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ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
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1.

ნორმატიული ბაზა

1. საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“;
2. საქართველოს კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ“ ;
3. საქართველოს კანონი „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ“;
4. ბრძანება
№002 „მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების, მათი გაცემისა
და გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ;
5. STCW - საერთაშორისო კონვენცია მეზღვაურთა მომზადების, დიპლომირებისა და
ვახტის გაწევის სტანდარტების შესახებ;
6. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის წესდება;
7. ხარისხის სახელმძღვანელო ND 2–Q03;
8. ცენტრის ხარისხის სახელმძღვანელო ND 2–Q03-1;
9. დოკუმენტაციის მართვის პროცედურა ND 2–Q04–01;
10. ჩანაწერების მართვის პროცედურა ND 2–Q04–02;
11. მეზღვაურთა
სასწავლო, საწვრთნელი და სერტიფიცირების ცენტრის
მოქმედ ფორმათა კრებული ND 2-R07.

2. გამოყენებული ტერმინებისა და შემოკლებების განმარტებები
2.1. ტერმინები
1.
ცენტრი
– მეზღვაურთა
სასწავლო, საწვრთნელი
და სერტიფიცირების
ცენტრი, აკადემიის წესდების შესაბამისად მოქმედი სტრუქტურული ერთეული,
რომელიც შექმნილია აკადემიის რექტორის 2012 წლის 13 ივლისის №1-1/1439
ბრძანებით;
2.
მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელი და სერტიფიცირების ცენტრის დებულება
განსაზღვრავს
მეზღვაურთა
სასწავლო,
არის დოკუმენტი, რომელიც
საწვრთნელი და სერტიფიცირების ცენტრის სტატუსს, მუშაობის მიმართულებასა და
ადგილს,
მიზნებს,
ამოცანებსა და
ფუნქციებს. დებულება შეიცავს ცენტრის
თანამშრომელთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს;
3.
სააგენტო - საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საზღვაო ტრანსპორტის
ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
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სააგენტო,. რომლის მიზანია უზრუნველყოს საზღვაო უსაფრთხოებისა და საზღვაო
ტრანსპორტის
ფუნქციონირების
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
მოწესრიგება,
საზღვაო სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა. სააგენტოს საქმიანობის
ძირითადი საგანია საზღვაო ტრანსპორტის ტექნიკური რეგულირება
და მასთან
დაკავშირებული მომსახურების გაწევა,
საზღვაო
გადაზიდვა-გადაყვანის
შეუფერხებელი
და უსაფრთხო განხორციელების მიზნით (საზღვაო სფეროს
მარეგულირებელი ორგანო).
4.
პროცესი
- საწყისის საბოლოოდ გარდამქმნელ ურთიერთდამაკავშირებელი
და ურთიერთმოქმედი საქმიანობის სახეობათა ერთობლიობა.
5. რესურსი ყველაფერი რაც უზრუნველყოფს ხარისხის
მენეჯმენტის
სისტემის მუშაობას (მიეკუთვნება
პერსონალი, მომსახურება,
მოწყობილობები,
დროის რესურსები, ტექნოლოგია და მეთოდოლოგია.);
6. ნორმატიული დოკუმენტი - შესაბამის მატარებელზე განთავსებული ინფორმაცია,
რომელიც ადგენს წესებს, საერთო პრინციპებსა და მახასიათებლებს მოღვაწეობის
გარკვეული სფეროსათვის;
7. პერიოდული შემოწმება
არის ქმედება,
რომელიც
ითვალისწინებს
ნორმატიული დოკუმენტის გადამოწმებას მასში შესაძლო ცვლილებების შეტანის
მიზნით;
8. მეზღვაურთა
მომზადება/გადამზადების
საწვრთნელი კურსი – მოკლევადიანი
საწვრთნელი კურსი, რომლის მიზანი, შინაარსი, მოცულობა და სწავლის შედეგი
განსაზღვრულია შესაბამისი IMO-მოდელური კურსებით ან მომსახურების შემკვეთი
დამსაქმებელი კომპანიის მიერ მოთხოვნილი პირობებით;
9. მეზღვაურის მომზადებისა და წვრთნის სააღრიცხვო წიგნაკი- მეზღვაურის წიგნაკის
შემადგენელი ნაწილი, რომლის ფორმასა და შინაარსს შეიმუშავებს და ამტკიცებს
სააგენტო და რომელიც არის ნაოსნობის სტაჟის დამტკიცების მთავარი საფუძველი;
10. კომპეტენციის სერტიფიკატი
−
კაპიტანზე,
ოფიცერსა
და
GMDSS-ის რადიოოპერატორზე „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების
შესახებ“ საქართველოს კანონის დებულებათა
შესაბამისად
გაცემული
და
დადასტურებული სერტიფიკატი, რომელიც მის მფლობელს
უფლებას
აძლევს,
იმსახუროს ამ
თანამდებობაზე და შეასრულოს პასუხისმგებლობის ამ დონისათვის
გათვალისწინებული ფუნქციები;
11. განათლების დიპლომი
– განათლების დამადასტურებელი
დოკუმენტი,
რომელიც გაიცემა „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის ან
„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
ჩაითვლება როგორც „არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge

Page 4 of 26

საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

12. კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი − მეზღვაურზე გაცემული სერტიფიკატი,
გარდა კომპეტენციის სერტიფიკატისა, რომლის თანახმად, დაკმაყოფილებულია
წვრთნის, მომზადების, კომპეტენციის ან საზღვაო გამოცდების თაობაზე საქართველოს
კანონით მეზღვაურთა განათლების და სერტიფიცირების შესახებ ND 1-01-04
განსაზღვრული მოთხოვნები;
13. აპლიკანტი – მეზღვაურთა მო მზ ა დ ე ბა /გადამზადების
გავლის მსურველი;

საწვრთნელი

კურსის

14. მსმენელი – მეზღვაურთა
გავლაზე დაშვებული პირი;

საწვრთნელი

კურსის

მომზადება/გადამზადების

15. ინსტრუქტორი/ზედამხედველი/შემფასებელი – პირი,
რომელსაც აქვს სათანადო
კვალიფიკაცია მეზღვაურთა კონკრეტული ტიპისა და დონის წვრთნისა და კომპეტენციის
შეფასებისათვის კონვენციის I/6
რეგლამენტით განსაზღვრული
მოთხოვნების
შესაბამისად“
(ND
1-01-04).
ინსტრუქტორის
კვალიფიკაციის
მოთხოვნები
რეგლამენტირებულია მოდელ კურსით.
16. ასისტენტი - ცენტრის მიერ ხელშეკრულებით მოწვეული დამხმარე პერსონალი,
რომელიც ასრულებს ინსტრუქტორის დავალებებსა და მითითებებს.
16. შეფასების კითხვარი – ცალკეული საწვრთნელი კურსის სილაბუსის მიზნებისა
და სწავლის შედეგების შესაბამისად მწვრთნელის/ინსტრუქტორის მიერ შედგენილი
ტესტურ საკითხთა ნუსხა;
17. საგამოცდო ტესტი – ცალკეულ საწვრთნელ კურსში შეფასების კითხვარის
მიხედვით ცენტრის უფროსის ან მწვრთნელის/ინსტრუქტორის მიერ, გარკვეული წესით
შედგენილი ტესტურ დავალებათა კრებული;
18. წინაპირობა
/
კურსზე
დაშვების
წინაპირობაჩარიცხის
სტანდარტი,
გაწერილი კრიტერიუმები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს მსმენელმა იმისათვის რომ
იყოს დაშვებული კურსზე. ყველა საწვრთნელ კურსს აქვს თავისი დაშვების ნუსხა,
რომელიც მოყვანილია დანართ 1-ში.

2.1. შემოკლებები.
1. IMO – საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია;
2. ND – ნორმატიული დოკუმენტი;
3. აკადემია – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია;
ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
ჩაითვლება როგორც „არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

4. ცენტრი – მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელი და სერტიფიცირების ცენტრი;
5. საწვრთნელი კურსი – მეზღვაურთა მომზადება/გადამზადების საწვრთნელი კურსი;
6. ISO – სტანდარტიზაციის საერთაშირისო ორგანიზაცია;
7. STCW – საერთაშორისო კონვენცია მეზღვაურების მომზადების, დიპლომირებისა
და ვახტის გაწევის შესახებ.;

3. მსმენელის მონაცემების მართვა
3.1. მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელი და სერტიფიცირების ცენტრი ახორციელებს
მეზღვაურთა მომზადება/გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებს
სპეციალური
ტრენაჟერებისა
და
თანამედროვე
სასწავლო
კომპიუტერული
ტექნოლოგიების გამოყენებით, საერთაშორისო და ნაციონალური კანონმდებლობისა და
კონვენციების შესაბამისად;
3.2. საწვრთნელი კურსების გავლის თხოვნით ცენტრი ღებულობს განაცხადებს:
 ა) კერძო იურიდიული და ფიზიკური პირებისაგან;
 ბ)კრუინგული, გემთმფლობელი და სხვა მეზღვაურთა დასაქმებასთან
დაკავშირებული კომპანიებისაგან და საზღვაო ნავსადგურებისგან;
 გ) აკადემიის საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტისგან;
 დ) აკადემიის პროფესიული მომზადების ცენტრისაგან.
 ე) აკადემიის თანამშრომლებისაგან.
3.3. აპლიკანტი ავსებს განაცხადის შაბლონულ ფორმას, რომელშიც ჩამოთვლილია
ცენტრის მიერ შეთავაზებული მოკლევადიანი კურსები (იხ.ND 2-R07), ირჩევს მისთვის
სასურვილ კურსს და ავსებს განაცხადს ცენტრის უფროსის სახელზე;
3.4.
განაცხადის მიღებასა და რეგისტრაციას სპეციალურ ჟურნალში
აწარმოების ცენტრის სპეციალისტი;
3.5.

აპლიკანტმა განაცხადთან ერთად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
ა) მოქმედი სამოქალაქო/საზღვარგარეთის პასპორტი (დამწყებთათვის პირადობის
მოწმობა).
ბ) მეზღვაურის წიგნაკი დედანის წარდგინებით;

ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
ჩაითვლება როგორც „არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

გ) არსებული კომპეტენციის/კვალიფიკაციის სერტიფიკატის (სამუშაო დიპლომის)
დედანის წარდგინებით ან დამწყებთათვის განათლების დამადასტურებელი
საბუთის დედანის წარდგინებით;
დ)
მეზღვაურები
წარმოადგენს
საერთაშორისო
სტანდარტის
შესაბამის
ჯანმრთელობის დამადასტურებელ ცნობას, ხოლო ყველა სხვა აპლიკანტი
წარმოადგენს ფორმა 100;
ე) ქვითარი სწავლების საფასურის გადახდის შესახებ (საფასურის მინიმუმ 50 %);
ვ) ცნობა ნაოსნობის შესახებ.
3.6.
ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაციის საფუძველზე სპეციალისტი
ხსნის აპლიკანტის პირად საქმეს, რომლის პირველი ფურცელი წარმოადგენს აპლიკანტის
ხელმოწერით დადასტურებულ საქმეში არსებული დოკუმენტაციის ჩამონათვალს ;
3.7.
აპლიკანტთა კურსებზე ჩარიცხვის გადაწყვეტილება მიიღება პირადი
რეგულირდება სპეციალური მოთხოვნების
საქმეების ანალიზის საფუძველზე, რაც
დაკმაყოფილების გზით (დანართი 1);
3.8. სპეციალისტი, რომელიც ღებულობს დოკუმენტაციას
აპლიკანტის
კურსებზე ჩარიცხვის განაცხადთან ერთად, ახდენს აპლიკანტის პროფესიული
კომპეტენციების ანალიზს კურსის სახელმძღვანელო შესაბამისი ელექტრონული
მოდულით (წინაპირობები მოცემულია დანართ 1-ში). სპეციალური დანართის სახით
წინამდებარე პროცედურას თან ერთვის კომპეტენციათა ჩამონათვალი, რომელიც
განიხილება როგორც კონკრეტულ საწვრთნელ კურსზე დაშვების წინაპირობა. თუ
აპლიკანტის მონაცემები წინაპირობას არ აკმაყოფილებს, ის კურსებზე არ ჩაირიცხება.
ცენტრის სპეციალისტი მიიღებს იმ აპლიკანტების საბუთებს, ვინც თავისი მონაცემებით
აკმაყოფილებს კურსზე
დაშვების სტანდარტს. შემდგომ აპლიკანტების პირადი
მონაცემები ელექტრონული პროგრამის /მოდულის მეშვეობით (რომელიც შექმნილია
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ, სასწავლო ცენტრების კონტროლის მიზნით)
იტვირთება საერთო ბაზაში და კონტროლედება საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
შესაბამისი სამსახურის მიერ. მხოლოდ მათი თანხმობის შემდეგ ხდება აპლიკანტის
დაშვება მის მიერ არჩეულ სასწავლო კურსზე. შემდგომ აპლიკანტის პირადი მონაცემები
და შევსებული განაცხადის ფორმა იტვირთება დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ
სისტემაში (DES) .
3.9. კურსების დაწყების შესახებ სპეციალისტის მიერ საამისოდ გამოყოფილ სპეციალურ
რეესტრში შეტანილი
ინფორმაციისა და ინსტრუქტორებთან /ზედამხედველებთან
/ასისტენტებთან გაფორმებული ხელშეკრულების
საფუძველზე, „სსიპ–სასწავლო
ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
ჩაითვლება როგორც „არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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სასწავლო უნივერსიტეტი
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უნივერსიტეტი
ბათუმის
სახელმწიფო
საზღვაო
აკადემიის
მეზღვაურთა
სერტიფიცირების ცენტრში სწავლების საფასურისა და მოწვეულ სპეციალისტთა
საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის“ შესაბამისად, ცენტრის უფროსი ყოველი თვის
ბოლოს გასცემს ერთიან ბრძანებას ანაზღაურების თაობაზე.
3.10. სპეციალისტი ამზადებს მსმენელთა სწრებადობის აღრიცხვის ჟურნალს,
რომელსაც გადასცემს დანიშნულ ინსტრუქტორს, რომელიც თავის მხრივ აწარმოებს
აღნიშნულ ჟურნალს (ნომენკლატურით გათვალისწინებულია) და მასში შეაქვს
მსმენელის კურსებზე დასწრების მონაცემები;
3.11. კურსის
მიმდინარეობა
ხორციელდება
მოდელ
კურსის
შესაბამისად
შემუშავებული საწვრთნელი პროგრამის საფუძველზე (სილაბუსები), რომელთა
ჩამონათვალი მოყვანილია დანართ 1-ში.
3.12. შეფასების/ტესტირების შედეგი ფორმდება შესაბამის უწყისში, რომლის გამოწერა
და გაცემა რეგისტრირდება სპეციალურ ჟურნალში ;
3.13. კურსის დასრულებისთანავე ცენტრი ამზადებს მსმენელთა ცოდნის შეფასების
ოქმს, შეფასების
უწყისის საფუძველზე, სათანადო ქულების მითითებით,
კონვენციური კურსების ოქმები ინახება როგორც ცენტრი, აგრეთვე სააგენტოს
ელექტრონულ მოდულში, ხოლო არაკონვენციური ოქმების რეგისტრაცია ხდება
მხოლოდ ცენტრის ჟურნალში.
3.14. მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს
კანონის
შესაბამისად თვითეულ
მსმენელზე
მოთხოვნისამებრ,
გაიცემა
ცენტრში
გარკვეული წვრთნ(ებ)ისა და მომზადების გავლის დამადასტურებელი
ცნობა
მსმენელთა შეფასების ოქმის ინდივიდუალური ამონაწერი (რომელიც ცენტრში ინახება
ელექტრონული ფორმით), რომლის საფუძველზეც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
გასცემს შესაბამისობის სერტიფიკატს.
3.15. კურსებზე, რომელთა რეგულირება არ
კონტროლირდება
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
დირექტორის №002 (2012.23.01) ბრძანებით დამტკიცებული „მეზღვაურთა სერტიფიკატების
ფორმების, მათი გაცემისა და გამოყენების წესის“ მოთხოვნებით, ჩატარებული წვრთნისა და
მომზადების გავლის დადასტურების მიზნით სერტიფიკატები გაიცემა მეზღვაურთა
სასწავლო, საწვრთნელი
და სერტიფიცირების ცენტრის მიერ, დადგენილი ფორმის
შესაბამისად (AF 2-№07-11);
ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
ჩაითვლება როგორც „არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

3.16 მომზადება/გადამზადების
პროცესის
დასრულების
შემდეგ ცენტრის
სპეციალისტი კურსდამთავერბულის პირად საქმეს ინახავს ცენტრის ფონდში.

4.

შეფასების ჩატარების ფორმა

4.1.
კურსის ჩატარებას უზრუნველყოფს ინსტრუქტორები/მწვრთნელები და
ასისტენტები,
რომლების
ინიშნებიან
ცენტრის
უფროსის
ინდივიდუალურ
სამართლებრივი აქტით. მსმენელის ცოდნის შეფასება კ ი ყოველ საწვრთნელი
კურსში ხორციელდება კურსის სილაბუსში
დადგენილი
წესით,
საგამოცდო
ტესტ(ებ)ის საფუძველზე. ტესტი შედგება როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული
ნაწილისგან და თვითოეული ნაწილის წილი საბოლოო შეფასებაში შესაბამისად
შეადგენს 40% (თეორიული) და 60 % –ს (პრაქტიკული);
4.2.
საგამოცდო ტესტი, რომელიც ახდენს საწვრთნელი კურსის სრულ შეფასებას,
შედგება შესაბამისად თეორიული და პრაქტიკული ნაწილებისაგან. თეორიული
ნაწილი შედგება სხვადასხვა სირთულის კითხვებისაგან: ერთქულიანი, ორქულიანი და
სამქულიანი კითხვებისაგან. თეორიული ნაწილის თითოეულ კითხვას დართული აქვს
4 (ოთხი) სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან მხოლოდ ერთი შეესაბამება სწორ პასუხს,
ხოლო 3 (სამი) სწორთან მიახლოებულ მცდარ პასუხს;
4.3.
ყოველ კითხვაში მსმენელს უფლება აქვს შემოხაზოს მხოლოდ ერთი პასუხი,
სწორი პასუხის
შემოხაზვის შემთხვევაში პასუხს
მიენიჭება კითხვის
სირთულის შესაბამისი (ერთი, ორი ან სამი) ქულა, არასწორი პასუხის შემოხაზვის ან
პასუხების არ შემოხაზვის შემთხვევაში 0 (ნული) ქულა;
4.4.
ერთი და იმავე კითხვაზე ორი და მეტი პასუხის შემოხაზვის შემთხვევაში
პასუხი შეფასდება 0 (ნოლი) ქულით;
4.5.
გამოცდის
ინსტრუქტორი/ზედამხედველი/შემფასებელი
უფლებამოსილია
მისცეს მსმენელს შეცდომის გამოსწორების უფლება, თუ მსმენელმა გამოცდის პერიოდში
დაუშვა მექანიკური შეცდომა პასუხის შემოხაზვის დროს და გამოცდის დროის
ამოწურვამდე
მიმართა
ინსტრუქტორს/ზედამხედველს/შემფასებელს
დაშვებული
შეცდომის
გამოსწორების
თხოვნით.
ამ
შემთხვევაში
ინსტრუქტორი/ზედამხედველი/შემფასებელი საკუთარი ხელმოწერით ადასტურებს
თავის მონაწილეობას შეცდომის გამოსწორების პროცესში ან ასახავს ამ ფაქტს გამოცდის
დასრულების შემდეგ შედგენილ ოქმში;
4.6.
ანალოგიური
შეფასების
მექანიზმით
ფასდება
საწვრთნელი კურსის
პრაქტიკული ნაწილი;
4.7.
მსმენელის მიერ გამოცდაზე მიღებული ქულების დაჯამება ხორციელდება
შემდები წესით: ცალ– ცალკე ჯამდება თეორიული ცოდნის შეფასების ნაწილი
ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
ჩაითვლება როგორც „არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

და პრაქტიკულ კითხვებზე გამოვლენილი უნარების შეფასება, ხოლო ჯამური შეფასება
დგინდება შემდეგი თანაფარდობით: თეორიული ნაწილის შეფასების 40% და
პრაქტიკული ნაწილის შეფასების 60%;
4.8.
ყოველ საგამოცდო ტესტს აქვს თავისი მინიმალური კომპეტენციის
ზღვარი, რომლის ვერ გადალახვის შემთხვევაში მსმენელი ჩაითვლება ჩაჭრილად და
მასზე არ გაიცემა შესაბამისი საწვრთნელი
კურსის
გავლის
დამადასტურებელი
ცნობა/სერტიფიკატი. მინიმალური ზღვარი ითვლება უმაღლესი ქულის 70% რიგითი
და სამეთაურო შემადგენლობისთვის;
4.9. საწრთვნელი კურსის დაწყებამდე მსმენელი ეცნობა აკადემიის შინაგანაწესს და
უსაფრთხოების წესებს, რასაც ადასტურებს ხელმოწერით.
4.10. მსმენელის ყოველი შეფასება ტარდება მხოლოდ ცენტრის უფროსის (ან
მოვალეობის შემსრულებლის) ნებართვით, რაც დასტურდება შესაბამისი უწყისის
გამოწერით;

5. გამოცდის მიმდინარეობა
5.1.
მსმენელის გამოცდები ტარდება საწვრთნელი ცენტრის მიერ დადგენილი
განრიგით, განრიგში უნდა იყოს მითითებული საწვრთნელი კურსის დასახელება,
ზედამხედველის სახელი და გვარი, გამოცდის ჩატარების თარიღი და დრო;
5.2. მეცადინეობის გეგმას, გამოცდის ჩატარების დროს და თარიღს ისტრუქტორთან
შეთანხმებით ადგენს ცენტრის უფროსის მოადგილე. გამოცდას ატარებს ინსტრუქტორი
5.3. მსმენელი
ვალდებულია
საგამოცდო ოთახში გამოცხადდეს განრიგში
მითითებული გამოცდის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე;
გამოცდის დაწყებამდე მსმენელს
გააცნობენ გამოცდების ჩატარებისა და
5.4.
საგამოცდო ტესტის შევსების წესებს, მის უფლება-მოვალეობებს, რის შემდეგაც
დაიწყება საგამოცდო დროის ათვლა;
5.5.
თითოეული კონკრეტული კურსისათვის საგამოცდო დროის ხანგრძლივობას
ადგენს კურსის ინსტრუქტორი ცენტრთან შეთანხმებით;
5.6.
საწვრთნელი კურსის მსმენელი ვალდებულია:
ა) დაუგვიანებლად გამოცხადდეს გამოცდაზე, საგამოცდო დროის ათვლის დაწყების
შემდეგ მსმენელი გამოცდაზე არ დაიშვება;
ბ) თან იქონიოს: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ლურჯი ან შავი ფერის
საწერი კალამი;
გ)

შეასრულოს ამ დებულებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებანი და
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გამომცდელის/ზედამხედველის ცალკეული მითითებანი.
5.7. გამოცდის მსვლელობისას მსმენელს ეკრძალება:
ა ) მობილური ტელეფონის ან სხვა ელექტრონული აპარატურის ქონა;
ბ) გამოცდაზე სახელმძღვანელოების, ჩანაწერების და სხვა დამხმარე მასალის გამოყენება
გამომცდელის/ზედამხედველის ნებართვის გარეშე;
გ ) ტესტის
შესავსებად განსხვავებული ფერის (წითელი, მწვანე,...) მელნის
გამოყენება, აგრეთვე, ტესტზე მაიდენტიფიცირებელი ნიშნის (სახელი, ნომერი,
მისამართი და სხვა) ან რაიმე სახის ისეთი გრაფიკული გამოსახულების (ფიგურა,
წარწერა და ა.შ.) დატანა, რომელიც დაკავშირებული არ არის ტესტურ დავალებასთან;
დ ) გადალაპარაკება,
დახმარების გაწევა ან მიღება რაიმე ფორმით, სხვა
მსმენელისათვის რაიმე ფორმით ხელის შეშლა;
ე ) სამუშაო
ადგილის
დატოვება
გამომცდელთან/ზედამხედველთან
შეუთანხმებლად;
ვ ) ტესტზე
მუშაობის დაწყება გამომცდელის/ზედამხედველის მითითების
გარეშე;
ზ ) საგამოცდო დროის ამოწურვის შემდეგ ტესტზე მუშაობის გაგრძელება;
5.8.
ამ
მუხლით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
დარღვევის
შემთხვევაში მსმენელს
მიეცემა
გაფრთხილება
და
დარღვევის
განმეორების
შემთხვევაში მოიხსნება გამოცდიდან;
საგამოცდო უწყისში
გამომცდელის/ზედამხედველის ან ასისტენტის მიერ
5.9.
ფიქსირდება გამოცდაზე მყოფი, დაგვიანებული და გამოცდიდან მოხსნილი
მსმენელების რაოდენობა;
5.10. საგამოცდო დროის ამოწურვამდე სამუშაოს დამთავრების შემთხვევაში მსმენელს
უფლება აქვს დატოვოს საგამოცდო ოთახი ტესტის გამომცდელზე/ზედამხედველზე
ჩაბარების შემდეგ;

6. განმეორებითი გამოცდა

6.1. მსმენელს აქვს განმეორებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება
შემთხვევაში თუ:
ა ) გამოცდის შედეგებით ვერ მოახერხა მონიმალური კომპეტენციის
გადაჭარბება, მაგრამ სწორად უპასუხა შეკითხვების 50%-ზე მეტს;

იმ
ქულის
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ბ ) ვერ მოახერხა დანიშნულ გამოცდაზე დასწრება საპატიო მიზეზით;
გ ) იძულებული შეიქნა დაეტოვებინა გამოცდა
გაუთვალისწინებელი,
ფორსმაჟორული ხასიათის მიზეზით;
6.2 მსმენელი განმეორებით გამოცდაზე დაიშვება ცენტრის მიერ
დამატებითი
გამოცდისათვის დადგენილ ვადებში; აღნიშნულ ვადას ადგენს ცენტრის უფროსის
მოადგილე.

7. პირები, რომლებიც უფლებამოსილი არიან დაესწრონ საგამოცდო პროცესს
7.1. საქართველოს კანონის
„მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების
შესახებ“ (48-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი) თანახმად მეზღვაურთა სწავლების
შეფასებას ახორციელებენ ინსტუქტორი, ზედამხედველი და შემფასებელი.
საზღვაო
აკადემიის მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელი და სერტიფიცირების ცენტრის
საშტატო
განრიგის თანახმად, ზემოთ აღნიშნულ კანონთან
შესაბამისობაში
მოყვანის მიზნით გამოცდის შემფასებლის ფუნქცია ევალება ინსტრუქტორს.

8. მსმენელთა საგამოცდო ტესტების გასწორება
8.1. თუ შეფასება ხორციელდება კომპიუტერზე, ელექტრონული საგამოცდო ტესტის
საფუძველზე, მსმენელი
გამოცდის
შედეგს
ღებულობს ტესტის
შესრულებისათვის გამოყოფილი დროის გასვლის შემდეგ ავტომატურად, ან
ტესტირების დროის გასვლამდე შესაბამისი შეფასების დირექტორიის დაკლიკვის
შემდეგ;
8.2. საგამოცდო წერილობითი ნაშრომები სწორდება ინსტრუქტორის მიერ.
8.3. წერილობითი ნაშრომი, რომელიც შეიცავს მაიდენტიფიცირებელ ნიშანს ან რაიმე
სახის გამოსახულებას, რომელიც დაკავშირებული არ არის ტესტურ დავალებასთან, არ
გასწორდება;
8.4. მსმენელის წერილობითი ნაშრომი სწორდება გამოცდის დასრულებიდან 1
სამუშაო დღის განმავლობაში და მიღებული ქულები ფორმდება შესაბამის
უწყისში;
8.5.
ცენტრის სპეციალისტი სიტყვიერად აცნობებს მსმენელს
ინსტრუქტორის
მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას - მსმენელების შეფასების შედეგებს. უარყოფითი
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შედეგის მიღების შემთხვევაში მსმენელს ეძლევა გასაჩივრების უფლება პ.9 -ში
მოყვანილი ინფორმაციის შესაბამისად

9. გამოცდების შედეგების გასაჩივრება
9.1. შეფასების პროცესში წარმოშობილი პრეტენზიების განხილვის მიზნით,
საჭიროების შემთხვევაში, ცენტრის უფროსის განკარგულებით იქმნება სააპელაციო
კომისია;
9.2. სააპელაციო კომისია იხილავს გამოცდების:
ა ) პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებულ პრეტენზიებს;
ბ ) შედეგებთან დაკავშირებულ პრეტენზიებს.
9.3. შეფასების შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში
მსმენელი უფლებამოსილია შესაბამისი განცხადებით მიმართოს ცენტრის უფროსს და
შეავსოს სააპელაციო განაცხადი შედეგების გამოქვეყნებიდან ერთი სამუშაო დღის
ვადაში;
9.4. სააპელაციო განაცხადში მსმენელმა უნდა მიუთითოს კონკრეტულად რომელი
საგამოცდო საკითხის შეფასებას არ ეთანხმება;
9.5. სააპელაციო კომისია განიხილავს მხოლოდ იმ ტესტური დავალების შეფასების
სისწორეს, რომელიც მითითებული იყო სააპელაციო განაცხადში;
9.6. აპელაციის პროცედურას ესწრება ცენტრის წარმომადგენელი, რომელიც იბარებს
საბოლოო შედეგებს;
9.7. სააპელაციო კომისიის გადაწყვეტილებით მსმენელს შეიძლება მოემატოს ან
დააკლდეს შეფასება ან ნაშრომის ქულა დარჩეს უცვლელი;
9.8. აპელაციის შედეგად შეცვლილი ქულები ფორმდება შესაბამის უწყისში;
9.9. საგამოცდო ტესტირების პროცედურის დადგენილი წესის დარღვევის ფაქტის
თაობაზე მსმენელი ცენტრის უფროსის სახელზე წერს სააპელაციო განაცხადს და იმავე
დღეს (იგულისხმება გამოცდის ჩატარების დღე) ტოვებს ცენტრში;
9.10. ცენტრი ვალდებულია სააპელაციო განაცხადის მიღებიდან 1 დღის ვადაში
დასაბუთებული პასუხით
უარყოს
მსმენელის
პრეტენზია, ან დაეთანხმოს
პრეტენზიას და უმოკლეს ვადაში გაატაროს ხარვეზის აღმოფხვრის ღონისძიება.
9.11. აპელაციები რეგისტრირდება ნომენკლატურით გათვალისწინებულ ჟურნალში
(აპელიაციები და პრეტენზიები).
ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
ჩაითვლება როგორც „არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

10. გავრცელების არე
10.1.

დოკუმენტის ორიგინალი ინახება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში;

10.2.
დოკუმენტის საკონტროლო ეგზემპლიარები ინახება მეზღვაურთა სასწავლო
საწრთვნელ და სერტიფიცირების ცენტრში;
10.3.

დოკუმენტის აღრიცხული ეგზემპლიარის დაგზავნას აწარმოებს

ხარისხის

უზრუნველყოფის სამსახური;
10.4.

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია განთავსებულია www.office.bsma.edu.ge

ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
ჩაითვლება როგორც „არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

დანართი 1
ცენტრში მოქმედი სასწავლო და საწვრთნელი კურსების ჩამონათვალი და მათზე
დაშვების წინაპირობები.

№

სასწავლო და
საწვრთნელი კურსე

IMO
Model
Course

კოდი

1.

Personal Survival Techniques
/ პირადი გადარჩენის
მეთოდები Section A- VI/I,
Tables A-VI/1-

1.19

ND 2-TP-08

2.

Fire Prevention And Fire
Fighting / ხანძრის
თავიდან აცილება და
ხანძართან ბრძოლა
Section A-VI/I, A-VI/1-2
STCW Code

1.20

ND 2-TP-09

3.

Elementary First Aid /
ელემენტარული
პირველადი დახმარება
Section A-VI/I, A-VI/1-3
STCW Code

1.13

ND 2-TP-07

წინაპირობები
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების
დიპლომი ან
კომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი
ან ცნობა სწავლების შესახებ შესაბამის სასწავლო
დაწესებულებიდან (პრაქტიკანტებისთვის);
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100
სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების
დიპლომი ან
კომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი
ან ცნობა სწავლების შესახებ შესაბამის სასწავლო
დაწესებულებიდან (პრაქტიკანტებისთვის);
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100
სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების
დიპლომი ან
კომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი
ან ცნობა სწავლების შესახებ შესაბამის სასწავლო
დაწესებულებიდან (პრაქტიკანტებისთვის);
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100
სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის

ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
ჩაითვლება როგორც „არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

4.

Personal Safety And Social
Responsibilities /
პირადი უსაფრთხოება
და სოციალური
პასუხისმგებლობა
Section A-VI/I, A-VI/1-4
STCW Code

1.21

ND 2-TP-10

5.

Proficiency In Survival
Craft And Rescue Boats
(Other Than Fast Rescue
Boats) / კოლექტიური
სამაშველო
საშუალებებისა და
სამაშველო კატარღების
მართვა (გარდა
სწრაფმავალი
სამაშველო
კატარღებისა) Section АVI/2, Table A-VI/2-1
STCW Code

1.23

ND 2-TP-12

6.

Proficiency In Fast Rescue
Boats / სწრაფმავალი
სამაშველო კატარღების
მართვა
Section A-VI/2, Table AVI/2-2 STCW Code

1.24

ND 2-TP-13

7.

Advanced Fire Fighting /
ხანძრის წინააღმდეგ
ბრძოლის გაფართოებული
კურსი

2.03

ND 2-TP-17

1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების
დიპლომი ან
კომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი
ან ცნობა სწავლების შესახებ შესაბამის სასწავლო
დაწესებულებიდან (პრაქტიკანტებისთვის);
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100
სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების
დიპლომი ან
კომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი
ან ცნობა სწავლების შესახებ შესაბამის სასწავლო
დაწესებულებიდან (პრაქტიკანტებისთვის);
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის
4. შესაბამის გემზე ნაოსნობის არა ნაკლებ 6 თვის
სტაჟის დამადასტურებელი საბუთი.
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების
დიპლომი ან
კომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი;
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის
4. კოლექტიური სამაშველო საშუალებებისა და
სამაშველო კატარღების მართვის კურსი (გარდა
სწრაფმავალი სამაშველო კატარღებისა) კურსის
გავლის დამადასტურებელი საბუთი.
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების
დიპლომი ან
კომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი
ან ცნობა სწავლების შესახებ შესაბამის სასწავლო

ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

Section А-VI/3, Table A- VI/3
STCW Code

8.

Shore based fire fighting
simulator / ხანძართან
ბრძოლის ხმელეთზე
განლაგებული
ტრენაჟორული წვრთნა

1.20/2.03

ND 2-TP-33

Medical First Aid /
პირველადი
სამედიცინო დახმარება
Section А-VI/4, Table AVI/4-1
STCW Code

1.14

ND 2-TP-20

10.

Medical Care / სამედიცინო
მომსახურება
Section А-VI/4, Table AVI/4-2 STCW Code

1.15

ND 2-TP-19

11.

Basic Training For Oil and
Chemical Tanker /
ნავთობმზიდი და
ქიმმზიდი ტანკერის
სატვირთო ოპერაციების

9.

1.01

ND 2-TP-01

დაწესებულებიდან (პრაქტიკანტებისთვის);
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების
დიპლომი ან
კომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი
ან ცნობა სწავლების შესახებ შესაბამის სასწავლო
დაწესებულებიდან (პრაქტიკანტებისთვის);
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის
ცნობა
ფორმა
100
სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის.
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების
დიპლომი;
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3.
ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების
დიპლომი;
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის
ცნობა
ფორმა
100
სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
4. პირველადი სამედიცინო დახმარების კურსის
გავლის დამადასტურებელი საბუთი.
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების დიპლომი ან
კომპეტენციის
დამადასტურებელი
კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი
ან ცნობა სწავლების შესახებ შესაბამის სასწავლო
დაწესებულებიდან (პრაქტიკანტებისთვის);
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
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სტატუსი: მოქმედი
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

საბაზისო წვრთნები Section
A-V/1-1, Table A- V/1-1-1
STCW Code

12.

13.

Advanced Training For
Oil Tanker Cargo
Operations /
ნავთობმზიდი ტანკერის
სატვირთო ოპერაციების
სპეციალიზებული
წვრთნა Section A-V/1-1,
Table
A-V/1-1-2 STCW Code
Advanced Training For
Chemical Tanker Cargo
Operations / ქიმმზიდი
ტანკერის სატვირთო
ოპერაციების
სპეციალიზებული
წვრთნა
Section A-V/1-1, Table
A-V/1-1-3 STCW Code

1.02

1.03

ND 2-TP-02

ND 2-TP-03

14.

Basic Training for Liquefied
Gas Tanker Cargo Operations
/ თხევადი აირმზიდი
ტანკერების სატვირთო
ოპერაციების საბაზისო
წვრთნა
Section A-V/1

1.04

ND 2-TP-41

15.

Advanced Training for
Liquefied Gas Tanker Cargo
Operations / თხევადი
აირმზიდი ტანკერების
სატვირთო ოპერაციების
სპეციალიზირებული
წვრთნა

1.06

ND 2-TP-42

აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის)
3.
ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან კომპეტენციის
დამადასტურებელი კვალიფიკაციის სერტიფიკატი;
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
4. ნავთობმზიდ ტანკერზე 3 თვიანი ნაოსნობის სტაჟი;

1.
კომპეტენციის
სერტიფიკატი
ან
კომპეტენციის
დამადასტურებელი კვალიფიკაციის სერტიფიკატი;
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის)
3.
ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის
ცნობა
ფორმა
100
სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
4. ქიმმზიდტანკერზე 3 თვიანი ნაოსნობის სტაჟი;
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების დიპლომი ან
კომპეტენციის
დამადასტურებელი
კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი
ან ცნობა სწავლების შესახებ შესაბამის სასწავლო
დაწესებულებიდან (პრაქტიკანტებისთვის);
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის)
3.
ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
1.
კომპეტენციის
სერტიფიკატი
ან
კომპეტენციის
დამადასტურებელი კვალიფიკაციის სერტიფიკატი;
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3.
ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
4. თხევადი
აირმზიდი ტანკერების სატვირთო
ოპერაციების საბაზისო წვრთნების დამადასტურებელი
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

დოკუმენტი

Section A-V/1

16.

Use of Inert Gas System /
ინერტული აირების
სისტემის გამოყენება

1.02

ND 2-TP-34

1. კომპეტენციის სერტიფიკატი, განათლების
დიპლომი ან
კომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი;
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის)
3.
ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის

17.

Use of Crude Oil Washing /
ნედლი ნავთობით რეცხვის
სისტემა

1.02

ND 2-TP-35

1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების
დიპლომი ან
კომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი;
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის

18.

Cargo And Ballast Operations
/ სატვირთო და საბალასტო
ოპერაციების მართვა

2.06

ND 2-TP-16

19.

Cargo Handling on Ships
Carrying Dangerous And
Hazardous Substances In
Solid and Packaged Form
(HAZMAT) / საშიში და
მავნე ნივთიერებების
შეფუთული ან ნაყარი
სახით გადაზიდვის
მეთოდები
Sections B-V/b, B-V/c STCW
Code

1.10

ND 2-TP-06

1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების
დიპლომი ან
კომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი;
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი;
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან განათლების
დიპლომი ან
კომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი;
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის

ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
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ჩაითვლება როგორც „არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

20.

Ship’s handling and
Maneuvering / გემის
მართვა და მანევრირება
Section A-II/1, B-V/a,
STCW Code

1.22

ND 2-TP-32

21.

Bridge Resource Management
Including Leadership and
Teamworks Skills /
სანავიგაციო ხიდურის
რესურსების მართვა,
ხელმძღვანელობა და
გუნდური მართვის უნარ ჩვევების ჩათვლით
Sections A-II/1, A-II/2,
B/VII-2
STCW Code

1.22

ND 2-TP11/2

22.

Leadership and Teamwork /
ხელმძღვანელობა და
გუნდური მართვა

1.39

ND 2-TP11/1

23.

Use Of Electronic Chart
Display And Information
Systems (ECDIS)
/ელექტრონულკარტოგრაფიული
მოწყობილობებისა და
ინფორმაციული
სისტემების (ეკმდის)
გამოყენება
Section B-I/12, Tables AII/1, A-II/2, A-II/3 STCW
Code

1.27

ND 2-TP-15

24.

RADAR Navigation, Radar

1.07

ND 2-TP-04

1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის)
3.ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100
სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის

1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100
სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის

1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი განათლების

ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
ჩაითვლება როგორც „არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

25.

26.

Plotting and Use of ARPA
/ რადიოლოკაციური
ნაოსნობა,
რადიოლოკაციური
გავლება და
ავტომატური
რადიოლოკაციური
სისტემების გამოყენება
Section A-I/12, B- I/12,
Tables A-II/1, A-II/2
STCW Code
General Operator's
Certificate For GMDSS /
კავშირისა და
უსაფრთხოების
საზღვაო გლობალური
სისტემის ზოგადი
ოპერატორის კურსი
Section A-I/12, A-IV/2
STCW Code

GMDSS REFRESH / GMDSS
რადიო ოპერატორი
Section A-IV/2

დიპლომი

2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის

1.25

1.25

ND 2-TP-14

ND 2-TP-14

1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის

1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
4.

პირველად

განვლილი

კავშირისა

და

უსაფრთხოების საზღვაო გლობალური სისტემის

27.

Engine Resource
Management Including
Leadership and Teamworks
Skills / სამანქანე
განყოფილების
რესურსების მართვა,
ხელმძღვანელობის და

2.07

ND 2-TP-21

ზოგადი ოპერატორის კურსი
GMDSS – სერტიფიკატი.
1.
კომპეტენციის
სერტიფიკატი
ან
შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის

ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
ჩაითვლება როგორც „არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

გუნდური მართვის უნარ ჩვევების ჩათვლით
Section A-III/1, A-III/2

28.

High Voltage / მაღალი
ძაბვა
Section A-III/1, A-III/2, AIII/6, B-III/12,

29.

Security Awareness Training
/ უშიშროებასთან
დაკავშირებული
უნარჩვევები
Section A-VI/6, Table AVI/6-1 STCW Code

3.27

ND 2-TP23/1

30.

Training for Seafarers
Designated Security Duties /
უშიშროების
განსაკუთერებული
ვალდებულებები
Section A-VI/6, A- VI/6-1,
A- VI/6-2

3.26

ND 2-TP-23

31.

Ship Security Officer /
გემის უშიშროების
ოფიცერი Section
Section A-VI/5, Table AVI/5
STCW Code

3.19

ND 2-TP-18

ND 2-TP-36

1.
კომპეტენციის
სერტიფიკატი
ან
შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
1.
კომპეტენციის
სერტიფიკატი,
განათლების
დიპლომი,
კომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი
ან ცნობა სწავლების შესახებ შესაბამის სასწავლო
დაწესებულებიდან (პრაქტიკანტებისთვის);
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
1.
კომპეტენციის
სერტიფიკატი,
განათლების
დიპლომი,
კომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის
სერტიფიკატი
ან ცნობა სწავლების შესახებ შესაბამის სასწავლო
დაწესებულებიდან (პრაქტიკანტებისთვის);
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

32.

Chemical tanker Cargo
Ballast Handling Simulator /
ქიმზიდი ტანკერის
სატვირთო და ბალასტის
ოპერაციების მართვის
სიმულატორი

33.

Risk Assessment and Incident
Investigation / რისკის
შეფასება და ინციდენტის
გამოკვლევა

ND 2-TP-28

34.

SMS/ISM- CODE /
უსაფრთხო მართვის
სისტემა/საერთაშორისო
უსაფრთხო მართვის
კოდექსი

ND 2-TP-27

35.

Marpol 73/78 / გემებიდან
ზღვის დაჭუჭყიანების
თავიდან აცილება

ND 2-TP-25

36.

Shipboard Safety Officer /
უსაფრთხოების ტექნიკის
ოფიცერი
Section A- VI/2, A - III/12

ND 2-TP-26

37.

Port Facility Security Officer

1.37

3.21

ND 2-TP-30

ND 2-TP-24

1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის
4. 1 ფოტო 3x4
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
4. 1 ფოტო 3x4
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
4. 1 ფოტო 3x4
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის
4. 1 ფოტო 3x4
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
4. 1 ფოტო 3x4
1. სამოქალაქო პასპორტი;
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

PFSO / ნავსადგურის
საშუალებების
უსაფრთხოების ოფიცერი

38.

Emergency Oil Spill Response
and Preparedness /
ნავთობის ავარიულ
დაღვრაზე რეაგირება და
მზადყოფნა

ND 2-TP-22

39.

Ship to ship (STS) Transfer
Operations / გემიდან გემზე
გადატვირთვის
ოპერაციები

ND 2-TP-37

40.

Ice navigation / ნაოსნობა
ყინულოვან პირობებში
Section B-V/g, STCW Code

ND 2-TP-38

41

Basic Training for ships
Operating in Polar Waters /
გემის პოლარულ წყლებში
ექსპლუატაციის
გაცნობითი კურსი

ND 2-TP-29

42.

Advanced Training for ships
Operating in Polar Waters /
გემის პოლარულ წყლებში
ექსპლუატაციის
გაფართოებული კურსი

ND 2-TP-43

2. ცნობა სამუშაო ადგილიდან;
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
4. 1 ფოტო 3x4
1. სამოქალაქო პასპორტი;
2. ცნობა სამუშაო ადგილიდან;
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
4. 1 ფოტო 3x4
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის
4. 1 ფოტო 3x4
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
4. 1 ფოტო 3x4
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
4. 1 ფოტო 3x4
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

43.

44.

45.

Marine Automation and
Control System / საზღვაო
ავტომატიზირებისა და
მართვის სისტემის წვრთნა
Basic Safety for All Fishing
Vessel Personnel /
თევზსაჭერი გემის
პერსონალის
უსაფრთხოების საბაზო
წვრთნის სერტიფიკატი
International Maritime
Dangerous Goods Code /
საერთაშორისო საზღვაო
სახიფათო ტვირთების
კოდექსი
Section B-V/g

ND 2-TP-44

ND 2-TP-31

ND 2-TP-05

46.

Hydraulic system/machinery
course / ჰიდრავლიკური
სისტემების/მექნიზმების
კურსი

ND 2-TP-45

47.

Elementary First Aid,
CPR/AED
ელემენტარული
პირველადი დახმარება,
გულ-ფილტვთა
რეანიმაცია/
დეფიბრილატორი

ND 2-TP-39

4. 1 ფოტო 3x4
1. კომპეტენციის სერტიფიკატი ან შესაბამისი
განათლების დიპლომი
2. მეზღვაურის წიგნაკი ან სამოქალაქო პასპორტი ან
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (სანაპირო
აკვატორიის მეზღვაურებისთვის)
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
1. სამოქალაქო პასპორტი;
2. ცნობა სამუშაო ადგილიდან;
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის

1. სამოქალაქო პასპორტი;
2. ცნობა სამუშაო ადგილიდან;
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
4. 1 ფოტო 3x4
1. სამოქალაქო პასპორტი;
2. ცნობა სამუშაო ადგილიდან;
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის
4. 1 ფოტო 3x4
1. სამოქალაქო პასპორტი;
2. ცნობა სამუშაო ადგილიდან;
3. ცნობა მეზღვაურის ჯამრთელობის შესახებ ან
ჯამრთელობის ცნობა ფორმა 100 სანაპირო აკვატორიის
მეზღვაურებისთვის

ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

დანართი 2.
ელექტრონული მოდული
1.
ელექტრონული მოდული შექმნილია საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ
სასწავლო ცენტრებთან დოკუმნტების მიმოცვლის გამარტივების და კონტროლის
მიზნით.
2.
აღწერა
2.1.
კურსის დაწყება
მოდულს ემსახურება ცენტრის უფროსი სპეციალისტი და წამყვანი სპეციალისტი
ცენტრში მსმენელის აპლიკაციის შევსების შემდეგ ცენტრის უფროსი სპეციალისტი
მოდულის მონაცემთა ბაზაში ირჩევს შესაბამის მოდელ კურსს, ინსტრუქტორს, უთითებს
კურსის დაწყების და დამთავრების თარიღს საათის მითითებით. კერძოდ:
1.
https://mtamtc.sda.gov.ge/ აღნიშნული ლინკით ავტორიზაციის გავლის შემდეგ
მომხმარებლის ინდივიდუალური სახელით და პაროლის შეყვანით შემდეგ მოდულში
შესვლა;
2.
კურსის, ინსტრუქტორის, დაწყების და დასრულების თარიღის და დროს
მითითება:
მაგალითად, „გემის უშიშროების ოფიცერი“, ტარიელ ქოქოლაძე,
31/01/2015 17:00

30/01/2015 09:00

3.
კურსზე დაშვების წინაპირობის შესაბამისად მსმენელის პირადი საბუთების
ბაზაში ატვირთვა (კურსზე მსმენელთა რაოდენობა შეზღუდულია ზედა-მაქსიმალური
ზღვარით);
4.
მსმენელთა მონაცემების ატვირთვის (მონაცემები ავტომატურ რეჟიმში იგზავნება
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში) - ჯგუფის დაკომპლექტების შემდეგ ცენტრის
სპეციალისტი ადასტურებს კურსის ჩამოყალიბებას ლურჯი ღილაკის მეშვეობით;
5.
მსმენელების მონაცემთა ბაზაში ჩატვირთვის პროცესში სპეციალისტს აქვს
უფლება შეიტანოს ცვლილებები პროცესის დასრულებამდე;
6.
ცენტრი ღებულობს დასტურს კურსის დაწყების შეხაბებ - კურსის ნიშნული მწვანეა
7.
არასწორი, არამართებული ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში (ინსტრუქტორს
ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
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არ აქვს შესაბამისი კომპეტენცია, საბუთები ატვირთულია არასრულყოფილად ან ND 2-F01
არასწორად), საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს უარი გამოიხატება წითელი
ნიშნულით.
8.
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მითითებით სპეციალისტი ახდენს კურსის
მონაცემების კორექტირებას, სისწორის შემთხვევაში ღილაკი მწვანდება. მხოლოდ ამის
შემდეგ ცენტრს უფლება აქვს დაიწყოს კურსი.

2.2 კურსის დასრულება

კურსის დასრულების შემდეგ უფროსი სპეციალისტი ამოწმებს კურსზე დაშვებულ
მსმენელთა სიას (ბაზაში ატვირთული მონაცემები, შემდგარი კურსი, დამოწმებული სია),
რომელიც მოყავს შესაბამისობაში მსმენელების უწყისთან, კერძოდ მსმენელის გამოცდაზე
არგამოცხადების და მინიმალური ზღვარის ვერ გადალახვის შემთხვევაში, სპეციალიტი
მიუთითებს ამ ინფორმაციას ჩამონათვალში (ჩაეთვალა- ნიშანი „+“, ან არ ჩაეთვალა ნიშანი „ –“).
ცენტრის სპეციალისტები კორექტირებულ და დასრულებული მონაცემებს
ადასტუსრს ყვითელი ნიშნულით.

2.3 ოქმების შედგენა

სპეციალისტი მოქმედ მოდულში ირჩევს ოქმების გრაფას, ამატებს მომდევნო ოქმს,
რომელსაც ანიჭებს მომდევნო რიგით ნომერს და მოდელ კურსის დასახელებას, ოქმში
შეყავს უკვე კორექტირებული მსმენელთა ჩამონათვალი და დასტურით (OK) ასრულებს
პროცესს.

2.4 მსმენელისთვის ოქმის ამონაწერის გაცემა
მონაცემთა ბაზაში - მოდულში აკუმულირებულია ინფორმაცია ყველა მსმენელზე.
მსმენელს კურსის დასრულების შემდეგ აქვს უფლება მოითხოვოს ამონაწერი ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
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დამადასურებელი ცნობა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში წარსადგენათ.

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში წარსადგენი ოქმის გასაცემად ცენტრის სპეციალიტს
ბაზაში შეყავს მსმენელის მეზღვაურის ნომერი და მოდული ავტომატურად აძლევს
ინფორმაციას მითითებულ მსმენელზე. კურსი/ები, რომელიც აღნიშნულია ყვითლად დასრულებულია, მწვანედ - პროცესშია. ცენტრის სპეციალისტი მსმენელს აძლევს
ამონაწერს მოთხოვნის მიხედვით მხოლოდ დასრულებულ კურსებზე.

მოდულში ღილაკების ფერების ინდიკატორების განმარტება:
ღილაკის - ინდიკატორის ფერი - შემსრულებელი
ვარდისფერი - კურსზე მსმენელთა საბუთების ატვირთვა, ბაზის შევსება (ცენტრის
სპეციალისტი)
ლურჯი - კურსის დაკომპლექტების დასტური (საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო) მწვანე კურსის ჩატარების უფლება (საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო)
წითელი - კურსის ჩატარებაზე უარის განაცხადი (საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო)
ყვითელი - კურსის დასრულება (ცენტრის სპეციალისტი).

ND 2-F01
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 6
რევიზიის თარიღი 15.02.2019
მოქმედებაშია 27.07.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი
ჩაითვლება როგორც „არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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