პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:

კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) III საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია
პროფესიული განათლების საფეხური: III საფეხური
პროგრამის მოცულობა: 60 კრედიტი (1500 საათი), აქედან - 36 კრედიტი (900 საათი) ეთმობა სასწავლო
კომპონენტს, ხოლო 24 კრედიტი (600 საათი) - სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკას.
პროგრამის ხანგრძლივობა: 40 კვირა
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: კანონმდებლობის

დადგენილი წესის

თანახმად - ზოგადი

განათლების საბაზო საფეხური (მინიმალური ასაკი 17 წელი).

პროგრამის მიზანი – პროგრამის მიზანია აღზარდოს თანამედროვე მოთხოვნების კრიმინალისტი
(ფოტოდაქტილოსკოპისტი), რომელიც წვლილს შეიტანს ჩვენი საზოგადოების სამართლებრივი შეგნების
მქონე საზოგადოებად გარდაქმნაში და ქვეყანაში კრიმინალისტიკის განვითარებაში. პროგრამის მიზანია
მოამზადოს კურსდამთავრებული, რომელსაც ექნება საგამოძიებო მოქმედებებში სისხლის სამართლის
ნორმების დაცვით მონაწილეობის უნარი, შემთხვევის ადგილის შესწავლის, მატერიალური
მტკიცებულებების აღმოჩენის, ფიქსაციისა და ამოღების უნარი. პროგრამის კურსდამთავრებული
შეძლებს დასაქმებას საგამოძიებო და საექსპერტო დაწესებულებებში.

სწავლის შედეგი
ცოდნა

და აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი პრინციპების, ზოგადი
კონცეფციებისა და ფაქტების ცოდნა, აცნობიერებს გართულულებული
გაცნობიერება
ამოცანების შესრულებისათვის გადასადგმელ ნაბიჯებს.
იცის: სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი პრინციპები, სამართალდამცავი
და საგამოძიებო ორგანოების ადგილი აღმასრულებელი და სასამართლო
ხელისუფლების სისტემაში, მათი საქმიანობის განხორციელების კანონიერი
პრინციპები, კრიმინალისტის პროფესიული ამოცანები. იცნობს საგამოძიებო
მოქმედების განხორციელების თანმიმდევრობას და გამოძიების უსაფრთხოების
საკითხებს.
იცის კრიმინალისტიკური ტექნიკა და მეთოდიკა, მათ შორის ფოტო და ვიდეო

ტექნიკის გამოყენებით საგამოძიებო მოქმედებების პროცესუალური საკითხები.
იცის სქემების შედგენა პირობითი ნიშნებისა და კოორდინატების გამოყენებით.
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დასკვნის უნარი

შეუძლია სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების გამოყენება,
დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომების შეფასება და მათი
განხორციელებისათვის სათანადო მეთოდების, ინსრუმენტებისა და მასალების
შერჩევა მისადაგება.
აქვს მატერიალური მტკიცებულებების აღმოჩენისა და ფიქსაციის უნარი.
შეუძლია:
 შემთხვევის ადგილის სქემის შედგენა, პირობითი ნიშნების
კოორდინატებისა და მასშტაბების გამოყენებით;
 ნივთიერი მტკიცებულებების აღმოჩენა ფიქსაცია და ამოღება,
პროცესუალურად გაფორმება, შეფუთვა დალუქვა მათი უსაფრთხოდ
შენახვა;
 დაქტილოსკოპიური კვლების აღმოჩენა, ფიქსაცია ამოღება, შეფუთვა და
კვლების დაცვა;
 დაქტილოსკოპიური ბარათის შედგენა;
დაქტილოსკოპიური კვლების ცენტრალურ ბაზაში გაგზავნა.
შეუძლია
განსხვავებულ
სიტუაციებში პრობლემების
ინფორმაციით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი.
შეუძლია:
განსხვავებულ
სიტუაციებში
მუშაობისას
გადასაჭრელად

საჭირო

ინფორმაციით

სარგებლობა;

გადასაჭრელად
პრობლემების
ფოტოგადაღების

შესატყვისი მეთოდის შერჩევა; არასაკმარისი ფაქტობრივი მოცემულობის გამო
კვალის გამოვლინების სირთულის დროს შესაბამისი მიდგომის შემუშავება.
კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია
პროფესიასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
განსხვავებულ
სიტუაციებში ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენებით.
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია კვალის აღმოჩენის,
ფიქსირების საკითხებთან დაკავშირებით. ფლობს თანამედროვე საინფორმაციო
და.საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, კომპიუტერული გრაფიკის რედაქტორებს.
შეუძლია კრიმინალისტიკასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოპოვება და
გავრცელება. შეუძლია უცხო ენაზე კომუნიკაცია პრაქტიკული ამოცანების
გადასაჭრელად.

სწავლის უნარი

შეუძლია
წინასწარ
განსაღვრულ
ფარგლებში
საკუთარ
სწავლაზე
პასუხისმგებლობის აღება
შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე
პასუხისმგებლობის აღება - ფოტოგრაფიული და კომპიუტერული ტექნიკის
ფლობის დონის გაღრმავება და კრიმინალისტის პროფესიის დასაუფლებლად
სწავლის გაგრძელებაზე გადაწყვეტილების მიღება.

ღირებულებები

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში პროფესიისათვის დამახასიათებელი
ღირებულებების შესაბამისად მოქმედება. გაცნობიერებული აქვს პროფესიული
მუშაობის იურიდიული და ეთიკური ასპექტები. ურთიერთობისას იცავს
პროფესიული ქცევის ნორმებს და უსაფრთხოების წესებს. პასუხისმგებელია

მასზე დაკისრებული სამუშაოს დროულად და ხარისხიანად შესრულებაზე.
აცნობიერებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს გადაღებული
ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვის მნიშვნელობას.

დასაქმების სფეროები _ აღნიშნული

პროფესიული განათლების მქონე სპეციალისტებს შეუძლიათ

იმუშაონ საგამოძიებო და საექსპერტო დაწესებულებებში.

