განხილული და დამტკიცებულია საზღვაო საინჟირნო
ფაკულტეტის, საზღვაო ნავიგაციის დეპარტამენტის
სხდომაზე ოქმი №10, 5.09.2018

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის
„საპორტო ოპერაციების მართვა“ დარგობრივი შიდა
საუნივერსიტეტო გამოცდის საკითხების ჩამონათვალი
(თითოეული საკითხის ფასდება 2 ქულით)
1. რა არის პორტი?
2. ტვირთის რომელი სახეობა იკავებს პირველ ადგილს გადაზიდვებისას და
რომელი მეორეს?
3. რა არის საჭირო ადამიანთა და ტვირთების უსაფრთხო მომსახურებისთვის?
4. რაზეა დამოკიდებული ფრახტის სიდიდე?
5. რამდენ და რა კატეგორიებად იყოფა საზღვაო ტვირთები?
6. რას წარმოადგენს გენერალური ტვირთები?
7. როგორია სანავსადგურო მექანიზაციის საშუალებები?
8. რა სახის ტვირთების გადატანა ხდება საზღვაო ტრანსპორტით?
9. როგორია ტვირთების კლასიფიკაცია საშიშროების ხარისხის მიხედვით?
10.პორტების კლასიფიკაცია რა ძირითად კრიტერიუმებს ეყრდნობა?
11.რა ძირითადი მახასიათებლები გააჩნია პორტს?
12.რა არის პორტის გამტარუნარიანობა?
13.რას წარმოადგენს ნავსადგურის შიდა აკვატორია და რა ნაწილებად იყოფა ის?
14.რას წარმოადგენს ნავსადგურის კარანტინის ადგილები და რა არის მათი
დანიშნულება?
15.იურიდიული თვალსაზრისით რას წარმოადგენს თავისუფალი პორტი?
16.ჩამოთვალეთ როგორც ღია ისე დახურული საწყობთა ტიპები რომლებიც
შეიძლება იყვნენ განლაგებული პორტის ტერიტორიაზე?
17.გარდა სატვირთოსი, რა თანმდევ ფუქციებს ასრულებს ნავთობტერმინალი
გემების მომსახურების მხრივ?

18.რა ტიპის სისტემაა პორტი?
19.რას წარმოადგენს ნავსადგურის გარე აკვატორია?
20.რა დანიშნულება გააჩნიათ პორტის დამცავ ნაგებობებს?
21.რაში მდგომარეობს სატრანზიტო ნავსადგურების დანიშნულება?
22.რას არეგულირებს კანონი პორტების შესახებ?
23.რა მიზანს ემსახურება საპორტო სახელოსნოები?
24.რა უპირატესობები და ნაკლოვანებები გააჩნიათ საკონტეინერო ტერმინალებს.
სადაც კონტეინერების გადატანა და დასაწყობება ხდება საავტომობილო
შასით?
25.რა უპირატესობები და ნაკლოვანებები გააჩნიათ საკონტეინერო ტერმინალებს
სადაც კონტეინერების გადატანა და დასაწყობება ხდება ანძური ტიპის
მტვირთავებით (Reach Stacker)?
26.რა ოპერაციები სრულდება საკონტეინერო ტერმინალის ღია და დახურულ
საწყობებში?
27.რას წარმოადგენს ნავთობტერმინალის ნავმისადგომები?
28.რა შედის საზღვაო ნავსადგურის ფუნქციებში?
29.რას გულისხმობენ ტვირთების სატრანსპორტო კლასიფიკაციის ქვეშ?
30.ჩამოთვალეთ თუ რა მიეკუთვნება ზოგადად საპორტო ნაგებობებს?
31.რას წარმოადგენს საზღვაო პორტის საკონტეინერო ტერმინალი?
32.რას წარმოადგენს ნავთობტერმინალი?
33.რა დანიშნულება აქვს სახელმწიფო საპორტო კონტროლს?
34.რაზეა დამოკიდებული გადაზიდვის მარშრუტის თვითღირებულების
გამოთვლა?
35.სად მიმდინარეობს დატვირთვისა და გადატვირთვის, ტვირთების მიღებისა
და გაცემის და მომსახურების ოპერაციების შესრულება?
36.რა მოაზრება უნიმოდალურ გადაზიდვებში?
37.რა მოაზრება მულტიმოდალურ გადაზიდვებში?
38.რა მოაზრება ინტერმოდალურ გადაზიდვებში?
39.რა წარმოადგენს სატრანსპორტო ლოგისტიკის პოზიციებიდან შეკვეთების
მართვის ძირითად მიზნებებს?
40.რა ძირითადი პროცედურები ხორციელდება ტვირთის მთლიანად ან
ნაწილობრივ დაკარგვისას?

41.როდის ხდება ტვირთის დაზღვევა?
42. რა წარმოადგენს საზღვაო პორტის მართვის ძირითად ობიექტებს ?
43.რა სამუშაოები მიმდინარეობს პორტის მისადგომებთან ან რეიდზე?
44.რა დოკუმენტაციების გაფორმება ხდება პორტში?
45.რას გულისხმობს რეგლამენტიზაცია?
46.რა მიეკუთვნება რეგულირებად საპორტო მოსაკრებლებს?
47.რა ტიპის დაწესებულებაა პორტის საზღვაო ადმინისტრაცია?
48.რომელი ობიექტებია საზღვაო პორტში სახელმწიფო საკუთრებაში?
49.რა უფლებები აქვს პორტის საზღვაო ადმინისტრაციას?
50.რას გვიხასიათებს პორტის საინფორმავიო ბაზა?
51.რა არის აკვატორია?
52.რა და რა ტიპის სპეციალიზირებული გემები არსებობს?
53.რა დანიშნულება აქვს გემს, რა თვისებებს უნდა ფლობდეს გემი?
54.რა თვისებებით ხასიათდება საზღვაო გზები?
55.რა ტიპის საზღვაო გზები არსებობს?
56.რამდენ ჯგუფად იყოფა საზღვაო გადაზიდვები?
57.რა წამოადგენს საზღვაო ტრანსპორტით ტვირთის გადაზიდვის
უპირატესობას?
58.რა იგულისხმება საბაზრო ურთიერთობების განვითარებაში?
59.საბაზრო ინფრასტრუქტურა რამდენ ძირითად ბაზარს მოიცავს?
60.რატომ არის აუცილებელი ნაპირდაცვითი სამუშაოების გატარება?
61.რა არის სატრანსპორტო სისტემის ორგანიზაციისა და მართვის პრინციპები?
62.რა დონეებისგან შედგება ტრანსპორტის მართვის სისტემა?
63.რა არის მართვის პოლიტიკური დონე?
64.რას მოიცავს მართვის სამეურნეო დონე?
65.რა დარგებს მოიცავს საზღვაო გადაზიდვები?
66.როგორია საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაციული ფორმები?
67.როგორია საზღვაო გადაზიდვების სამართლებრივი საკითხები?
68.საერთაშორისო საზღვაო გადაზიდვების რეგულირების რა საბაზრონორმატიული უფლებრივი დოკუმენტები არსებობს?
69.როგორია საზღვაო გადაზიდვების მხარეების პასუხისმგებლობა?
70.რა და რა ტიპის გემები არსებობს?

71.რა ღონისძიებებს ახორციელებს საერთაშორისო საზღვაო ოგანიზაცია IMO?
72.რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს გემზე ISPS-კოდის 1-ე დონის დროს?
73.რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს გემზე ISPS-კოდის 2-ე დონის დროს?
74.რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს გემზე ISPS-კოდის 3-ე დონის დროს?
75.სად ვრცელდება ნავსადგურის კაპიტანის იურისდიქცია?
76.რას წარმოადგენს ISGOTT-ი?
77.რას არეგულირებს STCW კონვენცია?
78.რა წამოადგენს საზღვაო ტრანსპორტით ტვირთის გადაზიდვის
ნაკლოვანებას?
79.რა არის ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემის არსებული მდგომარეობის
ძირითადი ნიშნები?
80.რომელია სატრანსპორტო სისტემის ძირითადი პარამეტრები?
81. როგორია საზღვაო ტრანსპორტის განვითარების მნიშვნელოვანი
გარემოებები?
82.რომელია სპეციალური და პერსპექტიული ტრანსპორტის სახეობები?
83.რითი რეგულირდება საზღვაო ტრანსპორტის საქმიანობა?
84.რატომ და სად არის საზღვაო ტრანსპორტო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი?
85.რა არის საფრახტო ბაზარი?
86.როგორ ხორციელდება საერთაშორისო გადაზიდვები?
87.როგორ აწარმოებენ კომპანიები გადაზიდვებს?
88.რა განაპირობებს საქართველოს საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემაში
ინტეგრირებას?
89.როგორ შეიძლება იყოს წარმოდგენილი სატრანსპორტო დერეფანი?
90.საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის საერთაშორისო სატრანსპორტო
სისტემაში ინტეგრაციის მიმართულებები?
91.რა არის მნიშვნელოვანი საზღვაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის?
92.რას ეფუძნება ტრანსპორტის სისტემის საკანონმდებლო ბაზა?
93.რას არეგულირებს ISPS კოდი?
94.რას ავალდებულებს გემთმფლობელებს ISM კონვენცია?
95.რომელი სახელმწიფოები შედიან შავი ზღვის რეგიონალურ მემორანდუმში?
96.რას გულისხმობს ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენცია?
97.რა არის EHMA?

98.რას წარმოადგენს ობიექტზე „საგანგებო სიტუაცია“?
99.როდის შეიძლება გამოცხადდეს „ავარიული მდგომარეობა“ გაუქმებულად?
100.როგორ მიმდინარეობს გადაზიდვების ოპერაციები კომპანიების მიერ?
საგამოცდო ბილეთი შედგება 25(ოცდახუთი) ორქულიანი საკითხისგან
ჯამში 50 ქულა, მინიმალური გადასალახი ზღვარი არის საბოლოო
შეფასების 40%.
შეფასების კრიტერიუმები:
2 ქულა- პასუხი სრულია და ამომწურავად არის გადმოცემული, არსებითი
შეცდომა არ არის;
1 ქულა-პასუხი არა სრულია და დამაკმაყოფილებლადაა გადმოცემული,
აღინიშნება უმნიშვნელო შეცდომები;
0 ქულა-პასუხი არა არის გადმოცემული.
დარგობრივი შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდისთვის მოსამზადებელი
ლიტერატურა:
1. ,,საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები“, ავტორები: ასლან მახაძე, ვაჟა
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