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დამტკიცებულია დირექტორის ბრძანებით  

№1   20.01.2021 

შპს საქართველოს საავიაციო აკადემიის  

განსახორციელებელი  საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერილობა  

კ ა ტ ა ლ ო გ ი 

  

ინფორმაცია დაწესებულების შესახებ 

საქართველოს საავიაციო აკადემია არის კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულება, 

რომელიც ახორციელებს V საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს. აკადემია 

თავისი მატერიალური რესურსების გამოყენებით ქმნის კომფორტულ და სასიამოვნო სასწავლო 

გარემოს. აკადემიას აქვს: კეთილმოწყობილი და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი 

აუდიტორიები, ინტერნეტით უზრუნველყოფილი თანამედროვე საინფორმაციო 

კომპიუტერული ტექნიკა, წიგნებისა და პერიოდიკის შესაბამისი ფონდით და ინვენტარით 

აღჭურვილი ბიბლიოთეკა-სამკითხველო.  სასწავლო პროცესისათვის საჭირო მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზა მოწყობილია სანიტარულ-ჰიგიენური და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.  

საქართველოს საავიაციო აკადემია არის ადგილი, საიდანაც იწყება წარმატება თქვენს პროფე-

სიულ კარიერაში. 

I. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  

 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება -  საჰაერო ხომალდების 

ტექნიკური მომსახურება (B1.1) 

 

2. მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:  მეხუთე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია საჰაერო ხომალდების ტექნიკურ მომსახურებაში. 

  

3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  მიზანი  - პროგრამის მიზანია, ევროპის 

საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) საგანმანათლებლო სტანდარტთან შესაბამისი 

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის მაღალკვალიფიციური, 

საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მქონე, საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი   

კადრის მომზადება. 

 

 

4. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები  -  

 სრული ზოგადი განათლება 

 B2 დონის დამადასტურებელი ინგლისური ენის სერტიფიკატი ან სასწავლებლის 

მიერ განსაზღვრული შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება. 

 ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა „ ფორმა №IV -100/ა“. 
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5. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები  

 

პროფესიულ სტუდენტებს აღნიშნულ პროგრამაზე სწავლების პარალელურად ეძელვათ 

საშუალება ჩააბარონ ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) საბაზისო 

კურსის სასერტიფიკაციო გამოცდები და მიიღონ  საერთაშორისოდ აღიარებული 

სერტიფიკატები, რომლის საფუძველზეც მიეცემათ ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების 

სააგენტოს (EASA) მიერ აღიარებულ ტექნიკური მომსახურების კომპანიებში დასაქმების 

უფლება. ხოლო შემდგომი კარიერული წინსვლისათვის საჰაერო ხომალდების ტექნიკური 

მომსახურების სპეციალისტს (B1.1) შეუძლია კონკრეტული საჰაერო ხომალდის „ტიპზე 

გადამზადება“ და მუშაობის უფლების მოპოვება შემდეგ პოზიციებზე: საჰაერო ხომალდების 

და ძრავების მექანიკოსი, რეაქტიული ძრავების მექანიკოსი, პნევმოსისტემის მექანიკოსი 

(საჰაერო ხომალდი), ძალური დანადგარის მექანიკოსი (საჰაერო ხომალდი), პლანერის 

მექანიკოსი, საჰაერო ხომალდების მომსახურების ტექნიკოსი, საჰაერო ხომალდების 

მომსახურების ზედამხედველი. 

6. სწავლის შედეგები:   

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია საჰაერო ხომალდების მექანიკური 

სამონტაჟო სამუშაოების, აწყობისა და დაშლის სამუშაოების, კაბელებზე, ელექტრობაზე, 

ავიონიკასა და ფურცლოვან მეტალებზე სამუშაოების შესრულება და საჰაერო ხომალდის და 

მისი სისტემების ტექნიკური მომსახურება.  

 

7. სწავლების ენა:  ინგლისური ენა. 

 

8. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

პროგრამის მოცულობა: 127,5 კრედიტი.  პროგრამის ხანგრძლივობა:  2 წელი 

 

9. პროგრამის განხორციელების ადგილი:   

საქართველოს საავიაციო აკადემია პარტნიორი ორგანიზაციების შპს „ეარფლეინ ტექნიქს“ 

და შპს „თამ მენეჯმენტის“ ბაზები. თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის ქ. 191გ.  

 

 

10. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს საქართველოს საავიაციო აკადემიის 

პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა 

უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით 

გათვალისწინებული კრედიტები. კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის 

მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

 

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების B1.1 პროფესიული პროგრამის წარმატებით 

დასრულების შედეგად პირს მიენიჭება - მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

საჰაერო ხომალდების ტექნიკურ მომსახურებაში.  
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საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის ლიცენზიის მოსაპოვებლად 

ამ საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის შემდეგ პირი ვალდებულია მიმართოს 

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს. 

 

 

II.  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  

 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება -  საჰაერო ხომალდების 

ტექნიკური მომსახურება (B2) 

 

2. მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:  მეხუთე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია საჰაერო ხომალდების ტექნიკურ მომსახურებაში. 

  

3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  მიზანი  - პროგრამის მიზანია, ევროპის 

საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) საგანმანათლებლო სტანდარტთან შესაბამისი 

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის მაღალკვალიფიციური, 

საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მქონე, საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი   

კადრის მომზადება. 

 

 

4. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები  -  

 სრული ზოგადი განათლება 

 B2 დონის დამადასტურებელი ინგლისური ენის სერტიფიკატი ან სასწავლებლის 

მიერ განსაზღვრული შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება. 

 ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა „ ფორმა №IV -100/ა“. 

 

5. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები  

 

პროფესიულ სტუდენტებს აღნიშნულ პროგრამაზე სწავლების პარალელურად ეძელვათ 

საშუალება ჩააბარონ ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) საბაზისო კურსის 

სასერტიფიკაციო გამოცდები და მიიღონ  საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიკატები, 

რომლის საფუძველზეც მიეცემათ ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) მიერ 

აღიარებულ ტექნიკური მომსახურების კომპანიებში დასაქმების უფლება. საჰაერო 

ხომალდების ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტს (B2) შეუძლია იმუშაოს ნებისმიერი 

ტიპის სამოქალაქო საჰაერო ხომალდის ავიონიკის ტექნიკოსის პოზიციაზე საჰაერო 

ხომალდის „ტიპზე გადამზადების“ სერტიფიკატის აღების შემდეგ. 

6. სწავლის შედეგები:   

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია საჰაერო ხომალდების მექანიკური 

სამონტაჟო სამუშაოების, აწყობისა და დაშლის სამუშაოების, კაბელებზე, ელექტრობაზე, 

ავიონიკასა და ფურცლოვან მეტალებზე სამუშაოების შესრულება. 

 

7. სწავლების ენა:  ინგლისური ენა. 
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8. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

პროგრამის მოცულობა: 121,5 კრედიტი.  პროგრამის ხანგრძლივობა:  2 წელი 

 

9. პროგრამის განხორციელების ადგილი:   

საქართველოს საავიაციო აკადემია,  პარტნიორი ორგანიზაციების შპს „ეარფლეინ ტექნიქს“ 

და შპს „თამ მენეჯმენტის“ ბაზები. თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის ქ. 191გ.   

 

10. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

  პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს საქართველოს საავიაციო აკადემიის 

პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა 

უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით 

გათვალისწინებული კრედიტები. კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის 

მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

 

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების B2 პროფესიული პროგრამის წარმატებით 

დასრულების შედეგად პირს მიენიჭება - მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

საჰაერო ხომალდების ტექნიკურ მომსახურებაში. 

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის ლიცენზიის  მოსაპოვებლად ამ 

საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის შემდეგ პირი ვალდებულია მიმართოს საქართველოს 

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს. 
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