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2016 წლის შემოდგომის მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების  

პირველად საფეხურზე ჩარიცხულთა ქულების  სტატისტიკური მონაცემები 
 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,განთიადი" 

ბუღალტერი 20 62.86 

დურგალი 10 39.65 

ელექტრიკოსი 15 35.36 

ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; 

სასოფლო - სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, 

ფრინველებისა და თევზების და სხვა) 15 46.25 

ზეინკალ-სანტექნიკოსი 15 26.97 

მასაჟისტი 29 44.17 

მებათქაშე 10 50.72 

მეფილე-მომპირკეთებელი 29 34.47 

მღებავი 12 30.18 

ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 30 48.75 

რძის გადამმუშავებელი 12 66.25 

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 19 72.5 

სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) 30 61.25 

შემდუღებელი 15 43.4 

ხილ-ბოსტნეულის გადამმუშავებელი 10 60 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი" 

ბუღალტერი 39 25.72 

გიდი 15 67.25 

დურგალი 14 51.08 

ელექტრიკოსი 20 34.83 

ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; 

სასოფლო - სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, 

ფრინველებისა და თევზების და სხვა) 15 30 

ზეინკალ-სანტექნიკოსი 15 46.25 

თექის ხელოსანი 15 40 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

ინფორმაციული ტექნოლოგი 20 43.75 

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 19 48.5 

მეფილე-მომპირკეთებელი 15 31.79 

მეღვინე 20 48.75 

მზარეული 40 51.25 

ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 20 30.18 

სასტუმრო საქმისმწარმოებელი 20 52.5 

სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) 18 61.25 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი იკაროსი 

ბართენდერი (მოდულური) 27 72.25 

გიდი 20 86.5 

კონდიტერი 26 78.75 

მზარეული 139 76.25 

სარესტორნო საქმისმწარმოებელი 20 78.5 

სასტუმრო საქმისმწარმოებელი 37 84.5 

სომელიე 15 83.25 

ტუროპერატორი (აგრო-.ეკო- და ა.შ. ტუროპერატორი) 20 85 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ჰორიზონტი 

ბუღალტერი 50 31.79 

გიდი(გეოტურიზმის და ა.შ.) 20 67.5 

ელექტრიკოსი 20 45 

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 25 48.5 

მეტყევე (ტყისმჭრელი, ტაქსატორი) 15 33.75 

მზარეული 49 40 

მცენარეთა დაცვის ტექნიკოსი 17 48.75 

სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 15 37.5 

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 24 55 

სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის მართვის სპეციალისტი 15 47.68 

სარესტორნო საქმისმწარმოებელი 20 50 

სასტუმრო საქმისმწარმოებელი 25 27.75 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) 50 37.5 

ტრაქტორისტ-მემანქანე 15 39.65 

შემდუღებელი 15 48.58 

ა(ა)იპ სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა 

სამთო გამყოლი 15 63.25 

საფეხმავლო გამყოლი 15 53.25 

სსიპ  ქარელის მუნინუციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლა 

დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი (მოდულური) 10 61.25 

ზეინკალ-სანტექნიკოსი (მოდულური) 10 37.68 

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აგროლოჯისტიკის ოპერატორი  25 58.4 

ავეჯის კონსტრუირების სპეციალისტი (მოდულური) 20 40 

დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი (მოდულური) 18 72.5 

მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი   20 41.97 

მცირე ბიზნესის მწარმოებელი  30 45.72 

საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ-ტექნიკოსი 25 64.29 

საბაჟო საქმის სპეციალისტი (მოდულური) 20 60.54 

სარეკლამო აგენტი (მოდულური) 20 51.75 

სასტუმრო საქმის  სპეციალისტი (მოდულური) 20 32.75 

სატრანსპორტო  ლოგისტიკის ოპერატორი  (მოდულური) 20 62.15 

სისტემების ადმინისტრატორი (მოდულური) 19 61.25 

სოფლის მეურნეობის ბიზნესის მწარმოებელი  15 66.97 

ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი (მოდულური) 20 43.75 

ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების სპეციალისტი (მოდულური) 20 71.25 

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 40 25.25 

კორესპონდენტი 40 61 

მშენებლობის მწარმოებელი  30 37.15 

პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი (მოდულური) 14 61.75 

სარესტორნო საქმისმწარმოებელი 40 38.5 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 

ვებ ინტერფეისის დეველოპერი (მოდულური) 54 86.25 

ვებინტერფეისის დიზაინერი (მოდულური) 26 78.25 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი (მოდულური) 54 75.5 

კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი (მოდულური) 42 82.5 

საგამომცემლო საქმის ტექნიკური დიზაინერი (მოდულური) 25 72.5 

სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი) (მოდულური) 28 88.25 

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

ბაგა - ბაღის აღმზრდელი - პედაგოგი (მოდულური) 25 76.25 

ბიბლიოთეკარი (მოდულური) 15 57 

მცირე ბიზნესის მწარმოებელი  150 27.68 

პრაქტიკოსი ექთანი (მოდულური) 25 59.59 

სარეკლამო აგენტი (მოდულური) 10 50 

სასტუმრო საქმის  სპეციალისტი (მოდულური) 15 17.25 

სსიპ თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 

ვიზუალური გამოსახულების დიზაინერი 10 80 

მხატვარ - ანიმატორი 10 57.5 

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

პრაქტიკოსი ექთანი 24 64.59 

სსიპ თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ინფორმაციული ტექნოლოგი 9 80 

კბილის ტექნიკოსი 9 61.12 

მევენახე-მეღვინე 9 76.25 

მეტყევე (ტყისმჭრელი, ტაქსატორი) 9 67.5 

ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი   7 72.5 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აგროლოჯისტიკის ოპერატორი  30 59.11 

ბაგა - ბაღის აღმზრდელი - პედაგოგი (მოდულური) 14 84 

ბაგა - ბაღის აღმზრდელი - პედაგოგი (მოდულური) 20 77 

ბიბლიოთეკარი (მოდულური) 15 87.25 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

კინოტელერეჟისორი   20 73.75 

მასაჟისტი 20 62.64 

საბაჟო საქმის სპეციალისტი (მოდულური) 10 57.5 

საბაჟო საქმის სპეციალისტი (მოდულური) 20 63.22 

სასტუმრო საქმის  სპეციალისტი (მოდულური) 10 86.5 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი (მოდულური) 10 89 

ტანსაცმლის დიზაინი  20 85 

ტუროპერატორი (მოდულური) 10 91.25 

შემფასებელი (მოდულური) 10 48.93 

შემფასებელი (მოდულური) 20 68.22 

სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივ კოლეჯი 

მევენახეობა-მეღვინეობა ("საწარმოში") 15 45 

მეფუტკრე (მოდულური) 29 50 

მეხილეობა (კურკოვანი კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები) 

("საწარმოში") 7 42.5 

სსიპ პროფესიული კოლეჯი ”ბლექსი” 

ბართენდერი (მოდულური) 20 35.75 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი (მოდულური) 40 65.54 

გიდი(გეოტურიზმის და ა.შ.) 15 54.75 

ელექტრიკოსი 40 36.97 

ვებ ინტერფეისის დეველოპერი (მოდულური) 19 51.25 

ინფორმაციული ტექნოლოგი 19 53.5 

კბილის ტექნიკოსი 20 27.78 

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ადმინისტრატორი 20 55.25 

მეფილე-მომპირკეთებელი 17 35.54 

მზარეული 43 60 

მცენარეთა დაცვის ტექნიკოსი 15 46.25 

ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 40 48.75 

სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 16 31.97 

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 37 47.5 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

სარესტორნო საქმისმწარმოებელი 20 28 

სასტუმრო საქმისმწარმოებელი 19 65.25 

ძრავის შემკეთებელი 17 36.43 

სსიპ პროფესიული კოლეჯი ”ერქვანი” 

ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; 

სასოფლო - სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, 

ფრინველებისა და თევზების და სხვა) 14 38.75 

იუველირი 12 35 

მემინანქრე 12 31.25 

სსიპ პროფესიული კოლეჯი ”თეთნულდი” 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი (მოდულური) 7 36.43 

გიდი 13 23.75 

დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი 10 62.5 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი (მოდულური) 10 17 

მზარეული 10 37.5 

სარესტორნო საქმისმწარმოებელი 10 38.25 

შემდუღებელი 10 36.61 

სსიპ პროფესიული კოლეჯი ”ლაკადა” 

დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი (მოდულური) 15 38.22 

ექთნის თანაშემწე (მოდულური) 14 32.64 

ღონისძიებათა მომწყობი 15 21.61 

სსიპ პროფესიული კოლეჯი ”ფაზისი” 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი (მოდულური) 20 50.54 

დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი (მოდულური) 12 48.4 

დურგალი 20 33.75 

თმის სტილისტი (მოდულური) 20 43.75 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი (მოდულური) 18 24.25 

მოლარე (მოდულური) 20 36.08 

ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 25 35.9 

საბაჟო წარმომადგენელი 25 34.47 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაური 25 33.93 

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი (მოდულური) 20 38.75 

სარესტორნო საქმისმწარმოებელი 20 45 

სასტუმრო საქმისმწარმოებელი 20 29.5 

შემდუღებელი 25 33.75 

ძრავის შემკეთებელი 25 27.5 

სსიპ პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“ 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი (მოდულური) 40 47.33 

დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი (მოდულური) 12 55.9 

ელექტროამძრავისა და ელექტრომომმარაგებელი დანადგარების  ოსტატი 20 40.54 

ელექტრონული და ციფრული მოწყობილობების დაიგნოსტიკოს-შემკეთებელი (მოდულური) 12 41.61 

ზეინკალ-სანტექნიკოსი (მოდულური) 15 23.93 

ინფორმაციული ტექნოლოგი 55 26.25 

მასაჟისტი 39 32.92 

მღებავი (მოდულური) 39 42.33 

ნივთიერებებისა და მასალების ქიმიური  ანალიზის ლაბორანტი 20 40.72 

ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 40 39.47 

სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 18 31.97 

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 20 57.5 

შემდუღებელი 20 32.86 

ძრავის შემკეთებელი 17 39.65 

სსიპ საზოგადოებრივი   კოლეჯი ”მერმისი” 

ბუღალტერი (მოდულური) 20 82.5 

დურგალი 10 43.93 

თმის სტილისტი (მოდულური) 19 73.75 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი (მოდულური) 40 61.75 

კომპიუტერული გრაფიკოსი 18 78 

მემინანქრე 36 75 

მზარეული 51 73.75 

ოფისის მენეჯერი (მოდულური) 37 54.47 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი 18 32.68 

სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 19 34.29 

სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი 20 33.22 

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი (მოდულური) 55 66.25 

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი 18 48.22 

სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) 19 75 

ტუროპერატორი (მოდულური) 19 67.75 

ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების სპეციალისტი (მოდულური) 14 53.75 

ფილამწყობი (მოდულური) 18 35.18 

ძრავის შემკეთებელი 19 48.4 

ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 14 58.75 

სსიპ საზოგადოებრივი  კოლეჯი ”აისი” 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი (მოდულური) 13 40.36 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი (მოდულური) 16 58.93 

დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი (მოდულური) 15 32.86 

დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი (მოდულური) 15 40.18 

დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი (მოდულური) 17 52.5 

დურგალი 15 26.43 

ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; 

სასოფლო - სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, 

ფრინველებისა და თევზების და სხვა) 15 61.25 

ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; 

სასოფლო - სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, 

ფრინველებისა და თევზების და სხვა) 15 36.25 

ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; 

სასოფლო - სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, 

ფრინველებისა და თევზების და სხვა) 15 41.25 

თექის ოსტატი (მოდულური) 15 48.75 

თექის ოსტატი (მოდულური) 15 30 

თმის სტილისტი (მოდულური) 15 40 

თმის სტილისტი (მოდულური) 20 51.25 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

კალატოზი 15 52.33 

კერამიკული ნაწარმის სპეციალისტი 10 35 

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 9 43 

მევენახეობა-მეღვინეობა ("საწარმოში") 15 48.75 

მევენახეობა-მეღვინეობა (მოდულური) 15 52.5 

მემინანქრე 15 37.5 

მეტყევე (ტყისმჭრელი, ტაქსატორი) 15 46.25 

მეღვინე 15 56.25 

მეცხოველეობა (მესაქონლეობა) ("საწარმოში") 15 47.5 

მზარეული 19 60 

მხატვარ-შემსრულებელი 15 57.5 

პრაქტიკოსი ექთანი (მოდულური) 15 53.89 

სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 15 41.79 

სასტუმრო საქმის  სპეციალისტი (მოდულური) 15 46 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი (მოდულური) 15 45 

ტრაქტორისტ-მემანქანე 15 23.58 

ტრაქტორისტ-მემანქანე 15 44.29 

ტუროპერატორი (მოდულური) 13 42.5 

ფარმაცევტის თანაშემწე (მოდულური) 15 35.28 

ფილამწყობი (მოდულური) 12 39.29 

ძრავის შემკეთებელი 15 22.5 

სსიპ საზოგადოებრივი  კოლეჯი ”ახალი ტალღა” 

ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი 15 50 

ამწის მემანქანე 30 40 

ბაგა - ბაღის აღმზრდელი - პედაგოგი (მოდულური) 15 42.75 

ბანკის მოლარე-ოპერატორი (მოდულური) 15 41.61 

ბართენდერი (მოდულური) 15 30.5 

ბუღალტერი (მოდულური) 15 55 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი (მოდულური) 15 35.72 

დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი (მოდულური) 15 31.08 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

ელექტრონული და ციფრული მოწყობილობების დაიგნოსტიკოს-შემკეთებელი (მოდულური) 12 43.93 

ექთნის თანაშემწე (მოდულური) 15 31.67 

ვებ ინტერფეისის დეველოპერი (მოდულური) 14 29.25 

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მემონტაჟე (მოდულური) 15 35.72 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი (მოდულური) 14 14.75 

კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი (მოდულური) 14 33 

კონდიტერი 15 47.5 

კონსულტანტ-გამყიდველი (მოდულური) 14 24.5 

მასაჟისტ-რეაბილიტატორი (მოდულური) 15 26.25 

მებათქაშე 15 27.86 

მზარეული 29 52.5 

მიღება-განთავსების სპეციალისტი (მოდულური) 15 22.75 

მღებავი (მოდულური) 15 34.11 

მშენებლობის მწარმოებელი  15 39.83 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი (მოდულური) 30 27.5 

ოფისის მენეჯერი (მოდულური) 29 19.65 

პრაქტიკოსი ექთანი (მოდულური) 15 55.98 

რესტორნის სერვის მენეჯერი (მოდულური) 15 36.5 

სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი 15 28.22 

სარესტორნო საქმისმწარმოებელი 14 29.25 

სასტუმრო საქმის  სპეციალისტი (მოდულური) 30 35.5 

სატრანსპორტო  ლოგისტიკის ოპერატორი  (მოდულური) 15 31.79 

სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) 30 56.25 

ფარმაცევტის თანაშემწე (მოდულური) 15 51.53 

ფილამწყობი (მოდულური) 15 28.75 

ღონისძიების მენეჯერი (მოდულური) 15 36.25 

შემდუღებელი 15 43.4 

ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი (მოდულური) 15 37.5 

სსიპ საზოგადოებრივი  კოლეჯი ”იბერია” 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

ავტომობილის ზეინკალი 14 42.68 

ავტომობილის ზეინკალი 15 28.04 

ავტომობილის შემკეთებელი ელექტრო-ტექნიკოსი 20 64.11 

ბუღალტერი 20 74.83 

ბუღალტერი 20 46.25 

გაზმომარაგების სისტემის მემონტაჟე 15 37.68 

დურგალი 14 37.68 

ელექტრიკოსი 18 57.68 

ელექტრიკოსი 20 35.18 

ინფორმაციული ტექნოლოგი 16 58.75 

კომპიუტერული გრაფიკოსი 15 70.5 

კომპიუტერული გრაფიკოსი 20 36.75 

კონსულტანტ-გამყიდველი (მოდულური) 15 39.5 

მემცენარე 15 35 

მეფუტკრე 15 48.75 

მზარეული 37 67.5 

რესტორნის სერვის მენეჯერი (მოდულური) 15 43 

სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 20 44.29 

სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი 15 24.65 

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი (მოდულური) 28 35 

სასტუმრო საქმისმწარმოებელი 20 55 

შემდუღებელი 14 23.4 

ძრავის შემკეთებელი 20 48.04 

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ”ოპიზარი” 

აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი 12 34.11 

ავტომობილის ზეინკალი 15 30.9 

ბუღალტერი (მოდულური) 25 43.22 

დურგალი 14 38.75 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; 

სასოფლო - სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, 

ფრინველებისა და თევზების და სხვა) 15 42.5 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი (მოდულური) 14 62 

მეფილე-მომპირკეთებელი 14 37.15 

მეცხოველეობა (მესაქონლეობა) ("საწარმოში") 6 36.25 

მზარეული 29 51.25 

მცენარეების დამამზადებელი(სამკურნალო, არომატული) 15 47.5 

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი (მოდულური) 10 50 

სარესტორნო საქმისმწარმოებელი 15 50.25 

სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი   14 50.54 

შემდუღებელი 15 36.97 

ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 12 42.5 

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „სპექტრი“ 

ბუღალტერი 39 61.79 

გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 20 25 

დურგალი 14 56.08 

ელექტრიკოსი 19 53.22 

ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 20 34.65 

ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემის მემონტაჟე 20 35.18 

ზეინკალ-სანტექნიკოსი (მოდულური) 20 43.04 

თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი 20 50.72 

ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) 37 49.25 

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 36 54.75 

მეფილე-მომპირკეთებელი 19 29.83 

მღებავი 19 37.5 

მძერწავი(არქიტექტურული დეტალების) 15 50 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 20 54.11 

ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 37 35.36 

საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ-ტექნიკოსი 20 36.61 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 20 28.04 

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი 20 39.83 

ტოპოგრაფი 20 52.5 

შემდუღებელი 20 43.58 

ძრავის შემკეთებელი 20 32.86 

ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 13 42.5 

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი 

ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი 39 59.83 

ავტომობილის შემკეთებელი ელექტრო-ტექნიკოსი 20 69.29 

ბუღალტერი 20 79.29 

ბუღალტერი (მოდულური) 20 80.9 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი (მოდულური) 12 80.75 

მოლარე (მოდულური) 20 61.43 

მცირე ბიზნესის მწარმოებელი  20 61.08 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) 

ოპერატორი 20 61.61 

ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 19 62.5 

სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 18 55.54 

სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი) (მოდულური) 14 83.75 

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 19 83.75 

ტოპოგრაფი 20 59.83 

ძრავის შემკეთებელი 19 59.11 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი   15 55 

ფარმაცევტის თანაშემწე 50 55.98 

ქვისა და სხვა მასალების დეკორატიული დამუშავების სპეციალისტი   15 38.75 

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

გემბანის რიგითი მეზღვაური 73 57.5 

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის ოპერატორი (მოდულური) 15 38.04 

სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაური 73 54.47 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი 20 32.5 

ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი 7 69.11 

ავტომობილის ზეინკალი 8 46.61 

ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსი 6 42.86 

გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 6 53.04 

გვირაბგამყვანი 15 53.93 

ელმავლის მემანქანე 15 44.11 

ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; 

სასოფლო - სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, 

ფრინველებისა და თევზების და სხვა) 20 47.5 

თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი 6 53.58 

კალატოზი 15 51.97 

კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) 50 71.25 

მელიანდაგე 20 49.83 

მელიორატორი 20 30 

მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი   10 35.18 

მღებავი 15 47.5 

მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტი 6 56.08 

მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტი 15 55.36 

მშენებლობის მწარმოებელი  15 68.04 

ნავთობისა და გაზის გადამუშავების  სპეციალისტი 6 55.9 

ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსი   6 73.04 

ნივთიერებებისა და მასალების ქიმიური  ანალიზის ლაბორანტი 6 33.04 

პარფიუმერული და კოსმეტიკური წარმოების სპეციალისტი  10 45.72 

პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი 8 49.47 

რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობის ელექტრომექანიკოსი 20 30.18 

რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მეურნეობის ელექტრომექანიკოსი 30 42.5 

სავაგონო მეურნეობის მექანიკოსი 20 35 

სამთო ელექტრომექანიკოსი 6 85.18 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციისა და რემონტის უსაფრთხოების სპეციალისტი 6 45.18 

სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციისა და რემონტის უსაფრთხოების სპეციალისტი 15 60.36 

სამთო ტექნიკოსი 6 65 

სამთო ტექნიკოსი 15 59.11 

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 8 86.25 

სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანებისა და მოწყობილობების ტექნიკოსი   6 48.58 

სარკინიგზო გადამზიდავი 30 58.58 

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი 10 58.75 

სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი   10 53.4 

სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი   20 39.83 

სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების ელექტრომექანიკოსი 30 35.18 

ტრაქტორისტ-მემანქანე 20 34.29 

ფარმაცევტის თანაშემწე 15 60.56 

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი   15 50.72 

ქიმიური და კვების მრეწველობის უსაფრთხოების სპეციალისტი   6 59.65 

ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი   10 57.33 

შემდუღებელი 10 54.65 

შემდუღებელი 15 45.9 

ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მწარმოებელი 10 50.72 

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი 

მასაჟისტ-რეაბილიტატორი (მოდულური) 15 49.45 

მწვრთნელი(სახეობის დაკონკრეტებით) 145 32.5 

მწვრთნელი(სახეობის დაკონკრეტებით) 47 43.75 

სამთო გამყოლი 15 43.75 

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბაგა - ბაღის აღმზრდელი - პედაგოგი (მოდულური) 30 66.25 

ვებ ინტერფეისის დეველოპერი (მოდულური) 20 36.25 

სადაზღვევო აგენტი  (მოდულური) 20 33 

სსიპ ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი 

გუნდის ლოტბარი, რეგენტი 8 90 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

ვოკალური ანსამბლის და გუნდის მომღერალი 10 71.25 

შემსრულებელ - ილუსტრატორი  8 76.25 

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

ბაგა - ბაღის აღმზრდელი - პედაგოგი (მოდულური) 20 68 

ბაგა - ბაღის აღმზრდელი - პედაგოგი (მოდულური) 20 42.75 

ბანკის ოპერატორი 30 43.04 

ბანკის ოპერატორი 15 30.9 

ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორი (მოდულური) 15 47 

ბუღალტერი 30 36.08 

ბუღალტერი 15 25.36 

დურგალი 10 32.5 

ელექტრიკოსი 15 31.25 

ელექტრიკოსი 10 49.65 

ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; 

სასოფლო - სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, 

ფრინველებისა და თევზების და სხვა) 15 27.5 

ინფორმაციული ტექნოლოგი 20 41.75 

ინფორმაციული ტექნოლოგი 20 54 

კბილის ტექნიკოსი 15 30.7 

კბილის ტექნიკოსი 10 19.73 

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 29 53.75 

კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) 20 32.5 

კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) 15 42.5 

მეხილეობა (კურკოვანი კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები) 

("საწარმოში") 20 32.5 

მზარეული 10 47.5 

მოცეკვავე   14 37.5 

მოცეკვავე   14 46.25 

ოფისის მენეჯერი (მოდულური) 20 32.68 

ოფისის მენეჯერი (მოდულური) 20 26.43 

ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი) 20 22.68 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

გამოცხადებული 

ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

ჩასარიცხად 

საკმარისი 

მინიმალური ქულა  

პრაქტიკოსი ექთანი (მოდულური) 20 34.59 

პრაქტიკოსი ექთანი (მოდულური) 20 42.5 

ფარმაცევტის თანაშემწე (მოდულური) 20 46.81 

ფარმაცევტის თანაშემწე (მოდულური) 20 49.73 

ფერმერი 15 30.18 

ფილამწყობი (მოდულური) 12 46.08 

შემდუღებელი 10 47.68 

 


