიმიური და ბიოქიმიური საფრთხეების პრევენციული
ზომები;

5.

დაიცვას ელექტროუსაფრთხოებისა და სახანძრო უსაფრთოების წესები;

6.

განახორციელოს ევაკუაციის პროცესები;

7.

გაწიოს პირველადი გადაუდებელი დახმარება;

8.

გაატაროს საფრთხეების პრევენციისა და რისკების შემცირების ღონისძიებები;

9.

აკონტროლოს სამუშაო ადგილზე ადამიანთა და სამსახურებრივი ტრანსპორტის უსაფრთხოდ
გადაადგილება;

10. შეაფასოს გარემოზე, ეკონომიკასა და საზოგადოებაზე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული
ზემოქმედების გავლენა;
11. განახორციელოს გარემოსდაცვითი სისტემის აუდიტი და მონიტორინგი;
12. დაგეგმოს უსაფრთხო სასმელი წყლის დაცვისა და გამოყენების ნორმების დაცვით მოქმედება;
13. აკონტროლოს წყლის წყაროების დაბინძურება;

14. აკონტროლოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება და ჰაერში გაფრქვევის შემცირება.
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით შრომის
უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების
მენეჯერი/სპეციალისტი შეიძლება დასაქმდეს:

სხვადასხვა სფეროების: მშენებლობის, ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგების, ნავთობისა და გაზის,
ლოჯისტიკის,

ტრანსპორტის,

მძიმე

მრეწველობის,

სამთო

მრეწველობის,

საზღვაო

პორტების,

კომუნიკაციების, ტურიზმის, სარესტორნო, გასართობ, სავაჭრო, საგანმანათლებო დაწესებულებებში:

o

უსაფრთხოების ინსპექტორად/მენეჯერად;

o

ჯანმრთელობის დაცვის ინსპექტორად/მენეჯერად;

o

შრომის, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ინსპექტორად/მენეჯერად;

o

დაბინძურების ინსპექტორად;

o

ჯანსაღი სამუშაო გარემოს დაცვის ოფიცერად;

o

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მრჩეველად;

o

გარემოს დაცვის მრჩეველად;

o

შრომის ჰიგიენის სპეციალისტად/მენეჯერად;

o

ნარჩენების შეგროვების სპეციალისტად;

o

ნარჩენების დამუშავება-მოცილების სპეციალისტად;

o

დაბინძურებისაგან გასუფთავება-ნარჩენების მართვის ინსპექტორად;

o

უსაფრთხოების დაცვის სპაციალისტად/ მენეჯერად;

o

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად;

o

სახელმწიფოს

შრომის

ინსპექტირების

სამსახურებში

შრომის

უსაფრთხოებისა

გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად;

სხვადასხვა კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებსა და ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოებისა და
გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად.

მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ ჩარიცხული
პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.

და
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სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება
კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.
სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:
ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების
აღიარებით (ჩათვლა);
ბ) არაფორმალური

განათლების

გზით მიღწეული

სწავლის

შედეგების

აღიარება

განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით;
გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით.

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის
პრინციპების გამოყენებით.
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.
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება
აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება.
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HSE GIPA HSE GIPA HSE GIPA HSE GIPA HSE GIPA HSE GIPA HSE GIPA HSE
GIP

HSE GIPA HSE GIPA HSE GIPA HSE GIPA HSE GIPA HSE GIPA HSE GIPA HSE
GIPA
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პარტნიორი ორგანიზაციები
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