პროფესიული განათლების შინაარსი და დროში განაწილება
(საგანმანათლებლო გეგმის პროექტი; დოქ. ლეტცელი, TUM/WZW
28.12.2008–იდან 10.08.2010–მდე)
ქიმიკოს ლაბორანტის
დუალური პროფესიული განათლება
ევროპული ქვეყნების კურსდამთავრებულთათვის

პროფესიული განათლების ხელშეკრულების § 3 პუნქტი 1 მიხედვით ხელშეკრულება იდება
განათლების მიმცემ საწარმო/კომპანიასა:
საწარმო/კომპანია თვითოეულ ქვეყანაში სავარაუდოდ შესაბამის უნივერსიტეტთან
თანამშრომლობა/შეთანხმებით

მისამართი:
საფოსტო ინდექსი/ადგილი:

და განათლების მიღებით დაინტერესებულ პირს შორის:

პროფესია: ქ ი მ ი კ ო ს ლ ა ბ ო რ ა ნ ტ ი
(მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებული საგანმანათლებლო გეგმა
სრულ შესაბამისობაშია გერმანიის სავაჭრო პალატის (იჰკ) ნორმებთან !)
შემდგომში ჩამოთვლილია მომსახურება კვირის ერთეულებში, რეალურად საჭირო კვირათა
რაოდენობა და იჰკ გამოცდების წესების მიხედვით აუცილებელი სასწავლო ელემენტების
ნუსხა (მკაცრად დადგენილია საბოლოო გამოცდის პირველი და მეორე ნაწილი).
საგანმანათლებლო პროცესი ანალიზის მიმართულებით შეზღუდვის გარეშე შეიძლება
განახორციელდეს.
სრული მომსახურება კვირის ერთეულებში (კე, + ინტეგრირებული კვალიფიკაცია რიცხვებში;
რიცხვები იხილეთ ქვემოთ მოთავსებულ ცხრილში)
- საინფორმაციო ტექნიკა (13 + Nr.5),
- დარგის სპეციფიური CHEMLAB ევროქიმ (13 + Nr. 1-3, 5)
- პრეპარატული სამუშაოები (16)
- ანალიზური სამუშაოები (45 + 17 + 13 + 13 + 13 + 13 + Nr. 6 = 114 კე)
გამოთვლა ეფუძნება 50 კვირას (შვებულების და პროფესიული სკოლის გარეშე)
- საინფორმაციო ტექნიკა (4,2 კვირა, შეესაბამება 8,3%),
- დარგის სპეციფიური CHEMLAB ევროქიმ (4,2 კვირა, შეესაბამება 8,3%)
გვერდი 1 4–იდან

-

პრეპარატული სამუშაოები (5,1 კვირა, შეესაბამება 10.3%)
ანალიზური სამუშაოები (36,5 კვირა, შეესაბამება 77.6%)

გამოცდას ექვემდებარება (იხილეთ იჰკ გამოცდების წესები):
- სოციალური და სამართალებრივი საფუძვლები (წერილობით შეესაბამება 7%+13%),
- დარგის სპეციფიური CHEMLAB ევროქიმ (მთლიანად 0%)
- პრეპარატული სამუშაოები (წერილობით შეესაბამება 28%-x, პრაქტიკულად
შეესაბამება 25%)
- ანალიზური სამუშაოები (წერილობით შეესაბამება 52%+x, პრაქტიკულად შეესაბამება
10%+ 65%)
-x ან. +x წილი ნაწილი 1–იდან (% + % ნიშნავს წილი ნაწილი 1 + წილი ნაწილი 2)

პროფესიული განათლება განხორციელდება ქვემოთ მოცემული შინაასობრივი და დროითი
განაწილების მიხედვით:
შესაძენი ცოდნა და უნარები
საერთო, ინტეგრირებულად შესაძენი კვალიფიკაციები
(შესაბამისი Nr. სასწავლო გეგმის დანართში #1)
- პროფესიული განათლება, გერმანული ან ქვეყნის სპეციფიური
შრომის და სატარიფო კანონმდებლობა, დამატებით – სამართალი
სხვადასხვა ქვეყნებში, სპეციალიზებული მოდულების"
ფარგლებში (1)
- სასწავლო საწარმოს სტრუქტურა და ორგანიზაცია (2)
- ოპერატიული ღონისძიებები და პასუხისმგებლობა (3)
- უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის დაცვა (3.1)
- გარემოს დაცვა (3.2)
- ენერგომატარებლების გამოყენება (3.3)
- სამუშაო ხელსაწყოები და საშუალებები (3.4)
- ხარისხის უზრუნველყოფა, მომხმარებელზე ორიენტაცია (3.5)
- ეფექტურობა ლაბორატორიაში (3.6)

დრო
(კვირის ერთეული)

საგანმანათლებლო
პროცესის
თანხლებით ქვეყნის
საწარმოს/ კომპანიასა
და ასევე
„პრაქტიკული“
სპეციალური
მოდულის
განმახორციელებელ
საგანმანათლებლო
უმაღლეს
სასწავლებელში/
უნივერსიტეტში

- სამუშაოს ორგანიზაცია და კომუნიკაცია (4)
- სამუშაოს დაგეგმვა, გუნდური მუშაობა (4.1)
- ინფორმაციის მოპოვება და დოკუმენტირება (4.2)
- საკომუნიკაციო და საინფორმაციო სისტემები (4.3)
- გაზომვის მონაცემების მოპოვება და დამუშავება (4.4)
- უცხო ენების გამოყენება სპეციალიზაციის ამოცანებში (4.5)
- სამუშაო ნივთიერებებთან ქცევის წესები (5)
- ქიმიური და ფიზიკური მეთოდები (6)

გვერდი 2 4–იდან

შესაძენი ცოდნა და უნარები
-

დრო
(კვირის ერთეული)

ნიმუშის აღება და მისი დამუშავება (6.1)
ფიზიკური სიდიდეები და მასალის კონსტანტა (6.2)
ანალიზის პროცედურები (6.3)
სამუშაო ნივთიერებების დაყოფა და შერევა (6.4)

სავალდებულო საკვალიფიკაციო ერთეული
- ანალიზური სამუშაოების წარმართვა (7)
- ნიმუშების მომზადება (7.1)
- კვალიტატიური ანალიზი (7.2)
- სპექტროსკოპია (7.3)
- გრავიმეტრია (7.4) და მას ანალიზი (7.5)
- ქრომატოგრაფია (7.6)
- გაზომვის შედეგების ანალიზი (7.7)
- პრეპარატული სამუშაოების ჩატარება (8)
- პრეპარატების მიღება (8.1)
- ნივთიერებების დაყოფა და გასუფთავება (8.2)
- პროდუქტების დახასიათება (8.3)

არჩევითი საკვალიფიკაციო ერთეულების ნუსხა I
- ნიმუშის აღების ტექნიკისა და ანალიზის მეთოდების გამოყენება
(12)
- ქრომატოგრაფიული მეთოდების გამოყენება (13)
- სპექტროსკოპული მეთოდების გამოყენება (14)
- ანალიზური დამაკავშირებელი ტექნიკის გამოყენება (15)
- თერმოდინამიკური სიდიდეების დადგენა (16)
- ბიოქიმიური ანალიზის წარმოება (18)

არჩევითი საკვალიფიკაციო ერთეულების ნუსხა II
-

ლაბორატორიული საინფორმაციო ტექნიკა (22)
(ლაბორატორიაში ავტომატიზირებულ სისტემებთან მუშაობა (23))
გარემოს ანალიზი (CHEMLAB მოდული1)
წყლის ანალიზი (CHEMLAB მოდული 2)
კვების პროდუქტების გამოკვლევა (CHEMLAB მოდული 3)
ინსტრუმენტული ანალიზი (CHEMLAB მოდული 4)
კოსმეტიკური ანალიზი (CHEMLAB მოდული 5)

(45)
(3)
(4)
(9)
(15)
(11)
(3)
(16+17)
(16)
(9)
(8)

4 6 ერთეულიდან
(კვირის ერთეული)
(13)
(13)
(13)
(13)

2 ან 3 არსებული 6
ერთეულიდან
(კვირის ერთეული)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)

გვერდი 3 4–იდან

შესაძენი ცოდნა და უნარები
- ფარმაანალიზი (CHEMLAB მოდული 6)

დრო
(კვირის ერთეული)
(13)

არჩევითი ‚CHEMLAB მოდული’ მოიცავს შემდეგ პუნქტებს:
- გამოყენებითი–ტექნიკური სამუშაოები, მომხმარებლის
მომსახურეობა (24)
- ხარისხის მართვა, მაგ. REACH (26)
- გარემოზე ორიენტირებული მუშაობის ტექნიკა (27)

შვებულება

სულ საგანმანათლებლო დრო

გვერდი 4 4–იდან

