
 

 

დამტკიცებულის შპს მარნეულის კოლეჯის  

დირექტორის 

2020 წლის 13 აგვისტოს    ბრძანება № 41 ით 

 
 

აპლიკანტების გასაუბრების/შერჩევის წესი 

 

მუხლი 1.  რეგულირების სფერო 

წინამდებარე წესი არეგულირებს  ,,პროფესიული ტესტირების ჩატარების თაობაზე“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №152/ნ-ის  მე-5 მუხლის მე-4 

პუნქტის შესაბამისად დარეგისტრირებული და შპს მარნეულის კოლეჯის დებულების 30-ე 

მუხლის შესაბამისად ტესტირების გარეშე დარეგისტრირებული აპლიკანტების გასაუბრებით 

ჩარიცხვის წესს და პროცედურას. 

მუხლი 2. გასაუბრებაში მონაწილეობის უფლება 

კოლეჯის მიერ ორგანიზებულ გასაუბრებაში მონაწილების უფლება აქვს სსიპ -განათლების 

მართვის საინფორმაციო სისტემაში რეგისტრირებულ აპლიკანტს, რომელიც დარეგისტრირდა იმ 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სადაც გამოცხადებული ადგილების  რაოდენობა 

მეტია იმ აპლიკანტთა რაოდენობაზე, ვინც აირჩია ეს პროფესიული საგანმანათლებლო  

პროგრამა და  შპს მარნეულის კოლეჯის დებულების 30-ე მუხლის შესაბამისად ტესტირების 

გარეშე დარეგისტრირებულ აპლიკანტებს; 

მუხლი 3. გასაუბრების მიზანი 

გასაუბრების მიზანია კოლეჯმა დაადგინოს აპლიკანტების წინარე ცოდნის, უნარების ან/და 

გამოცდილების გათვალისწინებით მისი მზაობა არჩეულ პროფესიულ პროგრამაზე სწავლასთან 

დაკავშირებით, პროგრამის წინაპირობების გადამოწმება, აპლიკანტების მიერ პროგრამაზე 

სწავლების ენის განსაზღვრა.  

მუხლი 4. სწავლების ენის განსაზღვრა 

აპლიკანტი, რომელმაც წინმსწრების განათლება მიიღო (რასაც ადასტურებს დოკუმენტურად) 

არჩეული პროფესიული პროგრამის განხორციელების ენაზე, ჩაირიცხება მის მიერ არჩეულ 

პროგრამაზე. 

აპლიკანტი რომელმაც წინმსწრების განათლება არ მიიღო (რასაც ადასტურებს დოკუმენტურად) 

არჩეული პროფესიული პროგრამის განხორციელების ენაზე, ჩაირიცხება ქართული ენის (A2/B1) 

მოდულზე; 

მუხლი 5. აპლიკანტის მზაობის განსაზღვრა 

კომისია უფლებამოსილია დაუსვას აპლიაკნტს  პროფორიენტაციის ხასიათის შეკითხვები, 

შეამოწმოს აპლიკანტის წინარე ცოდნა ან გამოცდილება პროგრამის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, დაადგინოს აპლიკანტის  მიერ შერჩეული პროგრამის და პროფესიის 

გააზრებული არჩევანი, დაადგინოს აპლიკანტის ინფორმირებულობა შემდგომი დასაქმების და 

კარიერული  განვითარების კუთხით. 

მუხლი 6. პროფესიული პროგრამის  წინაპირობების გადამოწმება 

კომისია ვალდებულია მიიღოს აპლიკანტისაგან ამომწურავი ინფორმაცია მის მიერ არჩეული 

პროფესიული პროგრამის წინაპირობებთან შესაბამისობის თაობაზე 

მუხლი 7. გასაუბრების პროცედურა 

 გასაუბრება ტარდება მარნეულის კოლეჯში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  2020 წლის 29 

მაისის  ბრძანება №01-227/ო  ,,სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) 
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გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“  

რეგულაციების დაცვით; 

 ნაკადის მართვის მიზნით გასაუბრებაზე  აპლიკანტების მიღება წარმოებს ეტაპობრივად, 

წინასწარ დადგენილ ვადებში; 

 თითოეული აპლიკანტისათვის გასაუბრების დრო შეადგენს საშუალოდ თხუთმეტი წუთი; 

 გასაუბრებას ატარებენ დირექტორის მიერ დამტკიცებული მიმღები კომისიის წევრები; 

 კოლეჯი ვალდებულია მიმღები კომისიის წევრებთან ერთად უზრუნველყოს გასაუბრებაზე 

აზერბაიჯანული, სომხური და რუსული ენის კომპეტენციის მქონე წევრების მონაწილეობა;  

 აპლიკანტთან გასაუბრების შედეგს კომისიის წევრი ასახავს  გასაუბრების შეფასების 

ფურცელში; 

 გასაუბრების შეფასების ფურცელს შეფასების პროცესამდე სულ მცირე 3 დღით ადრე 

ამტკიცებს მიმღები კომისია; 

 შეფასების ფურცელში გაიწერება მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, რომლის 

დაკმაყოფილებაც არის აპლიაკნტის არჩეულ პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხვის 

საფუძველი; 

 გასაუბრების დასრულების შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრების მიერ 

წარმოდგენილი შეფასების ფურცლების საფუძველზე ავსებს გასაუბრების შემაჯამაბელ ოქმს, 

რომელსაც ხელს აწერს კომისიის ყველა წევრი; 

 

მუხლი 8. გასაუბრების შედეგი 
 

აპლიკანტთან გასაუბრების და პროგრამის წინაპირობების შესაბამისობის ფაქტობრივი 

გარემოებების დადგენის შემდეგ,  მიმღები კომისია უფლებამოსილია მიიღოს ერთერთი 

გადაწყვეტილება: 

 აპლიკანტის მიერ არჩეულ პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხვა; 

 აპლიკანტის მიერ არჩეულ პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხვაზე უარი; 

 აპლიკანტის ჩარიცხვა ქართული ენის (A2/B1) მოდულზე;  

მუხლი 9. გასაუბრებაში მონაწილე აპლიკანტთა უფლება-მოვალეობები 

გასაუბრებაში მონაწილე აპლიკანტი ვალდებულია დროულად გამოცხადდეს გასაუბრებაზე და 

თან იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

გასაუბრებაზე არგამოცხადების შემთხვევაში, აპლიკანტი ვალდებულია წინასწარ აცნობოს 

კოლეჯს გამოუცხადებლობის  შესახებ; 

აპლიკანტი უფლებამოსილია კოლეჯთან შეთანხმებით მოითხოვოს დამატებითი გასაუბრება 

დადგენილ ვადებში; 

აპლიკანტი უფლებამოსილია კოლეჯთან შეთანხმებით (საჭიროების შემთხვევაში) მოითხოვოს 

დისტანციური გასაუბრება დადგენილ ვადებში; 

აპლიკანტი უფლებამოსილია გაასაჩივროს გასაუბრების შედეგები შპს მარნეულის კოლეჯის 

დებულების 28-ე მუხლით  დადგენილი წესით  (სტუდენტის/რეგისტრანტის  შეფასების 

შედეგების გასაჩივრების წესი); 

 

 

 


