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2016 წელი

ისტორია

სსიპ ,,თბილისის ხელოვნების კოლეჯი“-ს დაქვემდებარებაში არის ორი
სკოლა:მ. თოიძის გამოყენებითი ხელოვნების სკოლადა ვიზუალური ხელოვნების
სკოლა.
ხოლო ვიზუალური სკოლა არის ახალი დაფუძნებული და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს
მისი ჩამოყალიობება,
ამ ეტაპზე სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილ ახალ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს
ახალი

თანამედროვე

შენობის

დაგეგმარება-მშენებლობა,

სადაც

სამომავლოდ

განთავსდება ჩვენი ცენტრი.
სწორედ
პრაქტიკული

ამ

მიმართულებით,

სწავლების

ვიზუალური

აუდიტორიების

და

სკოლის

თეორიული

სტუდიების

და

თანამედროვე

მოთხოვნების შესაბამისად დაგეგმარების მიზნით გვსურს თქვენთან აქტიური
თანამშრომლობა.

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი
,,თბილისის ხელოვნების კოლეჯის’’
მისია
სსიპსაზოგადოებრივიკოლეჯის

„თბილისისხელოვნებისკოლეჯის“

მისიაახელოვნებისსფეროშიგანახორციელოსყველაშესაბამისიპროგრამადაინიცირება
გაუწიოსჯერარარსებულიპროგრამებისშექმნას.
მაღალკვალიფიციურიდაკომპეტენტურიპროფესორ/მასწავლებლებისმიერთანამედრ
ოვესტანდარტებზედაყრდნობითმოამზადოს,
თანამედროვეშრომისბაზართანადაპტირებული,
კონკურენტუნარიანისპეციალისტები.
ჩვენიმიზანიახელოვნებისსფეროშიჩამოვყალიბდეთროგორცრეგიონალურიცენტრი,
სადაციქნებამუდმივიკრეატივიდასიახლე,
რომელიცწარმატებისშემთხვევაშიშესაძლებელიადააუცილებელიცაადაინერგოსნები
სმიერსხვაკოლეჯში, რომელიცაღნიშნულიმიმართულებისპროგრამებსახორციელებს.
ასევენებისმიერისიახლესხვაკოლეჯებიდანუნდაგაზიარებულიქნესჩვენსმიერ.
ერთიანობაპროფესიულიგანათლებისსფეროშიწინაპირობაიქნებაწარმატებისადაგანვ
ითარებისთვის.
. საჭიროაპროფესიულიგანათლებისდონისადაპრესტიჟისაწევა. სამწუხაროდ,
სტერეოტიპიდამსჯელიინსტიტუტისსტატუსისა,
რომელიცწლებისგანმავლობაშიჰქონდაპროფესიულიგანათლებას,
ჯერდაძლეულიარარისდასაჭიროაძალიანდიდიმუშაობაამმიმართულებით.

საკონტაქტოინფორმაცია:

ვებ-გვერდი:artcollege.edu.ge

ელ. ფოსტა: tbilisiartcollege@yahoo.com
ტელ: 599 23-59-11

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:


ტანსაცმლისმხატვრულიკოსნტრუირებისსპეციალისტი;

 თექის ოსტატი;
 ვებ-ინტერფეისის დიზაინერი;
 დეკორატიული გამოყენებითი ქსოვილების
სპეციალისტი;
 ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი;
 არქიტექტორ-ტექნიკოსი;

ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების
სპეციალისტი

სახელწოდება:
,,ტანსაცმლისმხატვრულიკონსტრუირებისსპეცია
ლისტი“
კვალიფიკაციის დონეევროპულ კვალიფიკაციათა
ჩარჩოს მიხედვით: ,,მეხუთე“
მისანიჭებელიპროფესიულიკვალიფიკაცია:
ტანსაცმლისმხატვრულიკონსტრუირებისსპეციალის

ტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია;

პროგრამაზედაშვებისწინაპირობა : სრულიზოგადიგანათლება;
კურსდამთავრებულთაკარიერულიშესაძლებლობები:
პროგრამისდასრულებისშემდეგპირსშეუძლიადასაქმდესროგორცმსხვილ,
საშუალოისემცირესაწარმოსადამოდისატელიებშიდარგისსპეციალისტად,
ასევეშეუძლიადააფუძნოსსახელოსნოდაიმუშაოსკერძოშეკვეთებზე.

პროგრამისმიზანი:
პროგრამის

მიზანია

მოამზადოს

ტანსაცმლის

მხატვრული

კონსტრუირების

სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს ტანსაცმლის ესკიზის შექმნას, ინდივიდუალური
და მასიური წარმოების პირობებში ტანსაცმლის მოდელების კონსტრუირების
კანონებისა

და

წესების

გათვალისწინებით

სხვადასხვა

სირთულის

ნაწარმის

შესრულებას.
სწავლისშედეგები: პროგრამისდასრულებისშემდეგპირსშეუძლია:


სამუშაო ადგილის ორგანიზება;



ხატვისა და ფერწერის ტექნიკური ხერხების გამოყენებით
ჩანახატების შექმნა;



ტანსაცმლის ესკიზის შექმნა (ქალი, მამაკაცი, ბავშვი)



ტანსაცმლის საბაზისო ნახაზის აგება;



ტანსაცმლის მხატვრული მოდელირება;



ტანსაცმლის დამზადების ტექნოლოგიური პროცესების წარმართვა;

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:


მოცულობა: 168 კრედიტი;



სავარაუდო ხანგრძლივობა: 30სასწავლო თვე;

თექის ოსტატი

სახელწოდება: თექის ოსტატი;
პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
მიხედვით: ,,მესამე“
მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: თექის ოსტატისმესამე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია;
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება;

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:
პროგრამისდასრულებისშემდეგპირსშეუძლიადასაქმდესშესაბამისსაწარმოებში,
სამხატვროსალონებსადაკერძოსახელოსნოებში,
ასევეშესაძლებელიათვითდასაქმება;

პროგრამის მიზანი:
მოამზადოს თექის ოსტატი, სხვადასხვა ტექნოლოგიური ხერხების გამოყენებით,
ქიმიური ან ბუნებრივი საღებავებით შეღებილი მატყლის საშუალებით
კურსდამთავრებულმა შეძლოს ტრადიციული და თანამედროვე ხელნაკეთი
ნივთების/პროდუქციის დამზადება.

სწავლის შედეგები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
 სამუშაოს ორგანიზება
 შრომის უსაფრთხოების დაცვა თექის წარმოებისას
 ნედლეულის (მატყლის) მომზადება
 ესკიზის შექმნა
 მატყლის დაფენა
 მატყლის თელვა სიბრტყეზე
 მატყლის თელვა მოცულობით ფორმებზე

პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა:


მოცულობა: 97კრედიტი



სავარაუდო ხანგრძლივობა: 17 სასწავლო თვე;

ვებ-ინტერფეისის დიზაინერი

სახელწოდება: ვებინტერფეისისდიზაინერი;
პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:
მესამე;

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:ვებ ინტერფეისის დიზაინერის მესამე
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია;

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:საბაზო განათლება;

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ვებ სტუდიაში,
ციფრული მარკეტინგის ან სხვა ტიპის სარეკლამო სააგენტოში და ონლაინ
კომპანიაში.

ასევე,

შესაძლებელია

თვითდასაქმება

და

კერძო

შეკვეთების

შესრულება.

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია პირს მისცეს ვებ ინტერფეისის დიზაინერისათვის საჭირო
თეორიული ცოდნა და გამოუმუშაოს პრაქტიკული უნარ–ჩვევები, იმისათვის რომ
დაამზადოს

ორგანიზაციის

ან

კერძო

პირების

ხარისხიანი

ვიზუალური

პრეზენტაცია ვებ სივრცეში; შეძლოს ვებ საიტებისთვის საჭირო სხვადასხვა ტიპის
ვიზუალური ელემენტების (ფოტო/ილუსტრაციები) შექმნა და დამუშავება;
შეძლოს ვებ საიტის ინდივიდუალური

და შემდგომ იმ ინტერფეისის აგება;

აგებული ინტერფეისისთვის, სხვადასხვა ტიპის ინტერაქტიული ელემენტების
გამოყენება და ასევე თავისი ეფექტების შემუშავება.

სწავლის შედეგები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
 რასტრულიდავექტორულიგამოსახულებისშექმნა,რედაქტირება/ტრანსფორმაც
ია

სხვადასხვაეფექტებითდამუშავება,თვისებებისგანსაზღვრა,სასურველფორმატ
შიშენახვა
 ვებსაიტისკონცეფციისშემუშავება
 ვებსაიტისინტერფეისის გრაფიკული დიზაინის მომზადება

გრაფიკულ

რედაქტორების საშუალებით
 ვებსაიტისინტერაქტიულიპროცესებისსცენარისჩამოყალიბებადაშესაბამისივი
ზუალურიელემენტებისშემუშავება/შერჩევა
 მარტივი ვებ საიტის მარკირება და სტილებით გაფორმება

პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა:


მოცულობა: 94კრედიტი



სავარაუდო ხანგრძლივობა: 17 სასწავლო თვე

დეკორატიული გამოყენებითი ქსოვილების

სახელწოდება:

სპეციალისტი

დეკორატიულ-

გამოყენებითიქსოვილებისსპეციალისტი;
პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
მიხედვით: ,,მეოთხე“

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: დეკორატიულ-გამოყენებითი
ქსოვილების სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა : ,,საბაზო განათლება“

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს როგორც მსხვილ,
საშუალო, ისე მცირე საწარმოში, მოდის ატელიეებში დარგის სპეციალისტად,
ასევე შეუძლია, დააფუძნოს სახელოსნო და იმუშაოს კერძო შეკვეთებზე.

პროგრამის მიზანი:

მომზადება მაღალ კვალიფიციური დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების
სპეციალისტისა, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების
დეკორატიული

ქსოვილების

წარმოებას,

სამუშაო

ესკიზის

შექმნას,

ტექნოლოგიური პროცესის მიხედვით მასალების შერჩევასა და შრომის ბაზარზე
პროფესიის

აქტიურად

მაღალკვალიფიციური

გამოყენებას.

სპეციალისტი,

პროგრამის
რომელიც

მიზანია

,მოამზადოს

დაკისრებულ

მოვალეობას

შეასრულებს ხარისხისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.
სპეციალისტი აღჭურვილი იქნება პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული
უნარებით.

სწავლის შედეგები:
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:


სამუშაო ადგილის ორგანიზება;



დეკორატიული ქსოვილების ესკიზის შექმნა;



ბატიკის ქსოვილის მოხატვა;



თექის ქსოვილის მოთელვა;



გობელენის, ფარდაგისა და ხალიჩის ქსოვა.

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:



მოცულობა: 152 კრედიტი



სავარაუდო ხანგრძლივობა: 27სასწავლო თვე

ხის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი

სახელწოდება:

ხის

მხატვრული

დამუშავებისსპეციალისტი;
პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:
,,მეოთხე“
მისანიჭებელი

პროფესიული

კვალიფიკაცია:ხის

მხატვრული

დამუშავებისსპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:საბაზო განათლება;

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:
პროგრამის

დასრულების

შემდეგ

პირს

შეუძლია

დასაქმდეს

სხვადასხვაიურიდიულისტატუსისმქონეხისადაავეჯისსაწარმოში,ავეჯისსალონებ
სადამაღაზიებში,ასევეშეუძლიაშექმნასკერძოწარმოებადააწარმოოსსაკუთარიბიზნ
ესი.

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია კვალიფიციურიხისმხატვრულიდამუშავებისსპეციალისტის
მომზადება,რომელსაცშეუძლიახეზეკვეთისსხვადასხვასახეობისდასაშემსრულებლ
ოტექნოლოგიებისგამოყენებითხისმასალისაგან

სასუვენირო

ნაკეთობების,საყოფაცხოვრებონივთების,ორნამენტებისდასხვასახისნაწარმისდამზ
ადებაროგორცხელისხელსაწყო-იარაღებით,ასევედაზგა-დანადგარებისმეშვეობით.

სწავლის შედეგები:
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:


ნაკეთობისესკიზისშესრულება;



ხელითხაზვისადაკომპიუტერულიგრაფიკულიპროგრამებისგამოყენებითნაკე
თობისნახაზისშექმნა;



ხისკვეთისსხვადასხვასახეობისსასუვენირო
დასაეკლესიონაკეთობების,საყოფაცხოვრებონივთებისდამზადება;



ნაკეთობისთვისსაჭირომასალებისშერჩევა,კალკულაცია;



საჭიროინსტრუმენტებისადაიარაღებისშერჩევა;



საჭიროებისშემთხვევაშიმარტივიპროფილისინსტრუმენტებისდამზადება;



ნაკეთობისრეალიზაციაზეორიენტირებულიღონისძიებებისდაგეგმვადაგანხორ
ციელება.

პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა:



მოცულობა: 152კრედიტი



სავარაუდო ხანგრძლივობა: 27სასწავლო თვე

არქიტექტორ-ტექნიკოსი

სახელწოდება: ,,არქიტექტორ-ტექნიკოსი“
პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:
,,მეოთხე“

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:არქიტექტორ-ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა :სრული ზოგადი განათლება

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს საპროექტო ორგანიზაციები,
ბიუროები,

საქალაქო

სამსახურები,

არქიტექტურულ-სამშენებლო

სამშენებლო კომპანიები, ფირმები, შპს-ები,
ა.შ.მცირემოცულობის
ინდივიდუალური

არქიტექტურულ

მეწარმეობა;აქვს

უნარი

ორგანიზაციები,

დიზაინერული პროფილის ფირმები და
სამუშაოებთან
საკუთარი

სწავლის

დაკავშირებული
მიმართულებების

განსაზღვრისა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში. მიღებული ცოდნა
საშუალებას აძლევს აითვისოს უფრო მაღალი დონის საგანმანათლებლო პროგრამები.
დამოუკიდებლად გაიფართოოს ცოდნა არქიტექტურული დაგეგმარების საკითხებში.

გამოიყენოს არქიტექტურული ინფორმატიკისა და კომპიუტერული დაგეგმარების
საშუალებები უახლესი არქიტექტურული პროექტების ტექნიკური შესრულებისთვის.

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია მოამზადოს არქიტექტორ-ტექნიკოსი, რომელიც შეძლებს პროექტის
ხელმძღვანელის დახმარებას არქიტექტურულ-სამშენებლო საპროექტო სამუშაოების
განხორციელების პროცესში; საპროექტო ტერიტორიის ან სარეკონსტრუქციო შენობის
არქიტექტურულ აზომვას: ესკიზიდან სათანადო ნახაზების შესრულებას, ტრადიციული,
გრაფიკული მეთოდით და შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების საშუალებით;
ქალაქგეგმარებითი პროექტის წაკითხვას, წინასაპროექტო კვლევის ჩატარებას, მასალის
კომპიუტერულ დამუშავებას, სივრცულ ფოტოგრაფირებას, მაკეტირებას; საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენას.

სწავლისშედეგები:
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:


არქიტექტურული ობიექტის ესკიზური პროექტის საფუძველზე მუშა პროექტის
ნახაზის შესრულება /გამოხაზვა/;



არქიტექტურულ ობიექტზე აზომვითი სამუშაოების შესრულება;



არქიტექტურული ობიექტის ფოტოვიზუალიზაცია;



არქიტექტურული ნახაზის შესრულება ტრადიციული გრაფიკული მეთოდით;



არქიტექტურული ნახაზის შესრულება კომპიუტერული პროგრამების
საშუალებით;



არქიტექტურული ობიექტის მაკეტის შესრულება;



საპროექტო–ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა.

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:



მოცულობა: 138კრედიტი;



სავარაუდო ხანგრძლივობა: 25სასწავლო თვე;

