სსიპ კოლეჯ "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"-ს
პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების მოდულების 2020 წლის ივლისის თვის დასკვნითი
შედეგების დადასტურების განრიგი

პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა

მოდული

0410005 მეწარმეობა 3

პროფესიული განათლების
მასწავლებელი

ნანა მჭედლიშვილი

ბუღალტრული აღრიცხვა ჯგუფი
N182

ბუღალტრული აღრიცხვა ჯგუფი
N183

ჯგუფი 184 - ვებპროგრამისტი ( 5
საფეხური )

კომპიუტერული ქსელი და
სისტემები
ჯგუფი N187

თვე - ივლისი

29.07.2020

0411403 ბუღალტრული
აღრიცხვის წარმოება
ეკონომიკური საქმიანობის
სახეობის მიხედვით

თათია უდესიანი (საბიუჯეტო
ორგანიზაციებში
ბუღალტრული აღრიცხვის
წარმოება)

0410005 მეწარმეობა 3

ნანა მჭედლიშვილი

0610808 ფუნქციონალური
პროგრამირება

დავით გოგიძე

25.07.2020

31.07.2020

15.07.2020

კომპიუტერის და
პერიფერიული
მოწყობილობების
აპარატურული
უზრუნველყოფა

კარლო კვიჟინაძე
17.07.2020

შენიშვნა

411413 სააღრიცხვო
მონაცემთა ბაზის შექმნა

ნინო სუხაშვილი

411414 საგადასახადო
დეკლარირება

ცირა მენთეშაშვილი

411413 სააღრიცხვო
მონაცემთა ბაზის შექმნა

ნინო სუხაშვილი

411414 საგადასახადო
დეკლარირება

თინათინ ნიზაშვილი

0030104
ინტერპერსონალური
კომუნიკაცია

ანა ფხიკიძე

0020103 რაოდენობრივი
წიგნიერება

დალი მაზმიშვილი

07.07.2020 - 14.07.2020

ბუღალტრული აღრიცხვა ჯგუფი
N192

ბუღალტრული აღრიცხვა ჯგუფი
N193

06112-პ ინფორმაციის ტექნოლოგია 0110004 სამოქალაქო
(Information Technology) - ჯგუფი 194 განათლება
0611207 მობილური, Linux
და OS X ოპერაციული
სისტემები

14.07.2020 - 17.07.2020

14.07.2020

17.07.2020

22.07.2020
თათია კოპალეიშვილი

21.07.2020

ზვიად მამნიაშვილი
30.07.2020

0611208 დარგობრივი
ნინო ბააკაშვილი
ინგლისური ენა - IT Support

0030104
ინტერპერსონალური
კომუნიკაცია

ანა ფხიკიძე

0020103 რაოდენობრივი
წიგნიერება

ირინე გოჩიტაშვილი

06112-პ ინფორმაციის ტექნოლოგია
(Information Technology) - ჯგუფი 195 0110004 სამოქალაქო
განათლება

17.07.2020

23.07.2020

23.07.2020

29.07.2020
თათია კოპალეიშვილი

16.07.2020

06112-პ ინფორმაციის ტექნოლოგია
(Information Technology) - ჯგუფი 195
0611207 მობილური, Linux
და OS X ოპერაციული
სისტემები

06104-პ საგამომცემლო საქმის
ტექნიკური დიზაინერი -ჯგუფი
N196

04119-პ საოფისე საქმე - ჯგუფი N197

აკაკი ფეიქრიშვილი
30.07.2020

0610405 რასტრული
ნინო თუაშვილი
გამოსახულების დამუშავება
(რეტუშირება)

სამოქალაქო განათლება

თათია კოპალეიშვილი

0020103 რაოდენობრივი
წიგნიერება

ირინე გოჩიტაშვილი

24.07.2020

30.07.2020

0411302 ადმინისტრაციული ლეილა გიორგობიანი
ასისტირება

0030104
ინტერპერსონალური
კომუნიკაცია

ანა ფხიკიძე

0110004 სამოქალაქო
განათლება

თათია კოპალეიშვილი

16.07.2020

14.07.2020

04117 პ საფინანსო სერვისები N198 0411709 სავაჭრო
ვასილ ხუციშვილი
ობიექტებში მომხმარებლის
მომსახურება და
პროდუქციის კონტროლი

0610003 ინფორმაციული
06112-პ ინფორმაციის ტექნოლოგია წიგნიერება 1
(Information Technology)
N199 ჯგუფი

14.07.2020

13.07.2020

10.07.2020

მაია შაღაშვილი
18.07.2020

0610003 ინფორმაციული
06112-პ ინფორმაციის ტექნოლოგია წიგნიერება 1
(Information Technology)
N200 ჯგუფი
0230101 ინგლისური ენა

0230101 უცხოური ენა
(ინგლისური)
0611203 კომპიუტერული
ქსელის
ორგანიზებისა და
06112-პ ინფორმაციის ტექნოლოგია
გამოყენების
პრინციპები
(Information Technology) - დუალური
მიდგომით N201 ჯგუფი

04114-პ ბუღალტრული აღრიცხვა
N202 ჯგუფი

ვებ პროგრამისტი
ჯგუფი

04119-პ საოფისე საქმე
ჯგუფი

N203

მაია შაღაშვილი
10.07.2020
ნინო ბააკაშვილი

მარიამ მღებრიშვილი

28.07.2020

13.07.2020

კარლო კვიჟინაძე

26.07.2020

0610004 ინფორმაციული
წიგნიერება 2

შორენა დემურაშვილი

0610605 საიტის სტილებით
გაფორმება - css

დავით გოგიძე

0230102 ინგლისური ენა

მარიამ მღებრიშვილი

16.07.2020

29.07.2020

15.07.2020

N205

0610804 მონაცემთა ბაზის
პროექტირება

დავით გოგიძე

0610003 ინფორმაციული
წიგნიერება 1

შორენა დემურაშვილი

0230102 უცხოური ენა

ნინო ბააკაშვილი

21.07.2020

21.07.2020

31.07.2020

დასრულდა პროფესიულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
ჩასატარებელი მოდულის საკონტაქტო
95 საათი, მოდული გრძელდება
პარტნიორ ორგანიზაციაში შპს "სქაი
ჰაი" -ში რეალურ სამუშაო გარემოში

კომპიუტერის პროგრამული კარლო კვიჟინაძე
06102-პ კომპიუტერული ქსელი და უზრუნველყოფა
სისტემები N206 ჯგუფი

04117 პ საფინანსო სერვისები N207
ჯგუფი

0410003 მეწარმეობა 1

გიული გურგენიძე
16.07.2020

0610003 ინფორმაციული
04117 პ საფინანსო სერვისები N208 წიგნიერება 1
ჯგუფი
0410003 მეწარმეობა 1

07319-პ აზომვითტოპოგრაფიული სამუშაოს
შესრულება N209 ჯგუფი

27.07.2020

შორენა დემურაშვილი
24.07.2020
ვასილ ხუციშვილი

0731903 შრომის
უსაფრთხოება და გარემოს
დაცვა ამზომველტოპოგრაფის სამუშოს
შესრულებისას

სპარტაკ ასლანიშვილი

0712002 სატანსაცმელე
მასალების
კონფექციონირება

გულნარა ელიავა

07120-პ სამკერვალო წარმოება Sawing
0712004 ტანსაცმლის
industry N210 ჯგუფი
დამუშავების საწყისები და
ზოგადი ტექნოლოგია

0712002 სატანსაცმელე
მასალების
კონფექციონირება
07120-პ სამკერვალო წარმოება Sawing 0712004 ტანსაცმლის
დამუშავების საწყისები და
industry N211 ჯგუფი
ზოგადი ტექნოლოგია

08.07.2020

10.07.2020

29.07.2020
ციალა მარაული
30.07.2020

გულნარა ელიავა
30.07.2020
ციალა მარაული
29.07.2020

სსიპ კოლეჯ "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"-ს
პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების მოდულების 2020 წლის აგვისტოს თვის დასკვნითი
შედეგების დადასტურების განრიგი
პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა

ბუღალტრული აღრიცხვა
ჯგუფი N182

მოდული

პროფესიული განათლების
მასწავლებელი

თვე - ივლისი

0411403 ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება
ეკონომიკური საქმიანობის სახეობის
მიხედვით

თათია უდესიანი

01.08.2020

411411 მმართველობითი აღრიცხვა

თათია უდესიანი

15.08.2020

აიდა ქიტაშვილი -კვაჭანტირაძე

14.08.2020

ვენერა ღვინერია

04.08.2020

აიდა ქიტაშვილი - კვაჭანტირაძე

17.08.2020

411406 ეკონომიკური ანალიზი
ბუღალტრული აღრიცხვა
ჯგუფი N183

411411 მმართველობითი აღრიცხვა
411406 ეკონომიკური ანალიზი

კომპიუტერული ქსელი და
სისტემები
ჯგუფი N187

Linux სერვერული ოპერაციული სისტემის
ბაზისური გამართვა

კარლო კვიჟინაძე

07.08.2020

06112-პ ინფორმაციის
ტექნოლოგია (Information
Technology) - ჯგუფი 195

0611208 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT
Support

ნინო ბააკაშვილი

13.08.2020

ლეილა გიორგობიანი

18.08.2020

ლეილა გიორგობიანი

17.08.2020

აიდა ქიტაშვილი - კვაჭანტრირაძე

14.08.2020

გიული გურგენიძე

14.08.2020

შორენა დემურაშვილი

04.08.2020

0411303 დოკუმენტების არქივისთვის
გადასაცემად მომზადება
04119-პ საოფისე საქმე - ჯგუფი 0411312 საოფისე შეხვედრებისა და
ღონისძიებების დაგეგმვა
N197
0411311 საოფისე და სამეურნეო მარაგების
მართვა
04117 პ საფინანსო სერვისები
N198

0411710 საწარმოო პრაქტიკა - ფინანსური
სერვისები

06104-პ საგამომცემლო საქმის
ტექნიკური დიზაინერი
0610003 ინფორმაციული წიგნიერება1
N204 ჯგუფი

შენიშვნა

