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თავი 1. ზოგადი დებულებები 

 

 

 

მუხლი 1. ტერმინთა განმარტება 

 

1. კოლეჯი - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება/კოლეჯი შპს  მარნეულის კოლეჯი; 

2. პროფესიული პროგრამა − სასწავლო მიზნების, სწავლის შედეგების, მოდულის/მოდულების, 

შესაბამისი კრედიტების, სწავლების მეთოდების, შეფასების ფორმებისა და სასწავლო პროცესის 

ორგანიზების თავისებურებათა ერთობლიობა. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა სრულდება 

პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტით გათვალისწინებული ეროვნული კვალიფიკაციების 

ჩარჩოს მე-3/მე-4/მე-5 დონის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებით, დიპლომის და დანართის 

გაცემით; 

3. მოდულური პროგრამა - პროფესიული სტანდარტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა; 

4. საგნობრივი პროგრამა - პროფესიის სტანდარტის საფუძველზე შექმნილი საგანმანათლებლო 

პროგრამა;  

5. აპლიკანტი - პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხვით დაინტერესებული პირი; 

6. რეგისტრანტი - აპლიკანტი, რომლიც დარეგისტრირდა კოლეჯის საგანამანათლებლო პროგრამაზე; 

7. დიპლომი − უფლებამოსილი დაწესებულების მიერ მინიჭებული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი; 

8. სტუდენტი – პროფესიული სტუდენტი, რომელიც სწავლობს პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ან მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამაზე; 

9. პროფესიული განათლება − განათლება, რომელიც უზრუნველყოფს პირისთვის იმ 

კომპეტენციის/კომპეტენციების გამომუშავებას, რომელსაც/რომლებსაც მოითხოვს კონკრეტული 

პროფესია ან/და შრომის ბაზარი და რომელიც/რომლებიც მიმართულია მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში პირის პროფესიული, სოციალური და პიროვნული განვითარებისკენ; 

10. სტრატეგიული გეგმა -  7 წლიანი განვითარების გეგმა, რომელშიც გაწერილია გრძელვადიანი  

განვითარებისათვის კოლეჯის  მიზანი, ამოცანები და ამ ამოცანების მისაღწევი ვადები და რესურსები; 

11. სამოქმედო გეგმა -   სამოქმედო გეგმა არის ერთწლიანი, გამომდინარეობს  სტრატეგიული გეგმიდან და 

ემსახურება სტრატეგიული მიზნების მიღწევას,  მასში ნათლად არის ჩამოყალიბებული 

განსახორციელებელი აქტივობები, განსაზღვრულია განხორციელების ვადები, შესრულების 

კრიტერიუმები და მის შესასრულებლად საჭირო რესურსები 

12. მასწავლებელი - პროფესიული განათლების მასწავლებელი, პროფესიული პროგრამის 

განმახორციელებელი პირი, რომლის კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია საქართველოს მოქმედ 

კანონმდებლობასთან; 

13. კრედიტი − ერთეული, რომელიც მოიცავს დადასტურებული სწავლის შედეგების ერთობლიობას, 

რომელიც შესაძლებელია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იქნეს აღიარებული 

ერთი ან რამდენიმე კვალიფიკაციის მისაღებად; 

14. სსსმ  პირი − პირი, რომელსაც გამოხატული აქვს სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები ან/და 

შეზღუდული შესაძლებლობა და რომელიც საჭიროებს სასწავლო პროცესის ადაპტაციას, რაც 

გულისხმობს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო 

პროგრამის/პროფესიული მომზადების პროგრამის/პროფესიული გადამზადების პროგრამის 

მოდიფიკაციას, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენას, სასწავლო გარემოსა და პირობების 

შეცვლას ან/და დამატებით სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას; 
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მუხლი 2. დაწესებულების იურიდიული სტატუსი და  წინამდებარე დებულების 

მოქმედების სფერო 

 

 

1. შპს მარნეულის კოლეჯი  წარმოადგენს ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად 

შექმნილ იურიდიულ პირს, რომლის ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმაა - შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

2. კოლეჯის სრული სახელწოდებაა:  მარნეულის კოლეჯი 

3. კოლეჯის სახელწოდება ინგლისურად: “  COLLEGE OF MARNEULI " 

4. კოლეჯი საგანმანათლებლო საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, 

წინამდებარე დებულებითა და კოლეჯის შიდა სამართლებრივი აქტებით. 

5. კოლეჯს აქვს ბეჭედი, ბიბლიოთეკის ბეჭედი, ფაქსიმელე დირექტორის ხელმოწერით, სატიტულო 

ფურცელი, საბანკო ანაგარიში/ები, ოფიციალური  ვებ-გვერდი და  ელ-ფოსტა. 

6. კოლეჯის იურდიული მისამართია: ქ. მარნეული,  26 მაისის ქ. N 80 

7. კოლეჯი ფუნქციონირებს შემდეგ მისამართზე: 26 მაისის ქ. N 80 

8. კოლეჯის ვებ-გვერდი: www.mcm.edu.ge 

9. კოლეჯის ელ-ფოსტა: marneulicollege.gmail.com  

10. ეს დებულება აწესრიგებს კოლეჯში პროფესიული საგანმანათლებლო პროცედურების  

განხორციელების პროცესს, კოლეჯის საქმიანობის პრინციპებს და წესებს. 

 

 

 

მუხლი 3. კოლეჯის  საქმიანობის  საგანი 

 

 

1. კოლეჯის საქმიანობის საგანს წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში განსაზღვრული საგანმანათლებლო საქმიანობა.  

2. კოლეჯი უფლებამოსილია განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მინიჭებული 

პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობა, კურსდამთავრებულს მიანიჭოს შესაბამისი 

კვალიფიკაცია, გასცეს კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომი, ასევე განახორციელოს 

სასერტიფიკატო ან/და სხვა სახის პროგრამები დაინტერესებულ პირთათვის. 

3. კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის პრინციპები და წესები უზრუნველყოფს სამართლიანი, 

კონკურენტუნარიანი, სტუდენტზე/მსმენელზე  ორიენტირებული  საგანმანათლებლო გარემოს შექმნას. 

 

 

 

მუხლი 4.  კოლეჯის  პოლიტიკა 

 

კოლეჯის პოლიტიკა შეესაბამება სახელმწიფოს  მიერ დეკლარირებულ პროფესიული განათლების 

მიზნებს.  კოლეჯის მისია, ხედვა და ღირებულებები გაზიარებულია დაინტერესებული მხარეების მიერ 

და საჯაროა. 

http://www.mcm.edu.ge/
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მ ი ს ი ა 
 

ჩვენი მისიაა ქვეყნის და რეგიონის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისათვის ფართო სპექტრის 

პროფესიული კადრების მომზადება, სათანადო ცოდნითა და პრაქტიკული უნარებით აღჭურვილი 

კურსდამთავრებულის  ჩამოყალიბება, დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ცხოვრების 

მანძილზე  უწყვეტი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. ქვემო ქართლის მრავალეთნიკურ  

მოსახლეობაში სოციალური ინკლუზიის, ინდივიდის პიროვნული და პროფესიული განვითარების 

ხელშეწყობა; ახალგაზრდებში ტოლერანტობისა და ურთიერთპატივისცემის ფასეულობების 

დამკვიდრება, კურსდამთავრებულთა სამოქალაქო ინტეგრაცია. 

  

 

ხ ე დ ვ ა    დ ა    ღ ი რ ე ბ უ ლ ე ბ ე ბ ი 
 

კოლეჯი უზრუნველყოფს სწავლებისა და სწავლის მრავალფეროვანი ფორმების განვითარებას. ამისათვის 

სთავაზობს საზოგადოებას ხარისხზე დაფუძნებულ სწავლებას, მრავალფეროვან საგანმანათლებლო 

პროგრამებს ჯანდაცვის, ბიზნესის ადმინისტრირების, განათლებისა და ინჟინერიის მიმართულებით. 

დასაქმებაზე ორიენტირებულ მომზადება-გადამზადების კურსებს, სამეწარმეო უნარების განვითარების 

ხელშეწყობას, სახელმწიფო ენის შესწავლასა და ცოდნის გაღრმავებას.  ქვემო ქართლის მრავალეთნიკურ  

მოსახლეობაში სახელმწიფო ენის პოპულარიზაციას, თითოეული სტუდენტის პოტენციალისა და 

შესაძლებლობის გამოვლენას,  რომ  მან მომავალში  ადგილი  დაიმკვიდროს  კონკურენტულ შრომის 

ბაზარზე.  საკუთარი პერსონალის  მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის 

ხელშეწყობას; პროფესიული სტუდენტისა და პროფესიული განათლების მასწავლებლის მობილობის 

ხელშეწყობას; საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებასა და დანერგვას. 

მიუხედავად მრავალწლიანი გამოცდილებისა მარნეულის კოლეჯი მუდმივად განვითარებასა და 

სიახლეებზე ორიენტირებული სასწავლებელია. 

ვისწრაფვით, რომ ვიყოთ რეგიონში ლიდერი სასწავლო დაწესებულება. კოლეჯის ღირებულებებია  

სამართლიანობა, ტოლერანტობა, გამჭვირვალობა, ობიექტურობა. 

 

მ ი ზ ნ ე ბ ი 
 

კოლეჯის მიზნებია: 

 ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა; 

 შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული უნარებითა და ცოდნით აღჭურვილი 

პროფესიონალის მომზადება 

 მრავალეთნიკური  სტუდენტებისა  და მსმენელების  სამოქალაქო ინტეგრაცია 
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 პერსონალის განვითარება; 

 მატერიალური რესურსის განვითარება; 

კოლეჯი უზრუნველყოფს  პოლიტიკის განსაზღვრისა  და შემუშავების  პროცესში  შიდა და გარე 

დაინტერესებული მხარეების  ჩართულობას.   

შიდა  დაინტერესებული მხარე  ---   სტუდენტი, პერსონალი, პარტნიორი, მსენელი; 

გარე  დაინტერესებული მხარე  ---   დამსაქმებელი, თემი, სამინისტრო, დარგობრივი ორგანიზაცია, 

არასამთავრობო სექტორი. 

 

მუხლი 5. კოლეჯის სტუქტურა 

 

კოლეჯის სტრუქტურული ერთეულებია: 

 

 დირექტორი; 

 დირექტორის მოადგილე; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი; 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი; 

 საქმისმწარმოებელი HR; 

 ბუღალტერი; 

 ბიბლიოთეკარი; 

 კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი; 

 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი; 

 IT სპეციალისტი; 

 დაცვის თანამშრომელი; 

 დამლაგებელი. 

 

 

თავი 2. სტრატეგიული დაგეგმარება 
 

საქმიანობისა და ბიზნესაქტიობის  მართვის მიზნით  კოლეჯის  პერსონალი შეიმუშავებს  სტრატეგიულ 

გრძელვადიან (7 წლიან) გეგმას, რომლის საფუძველზეც ყოველწლიურად იქმნება ერთწლიანი სამოქმედო 

გეგმა. სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმები შესაბამისობაშია  დაწესებულების მისიასთან, ხედვასა და 

ღირებულებებთან;  სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების შედგენისას გათვალისწინებულია ქვეყნისა 

და რეგიონის პრიორიტეტები და დაინტერესებული მხარეების მოლოდინი; 

მუხლი 6. სტრატეგიული გეგმის შემუშავება 

 

1. სტრატეგიული გეგმას ამტკიცებს დირექტორი; 
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2. სტრატეგიული გეგმის ახალ პროექტზე მუშაობა იწყება  გეგმის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 6 წლის 

შემდეგ; 

3. სტრატეგიული გეგმის გადახედვა და  ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია ამ გეგმის მოქმედების 

პერიოდში; 

4. სტრატეგიული გეგმის პროექტის/ცვლილების ინიცირებას, სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობასა და 

პროცესების მართვას უზრუნველყოფს ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი; 

5. სტრატეგიული გეგმა  მოიცავს  მიზნებს, ამოცანებს,  შესრულების ვადებს, შესრულების 

ინდიკატორებს, პასუხისმგებელ პირებს და შესაძლო რისკებს; 

6. სტრატეგიული გეგმის ახალ პროექტზე  მომუშავე ჯგუფის შემადგენლობაში შედიან: 

 კოლეჯის ადმინისტრაციული პერსონალი; 

 პროფესიული მასწავლებელი; 

 პროფესიული სტუდენტი; 

 დამსაქმებელი; 

 კურსდამთავრებული; 

 სხვა დაინტერესებული პირი  საჭიროების შემთხვევაში; 

7. სტრატეგიული გეგმის პროექტზე მომუშავე ჯგუფის  შერჩევის მიზნით კოლეჯის ვებგვერდზე  ან 

ფეისბუქგვერდზე  განთავსდება შესაბამისი ინფორმაცია პროცესის დაწყებამდე ერთი  კვირით ადრე; 

8. სტრატეგიული გეგმის პროექტის შემუშავება/განხილვა ჯგუფის სრული შემადგენლობით 

მიმდინარეობს ორი კვირის მანძილზე მინიმუმ ორ შეხვედრად; 

9. შეხვედრებზე ჯგუფის წევრები განიხილავენ სტრატეგიული გეგმის  მიზნებს.  საკუთარი 

კომპეტენციის ფარგლებში აზუსტებენ და აკონკრეტებენ   სამუშაოს ვადებსა და ამოცანებს; 

10. სტრატეგიული გეგმის პროექტზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრები აისახება შესაბამის ოქმში; 

11. სტრატეგიული გეგმის პროექტის შეთანხმებული ვერსიას ჯგუფის ხელმძღვანელი წარუდგენს 

დირექტორს დასამტკიცებლად; 

 

მუხლი 7. სამოქმედო გეგმის შემუშავება 

 

1. სამოქმედო გეგმას  ამტკიცებს დირექტორი; 

2. სამოქმედო გეგმის  პროექტზე მუშაობა იწყება  გეგმის დამტკიცებიდან მინიმუმ 11 თვის შემდეგ; 

3. სამოქმედო გეგმის გადახედვა და  ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია ამ გეგმის მოქმედების 

პერიოდში; 

4. სამოქმედო გეგმის   პროექტის ინიცირებას, ჯგუფის ხელმძღვანელობასა და პროცესების მართვას 

უზრუნველყოფს ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი; 

5. სამოქმედო გეგმა მოიცავს მიზნებს, ამოცანებს, აქტივობებს, შესრულების ვადებს, ბიუჯეტს, 

შესრულების ინდიკატორებს, პასუხისმგებელ პირებს, შემსრულებელ პირებს; 

12. სამოქმედო გეგმის ახალ პროექტზე  მომუშავე ჯგუფის შემადგენლობაში შედიან: 

 კოლეჯის ადმინისტრაციული პერსონალი; 

 პროფესიული მასწავლებელი; 

 პროფესიული სტუდენტი; 

 დამსაქმებელი; 

 კურსდამთავრებული; 

 სხვა დაინტერესებული პირი  საჭიროების შემთხვევაში; 

6. სამოქმედო გეგმის პროექტზე მომუშავე ჯგუფის  შერჩევის მიზნით კოლეჯის ვებგვერდზე  ან 

ფესისბუქგვერდზე განთავსდება შესაბამისი ინფორმაცია პროცესის დაწყებამდე ერთი  კვირით ადრე; 

7. სამოქმედო გეგმის პროექტის შემუშავება/განხილვა ჯგუფის სრული შემადგენლობით მიმდინარეობს 

ერთი კვირის მანძილზე მინიმუმ ორ შეხვედრად; 
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8. შეხვედრებზე ჯგუფის წევრები გეგმავენ სამოქმედო გეგმის  აქტივობებს.  საკუთარი კომპეტენციის 

ფარგლებში აზუსტებენ და აკონკრეტებენ  ბიუჯეტს, სამუშაოს შესრულების ვადებსა და სხვა 

მიმდინარე საკითხებს; 
9. სამოქმედო გეგმის პროექტზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრები აისახება შესაბამის ოქმში; 

10. სამოქმედო გეგმის პროექტის შეთანხმებული ვერსიას ჯგუფის ხელმძღვანელი წარუდგენს დირექტორს 

დასამტკიცებლად; 

 

მუხლი 8. სტრატეგიულ და სამოქმედო გეგმებში ცვლილების შეტანა 

 

1. სტრატეგიულ და სამოქმედო გეგმებში ცვლილების პროექტს ამზადებს ხარისხის მართვის სამსახურის 

ხელმძღვანელი.  

2. სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი  არის ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი; 

3. სტრატეგიულ და სამოქმედო გეგმებში ცვლილება შეიძლება შევიდეს ნებისმიერ პუნქტში. ამის მიზეზი 

შეიძლება გახდეს: საკანონმდებლო ცვლილებები, კოლეჯის ფინანსური რესურსის ცვლილება, აქტივობის 

დამატება, აქტივობის შესრულების ვადის დარღვა და სხვა; 

4. ცვლილების საფუძველია კოლეჯის პერსონალის ანგარიში; 

5. ცვლილების პროექტის მომზადებისას სამუშაო ჯგუფი იკრიბება შემდეგ შემთხვევაში: 

 იცვლება გეგმის ბიუჯეტი 30 %-ზე მეტით; 

 იცვლება 30%-ზე მეტ აქტივობათა ვადები; 

 ემატება ან იცვლება  30%-ზე მეტი აქტივობა; 

6. სხვა შემთხვევაში ხარისხის მართვის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია თავად განახორციელოს 

ცვლილებები; 

7. ცვლილების პროექტზე მომუშავე ჯგუფის შემადგენლობაში შედის დირექტორის მოადგილე, ხარისხის 

მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი და სხვა პირები საჭიროებისამებრ;   

8. ცვლილების პროექტზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრები აისახება შესაბამის ოქმში; 

9. ცვლილების პროექტის ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი წარუდგენს დირექტორს 

დასამტკიცებლად; 

 

მუხლი 9. სამოქმედო გეგმის შესრულებული სამუშაოს ანგარიში 

 

1. სამოქმედო გეგმის შესრულების შედეგები საანგარიშო წლის ბოლოს აისახება შესრულებული სამუშაოს 

ანგარიშში; 

2. სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშს დირექტორს წარუდგენს ხარისხის მართვის სამსახურის 

უფროსი; 

3. შესრულებული სამუშაოს ანგარიში ეფუძნება სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული პასუხისმგებელი 

პირების მიერ წარმოდგენილ  ანგარიშებს და სხვა მტკიცებულებებს; 

4. შესრულებული სამუშაოს ანგარიშში ასახული რეკომენდაციები აისახება მოდევნო  სამოქმედო გეგმაში; 

5. ბოლო სამი წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების შედეგები ქვეყნდება კოლეჯის ვებგვერდზე; 

 

მუხლი 10. სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის  მონიტორინგის მექნიზმები 

 

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმებით გათვალისწინებული ამოცანებისა და აქტიობების 

შესრულებაში მონაწილეობს კოლეჯის ყველა თანამშრომელი საკუთარი უფლებამოსილებისა და 

კომპეტენციის ფარგლებში. გეგმების შესრულების კონტროლსა და პერიოდულ მონიტორინგს 

ახორციელებს ხარისხის მართვის სამსახური. 

 

1. სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის  მონიტორინგზე პასუხისმგებელი პირია ხარისხის მართვის 

სამსახურის ხელმძღვანელი; 
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2. ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი მონიტორინგის შედეგებს წარუდგენს დირექტორს; 

3. სტრატეგიული გეგმის  მონიტორინგი ხორციელდება წელიწადში მინიმუმ ერთხელ; 

4. სამოქმედო გეგმის  მონიტორინგი ხორციელდება წელიწადში მინიმუმ ერთხელ; 

5. სამოქმედო გეგმით გაწერილი კონკრეტული აქტივობების შესრულების ან არშესრულების  შესახებ  

ანგარიშს წარმოადგენს პერსონალი; 

6. ამ ანგარიშების საფუძველზე ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი აკეთებს ანალიზს; 

7. ანალიზში გაიწერება ინფორმაცია: სტრატეგიული/სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ამოცანებისა და 

აქტივობების შესრულების/არშესრულების შესახებ,  დასახული ვადების დარღვევის შესახებ, 

შეუსრულებელი სამუშაოს ჩამონათვალი; 

8. ანალიზში მოცემულია ძლიერი და სუსტი მხარეების ანალიზი, დასახული ამოცანების ვერ/არ შესრულების 

მიზეზები, რეკომენდაციები; 

9. მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით შესაძლებელია შემდეგი რეაგირება: 

 ცვლილება სტრატეგიულ/სამოქმედო გეგმაში; 

 დამატებითი რესურსების გამოყოფა; 

 ვადების კორექტირება; 

 და სხვა. 

თავი 3. საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარება 
 

მუხლი 11. პროფესიული განათლება 

 

1. პროფესიული განათლება იყოფა: ფორმალურ და არაფორმალურ პროფესიულ განათლებად; 

2. ფორმალური პროფესიული განათლების მიღება ხდება პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამა მოიცავს  თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობას, 

გაცნობით პრაქტიკას, პრაქტიკულ პროექტს, საწარმოო პრაქტიკას და სრულდება სახელმწიფოს მიერ 

აღიარებული სერტიფიკატის,უმაღლესი ან პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო 

დოკუმენტის – დიპლომის  ან ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის 

გაცემით; 

3. არაფორმალური პროფესიული განათლების სახელმწიფო აღიარება ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით და მიზნად ისახავს არაფორმალური განათლების მქონე პირის 

ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების შემოწმებას. 

4. კოლეჯი ავტორიზაციის მოპოვების და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე განახორციელებს ამ გადაწყვეტილების შესაბამის 

პროფესიულ პროგრამებს  საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

5. თითოეული საფეხურის/დონის საგანმანათლებლო პროგრამისათვის იქმნება პროფესიული პროგრამა, 

რომელიც მოიცავს ინფორმაციას საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდების, პროფესიული 

განათლების დონის, მისანიჭებელი კვალიფიკაციის, პროგრამის მოცულობის (კრედიტებით),  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობის, პროგრამის მიზნების, სწავლების ენის, სწავლის შედეგების შესახებ. 

ასევე სწავლის შედეგების რუქას, სასწავლო გეგმას, სტუდენტის სასწავლო საქმიანობას (დატვირთვას), 

ცოდნის შეფასების სისტემას, სწავლების მეთოდებს, ასევე ინფორმაციას პროგრამის ადამიანური და 

მატერიალური რესურსების შესახებ; 

6. პროფესიული პროგრამების სახეებია: 

 საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც სრულდება ეროვნული 

კვალიფიკაციების  ჩარჩოს მე-3 დონის/საფეხურის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებით; 

 საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც სრულდება ეროვნული 

კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-4 დონის/საფეხურის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებით; 
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 უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც სრულდება ეროვნული 

კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-5 დონის/საფეხურის/ასოცირებული ხარისხის  შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მინიჭებით; 

 პროფესიული მომზადების პროგრამით, რომელიც პირს ამზადებს პროფესიასთან დაკავშირებული 

ცალკეული ამოცანებისა და მოვალეობების შესასრულებლად. პროფესიული მომზადების 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგები შეიძლება შეესაბამებოდეს ეროვნული 

კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-2/მე-3/მე-4/მე-5 დონეს/საფეხურს; 

 პროფესიული გადამზადების პროგრამით, რომლის მიზანია კომპეტენციების შეძენა ან/და 

განვითარება იმავე სფეროში პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად. პროფესიული 

გადამზადების პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგები შეიძლება შეესაბამებოდეს  

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-2/მე-3/მე-4/მე-5 დონეს/საფეხურს. 

 
 

 

 

მუხლი 12. პროფესიული სტანდარტის  საფუძველზე შექმნილი  საგანმანათლებლო 

პროგრამის სტრუქტურა 

 

1. საგანმანათლებლო დაწესებულება პროფესიული სტანდარტის საფუძველზე შეიმუშავებს 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას.  

2. შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა უნდა მოიცავდეს ყველა 

სავალდებულო ზოგად და სავალდებულო პროფესიულ მოდულს. შესაძლებელია 

ითვალისწინებდეს არჩევითი სტატუსის მოდულებს  ამავე პროფესიული პროგრამის მოდულების 

კრედიტთა საერთო მოცულობის არაუმეტეს 20 %-სა.  

3. პროგრამის პირველ გვერდზე - თავსდება კოლეჯის დასახელება, პროგრამის სახელწოდება, 

პროგრამის მოქმედებაში შესვლის თარიღი - პროგრამის დამტკიცების სამართლებრივი აქტის 

რეკვიზიტები, კოლეჯის დირექტორის ხელმოწერა და ბეჭედი, პროგრამის ხელმძღვანელის 

სახელი, გვარი. 

4. საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს შემდეგი სახის ინფორმაციას: 

 პროგრამის სარეგისტრაციო ნომერი და სახელწოდება;    

 პროფესიული სპეციალიზაცია და მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია; 

 მიზანი; 

 დაშვების წინაპირობა; 

 სწავლების ენა; 

 კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები; 

 სტრუქტურა და მოდულები; 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები; 

 სწავლის შედეგის  მიღწევების დადასტურება და კრედიტის მინიჭება; 

 პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება; 

 სპეციალური საგანამანთლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის; 

 ინფორმაცია ქართული ენის კომპეტენციის შესახებ; 

 პროფესიული სტანდარტის  შემუშავების სამართლებრივი საფუძვლები; 

 ინფორმაცია დანართების შესახებ (დანართების/მოდულების ნუსხა); 

 პროგრამასთან ერთად წარმოდგენილია დანართები (ინფორმაცია პროგრამის 

განმახორციელებელი პერსონალის შესახებ, სასწავლო გეგმა და პროგრამით 

გათვალისწინებული ყველა მოდული). 
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5. მოდული მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 

ა) ზოგადი ინფორმაცია; 

ბ) სტანდარტული ჩანაწერები; 

გ) დამხმარე ჩანაწერები;  

 მოდულის პირველ გვერდზე თავსდება ინფორმაცია: 

ა) კოლეჯის დასახელება, რეკვიზიტი დანართის შესახებ, დოკუმენტის დასახელება და 

სათაური, მოდულის სტატუსი, მოდულის სახელწოდება; 

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ მოდულში ცვლილებები შევიდა, ცალკე დამტკიცდება, ამ დროს 

პირველი გვერდი უნდა მოიცავდეს მოდულის მოქმედებაში შესვლის თარიღს, დამტკიცების 

აქტის რეკვიზიტებს, კოლეჯის დირექტორის ხელმოწერასა და ბეჭედს. 

 მოდულის ზოგადი ინფორმაცია და სტანდარტული ჩანაწერები არის პროფესიული 

სტანდარტის  ნაწილი და ცვლილებას არ ექვემდებარება; 

 მოდულის შემდეგ გვერდებზე თავსდება შემდეგი ინფორმაცია: 

ა) მოდულის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია: სარეგისტრაციო ნომერი, სახელწოდება, 

გამოქვეყნების/ცვლილების თარიღი, მოცულობა კრედიტებში, მოდულზე დაშვების 

წინაპირობა, მოდულის აღწერა; 

ბ) მოდულის სტანდარტული ჩანაწერები - მოდულის სწავლის შედეგები, შესრულების 

კრიტერიუმები, კომპეტენციის პარამეტრების ფარგლები, შეფასების მიმართულება, კრედიტი; 

გ) დამხმარე ჩანაწერები: სწავლებისა და შეფასების ორგანიზება, სასწავლო თემატიკა და 

სწავლება/სწავლის მეთოდები, შეფასების მეთოდი/მეთოდები, 

მტკიცებულება/მტკიცებულებები სტუდენტის პორტფოლიოსთვის, მოდულის 

განხორციელების მიდგომები; საათების განაწილების სქემა, სასწავლო რესურსი, სასწავლო 

გარემო და რესურსი,  რეკომენდაციები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  

და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პირთა სწავლების მიდგომების შესახებ, 

მოდულის განმახორციელებელი/განმახორციელებლები; 

6. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  

(შშმ) პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის მიზნით ასეთი პირები 

პროგრამაზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი 

სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - პროფესიული 

სტანდარტის საფუძველზე დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

შესაბამისად; 

7. პროფესიული განათლების დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი პროფესიული განათლების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი - დიპლომი და დანართი. 

 

მუხლი 13. სწავლების ენა 

 

1. კოლეჯში სწავლების ენაა ქართული. 

2. კოლეჯში შესაძლოა განხორციელდეს საგანამანათლებლო პროგრამები უცხოურ ენაზე 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

 

მუხლი 14. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის   შემუშავება და დამატება 
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1. კოლეჯში სასწავლო პროცესი დაგეგმილია ეროვნული კვალიფიკაციების  ჩარჩოს შემადგენელი 

დოკუმენტის - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისად; 

2. კოლეჯში ახალი  პროფესიული  პროგრამის ინიცირება შეუძლია პერსონალს, დამსაქმებელს, 

სტუდენტს, კურსდამთავრებულს და სხვა დაინტერესებულ პირს; 

3. ინიციატორი წინადადებით მიმართავს დირექტორს; 

4. დირექტორი ქმნის პროგრამის დამატებაზე მომუშავე ჯგუფს, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან: 

დირექტორის მოადგილე, ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი,  საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი და შესაბამისი დარგის სპეციალისტი; 

5. სამუშაო ჯგუფს ხელმძღვანელობს დირექტორის მოადგილე; 

6. სამუშაო ჯგუფი ქმნის მიზანშეწონილობის დოკუმენტს 2 კვირის ვადაში; 

7. მიზანშეწონილობის დოკუმენტის შესაქმნელად  ჯგუფის მიერ ტარდება შემდეგი სამუშაო: 

 შრომის ბაზრის მოთხოვნათა ანალიზი -  ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი; 

 კოლეჯის კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლის ანალიზი - კარიერული 

დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი; 

 შესაბამისი პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის მოძიება/ანალიზი - სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი; 

 პროგრამის ბიუჯეტის დადგენა - დირექტორის მოადგილე; 

 პოტენციური პარტნიორი ორგანიზაციების მოძიება და წინარე პირობების შეთანხმება - 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი; 

8. სამუშაო ჯგუფი ერთი კვირის ვადაში განსაზღვრავს კოლეჯის შესაძლებლობებს რისთვისაც 

ტარდება შემდეგი სამუშაო: 

 კოლეჯის მატერიალურ/ტექნიკური რესურსის შესაბამისობის დადგენა - დირექტორის 

მოადგილე; 

 კოლეჯის ადამიანური რესურსის შესაბამისობის დადგენა - ხარისხის მართვის სამსახურის 

ხელმძღვანელი; 

 პარტნიორ ორგანიზაციებში პრაქტიკის ბაზაზე გამტარიანობის ანალიზი  - 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი; 

9. ჯგუფის მიერ ჩატარებული კვლევები და სამუშაო  აისახება ,,პროგრამის დამატების 

მიზანშეწონილობის“ დოკუმენტში,  რომელსაც ხელს აწერს ჯგუფის ყველა წევრი და ჯგუფის 

ხელმძღვანელი  წარუდგენს დირექტორს; 

10. დირექტორის მიერ პროგრამის დამატებაზე უარის შემთხვევაში პროცესი  სრულდება; 

11. დირექტორის მიერ პროგრამის დამატებაზე თანხმობის შემთხვევაში  ჯგუფი ოთხი კვირის ვადაში 

მუშაობს პროგრამის  პროექტზე რისთვისაც ტარდება შემდეგი სამუშაო: 

 პროგრამის განმახორციელებელი პირების შერჩევა - ხარისხის მართვის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, საქმისმწარმოებელი HR; 

 პროგრამის განმახორციელებელი პირებთან ხელშეკრულების გაფორმება/დანიშვნა - 

დირექტორი; 

 აღჭურვილობის და სასწავლო რესურსის პროგრამასთან  შესაბამისობაში მოყვანა - 

დირექტორის მოადგილე, სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

 პროგრამის/მოდულების ადაპტირება - სასწავლო პროცესის მენეჯერი, მასწავლებელი; 

 პარტნიორ  ორგანიზაციებთან  სტუდენტების პრაქტიკის შესახებ 

ხელშეკრულების/მემორანდუმის მომზადება - ხელშეკრულების, მემორანდუმის და 

შეთანხმების შემუშავებაზე მომუშავე ჯგუფი; 

 პარტნიორ  ორგანიზაციებთან  სტუდენტების პრაქტიკის შესახებ 

ხელშეკრულების/მემორანდუმის გაფორმება - დირექტორი; 
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12. სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებული პროგრამის პაკეტს ჯგუფის ხელმძღვანელი  წარუდგენს 

დირექტორს დასამტკიცებლად; 

13. დირექტორის მიერ პროგრამის დამტკიცების შესახებ გამოიცემა ბრძანება; 

14. დამტკიცებული პროგრამა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად წარედგინება სსიპ განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს თანდართული დოკუმენტაციით. 

 

მუხლი 15. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილების განხორციელება 

 

1. კოლეჯის პროფესიულ პროგრამაში ცვლილების მიზეზი შესაძლოა იყოს: 

 ხარვეზის აღმოჩენა; 

 პროგრამის შეფასების კვლევის შედეგები; 

 პროფესიულ სტანდარტში  შესული ცვლილება; 

 მატერიალური ან სასწავლო რესურსის ცვლილება; 

 მასწავლებლის ცვლილება; 

 სხვა ცვლილებები. 

2. კოლეჯის პროფესიულ  პროგრამაში ცვლილების ინიცირება შეუძლია: 

 გარე მონიტორინგის სამსახურს; 

 მასწავლებელს; 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერს; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელს; 

3. კოლეჯის პროფესიულ  პროგრამაში ინიცირებული ცვლილების საჭიროებას ერთი კვირის ვადაში 

განსაზღვრავს  დირექტორის მოადგილე; 

4. დირექტორის მოადგილეს მხრიდან ცვლილებაზე თანხმობის შემთხვევაში სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი წარმოადგენს ანგარიშს განსახორციელებელი ცვლილებების დასაბუთებით და ცვლილების 

პროექტით, ან შედგება ცვლილებაზე მომუშავე ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შედის: პროგრამის 

ხელმძღვანელი და მასწავლებელი; 

5. ჯგუფს ხელმძღვანელობს დირექტორის მოადგილე; 

6. სამუშაო ჯგუფი ცვლილების/ცვლილებების  პაკეტს ამზადებს ერთი კვირის ვადაში; 

7. მომზადებული ცვლილების/ცვლილებების  პაკეტს სამუშაო ჯგუფი განიხილავს  შეხვედრაზე; 

8. სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებული პროგრამის ცვლილების/ცვლილებების პაკეტი აისახება 

შეხვედრის ოქმში და წარედგინება დირექტორს დასამტკიცებლად; 

9. დირექტორის მიერ პროგრამის ცვლილების/ცვლილებების დამტკიცების შესახებ გამოიცემა ბრძანება; 

10. საჭიროების შემთხვევაში ცვლილების/ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია  მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად წარედგინება სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს თანდართული 

დოკუმენტაციით. 

11. შესაბამისი ინფორმაცია დადგენილ ვადაში აისახება პროფესიული საგანამანათლებლო 

დაწესებულებების მართვის ელექტრონულ სისტემაში; 

 

მუხლი 16. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმება 

 

1. კოლეჯში  პროფესიული პროგრამის გაუქმების მიზეზი შესაძლოა იყოს: 

 კვალიფიკაციების  ეროვნულ ჩარჩოში შესაბამისი კვალიფიკაციის გაუქმება; 

 პროგრამის არარენტაბელობა; 
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 პროფესიულ დაწესებულებათა ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება; 

 ავტორიზაციის ვადის გასვლა. 

 

2. კოლეჯის საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების ინიცირება შეუძლია: 

 დირექტორს; 

 დირექტორის მოადგილეს; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელს; 

3. პროგრამის გაუქმების თაობაზე ინიციატორი დირექტორს წარუდგენს წერილობით დასაბუთებას; 

4. თანხმობის შემთხვევაში დირექტორის მიერ პროგრამის გაუქმების  შესახებ გამოიცემა ბრძანება; 

5. პროგრამის გაუქმების  შესახებ ინფორმაცია  მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად წარედგინება 

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს თანდართული დოკუმენტაციით. 

6. შესაბამისი ინფორმაცია დადგენილ ვადაში აისახება პროფესიული საგანამანათლებლო 

დაწესებულებების მართვის ელექტრონულ სისტემაში; 

 

მუხლი 17. საგანმანათლებლო  პროგრამებზე  პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა 

კონტინგენტის განსაზღვრა; 

 

1. პროფესიულ პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა კონტინგენტის განსაზღვრაზე 

პასუხისმგებელი პირია დირექტორის მოადგილე; 

2. დირექტორის მოადგილე განსაზღვრავს კონტიგენტს პროგრამების მიხედვით და წარუდგენს 

დირექტორს დასამტკიცებლად; 

3. დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა კონტინგენტის განსაზღვრის თაობაზე; 

4. კონტიგენტის ცვლილების გადახდვის მიზეზი შესაძლოა იყოს: სასწავლო რესურსის ცვლილება,  

პრაქტიკის ობიექტზე სტუდენტების გამტარიანობის ცვლილება, სხვა გარემოებები; 

5. კონტიგენტის ცვლილების შესახებ ინფორმაცია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად 

წარედგინება სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს თანდართული 

დოკუმენტაციით. 

6. კოლეჯში პროფესიული სტუდენტების ზღვრული რაოდენობა განისაზღვრება  თითოეულ 

პროგრამაზე მისაღები კონტიგენტის რაოდენობათა ჯამით.   თითოეულ პროფესიულ პროგრამებზე 

მისაღები კონტიგენტის რაოდენობა კი განისაზღვრება რამოდენიმე კომპონენტის 

გათვალისწინებით: 

7.    A   გარემო/თეორიული მეცადინეობისათვის განკუთვნილი სივრცე ---  სტუდენტების რაოდენობა 

თეორიულ სამეცადინეო ოთახში გაიანგარიშება შემდეგი პრინციპით: 

 ყოველ პროფესიულ სტუდენტზე  სამუშაო ადგილების რაოდენობა; 

 კონკრეტული პროგრამით განსაზღვრული ინვენტარი და აღჭურვილობა; 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, პროგრამების უმეტესი ნაწილი ითვალისწინებს პრაქტიკის კომპონენტს,  

შესაბამისად, A სასწავლო გარემო ერთ ცვლაში სწავლების შემთხვევაში დატვირთულია 

საშუალოდ 50%-ით, რაც შესაძლებელს ხდის ერთ ცვლაში A სასწავლო გარემოში პროფესიულ 

სტუდენტთა სამუშაო ადგილების ორმაგი, ხოლო ორ ცვლაში მუშაობის გათვალისწინებით 

ოთხმაგი რაოდენობა დაიტვირთოს. 
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8.    B   გარემო/კომპიუტერული კლასი  ---   კომპიუტერული კლასი  გამოიყენება ყველა 

პროგრამისათვის  და   გაანგარიშდება სტუდენტთა საერთო რაოდენობაზე: 

 ყოველ პროფესიულ სტუდენტზე  სასწავლო გარემოში პროფესიულ სტუდენტთა სამუშაო 

ადგილების რაოდენობა; 

 ყოველ პროფესიულ სტუდენტზე  ერთი კომპიუტერი; 

 კომპიუტერების რაოდენობა კლასში უნდა იძლეოდეს იმის შესაძლებლობას, რომ  

თითოეულმა პროფესულმა სტუდენტმა შეძლოს სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ  

მეცადინეობაზე დასწრება პერსონალურ კომპიუტერთან; 

 B სასწავლო გარემო ერთ ცვლაში სწავლების შემთხვევაში დატვირთულია საშუალოდ  5%-ით, 

რაც შესაძლებელს ხდის  ერთ ცვლაში  B სასწავლო გარემოში პროფესიულ სტუდენტთა 

სამუშაო ადგილების ოცმაგი, ხოლო ორ ცვლაში მუშაობის გათვალისწინებით ორმოცმაგი 

რაოდენობა დაიტვირთოს. 

9.     C   გარემო/პრაქტიკისათვის განკუთვნილი სივრცე  --- სტუდენტების რაოდენობა პრაქტიკის  

ოთახში გაიანგარიშება შემდეგი პრინციპით: 

 ყოველ პროფერსიულ სტუდენტზე  სასწავლო გარემოში პროფესიულ სტუდენტთა სამუშაო 

ადგილების რაოდენობა; 

 კონკრეტული პროგრამით განსაზღვრული სამუშაო ადგილის ფართობი; 

 კონკრეტული პროგრამით განსაზღვრული ინვენტარი და აღჭურვილობა; 

 იმ შემთხვევაში, თუ პრაქტიკის ოთახი გამოიყენება ორი ან მეტი პროგრამისა და 

ჯგუფისათვის,  ფართი და აღჭურვილობა  უნდა იძლეოდეს იმის შესაძლებლობას, რომ  

ყოველმა პროფეისულმა სტუდენტმა შეძლოს სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ  

პრაქტიკულ მეცადინეობაზე დასწრება შეუფერხებლად. 

10. საწარმო პრაქტიკის ობიექტი  ---  კონკრეტულ პროგრამაზე  პროფესიული  სტუდენტების ზღვრული 

რაოდენობა  განისაზღვრება  ასევე  პრაქტიკის ობიექტთან (ობიექტებთან) გაფორმებული 

ხელშეკრულების საფუძველზე, სტუდენტების იმ მაქსიმალური რაოდენობის გათვალისწინებით, 

რაც პრაქტიკის ობიექტს შეუძლია მიიღოს სასწავლო წლის მანძილზე. 

 

 

მუხლი 18. პროფესიული პროგრამის ღირებულების  განსაზღვრა; 

 

1. პროფესიული პროგრამის ღირებულებას განსაზღვრავს კოლეჯის ბუღალტერი და დირექტორის 

მოადგილე; 

2. პროფესიული პროგრამის ღირებულება განისაზღვრება  ამ პროგრამის შემადგენელი კომპონენტების 

ღირებულების ერთობლიობით; 

3. ღირებულების დადგენის მიზნებისათვის  პროფესიული პროგრამის კომპონენტებია: 

 საკონტაქტო საათების  ანაზღაურება (შედის საკონტაქტო საათები, შეფასების ინსტრუმენტების 

მომზადება, სასწავლო მასალების მომზადება, ძირითადი და განმეორებითი შეფასება და სხვა 

აქტივობები); 

 ადმინისტრაციული  ხელფასების ხარჯი (გათვლილია კოლეჯში ამ დებულებით დადგენილი 

პერსონალის  სახელფასო ანაზღაურების გათვალისწინებით   აქტიურ სასწავლო ჯგუფებზე 

გადანაწილებით); 

 საკანცელარიო და საოფისე ხარჯი; 
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 პროფესიული პროგრამით განსაზღვრული მასალა და ნედლეული; 

 კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯები (გათვლილია  კოლეჯში აქტიურ სასწავლო 

ჯგუფებზე გადანაწილებით); 

 დიპლომის და დანართის გაცემა; 

 პროფესიული პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო ვიზიტებისა და პრაქტიკის ორგანიზება 

(ტრანსპორტირება და სხვა დაკავშირებული ხარჯები); 

 გაუთვალისწინებელი ხარჯი (საგანმანათლებლო რესურსები, პროგრამული უზრუნველყოფა); 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება, მივლინებები და სხვა; 

 მოგება  (კოლეჯის ინფრასტრუქტურის, სასწავლო და ადმინისტრაციული აღჭურვილობის,  

ავტორიზაციის/პროგრამის დამატების  გადასახადის  და კოლეჯის განვითარების სხვა  

მიზნებისათვის). 

4. პროგრამის  განხორციელების სრული ღირებულებიდან გაინგარიშება  თითოეული სტუდენტის/ 

მსმენელის  სწავლის გადასახადი ამ პროგრამაზე  10-15 კაციანი ჯგუფზე გათვლის  შესაბამისად; 

5. ბუღალტრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამების ბიუჯეტის  საფუძველზე დირექტორი ამტკიცებს 

ყოველ  პროგრამაზე სწავლის  გადასახადს  ბრძნებით; 

6. იმ პროფესიული პროგრამისათვის, რომელიც  ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის  საფუძველზეა 

შემუშავებული, სწავლის გადასახადი შესაძლოა იყოს განსხვავებული; 

7. გარე მობილობის დროს  პროფესიული სტუდენტებისათვის  სწავლის გადასახადი განისაზღვრება 

კოლეჯში დირექტორის მიერ ამ პროგრამისათვის დადგენილი ღირებულების შესაბამისად;  

8. შიდა მობილობის ან სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში სტუდენტს ჩაეთვლება სტატუსის 

შეჩერებამდე  გადახდილი  გადასახადი; 

9. დირექტორის მიერ დამტკიცებული  პროფესიული პროგრამის ღირებულება (სტუდენტის სწავლის 

გადასახადი)  აისახება  სასწავლო მომსახურების ხელშეკრულებაში და არ იცვლება ამ პროგრამის 

დასრულებამდე; 

 

 

მუხლი 19. პროფესიულ  პროგრამაზე მიღების გამოცხადება 

 

1. დირექტორის მიერ დამტკიცებული და ავტორიზებული პროფესიული პროგრამის 

განხორციელების და ამ პროგრამაზე დაინტერესებული პირების  ჩრიცხვის მიზნით დირექტორი 

რეგისტრაციის დაწყებამდე  მინიმუმ ორი კვირით ადრე გამოსცემს ბრძანებას შესაბამის 

პროგრამაზე მიღების შესახებ, რომელშიც გაიწერება; 

 პროფესიული პროგრამის სახელწოდება; 

 პროფესიული პროგრამის საფეხური/დონე; 

 პროფესიული პროგრამის განხორციელების ენა; 

 ჩარიცხვის დაზუსტებული პირობები, მათ შორის ჩარიცხვის პროცედურა (პროფესიული 

ტესტირებით ან მის გარეშე); 

 პროფესიულ პროგრამაზე აპლიკანტების რეგისტრაციის ვადები; 

 თითოეულ პროგრამაზე სწავლის საფასური; 

 თითოეულ პროგრამაზე  მისაღები კონტიგენტის რაოდენობა; 

 პროფესიულ პროგრამაზე  სწავლის დაწყების თარიღი; 

 

2. პროგრამაზე რეგისტრაციის დაწყების შესახებ ინფორმაცია შეიტანება პროფესიული განათლების 

მართვის საინფორმაციო სისტემაში; 
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3. დაინტერესებული პირებს პროფორიენტაციასა  და შემდგომი კარიერული შესაძლებლობების 

შესახებ ინფორმაციას აწვდის პროფორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმვსის მენეჯერი; 

4. აპლიკანტების რეგისტრაციას აწარმოებს საქმისმწარმოებელი HR სარეგისტრაციო ჟურნალში და 

ელექტრონულ ბაზაში; 

5. პროგრამის განხორციელების ენის კომპეტენციის დასადგენ ინსტრუმენტებს შეიმუშავებს 

შესაბამისი კვალიფიკაციის  მასწავლებელი და უთანხმებს სასწავლო პროცესის მენეჯერს 

ჩასატარებელ გამოცდამდე მინიმუმ  ერთი კვირით ადრე; 

6. პროგრამის განხორციელების  ენის კომპეტენციის დასადგენი გამოცდა ტარდება რეგისტრაციის 

დასრულების შემდეგ ერთი კვირის ვადაში; 

7. დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს მიმღები კომისიის შემადგენლობას; 

8. კომისიის შემადგენლობაში შედის: 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი; 

 პროგრამების განხორციელების ენის მასწავლებელი; 

 სხვა პირი დირექტორის გადაწყვეტილებით. 

9. მიმღები კომისიის მოვალეობებია: 

 რეგისტრანტების შესაბამისობის დადგენა პროგრამის წინაპირობებთან მიმართებაში; 

 რეგისტრანტების პროგრამის განხორციელების  ენის კომპეტენციის  განსაზღვრა; 

 მიმღები კომისიის გადაწყვეტილება/ები  აისახება  შესაბამის ოქმში, რომელსაც ხელს აწერს 

კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი; 

 მიმღები კომისიის სხდონის ოქმი/ები  წარედგინება დირექტორს შემდგომი 

რეაგირებისათვის; 

10. მიმღები კომისიის ოქმი/ების საფუძველზე სამი დღის ვადაში დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას 

რეგისტრანტის შესაბამის საგანამანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის თაობაზე; 

11. პროფესიული ტესტირების შემთხვევაში  კოლეჯი სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, ანკეტა-

კითხვარის შევსების გზით, აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე არსებული კვოტის გათვალისწინებით, თითოეულ პროგრამაზე გამოცხადებულ 

ადგილთა რაოდენობა არ უნდა იყოს 5-ზე ნაკლები; 

12. თუ პროფესიული ტესტირების საფუძველზე აპლიკანტი ჩაირიცხა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სადაც ჩარიცხულ პირთა რაოდენობა 5-ზე ნაკლებია, პროფესიულ 

სტუდენტს უფლება აქვს: ისარგებლოს მობილობით ან შეიჩეროს სტატუსი; 

13. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები ტესტირების ორგანიზება ხდება 

საგამოცდო ცენტრის მიერ, ხოლო მიღებას აცხადებს კოლეჯი საგამოცდო ცენტრის წარდგინებით 

სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში საგამოცდო ცენტრის მიერ დადგენილი ელექტრონული 

ფორმით; 

14. კოლეჯის დირექტორი ბრძანებით  თითოეულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

მისაღები აპლიკანტთა რაოდენობის მინიმუმ 10%-ს განსაზღვრავს სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის; 

 

 

 

თავი 4. სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და ორგანიზება 
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მუხლი 20. სასწავლო პროცესი 

1. სასწავლო პროცესის   დაგეგმვის და განხორციელების  პროცესს  ხელმძღვანელობს სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი; 

2. სასწავლო პროცესი წარიმართება დამტკიცებული პროგრამების  სასწავლო გეგმების შესაბამისად; 

3. სასწავლო გეგმების საფუძველზე  სწავლის დაწყებამდე სამი კვირით ადრე სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი შეიმუშავებს სასწავლო კალენდარს; 

4. სწავლებას განახორციელებს მასწავლებელი. 

 

მუხლი 21. სასწავლო კალენდარი 

1. სასწავლო კალენდარი არეგულირებს მიმდინარე წლის სასწავლო პროცესს და ეფუძნება 

პროფესიული/სასერტიფიკატო პროგრამების სასწავლო გეგმას; 

2. სასწავლო კალენდარი მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: ა) შესაბამის პროგრამაზე სასწავლო 

პროცესის დაწყებისა და დასრულების თარიღებს; ბ) დასვენების თარიღებს; გ) შესაბამის 

პროგრამაზე პრაქტიკული კომპონენტის დაწყებისა და დასრულების თარიღებს; დ) დამატებითი 

შეფასების თარიღებს.   

3. სასწავლო კალენდარს შეიმუშავებს სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი; 

4. სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერის მიერ დამოწმებული სასწავლო კალენდარი განთავსდება 

თვალსაჩინო ადგილზე, დაწესებულების საინფორმაციო დაფაზე;  

5. კალენდარული გეგმის საფუძველზე შემუშავდება მეცადინეობის ცხრილი; 

6. მეცადინეობის ცხრილი  თითოეული ჯგუფისათვის მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: კვირის 

დღეებს, მოდულების/სასწავლო კურსის დასახელებას,  მასწავლებლის სახელსა და გვარს, 

აუდიტორიის ნომერს და სხვ.  

7. მეცადინეობის ცხრილის შედგენისას, კოლეჯის სასწავლო პროცესის მენეჯერის ორგანიზებით 

პროგრამების მოდულების/სასწავლო კურსების მასწავლებლებთან  შედგება სამუშაო შეხვედრა.  

8. სასწავლო პროცესის მენეჯერის მიერ დამოწმებული მეცადინეობის ცხრილი განთავსდება 

თვალსაჩინო ადგილზე; 

9. მეცადინეობის ცხრილში ცვლილება შესაძლებელია განხორციელდეს პროგრამის 

განამახორციელებელ პირებთან შეთანხმებით; 

10. სასწავლო პროცესის მენეჯერის მიერ დამოწმებული შეცვლილი მეცადინეობის ცხრილი 

განთავსდება თვალსაჩინო ადგილზე; 

 

მუხლი 22. კალენდარული გეგმის  შემუშავება 

 

1. კალენდარული გეგმის და სამეცადინეო ცხრილის შესაბამისად  სასწავლო კურსის/მოდულის  

დაწყებამდე მასწავლებელი შიმუშავებს კალენდარულ გეგმას; 

2. კალენდარული გეგმის ფორმას ამტკიცებს დირექტორი; 

3. მოდულის  დაწყებამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე მასწავლებელი წარუდგენს კალენდარულ 

გეგმას სასწავლო პროცესის მენეჯერს შესათანხმებლად; 

4. კალენდარულ გეგმაში აღმოჩენილი ხარვეზის შემთხვევაში მასწავლებელს ეძლევა სამდღიანი 

ვადა ხარვეზის შესასწორებლად და ხელმეორედ წარმოსადგენად; 

5. შეთანხმებულ კალენდარულ გეგმას ხელმოწერით ამოწმებს სასწავლო პროცესის მენეჯერი და 

თავად მასწავლებელი; 

6. შეთანხმებულ კალენდარულ გეგმაში საჭიროებისამებრ შესაძლებელია ცვლილების შეტანა; 
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7. მასწავლებელი ცვლილებას ათანხმებს სასწავლო პროცესის მენეჯერთან; 

8. სასწავლო პროცესის მენეჯერთან შეთანხმებული და ხელმოწერილი  კალენდარული გეგმა ინახება 

მასწავლებლის  პორტფოლიოში პროგრამის დასრულებამდე; 

 

მუხლი 23.   სასწავლო პროცესის საჭირო მასალითა და ნედლეულით უზრუნველყოფა 

 

1. პროფესიული პროგრამის/ების განხორციელებისა და ადმინისტრირების პროცესს საჭირო 

მასალებით/რესურსით უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირია დირექტორის მოადგილე;  

2. დამდგარი საჭიროების დროს ადმინისტრაციის თანამშრომელი ან  მოდულის/სასწავლო კურსის 

განმახორციელებელი  მიმართავს დირექტორის მოადგილეს,  ან დირექტორის მიერ ამ 

უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირს  საჭირო მასალის  მოთხოვნით; 

3. მასალის გაცემის ფაქტი  ფორმდება მასალა-ნედლეულის ხარჯვის ტაბელზე, სადაც აღინიშნება 

თარიღი, გაცემული რესურსის სახელწოდება და რაოდენობა; 

4. მასალის გადაცემის ფაქტს ხელმოწერით ადასტურებს მიმღები პირი  (ადმინისტრაციის 

თანამშრომელიც და მასწავლებელიც); 

5. მასალის გაცემას და აღრიცხვას უზრუნველყოფს დირექტორის მოადგილე, ან დირექტორის მიერ ამ 

უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი; 

6. მასალა-ნედლეულის საერთო მარაგის აღრიცხვა წარმოებს ელექტრონულად; 

7. მასალა-ნედლეულის მარაგებისათვის კოლეჯის ტერიტორიაზე  გამოყოფილია საკეტით აღჭურვილი 

სათავსო, რომელზეც პასუხისმგებელია და რომლის კონტროლიც ევალება დირექტორის მოადგილეს; 

 

 

მუხლი  24. სტუდენტის  შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავების და შესაბამისობის 

დადგენის წესი 

 

1. პროფესიული  პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასებას აწარმოებს 

მასწავლებელი; 

2. სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასება ტარდება  კალენდარული გეგმით განსაზღვრულ  ვადებში; 

3. სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის ფორმას ამტკიცებს დირექტორი; 

4. შეფასებამდე მინიმუმ ორი კვირით ადრე  მასწავლებელი  შეიმუშავებს  სტუდენტის სწავლის 

შედეგების შეფასების ინსტრუმენტს/ებს  ან  უკვე არსებულ ინსტრუმენში შესატან ცვლილებას; 

5. შეფასებამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე მასწავლებელი წარუდგენს სასწავლო პროცესის მენეჯერს 

სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის პროექტს შესათანხმებლად; 

6. შეთანხმების (ვერიფიკაციის) პროცესში ჩართულია დარგის სპეციალისტი; 

7. ინსტრუმენტის შეთანხმებულ ვერსიას  ვერიფიკაციის პროცესის დასრუელების შემდეგ  ხელმოწერით 

ამოწმებს სასწავლო პროცესის მენეჯერი, დარგის სპეციალისტი და თავად მასწავლებელი; 

8. სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტში ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში 

მასწავლებელს  ეძლევა ორდღიანი ვადა ხარვეზის აღმოსაფხვრელად; 

9. სასწავლო პროცესის მენეჯერთან და დარგის სპეციალისტთან შეთანხმებული   სტუდენტის სწავლის 

შედეგების შეფასების ინსტრუმენტი  ინახება მასწავლებლის ან პროგრამის პორტფოლიოში; 

10. შეთანხმებული ინსტრუმენტი აღირიცხება შეფასების ინსტრუმენტების  სარეგისტრაციო ჟურნალში; 
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11. მოდულის/შეფასების განმეოებით განხორციელების შემთხვევაში ინსტრუემნტი ითვლება 

შეთანხმებულად  თუ არ დადგა მასში ცვლილების შეტანის აუცილებლობა; 

 

 

მუხლი  25. პრაქტიკის ორგანიზება 

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტი ხორციელდება  კოლეჯის პარტნიორ 

დაწესებულებებში ოფიციალური ხელშეკრუელების/მემორანდუმის საფუძველზე; 

2. პრაქტიკის ხელშეკრუელებაში/მემორანდუმში სავალდებულოდ გაიწერება: 

 ორივე ორგანიზაციის მზაობა სტუდენტების პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელბასთან 

დაკავშირებით; 

 მხარეთა უფლება-მოვალეობები; 

 მხარეთა შორის კოორდინაციის საკითხები; 

 სტუდენტების შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის გარანტიები; 

 მისაღები სტუდენტების ზღვრული რაოდენობა; 

 განსახორციელებელი მოდულის/სწავლის შედეგების ჩამონათვალი; 

 პროგრამით განსაზღვრული სხვა მოთხოვნები. 

3. პარტნიორ დაწესებულებაში კოლეჯის სტუდენტებს  ზედამხედველობას უწევს პრაქტიკის 

ხელმძღვანელი, რომლის ფუნქციებია: 

 სტუდენტების აღრიცხვის წარმოება; 

 სტუდენტების ხელშეწყობა ორგანიზაციის სხვადასხვა განყოფილებესა თუ დანაყოფებში 

როტაციის დროს; 

 სტუდენტების საჭიროებების იდენტიფიცირება და მოგვარება ან კოლეჯისთვის შეტყობინება; 

 სტუდენტების დასწრების ან სწავლის შედეგების ათვისების საკითხებთან დაკავშირებით 

პროგრამის ხელმძღვანელთან კომუნიკაცია; 

 მოდულის/მოდულის სწავლის შედეგების განმახორციელებელ პირებთან კომუნიკაცია 

სწავლების და შეფასების საკითხებთან დაკავშირებით; 

 სტუდენტების შეფასების მტკიცებულებების მოგროვება და პროგრამის 

ხელმძღვანელისათვის გადაცემა; 

 პარტნიორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობასთან ხელშეკრულების პირობების 

შესრულებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე თანამშრომლობა; 

4. პრაქტიკის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს პარტნიორი ორგანიზაციის თანამშრომელი, ან 

კოლეჯის წარმომადგენელი. 

 

მუხლი  26. სტუდენტის შეფასების წესი მოდულური პროგრამისათვის 

 

1. სტუდენტისათვის კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების 

საფუძველზე;  

2. მოდულის ფარგლებში მოქმედი შეფასების მეთოდების და შეფასებასთან დაკავშირებული 

რეგულაციების შესახებ სტუდენტს/მსმენელს ინფორმაციას აწვდის მასწავლებელი მოდულის 

დაწყებიდან არაუგვიანეს ერთი  კვირისა; 

3. სწავლის შდეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია: 
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 წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შდეგების აღიარებით 

(ჩათვლა); 

 არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად; 

 სწავლის შედეგების დადასტურება ცოდნის შეფასების გზით; 

4. არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

5. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით. 

6. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 

ტიპის შეფასებას: 

 სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

 სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა; 

7. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში. 

 სტუდენტის შეფასება ხდება მოდულის შესრულების კრიტერიუმების თანახმად; 

 მოდულის მისაღწევი შედეგებისა და შესრულების სპეციფიკიდან და შეფასების მიზნიდან 

გამომდინარე, შეფასების ინსტრუმენტს  შეიმუშავებს მასწავლებელი; 

 ნებისმიერი შეფასების ფორმატი უნდა აკმაყოფილებდეს სანდოობის,  ვალიდურობის, 

სტანდარტულობის, პრაქტიკულობის, გამჭვირვალობის პირობებს; 

 ზეპირი გამოკითხვის და დაკვირვებით შეფასების დროს შეფასების ფურცლის გარდა 

მტკიცებულებად იქმნება პროცესის ამსახველი ვიდეო/აუდიო ჩანაწერი, ფოტო მასალა  ან  

შეფასების პროცესს აკვირდება დარგის სპეციალისტი;  

8. გეგმიური განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი (არ დადასტურდა) შედეგის მიღების 

შემთხვევაში ან არგამოცხადების შემთხვევაში, სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის 

შედეგების განმეორებითი შეფასება სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ ვადებში დამატებითი 

გადასახადის გარეშე;    

9. განმეორებითი განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი (არ დადასტურდა) შედეგის მიღების 

შემთხვევაში ან არგამოცხადების შემთხვევაში, სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მეორედ მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის  შეფასება;  

10. მეორე განმეორებითი შეფასების შემთხვევაში სტუდენტი ათანხმებს შეფასების თარიღს და  

საორგანიზაციო საკითხებს სასწავლო პროცესის მენეჯერთან; 

11. განცხადების მიღებიდან ერთი კვირის ვადაში სასწავლო პროცესის მენეჯერი სტუდენტთან და 

მოდულის მასწავლებელთან შეთანხმებით დანიშნავს შეფასების დღეს; 

12. გეგმიური განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში ან 

არგამოცხადების შემთხვევაში, იმ მოდულისათვის, რომელიც  წარმოადგენს სხვა მოდულზე დაშვების 

წინაპირობას, სტუდენტს უფლება აქვს სწავლის შედეგების განმეორებითი შეფასება მოითხოვოს 

სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ ვადაში; 

13. განმეორებითი განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი (არ დადასტურდა) შედეგის მიღების 

შემთხვევაში ან არგამოცხადების შემთხვევაში, იმ მოდულისათვის, რომელიც  წარმოადგენს სხვა 

მოდულზე დაშვების წინაპირობას, სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მეორედ 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის  შეფასება;  

14. მეორე განმეორებითი შეფასების შემთხვევაში სტუდენტი ათანხმებს შეფასების თარიღს და  

საორგანიზაციო საკითხებს სასწავლო პროცესის მენეჯერთან; 

15. განცხადების მიღებიდან ერთი კვირის ვადაში სასწავლო პროცესის მენეჯერი სტუდენტთან და 

მოდულის მასწავლებელთან შეთანხმებით დანიშნავს შეფასების დღეს; 

16. დადებითი შედეგის (დადასტურდა) მიღების შემთხვევაში სტუდენტი დაიშვება პროგრამაზე  

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის საფუძველზე; 

17. მეორე დამატებითი განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში ან 

არგამოცხადების შემთხვევაში სტუდენტს მოდული ათვისებულად ჩაეთვლება იმ შემთხვევაში, თუ 
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განმეორებით გაივლის ამ მოდულს ან დაუდასტურებელ სწავლის შედეგს/შედეგებს და მიიღებს 

დადებით შეფასებას (დადასტურდა); 

18. განმეორებით მოდულის ან ცალკეული სწავლის შედეგების/ების გავლის შემთხვევაში სტუდენტი 

იხდის  გადასახადს შემდეგი გაანგარიშებით:  

 მასწავლებლის მიერ ჩასატარებელი საკონტაქტო საათები (ერთი საათის ანაზღაურება 

განისაზღვრება მომსახურების ხელშეკრუელებით ყოველი მასწავლებლისათვის); 

 საათობრივი ანაზღაურების ჯამს დაემატება 10%  მასალისა და სხვა ხარჯებისათვის; 

19. მასწავლებელი შეფასების მტკიცებულებებს (ტესტის, შეფასების სქემის, დაკვირვების ფურცლის, 

სტუდენტის საქმიანობის ამსახველი ვიდეოჩანაწერის ან სხვა საშუალებებით) გადასცემს პროგრამის 

ხელმძღვანელს სტუდენტის პორტფოლიოში განსათავსებლად; 

20. მასწავლებელი შეფასებიდან არაუგვიანეს 2 კვირისა შეფასების შედეგს ასახავს შესაბამის უწყისში; 

21. უწყისის შევსების შემდეგ უწყისი იხურება, ანუ დამოწმდება ხელმოწერით/ებით და ბეჭდით და 

აღირიცხება ჟურნაში; 

22. მეორე განმეორებითი შეფასების შემთხვევაში იქმნება ინდივიდუალური უწყისი; 

23. სტუდენტისათვის შეფასების შედეგის გაცნობაზე პასუხისმგებელი პირია მასწავლებელი; 

24. სტუდენტს ინფორმაცია შეფასების შედეგის შესახებ მიეწოდება პერსონალური მონაცემების დაცვით: 

ინდივიდუალურად.   მისი წერილობითი  თანხმობის შემთხვევაში ჯგუფთან ერთად; 

25. უწყისის ფორმას ამტკიცებს დირექტორი; 

26. სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესში შექმნილი მტკიცებულებები კოლეჯში ინახება 3 

წლის ვადით; 

27. სამი წლის  შემდეგ, დგება მტკიცებულებების განადგურების კომისია, რომლის შემდგენლობაში არიან: 

 პროგრამის ხელმძღვანელი; 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

 დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული  სხვა პირი საჭიროების შემთხვევაში; 

28. მტკიცებულებების განადგურების კომისია  ადასტურებს მტკიცებულებების განადგურების ფაქტს 

შესაბამისი ოქმით, ოქმში გაიწერება: პროგრამის სახელწოდება,  სტუდენტების სახელობითი სია,  

განადგურების თარიღი; 

29. სტუდენტის შეფასების უწყისები კოლეჯში ინახება უვადოდ; 

 

მუხლი  27. სტუდენტის შეფასების წესი საგნობრივი პროგრამისათვის 

1. კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სილაბუსით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. 

2. შეფასების სისტემა უშვებს: 

            ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას; 

 (A) ფრიადი  - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;         

 (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;              

 (C) კარგი -  მაქსიმალური შეფასების 71-80%;                         

 (D)  დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

 (E)  საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

             ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

 (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 

გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

 (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.    
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3. სასწავლო კურსის  მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია.    

4. დაუშვებელია სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი 

გამოცდის საფუძველზე შეფასება. სტუდენტის შეფასება ითვალისწინებს: 

ა) შუალედურ შეფასებას; 

ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 

5. პროგრამის ცალკეულ კომპონენტში შუალედური შეფასება შესაძლოა მოიცავდეს შუალედურ 

გამოცდას, პრეზენტაციას, სხვადასხვა აქტივობას, საშინაო დავალებას და სხვ.  

6. პროგრამის ცალკეულ კომპონენტში დასკვნითი გამოცდა შესაძლოა გულისხმობდეს: გამოცდის 

ჩაბარებას, პრაქტიკის ანგარიშის დაცვას ან პრეზენტაციის (ჯგუფური და ინდივიდუალური) 

წარმოდგენას (პრაქტიკის შემთხვევაში). 

7. სტუდენტს სასწავლო კურსში კრედიტი ენიჭება თუ შეფასების კომპონენტების (შუალედური 

შეფასებები, დასკვნითი გამოცდა და სხვ.) დაჯამებით უტოლდება მინიმუმ 51 ქულას. შეფასების 

სისტემის კომპონენტები დადებითად ფასდება, თუ სტუდენტი გადალახავს დადგენილ ქულათა 

მეოთხედს ან/და მეტს.  

8. სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე უარყოფითი 

შეფასების (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%)  მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 

დღეში. 

9. დამატებითი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში ან არგამოცხადების შემთხვევაში 

სტუდენტს სასწავლო კურსი ათვისებულად ჩაეთვლება იმ შემთხვევაში, თუ განმეორებით გაივლის ამ 

სასწავლო კურსს და დაადასტურებს სწავლის შედეგებს; 

10. განმეორებით სასწავლო კურსის გავლის შემთხვევაში სტუდენტი იხდის სასწავლო კურსის  

გადასახადს დირექტორის მიერ დამტკიცებული პროფესიული პროგრამის  ბიუჯეტის   შესაბამისად; 

11. პროგრამის ცალკეულ კომპონენტებში გამოყენებული შეფასების ფორმები და მეთოდები 

დეტალურადაა გაწერილი შესაბამის სილაბუსში. 

 

მუხლი  28. სტუდენტის/რეგისტრანტის  შეფასების შედეგების გასაჩივრების წესი 

 

1. სტუდენტს/მსმენელს/რეგისტრანტს  უფლება აქვს გაასაჩივროს სწავლის შედეგის/კომპეტენციის 

დადგენის შეფასება; 

2. შეფასების გასაჩივრებასთან დაკავშირებით სტუდენტი/რეგისტრანტი განცხდებით მიმართავს 

დირექტორს; 

3. განცხადების მიღებიდან ერთი კვირის ვადაში დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს   სააპელაციო 

კომისიას, რომლის შემადგენლობაში შედის: 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელძღვანელი; 

 შესაბამისი სპეციალობის მასწავლებელი, გარდა იმ მასწავლებლისა, რომლის შეფასებიას 

ასაჩივრებს სტუდენტი; 

 სხვა პირი დირექტორის გადაწყვეტილებით; 

4. კომისია განიხილავს სტუდენტის/რეგისტრანტის განცხადებას,  შეფასების მტკიცებულებებს ერთი 

კვირის ვადაში და ადგენს დამატებითი შეფასების ჩატარების საჭიროებას; 

5.  საჭიროების შემთხვევაში ადგენს  დამატებითი  შეფასების თარიღს; 

6. ახორციელებს სტუდენტის/რეგისტრანტის დამატებით შეფასებას; 

7. შეფასების შედეგს ასახავს დასკვნაში/ოქმში და წარუდგენს დირექტორს ორი დღის ვადაში; 

8. კომისიის შედეგების ამსახველ დასკვნას/ოქმს ხელს აწერს კომისიის ყველა წევრი; 

9. საქმისმწარმოებელი  HR დასკვნის მიღებიდან ორი დღის ვადაში კომისიის მუშაობის შედეგს 

აცნობებს სტუდენტს/რეგისტრანტს; 
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10. თუ სტუდენტი/რეგისტრანტი  არ ეთამხმება კომისიის მუშაობის შედეგს, უფლებამოსილია 

იმოქმედოს საქართვლოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 

 

 

 

 

მუხლი  29. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება 

 

1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე  სტუდენტის ან მსმენელის (მათ შორის 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტის ან მსმენელის) საჭიროებისთვის კოლეჯი 

ვალდებულია შეიმუშაოს  ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, რომელიც ეფუძნება შესაბამის 

პროფესიულ პროგრამას  და ამ პროგრამის სხვა ელემენტებთან ერთად აღწერს სტუდენტის ან 

მსმენელის მიერ მისაღწევ სწავლის შედეგებს და მათი მიღწევის ინდივიდუალურ გზებს; 

2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ეფუძნება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას/მოდულს და 

წარმოადგენს მის მოდიფიკაციას (მისაღწევი სწავლის შედეგების თვისობრივ ან რაოდენობრივ 

ცვლილებას) და/ან აკომოდაციას (სწავლებისა და შეფასების მიდგომებში ცვლილებას მისაღწევი 

სწავლის შედეგების ცვლილების გარეშე) და,  შესაბამისად, აზუსტებს სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის საჭირო დამატებით საგანმანათლებლო 

მომსახურებას; 

3. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

სტუდენტის მიმდინარე შეფასება ხორციელდება ინდივიდუალურად, განსაზღვრულ მისაღწევ 

სწავლის შედეგებთან, ხოლო საბოლოო შეფასება და კრედიტების მინიჭება - საგანმანათლებლო 

პროგრამის/მოდულის მოთხოვნების გათვალისწინებით; 

4. სსსმ პირად შეიძლება ჩაითვალოს: 

 სტატუსაღდგენილი პირი; 

 შიდა მობილობით გადმოსული პირი; 

 გარე მობილობით გადმოსული პირი; 

 დასაქმებული; 

 შშმ პირი 

5. ინდივუდლური სასწავლო გემის შემუშავების საჭიროება შეიძლება  დადგეს: 

 თუ სტუდენტმა დამატებითი გამოცდის შედეგის გათვალისწინებით, ვერ მიიღო დადებითი 

შეფასება; 

  არარენტაბელური ჯგუფის ფორმირების შემთხვევაში, როცა კოლეჯი ვალდებულია სტუდენტს 

გაატაროს აღნიშნული კომპონენტი; 

  სატატუსშეჩერებული სტუდენტისათვის სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში;  

 პროგრამის განხორციელების ძირითად ვადებში ცალკეული კომპონენტების გაუვლელობის 

შემთხვევაში, გარდა ამ წესით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, როცა არ ხდება სტუდენტის 

სტატუსის შეჩერება ან შეწყვეტა; 

  მიღებული ფორმალური განათლების აღიარების საფუძველზე დარჩენილი კომპონენტის გავლის 

შემთხვევაში; 

 მიღებული არაფორმალური განათლების აღიარების საფუძველზე დარჩენილი კომპონენტის 

გავლის შემთხვევაში; 

 სააპელაციო კომისიის მიერ პირისათვის  მიღებული გადაწყვეტილების შემთხვევაში (სწავლის ან 

კომპეტენციის დადასტურების შესახებ); 
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 შიდა და გარე მობილობის შემთხვევაში. 

6. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის საჭიროებას განსაზღვრავს და  შემუშავების პროცესს 

ხელმძღვანელობს სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

7. მოდულების მოდიფიცირებას/აკომოდირებას ახორციელებს  პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი და პროგრამის ხელმძღვანელი; 

8. სასწავლო გეგმას ადგენს სასწავლო პროცესის მენეჯერი სპეციალური საჭიროების გათვალისწინებით; 

9. გეგმის პროექტის სსსმ პირისათვის გაცნობას უზრუნველყოფს  სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

10. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ღირებულებას ადგენს დირექტორის მოადგილე; 

11. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ღირებულება აისახება  მის  პროექში; 

12. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემთხვევაში პროფესიული პროგრამის ღირებულება შესაძლოა 

აღემატებოდეს  დირექტორის მიერ დამტკიცებულ შესაბამისი  პროფესიული  პროგრამის  

ღირებულებას; 

13. სსსმ პირის მხრიდან გეგმის პროექტის თაობაზე თანხმობის შემთხვევაში,  გეგმას ხელმოწერით 

ამოწმებს სასწავლო პროცესის მენეჯერი  და სსსმ პირი; 

14. სსსმ პირის მხრიდან გეგმის პროექტის შეუთანხმებლობის შემთხვევაში   სასწავლო პროცესის 

მენეჯერს ეძლევა ერთკვირიანი ვადა სსსმ პირის დამატებითი მოთხოვნების გასათვალისინებლად; 

15. განმეორებითი შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, კოლეჯი უფლებამისილია უარი უთხრას სსსმ პირს 

ინდივიდუალური გეგმით მომსახურებაზე; 

16. უარის თქმის საფუძველი შეიძლება გახდეს: 

 სსსმ პირის მიერ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის პროექტით  დადგენილ 

გადასახადზე  უარის თქმა; 

 სსსმ პირის მიერ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის პროექტით  დადგენილ სასწავლო 

გეგმაზე უარის  თქმა; 

17. გადამუშავებული გეგმის პროექტის თაობაზე თანხმობის შემთხვევაში,  გეგმას ხელმოწერით ამოწმებს 

სასწავლო პროცესის მენეჯერი  და სსსმ პირი; 

18. ხელმოწერებით დამოწმებული გეგმის პროექტი გადაეგზავნება დირექტორს დასამტკიცებლად; 

19. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და შეთანხმების პროცესის ხანგრძლივობა არ უნდა 

აღემატებოდეს ორ კვირას; 

20. დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას; 

 

 

 

 

თავი 5. პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა კორპუსის მართვა 
 

 

 

მუხლი  30 სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

 

1. პროფესიულ  სტუდენტად  მიიჩნევა  ის  პირი, რომელიც  ,,პროფესიული  განათლების შესახებ“ 

საქართველოს  კანონის  თანახმად  ჩაირიცხა  და  სწავლობს  კოლეჯში საგანმანათლებლო პროგრამაზე; 
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2. პროფესიული  სტუდენტების ჩარიცხვის  პროცედურა  ეფუძნება  სამართლიანობისა და 

გამჭვირვალობის პრინციპებს, ჩარიცხვის პირობები განისაზღვრება საგანმანათლებლო პროგრამით 

(შემდგომში – „პროგრამა“), რომელიც ეყრდნობა პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს 

კანონს, კანონქვემდებარე აქტებს და არსებობის შემთხვევაში, პროფესიულ საგანმანათლებლო 

სტანდარტს/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტს; 

3. პროგრამაზე ჩარიცხვა შესაძლებელია განხორციელდეს პროფესიული ტესტირების გზით ან 

პროფესიული ტესტირების გარეშე; პროფესიული ტესტირებით ჩარიცხვა წარმოადგენს ვაუჩერული 

დაფინანსების წინაპირობას;  

4. პროფესიული ტესტირების გზით პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვის წესი და პროცედურები 

რეგულირდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიერ 

დადგენილი წესით; 

5. პროფესიული ტესტირების დებულების შესაბამისად, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლის უფლების მოპოვების საფუძველს წარმოადგენს სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული 

ცენტრის (შემდგომში ,,ცენტრი“) მიერ ორგანიზებულ ტესტირებაში მონაწილეობა და მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა; 

6. ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტესტირებაში მონაწილეობის უფლება აქვს პროფესიული ტესტირების 

დებულების შესაბამისად დადგენილი წესით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ტესტირებაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტს, რომელიც სწავლის გაგრძელებას აპირებს 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელსაც აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან 

გათანაბრებული საბაზო და/ან საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, აკმაყოფილებს 

შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტით ან/და პროფესიის სტანდარტით დადგენილ 

დამატებით მოთხოვნებს;  

7. პროფესიული ტესტირების გარეშე ჩარიცხვის დროს კონკურსის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება იმ 

აპლიკანტს, რომელსაც აქვს საბაზო/საშუალო განათლების უფრო მაღალი აკადემიური შეფასება 

(შეფასებების საშუალო არითმეტიკული); 

8. პროფესიულ პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები განსაზღვრულია პროფესიული პროგრამით და 

ჩარჩო დოკუმენტით; 

9. პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა აპლიკანტმა კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით  

დადგენილ ვადაში განცხადებით უნდა მიმართოს  დირექტორს; 

10. განცხადების ფორმას ამტკიცებს დირექტორი; 

11. აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: 

 პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი უბრუნდება მფლობელს); 

 საბაზო/სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან მასთან 

გათანაბრებული დოკუმენტი;  

 უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში განათლების აღიარების დოკუმენტი; 

 ერთი ფოტოსურათი 3x4; 

 იმ ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რა ენაზეც ხორციელდება 

საგანმანათლებლო პროგრამა. (დამადასტურებელ დოკუმენტად შეიძლება ჩაითვალოს 

ატესტატი, თუ პირმა სასკოლო განათლება მიიღო პროგრამის განხორციელების ენაზე, ან 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შესაბამისი ენის გამოცდის ჩაბარების დოკუმენტი).  

 საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში. 

12. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა არასრულწლოვანმა პირმა 

კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით დადგენილ ვადაში უნდა წარმოადგინოს: 

 არასრულწლოვანი პირის მშობლის/მეურვის განცხადება  პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხვის 

მოთხოვნის თაობაზე; 

 არასრულწლოვანი პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი უბრუნდება 

მფლობელს); 
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 დაბადების მოწმობა (დედანი უბრუნდება მფლობელს); 

 მშობლის/მეურვის  პირადობის დამადსტურებელი დოკუმენტი (დედანი უბრუნდება 

მფლობელს); 

 მეურვის არსებობის შემთხვევაში, მეურვეობის დამადსტურებელი დოკუმენტი (დედანი 

უბრუნდება მფლობელს); 

 საბაზო/სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან მასთან 

გათანაბრებული დოკუმენტი;  

 უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში განათლების აღიარების დოკუმენტი; 

 ერთი ფოტოსურათი 3x4; 

 იმ ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რა ენაზეც ხორციელდება 

საგანმანათლებლო პროგრამა. (დამადასტურებელ დოკუმენტად შეიძლება ჩაითვალოს 

ატესტატი, თუ პირმა სასკოლო განათლება მიიღო პროგრამის განხორციელების ენაზე, ან 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შესაბამისი ენის გამოცდის ჩაბარების დოკუმენტი).  

 საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში. 

13. უცხოეთში გაცემული დოკუმენტები უნდა იყოს წარმოდგენილი სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და 

ნოტარიულად დამოწმებული სახით; 

14. აპლიკანტის განცხადებას იღებს კოლეჯის საქმისმწარმოებელი HR დირექტორის ბრძანებით 

გამოცხადებულ ვადებში; 

15. ხარვეზიანი ან არასრულყოფილად წარმოდგენილი საბუთების შემთხვევაში  რეგისტრანტს ეძლევა 

გონივრული ვადა (არაუმეტეს რეგისტრაციის დასრულებისა)  ხარვეზის აღმოსაფხვრელად; 

16. რეგისტრანტის დოკუმენტაციას საქმისმწარმოებელი HR გადასცემს მიმღებ კომისიას, რომელიც 

შეისწავლის და ადგენს მის შესაბამისობას სასურველი პროგრამის წინაპირობებთან;  

17. პროგრამის განსახორციელებელი ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის არარსებობის 

შემთხვევაში რეგისტრანტი ადასტურებს ენის ფლობას მიმღები კომისიის მიერ ორგანიზებულ 

გამოცდაზე; 

18. გამოცდის ჩატარების დღე განისაზღვრება  დირექტორის ბრძანებით; 

19. შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება ხორციელდება ამ დებულებით  დადგენილი წესით (სტუდენტის  

შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავების და შესაბამისობის დადგენის წესი); 

20. ენის ფლობა განისაზღვრება სამი კომპეტანციით:  წერითი, ზეპირი და წაკითხულის გააზრება;  ასევე 

ინსტრუმენტში განისაზღვრება მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

21. გამოცდის ორგანიზებას უზრუნველყოფს მიმღები კომისია; 

22. რეგისტრანტის მიერ ენის ფლობის შეფასებას აწარმოებს შესაბამისის კომპეტენციის მქონე 

მასწავლებელი; 

23.  რეგისტრანტის მიერ ენის ფლობის შეფასების შედეგი აისახება უწყისში, რომელიც წარმოადგენს 

მიმღები კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების (რაც აისახება შესაბამის ოქმში) განუყოფელ 

ნაწილს; 

24. რეგისტრანტს უფლება აქვს ერთი კვირის ვადაში გაასაჩივროს კომისიის გადაწყვეტილება, რისთვისაც 

განცხადებით მიმართავს დირექტორს; 

25. გასაჩივრების შემთხვევაში  დირექტორი ქმნის სააპელაციო კომისიას ამ დებულების შესაბამისად 

(სტუდენტის/რეგისტრანტის  შეფასების შედეგების გასაჩივრების წესი); 

26. რეგისტრანტის ნამუშევარი ინახება კოლეჯში ორი თვის ვადით, შემდგომ კი  გადაეცემა  

შემსრულებელს ან ექვემდებარება განადგურებას; 

27. კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება პირის ჩარიცხვის შესაძლებლობის შესახებ აისახება 

შესაბამის ოქმში;  ჩარიცხვის წინაპირობებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში აპლიკანტს გადაწყვეტილება 

ეცნობება არაუგვიანეს მომდევნო 3 (სამი) დღისა;  

28. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მინიჭების შესახებ ბრძანების პროექტის მომზადებას 

უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

29.  დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას რეგისტრანტის პროგრამაზე ჩარიცხვის და პოფესიული 

სტუდენტის სტატუსის მინიჭების შესახებ; 
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30. ინფორმაცია სტუდენტის მინიჭებული სტატუსის შესახებ აისახება პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ელექტრონული მართვის ბაზაში კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში; 

31. პირი კოლეჯში ჩარიცხულად ითვლება და ენიჭება  სტუდენტის სტატუსი კოლეჯის დირექტორის მიერ 

ჩარიცხვის  შესახებ ბრძანების გამოცემის დღიდან;   

32. სტუდენტის მიერ კოლეჯში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტების 

სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სტუდენტს. კოლეჯი იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს 

წარმოდგენილი დოკუმენტების ნამდვილობა, საქართველოში  მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად, როგორც ფორმალური ცნობის (აღიარების) ასევე ნამდვილობის დადასტურების გზით; 

33. პროფესიულ სტუდენტთან პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხვიდან 5 დღის ვადაში ფორმდება 

ხელშეკრულება სასწავლო მომსახურების შესახებ, რომელსაც ხელს აწერს დირექტორი და 

სრულწლოვანი სტუდენტი ან არასრულწლოვანი სტუდენტის კანონიერი წარმომადგენელი - მეორე 

მხრიდან; 

34. ხელშეკრულების  ერთი  ეგზემპლარი  გადაეცემა  პროფესიულ  სტუდენტს,  ხოლო  მეორე ეგზემპლარი 

ინახება სტუდენტის პირად საქმეში. 

 

 

მუხლი  31. სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა 

 

1. მოდულური პროფესიული პროგრამის ფარგლებში  სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა მოიცავს  

 თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე დასწრებას,  

 გაცნობით პრაქტიკას,  

 პრაქტიკულ პროექტს,  

 საწარმო პრაქტიკას,  

 დამოუკიდებელ მუშაობას;  

2. საგნობრივი პროგრამის შემთხვევაში სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს: 

 ლექციაზე დასწრება/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას; 

 პრაქტიკულ მეცადინეობას; 

 დამოუკიდებელ მუშაობას; 

 სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას; 

 გამოცდების (შუალედური, დასკვნითი) ჩაბარებას. 

3. პროფესიული პროგრამით გათვალისწინებული კვალიფიკაციის მინიჭება შესაძლებელია სტუდენტის 

მიერ ამ პროგრამით განსაზღვრული ყველა სასწავლო კურსის/მოდულის კრედიტების დაგროვების 

შემდეგ;  

4. სტუდენტისათვის კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების 

საფუძველზე;   

5. ერთი კრედიტი ასახავს სტუდენტის სასწავლო საქმიანობას 25 ასტრონომიული საათის განმავლობაში 

(საკონტაქტო და დამოუკიდებელი); 

 

მუხლი  32. სტუდენტის/მსმენელის მობილობის წესი 

 

1. სტუდენტს უფლება აქვს ისარგებლოს მობილობით, რაც გულისხმობს ერთი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან სხვა პროფესიულ პროგრამაზე კოლეჯის შიგნით მობილობას (შიდა 

მობილობა), ან სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში/დაწესებულებიდან მობილობას 

(გარე მობილობა);    



   

30 
 

2. შიდა მობილობის სურვილის შესახებ პროფესიული სტუდენტი განცხადებით მიმართავს დირექტორს, 

სადაც მიუთითებს თუ რომელ პროგრამაზე სურს გადასვლა მობილობის წესით; 

3. პირს შეუძლია შიდა მობილობით ისარგებლოს ნებისმიერ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, არსებული 

კვოტის ფარგლებში; 

4. შიდა მობილობა დასაშვებია, თუ პროფესიული სტუდენტი აკმაყოფილებს პროგრამაზე ჩარიცხვის 

წინაპირობას;  

5. შიდა მობილობა დასაშვებია პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების მომენტიდან ორი კვირის 

განმავლობაში, ხოლო პროგრამის გაუქმების ან პროგრამის შეცვლის შემთხვევაშინებისმიერ დროს; 

6. სასწავლო პროცესის მენეჯერი ერთი კვირის ვადაში იხილავს პირის განცხადებას შიდა მობილობით 

გადასვლასთან დაკავშირებით და წერს დასკვნას პროფესიული სტუდენტის მიერ შერჩეულ 

პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობებთან შესაბამისობის თაობაზე და წარუდგენს დირექტორს; 

7. პირს შეუძლია სხვა სასწავლებლიდან მობილობით ისარგებლოს ნებისმიერ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე, არსებული კვოტის ფარგლებში; 

8. სხვა სასწავლებლიდან მობილობის შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტი განცხადებით მიმართავს 

დირექტორს, სადაც მიუთითებს თუ რომელ პროგრამაზე სურს გადასვლა მობილობის წესით; 

9. განცხადებას  თან ერთვის: 

 სტუდენტის მიერ სტუდენტის სტატუსის მოპოვების სამართლებრივი აქტის დამოწმებული 

ასლი; 

 პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

 ადრე მიღებული განათლბის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მის მიერ გავლილი 

მოდულების გავლის დამადასტურებელ ან ცალკეული სწავლის შედეგების დადასტურების 

დოკუმენტი); 

10. სასწავლო პროცესის მენეჯერი ერთი კვირის ვადაში იხილავს პირის განცხადებას მობილობით 

გადმოსვლასთან დაკავშირებით და წერს დასკვნას პროფესიული სტუდენტის მიერ შერჩეულ 

პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობებთან შესაბამისობის თაობაზე და მის მიერ გავლილი 

მოდულის/სასწავლო კურსის ან ცალკეული სწავლის შედეგების ჩათვლის  თაობაზე; 

11. მობილობის დროს, მოდულის სწავლის შედეგების მიღწევის სრულად დადასტურების შემთხვევაში 

სტუდენტს მიენიჭება შესაბამისი კრედიტი, მიმღები პროგრამით ამ მოდულისათვის 

გათვალისწინებული კრედიტების ოდენობით;  

12. მობილობის დროს, ცალკეული სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურების შემთხვევაში, თუ მათი 

ერთობლიობა არ ქმნის სრულ მოდულს, სტუდენტს კრედიტი ჩაეთვლება მოდულის 

დაუდასტურებელი სწავლის შედეგების დადასტურების შემდეგ; 

13. მოდულური პროგრამების ფარგლებში მობილობით ჩარიცხული პირისათვის საჭიროების შემთხვევაში 

დგება ინდივიდალური სასწავლო გეგმა, რომლის შემუშავებაში პირს უფლება აქვს მიიღოს 

მონაწილეობა; 

14. სასწავლო პროცესი მენეჯერის დასკვნა წარედგინება დირექტორს; 

15. სურვილის შემთხვევაში, კოლეჯი ხელს უწყობს პროფესიულ სტუდენტთა გადასვლას სხვა 

სასწავლებელში მობილობის წესით, რისთვისაც პროფესიული სტუდენტი შესაბამისი განცხადებით 

მიმართავს დირექტორს; 

16. სხვა სასწავლებელში გადასვლის უფლებით სტუდენტს შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ კოლეჯის  მიმართ არ გააჩნია ფინანსური დავალიანება; 

17.  საქმისმწარმოებელი HR ვალდებულია ერთი კვირის ვადაში პროფესიულ სტუდენტს მისცეს 

მოთხოვნილი პირადი დოკუმენტაცია; 

18. სასწავლო პროცესი მენეჯერი ვალდებულია ერთი კვირის ვადაში მოამზადოს პროფესიული 

სტუდენტის მიერ გავლილი მოდულების გავლის დამადასტურებელი ან ცალკეული სწავლის 
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შედეგების დადასტურების დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს შემდეგ სავალდებულო ინფორმაციას: 

 პროგრამის სახელწოდება და კოდი; 

 სტუდენტისათვის სტატუსის მინიჭების შესახებ ბრძანების რეკვიზიტები; 

 ათვისებული მოდულების/სასწავლო კურსების  სახელწოდება და კოდი; 

 ათვისებული ცალკეული სწავლის შედეგები/კომპონენტები და კრედიტები; 

19. განცხადების მიღებიდან ორი კვირის ვადაში დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას სტუდენტის 

მობილობის შესახებ  (სხვა სასწავლებელში გადასვლასთან დაკავშირებით) და მონაცემები აისახება 

პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად; 

20. მობილობასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც არ არის განსაზღვრული წინამდებარე 

დებულებით, რეგულირდება დირექტორის ბრძანებით. 

 

 

მუხლი 33. ფორმალური განათლების აღიარების წესი 

 

 

1. პირის მიერ უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება ხორციელდება სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

2. პირის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების აღიარებას მათი სამოქმედო 

ტერიტორიების მიხედვით, ახდენს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო ან 

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილი დროებითი 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია, კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით; 

3. საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული განათლების აღიარების მიზნით, პირი 

განცხადებით მიმართავს კოლეჯის დირექტორს; 

4. განცხადების მიღებიდან ერთი კვირის ვადაში დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს კრედიტების 

აღიარების კომისიას რომლის შემადგენლობაში შედის: 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერი (კომისიის თავმჯდომარე); 

 პროგრამის ხელმძღვანელი; 

 პირი/ები, რომელსაც გააჩნია სწავლის შედეგების თავსებადობის დადგენის კომპეტენცია; 

5. კომისია ერთი კვირის ვადაში შეისწავლის შინაარსობრივად სტუდენტის მიერ გავლილი პროგრამის 

ფარგლებში ათვისებულ  

 მოდულებს/სასწავლო კურსებს; 

 ცალკეულ სწავლის შედეგებს; 

 კრედიტების რაოდენობას; 

6. პროგრამის ხელმძღვანელი ადარებს შინაარსობრივად  სტუდენტის მიერ არჩეული  პროგრამის: 

  მოდულებს/სასწავლო კურსებს; 

 ცალკეულ სწავლის შედეგებს; 

 კრედიტების რაოდენობას; 

7. სასწავლო პროცესის მენეჯერი  ადგენს  კრედიტების აღიარების  სქემას, სადაც თვალსაჩინოდ არის 

ასახული  ის მოდულები/სასწავლო კურსები ან  ცალკეული სწავლის შედეგები, რისი აღიარებაც 

შესაძლებელია სტუდენტის მიერ არჩეულ პროგრამაში; 
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8. დასაშვებია მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება მოთხოვნილი პროგრამის მიზნებისათვის 

შემდეგ შემთხვევებში:  

 სწავლის შედეგები ემთხვევა ერთმანეთს; 

 სწავლის შედეგების ფორმულირება განსხვავებულია, თუმცა შინაარსობრივად შეიძლება 

იდენტურად იქნეს მიჩნეული; 

 მიღწეული სწავლის შედეგი მოიცავს შესაბამისი პროგრამის  სწავლის შედეგს;  

 სწავლის შედეგების  კრიტერიუმებს შორის განსხვავება არ შეიძლება გახდეს სწავლის შედეგის 

აღიარებაზე უარის თქმის საფუძველი; 

9. თუ სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობა აღემატება/ნაკლებია 

კოლეჯის შესაბამისი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობას, მაშინ ხდება კრედიტების იმ 

რაოდენობის აღიარება, რამდენსაც ითვალისწინებს სტუდენტის მიერ არჩეული საგანმანათლებლო 

პროგრამა; 

10. კრედიტების აღიარების  სქემის მონაცემების გათვალისწინებით სასწავლო პროცესის მენეჯერი 

განსაზღვრავს  აღიარებული კრედიტების და სწავლის შედეგების საფუძველზე   სტუდენტი 

ჩაირიცხოს კოლეჯში მიმდინარე პროგრამაზე, თუ  გაიწეროს მისთვის ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმა; 

11. პირის მიერ მიღებული ფორმალური განათლების აღიარების კომისიის გადაწყვეტილება ეცნობება 

პირს, გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს მომდევნო 3 (სამი) სამუშაო დღისა; 

12. კრედიტების აღიარების სქემა და  სასწავლო პროცესის მენეჯერის დასკვნა გადაეცემა დირექტორს 

რეაგირებისათვის; 

13. პროგრამაზე სწავლის სურვილის შემთხვევაში, პირი  განცხადებით მიმართავს კოლეჯის დირექტორს, 

პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ;  

14. ჩარიცხვა შესაძლებელია ქვოტის ფარგლებში და ჩარიცხვის წინაპირობების დაცვით და ამ 

დებულებით დადგენილი სტუდენტის სტატუსის მოპოვების წესის შესაბამისად; 

15. სტატუსის მოპოვების შემდეგ პროფესიული სტუდენტი განცხადებით მიმართავს  დირექტორს, 

მიღებული ფორმალური განათლების აღიარების შედეგების გათვალისწინებით ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმის შედგენის თაობაზე;  

16. მიღებული ფორმალური განათლების აღიარების შედეგების საფუძველზე დირექტორი გამოსცემს 

ბრძანებას, რომლითაც განისაზღვრება  სტუდენტი ჩაირიცხოს კოლეჯში მიმდინარე პროგრამაზე, თუ  

გაიწეროს მისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა; 

17. მიღებული განათლების აღიარებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც არ არის 

განსაზღვრული წინამდებარე დებულებით, რეგულირდება დირექტორის ბრძანებით. 

 

მუხლი  34. არაფორმალური განათლების აღიარების წესი 

 

1. არაფორმალური განათლება არის  მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის სისტემის ნაწილი,  

რომელიც გულისხმობს ფორმალური განათლების მიღმა  პროფესიული ცოდნისა და   უნარების 

შეძენას; 

2. არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარება გულისხმობს არაფორმალური გზით შეძენილი 

პროფესიული ცოდნისა და  უნარებისა შემოწმებას; 

3. არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების დროს ხდება პროფესიული სტანდარტით 

გათვალისწინებული ცოდნისა და  უნარებისა შემოწმება; 
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4. არაფორმალური განათლების მქონე პირის ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების შემოწმებისა და 

შესაბამისი დარგის პროფესიული სტანდარტით გათვალისწინებულ კომპეტენციებთან მისი 

შედარების გზით შესაძლებელია არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარება; 
5. არაფომალური განათლების აღიარება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

 იდენტიფიცირება - არაფორმალური განათლების აღიარების საჭიროების, მაძიებლის 

კომპეტენციების, სწავლის   შედეგების იდენტიფიცირება; 

 დოკუმენტირება -საჭირო დოკუმენტების/მტკიცებულების შეგროვება სწავლის შედეგების 

მიხედვით; 

 შეფასება - სწავლის შედეგების შეფასება სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით; 

 სერტიფიცირება - სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება სერთიფიკატით. 

6. არაფორმალური განათლების აღიარების პროცედურები რეგულირდება საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 6 სექტემბერის   №188/ნ   ბრძანებით 

,,არაფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესის   

დამტკიცების შესახებ" . 

 

 

მუხლი  35. სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეჩერების წესი 

1. სტუდენტი უფლებამოსილია მიმართოს კოლეჯს განცხადებით, მისთვის სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერებისა და მისი სასწავლო პროცესში მონაწილეობისგან და სტუდენტის სხვა უფლება - 

მოვალეობებისგან დროებით განთავისუფლების თაობაზე; 

2. ამ  მუხლის  პირველი  პუნქტით  გათვალისწინებული  საფუძვლის  გარდა  სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერების საფუძვლებია: 

 ფინანსური დავალიანების დადგენილ ვადებში გადაუხდელობა; 

 სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის კრედიტების 50%-ის ან მეტის აუთვისებლობა 

პროგრამის განხორციელების ძირითად ვადებში; 

 სტუდენტის მიერ კოლეჯთან  კავშირის გაწყვეტა, შესაბამისი მიზეზების დადგენამდე; 

 უცხო ქვეყანაში სწავლა; 

 სასწავლო პროცესის დაწყებიდან  ზედიზედ ორი თვის  განმავლობაში არ გამოცხადება; 

 სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის 

განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლამდე; 

 ჯანმრთელობის და ოჯახური მდგომარეობის გამო; 

 მოქმედი კანონმდებლობითა და კოლეჯის შიდა სამართლებრივი აქტებით  გათვალის-

წინებული სხვა შემთხვევები; 

3. სტატუსის შეჩერების მოთხოვნით სტუდენტი განცხადებით მიმართავს დირექტორს; 

4. განცხდების შემოსვლიდან ერთი კვირის ვადაში სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ გამოიცემა 

დირექტორის ბრძანება;  

5. ინფორმცაია სტუდენტის სტატუსის შეჩერების  შესახებ აისახბა პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ელექტრონული მართვის ბაზაში კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში; 

6. სტატუსის შეჩერების შემდეგ კოლეჯი და სტუდენტი თავისუფლდებიან ურთიერთსანაცვლო უფლება-

მოვალეობების შესრულებისაგან, გარდა იმ უფლებებისა და მოვალეობებისა, რომლებიც წარმოიშვა 

სტატუსის შეჩერებამდე; 

7. სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში, სწავლისათვის გადახდილი თანხა სტუდენტს უკან არ უბრუნდება;  

8. სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მაქსიმალური ვადაა 5 წელი, რის შემდეგაც პირს ავტომატურად 

უწყდება სტუდენტის სტატუსი; 
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მუხლი  36. სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის აღდგენის წესი 

 

1. სტუდენტისათვის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია თუკი აღმოფხვრილი იქნება ის გარემოებები, რაც 

გახდა პირისათვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველი; 

2. სტუდენტის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია იმავე საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, თუ 

კოლეჯი  განახორციელებს მიღებას შემდეგ ნაკადზე; 

3. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება და აღდგენა შესაძლებელია ერთი საფეხური/დონეს 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მხოლოდ ერთხელ; 

4. სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში სტუდენტს ჩაეთვლება სტატუსის შეჩერებამდე  

სწავლის გადახდილი საფასური; 

5. პირი სტუდენტის სტატუსის აღდგენისას სწავლის საფასურს იხდის სტატუსის შეჩერებამდე მასთან 

გაფორმებული სასწავლო ხელშეკრულებით დადგენილი ოდენობით; 

6. სტატუსის შეჩერების მოთხოვნით სტუდენტი განცხადებით მიმართავს დირექტორს; 

7. განცხადების მიღებიდან ერთი კვირის ვადაში დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს სამუშაო ჯგუფს 

რომლის შემადგენლობაში შედის: 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

 შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელი; 

8. პროგრამის ხელმძღვანელი  შეისწავლის შინაარსობრივად სტუდენტის მიერ სტატუსის შეჩერებამდე  

პროგრამის ფარგლებში ათვისებულ  

 მოდულებს/სასწავლო კურსებს; 

 ცალკეულ სწავლის შედეგებს; 

 კრედიტების რაოდენობას; 

9. პროგრამის ხელმძღვანელი ადარებს შინაარსობრივად  კოლეჯში განხორციელებულ  პროგრამის: 

  მოდულებს/სასწავლო კურსებს; 

 ცალკეულ სწავლის შედეგებს; 

 კრედიტების რაოდენობას; 

10. სასწავლო პროცესის მენეჯერი  ადგენს  კრედიტების სქემას, სადაც თვალსაჩინოდ არის ასახული  ის 

მოდულები/სასწავლო კურსები ან  ცალკეული სწავლის შედეგები, რაც უდასტურდება სტუდენტს 

სტატუსის შეჩერებმდე; 

11. კრედიტების სქემის მონაცემების გათვალისწინებით სასწავლო პროცესის მენეჯერი განსაზღვრავს  

დადასტურებული სწავლის შედეგების საფუძველზე,   სტუდენტი ჩაირიცხოს კოლეჯში მიმდინარე 

პროგრამაზე, თუ  გაიწეროს მისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა; 

12. თუ სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის სახელწოდება და კრედიტების რაოდენობა 

ემთხვევა კოლეჯის შესაბამისი პროგრამის სასწავლო კურსის სახელწოდებასა და კრედიტების 

რაოდენობას, მაშინ კრედიტების ჩათვლა ხდება ავტომატურად; 

13. თუ სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობა აღემატება/ნაკლებია 

კოლეჯის შესაბამისი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობას, მაშინ ხდება კრედიტების იმ 

რაოდენობის ჩათვლა,  რამდენსაც ითვალისწინებს მიმდინარე საგანმანათლებლო პროგრამა; 

14. ჩათვლილი კრედიტების სქემა და  სასწავლო პროცესის მენეჯერის ანგარიში  ერთი კვირის ვადაში 

გადაეცემა დირექტორს რეაგირებისათვის; 

15. სასწავლო მპროცესის მენეჯერის ანგარიშის  საფუძველზე დირექტორის მიერ სამი დღის ვადაში 

გამოიცემა  ბრძანება სტუდენტის სტატუსის აღდგენის თაობაზე,  ასევე მისი მიმდინარე  პროგრამაზე 

ჩარიცხვის ან ინდივიდუალური გეგმის შექმნის თაობაზე; 
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16. ინფორმცაია სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ აისახბა პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ელექტრონული მართვის ბაზაში კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში; 

17. სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც არ არის განსაზღვრული წინამდებარე 

დებულებით, რეგულირდება დირექტორის ბრძანებით. 

 

მუხლი  37. სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის წესი 

 

1. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებია: 

 პირადი ან კანონიერი წარმომადგენლის  განცხადება; 

 შეჩერებული სტატუსის მქონე სტუდენტისათვის ამ დებულებით დადგენილი სტატუსის 

შეწყვეტის ვადის დადგომა; 

 დებულების, კოლეჯის სხვა შიდასამართლებრივი აქტების და სასწავლო ხელშეკრუელების 

უხეში ან/და სისტემატური დარღვევა, რაც მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს კოლეჯს, მის 

პროფესიულ სტუდენტებს, თანამშრომლებს; 

 ეთიკის კოდექსის დარღვევა; 

 გარდაცვალება; 

 აღდგენილი პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის შეჩერების გარემოების ხელმეორედ 

დადგომა;  

 პროფესიული სტუდენტის მიმართ სისხლის სამართლის საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენის 

კანონიერ ძალაში შესვლა;  

 მიმღები კომისიისათვის ისეთი ყალბი დოკუმენტის ან არასწორი ინფორმაციის წარდგენა ან 

ისეთი ინფორმაციის წარუდგენლობა, რაც გავლენას იქონიებდა პროფესიული სტუდენტის 

ჩარიცხვის შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების მიღებაზე; 

2. სტატუსის შეწყვეტის  მოთხოვნით სტუდენტი განცხადებით მიმართავს დირექტორს; 

3. განცხდების შემოსვლიდან ერთი კვირის ვადაში სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ გამოიცემა 

დირექტორის ბრძანება;  

4. ინფორმცაია სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის   შესახებ აისახბა პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ელექტრონული მართვის ბაზაში კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში; 

5. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა იწვევს მასთან დადებული ხელშეკრულების მოშლას, რაც არ 

ათავისუფლებს მხარეებს ხელშეკრულების მოშლამდე წარმოშობილი და შეუსრულებელი 

ურთიერთვალდებულებების შესრულებისგან; 

6. პირის მიერ, რომელსაც შეუწყდა სტუდენტის სტატუსი, მოთხოვნის შემთხვევაში კოლეჯი 

უზრუნველყოფს მოთხოვნილი დოკუმენტების გაცემას მისი პირადი საქმიდან ერთი თვის  ვადებში; 

7. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა შესაძლებელია გასაჩივრდეს სასამართლოში კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით; 

8. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში მისი ხელახლა მოპოვება დასაშვებია იმ დროისათვის 

დადგენილი წესით; 

 

 

მუხლი  38. სტუდენტის/მსმენელის უწყვეტი სწავლის პროცესით უზრუნველყოფის წესი 

 

1. დამდგარი ან მოსალოდნელი ობიექტური გარემოების დროს, რომელიც იწვევს სწავლის უწყვეტობის 

შეფერხებას, კოლეჯი ვალდებულია უზრუნველყოს პროფესიულ სტუდენტთა სწავლის გაგრძელების 
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შესაძლებლობა,  ასეთ გარემოებად შეიძლება ჩაითვალოს:  

 პროფესიული პროგრამის გაუქმება; 

 პროფესიული პროგრამის შეცვლა; 

 პროფესიული პროგრამის განხორციელების არარენტაბელობა; 

 ავტორიზაციის ვადის ამოწურვა; 

 ავტორიზაციის გაუქმება; 

 სხვა გარემოება; 

2. უწყვეტი  განათლების მიზნით კოლეჯი სტუდენტს სთავაზობს: 

 სხვა (მსგავსი  კვალიფიკაციის მქონე) პროგრამაზე შიდა მობილობას; 

 სხვა  პროგრამაზე შიდა მობილობას; 

 სხვა სასწავლებელში მობილობას; 

3. ამ ვალდებულების უზრუნველსაყოფად კოლეჯი აფორმებს მემორანდუმებს სხვა საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან, რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტის გადასვლის და სწავლის გაგრძელების 

ხელშეწყობას,   მის  მიერ გავლილი პროგრამის კომპონენტების აღიარებით; 

4. ამ დებულების 1 პუნქტში გაწერილი გარემოების დადგომის შემთხვევაში, კარიერული დაგეგმვისა 

და პროფორიენტაციის მენეჯერი 10 დღის ვადაში უზრუნველყოფს პროფესიული სტუდენტის 

ინფორმირებას დამდგარი ან მოსალოდნელი ცვლილების შესახებ და იმ შეთავაზებების 

შესახებ, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება მისი სწავლის უწყვეტობა; 

5. სტუდენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება წერილობითი ფორმით (განცხადება) წარედგინება 

დირექტორს; 

6. სტუდენტი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება: 

 სწავლა გააგრძელოს იმ პროგრამაზე, რომელზეც ჩაირიცხა განხორციელებულ ცვლილებამდე 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

 სწავლა გააგრძელოს შეცვლილ პროგრამაზე ათვისებული კრედიტების აღიარების  გზით; 

 სწავლა გააგრძელოს სხვა პროგრამაზე ათვისებული თავსებადი კრედიტების აღიარების  გზით; 

 სწავლა გააგრძელოს სხვა  სასწავლებელში მსგავს ან ანალოგიურ პროგრამაზე; 

7. სტუდენტის განცხადების საფუძველზე დირექტორი იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას 

სტუდენტის ახალ პროგრამაზე ჩარიცხვის/გადაყვანის შესახებ, ან მილევად რეჟიმში იგივე პროგრამის 

სწავლის დასრულების შესახებ; 

8. ახალ პროგრამაზე სტუდენტის  ჩარიცხვა/გადაყვანა შესაძლებელია მის მიერ ათვისებული 

კრედიტების აღიარების და ჩათვლის გზით; 

9. დირექტორის გადაწყვეტილება აისახება შესაბამის ბრძანებაში. 

 

 

მუხლი  39. საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესი 

1. საკვალიფიკაციო გამოცდა  ტარდება კვალიფიკაციის მინიჭების მიზნით იმ საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე , რომლითაც განისაზღვრება კვლიფიკაციის მინიჭება საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ჩაბარების საფუძველზე; 

2. საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დაშვების წინაპირობას წარმოადგენს სტუდენტის მიერ  შესაბამისი 

საგანმანთლებლო პროგრამის მოდულებით/სასწავლო კურსებით  განსაზღვრული  სწავლის 

შედეგების დადასტურება/კრედიტიების მოპოვება;   

3. საკვალიფიკაციო გამოცდა ტარდება საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებიდან არაუგვიანეს  

სამი კვირისა; 
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4. საკვალიფიკაციო გამოცდის შეფასების ინსტრუმენტს შემუშავებაში მონაწილეობს   პროგრამის   ყველა 

ის მასწავლებელი, რომელიც ასწავლის დარგობრივ მოდულებს; 

5.  საკვალიფიკაციო გამოცდის შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავების პროცესს ხელმძღვანელობს 

სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

6. ინსტრუმენტზე/ებზე მუშაობა იწყებ პროგრამის დასრულებამდე  არაუგვიანეს ერთი თვისა; 

7. შეთანხმების (ვერიფიკაციის) პროცესში ჩართულია დარგის სპეციალისტი; 

8. ინსტრუმენტის შეთანხმებულ ვერსიას  ვერიფიკაციის პროცესის დასრუელების შემდეგ  ხელმოწერით 

ამოწმებს სასწავლო პროცესის მენეჯერი, დარგის სპეციალისტი,  შემუშავების პროცესსი ჩართული 

მასწავლებელი; 

9. საკვალიფიკაციო გამოცდის შეფასების ინსტრუმენტში ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში ჯგუფს  

ეძლევა ერთკვირიანი ვადა ხარვეზის აღმოსაფხვრელად; 

10. სასწავლო პროცესის მენეჯერთან და დარგის სპეციალისტთან შეთანხმებული   სსაკვალიფიკაციო 

გამოცდის შეფასების ინსტრუმენტი ინახება  პროგრამის პორტფოლიოში; 

11. შეთანხმებული ინსტრუმენტი აღირიცხება შეფასების ინსტრუმენტების  სარეგისტრაციო ჟურნალში; 

12. საკვალიფიკაციო ინსტრუმენტის/ების სავალდებულო კომპონენეტებია: პრაქტიკული დავალება და 

გამოკითხვა; 

13. საკვალიფიკაციო გამოცდას ატარებს საკვლიფიკაციო კომისია; 

14. სტუდენტის შეფასების პროცესში მონაწილეობს დარგის სპეციალისტი და  დარგობრივი მოდულის 

მასწავლებელი/ები; 

15. შეფასების კრიტერიუმები გაწერილია შეფასების ინსტრუმენტში/ებში; 

16. საკვალიფიკაციო გამოცდაზე სტუდენტის მიერ შეფასების ინსტრუმენტით განსაზღვრული 

შედეგის/ების  ვერდადასტურების ან  შეფასების პროცესზე არგამოცხადების შემთხვევაში, სტუდენტს 

უფლება აქვს განმეორებით გავიდეს საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ორი კვირის ვადაში დირექტორის 

მიერ დადგენილ  დროს; 

17. განმეორებით საკვალიფიკაციო გამოცდაზე სტუდენტის მიერ შეფასების ინსტრუმენტით 

განსაზღვრული შედეგის/ების  ვერდადასტურების ან  შეფასების პროცესზე არგამოცხადების 

შემთხვევაში, სტუდენტს უფლება აქვს  პროგრამის დასულებიდან სამი წლის მანძილზე გავიდეს 

საკვალიფიკაციო გამოცდაზე  იმავე საგანმანათლებლო პროგრამის სხვა ჯგუფთან ერთად ამ 

ჯგუფისათვის დადგენილ ვადებში, ამ შემთხვევაში სტუდენტი ვალდებულია  საკვალიფიკაციო 

გამოცდა ჩააბაროს ამ ჯგუფისათვის დამტკიცებული შეფასების ინსტრუმენტით; 

18. საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგების აისახება საკვლიფიკაციო გამოცდის უწყისში; 

19. სტუდენტის მიერ საკვლიფიკაციო გამოცდის დროს შექმნილი მტკიცებულებები ინახება მისთვის 

კვლიფიკაციის მინიჭებამდე; 

20. კვალიფიკაციის მინიჭების შემდეგ, ერთი კვირის ვადაში დგება მტკიცებულებების განადგურების 

კომისია, რომლის შემდგენლობაში არიან: 

 პროგრამის ხელმძღვანელი; 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

 დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული  სხვა პირი საჭიროების შემთხვევაში; 

21. მტკიცებულებების განადგურების კომისია  ადასტურებს მტკიცებულებების განადგურების ფაქტს 

შესაბამისი ოქმით, ოქმში გაიწერება: პროგრამის სახელწოდება,  სტუდენტების სახელობითი სია,  

განადგურების თარიღი; 

22. საკვალიფიკაციო გამოცდის შეფასების უწყისები კოლეჯში ინახება უვადოდ; 
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მუხლი 40. კვლიფიკაციის მინიჭება 

 

1. კვალიფიკაციის მინიჭების წინაპირობას წარმოადგენს სტუდენტის მიერ  შესაბამისი საგანმანთლებლო 

პროგრამის მოდულებით/სასწავლო კურსებით  განსაზღვრული  სწავლის შედეგების 

დადასტურება/კრედიტიების მოპოვება;   

2. იმ შემთხვევაში, თუ საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრულია საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ჩატარება, კვალიფიკაციის მინიჭების წინაპირობას წარმოადგენს საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება; 

3. თუ პროგრამის შემუშავების საფუძველი ადგენს კვალიფიკაციის მინიჭების ამ მუხლის 

მოთხოვნებისაგან განსხვავებულ ან დამატებით წესს, აღნიშნული საკითხი რეგულირდება შესაბამისი 

საგანმანათლებლო პროგრამით და განსხვავების შემთხვევაში პროგრამით დადგენილ წესს აქვს 

უპირატესი იურიდიული ძალა; 

4. პირისთვის კვალიფიკაციის მინიჭებაზე უფლებამოსილი ორგანოა საკვალიფიკაციო კომისია; 

5. პროგრამის დასრულებამდე ერთი თვით ადრე დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს საკვლიფიკაციო 

კომისიას; 

6. საკვალიფიკაციო კომისიის შემადგენლობაში შედის: 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერი  (კომისიის თავმჯდომარე); 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი; 

 შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელი;  

 დარგის სპეციალისტი; 

 სხვა პირი საჭიროებისამებრ. 

7. საკვალიფიკაციო კომისია ადგენს სტუდენტის მიერ ათვისებული მოდულების/სასწავლო კურსების 

კრედიტების შესაბამისობას  პროგრამით განსაზღვრულ მოდულებთან/სასწავლო კურსებთან; 

8.  საკვალიფიკაციო კომისია იხილავს სტუდენტის პირად საქმეს, მის მიერ მიღებულ შეფასებებს, 

უფლებამოსილია პროგრამის ხელმძღვანელისაგან ან პროფესიული განათლების მასწავლებლისაგან 

მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია ან დანიშნოს გასაუბრება პროფესიულ სტუდენტთან. კომისია 

უფლებამოსილია მოითხოვოს სტუდენტის მიერ შექმნილი მტკიცებულებები და გადაამოწმოს უწყისში 

ასახული  შეფასება;  

9. კომისია გამოავლენს იმ სტუდენტებს, რომელთაც სრულად დაადასტურეს პროგრამით განსაზღვრული 

სწავლის შედეგები და მოიპოვეს  შესაბამისი კრედიტები; 

10. საჭიროების შემთხვევაში საკვლიფიკაციო კომისია ატარებს საკვლიფიკაციო გამოცდას; 

11. საკვალიფიკაციო კომისია უფლებამოსიალია მიიღოს გადაწყვეტილება სტუდენტისათვის 

კვალიფიკაციიის მინიჭების ან კვალიფიკაციის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ; 

12. საკვალიფიკაციო კომისიის გადაწყვეტილება აისახება შესაბამის ოქმში; 

13. საკვალიფიკაციო კომისიის ოქმს  ხელს აწერს კომისიის ყველა წევრი; 

14. ინფორმაცია სტუდენტისათვის კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ აისახება პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ელექტრონული მართვის ბაზაში კანონმდებლობით დადგენილ 

ვადებში; 

15. პირს, რომელსაც მიენიჭება კვალიფიკაცია, გადაეცემა ამ კვალიფიაკციის დამდასტურებელი დიპლომი; 

16. პირს, რომელმაც სარულად ვერ აითვისა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებული მოდულები, მოთხოვნის შემთხვევაში, გადაეცემა სერთიფიკატი იმ მოდულებზე, 

რომელთა მისაღწევი შედეგებიც სრულადაა დადასტურებული; 

17. პირი, რომელიც სრულად ვერ აითვისებს საგანმანათლებლო პროგრამის ყველა კომპონენტს და წყვეტს 

სწავლას, უფლებამოსილია მოითხოვოს ცნობა გავლილი მოდულების ან დადასტურებული სწავლის 

შედეგების შესახებ; 
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18. პირს, რომელმაც გაიარა მხოლოდ ცალკე მოდული, ან მოკლევადიანი სასწავლო კურსი, 

მოდულით/სასწავლო კურსით გათვალისწინებული მისაღწევი შედეგების დადასტურების 

საფუძველზე გადაეცემა სერტიფიკატი. 

 

 

 

მუხლი 41. სტუდენტის/მსმენელისათვის კვალიფიკაციის/ცოდნის  დამადსტურებელი 

დოკუმენტის  გაცემის წესი 

 

1. პროფესიული პროგრამის დაძლევის შედეგად პირს ენიჭება შესაბამისად ეროვნული 

კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-3/მე-4/მე-5 დონის/საფეხურის  კვალიფიკაცია, რაც დასტურდება 

შესაბამისი დიპლომისა და დიპლომის დანართის გაცემით; 

2. პროფესიული მომზადების პროგრამით ან პროფესიული გადამზადების პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევა დასტურდება სერტიფიკატითა და დანართის 

გაცემით; 

3. დანართის ფორმას შეიმუშავებს ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი; 

4. დანარტის ფორმას ამტკიცებს დირექტორი; 

5. მოდულით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევა, მოთხოვნის შემთხვევაში, დასტურდება 

სერტიფიკატითა და დანართით; 

6. მოდულით განსაზღვრული სწავლის შედეგების სრულად დაუდასტურებლობის დროს, მოთხოვნის 

შემთხვევაში გაიცემა ცნობა აღნიშნული მოდულის ფარგლებში დადასტურებული სწავლის 

შედეგების შესახებ; 

7. დიპლომის გაცემის წინაპირობაა სტუდენტის მიერ პროგრამით განსაზღვრული მიღწეული  სწავლის 

შედეგების დადასტურება; 

8. დირექტორის მიერ სტუდენტისათვის კვალიფიკაციის მინიჭებიდან არაუგვიანეს ორი კვირისა:  

 კოლეჯის დირექტორი  აფორმებს მომსახურების ხელშეკრულებას პოლიგრაფიულ 

საწარმოსთან, რომლსაც მოპოვებული აქვს უფლება დაამზადოს  მკაცრი აღრიცხვის 

დოკუმენტები; 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერი ამზადებს მონაცემებს იმ პირების შესახებ, რომელთაც 

მიენიჭათ კვალიფიკაცია; 

9. ხელშეკრუელბის გაფორმებიდან არაუგვიანეს  5 დღისა პოლიგრაფიულ საწარმოს კოლეჯი აწვდის 

კურსდამთავრებულთა სახელობით სიას ქართულ და ინგლისურ ენაზე, ასევე სხვა ინფორმაციას 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

10. გამზადებული დიპლომების კოლეჯში უფლებამოსილი პირისთვის  მიწოდებაზე პასუხისმგებელია  

დირექტორი; 

11.  კოლეჯში დიპლომის გაფორმება/რეგისტრირება და გაცემა ევალება საქმისმწარმოებლს: 

 დიპლომი რეგისტრირდება დიპლომების სარეგისტრაციო ჟურნალში;  

 დიპლომში ხელით იწერება სარეგისტრაციო ნომერი და გაცემის თარიღი; 

 დარეგისტრირებულ დიპლომებს ხელს აწერს დირექტორი და ამოწმებს ბეჭდით; 

 დიპლომის და დანართის გაცემას ახორციელებს საქმისმწარმოებელი HR; 

12. დიპლომის გატანაზე პასუხისმგებელი პირია  მისი მფლობელი ან მისი ოჯახის წევრი (დედა, მამა, 

მეუღლე, შვილი);  

13. დიპლომის გაიცემა დიპლომის გატანაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ  პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობის წარმოდგენის საფუძველზე; 
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14. სარეგისტრაციო ჟურნალში ხელს აწერს დიპლომის გატანაზე პასუხისმგებელი პირი  მისი პირადი 

ნომრის მითითებით; 

15. დიპლომის ასლი ინახება კურსდამთავრებულის პირად საქმეში. 

 

მუხლი  42. სტუდენტის/მსმენელისათვის კვალიფიკაციის/ცოდნის  დამადსტურებელი 

დოკუმენტის  დუბლიკატის გაცემის წესი 

 

1. დუბლიკატი გაიცემა იმ პირზე, რომლის კვალიფიკაციის/ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი  

აღარ არსებობს ან გახდა გამოსაყენებლად უვარგისი; 

2. კვალიფიკაციის/ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დუბლიკატის გაცემა რეგულირდება ამ 

დებულების მუხლის: სტუდენტის/მსმენელისათვის კვალიფიკაციის/ცოდნის  დამადსტურებელი 

დოკუმენტის  გაცემის წესის შესაბამისად; 

3. დირექტორი უფლებამოსილია ბრძანებით განსაზღვროს დამატებითი გადასახადი 

კვალიფიკაციის/ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დუბლიკატის დამზადებისათვის; 

 

 

 

თავი 6. სტუდენტური სერვისები 
 

 

მუხლი  43. პროფორიენტაცია  და კარიერული მხარდაჭერა 

 

1. კოლეჯში ფუნქციონირებს კარიერული მხარდაჭერის სერვისი, რომელიც უზრუნველყოფს 

პროფესიული ორიენტაციისა და სხვა საინფორმაციო ღონისძიებების განხორციელებას დასაქმებასთან 

და კარიერულ განვითარებასთან დაკავშირებით, ასევე ეხმარება სტუდენტებსა და 

კურსდამთავრებულებს მიიღოს ინფორმაცია სხვადასხვა პროფესიის, საგანმნათლებლო პროგრამების, 

ადამიანური რესურსებისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ. 

2. კარიერული მხარდაჭერისა და პროფორიენტაციის ღონისძიებების განხორციელებას და მართვას 

უზრუნველყოფს  კარიერული დაგეგმვისა და  პროფორიენტაციის მენეჯერი; 

3. პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველ პირს კოლეჯი აწვდის ამომწურავ ინფორმაციას 

პროგრამის ხანგრძლივობის, მოცულობის, სასწავლო დატვირთვის შესახებ. ასევე არჩეული პროფესიის 

სპციფიკისა და კარიერული შესაძლებლობების შესახებ; 

4. სტუდენტების კარიერული მხარდაჭერის მიზნით კოლეჯი თანამშრომლობს დამსაქმებლებთან; 

5. სტუდენტების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით კოლეჯის ვებგვერდზე ატვირთულია და მუდმივად 

განახლდება დამსაქმებელთა ბაზა; 

6. კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით კოლეჯის ვებგვერდზე და ფეისბუქის 

გვერდზე მუდმივად ქვეყნდება ინფორმაცია ვაკანსიების შესახებ; 

7. კოლეჯის ხელშეწყობით სტუდენტები და კურსდამთავრებულები მონაწილეობას იღებენ დასაქმების 

ფორუმებსა და სხვა ღონისძიებებში; 
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8. დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით კოლეჯის სთავაზობს სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს 

მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსებს. სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესების 

მიზნით - ქართული ენის შემსწავლელ კურსს; 

9. კარიერული დაგეგმვისა და  პროფორიენტაციის მენეჯერი  ეხმარება  სტუდენტებს და 

კურსდამთავრებულებს    დაამყარონ კომუნიკაცია პოტენციურ დამსაქმებელთან; 

10. კარიერული დაგეგმვისა და  პროფორიენტაციის მენეჯერი ეხმარება სტუდენტებს და 

კურსდამთავრებულებს მოიძიონ ვაკანსიები თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით; 

11. კარიერული დაგემვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი ატარებს საინფორმაციო შეხვედრებს 

სტუდენტებსა და მსმენელებთან კარიერული განვითარების შესაძლებლობების შესახებ; 

12. შეხვედრები იმართება სასწავლო წლის პირველ თვეში   და სასწავლო წლის ბოლო თვეში; 

 

 

 

მუხლი  44. საკონსულტაციო მომსახურება 

 

1. სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესების მიზნით კოლეჯი 

უზრუნველყოფს სტუდენტების კონსულტირებას და ინფორმირებას არსებული მომსახურების და 

დახმარების შესახებ; 

2. სწავლის დაწყებისთანავე    სტუდენტს  გადაეცემა  გზამკვლევი, რომელშიც გაწერილია შემდეგი 

ინფორმაცია: 

 პროფორიენტაციის კონსულტაცის შესახებ; 

 აკადემიურ მოსწრებასთან დაკავშირებული დამატებითი კონსულტირების შესაძლებლობის 

შესახებ; 

 კოლეჯის ტერიტორიაზე სამედიცინო დახმარების შესაძლებლობის შესახებ; 

 კოლეჯის ტერიტორიაზე უსაფრთხოების წესების დაცვისა და  ვალდებულების  შესახებ; 

 პირადი ინფორმაციის დაცვის შესახებ; 

 ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლებისა და წესების შესახებ; 

 კარიერული საკითხების კონსულტაციისა და დასქმების ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ; 

 სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრების შესაძლებლობისა და წესის შესახბ; 

 სასწავლო გეგმის გარდა სტუდენტური აქტივობში ჩართვის შესაძლებლობის შესახებ; 

 დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ; 

 კოლეჯის ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებების შესახებ; 

 საკონტაქტო სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია; 

3. სწავლის დაწყებისთანავე მასწავლებელი აწვდის ინფორმაციას სტუდენტებს სასწავლო 

კურსის/მოდულის შესახებ,  სწავლის შედეგების, შეფასების წესებისა და სისტემის შესახებ, აცნობს 

შეფასების მიმართულებებს; 

4. საჭიროების შემთხვევაში დაინტერესებულ სტუდენტს მისი უფლებების შესახებ კონსულტაციას უწევს 

პროგრამის ხელმძღვანელი და აწვდის მას ინფორმაციას შემდეგ  საკითხებზე: 

 განმეორებით გამოცდაზე/შეფასებაზე  გასვლის პირობები; 

 სასწავლო კურსის/მოდულის  ხელმეორედ გავლის ვალდებულება; 

 გაცდენილი მეცადინეობის აღდგენის განრიგი; 

 შეფასების გასაჩივრების უფლება და წესი. 
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მუხლი  45. დამატებითი  საგანმანათლებლო  პროგრამები 

 

1. სტუდენტების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით კოლეჯი ახორციელებს ისეთი მოკლევადიან  

საგანმანათლებლო  პროგრამებს, რაც ხელს შეუწყობს მათ კონკურენტუნარიანობის გაზრდას; 

2. პროგრამები იქმნება სხვადასხვა დარგის საკვანძო კომპეტენციებზე დაყრდნობით  და ხელს უწყობს 

სამეწარმეო უნარების განვითარებას, ასევე  მორგებულია ძირითად სასწავლო გეგმაზე; 

3. კოლეჯში ხორციელდება ასევე ქართული ენის და რუსული ენის შემსწავლელი კურსები; 

4. კოლეჯი ხელს უწყობს სხვადასხვა ორგანიზაციებს  განახორციელონ მსგავსი ტიპის პროგრამები 

კოლეჯის სტუდენტებისათვის; 

5. პროგრამებში ჩართვა ნებაყოფილობითია სტუდენტებისათვის; 

6. პროგრამები ხორციელდება კოლეჯის სტუდენტებისათვის დამატებითი ანაზღაურების გარეშე; 

7. პროგრამები შესაძლოა განხორციელდეს  დამატებითი ანაზღაურებით; 

 

მუხლი  46. სტუდენტური აქტივობების განხორციელება 

 

1. კოლეჯი ხელს უწყობს სტუდენტებს სასწავლო გეგმის გარეშე  აქტივობების განხორციელებაში; 

2. კოლეჯის ტერიტორიაზე გამოყოფილია სივრცე სტუდენტების შემოქმედებითი  შემეცნებითი 

აქტივობებისათვის; 

3. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ორგანიზებით და  ხელშეწყობით  

ყოველწლიურად სავალდებულოა და გაწერილია ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმაში  ისეთი 

ღონისძიებების ჩატარება, როგორიცაა: ექსკურსია, საახლწლო ღონისძიება, სტუდენტური 

თვითშემოქმედების კონცერტი,  საინფორმაციო ლექციები და შეხვედრები და სხვა; 

4. კოლეჯი იღებს ვალდებულებას  დააფინანსოს სტუდენტური  აქტივობები  სამოქმედო გეგმით 

დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში; 

 

 

თავი 7. საბიბლიოთეკო სერვისები 
 

 

მუხლი  47. ბიბლიოთეკის მართვა 

კოლეჯში არსებობს ბიბლიოთეკა, რომელიც მოიცავს საცავ ოთახს  და სამკითხველოს; ბიბლიოთეკას 

ხელმძღვანელობს და მართავს ბიბლიოთეკარი.  

      ბიბლიოთეკა მუშაობს  

 ორშაბათი- შაბათი : 10.00სთ – 16.00სთ  

 დასვენების დღე კვირა; 

კოლეჯის ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს სტუდენტებსა და მასწავლებლებს საგანმანათლებლო 

პროგრამებში მითითებული სასწავლო რესურსით (სახელმძღვანელო, კონსპექტი, სასწავლო მასალა) 
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და სხვა ლიტერატურით. გარდა ბეჭდური ვერსიისა მკითხველთათვის ბიბლიოთეკის კომპიუტერში 

ხელმისაწვდომია ელექტრონული კატალოგი და საბიბლიოთეკო რესურსის ელექტრონული ვერსიები, 

გათვალისწინებულია პრინტერით, ასლის გადამღები და სკანერის აპარატით სარგებლობის 

შესაძლებლობა. ასევე  ხელმისაწვდომია უკაბელო ინტერნეტის გამოყენება; 

მუხლი  48. საბიბლიოთეკო რესურსის დამუშავება 

 

1. ბიბლიოთეკაში შემოსული მატერიალური წიგნი შემოსვლიდან 3 დღის ვადაში რეგისტრირდება 

ბიბლიოთეკის საინვენტარო ჟურნალში და ენიჭება ინვენტარის ნომერი.  

2. ბეჭდური წიგნის მესამე და მეჩვიდმეტე გვერდი დამოწმდება სპეციალური ბიბლიოთეკის ბეჭდით 

და ჩაიწერება წიგნის ინვენტარის ნომერი.  

3. წიგნის ყდაზე კეთდება სპეციალური ჯიბე, სადაც თავსდება  საინფორმაციო ბარათი წიგნის 

სათაურით, ავტორის დასახელებითა და ინვენტარის ნომრით.   

4. რეგისტრირებული და დამოწმებული წიგნი განთავსდება ბიბლიოთეკის თაროზე თემატიკის 

მიხედვით. 

5. ბიბლიოთეკაში შემოსული  ელექტრონული სასწავლო რესურსი ჩაიწერება СD დისკზე, 

შემოსვლიდან 3 დღის ვადაში რეგისტრირდება ბიბლიოთეკის საინვენტარო ჟურნალში და ენიჭება 

ინვენტარის ნომერი. 

6. ინვენტარის ნომერი ფორმდება СD დისკზე. 

7. ელექტრონული სასწავლო რესურსი ასევე ჩაიწერება ბიბლიოთეკის კომპიუტერში. 

8. ელექტრონული სასწავლო რესურსი СD დისკების სახით განთავსდება ელექტრომატარებლების 

სპეციალურ სათავსოში თემატიკის მიხედვით.  

 

მუხლი  49. საინვენტარო  ჟურნალის  წარმოება 

სასწავლო რესურსის მიღებისას ბიბლიოთეკის საინვენტარო ჟურნალში სპეციალურ გრაფებში 

აღირიცხება შემდეგი ინფორმაცია:  

 საინვენტარო ნომერი,  

 რეგისტრაციის თარიღი,  

 ავტორი/ები, 

 სახელწოდება, 

 გამოცემის თარიღი და ადგილი; 

 შენიშვნა. 

 

 

მუხლი  50. ელექტრონული კატალოგის ადმინისტრირება 

 

1. სასწავლო რესურსი მინიჭებული ინვენტარის ნომრით აისახება ელექტრონულ თემატურ კატალოგში, 

რომელიც ხელმისაწვდომია ბიბლიოთეკის კომპიუტერში; 

2. ელექტრონული თემატური კატალოგი შედგება ოთხი ჯგუფისაგან:  

 საბუნებისმეტყველო და ტექნიკური;  

 სამედიცინო;   

 განათლება და მეთოდიკა;  

 ფინანსები და მართვა.      
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3. სასწავლო რესურსი დაჯგუფებულია  კატალოგში თემატიკის მიხედვით; 

4. ელექტრონული კატალოგი ასევე განთავსებულია კოლეჯის ვებ გვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა 

დაინტერესებული პირისათვის; 

5. ელექტრონული კატალოგის განახლება ხდება ყოველი ახალი წიგნის დამატების შემდეგ; 

6. ვებგვერდზე განთავსებულ ელექტრონულ კატალოგს მართავს IT სპეციალისტი; 

 

მუხლი  51. ბიბლიოთეკის რესურსით სარგებლობის წესი  

 

1. ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება აქვთ ბიბლიოთეკაში გაწევრიანებულ პირებს. 

2. ბიბლიოთეკაში გაწევრიანების უფლება აქვთ: 

3. კოლეჯის  სტუდენტებს; 

4. კოლეჯის პერსონალს; 

5. კოლეჯის ბიბლიოთეკაში გაწევრიანების მსურველი პირი  ავსებს ბიბლიოთეკაში არსებულ 

მკითხველის ბარათს, სადაც აღირიცხება შემდეგი ინფორმაცია: სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, 

პოზოცია, საკონტაქტო ინფორმაცია, პირისა და ბიბლიოთეკარის ხელმოწერები; 

6. მკითხველის ბარათი რჩება ბიბლიოთეკაში და მასში აისახება ბარათის მფლობელის მიერ გატანილი 

რესურსის საინვენტარო ნომერი,  სახელწოდება, ავტორი,  გატანისა და დაბრუნების თარიღი; 

7. კოლეჯის  სტუდენტისა და პერსონალისთვის  ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება უფასოა. 

8. ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება ხდება ერთხელ და მისი ხანგრძლივობა განისაზღვრება კოლეჯში 

სწავლის ან მუშაობის პერიოდით; 

 

9. რესურსი, რომლებიც ბიბლიოთეკას აქვს მხოლოდ თითო ეგზემპლარი, ბიბლიოთეკიდან არ გაიცემა. 

მკითხველს ასეთი რესურსით შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ სამკითხველო ოთახში.  

10. მკითხველს შეუძლია ბიბლიოთეკიდან გაიტანოს რესურსი, რომელიც ბიბლიოთეკაში მოიპოვება 

რამდენიმე ეგზემპლარის სახით.  

11. ბიბლიოთეკიდან რესურსი გაიცემა ხუთი  სამუშაო დღის ვადით. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ 

მკითხველი ვალდებულია რესურსი დაუბრუნოს ბიბლიოთეკას. თუ მკითხველს რესურსი კვლავაც 

სჭირდება, მას შეუძლია ის ხელახლა გაიტანოს (ისევ ხუთი სამუშაო დღის ვადით), იმ შემთხვევაში, 

თუკი რესურსზე არ შემოსულა  სხვა განაცხადი.  

12. ბიბლიოთეკაში რესურსის დაბრუნების ვადების დარღვევის შემთხვევაში მკითხველმა უნდა აცნობოს  

ბიბლიოთეკარს მიზეზი. მიზეზის არასაპატიოდ ჩათვლის შემთხვევაში  მკითხველი ვალდებულია 

დააბრუნოს რესურსი ორი დღის ვადაში, ორი დღის გადაცილების შემთხვევაში ყოველ გადაცილებულ 

დღეზე მკითხველი გადაიხდის  ჯარიმას  სამი ლარის ოდენობით. 

13. რესურსის დაკარგვის ან ისეთი სახის დაზიანების შემთხვევაში, როდესაც მისი გამოყენება 

შეუძლებელია, მკითხველი ვალდებულია ერთი დღის ვადაში ბიბლიოთეკაში მოიტანოს იგივე სახის 

რესურსი  ან აანაზღაუროს  ზარალი; 

14. რესურსი  გატანის ვადის გახანგრძლივება შეიძლება მხოლოდ ორჯერ. 

15. ბიბლიოთეკარს აქვს უფლება განსაკუთრებულ შემთხვევებში, კოლეჯის დირექტორთან შეთანხმებით, 

არ გაატანოს რესურსი იმ პირს, ვინც ერთხელ უკვე დაარღვია ბიბლიოთეკის რესურსით სარგებლობის 

და ბიბლიოთეკაში ქცევის წესი. 
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მუხლი  52. ბიბლიოთეკაში ქცევის  წესი 

 

ბიბლიოთეკის  მკითხველი  ვალდებულია: 

რესურსის გამოყენების შემდეგ დაუბრუნოს ის ბიბლიოთეკარს;  

რესურსის  გადანახვის სურვილის შემთხვევაში თხოვნით მიმართოს ბიბლიოთეკარს; 

დაუშვებელია ბიბლიოთეკაში საკვების შეტანა გარდა სასმელი წყლისა;  

ბიბლიოთეკაში სასტიკად აკრძალულია:  

მოწევა;  

ხმაური და საუბარი;  

მობილური ტელეფონის გამოყენება; 

სასწავლო რესურსის ქურდობა, განზრახ დაზიანება ან განადგურება; 

 

მუხლი  53. ჩამოსაწერი საბიბლიოთეკო  რესურსის  გამოვლენისა  და შერჩევის 

კრიტერიუმები 

საბიბლიოთეკო რესურსი ჩამოიწერება იმ შემთხვევაში თუ გამოვლინდა: 

        ა) შინაარსობრივად (მორალურად) მოძველებული წიგნები და სხვა 

             სახის მასალები;  

        ბ) ზედმეტი და არაპროფილური გამოცემები; 

        გ) აქტუალობადაკარგული გამოცემები; 

        დ) ფიზიკურად მოძველებული (გაცვეთილი) მასალები; 

        ე) მკითხველთა მიერ დაკარგული წიგნები და სხვა სახის მასალები; 

 

მუხლი  54. საბიბლიოთეკო  რესურსის  ჩამოწერის პროცედურა: 

 

ჩამოსაწერი რესურსის გამოვლენის/შერჩევის შემდეგ ბიბლიოთეკარი 3 დღის ვადაში მოიწვევს 

საბიბლიოთეკო რესურსის  ჩამოწერის კომისიას,  რომლის შემადგენლობაშიც შედის: 

 ბიბლიოთეკარი; 

 დირექტორის მოადგილე; 

 საქმისმწარმოებელი HR; 

საბიბლიოთეკო რესურსის  ჩამოწერის კომისიას ხელმძღვანელობს დირექტორის მოადგილე; 

საბიბლიოთეკო რესურსის  ჩამოწერის კომისიის წევრები 5 დღის ვადაში ამოწმებენ და ადგენენ  

ჩამოსაწერი საბიბლიოთეკო რესურსის  შესაბამისობას ამ დებულებით  განსაზღვრულ 

კრიტერიუმებთან. 

საბიბლიოთეკო რესურსის  ჩამოწერის კომისიის გადაწყვეტილება  აისახება შესაბამის  ოქმში.  ოქმში 

მითითებულია ჩამოსაწერი რესურსის  რაოდენობა, სახელწოდება,  საინვენტარო ნომერი,  ჩამოწერის 

საფუძველი.  

ჩამოწერილი რესურსის განკარგვა რეგულირდება  ამ დებულების მუხლის; სასწავლო და 

ტექნოლოგიურ პროცესში  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის შესაბამისად. 
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თავი 8. მატერიალური რესურსის მართვა 

 

მუხლი  55. უძრავი ქონების მართვა 

  

1. ამ დებულებით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების მიზნებისათვის კოლეჯს 

მფლობელობაში აქვს  უძრავის ქონება, შენობა; 

2. შენობა მდებარეობს ქალაქ მარნეულში 26 მაისის ქუჩა N80 ის მეორე სართულზე; 

3. შენობით სარგებლობის უფლება დასტურდება საიჯარო ხელშეკრულებით და ამონაწერით საჯარო 

რეესტრიდან; 

4. საიჯარო ფართის განკარგვის მიზნით  კოლეჯში არსებობს საიჯარო ფართის აზომვითი ნახაზი; 

5. საიჯარო ხელშეკრულება განახლებადია და უზრუნველყოფს კოლეჯის საქმიანობის მდგრადობას. 

 

მუხლი  56. მოძრავი ქონების მართვა 

 

1. ამ დებულებით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების მიზნებისათვის კოლეჯს მფლობელობაში 

აქვს  მოძრავი ქონება: სასწავლო და ადმინისტრაციული დანიშნულების ინვენტარი, აღჭურვილობა, 

ელექტრონულ-საკომუნიკაციო საშუალებები და სხვა; 

2. საინვენტარო (სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების)  ელექტრონული ჟურნალს  აწარმოებს 

ბუღალტერი; 

3. საინვენტარო ელექტრონული ჟურნალის ბეჭდური ვერსია  ყოველწლიურად  ინახება საბუღალტრო 

დოკუმენტაციაში; 

4. კოლეჯის ადმინისტრაციული საქმიანობის და საწავლო პროცესის შეუფერხებლად წარმართვის მიზნით 

ინვენტარის, აღჭურვილობის და მასალა-ნედლეულით უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირია 

დირექტორის მოადგილე; 

5. ინფორმაციული ტექნიკის (კომპიუტერები, პრინტერები, აუდიოაღჭურვილობები, მონიტორები, 

პროექტორები) რაციონალური განკარგვის მიზნით დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს ამ ტექნიკის 

გადანაწილების სქემას სასწავლო და ადმინისტრაციულ აუდიტორიებში და მათ ფუნქციურ 

დანიშნულებას; 

6. ინფორმაციული ტექნიკის  ეფექტური მართვის მიზნით IT სპეციალისტი ახორციელებს ტექნიკის 

შემოწმებას და მონიტორინგს პერიოდულად და დამდგარ საჭიროებას წარუდგენს დირექტორს ანგარიშის 

სახით. 

7. ინფორმაციული ტექნიკის  და საკომუნიკაციო ქსელის  პროფესიული სტუდენტების/მსმენელებისა და 

პერსონალისათვის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირია დირექტორის მოადგილე;    

8. დაზიანებული ან მოძველებული ინვენტარის (ძირითადი საშუალება) ჩამოწერის მიზნით კალენდარული 

წლის ბოლოს (საჭიროების შემთხვევაში)  იკრიბება ძრითადი საშუალებების ჩამოწერის კომისია შემდეგი 

შემადგენლობით: 

 ბუღალტერი; 

 დირექტორის მოადგილე; 

 საქმისმწარმოებელი  ; 

9. დაზიანებული ან მოძველებული ინვენტარის (ძირითადი საშუალება) ჩამოწერა წარმოებს მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად; 
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მუხლი  57. სასწავლო და ტექნოლოგიურ პროცესში  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა 

 

ნებისმიერი ტრანსპორტირებადი ნივთიერება ან ნივთი და დაგვა-დასუფთავების შედეგად შეგროვებული 

მასა, რომელიც კოლეჯისათვის  აღარ წარმოადგენს საჭიროებას და  დაკარგა სამომხმარებლო თვისებები  

ექვემდებარება კოლეჯის ტერიტორიიდან გატანას და მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებულ ნაგვის 

ურნებში გადაყრას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

1. სასწავლო და ტექნოლოგიურ პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები - ქაღალდის ნარჩენები (სტუდენტის 

შეფასების მტკიცებულება, მატერიალური კითხვარები, ჩამოწერილი წიგნები და ჟურნალები, 

გამოყენებული სასწავლო მასალები, მუყაოს ბაინდერი  და სხვა),  პლასტიკატის ნარჩენები (კალმი, 

პლასტიკური საქაღალდე, ფაილი,  მარკერი, დაფის საშლელი და სხვა) 

2. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები – საყოფაცხოვრებო საქმიანობის, დაგვა-დასუფთავების  შედეგად 

წარმოქმნილი ნარჩენი; 

3. კოლეჯის ტერიტორიაზე   ნარჩენების  შეგროვება ხდება  ტერიტორიაზე არსებულ ერთჯერადი 

პაკეტებით დაფარულ კონტეინერებში, რომლებიც განთავსებულია ყველა აუდიტორიასა და 

ადმინისტრაციულ ოთახში, ასევე დერეფანში;   

4. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება ყოველდღიურად ამ ნარჩენებისათვის განკუთვნილ 

მუნიციპალურ კონტეინერებში/ბუნკერებში; 

5. მსხვილგაბარიტიანი საყოფაცხოვრებო  ნარჩენები პირდაპირ გროვდება ამ ტიპის ნარჩენებისათვის 

განკუთვნილ მუნიციპალურ კონტეინერებში/ბუნკერებში; 

6. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას უზრუნველყოფს დამლაგებელი; 

7. სამშენებლო ან/და სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას  წარმოქმნილი ნარჩენების და ანალოგიური  

ნარჩენების შეგროვება ხდება კოლეჯის ტერიტორიაზე ამ მიზნებისათვის განკუთვნილ 

კონტეინერებში ან ტომრებში, სამშენებლო ნარჩენების გატანა ხდება საჭიროებისამებრ, გონივრულ 

ვადებში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

8. კოლეჯის ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანას უზრუნველყოფს სარემონტო სამუშაოების 

მწარმოებელი პირი/ორგანიზაცია,  კოლეჯის გარეთ --- სპეციალური მუნიციპალური სამსახური, 

პასუხისმგებელი პირია დირექტორი; 

9. ბასრი ნარჩენები უნდა მოთავსდეს ბასრი საგნების ჩხვლეტისა და გაჟონვისადმი მდგრად ერთჯერად 

კონტეინერში. სასწავლო პროცესში გამოყენებული შპრიცები ბასრი საგნების კონტეინერში თავსდება 

ყოველგვარი დამატებითი კონტაქტის გარეშე (დაუშვებელია გამოყენებული შპრიცისა და ნემსის  

ერთმანეთისგან განცალკევება, ნემსისთვის თავსახურის ჩამოცმა, ნემსის გაღუნვა, გადაჭრა და 

ქიმიური დამუშავება). ნებისმიერი ნემსი, შპრიცის გარეშე, მიუხედავად იმისა, დაბინძურებულია თუ 

არა ბიოლოგიური სითხეებით, უნდა მოთავსდეს ბასრი ნარჩენების კონტეინერში. ამასთან, ნემსის 

გარეშე გამოყენებული შპრიცები, რომლებიც სამედიცინო მომსახურების სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

გამორიცხავს სისხლსა და ბიოლოგიურ სითხეებთან კონტაქტს, შეიძლება მოთავსდეს 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერში; 

10. ქიმიური ნარჩენები -- იმ შემთხვევაში, როდესაც შეუძლებელია ქიმიური ნარჩენების რაოდენობის 

შემცირების თავიდან აცილება, დასაშვებია მოხდეს შესაბამისი უტილიზაცია. უტილიზაციას 

ექვემდებარება მხოლოდ ისეთი მასალები 

 რომელთა შედგენილობა ცნობილია 

 არ არიან ფეთქებადი 

 არ არიან რადიოაქტიულნი. 

11. ქიმიური და ფარმაცევტული ნარჩენები უნდა შეგროვდეს ერთმანეთისგან განცალკევებულად: 

აღნიშნული ქვეკატეგორიები მოიცავს ვერცხლისწყლის შემცველ დაზიანებულ  

საგნებს/მოწყობილობას, ბატარეებს, კადმიუმის შემცველ ნარჩენებს, ფოტო-რეაგენტებს, ლაქებსა და  

ლაბორატორიულ რეაგენტებს, ციტოტოქსიკურ პრეპარატებსა და სხვა წამლებს. ფარმაცევტული 
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საშუალებები შენახული უნდა იყოს პირველად შეფუთვაში, რაც მათი იდენტიფიკაციის საშუალებას 

იძლევა და თავიდან აგვაცილებს ქიმიური ნივთიერებების ერთმანეთთან რეაქციაში შესვლას; 

12. ქიმიური და ფარმაცევტული ნარჩენების მართვასა და უტილიზაციაზე პასუხისმგებელ პირს ნიშნავს 

დირექტორი ბრძანებით; 

 

 

მუხლი  58. ადაპტირებული გარემოს მოწყობა და მართვა 

კოლეჯი ქმნის ადაპტირებულ გარემოს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

პროფესიულ სტუდენტთათვის განათლების მისაღებად და მათი სრულფასოვანი ინტეგრაციისათვის 

საზოგადოებაში. 

1. კოლეჯი უზრუნველყოფს გადაადგილების უნარშეზრუდული  პროფესიული სტუდენტების  შენობაში 

თავისუფალ გადაადგილებას. შენობაში, რომელშიც ფუნქციონირებს კოლეჯი შემოსვლა 

შესაძლებელია პანდუსით და ლიფტით.  გადაადგილების უნარშეზღუდულ პირებს თავისუფლად 

შეუძლიათ მივიდნენ აუდიოტორიებში. ხელმისაწვდომია ყველა სახის სერვისი (სანიტარული კვანძით 

სარგებლობა, ბიბლიოთეკით, კომპიუტერული კლასით სარგებლობა და სხვ.), რაც საჭიროა მათთვის 

შესაბამისი განათლების მისაღებად; 

2. კოლეჯის კედლებზე თვალსაჩინოდ გამოკრულია გადაადგილების უნარშეზუდული პირის 

აღმნიშვნელი ნიშანი, რომლის მიხედვითაც აღნიშნულ პირს შეუძლია დახმარების გარეშე დაადგინოს 

გადაადგილების მარშრუტი;  

3. კოლეჯის დაცვის თანამშრომელი ვალდებულია აღნიშნულ პირებს აღმოუჩინოს ყველანაირი 

დახმარება, რაც უზრუნველყოფს მათ შეუფერხებელ და კომფორტულ გადაადგილებას კოლეჯის  

შენობაში;  

4. კოლეჯის პროფესიული სტუდენტები და პერსონალი ინფორმირებულნი არიან, რომ თუ აღნიშნულ 

პირს, მათთვის სპეციალურად მოწყობილი პანდუსებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული 

უზრუნველყოფის მიუხედავად, მაინც დასჭირდება ---- დაუყოვნებლივ აღმოუჩინონ დახმარება; 

5. ზოგიერთ პროფესიულ პროგრამაზე განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

პროფესიული სტუდენტების დარეგისტრირებისას საჭიროების შემთხვევაში დაწესებულება 

ვალდებულია სამედიცინო სამსახურის ორგანიზებით გამართოს კონსულტაციები პროფესიულ 

სტუდენტთან და პრაქტიკის ობიექტთან, სასწავლო პროგრამის სრულფასოვნად ათვისების 

შესაძლებლობის არსებობისა და პირობების უზრუნველყოფის მიზნით; 

6. მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით, დირექტორი უფლებამოსილია დაადგინოს ამ წესისგან 

განსხვავებული წესები, რომლებიც უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასა და 

აუმჯობესებდეს მომსახურების პროცედურებსა და ფორმებს. 

 

 

მუხლი  59. კომუნიკაციების მართვა 

 

1. კომუნიკაციის მიზნით კოლეჯს აქვს ოფიციალური ელექტრონული ფოსტა 

 marneulicollege@gmail.com  

marneulisk@gmail.com   

mailto:marneulicollege@gmail.com
mailto:marneulisk@gmail.com
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რომლის მეშვეობითაც ახორციელებს კომუნიკციას პერსონალთან, სტუდენტებთან, პარტნიორებთან, სხვა 

დაინტერესებულ პირებთან; 

2. კონკრეტული ადრესატისათვის ამ ელექტრონული ფოსტით ინფორმაციის (დოკუმენტი, სიახლე, 

საორგანიზაციო შეტყობინება და სხვა)  გაგზავნის შემდეგ  კოლეჯი იხსნის პასუხისმგებლობას ამ 

ადრესატისათვის ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე; 

3. კოლეჯის მართვაში გამოიყენება თანამედროვე ტექნოლოგიები, მათ შორის, ელექტრონული 

საქმისწარმოების სისტემა eflow  და საგანმანათლებლო დაწესებულების ელექტრონული მართვის 

სისტემა (რეესტრი); 

4. საგანმანათლებლო დაწესებულების ელექტრონული მართვის  რეესტრში სწორი და სრულყოფილი 

ინფორმაციის დროულად შეტანაზე პასუხისმგებელი პირია დირექტორის მოადგილე; 

5. საგანმანათლებლო დაწესებულების ელექტრონული მართვის  რეესტრში ინფორმაციის ასახვას 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს კოლეჯის საქმისმწარმოებელი HR; 

 

მუხლი  60. ვებგვერდის და ფეისებუქგვერდის ადმინისტრირება 

 

1. კოლეჯს აქვს ოფიციალური ვებგვერდი (www.mcm.edu.ge), რომელიც  ასრულებს საკომუნიკაციო და  

საინფორმაციო ფუნქციას; 

2. კოლეჯის ვებგვერდზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ქართულ და რუსულ ენაზე;   

3. ვებგვერდზე  განთავსებულია  საკონტაქტო და სხვა საჭირო ინფორმაცია (მისია, მიზნები,  

სტრუქტურა, საგანმანათლებლო პროგრამის კატალოგი;  

4. კოლეჯის მიერ განხორციელებულ პროგრამებზე  ჩარიცხვის პროცედურები, მოსალოდნელი სწავლის 

შედეგები და მისანიჭებელი კვალიფიკაცია (არსებობის შემთხვევაში), სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებული აუცილებელი მოთხოვნები;  

5. ინფორმაცია პერსონალის შესახებ, ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი, დაწესებულების 

წლიური ანგარიშები, ხელმისაწვდომი სერვისები, სასწავლო და დასაქმების შესაძლებლობები და სხვ.); 

6. ვებგვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია დაწესებულებაში  სსსმ  პირებისთვის ხელმისაწვდომი 

მხარდაჭერის შესახებ; 

7. კოლეჯის ვებგვერდის ტექნიკურად მართვას და ინფორმაციის განახლებას ახორციელებს IT 

სპეციალისტი; 

8. კოლეჯის ვეგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელი პირია დირექტორის 

მოადგილე; 

9. კოლეჯის მარეგულირებელ დოკუმენტებში ცვლილების დროს დირექტორის მოადგილე 5 დღის 

ვადაში ამზადებს ამ ცვლილების ამსახველ მასალას ვეგვერდისათვის; 

10. საგანამანათლებლო პროგრამებში დამტკიცებული  ცვლილების შემთხვევაში სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი 5 დღის ვადაში ამზადებს ამ ცვლილების ამსახველ მასალას ვეგვერდისათვის; 

11. საკონტაქტო ინფორმაციაში დამტკიცებული  ცვლილების შემთხვევაში საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი 5 დღის ვადაში ამზადებს ამ ცვლილების ამსახველ მასალას 

ვეგვერდისათვის; 

12. პერსონალის  ცვლილების შემთხვევაში საქმისმწარმოებელი HR 5 დღის ვადაში ამზადებს ამ 

ცვლილების ამსახველ მასალას ვებგვერდისათვის; 

13. მომზადებული ცვლილების მასალა გადაეგზავნება დირექტორის მოადგილეს შესათანხმებლად; 

14. დადებითი შეფასების შემთხვევაში მასალა იგზავნება IT სპეციალისტთან; 

15. უარყოფითი შეფასების შემთხვევაში შემსრულებელს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად ეძლევა 3 დღე; 

http://www.mcm.edu.ge/
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16. დირექტორის მოადგილესთან შეთანხმებულ მასალას IT სპეციალისტი განათავსებს ვებგვერდზე 3 

დღის ვადაში; 

17. კოლეჯის ვეგვერდის ფუნქციონირებისათვის დომენი და ჰოსტინგი რეგისტრირებულია 

ლიცენზირებულ კომპანიაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

18. კოლეჯს აქვს ოფიციალური ფეისბუქგვერდი (მარნეულის კოლეჯი МАРНЕУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ), რომელიც 

ასრულებს საკომუნიკაციო, ინტერაქტიურ, სარეკლამო და საინფორმაციო ფუნქციას; 

19. კოლეჯის ფეისბუქგვერდს ტექნიკურად მართვას და ინფორმაციის განახლებას ახორციელებს IT 

სპეციალისტი; 

20. კოლეჯის ფეისბუქვერდზე განთავსებული ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელი პირია 

დირექტორის მოადგილე; 

 

 

მუხლი  61. ფინანსური რესურსის მართვა 

 

1. ამ დებულებით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების მიზნებისათვის კოლეჯს  აქვს  

ფინანსური რესურსი; 

2. კოლეჯის ფინანსური რესურსის მართვაზე პასუხისმგებელი პირია დირექტორი; 

3. კოლეჯის საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის ბუღალტრულ აღრიცხვას ახორციელებს ბუღალტერი 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

4. ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას ახორციელებს ბუღალტერი; 

5. კოლეჯის სასწავლო წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის პროექტს შეიმუშავებს ბუღალტერი და 

დირექტორის მოადგილე; 

6. საპროგნოზო ბიუჯეტის შემუშავება ეფუძნება შემდეგ მონაცემებს: 

 სავარაუდო წლიური შემოსავალი, რომელიც  იანგარიშება შემდეგი სქემის მიხედვით: 

 

 

პროგრამის სახელწოდება 

სტუდენტების 

რაოდენობა სასწავლო 

წლის მანძილზე 

პროგრამის 

გადასახადი ერთი 

სტუდენტისათვის 

ჯამი 

 
   

 

 სასწავლო წლის   ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი, რომელიც გაანგარიშდება ყველა 

საგანმანათლებლო  პროგრამის ბიუჯეტის ხარჯის  დაჯამებით; 

 

 საგანმნათლებლო პროგრამის ხარჯი იანგარიშება შემდეგი კომპონენტების გათვალისწინებით; 

 

ხარჯის დასახელება 

მასწავლებლის საათობრივი ანაზღაურება 

ნედლეული, მასალები 

ადმინისტრაციული ხარჯები  

საკანცელარიო და საოფისე ხარჯი 

კომუნალური  და საიჯარო ხარჯი 
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დიპლომის/დანართის გაცემა 

სასწავლო ვიზიტი და პრაქტიკის ორგანიზება 

პერსონალის განვითარება  

გაუთვალისწინებელი ხარჯები 

 

 

7. კოლეჯის სასწავლო წლის ბიუჯეტის შესრუელების ანგარიშს ადგენს ბუღალტერი საბუღალტრო 

დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით; 

 

 

 

მუხლი  62. მარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავება 

 

1. ამ დებულებით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების მიზნებისათვის კოლეჯი შეიმუშავებს 

და ამტკიცებს მარეგულირებელ დოკუმენტებს; 

2. კოლეჯის მარეგულირებელი დოკუმენტებია: 

 დებულება; 

 შინაგანაწესი; 

 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები; 

 საქმისწარმოების წესი ; 

 უსაფრთხოების დებულება; 

 ეთიკის კოდექსი 

3. მარეგულირებელი დოკუმენტების და ამ დოკუმენტებში ცვლილების პროექტს შეიმუშავებს  სამუშაო 

ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით: 

 დირექტორის მოადგილე; 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი; 

 სხვა პირი დირექტორის გადაწყვეტილებით; 

12. ჯგუფს ხელმძღვანელობს დირექტორის მოადგილე; 

13. მარეგულირებელ დოკუმენტში ცვლილების მიზეზი შესაძლოა იყოს: 

 ხარვეზის აღმოჩენა; 

 საკანონმდებლო ცვლილება; 

 სხვა გარემოება; 

14. მარეგულირებელ დოკუმენტში  ცვლილების ინიცირება შეუძლია: 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერს; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელს; 

15. მარეგულირებელ დოკუმენტში  ინიცირებული ცვლილების საჭიროებას ერთი კვირის ვადაში 

განსაზღვრავს  დირექტორის მოადგილე; 

16. სამუშაო ჯგუფი ცვლილების/ცვლილებების  პაკეტს ამზადებს ორი კვირის ვადაში; 

17. მომზადებული ცვლილების/ცვლილებების  პაკეტს სამუშაო ჯგუფი განიხილავს  შეხვედრაზე; 

18. სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებული ცვლილების/ცვლილებების პაკეტი აისახება შეხვედრის ოქმში და 

წარედგინება დირექტორს დასამტკიცებლად; 

19. დირექტორის მოადგილე უფლებამოსილია კონსულტაციისათვის მიმართოს კვლიფიციურ პირს ან 

ორგანიზაციას; 
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20. მარეგულირებელ დოკუმენტს და ამ დოკუმენტში შესატან ცვლილებას ამტკიცებს დირექტორი. 

 

 

მუხლი  63. ხელშეკრულების შემუშავება 

 

1. ამ დებულებით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების მიზნებისათვის კოლეჯი შეიმუშავებს 

ხელშეკრულებებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

2. კოლეჯის საქმიანობიდან გამომდინარე ხელშეკრუელებები არსებობს: 

 მომსახურების; 

 სასწავლო; 

 პრაქტიკის განხორციელების; 

 მიწოდების. 

3. კოლეჯის საქმიანობიდან გამომდინარე დამატებით არსებობს: 

 მემორანდუმი; 

 შეთანხმება. 

4. ხელშეკრულებას, მემორანდუმს და შეთანხმებას შეიმუშავებს  სამუშაო ჯგუფი შემდეგი 

შემადგენლობით: 

 დირექტორის მოადგილე; 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი; 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი; 

 სხვა პირი დირექტორის გადაწყვეტილებით; 

5. ჯგუფს ხელმძღვანელობს დირექტორის მოადგილე; 

6. დირექტორის მოადგილე უფლებამოსილია კონსულტაციისათვის მიმართოს კვლიფიციურ პირს ან 

ორგანიზაციას; 

თავი 9. მოქმედების ვადა 
 

მუხლი 64. დასკვნითი დებულება 

 

დებულება ძალაშია დირექტორის მიერ ხელმოწერიდან ახალი დებულების დამტკიცებამდე; 


