
 
 

პატივცემულო სტუდენტო 

გვსურს გაცნობოთ, რომ  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის 2020  წლის 28 დეკემბრის ბრძანება № 121/ნ   ,, ფორმალური განათლების ფარგლებში 

მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ“  და მარნეულის კოლეჯის 

სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის საფუძველზე თქვენ შესაძლებლობა გეძლევათ ჩაითვალოთ 

და კანონიერი აღიარება გაუკეთოთ თქვენს მიერ ადრე მიღებულ ფორმალურ (სახელმწიფოს მიერ 

აღიარებულ რეჟიმში მიღებულ) განათლებას.  ამით დაზოგავთ დროს და რესურსს. შესაძლებლობა 

მოგეცემათ გაიღრმაოთ ცოდნა და აიმაღლოთ კვალიფიკაცია. 

წარმოგიდგენთ მარნეულის კოლეჯში  ფორმალური განათლების აღიარების წესს. გაეცანით 

ყურადღებით და დაინტერესების შემთხვევაში მიმართეთ კოლეჯის ადმინისტრაციას 

ელფოსტის მისამართი  marneulicollege@gmail.com  
ტელეფონი    599507188 
 

ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესი 

 

1. პირს უფლება აქვს მოითხოვოს ადრე მიღებული ფორმალური განათლება მხოლოდ მის მიერ 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით კოლეჯში პროფესიული სტუდენტის 

სტატუსის მოპოვების შემდეგ ერთი პროგრამის ფარგლებში მხოლოდ ერთხელ; 

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

განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

3. 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; 

4. კოლეჯის სტუდენტებს ინფორმაცია მათ მიერ ადრე მიღებული ფორმალური განათლების 

აღიარების შესაძლებლობის შესახებ მიეწოდება სწავლის დაწყებისას სტუდენტური გზამკვლევის 

მეშვეობით, რომელშიც გაიწერება აღიარების ზოგადი პრინციპები  და იმ პირთა მონაცემები, 

ვისთანც სტუდენტი შეძლებს  ამომწურავი ინფორმაციის მიღებას; 

5. ფორმალური განათლების აღიარების შესახებ სტუდენტისათვის ამომწურავი ინფორმაციის 

მიწოდებაზე პასუხისმგებელი პირია აკადემიური დირექტორი; 

6. ფორმალური განათლების აღიარების მსურველი უფლებამოსილია, მოითხოვოს ფორმალური 

განათლების აღიარება კოლეჯში დამატებითი გადასახადის გარეშე; 

7. საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული განათლების აღიარების მიზნით, 

პირი განცხადებით მიმართავს კოლეჯის დირექტორს; 

8. განცხადება უნდა  შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

ა) დაწესებულების დასახელებას; 

ბ) განმცხადებლის სახელსა და გვარს, ფაქტობრივ და იურიდიულ მისამართს; 

გ) განმცხადებლის ელექტრონული ფოსტის მისამართს; 

დ) განმცხადებლის ტელეფონის ნომერს; 

ე) განცხადების შევსების ადგილსა და თარიღს; 

ვ) მოთხოვნას, კერძოდ, მითითებას იმ მოდულებზე ან  სწავლის შედეგზე/შედეგებზე, რომლის 

აღიარებასაც ითხოვს განმცხადებელი; 

ზ) განმცხადებლის ხელმოწერას; 

თ) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას. 
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9. განცხადებას თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები: 

ა) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 

ბ) თუ აღიარების მსურველი წარმოდგენილია წარმომადგენლით, უფლებამოსილების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

გ) ფორმალური განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული 

სერტიფიკატი და მისი დანართი (ასეთის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 

შემთხვევაში)/უმაღლესი  ან პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო 

დოკუმენტი 

– დიპლომი და მისი დანართი/ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტი) 

ან 

მისი ნოტარიულად დამოწმებული ასლი, ან ცნობა, რომელიც ადასტურებს ფორმალური 

განათლების 

ფარგლებში მიღწეულ კონკრეტულ სწავლის შედეგებს; 

10. კოლეჯი  არ არის უფლებამოსილი განმცხადებელს მოსთხოვოს ზემოაღნიშნული  დოკუმენტაცია იმ 

სწავლის შედეგების აღიარების ნაწილში, რომელიც მიღწეულ იქნა კოლეჯში განხორციელებული 

ფორმალური განათლების ფარგლებში; 

11. განცხადების მიღებიდან 3 დღის  ვადაში საქმისმწარმოებელი/ადამიანური რესურსის 

მმართველი ამოწმებს განცხადების და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისობას ამ 

მუხლის მოთხოვნებთან. თუ განმცხადებელი დაწესებულებას არ წარუდგენს საქმის 

გადაწყვეტისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე რომელიმე დოკუმენტს, მას 

განესაზღვრება 7 დღის ვადა, რომლის განმავლობაშიც უნდა წარადგინოს შესაბამისი 

დოკუმენტაცია; 

12. თუ დადგენილ ვადაში განმცხადებელი არ წარადგენს შესაბამის დოკუმენტს, კოლეჯი 

უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება განცხადების განუხილველად დატოვების შესახებ; 

13. განცხადების წარმოებაში მიღებიდან 3 დღის ვადაში დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს 

ფორმალური განათლების  აღიარების კომისიას (სულ მცირე სამი წევრის ოდენობით) რომლის 

შემადგენლობაში შედის: 

 აკადემიური დირექტორი; 

 სასწავლო მენეჯერი; 

 პროფესიული პროგრამის ხელმძღვანელი; 

 საჭიროების შემთხვევაში პირი/ები, რომელსაც გააჩნია სწავლის შედეგების თავსებადობის 

დადგენის კომპეტენცია; 

14. კომისიის თავმჯდომარეს და მდივანს თავისი შემადგენლობიდან ირჩევენ კომისიის წევრები; 

15. კომისია უფლებამოსილია განიხილოს საკითხი, თუ მას ესწრება კომისიის წევრთა უმრავლესობა; 

16. კომისიის მიერ გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს დამსწრე წევრთა 

უმრავლესობა. ხმათა თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის ხმა; 

17. კომისიის გადაწყვეტილება აისახება კომისიის სხდომის ოქმში, რომელსაც ხელს აწერენ კომისიის 

თავმჯდომარე და მდივანი; 

18. კომისიის წევრი ვალდებულია განაცხადოს განმცხადებელთან არსებული ინტერესთა კონფლიქტისა 

და თვითაცილების შესახებ, შესაბამისი საფუძვლის მითითებით. ინტერესთა კონფლიქტად 

მიიჩნევა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 92-ე მუხლით დადგენილი 

გარემოების არსებობა; 

19. კომისის წევრის მიერ თვითაცილების შემთხვევაში, თუ კომისის წევრთა რაოდენობა სამზე 

ნაკლებია, დირექტორი უფლებამოსილია ბრძანებით დაამტკიცოს კომისიის ახალი წევრი; 

20. კომისია კენჭს უყრის თვითაცილების/აცილების შესახებ საკითხს. გადაწყვეტილების მიღებაში 

მონაწილეობას არ იღებს კომისიის ის წევრი, რომელმაც დააყენა თვითაცილება/რომლის მიმართაც 



 
 

დაყენებულია აცილება. კომისიის წევრი თვითაცილებულად/აცილებულად ითვლება კომისიის 

მიერ შესაბამისის გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან; 

21. კომისია 3 დღის ვადაში შეისწავლის შინაარსობრივად განმცხადებლის მიერ გავლილი პროგრამის 

ფარგლებში ათვისებულ  

 მოდულებს/სასწავლო კურსებს; 

 ცალკეულ სწავლის შედეგებს; 

 კრედიტების რაოდენობას; 

22. სწავლის შედეგების აღიარების შემთხვევაში პირს უღიარდება/ენიჭება იმ პროგრამით 

განსაზღვრული კრედიტების რაოდენობა, რომლის მიზნებისთვისაც მოხდა სწავლის შედეგების 

აღიარება. 

23. აკადემიური დირექტორი  ადგენს  კრედიტების აღიარების  სქემას, სადაც თვალსაჩინოდ არის 

ასახული  იმ პროგრამით განსაზღვრული კრედიტების რაოდენობა,  მოდულები/სასწავლო 

კურსები ან  ცალკეული სწავლის შედეგები, რომლის მიზნებისთვისაც მოხდა სწავლის შედეგების 

აღიარება. 

24. დასაშვებია მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება მოთხოვნილი პროგრამის მიზნებისათვის 

შემდეგ შემთხვევებში:  

ა) საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული და მიღწეული სწავლის შედეგები 

ერთნაირადაა ფორმულირებული ან ფორმულირებაში არსებობს მცირედი განსხვავება, 

რომელიც გამოწვეულია ენობრივი თავისებურებით ან/და სწავლის შედეგების განსხვავებული 

სტრუქტურირებით და ხელს არ უშლის მათ იდენტურად მიჩნევას. ამასთან, სწავლის შედეგები 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს შესაბამისი დონის აღმწერის გათვალისწინებით 

ერთმანეთთან  თავსებადია; 

ბ) მიღწეული სწავლის შედეგები ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს შესაბამისი დონის 

აღმწერის გათვალისწინებით აღემატება საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ 

სწავლის შედეგებს; 

25. თუ სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობა აღემატება კოლეჯის 

შესაბამისი პროგრამის/მოდულის/სწავლის შედეგის კრედიტების რაოდენობას, მაშინ დასაშვებია 

კრედიტების იმ რაოდენობის მინიჭება, რამდენსაც ითვალისწინებს განმცხადებლის მიერ არჩეული 

საგანმანათლებლო პროგრამა; 

26. თუ სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობა ნაკლებია კოლეჯის 

შესაბამისი პროგრამის/მოდულის/სწავლის შედეგის კრედიტების რაოდენობაზე, მაშინ დასაშვებია 

კრედიტების იმ რაოდენობის მინიჭება, რაც გაიარა სტუდენტმა; 

27. თუ განმცხადებლის მიერ გავლილი სწავლის შედეგის სახელწოდება და კრედიტების რაოდენობა 

ემთხვევა კოლეჯის შესაბამისი პროგრამის სწავლის შედეგის სახელწოდებასა და კრედიტების 

რაოდენობას, მაშინ კრედიტების ჩათვლა ხდება ავტომატურად; 

28. კომისია არ არის უფლებამოსილი განმცხადებლის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების 

დადასტურების მიზნით განახორციელოს მისი შეფასება; 

29. კომისია წარმოდგენილი განცხადებისა და დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ იღებს ერთ-ერთ 

შემდეგ გადაწყვეტილებას: 

ა) ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგის/შედეგების აღიარების 

შესახებ; 

ბ) ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგის/შედეგების აღიარებაზე 

უარის თქმის შესახებ. 

30. კომისიის გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული. მასში მითითებული უნდა იყოს ის 

სწავლის შედეგი/შედეგები, რომელთა აღიარებაც განხორციელდა ან რომელთა აღიარებაზეც  

განმცხადებელს ეთქვა უარი შესაბამისი დასაბუთებით; 



 
 

31. ფორმალური განათლების აღიარების კომისიის გადაწყვეტილება ეცნობება  პირს კომისიის მიერ, 

გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს მომდევნო 3 (სამი) სამუშაო დღისა; 

32. განმცხადებელს უფლება აქვს გაასაჩივროს კომისიის გადაწყვეტილება იფორმაციის მიღებიდან  3 

დღის ვადაში, რისთვისაც მიმართავს განცხადებით დირექტორს (განცხადებაში მიეთითება ის 

სწავლის შედეგები, რომლის შესახებაც გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს განმცხადებელი); 

33. განცხადების მიღებიდან 3 დღის ვადაში დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს სააპელაციო  კომისიას, 

რომლის შემადგენლობაშიც უნდა იყოს სულ მცირე სამი წევრი - საგანმანათლებლო პროგრამის 

შესაბამისი დარგის  წარმომადგენელი; 

34. სააპელაციო კომისია ამ მუხლით დადგენილი  მოთხოვნების დაცვით განიხილავს იმ სწავლის 

შედეგებს, რომელიც გაასაჩივრა განმცხადებლმა; 

35. კომისიის თავმჯდომარეს და მდივანს თავისი შემადგენლობიდან ირჩევენ სააპელაციო კომისიის 

წევრები; 

36. სააპელაციო კომისია უფლებამოსილია განიხილოს საკითხი, თუ მას ესწრება კომისიის წევრთა 

უმრავლესობა; 

37. სააპელაციო კომისიის მიერ გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს 

დამსწრე წევრთა უმრავლესობა. ხმათა თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის 

თავმჯდომარის ხმა; 

38. სააპელაციო კომისიის გადაწყვეტილება აისახება კომისიის სხდომის ოქმში, რომელსაც ხელს 

აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი; 

39. სააპელაციო კომისია უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება: 

ა) ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგის/შედეგების აღიარების 

შესახებ; 

ბ) ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგის/შედეგების აღიარებაზე 

უარის თქმის შესახებ. 

40. კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე კოლეჯის დირექტორის  მიერ გამოიცემა ბრძანება  

ფორმალური განათლების აღიარების შესახებ, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს: 

ა) კოლეჯის დასახელება; 

ბ) განმცხადებლის ვინაობა; 

გ) იმ საგანმანათლებლო პროგრამის/მოდულის/სასწავლო კურსის სახელწოდება, რომლის სწავლის 

შედეგები უღიარდა/სწავლის შედეგები არ უღიარდა პროფესიულ სტუდენტს; 

დ) აღიარებული/მინიჭებული კრედიტების რაოდენობა; 

ე) გადაწყვეტილების მიღების თარიღი და ადგილი; 

ვ) გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესი და ვადა 

41. ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებასთან 

დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების ვადა შეადგენს 1 თვეს განცხადების წარმოებაში 

მიღებიდან; 

42. განმცხადებელს უფლება აქვს გაასაჩივროს დირექტორის გადაწყვეტილება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად; 

43. მიღებული განათლების აღიარებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც არ არის 

განსაზღვრული წინამდებარე წესით, რეგულირდება დირექტორის ბრძანებით და მოქმედი 

კანონმდებლობთ. 
 


