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კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი)
060451
პროფესიული
სტანდარტი
I.
აღწერა

სფეროს

კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) პროფესიული კვალიფიკაცია განეკუთვნება სამართლის მიმართულებას და მოიცავს კრიმინალისტიკის
სფეროს ისეთი
საკითხების შესწავლას, როგორიც არის: კრიმინალისტიკური მეთოდოლოგია, ტექნიკა, ტაქტიკა და ცალკეულ დანაშაულთა
გახსნის მეთოდიკა. კრიმინალისტი არის სპეციალისტი, რომელიც სისხლის სამართლის ნორმების დაცვით მონაწილეობას ღებულობს საგამოძიებო
მოქმედებებში, შემთ ხვევის
ადგილის შესწავლის, მატერიალური მტკიცებულებების აღმოჩენის, ფიქსაციისა და ამოღებისათვის, აგრეთვე, ისეთი მოქმედებების ჩატარებისას,
რომლისთვისაც საჭიროა გარემოებების ფიქსაცია ან რომელიც დაკავშირებულია ექსპერტიზის ჩატარების საკითხებთან.

II
.
დასაქმების
სფერო
აღნიშნული პროფესიული განათლების მქონე სპეციალისტებს შეუძლიათ იმუშაონ საგამოძიებო და საექსპერტო
დაწესებულებებში.

III. დამატებითი მოთხოვნები
 მინიმალური ასაკი - 16 წელი;
 მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა საბაზო განათლება;
 მეოთხე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის ქონა;
 მეხუთე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა მეოთხე საფეხურის კვალიფიკაციის ქონა.

IV.
საგანმანათლებლო
კვალიფიკაცია

პროგრამა

და

კრიმინალისტის(ფოტოდაქტილოსკოპისტი) პროფესიული განათლება არის სამსაფეხურიანი (III, IV, V).
თითოეული საფეხურისთვის
შემუშავებულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება შესაბამისი
პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა შესაბამისი პროფესიული დიპლომი.
კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) მესამე საფეხურის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს არანაკლებ 60 კრედიტს.
აქედან, კრედიტების მინიმუმ 40%
ეთმობა პრაქტიკას. კურსდამთავრებულს ენიჭება კრიმინალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია და გაიცემა შესაბამისი პროფესიული დიპლომი.
კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) მეოთხე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს არანაკლებ 60 კრედიტს.
აქედან, კრედიტების მინიმუმ 40% ეთმობა პრაქტიკას. კურდამთავრებულს ენიჭება კრიმინალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია და გაიცემა შესაბამისი პროფესიული დიპლომი.
კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს არანაკლებ 60 კრედიტს.
აქედან, კრედიტების მინიმუმ 40% ეთმობა პრაქტიკას. კურსდამთავრებულს ენიჭება კრიმინალისტის მეხუთე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია და გაიცემა შესაბამისი პროფესიული დიპლომი.

კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის აღმწერი

ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი
პრინციპების, ზოგადი კონცეფციებისა და ფაქტების
ცოდნა, აცნობიერებს გართულულებული 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

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.

დასკვნის უნარი

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში პრობლემების
გადასაჭრელად ინფორმაციით სარგებლობა, მათი
შეფასება და ანალიზი.

შეუძლია:
განსხვავებულ
სიტუაციებში მუშაობისას
პრობლემების
გადასაჭრელად საჭირო ინფორმაციით სარგებლობა; 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

ღირებულებები

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში
პროფესიისათვის დამახასიათებელი
ღირებულებების შესაბამისად მოქმედება

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

კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) მეოთხე საფეხურის კვალიფიკაციის აღმწერი
ცოდნა და
გაცნობიერება

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

აქვს
სფეროს
ფაქტობრივ გარემოებებსა და იცის:
თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა,  სისხლის სამართლის მატერიალური (ზოგადი ნაწილი) და
აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის ზოგად
პროცესუალური ნორმები - საპროცესო მოქმედების განხორციელების
შესაძლებლობებს,
სამართლებრივი საფუძლები, მტკიცებულებათა სამართლებრივი
საკითხები. გაცნობიერებული აქვს
საგამოძიებო მოქმედებების
განხორციელების პროცესუალური ეტაპები;
იცის:
 კრიმინალისტიკური ტექნიკა და ტაქტიკა, კრიმინალისტიკური
ბალისტიკის საფუძვლები, ტრასოლოგია.
კვალწარმოქმნის
 მექანიზმები სპეციფიკა და მათთან მუშაობა;
 ექსპერტიზის სახეობები, ფორმები და პროცესუალური საკითხები;
ჩასატარებელი
ნიმუშების
თემატური
 ექსპერტიზისათვის
 კლასიფიკაცია და მათი მომზადება შემდგომი საჭიროებისათვის;
 კრიმინალისტიკური რეგისტრაციის სახეები და მათი მნიშვნელობა;
კვალის აღმოჩენის პროცესში გამოსაყენებელი საშუალებები და მათი
გამოყენების თავისებურებები.

შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის
წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი
სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს
მიღებული

შეუძლია:
 ტრასოლოგიური, ბალისტიკური მიკრონაწილაკების ბიოლოგიური
და სხვა კვლების აღმოჩენა, ფიქსაცია, ამოღება და მათი
პროცსუალურად გაფორმება;

შედეგები შესრულებული სამუშაოს
გაუმჯობესების მიზნით

დასკვნის უნარი

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში
პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციით
სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი.







კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია პროფესიასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში ზეპირი
და წერილობითი კომუნიკაცია საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად
გამოყენებით.

სწავლის უნარი

საკუთარი სწავლის მიმართულებების
დამოუკიდებლად განსაზღვრა განჭვრეტად,
თუმცა ნაწილობრივ ცვალებად, ვითარებაში;

ღირებულებები

პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი
პასუხისმგებლობით დამოკიდებულება და
ცვალებად სიტუაციებში მათ შესაბამისად
მოქმედება.

 მიღებული კვლების შენახვა და უსაფრთხოდ ტრანსპორტირება;
აღმოჩენილი ნივთიერი მტკიცებულებებისა და კვლების შესახებ
ცენტრალურ ბაზებში საჭირო ინფორმციის თემატიკის მიხედვით
გადაგზავნა.
შეუძლია
შემთხვევის
ადგილის
შესწავლის
საფუძველზე
განსაზღვროს
ობიექტის
იდენტიფიცირებისათვის
აუცილებელი
საგამოძიებო მოქმედებების წრე;
აქვს უნარი, კვალის დასაფიქსირებლად მოახდინოს მისი წარმოქმნის
მიზეზებისა და სპეციფიკის ანალიზი და მიღებული დასკვნის
საფუძველზე შეარჩიოს შესაბამისი საშუალებები;
 შეუძლია
რთულ
სიტუაციებში
გადაწყვეტილების
მიღება
მტკიცებულებათა გამოსავლენად და დასაფიქსირებლად
შეუძლია პროფესიულ საკითხებზე ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია. შეუძლია კომუნიკაცია პროცესში მონაწილე პირებთან.
ეფექტურად იყენებს პროფესიულ საქმიანობაში საინფორმაციოსაკომუნკაციო
ტექნოლოგიებს.
შეუძლია მონაცემთა ცხრილურ
რედაქტორებთან მუშაობა.
აქვს
მიღებული
შედეგების
ინფორმაციულად
ადგილზე
მიღების,
დამუშავებისა
და
დისტანციაზე
გადაცემისა
უნარი;
საგამოძიებო
შეუძლია
დამოუკიდებლად
განსაზღვროს
სწავლის
მოქმედებისას სამუშაო ჯგუფში მუშაობის ორგანიზების, ჯგუფის
გაგრძელების მიმართულებები კრიმინალისტიკის სფეროში.
წევრებს შორის კომუნიკაციის უზრუნველყოფის უნარი.

იცავს
პროფესიისათვის
დამახასიათებელ
ღირებეულებების
და
მოქმედებს მათ შესაბამისად. პასუხისმგებლობით ეკიდება საპროცესო
მოქმედების სხვა მონაწილის პროცესუალურ უფლებებს. აცნობიერებს
სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს მოპოვებული
ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვის მნიშვნელობას. არასამსახურებრივი
მიზნებისთვის არ იყენებს მიღებულ ინფორმაციას.

კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაციის აღმწერი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან
დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან
სპეციალიზებული თეორიული
და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს
პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს.

იცის:
 საგამოძიებო და სხვა მოქმედებების ჩატარების პროცესუალური და
ტაქტიკური საკითხები;
 გამოძიების სუბიექტების პროცესუალური უფლება-მოვალეობები;
 ბიოლოგიური კვლების სპეციფიკა მათი აღმოჩენის ფიქსაციისა
და მიღების თავისებურებები;

სასამართლო ბალისტიკა, შიდა და გარე ბალისტიკა,
ექსპერტიზისათვის საჭირო მასალის მოპოვება, არსებული კვლების
მიხედვით დეტალირი ვერსიის ჩამოყალიბება;
 ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან და მოწყობილობებთან მუშაობისას
უსაფრთხოების წესების დაცვა; ასაფეთქებელი
ნივთიერებების საექსპერტო ნუმუშების მოპოვება;
 ასაფეთქებელი მოწყობილობების საექსპერტო ნიმუშების მოპოვება;
 მომწამლავ და მომშხამავ ქიმიურად აქტიურ ნივთიერებებთან
მუშაობისას უსაფრთხოების წესების დაცვა და საექსპერტო
ნიმუშების აღება;
 სასმართლო პროცესზე ჩატარებული სამუშაოების შესახებ მოხსენების
მომზადება;
 ექსპერტიზის დანიშვნისა და ჩატარების პროცესუალური
და პრობლემატური ტაქტიკური საკითხები;
აცნობიერებს თითოეული ტიპის კვალის დამუშავების
პროცესში გამოსაყეებელი საპროცესო ნორმების მოთხოვნებს და
უსაფრთხოების
საკითხებს.
იცის პროფესიულ საქმიანობაში გამოსაყენებელი ბიოლოგიის, ქიმიისა
და ფიზიკის საფუძვლები;

ცოდნის
პრაქტიკულად
განხორციელების
უნარი

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული
უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება,
აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად
გადასაწყვეტად

შეუძლია
ყველა ტიპის კვალის
აღმოსაჩენად სათანადო
პროცესუალური ღონისძიებების განახორციელება - ფიქსირება, შეფუთვა
და პროცესუალური გაფორმება; შემთხვევის ადგილზე საგამოძიებო
ვერსიების დონეზე დანაშაულის მექანიზმის აღდგენა; შემთხვევის
ადგილზე მომუშავე კრიმინალისტთა ჯგუფის ხელმძღანელობა.

დასკვნის უნარი

შეუძლია გამოკვეთილი პრობლემების
ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო
მონაცემების იდენტიფიცირება და ანალიზი
სტანდართული მეთოდების გამოყენებით,
ასევე დასაბუთებული

შეუძლია: დასკვნის გაკეთება და გადაწყვეტილების მიღება
საგამოძიებო მოქმედების ადგილზე კვალისა და სხვა მატერიალური
მტკიცებულებების ამოსაღებად განსახორციელებელი ღონისძიებების
თანამიმდევრობის თაობაზე; საგამოძიებო მოქმედებების შედეგების
ანალიზი; კვალის

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

დასკვნების გაკეთება

სახეობების და მათი წარმოქმნის მექანიზმების გაანალიზება და
დასკვნის გამოტანა საგამოძიებო ვერსიის დონეზე.
შეუძლია განსხვავებული შემთხვევის გათვალისწინებით,
გადაწყვეტილების მიღება მტკიცებულებათა გამოსავლენად და
დასაფიქსირებლად საჭირო ექსპერტების მოწვევის შესახებ“

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად
გადაცემა სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ხასიხობრივი და
რაოდნობრივი ინფორმაციის გაოყენებით.
იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეუძლია
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის
წარდგენა.

აქვს
მიღებული
შედეგების
ინფორმატიულად
ადგილზე
დამუშავების, ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის
ანალიზის, სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ინფორმაციის
ინტერპრეტირების, პროფესიული ცნებებით ფორმულირებისა და
სამუშაო ჯგუფისათვის მისი გადაცემის უნარი.
იცის კრიმინალისტის საქმიანობაში გამოსაყენებელი სპეციალური
კომპიუტერული
პროგრამები,
შეუძლია
პროფესიული
ინფორმაციის
მოძიება
თანამედროვე
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების გამოყენებით მშობლიურ და უცხოურ ენაზე.
აქვს საკუთარი იდეებისა და პოზიციის თანმიმდევრულად, ლოგიკურად
და სტრუქტურირებულად გადაცემის უნარი, შეუძლია საგამოძიებო
ვერსიის ჩამოყალიბება და დაცვა.
პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე შეუძლია
ანგარიშის მომზადება, გადაცემა და მისი პრეზენტაცია სპეციალისტებისა
თუ არასპეციალისტებისათვის.

შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებეის განსაზღვრა ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ ვითარებაში

მიღებული ცოდნის შეფასებისა და მომავალი საჭიროებების
გათვალისწინებით შეუძლია საკუთარი სწავლის
მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად და
გაუთვალისწინებელ ვითარებაში.

აფასებს თვისი და სხვების დამოკიდებულებას
პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებთან და
უზიარებს ხვებს.

გაცნობიერებული აქვს პროფესიასთან დაკავშირებული
ღირებულებები, შეუძლია ამ ფასეულობებთან თავისი და სხვების
დამოკიდებულების შეფასება და მათი გაზირება სხვებისთვის.

