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დანართი №5 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერად დაჯგუფების წესი და პირობები 

 

მუხლი 1. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერად დაჯგუფების წესი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერის აკრედიტაციის მიზნით, ამ ბრძანების 

დანართი №1-ით დამტკიცებული დებულების მე-20 მუხლის შესაბამისად  ცენტრში წარდგენილ 

სააკრედიტაციო განაცხადში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის №69/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ,,სწავლის სფეროების 

კლასიფიკატორის“ (შემდგომში - სწავლის სფეროების კლასიფიკატორი) მიხედვით 

კლასიფიცირებული, შინაარსობრივი ნიშნით (პროგრამის შინაარსი, სწავლის მიზნები და 

შედეგები) გაერთიანებული არაუმეტეს რვა საგანმანათლებლო პროგრამა, შესაძლებელია 

დაჯგუფდეს შემდეგნაირად: 

ა) ბაკალავრიატის ან/და მაგისტრატურის, ან/და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამები; 

ბ) ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამები; 

გ) მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები; 

დ) დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამები; 

ე) დიპლომირებული სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები ან/და 

სტომატოლოგიის სწავლის სფეროს მისანიჭებელი კვალიფიკაციის სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები; 

ვ) მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები ან/და მასწავლებლის 

მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა/პროგრამები, ან/და 011 

განათლების ვიწრო სფეროს დეტალურ სფეროებში კლასიფიცირებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები; 

ზ) ვეტერინარის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ან/და ვეტერინარიის ინტეგრირებულ 

სამაგისტრო პროგრამა, ან/და ვეტერინარიის სწავლის სფეროს მისანიჭებელი კვალიფიკაციის 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

 

მუხლი 2. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერად დაჯგუფების პირობები 

1. ამ დანართის პირველი მუხლის „ა“, „ბ“, „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად განსაზღვრული 

საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერად დაჯგუფება შესაძლებელია განხორციელდეს 

სწავლის სფეროების კლასიფიკატორით გათვალისწინებულ ვიწრო ან/და დეტალურ სფეროში 

(გარდა ინტერდისციპლინურ და არაკლასიფიცირებულ სწავლის სფეროებში კლასიფიცირებული 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა); ხოლო „ე“, „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად 

განსაზღვრული საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერად დაჯგუფება შესაძლებელია 

განხორციელდეს სწავლის სფეროების კლასიფიკატორით გათვალისწინებულ დეტალურ 

სფეროში; 
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2. ინტერდისციპლინური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის, საგანმანათლებლო 

პროგრამების კლასტერად გაერთიანების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ პროგრამის შინაარსის, სწავლის მიზნებისა და 

შედეგების გათვალისწინებით სწავლის სფეროების კლასიფიკატორით განსაზღვრულ ვიწრო ან/და 

დეტალურ სფეროში. ინტერდისციპლინური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის 

საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერად გაერთიანების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას 

დაწესებულება ითვალისწინებს სწავლის სფეროების კლასიფიკატორით დადგენილ მოთხოვნებს; 

3. არაკლასიფიცირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის საგანმანათლებლო 

პროგრამების კლასტერად გაერთიანების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ პროგრამის შინაარსის, სწავლის მიზნებისა და 

შედეგების შესაბამისად სწავლის სფეროების კლასიფიკატორით გათვალისწინებულ ვიწრო ან/და 

დეტალურ სფეროში;  

4. საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერად დაჯგუფების პირობების განსაზღვრა ხდება 

სწავლის სფეროების კლასიფიკატორით გათვალისწინებული ფართო, ვიწრო ან/და დეტალური 

სფეროების მიხედვით შემდეგი სახით: 
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ფართო სფერო ვიწრო სფერო დეტალური სფერო ფართო სფეროს/ ვიწრო სფეროს/ 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

დაჯგუფება 

 01 განათლება 011 განათლება 0111 - განათლების მეცნიერება  პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს  011 განათლების 

მიხედვით 
0112 - სკოლამდელი განათლების მასწავლებლის მომზადება    

0113 - მასწავლებლის მომზადება საგნობრივი 

სპეციალიზაციის გარეშე  

0114 - მასწავლებლის მომზადება საგნობრივი 

სპეციალიზაციით  

0119 განათლება – არაკლასიფიცირებული 

  მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა 

02 ხელოვნება, 

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები 

021 ხელოვნება  0211 აუდიოვიზუალური მეთოდები და 

მედიაპროდუქცია/წარმოება 

პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0212 მოდის, ინტერიერის და ინდუსტრიული/სამრეწველო 

დიზაინი 

პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

 

  0213 სახვითი ხელოვნება  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროების 

მიხედვით 

 

  0214 -  გამოყენებითი ხელოვნება /(ხელნაკეთობა) 

  0215 -  მუსიკა და საშემსრულებლო ხელოვნება  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 
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  0219 - ხელოვნება - არაკლასიფიცირებული პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს  021 ხელოვნების 

მიხედვით 

 022 ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები (ენების 

გარეშე) 

0221 -  რელიგია და თეოლოგია  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0222 -  ისტორია და არქეოლოგია  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0223 -  ფილოსოფია და ეთიკა  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0229 ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ენების გარეშე) – 

არაკლასიფიცირებული 

პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 022 ჰუმანიტარული 

მეცნიერებების (ენების გარეშე) 

მიხედვით 

 023  

ენები 

 

0231 -  ენის დაუფლება პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0232 -  ლიტერატურა და ლინგვისტიკა  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0239 -  ენები- არაკლასიფიცირებული პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს  023 ენების მიხედვით 

 028 

ინტერდისციპლინური 

პროგრამები და 

კვალიფიკაციები, 

რომლებიც მოიცავენ 

ხელოვნებასა და 

0288  - ინტერდისციპლინური - მოიცავს ხელოვნებასა და 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს  

პროგრამები ჯგუფდება 02 

ხელოვნება, ჰუმანიტარული 

მეცნიერებების ფართო სფეროში 

არსებული რომელიმე 

დეტალური სფეროს მიხედვით  
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ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებს 

 

03 სოციალური 

მეცნიერებები, 

ჟურნალისტიკა და 

ინფორმაცია  

031 სოციალური და 

ქცევითი მეცნიერებები 

0311 -  ეკონომიკა  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0312  - პოლიტიკის მეცნიერებები და  მოქალაქეობრიობის 

საფუძვლები 

პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0313 -  ფსიქოლოგია  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0314 -  სოციოლოგია და კულტურის კვლევები  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0319  - სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები - 

არაკლასიფიცირებული  

პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს  031 სოციალური და 

ქცევითი მეცნიერებების 

მიხედვით 

 032 ჟურნალისტიკა და 

ინფორმაცია 

0321  - ჟურნალისტიკა და რეპორტიორობა  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0322 -  საბიბლიოთეკო, საარქივო კვლევები და 

ინფორმაციის მართვა 

პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0329 ჟურნალისტიკა და ინფორმაცია – 

არაკლასიფიცირებული 

პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს  032 ჟურნალისტიკა და 

ინფორმაციის მიხედვით 

 038 

ინტერდისციპლინური 

0388 -  ინტერდისციპლინური - მოიცავს სოციალურ 

მეცნიერებებს, ჟურნალისტიკას, ინფორმაციის მართვას 

პროგრამები ჯგუფდება 03 

სოციალური მეცნიერებები, 

ჟურნალისტიკა და ინფორმაციის  

ფართო სფეროში არსებული 
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რომელიმე დეტალური სფეროს 

მიხედვით  

04 ბიზნესი, 

ადმინისტრირება და 

სამართალი 

 

041 ბიზნესი და  

ადმინისტრირება 

0411 -  საბუღალტრო აღრიცხვა და დაბეგვრა  პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს  041 ბიზნესი და  

ადმინისტრირების მიხედვით 

  0412  - ფინანსები, საბანკო საქმე და დაზღვევა  

  0413  - მენეჯმენტი და ადმინისტრირება  

  0414 -  მარკეტინგი და რეკლამა  

  0415 - სამდივნო და საოფისე საქმე  

  0416 - საბითუმო და საცალო გაყიდვები  

  0417 - შრომითი უნარები  

  0419 - ბიზნესი და ადმინისტრირება – 

არაკლასიფიცირებული 

 042 სამართალი 0421 -  სამართალი  პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს  042 სამართლის 

მიხედვით   0429 - სამართალი – არაკლასიფიცირებული 

 048 

ინტერდისციპლინური  

0488 ინტერდისციპლინური – მოიცავს ბიზნესს, 

ადმინისტრირებას და სამართალს 

პროგრამები ჯგუფდება 04 

ბიზნესი, ადმინისტრირება და 

სამართლის ფართო სფეროში 

არსებული რომელიმე 
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დეტალური სფეროს მიხედვით 

 

05 საბუნებისმეტყვე-

ლო მეცნიერებები, 

მათემატიკა და 

სტატისტიკა 

051 ბიოლოგიური და 

მასთან დაკავშირებული 

მეცნიერებები  

0511 -  ბიოლოგია/სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0512 -  ბიოქიმია  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0519 - ბიოლოგიური და მასთან დაკავშირებული 

მეცნიერებები – არაკლასიფიცირებული 

პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს  051 ბიოლოგიური და 

მასთან დაკავშირებული 

მეცნიერებების მიხედვით 

 052 გარემო  0521 -  გარემოსმცოდნეობა  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროების 

მიხედვით   0522 -  ბუნებრივი გარემო და ველური ბუნება  

  0529 - გარემო - არაკლასიფიცირებული პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს  052 გარემოს მიხედვით 

 053 ფიზიკური 

მეცნიერებები 

0531 -  ქიმია  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0532 -  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0533 -  ფიზიკა  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0539 ფიზიკური მეცნიერებები - არაკლასიფიცირებული პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს  053 ფიზიკური 

მეცნიერებების მიხედვით 
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 054 მათემატიკა და 

სტატისტიკა 

0541 -  მათემატიკა  პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 054 მათემატიკა და 

სტატისტიკის მიხედვით 
  0542  - სტატისტიკა  

  0549 - მათემატიკა და სტატისტიკა - არაკლასიფიცირებული 

 058 

ინტერდისციპლინური  

0588  - ინტერდისციპლინური - მოიცავს 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს, მათემატიკას და 

სტატისტიკას 

პროგრამები ჯგუფდება 05 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები, 

მათემატიკა და 

სტატისტიკის ფართო სფეროში 

არსებული რომელიმე 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

06  

ინფორმაციისა და  

კომუნიკაციის 

ტექნოლოგიები 

061 ინფორმაციის და 

კომუნიკაციის 

ტექნოლოგიები 

0611 - კომპიუტერის გამოყენება  პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 061 ინფორმაციის და 

კომუნიკაციის ტექნოლოგიების 

მიხედვით 

  0612  - მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების დიზაინი და 

ადმინისტრირება 

  0613 -  პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპლიკაციების 

განვითარება და ანალიზი  

  0619  - ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები - 

არაკლასიფიცირებული 

 068 

ინტერდისციპლინური  

0688 ინტერდისციპლინური – მოიცავს ინფორმაციისა და 

კომუნიკაციის ტექნოლოგიებს 

პროგრამები ჯგუფდება 06  

ინფორმაციისა და  

კომუნიკაციის ტექნოლოგიების 

ფართო სფეროში არსებული 

რომელიმე დეტალური სფეროს 

მიხედვით 



 

9 
 

07 ინჟინერია, 

წარმოება და 

მშენებლობა  

071 ინჟინერია და 

საინჟინრო საქმე 

0711 -  ქიმიური ინჟინერია და პროცესები პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0712 -  გარემოს დაცვის ტექნოლოგია პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0713  - ელექტრობა და ენერგია  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0714 -  ელექტრონიკა და ავტომატიზაცია  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0715 -  მექანიკა და ლითონის საქმე  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0716 -  ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები, გემები და 

საჰაერო ხომალდები  

პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0719 -  ინჟინერია და საინჟინრო საქმე - 

არაკლასიფიცირებული 

პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 071 ინჟინერია და 

საინჟინრო საქმის მიხედვით 

 072 წარმოება და 

გადამუშავება 

0721 -  სურსათის გადამუშავება  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0722 -  მასალები (ხე, ქაღალდი, პლასტმასი, მინა)  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0723 -  ტექსტილი (ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და ტყავი)  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0724 - სამთო საქმე და მოპოვება პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 
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  0729 - წარმოება და გადამუშავება – არაკლასიფიცირებული პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 072 წარმოება და 

გადამუშავების მიხედვით 

 073 არქიტექტურა და  

მშენებლობა 

0731 -  არქიტექტურა და ქალაქდაგეგმარება პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 073 არქიტექტურა და  

მშენებლობის მიხედვით 
  0732 - მშენებლობა და სამოქალაქო ინჟინერია 

  0739 - არქიტექტურა და მშენებლობა - 

არააკლასიფიცირებული 

 078 

ინტერდისციპლინური  

0788 -  ინტერდისციპლინური - მოიცავს ინჟინერიას, 

წარმოებას და მშენებლობას  

პროგრამები ჯგუფდება 07 

ინჟინერია, წარმოება და 

მშენებლობის ფართო სფეროში 

არსებული რომელიმე 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

08 სოფლის 

მეურნეობა, 

მეტყევეობა,  

მეთევზეობა, 

ვეტერინარია 

081 სოფლის მეურნეობა  0811 -  მემცენარეობა და მეცხოველობა  პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 081 სოფლის მეურნეობის 

მიხედვით 

  0812  - მებაღეობა  

  0819 - სოფლის მეურნეობა – არაკლასიფიცირებული 

 082 მეტყევეობა 0821 -  მეტყევეობა   პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 082 მეტყევეობის 

მიხედვით   0829 მეტყევეობა – არაკლასიფიცირებული 

 083 მეთევზეობა  0831 მეთევზეობა  პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 083 მეთევზეობის 
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  0839 მეთევზეობა – არაკლასიფიცირებული მიხედვით 

 084 ვეტერინარია 0841 -  ვეტერინარია   პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 084 ვეტერინარიის 

მიხედვით   0849 ვეტერინარია – არაკლასიფიცირებული 

  ვეტერინარის მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრაამაპროგრამა 

 088 

ინტერდისციპლინური 

0888 -  ინტერდისციპლინური - მოიცავს სოფლის 

მეურნეობას მეტყევეობას, მეთევზეობასა და ვეტერინარია  

პროგრამები ჯგუფდება 08 

სოფლის მეურნეობა, 

მეტყევეობა,  

მეთევზეობა, 

ვეტერინარიის ფართო სფეროში 

არსებული რომელიმე 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

 

09  

ჯანდაცვა, 

სოციალური 

კეთილდღეობა 

 

091 ჯანდაცვა 0911 -  დენტალური მედიცინა  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0912 მედიცინა 1 პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

                                                           
1 0912 დეტალურ სფეროში საგანმანათლებლო პროგრამების დაჯგუფება შესაძლებელია განხორციელდეს (გარდა დიპლომირებული 

მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამისა). 
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  0913 -  საექთნო და სამეანო საქმე  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0915 -  თერაპია და რეაბილიტაცია  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0916 -  ფარმაცია  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0917 - ტრადიციული და ალტერნატიული მედიცინა და 

თერაპია  

პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  0919  - ჯანდაცვა - არაკლასიფიცირებული პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 091 ჯანდაცვის 

მიხედვით 

 092 სოციალური 

კეთილდღეობა 

0921 მოხუცებისა და სპეციალური საჭიროების მქონე 

ზრდასრულთა მოვლა  

პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 092 სოციალური 

კეთილდღეობის მიხედვით 
  0922 ბავშვის მოვლა და მოზარდთა მომსახურებები  

  0923  - სოციალური მუშაობა და კონსულტაცია  

  0929 - სოციალური კეთილდღეობა – არაკლასიფიცირებული 

 098 

ინტერდისციპლინური 

0988 ინტერდისციპლინური – მოიცავს ჯანდაცვას და 

სოციალურ კეთილდღეობას 

პროგრამები ჯგუფდება 09  

ჯანდაცვა, 

სოციალური კეთილდღეობის 

ფართო სფეროში არსებული 

რომელიმე დეტალური სფეროს 

მიხედვით 

10 მომსახურებები 

 

101 პერსონალური 

მომსახურებები  

1011 საშინაო (საოჯახო-საყოფაცხოვრებო) მომსახურება  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 
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  1012 თმის და სილამაზის მომსახურებები პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  1013 სასტუმრო, რესტორანი და კვება პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროების 

მიხედვით 1015 -  მოგზაურობა, 

ტურიზმი და დასვენებასთან 

ერთად 

  1014 -  სპორტი  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  1015 -  მოგზაურობა, ტურიზმი და დასვენება პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროების 

მიხედვით 1013 სასტუმრო, 

რესტორანი და კვებასთან ერთად 

  1019 -  პერსონალური მომსახურებები - 

არაკლასიფიცირებული 

პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 101 პერსონალური 

მომსახურებების მიხედვით 

 102 ჰიგიენა და 

პროფესიული 

ჯანმრთელობის 

მომსახურებები 

1021 - საზოგადოებრივი სანიტარია  პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  1022 პროფესიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება პროგრამები ჯგუფდება 

დეტალური სფეროს მიხედვით 

  1029 ჰიგიენა და პროფესიული ჯანმრთელობის 

მომსახურებები – არაკლასიფიცირებული 

პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 102 ჰიგიენა და 

პროფესიული ჯანმრთელობის 

მომსახურებების მიხედვით 
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 103 უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის 

მომსახურებები  

1031  - სამხედრო საქმე და თავდაცვა   

  1032 ადამიანებისა და საკუთრების დაცვა  

  1039 - უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მომსახურებები – 

არაკლასიფიცირებული  

 104 ტრანსპორტის 

მომსახურებები  

1041 -  ტრანსპორტის მომსახურებები  პროგრამები ჯგუფდება ვიწრო 

სფეროს 104 ტრანსპორტის 

მომსახურებების მიხედვით 
  1049 - ტრანსპორტის მომსახურებები – 

არაკლასიფიცირებული  

 108 

ინტერდისციპლინური  

1088 ინტერდისციპლინური – მოიცავს მომსახურებებს პროგრამები ჯგუფდება 10 

მომსახურებების ფართო 

სფეროში არსებული რომელიმე 

დეტალური სფეროს მიხედვით 



 

15 

 

 


