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1. პროგრამის სახელწოდება: საბაჟო საქმე - CustomsStudy

2. სარეგისტრაციო ნომერი - 04116-პ

3. პროფესიული სპეციალიზაცია და მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საბაჟო საქმეში - Fifth level vocational qualification in customs study
განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის მიხედვით აღნიშნული კვალიფიკაცია განეკუთვნება დეტალურ

სფეროს - „საბუღალტრო აღრიცხვა და დაბეგვრა“ (კოდი 0411).

4. პროგრამის მიზანი: 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.
პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც დაკისრებულ მოვალეობას
შეასრულებენ პროფესიული ეთიკის, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. სპეციალისტები აღჭურვილი
იქნებიან პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით.

5. დაშვების წინა პირობა : სრული ზოგადი განათლება

6. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: საბაჟო საქმის სპეციალისტის პროფესიით პირი შეიძლება
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).
საჯარო სექტორში ის შეიძლება დასაქმდეს სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ან საბაჟო გაფორმების საბაჟო ოფიცრად,
ხოლო კერძო სექტორში - საბაჟო ბროკერად, საბაჟო დეკლარანტად, საბაჟო გაფორმების სპეციალისტად. ეს
ფუნქციები შესაძლოა შერწყმულ იქნეს ლოგისტიკის სპეციალისტის, საბაჟო ტერმინალის მომსახურების
განყოფილების სპეციალისტების ფუნქციებთან. კარიერული ზრდის თვალსაზრისით,კურსდამთავრებულს
სწავლის გაგრძელება შეუძლია შემდგომ საფეხურებზე ბიზნესისა და ადმინისტრირების მიმართულებით.

7. პროგრამის  სტრუქტურა და მოდულები :
პროგრამა ,,საბაჟო საქმე“ მოიცავს მეხუთე დონის კვალიფიკაციას. პროგრამა შედგება 5 ზოგად მოდულისა 41

ჯამური კრედიტების რაოდენობით და სპეციალიზაციის დარგობრივი 16 მოდულისაგან 82 ჯამური კრედიტების
რაოდენობით, სულ 123 კრედიტი. პროგრამა მოიცავს პრაქტიკის კომპონენტს 65%, ხოლო თეორიულ
კომპონენტს 35%.
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 პროგრამის მოცულობა - ქართლენოვანი  სტუდენტებისათვის:
საბაჟო საქმეში კვალიფიკაციის პროფესიულმა სტუდენტმა ჯამურად უნდა დააგროვოს 93 კრედიტი,

რომელთაგან:
3 - ზოგადი მოდული - 11 კრედიტი;

16 - სპეციალიზაციის დარგობრივი მოდული - 82 კრედიტი.

 პროგრამის მოცულობა - არაქართლენოვანი სტუდენტებისათვის:
საბაჟო საქმეში კვალიფიკაციის პროფესიულმა სტუდენტმა ჯამურად უნდა დააგროვოს 123 კრედიტი,
რომელთაგან:
5 - ზოგადი მოდული - 41 კრედიტი;
16 - სპეციალიზაციის დარგობრივი მოდული - 82 კრედიტი.

ზოგადი მოდულები
№ მოდულის დასახელება მოდულზე დაშვების წინაპირობა კრედიტი
1 ინფორმაციული წიგნიერება 2  სრული ზოგადი განათლება 3
2 მეწარმეობა 3  სრული ზოგადი განათლება 3
3 ინგლისური ენა  საბაზო განათლება 5

ჯამი 11
სპეციალიზაციის დარგობრივი მოდულები

№ მოდულის დასახელება მოდულზე დაშვების წინაპირობა კრედიტი
4 გაცნობითი პრაქტიკა - საბაჟო საქმე  საბაზო განათლება 2

5
საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული
სასაქონლო ნომენკლატურა (სესესნ)

 საბაზო განათლება 4

6 საბაჟო ზედამხედველობა
მოდული:

 საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული
სასაქონლო ნომენკლატურა (სესესნ)

4

7 ფიზიკური პირის კონტროლი მოდული:
 საბაჟო ზედამხედველობა. 4

8 სატრანსპორტო საშუალებების კონტროლი მოდული:
 საბაჟო ზედამხედველობა. 4

9
საქონლის წარმოშობის ქვეყნისა და საბაჟო
ღირებულების განსაზღვრა

მოდული:
 საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული

სასაქონლო ნომენკლატურა (სესესნ)
4

10
სასაქონლო ოპერაციები და საბაჟო
გადასახდელები

მოდული:
 საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული

სასაქონლო ნომენკლატურა (სესესნ)
6

11 საბაჟო დეკლარირება

მოდულები:
 საქონლის წარმოშობის ქვეყნისა და საბაჟო

ღირებულების განსაზღვრა;
 სასაქონლო ოპერაციები და საბაჟო გადასახდელები.

5

12 საბაჟო გაფორმება მოდული:
 საბაჟო დეკლარირება. 5

13 სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლი
მოდული:

 საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული
სასაქონლო ნომენკლატურა (სესესნ)

4

14 არასატარიფო ღონისძიებები
მოდული:

 საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული
სასაქონლო ნომენკლატურა (სესესნ)

4

15 საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება მოდულები:
 საბაჟო ზედამხედველობა; 6
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8. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის/კვალიფიკაციების შესაბამი სწავლის შედეგები
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

1. განახორციელოს საბაჟოზედამხედველობა;
2. გააკონტროლოს ფიზიკურიპირი;
3. გააკონტროლოს სატრანსპორტოსაშუალებები;
4. განსაზღვროს საქონლისწარმოშობისქვეყანადასაბაჟოღირებულება;
5. განსაზღვროს სასაქონლოოპერაცია დაგაუკეთოს ადმინისტრირება საბაჟოგადასახდელებს;
6. განახორციელოს საბაჟოდეკლარირება;
7. განახორციელოს საბაჟოგაფორმება;
8. განახორციელოს სასაზღვროსაკარანტინოკონტროლი;
9. განახორციელოს არასატარიფო ღონისძიებები;
10. განახორციელოს საბაჟოსამართალდარღვევისსაქმისწარმოება.

9. ქართული ენის მოდულების გავლის  შესახებ.
„მოდულების, ქართულიენა A2 და ქართული ენა B1გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული
სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს
„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების
მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან  სომხურ  ენაზე  ტესტირების
გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაზე  სწავლება იწყება ქართული ენის
მოდულებით.“

10. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.
სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებით (ჩათვლა);
ბ) არაფორმალურიგანათლების
გზიმიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებაგანათლებისდამეცნიერებისმინისტრის მიერ დადგენილიწესით;

 საბაჟო გაფორმება.

16 საწარმოო პრაქტიკა - საბაჟო საქმე მოდული:
 საბაჟო გაფორმება 13

17 პრაქტიკული პროექტი - საბაჟო საქმე მოდული:
 საბაჟო გაფორმება 6

18 Ms Excel მოდული:
 ინფორმაციული წიგნიერება 2 6

19 ბიზნეს ინგლისური - საბაჟო საქმე  სრული ზოგადი განათლება 5
ჯამი 82
სულ 93
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გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით.
არსებობსგანმავითარებელიდაგანმსაზღვრელიშეფასება.
განმავითარებელიშეფასებაშესაძლოაგანხორციელდესროგორცქულების,
ასევეჩათვლისპრინციპებისგამოყენებით.
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.
განმსაზღვრელიშეფასებისასუარყოფითიშედეგისმიღებისშემთხვევაშიპროფესიულსტუდენტსუფლებააქვსპროგრა
მისდასრულებამდემოითხოვოსსწავლისშედეგებისმიღწევისდამატებითიშეფასება.
შეფასებისმეთოდი/მეთოდებირეკომენდაციისსახითმოცემულიამოდულებში

11. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება
პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელშიც სავალდებულო პროფესიული მოდულებით
გათვალისწინებული სწავლის შედეგებისთვის გამოყოფილი კრედიტების საერთო მოცულობის 50% ან მეტი
რეალურ სამუშაო გარემოში მიიღწევა, კვალიფიკაციის მინიჭების დამატებითი პირობაა კვალიფიკაციის
გამოცდის ჩაბარება.

12. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ)
პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე
დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი
სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული
წესით.
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დანართები:

დანართი 1-პროგრამა;

დანართი 2- ზოგადი და სპეციალიზაციის დარგობრივი მოდულები;

დანართი 3 - ქართული ენის მოდულები;

დანართი - 4 სასწავლოგეგმა (ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის);

დანართი - 5 სასწავლოგეგმა (არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის);

დანართი6- პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი.

ზოგადი მოდულები:

2.1 ინფორმაციული წიგნიერება 2;
2.2 მეწარმეობა 3;
2.3 ინგლისური  ენა.

სპეციალიზაციის დარგობრივი მოდულები:

2.4 გაცნობითი პრაქტიკა - საბაჟო საქმე;
2.5 საგარეო ეკონომიკური საქმიანობისეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სესესნ);
2.6 საბაჟო ზედამხედველობა;
2.7 ფიზიკური პირის  კონტროლი;
2.8 სატრანსპორტო საშუალებების კონტროლი;
2.9 საქონლის წარმოშობის ქვეყნისა და საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა;
2.10.სასაქონლო ოპერაციები და საბაჟო გადასახდელები;
2.11საბაჟო დეკლარირება;
2.12საბაჟო გაფორმება;
2.13.სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლი;
2.14.არასატარიფო ღონისძიებები;
2.15. საბაჟოსამართალდარღვევის საქმისწარმოება;
2.16. საწარმოო პრაქტიკა - საბაჟო საქმე;
2.17. პრაქტიკული პროექტი - საბაჟო საქმე;
2.18. Ms Excel;
2.19. ბიზნეს ინგლისური - საბაჟო საქმე.

ზოგადი მოდულები: (არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის)

3.1. ქართული ენა A2
3.2. ქართული ენა B1


