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თავი 1. ზოგადი დებულებები 

 

მუხლი 1. რეგულირების სფერო 

 

1. პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის 

(შემდგომში – პროგრამა) დამტკიცების და განხორციელების წესი (შემდგომში – წესი) ადგენს 

პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის 

შემუშავების, დამტკიცებისთვის და განხორციელებისათვის  აუცილებელ წესსა და პირობებს 

შპს მარნეულის კოლეჯში (შემდგომში -კოლეჯი). 
2. პროფესიული მომზადების პროგრამა არის პროგრამა, 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, რომელთან შესაბამისობაც დგინდება 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

მიერ განსაზღვრული მეთოდოლოგიით. 

3. პროფესიული გადამზადების პროგრამა არის პროგრამა, 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, რომელთან შესაბამისობაც დგინდება 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

მიერ განსაზღვრული მეთოდოლოგიით. 

4. კოლეჯი დამატებითი უფლების მოპოვების გარეშე უფლებამოსილია დადგენილი წესებით 

განახორციელოს პროფესიული მომზადების პროგრამა ან/და პროფესიული გადამზადების პროგრამა 

იმ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, რომლის განხორციელების უფლებაც მას 

ავტორიზაციის შედეგად აქვს მოპოვებული. 

5. იმ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, რომლის განხორციელების უფლებაც 

კოლჯს  ავტორიზაციის შედეგად არ აქვს მოპოვებული, პროგრამის განხორციელება შესაძლებელია 

მხოლოდ  უფლების მოპოვების გზით  დადგენილი წესების შესაბამისად;   

 

მუხლი 2. პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამის შემუშავება 

 

1. პროგრამის შემუშავების საფუძვლი შესაძლებელია გახდეს: 

ა) პროფესიის სტანდარტი; 

ბ) პროფესიულ-საგანმანათლებლო სტანდარტი; 

გ) მოდული/მოდულები; 

დ) საქართველოს კანონმდებლობით ან/და საქართველოს მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო 

ხელშეკრულებით ან/და სხვა საერთაშორისო აქტებით კონკრეტული სფეროს რეგულირებისთვის 

დადგენილი მოთხოვნები; 

ე) დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორ ISCO-08-ს ან/და საქართველოს ეროვნულ 

კლასიფიკატორი ეკონომიკური საქმიანობის სახეების შესახებ; 

2. პროგრამის შემუშავების საფუძველი ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული საფუძვლების გარდა 

შესაძლებელია გახდეს ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს პროგრამის შინაარსის 

განსაზღვრისთვის აუცილებელ ინფორმაციას. 
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3. ახალი  პროგრამის ინიცირება შეუძლია კოლეჯის  პერსონალს, დამსაქმებელს, სტუდენტს, 

კურსდამთავრებულს და სხვა დაინტერესებულ პირს; 

4. ინიციატორი წინადადებით მიმართავს დირექტორს; 

5. დირექტორი ქმნის პროგრამის დამატებაზე მომუშავე ჯგუფს, რომლის შემადგენლობაშიც შედის 

პასუხისმგებელი პირები: აკადემიური დირექტორი, დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების 

დარგში, ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი,  პრაქტიკის  მენეჯერი და შესაბამისი დარგის 

სპეციალისტი; 

6. სამუშაო ჯგუფს ხელმძღვანელობს აკადემიური დირექტორი; 

7. სამუშაო ჯგუფი ერთი კვირის ვადაში განსაზღვრავს კოლეჯის შესაძლებლობებს რისთვისაც ტარდება 

შემდეგი სამუშაო: 

8. კოლეჯის მატერიალურ/ტექნიკური რესურსის შესაბამისობის დადგენა - დირექტორის მოადგილე; 

9. კოლეჯის ადამიანური რესურსის შესაბამისობის დადგენა - დირექტორის მოადგილე; 

10. საჭიროების შემთხვევაში პარტნიორ ორგანიზაციებში პრაქტიკის ბაზაზე გამტარიანობის ანალიზი  - 

პრაქტიკის მენეჯერი; 

11. ჯგუფის მიერ ჩატარებული სამუშაო  აისახება აკადემიური დირექტორის სამსახურებრივ ბარათში; 

12. დირექტორის მიერ პროგრამის დამატებაზე უარის შემთხვევაში პროცესი  სრულდება; 

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

მუშაობს პროგრამის  პროექტზე რისთვისაც ტარდება შემდეგი სამუშაო: 

 პროგრამის ძირითადი დოკუმენტის შემუშავება (საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №59/ნ  "პროფესიული მომზადების პროგრამისა და 

პროფესიული გადამზადების პროგრამის შემუშავებისა და დამტკიცების წესის განსაზღვრის 

თაობაზე"); 

 პროგრამის განმახორციელებელი პირების შერჩევა; 

 საჭიროების შემთხვევაში,  პარტნიორ ორგანიზაციებში პრაქტიკის ბაზაზე გამტარიანობის 

განსაზღვრა; 

 პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო რესურსის განსაზღვრა; 

 პროგრამაზე მსმენელთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრა; 

14. სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებული პროგრამის პაკეტს ჯგუფის ხელმძღვანელი  წარუდგენს 

დირექტორს დასამტკიცებლად; 

15. დირექტორის მიერ პროგრამის დამტკიცების შესახებ გამოიცემა ბრძანება; 

16. პროგრამის ელექტრონული  განაცხადი  გაკეთდება  ელექტრონული   სისტემის მეშვეობით,  

პროგრამის დამტკიცების შემდეგ. რომლის შექმნის, მართვისა და ადმინისტრირების წესი მტკიცდება 

სამინისტროს მიერ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემის წარდგინების საფუძველზე. 

17. პროგამა და განაცხადი უნდა შეიცავდეს: 

ა) კოლეჯის  სახელწოდებასა და სამართლებრივ ფორმას; 

ბ) კოლეჯის  საიდენტიფიკაციო კოდს; 

გ) კოლეჯის  მისამართსა (იურიდიული და ფაქტობრივი) და საკონტაქტო ინფორმაციას 

(ტელეფონი და ელ. ფოსტის მისამართი); 

დ) კოლეჯის  საქმიანობის სფეროს, რომელიც განისაზღვრება ეკონომიკური საქმიანობის 

სახეების შესახებ საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის შესაბამისად; 

ე) პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის სახელწოდებასა და სახეს 

(პროფესიული მომზადების პროგრამა/პროფესიული გადამზადების პროგრამა); 

ვ) პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის ელექტრონულ ფორმას, 

რომელზეც შესრულებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა; 

ზ) პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების ადგილს; 

თ) მსმენელთა რაოდენობას (მოთხოვნილი რაოდენობის დასაბუთებით); 
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ი) ინფორმაციას პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის 

განმახორციელებელი ადამიანური რესურსისა (განათლების ან/და სამუშაო გამოცდილების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი) და პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების 

პროგრამის განხორციელებისთვის აუცილებელი მატერიალური რესურსის შესახებ; 

კ) ინფორმაციას პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის 

განხორციელებისთვის აუცილებელი სასწავლო რესურსის შესახებ; 

ლ) ინფორმაციას მსმენელის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ, პროგრამის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე, აგრეთვე უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემულ დასკვნას შენობა-ნაგებობის 

მდგრადობისა და სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ (უფლების მოპოვების შემთხვევაში); 

მ) დასაბუთებას პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის 

განხორციელების   საჭიროების შესახებ (უფლების მოპოვების შემთხვევაში); 

ნ) ინფორმაციას მსმენელის შერჩევისა და პროგრამაზე ჩარიცხვის პროცედურის შესახებ (უფლების 

მოპოვების შემთხვევაში); 

ო) ინფორმაციას საგანმანათლებლო საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების შესახებ 

(უფლების მოპოვების შემთხვევაში); 

პ) განაცხადს უნდა დაერთოს საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი. საფასური 

განისაზღვრება სამინისტროს მიერ. 

 

18. დამტკიცებული პროგრამა კოლოლეჯში ინახება მატერიალური სახით ან ელექტრონული ფორმით; 

 

 

მუხლი 3.  პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი 

 

1. პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე აპლიკანტთა რეგისტრაცია 

ცხადდება ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, რომლის ადმინისტრირებასაც ახორციელებს საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (შემდგომში – მართვის 

სისტემა). 

2. მიღება ცხადდება  ღია ან დახურული წესით. 

3. ღია წესით რეგისტრაციის გამოცხადების შემთხვევაში ელექტრონულ სისტემაში განთავსებული 

ინფორმაცია საჯარო და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. 

4. დახურული წესით რეგისტრაცია ცხადდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც კოლეჯს 

აქვს ხელშეკრულება სხვა იურიდიულ პირთან ან ადმინისტრაციულ ორგანოსთან, რომლის 

ფარგლებშიც უნდა უზრუნველყოს პირთა გარკვეული წრის პროფესიული მომზადება/პროფესიული 

გადამზადება.  

5. გამოცხადების მიზნით ელექტრონულ სისტემაში მითითებული უნდა იყოს: 

ა) კოლეჯის  სახელწოდება/ სამართლებრივი ფორმა/საიდენტიფიკაციო კოდი; 

ბ) კოლეჯის  იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართი; 

გ) კოლეჯის  საკონტაქტო ინფორმაცია (ელ-ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი); 

დ) პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის სახელწოდება; 

ე) პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის სახე 

(მომზადება/გადამზადება); 

ვ) პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის ხანგრძლივობა; 

ზ) პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა(ასაკი, 

განათლება და სხვ.); 

თ) პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის მოკლე აღწერა; 

ი) პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების ადგილი; 

კ) ადგილების ზღვრული რაოდენობა პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების 
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პროგრამაზე; 

ლ) ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე (მე-2/მე-3/მე-4/მე-5); 

მ) პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა; 

ნ) აპლიკანტთა რეგისტრაციის დაწყებისა და დასრულების თარიღები (რეგისტრაციის 

დაწყების/დასრულების თარიღი წინ უნდა უსწრებდეს სწავლის დაწყების თარიღს); 

ო) პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე სწავლის დაწყებისა და 

დასრულების თარიღები; 

პ) პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე მისაღები ადგილების 

რაოდენობა; 

ჟ) პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის სწავლის საფასური; 

რ) ინფორმაცია პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის დაფინანსების 

შესახებ; 

ს) მართვის სისტემის მიერ განსაზღვრული სხვა ინფორმაცია.  

6. აპლიკანტი პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე 

რეგისტრაციისათვის გადის ავტორიზაციას სპეციალურ ვებგვერდზე და რეგისტრირდება 

ელექტრონული განაცხადის მეშვეობით ან მიმართავს კოლეჯს,  რომელიც რეგისტრაციას 

ახორციელებს ელექტრონული სისტემის გამოყენებით. რეგისტრაციის დახურული  წესით 

გამოცხადების შემთხვევაში, აპლიკანტთა პროფესიული მომზადების/პროფესიული  გადამზადების 

პროგრამაზე რეგისტრაციას ახორციელებს კოლეჯის  ელექტრონული  სისტემის გამოყენებით; 

7. აპლიკანტის შერჩევის და ჩარიცხვის პროცესს არეგულირებს შპს მარნეულის კოლეჯის  

,,აპლიკანტების გასაუბრების/შერჩევის წესი“; 

8. კოლეჯი ვალდებულია შერჩევის პროცედურის დაწყებამდე არანაკლებ 3 სამუშაო დღით  ადრე, 

აპლიკანტს მიაწოდოს ინფორმაცია შერჩევის პროცედურის შესახებ; 

9. პროგრამაზე ჩარიცხვის შემთხვევაში აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს კოლეჯში პროგრამაზე სწავლის 

დაწყებამდე შემდეგი დოკუმენტაცია: 

 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. 

 

10. არასრულწლოვანი აპლიკანტის შემთხვევაში დამატებით წარმოსადგენია 

 

 დაბადების მოწმობა (დედანი უბრუნდება მფლობელს); 

 მშობლის/მეურვის  პირადობის დამადსტურებელი დოკუმენტი (დედანი უბრუნდება მფლობელს); 

 მეურვის არსებობის შემთხვევაში, მეურვეობის დამადსტურებელი დოკუმენტი (დედანი 

უბრუნდება მფლობელს); 

11. მოთხოვნილი დოკუმენტაციის  დაგვიანებით, ან არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში პირი 

არ ჩაირცხება პროგრამაზე; 

12. კოლეჯი  უზრუნველყოფს ჩარიცხვის უფლების მქონე პირისთვის მსმენელის სტატუსის მინიჭებას, 

რაც დასტურდება მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით. ინფორმაცია მსმენელის 
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სტატუსის მინიჭების შესახებ ელექტრონულ სისტემაში აისახება შესაბამის პროფესიულ 

მომზადების/პროფესიულ გადამზადების პროგრამაზე სწავლის დაწყებამდე. 

13. ჩარიცხვის პროცესის დასრულების შემდეგ თავისუფალი ადგილების არსებობის შემთხვევაში, 

კოლეჯი  უფლებამოსილია დაუკავშირდეს იმ აპლიკანტებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი იყვნენ 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე, მაგრამ კონკურსის გამო ვერ 

მოხვდნენ ჩარიცხვის უფლების მქონე პირთა სიაში. კოლეჯი  ვალდებულია ამ  კატეგორიის 

პირთათვის მსმენელის სტატუტის მინიჭება, ხელშეკრულების გაფორმება და ელექტრონულ 

სისტემაში ასახვა უზრუნველყოს შესაბამის პროგრამაზე სწავლის დაწყებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო 

დღის ვადაში. 

14. მსმენელთან გაფორმებული ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მას უწყდება მსმენელის 

სტატუსი, რაც კოლეჯის  მიერ აისახება ელექტრონულ სისტემაში 3 სამუშაო დღის ვადაში. 

 

მუხლი 4.  სერტიფიკატის გაცემა 

 

1. მსმენელს, რომელმაც აითვისა პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამა და 

დაადასტურა პროგრამით   განსაზღვრული სწავლის ყველა შედეგი გადაეცემა სახელმწიფოს მიერ 

აღიარებული სერტიფიკატი და დანართი, საჭიროების შემთხვევაში სერტიფიკატის დუბლიკატი; 

2. მსმენელის შეფასება ხდება შპს მარნეულის კოლეჯის  ,,სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი 

წესის“ შესაბამისად  (სტუდენტის/მსმენელის  შეფასების წესი) 

3. მსმენელს  უფლება აქვს გაასაჩივროს მიღებული შეფასება შპს მარნეულის კოლეჯის  ,,სასწავლო 

პროცესის მარეგულირებელი წესის“ შესაბამისად (სტუდენტის/მსმენელის/აპლიკანტის   შეფასების 

შედეგების გასაჩივრების წესი); 

4. სერტიფიკატი/სერტიფიკატის დუბლიკატი  არის მკაცრი აღრიცხვის ფორმა, რომელიც უნდა 

შეიცავდეს კანონმდებლობით დაადგენილ აღნიშვნებს და ინფორმაციას (საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის  ბრძანება №99/ნ); 

5. სერტიფიკატის გაცემის და აღრიცხვის პროცედურა რეგულირდება შპს მარნეულის კოლეჯის  

,,სასწავლო პროცესის რეგულირების წესით“   (მუხლი 35. მსმენელისათვის  ცოდნის  

დამადსტურებელი დოკუმენტის  გაცემის წესი); 

6. სერტიფიკატის დუბლიკატის  გაცემის და აღრიცხვის პროცედურა რეგულირდება შპს მარნეულის 

კოლეჯის  ,,სასწავლო პროცესის რეგულირების წესით“   (სტუდენტის/მსმენელისათვის 

კვალიფიკაციის/ცოდნის  დამადსტურებელი დოკუმენტის  დუბლიკატის გაცემის წესი). 

მუხლი 5.  დასკვნითი დებულება 

 

1. პროფესიული მომზადების და  პროფესიული გადამზადების პროგრამების დამტკიცებისა და 

განხორციელების წესი ძალაშია დირექტორის მიერ ხელმოწერიდან ახალი წესის  დამტკიცებამდე; 

2. ყველა ის დამგარი გარემოება, რაც არ რეგულირდება ამ წესით,  დარეგულირდება დირექტორის  

ბრძანებით ან/და  მოქმედი კანონმდებლობით; 

3. წესში  ცვლილების განხორცილება შესაძლებელია დირექტორის ბრძანების საფუძველზე; 

 

 

 


