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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, დამტკიცების და განხორციელების  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 (ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის გზით) 

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 განხორციელების უფლების მოპოვების მიზნით 

 

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,   სასწავლო მენეჯერი, პრაქტიკის  მენეჯერი და შესაბამისი დარგის სპეციალისტი, სხვა პირი 

დირექტორის გადაწყვეტილებით; 

6. სამუშაო ჯგუფს ხელმძღვანელობს აკადემიური დირექტორი; 

7. სამუშაო ჯგუფი ერთი კვირის ვადაში განსაზღვრავს პროგრამის განხოციელების უფლების მოპოვების 

მიზანშეწონილობას: 

 კოლეჯის მატერიალურ/ტექნიკური რესურსის შესაბამისობის დადგენა - დირექტორის მოადგილე; 

 კოლეჯის ადამიანური რესურსის შესაბამისობის დადგენა - დირექტორის მოადგილე; 

 საჭიროების შემთხვევაში პარტნიორ ორგანიზაციებში პრაქტიკის ბაზაზე გამტარიანობის ანალიზი  

- პრაქტიკის მენეჯერი; 

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

9. დირექტორის მიერ პროგრამის დამატებაზე უარის შემთხვევაში პროცესი  სრულდება; 

10. 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 და ხელშეკრულების გაფორმება; 

 პარტნიორ ორგანიზაციებთან პრაქტიკის შესახებ ხელშეკრუელების გაფორმება; 

 პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო რესურსის უზრუნველყოფა; 

 პროგრამაზე მსმენელთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრა; 

11. სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებული პროგრამის პაკეტს ჯგუფის ხელმძღვანელი  წარუდგენს 

დირექტორს დასამტკიცებლად; 

12. დირექტორის მიერ პროგრამის დამტკიცების შესახებ გამოიცემა ბრძანება; 

13. პროგრამის ელექტრონული  განაცხადი  გაკეთდება  ელექტრონული   სისტემის მეშვეობით,  

პროგრამის დამტკიცების შემდეგ, კანონმდებლობით დადგენილი  რეგულაციების შესაბამისად. 

14. 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); 

ი) ინფორმაციას პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის 

განმახორციელებელი ადამიანური რესურსისა (განათლების ან/და სამუშაო გამოცდილების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი) და პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების 
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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; 

მ) დასაბუთებას პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის 

განხორციელების   საჭიროების შესახებ ; 

ნ) ინფორმაციას მსმენელის შერჩევისა და პროგრამაზე ჩარიცხვის პროცედურის შესახებ; 

ო) ინფორმაციას საგანმანათლებლო საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების 

შესახებ; 

პ) განაცხადს უნდა დაერთოს საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი. საფასური 

განისაზღვრება სამინისტროს მიერ. 

 

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

 

 

მუხლი 3.  პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამის შემუშავება უფლების მოპოვების გარეშე, რეგისტრაციის გზით 

 

1. პროგრამის შემუშავების საფუძვლი შესაძლებელია გახდეს ის პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა ან მოდული/მოდულები, რომლის განხორციელების უფლებაც შპს მარნეულის კოლეჯს 

ავტორიზაციის შედეგად აქვს მოპოვებული. 

2. ახალი  პროგრამის ინიცირება შეუძლია კოლეჯის  პერსონალს, დამსაქმებელს, სტუდენტს, მსმენელს, 

კურსდამთავრებულს და სხვა დაინტერესებულ პირს; 

3. ინიციატორი წინადადებით მიმართავს დირექტორს; 

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

პასუხისმგებელი პირები: აკადემიური დირექტორი, დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების 

დარგში,   სასწავლო მენეჯერი, პრაქტიკის  მენეჯერი და შესაბამისი დარგის სპეციალისტი, სხვა პირი 

დირექტორის გადაწყვეტილებით; 

5. სამუშაო ჯგუფს ხელმძღვანელობს აკადემიური დირექტორი; 

6. სამუშაო ჯგუფი ორი კვირის ფარგლებში მუშაობს პროგრამის პროექტის მომზადებაზე; 

7. სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებულ პროგრამის პროექტს ბრძანებით ამტკიცებს დირექტორი; 

8. დირექტორის მხრიდან პროგრამის დამატებაზე უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში პროცესი 

შეწყდება; 

9. დამტკიცებული პროგრამის რეგისტრაციის მიზნით  ელექტრონულ განაცხადი  იტვირთება  

ელექტრონული სისტემის მეშვეობით; 

10. ელექტრონული განაცხადი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

 იურიდიული პირის სახელწოდებასა და სამართლებრივ ფორმას; 

 იურიდიული პირის საიდენტიფიკაციო კოდს; 

 იურიდიული პირის მისამართსა (იურიდიული და ფაქტობრივი) და საკონტაქტო ინფორმაციას 

(ტელეფონის ნომერი და ელფოსტის მისამართი); 

 პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის სახელწოდებასა (ქართულ 

და ინგლისურ ენებზე) და პროგრამის სახეს (პროფესიული მომზადების პროგრამა ან 

პროფესიული გადამზადების პროგრამა); 
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 პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის ელექტრონულ ფორმას, 

რომელზეც შესრულებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/კვალიფიციური 

ელექტრონული შტამპი; 

 პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების 

ადგილს; 

 მსმენელთა რაოდენობას (მოთხოვნილი რაოდენობის დასაბუთებით); 

 პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის პრაქტიკული 

კომპონენტის განხორციელებაში ჩართულ მეწარმე სუბიექტთან ან სახელმწიფო ორგანოსთან 

გაფორმებულ ხელშეკრულებას, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას თანამშრომლობის ფორმატის 

შესახებ, მათ შორის, რესურსების გამოყენების შესახებ, არანაკლებ პროგრამის განხორციელების 

ვადით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პრაქტიკული კომპონენტის განსახორციელებლად 

თავად ფლობს შესაბამის რესურსს; 

 შესაბამისი სახელმწიფო დარგობრივი მარეგულირებელი უწყების/ორგანოს პოზიციას 

პროფესიული მომზადების პროგრამის/პროფესიული გადამზადების პროგრამის თაობაზე, იმ 

შემთხვევაში, თუ დადგენილია გარკვეული რეგულაციები დარგობრივი უწყების მიერ; 

 დანართის სახით საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს. საფასური 

განისაზღვრება სამინისტროს მიერ; 

 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 

აპრილის №69/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „სწავლის სფეროების კლასიფიკატორით“ 

გათვალისწინებულ სწავლის სფეროს ვიწრო სფეროს კოდს; 

 ინფორმაციას იმ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ (პროგრამის 

სახელწოდება, მოდულის/მოდულების სახელწოდება და საიდენტიფიკაციო კოდი, სწავლის 

შედეგის დასახელება და რიგითი ნომერი), რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროფესიული 

მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამა; 

11. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

მიერ რეგისტრაციის შემთხვევაში კოლეჯი  უფლებამოსილია, განახორციელოს პროფესიული 

მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამა 3 წლის ადით; 

12. თუ  კოლეჯი  ამ 3 წლის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით, უზრუნველყოფს  შესაბამისის ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელებას, იგი უფლებამოსილია, შეუფერხებლად განახორციელოს შესაბამისი პროფესიული 

მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამაც. 

მუხლი 4.  პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამაში ცვლილების განხორციელება 

1.  პროგრამაში ცვლილების საფუძველია: 

 ხარვეზის აღმოჩენა; 

 ტექნიკური ხასიათის ცვლილება/ხარვეზის შესწორება; 

 პროგრამის შეფასების კვლევის შედეგები; 

 პროფესიულ სტანდარტში  შესული ან სხვა საკანონმდებლო ცვლილება; 

 მატერიალური ან სასწავლო რესურსის ცვლილება; 

 მასწავლებლის ცვლილება; 

 პროგრამის განხორციელების გაუმჯობესებისკენ მიმართული სხვა საჭიროება. 

2. პროგრამაში ცვლილების ინიცირება შეუძლია: 

 გარე მონიტორინგის სამსახურს; 

 პროგრამის მასწავლებელს; 

 აკადემიურ დირექტორს; 
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 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელს; 

3. გამოკვეთილი საჭიროებების და გარემოებების შესაბამისად აკადემიური დირექტორის   თაოსნობით 

იკრიბება ცვლილებაზე მომუშავე ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შედის:  

 აკადემიური დირექტორი; 

 სასწავლო მენეჯერი; 

 პროგრამის მასწავლებელი/ები; 

4. სამუშაო ჯგუფში აკადემიური დირექტორის გადაწყვეტილებით შესაძლოა  მოწვეული იყოს სხვა პირიც;  

5. ჯგუფს ხელმძღვანელობს აკადემიური დირექტორი; 

6. სამუშაო ჯგუფი განიხილავს გამოკვეთილ გარემოებას და განსაზღვრავს პროგრამაში ცვლილების 

საჭიროებას; 

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

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

დირექტორს დასამტკიცებლად;  

9. პროგრამაში  ისეთი ტიპის ცვლილების დროს როგორიცაა: 

 ტექნიკური ხასიათის ცვლილება/ხარვეზის შესწორება; 

 მატერიალური ან სასწავლო რესურსის ცვლილება; 

 მასწავლებლის ცვლილება; 

დირექტორი უფლებამოსილია დაამტკიცოს ცვლილება  სამუშაო ჯგუფის  შეკრების გარეშე,  

აკადემიური დირექტორის    ანგარიშის საფუძველზე; 

10. სამუშაო ჯგუფის  შეხვედრის ოქმის ან აკადემიური დირექტორის  ანგარიშის საფუძველზე 

დირექტორის მიერ პროგრამის ცვლილების/ცვლილებების დამტკიცების შესახებ გამოიცემა ბრძანება; 

11. ცვლილების/ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია  მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად წარედგინება 

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს თანდართული დოკუმენტაციით; 

12. კოლეჯი  ვალდებულია  

ა) პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებაში ჩართული მეწარმე სუბიექტის ან 

სახელმწიფო ორგანოს ცვლილების ან დამატების შემთხვევაში   წარადგინოს ახალ პარტნიორ 

იურიდიულ პირთან გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას 

თანამშრომლობის ფორმატის შესახებ; 

ბ) პროგრამის განმახორციელებელი პირის/პირების ცვლილების შემთხვევაში   წარადგინოს მათი 

განათლების ან/და სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი და მათთან 

გაფორმებული ხელშეკრულება; 

გ) პროგრამის სახელწოდების, მოცულობის, განხორციელების ადგილის ან სწავლის 

შედეგის/შედეგების ცვლილების შემთხვევაში  წარადგინოს განახლებული პროგრამა. 

 

13. ცვლილების/ცვლილებების შემთხვევაში, კოლეჯი  ვალდებულია, ცენტრს აცნობოს ცვლილების 

შესახებ მსმენელთა ახალი ნაკადის მიღების გამოცხადებამდე 30 სამუშაო დღით ადრე; 

14. კოლეჯი  უფლებამოსილია, პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის გაუქმების ან 

პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტიდან იმ კვალიფიკაციის ამოღების შემთხვევაში, რომლის 

ფარგლებშიც მომზადებულია პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამა, 

შესაბამის პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელებს დაასრულებინოს სწავლა. აღნიშნულ პროგრამაზე 

კოლეჯი  ვეღარ მიიღებს ახალ მსმენელებს; 

15. პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის შეცვლის შემთხვევაში, კოლეჯი  პროგრამაზე შემდეგი 

მიღების გამოცხადებამდე ვალდებულია, უზრუნველყოს პროფესიული მომზადების/პროფესიული 

გადამზადების პროგრამის შეცვლილ პროფესიულ საგანმანათლებლო სტანდარტთან შესაბამისობა. 
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კოლეჯი  უფლებამოსილია, მსმენელებს სწავლა დაასრულებინოს იმ პროგრამაზე, რომელზეც ისინი 

ჩაირიცხნენ, ხოლო ახალი მსმენელები მიიღოს შეცვლილ პროგრამაზე. 

 

მუხლი 5. პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამის გაუქმება 

 

1. პროგრამის გაუქმების მიზეზი შესაძლოა იყოს: 

 კვალიფიკაციების  ეროვნულ ჩარჩოში შესაბამისი კვალიფიკაციის გაუქმება; 

 პროგრამის არარენტაბელობა; 

 პროფესიულ დაწესებულებათა ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება; 

 ავტორიზაციის ვადის გასვლა. 

 

2. პროგრამის გაუქმების ინიცირება შეუძლია: 

 დირექტორს; 

 აკადემიურ დირექტორს; 

 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; 

მუხლი 6.   პროფესიული  მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამებზე  მსმენელთა  კონტინგენტის განსაზღვრა; 

 

1. პროგრამებზე მსმენელთა კონტინგენტის განსაზღვრაზე პასუხისმგებელი პირია აკადემიური 

დირექტორი; 

2. აკადემიური დირექტორი განსაზღვრავს კონტიგენტს პროგრამების მიხედვით და წარუდგენს 

დირექტორს დასამტკიცებლად; 

3. დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას საგანმანათლებლო პროგრამებზე მსმენელთა კონტინგენტის 

განსაზღვრის თაობაზე; 

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

პრაქტიკის ობიექტზე მსმენელების  გამტარიანობის ცვლილება, სხვა გარემოებები; 

5. კონტიგენტის ცვლილების შესახებ ინფორმაცია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად 

წარედგინება სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს თანდართული 

დოკუმენტაციით. 

6. კოლეჯში მსმენელთა 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 ---  მსმენელების  რაოდენობა 

თეორიულ სამეცადინეო ოთახში გაიანგარიშება შემდეგი პრინციპით: 

 ყოველ მსმენელზე  სამუშაო ადგილების რაოდენობა; 

 კონკრეტული პროგრამით განსაზღვრული ინვენტარი და აღჭურვილობა; 
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 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 მსმენელთა  სამუშაო ადგილების ორმაგი, ხოლო ორ ცვლაში 

მუშაობის გათვალისწინებით ოთხმაგი რაოდენობა დაიტვირთოს. 

 

8.     C და B   გარემო/პრაქტიკისათვის განკუთვნილი სივრცე  ---  მსმენელების რაოდენობა პრაქტიკის  

ოთახში გაიანგარიშება შემდეგი პრინციპით: 

 ყოველ მსმენელზე  სასწავლო გარემოში სამუშაო ადგილების რაოდენობა; 

 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 მსმენელმა  შეძლოს სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ  პრაქტიკულ 

მეცადინეობაზე დასწრება შეუფერხებლად. 

9. პრაქტიკის ობიექტი  ---  კონკრეტულ პროგრამაზე  მსმენელების  ზღვრული რაოდენობა  

განისაზღვრება  ასევე  პრაქტიკის ობიექტთან (ობიექტებთან) გაფორმებული ხელშეკრულების 

საფუძველზე, მსმენელების იმ მაქსიმალური რაოდენობის გათვალისწინებით, რაც პრაქტიკის 

ობიექტს შეუძლია მიიღოს პროგრამის განხორციელების  მანძილზე. 

მუხლი 7 . პროფესიული მომზადების და გადამზადების  პროგრამის ღირებულების  

განსაზღვრა; 

 

1. პროგრამის ღირებულებას განსაზღვრავს კოლეჯის ბუღალტერი; 

2. პროგრამის ღირებულება განისაზღვრება  ამ პროგრამის შემადგენელი კომპონენტების 

ღირებულების ერთობლიობით; 

3. ღირებულების დადგენის მიზნებისათვის  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; 

 პროგრამით განსაზღვრული მასალა და ნედლეული; 

 კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯები (გათვლილია  კოლეჯში აქტიურ სასწავლო 

ჯგუფებზე გადანაწილებით); 

 სერტიფიკატის და დანართის გაცემა; 

 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  (პროგრამის განვითარების, კოლეჯის ინფრასტრუქტურის, სასწავლო და 
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ადმინისტრაციული აღჭურვილობის,  ავტორიზაციის/პროგრამის დამატების  გადასახადის  და 

კოლეჯის განვითარების სხვა  მიზნებისათვის). 

4. პროგრამის  განხორციელების სრული ღირებულებიდან გაინგარიშება  თითოეული მსმენელის  

სწავლის გადასახადი ამ პროგრამაზე   ადგილების ზღვრული ოდენობის  შესაბამისად; 

5. დირექტორის მიერ დამტკიცებული  პროგრამის ღირებულება (სწავლის გადასახადი)  აისახება  

მომსახურების/სასწავლო მომსახურების ხელშეკრულებაში და არ იცვლება ამ პროგრამის 

დასრულებამდე; 

 

მუხლი 8.  პროგრამაზე რეგისტრაციის  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 – 

ელექტრონული 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 

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 
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შესახებ; 

ს) ელექტრონული  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. პროგრამაზე მიღების გამოცხადებაზე პასუხისმგებელი პირია აკადემიური დირექტორი; 

8. პროგრამაზე მიღების გამოცხადების და შერჩევის პროცედურების ვადები მტკიცდება დირექტორის 

ბრძანებით. 

 

 

მუხლი 9.  პროგრამაზე შერჩევის  წესი 

 

 

1. აპლიკანტის შერჩევა მოიცავს  ორ ეტაპს - 1) დოკუმენტაციის შემოწმება და პროგრამის 

წინაპირობებთან შესაბამისობის დადგენა და  2) მოტივაციური გასაუბრება; 

2. დოკუმენტაციის შემოწმებას ახორციელებს კოლეჯის საქმისმწარმოებელი/ადამიანური რესურსის 

მმართველი; 

3. პროგრამის წინაპირობებთან შესაბამისობის დადგენის შემდეგ  მოტივაციურ გასაუბრებას  აწარმოებს 

კოლეჯის  შესაბამისი პროგრამის  მასწავლებელი ან დარგის წარმომადგენელი; 

4. მოტივაციური გასაუბრება ტარდება თითოეული პროგრამისათვის ცალცალკე; 

5. მოტივაციური გასაუბრება ტარდება ქართულ ენაზე; 

6. მოტივაციური გასაუბრების დღე/დღეები  მტკიცდება დირექტორის ბრძანებით;   

7. თითოეულ აპლიკანტს მოტივაციური  გასაუბრებისას აფასებს  სულ მცირე 3  პირი; 

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

აპლიკანტს მიაწოდოს ინფორმაცია შერჩევის პროცედურის შესახებ სატელეფონო ან ელექტრონული 

ფოსტის მეშვეობით; 

9. აპლიკანტებთან მოტივაციური გასაუბრება ტარდება  შეფასების ინსტრუმენტის გამოყენებით 

(დანართი N1); 

10. აპლიკანტთა   შეფასება   არის   დიფერენცირებული; 

11. აპლიკანტის შეფასების ქულათა საბოლოო რაოდენობა გაიანგარიშება 3 შემფასებელი პირის მიერ 

მიღებული შედეგების    გასაშუალებით; 

12. გასაუბრების  ხანგრძლივობა, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მაქსიმალური ქულების რაოდენობა 

და გასაუბრების ფორმა (დისტანციური/არადისტანციური) დგინდება შეფასების ინსტრუმენტით; 

13. მოტივაციური გასაუბრების შედეგები (შეფასების ქულათა საბოლოო რაოდენობა ) აისახება 

რეიტინგულ სიაში პროგრამების მიხედვით, სადაც აპლიკანტები გადანაწილდებიან მოპოვებული 

ქულების კლებადობის მიხედვით; 

14. თუ აპლიკანტი ინსტრუმენტით დადგენილი მინიმალური ქულების რაოდენობაზე  ნაკლები ქულით 

შეფასდა, აღნიშნული ხდება აპლიკანტისთვის ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი; 

15. კონკურსის არსებობის შემთხვევაში ჩარიცხვის უფლება ენიჭება იმ აპლიკანტს, რომელმაც  

რეიტინგული სიის მიხედვით მოიპოვა ქულათა მეტი რაოდენობა; 

16. შეფასების შედეგების  მტკიცებულებები ინახება კოლეჯში სამი წლის ვადით;  
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მუხლი 10.  პროგრამაზე  ჩარიცხვის   წესი 

 

 

1. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებისა და გასაუბრების  შედეგების გათვალისწინებით შედგენილ 

რეიტინგულ სიებს აკადემიური დირექტორი წარუდგენს  კოლეჯის დირექტორს, რომლის 

საფუძველზეც პროგრამაზე არსებული ადგილების ზღვრული ოდენობის გათვალისწინებით 

გამოიცემა ბრძანება აპლიკანტის პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ; 

 

2. პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლების მოპოვების 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 (დედანი უბრუნდება მფლობელს);  

 უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში - კანონმდებლობიტ განსაზღვრული განათლების 

აღიარების დოკუმენტი (აპლიკანტი შეიძლება ჩაირიცხოს პროგრამაზე იმ პირობით, რომ სწავლის 

დაწყებიდან ერთი თვის ვადაში წარმოადგენს აღნიშნულ დოკუმენტს, რისი წარმოუდგენლობაც, ან 

ისეთი დოკუმენტის წარმოდგენა, რაც გამორიცხავს პროგრამის წინაპირობებთან შესაბამისობას 

გახდება სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი); 

 საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში. 

 

3. 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); 

4. მოთხოვნილი დოკუმენტაციის  დაგვიანებით, ან არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში პირი 

არ ჩაირცხება პროგრამაზე; 

5. დოკუმენტაციის წარმოდგენა შესაძლებელია მატერიალური და ელექტრონული (კოლეჯის 

ოფიციალურ ელფოსტაზე  marneulicollege@gmail.com ;  info.marneulicollege@gmail.com)  ფორმით; 

6. კოლეჯი  უზრუნველყოფს ჩარიცხვის უფლების მქონე პირისთვის მსმენელის სტატუსის მინიჭებას 

(დირექტორის ბრძანება), რაც დასტურდება მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით. 

ინფორმაცია მსმენელის სტატუსის მინიჭების შესახებ ელექტრონულ სისტემაში აისახება შესაბამის 

პროფესიულ მომზადების/პროფესიულ გადამზადების პროგრამაზე სწავლის დაწყებამდე. 

7. 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. 

8. მსმენელთან გაფორმებული ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მას უწყდება მსმენელის 

სტატუსი, რაც კოლეჯის  მიერ აისახება ელექტრონულ სისტემაში დადგენილ  ვადებში; 

mailto:marneulicollege@gmail.com
mailto:info.marneulicollege@gmail.com
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მუხლი 11. სასწავლო პროცესის ორგანიზება 

1. სასწავლო პროცესის   დაგეგმვის და განხორციელების  პროცესს  ხელმძღვანელობს აკადემიური 

დირექტორი; 

2. სასწავლო პროცესი წარიმართება დამტკიცებული პროგრამებისთვის გაწერილი  სასწავლო 

გეგმების შესაბამისად; 

3. სასწავლო გეგმების საფუძველზე  სწავლის დაწყებამდე  აკადემიური დირექტორი შეიმუშავებს 

სასწავლო კალენდარს (ვადებში გაწერილი სასწავლო გეგმა); 

4. სასწავლო კალნდარზე დაყრდნობით აკადემიური დირექტორი  ამზადებს სამეცადინეო ცხრილს; 

5. პროგრამაზე  სწავლებას განახორციელებს მასწავლებელი/ები; 

6. სწავლების განხორციელების ფორმებია: აუდიტორული (პირსიპირ),  დისტანციური 

(ელექტრონული კომუნიკაციის გამოყენებით) და შერეული (პირისპირ და დისტანციური); 

7. დისტანციური სწავლება ითვალისწინებს სასწავლო პროცესის ელექტრონული საკომუნიკაციო 

სისტემის გამოყენებით წარმართვას; 

8. დისტანციური სწავლება შესაძლებელია განხორციელდეს შერეული მეთოდით. ეს არის მეთოდი, 

რომელიც  მიზნად ისახავს როგორც დისტანციური  ასევე პირისპირ სწავლების კომბინაციის 

გამოყენებას; 

9. სწავლების ელექტრონული სისტემა უნდა იძლეოდეს შესაძლებლობას უზრუნველყოფილი იყოს 

სწავლის შედეგებზე გასვლა;  

10. კოლეჯი ვალდებულია მსმენელებს  დაეხმაროს ყველა იმ აპლიკაციის მიწოდებასა და შესაბამისი 

პროცედურებით თავიანთ ელექტრონულ მოწყობილებებში ასახვაში, რომელსაც იყენებს 

ელექტრონული სწავლების პროცესში.  
11. კოლეჯი უზრუნველყოფს სწავლების პროცესის დაგეგმვაში და განხორციელებაში ჩართული 

პერსონალის გადამზადებას და ყველა ტექნიკური საშუალებით აღჭურვას, რაც საჭიროა 

მიმდინარე პერიოდში დაგეგმილი ელექტრონული სწავლების ეფექტიანად 

განხორციელებისათვის; 

12. ელექტრონული სწავლების/შეფასების ფორმები, რაც ხორციელდება სასწავლო პროცესში, ასევე 

ელექტრონულად შექმნილი  მტკიცებულების ფორმები,  უნდა იყოს ასახული საგანამანათლებლო 

პროგრამაში; 

13. ელექტრონული სწავლების პროცესში დაცული უნდა იყოს პერსონალური მონაცემების დაცვის 

პრინციპი. პროფესიული მასწავლებელი  ვალდებულია წინასწარ მოახდინოს მსმენელთა 

ინფორმირება, რომ ხორციელდება  ჩაწერა. ჩანაწერი შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 

მხოლოდ კოლეჯის შიდა  მოხმარებისათვის (მონიტორინგი და ხარისხის კონტროლი). 

 

მუხლი 12.   სასწავლო  პროცესის საჭირო მასალითა და ნედლეულით უზრუნველყოფა 

 

1. პროგრამის განხორციელებისა და ადმინისტრირების პროცესს საჭირო მასალებით/რესურსით 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირია დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში; 

2. პროგრამის  განმახორციელებელ   პირზე  მასალის გაცემას და აღრიცხვას აწარმოებს 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი;  

3. პერსონალზე  ადმინისტრაციული საქმიანობისათვის განკუთვნილი  მასალის გაცემას და აღრიცხვას 

აწარმოებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი;  
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4. მასალის გაცემის ფაქტი  ფორმდება მასალა-ნედლეულის ხარჯვის ტაბელზე, სადაც აღინიშნება 

თარიღი, გაცემული რესურსის სახელწოდება და რაოდენობა; 

5. მასალის გადაცემის ფაქტს ხელმოწერით ადასტურებს მიმღები პირი  (ადმინისტრაციის 

თანამშრომელი და მასწავლებელი); 

6. მასალა-ნედლეულის მარაგებისათვის კოლეჯის ტერიტორიაზე  გამოყოფილია საკეტით აღჭურვილი 

სათავსო, რომელზეც პასუხისმგებელია და რომლის კონტროლიც ევალება საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერს; 

7. პროგრამის განხორციელების მიზნებისათვის საჭირო მასალის და სხვა რესურსით მომარაგების 

მიზნით პროგრამის კოორდინატორი  მიმართავს წერილობით დირექტორის მოადგილეს 

ადმინისტრრების დარგში; 

მუხლი  13. მსმენელის   შეფასების ინსტრუმენტის ვალიდაციის წესი 

 

1. პროგრამის ფარგლებში მსმენელის სწავლის შედეგების შეფასებას აწარმოებს მასწავლებელი; 

2. მსმენელის სწავლის შედეგების შეფასება ტარდება  სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ  ვადებში; 

3. შეფასებამდე ინსტრუმენტი გადის  ვალიდაციის პროცესს; 

4. შეფასების ინსტრუმენტის ვალიდაციის პროცესს ხელმძღვანელობს სასწავლო მენეჯერი; 

5. სასწავლო მენეჯერი ამოწმებს შეფასების ინსტრუმენტის პროგრამასთან  შესაბამისობას და 

მეთოდოლოგიურ კონსულტირებას უწევს მასწავლებელს; 

6. პროფესიული განათლების მასწავლებლი პროგრამის  დაწყებამდე ორი კვირით ადრე სასწავლო 

მენეჯერს  შესათანხმებლად წარუდგენს   მსმენელის სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტს/ებს  

ან  უკვე არსებულ ინსტრუმენში შესატან ცვლილების პროექტს.  

7. ვალიდაციის პროცესში სასწავლო მენეჯერთან ერთად მონაწილეობს შესაბამისი მოდულის  დარგის 

სპეციალისტი, რომელიც ამოწმებს შეფასების ინსტრუმენტის მოდულთან შესაბამისობას 

შინაარობრივი მიმართულებით; 

8. მსმენელის სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტში ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში 

მასწავლებელს  ეძლევა ერთი კვირის ვადა ხარვეზის აღმოსაფხვრელად; 

9. სასწავლო მენეჯერთან  შეთანხმებული   მსმენელის სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტი  

(მათ შორის განმეორებითი შეფასების) ინახება მასწავლებლის ან პროგრამის პორტფოლიოში; 

10. შეთანხმებული ინსტრუმენტი (მათ შორის განმეორებითი შეფასების) აღირიცხება შეფასების 

ინსტრუმენტების  სარეგისტრაციო ჟურნალში, რომელსაც აწარმოებს სასწავლო მენეჯერი; 

11. შეფასების განმეოებით განხორციელების შემთხვევაში ინსტრუემნტი ითვლება შეთანხმებულად  თუ 

არ დადგა მასში ცვლილების შეტანის აუცილებლობა; 

მუხლი  14. პრაქტიკის ორგანიზება 

 

1. პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტი ხორციელდება  კოლეჯის პარტნიორ დაწესებულებებში 

ოფიციალური ხელშეკრუელების/მემორანდუმის საფუძველზე; 

2. პრაქტიკის ხელშეკრულებაში/მემორანდუმში სავალდებულოდ გაიწერება: 

 ორივე ორგანიზაციის მზაობა მსმენელების  პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელბასთან 

დაკავშირებით; 

 მხარეთა უფლება-მოვალეობები; 

 მხარეთა შორის კოორდინაციის საკითხები; 

 მსმენელის შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის გარანტიები; 
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 მისაღები მსმენელების ზღვრული რაოდენობა; 

 განსახორციელებელი სწავლის შედეგების ჩამონათვალი; 

 პროგრამით განსაზღვრული სხვა მოთხოვნები. 

 

3. კომუნიკაციას კოლეჯსა და პარტნიორ ორგანიზაციებს შორის  უზრუნველყოფს პრაქტიკის 

მენეჯერი; 

4. მსმენელსა და პრაქტიკის ორგანიზაციებს შორის კომუნიკაციას  უზრუნველყოფს  პრაქტიკის 

მენეჯერი; 

5. ყოველი ჯგუფის გაგზავნამდე  სულ მცირე 5 დღით ადრე პრაქტიკის  მენეჯერი ამზადებს და 

ათანხმებს პრაქტიკის ორგანიზაციასთან პრაქტიკის შეთანხმების დოკუმენტს, რომელშიც 

გაიწერება: მსმენელების სახელობითი სია, სწავლის შედეგი, საათების რაოდენობა და სხვა; 

6. პრაქტიკის ხელშეკრულების პირობების შესრულებას მონიტორინგს უწევს პრაქტიკის მენეჯერი; 

7. პარტნიორ დაწესებულებაში კოლეჯის მსმენელებს  ზედამხედველობას და კოორდინაციას  უწევს 

პრაქტიკის ინსტრუქტორი/პრაქტიკის მენეჯერი; 

მუხლი  15.  მსმენელის  შეფასების წესი  

 

1. პროგრამის ფარგლებში მოქმედი შეფასების მეთოდების და შეფასებასთან დაკავშირებული 

რეგულაციების შესახებ მსმენელს ინფორმაციას აწვდის მასწავლებელი პროგრამის  დაწყებისთანავე; 

2. მასწავლებელი მიაწვდის  მსმენელს შემდეგ ზოგად ინფორმაციას: 

 სწავლის შედეგების შეფასების ზოგადი წესი; 

 განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასების ფორმა; 

 გეგმიური და განმეორებითი შეფასების შესაძლებლობა;  

 მსმენელის მიერ შექმნილი მტკიცებულების  განკარგვის წესი; 

 მსმენელის მიერ შეფასების შედეგის გასაჩივრების შესაძლებლობა და წესი; 

 სწვლის შედეგების შეფასების მიმართულება (გმოკითხვა, დაკვირვება, მტკიცებულების წარდგენა); 

4. შეფასებამდე სულ მცირე ორი კვირით ადრე მასწავლებელი მიაწვდის მსმენელს შემდეგ ინფორმაციას 

ბეჭდური ფორმით ( ინფორმირებულობის უწყისი) ან ელექტრონული ფოსტით: 

 პროგრამის  ფარგლებში მისაღწევი სწავლის შედეგები; 

 სწავლის შედეგების დადასტურების მიმართულება და ინსტრუმენტი (ტესტი,  პრაქტიკული 

დავალება, სიმულაცია, ზეპირი შეკითხვები, ინტერვიუ, პროექტის მომზადება და სხვა); 

 შეფასების თარიღი და დრო; 

 განმეორებითი შეფასების თარიღი; 

5. არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

6. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით. 

7. 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; 

8. შეფასების მეთოდი/მეთოდები (მათ შორის დისტანციური ან/და აუდიტორული) გაწერილია 

პროგრამაში; 

9. ნებისმიერი შეფასების ფორმატი უნდა აკმაყოფილებდეს სანდოობის,  ვალიდურობის, 
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სტანდარტულობის, პრაქტიკულობის, გამჭვირვალობის პირობებს; 

10. ზეპირი გამოკითხვის და დაკვირვებით შეფასების დროს შეფასების ფურცლის გარდა მტკიცებულებად 

იქმნება პროცესის ამსახველი ვიდეო/აუდიო ჩანაწერი, ფოტო მასალა  ან  შეფასების პროცესს 

დამკვირვებლის სტატუსით ესწრება სხვა მასწავლებელი/სასწავლო მენეჯერი;  

11. მსმენელი რომელიც  პროგრამის განხორციელების პროცესში არ დაესწრება არცერთ მეცადინეობას არ 

დაიშვება შეფასების პროცესზე; 

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

შემთხვევაში ან არგამოცხადების შემთხვევაში, მსმენელს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის 

შედეგების განმეორებითი შეფასება სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ ვადებში დამატებითი 

გადასახადის გარეშე;    

13. მსმენელის  პორტფოლიოს წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირია პროგრამის კოორდინატორი 

14. მასწავლებელი შეფასებიდან არაუგვიანეს 1 კვირისა შეფასების შედეგს ასახავს შესაბამის უწყისში; 

15. უწყისის შევსების შემდეგ უწყისი იხურება, ანუ დამოწმდება ხელმოწერით (სასწავლო მენეჯერი, 

მასწავლებელი და დამსწრე) და ბეჭდით და განთავსდება საქმეში; 

16. განმეორებითი შეფასების შემთხვევაში იქმნება ინდივიდუალური უწყისი; 

17. მსმენელისათვის შეფასების შედეგის გაცნობაზე პასუხისმგებელი პირია მასწავლებელი; 

18. მსმენელს ინფორმაცია შეფასების შედეგის შესახებ მიეწოდება პერსონალური მონაცემების დაცვით: 

ინდივიდუალურად.   მისი წერილობითი  თანხმობის შემთხვევაში ჯგუფთან ერთად; 

19. შეფასების და ინფორმირებულობის უწყისის ფორმას ამტკიცებს დირექტორი; 

20. მსმენელის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესში შექმნილი მტკიცებულებები კოლეჯში ინახება 

შექმნიდან 3 წლის ვადით; 

21. სამი წლის  შემდეგ, დგება მტკიცებულებების განადგურების კომისია, რომლის შემდგენლობაში 

შედის: 

 აკადემიური დირექტორი; 

 პროგრამის ხელმძღვანელი; 

 სასწავლო მენეჯერი 

 დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული  სხვა პირი საჭიროების შემთხვევაში; 

22. მტკიცებულებების განადგურების კომისია  ადასტურებს მტკიცებულებების განადგურების ფაქტს 

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

განადგურების თარიღი; 

23. მსმენელის შეფასების უწყისები კოლეჯში ინახება უვადოდ; 

 

მუხლი  16. მსმენელის/აპლიკანტის   შეფასების შედეგების გასაჩივრების წესი 

 

1. მსმენელს/აპლიკანს  უფლება აქვს გაასაჩივროს სწავლის შედეგის/კომპეტენციის დადგენის შეფასება; 

2. შეფასების გასაჩივრებასთან დაკავშირებით მსმენელი/აპლიკანტი შეფასების შედეგების გაცნობიდან 

სამი დღის ვადაში განცხდებით მიმართავს დირექტორს, რომელიც არაუგვიანეს ორი სამუშაო დღისა 

იღებს გადაწყვეტილებას შედეგის კომისიური წესით განხილვა/არ განხილვის თაობაზე; 

3. დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს   სააპელაციო კომისიას, რომლის შემადგენლობაში შედის: 

 აკადემიური დირექტორი; 

 სასწავლო მენეჯერი; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელძღვანელი; 

 შესაბამისი სპეციალობის მასწავლებელი, გარდა იმ მასწავლებლისა, რომლის შეფასებასაც 

ასაჩივრებს მსმენელი/აპლიკანტი; 

 სხვა პირი დირექტორის გადაწყვეტილებით; 

4. კომისია განიხილავს  მსმენელის/აპლიკანტის განცხადებას,  შეფასების მტკიცებულებებს ერთი კვირის 
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ვადაში და საკმარისი/ავთენტური მტკიცებულების არ არსებობის შემთხვევაში, შესაძლოა დაინიშნოს 

განმეორებითი შეფასება.  

5. კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ორი სამუშაო დღის პერიოდში ეცნობება მსმენელს; 

6. კომისია ორგანიზებას უწევს  მსმენელის/აპლიკანტის 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/ადამიანური რესურსის მმართველი დასკვნის მიღებიდან ორი დღის ვადაში 

კომისიის გადაწყვეტილებას აცნობებს მსმენელს/აპლიკანტს; 

10. კოლეჯი არ არის უფლებამოსილი არსებული შეფასების საფუძველზე შეუწყვიტოს/შეუჩეროს 

მსმენელს  სტატუსი სააპელაციო კომისიის გადაწყვეტილებამდე; 

11. თუ მსმენელი/აპლიკანტი  არ ეთამხმება კომისიის მუშაობის შედეგს, უფლებამოსილია იმოქმედოს 

საქართვლოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

მუხლი  17. მსმენელის  სტატუსის შეწყვეტის წესი 

 

1. მსმენელის  სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებია: 

1.1 პირადი ან კანონიერი წარმომადგენლის  განცხადება; 

1.2 კოლეჯის შინაგანაწესის და სასწავლო ხელშეკრუელების უხეში ან/და სისტემატური 

დარღვევა, რაც მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს კოლეჯს, მის  სტუდენტებს/მსმენელბს, 

თანამშრომლებს; 

1.3 გარდაცვალება; 

1.4 მსმენელის  მიმართ სისხლის სამართლის საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ 

ძალაში შესვლა;  

1.5 პროგრამზე ჩარიცხვის დროს ისეთი ყალბი დოკუმენტის ან არასწორი ინფორმაციის 

წარდგენა ან ისეთი ინფორმაციის წარუდგენლობა, რაც გავლენას იქონიებდა მსმენელის 

ჩარიცხვის შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების მიღებაზე; 

2. 1.1 ქვეპუნქტის შემთხვევაში სტატუსის შეწყვეტის  მოთხოვნით მსმენელი  განცხადებით მიმართავს 

დირექტორს; 

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

დირექტორის ბრძანება;  

4. ინფორმცაია მსმენელის  სტატუსის შეწყვეტის   შესახებ აისახბა პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ელექტრონული მართვის ბაზაში კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში; 

5. 1.3 ქვეპუნქტის შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებს დისციპლინური კომისია და რეგულირდება შპს 

მარნეულის კოლეჯის  შინაგანაწესით; 

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

ათავისუფლებს მხარეებს ხელშეკრულების მოშლამდე წარმოშობილი და შეუსრულებელი 

ურთიერთვალდებულებების შესრულებისგან; 

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

უზრუნველყოფს მოთხოვნილი დოკუმენტების გაცემას მისი პირადი საქმიდან 10 სამუშაო დღის   

ვადაში; 

7. მსმენელის  სტატუსის შეწყვეტა შესაძლებელია გასაჩივრდეს სასამართლოში კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით; 

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

დადგენილი წესით; 



   

 

პროფესიული მომზადების და  პროფესიული გადამზადების პროგრამების დამტკიცებისა და განხორციელების წესი 

 

18 

 

მუხლი 18.  მსმენელისათვის  სერტიფიკატის/სერტიფიკატის დუბლიკატის  და დანართის 

გაცემის წესი 

 

1. პროგრამის მსმენელს, რომელმაც სრულად აითვისა პროფესიული მომზადების/გადამზადების 

პროგრამა, ანუ დაადასტურა პროგრამით   განსაზღვრული სწავლის ყველა შედეგი - გადაეცემა 

სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი და დანართი (საქართველოს განათლების, 

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

2. პროგრამის დასრულებიდან არაუგვიანეს ორი კვირისა  აკადემიური დირექტორი ამზადებს 

მონაცემებს იმ პირების შესახებ, რომელთაც წარმატებით დაასრულეს პროგრამა; 

3. ამ მონაცემების საფუძველზე დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას ამ პირებისათვის შესაბამისი 

სერტიფიკატის გაცემის თაობაზე; 

4. სერტიფიკატების დამზადების ორგანიზებაზე  და კოლეჯში წარმოდგენაზე  პასუხისმგებელია  

დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში; 

5. 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); 

6.  კოლეჯში სერტიფიკატის  და დანართის გაფორმება/რეგისტრირება და გაცემა ევალება 

ბიბლიოთეკარს: 

 სერტიფიკატი რეგისტრირდება სერტიფიკატის  სარეგისტრაციო ჟურნალში;  

 დარეგისტრირებულ სერტიფიკატს  ხელს აწერს დირექტორი და ამოწმებს ბეჭდით; 

7. სერტიფიკატის/დუბლიკატის  და დანართის გაცემას ახორციელებს ბიბლიოთეკარი; 

8. სერტიფიკატის/დუბლიკატის  გატანაზე პასუხისმგებელი პირია  მისი მფლობელი ან მისი ოჯახის 

წევრი (დედა, მამა, მეუღლე, შვილი);  

9. სერტიფიკატის გაიცემა სერტიფიკატის გატანაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ  პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობის წარმოდგენის საფუძველზე; 

10. სარეგისტრაციო ჟურნალში ხელს აწერს სერტიფიკატის/დუბლიკატის გატანაზე პასუხისმგებელი 

პირი  მისი პირადი ნომრის მითითებით; 

11. სერტიფიკატის დუბლიკატი გაიცემა იმ პირზე, რომლის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი  

აღარ არსებობს ან გახდა გამოსაყენებლად უვარგისი; 

12. სერტიფიკატის დუბლიკატს გაუკეთდება შესაბამისი აღნიშვნა --  ,,დუბლიკატი“; 

13. დირექტორი უფლებამოსილია ბრძანებით განსაზღვროს დამატებითი გადასახადი ცოდნის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის დუბლიკატის დამზადებისათვის; 

14. სერტიფიკატის/დუბლიკატის  ასლი ინახება კურსდამთავრებულის პირად საქმეში და აიტვირთება 

ელექტრონულ სისტემაში დადგენილ ვადებში. 

 

მუხლი 20.  დამატებითი სერვისები 

1. პროგრამის მსმენელებს უფლება აქვთ ისარგებლონ კოლეჯის მიერ პროფესიული სტუდენტებისათვის 

შეთავაზებული დამატებითი სერვისებით, როგორიცაა  კარიერული მხარდაჭერა, პროფორიენტაცია, 

კონსულტურება; 
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2. პროგრამის მსმენელებს უფლება აქვთ აკადემიური მოსწრების უზრუნველსაყოფად  შეუფერხებლად 

ისარგებლონ კოლეჯის ინფრასტრუქტურით, ბიბლიოთეკით,  ინფორმაციული ტექნიკით; 

3. პროგრამის მსმენელებს უფლება აქვთ მიიღონ სწავლისა და დასვენებისათვის  უსაფრთხო გარემო; 

4. კოლეჯი ხელს უწყობს მსმენელებისა და კურსადმთავრებულების დასაქმების პროცესს.   

 

მუხლი 21.  პროგრამების მონიტორინგი 

 

1. პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამების მონიტორინგი და სწავლის 

ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესები ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის ციკლური სისტემის 

ნაწილს წარმოადგენს.  

2. ხარისხის მართვის სამსახური პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების მონიტორინგს ახორციელებს სამი მიმართულებით: 

I. კოლეჯის რეგულაციების და მისი განხორციელების  შესაბამისობის დადგენა, პროფესიული 

მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამების უფლების მოპოვების 

სტანდარტთან. 

II. პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების 

მონიტორინგი. (მსმენელის შეფასების სისტემის მონიტორინგი (დანართი N5),  სასწავლო 

პროცესზე დაკვირვება (დანართი N2);  სასწავლო გარემოს, რესურსების 

არსებობის/ხელმისაწვდომობისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვის პროგრამის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა (დანართი N3). 

III. პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შეფასება. 

(პროგრამის განმახორციელებლისა და მსმენელის კმაყოფილების დადგენა (დანართი N4). 

3. ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი მოცემული მიმართულებით მოპოვებულ ინფორმაციას 

ამუშავებს და პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამების დასრულების 

შემდეგ ანგარიშის სახით  წარუდგენს დირექტორს შემდგომი რეაგირებისათვის. 

 

მუხლი 22. 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; 

4. წესის შემუშავება და მასში ცვლილებების შეტანა ხორციელდება შპს მარნეულის კოლეჯის დებულების 

- თავი3. დოკუმენტების შემუშავება და წარმოება, მუხლი.13 მარეგულირებელი დოკუმენტნების 

შემუშავება - მიხედვით. 
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დანართი N1 

 

 

მოტივაციური გასაუბრების თარიღი ------------------------------------------------------- 

აპლიკანტის საახელი და გვარი, პირადი ნომერი  --------------------------------------------------------------- 

შემფასებელი პირის სახელი და გვარი ---------------------------------------------------------------------------- 

გასაუბრების სარეკომენდაციო დრო 10-12 წუთი 

გასაუბრების ფორმა  (შემოხაზეთ)  -----           დისტანციური  ---        არადისტანციური 

კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი  ----   10 ქულა 

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა  ---   68 ქულა. 

 

 

 

 

ძირითადი კითხვები შეფასება ქულებში ჯამი 

1. რომელია თქვენ მიერ მიღებული 

განათლების ყველაზე მაღალი 

საფეხური? 

0 1 2 3 4 

 

2. ყოფილხართ ჩართული ტრენინგების 
ან გადამზადების აქტივობებში 
აღნიშნული პროფესიის დაუფლების 
მიზნით? 

0 1 2 3 4 

 

3.  რომელი საგნები მოგწონდათ 
ყველაზე მეტად სკოლაში ან სხვა 
სასწავლო დაწესებულებაში სწავლისას? 

0 1 2 3 4 
 

4. გიცდიათ ამ პროფესიის შესახებ 
ინფორმაციის მოძიება? 

0 1 2 3 4 
 

5. საიდან გაიგეთ პროფესიული 
საგანმანათლებლო დაწესებულების 
შესახებ? 

0 1 2 3 4 
 

6. თქვენი აზრით, რა სამუშაოებს 

ასრულებს ამ პროფესიით 

დასაქმებული ადამიანი? 

0 1 2 3 4 
 

7. თუ გსმენიათ ამ პროფესიის 

ადამიანები სად, რომელ 

ორგანიზაციებში ან სამუშაო 

ადგილებზე საქმდებიან? 

0 1 2 3 4 

 

8. თქვენი აზრით, რამდენად მარტივია 
ან რთულია ამ 
პროფესიით დასაქმება? 

0 1 2 3 4 
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9. თქვენი აზრით, როგორია ამ 

პროფესიისთვის დამახასიათებელი 

სამუშაო გარემო? 

0 1 2 3 4 
 

10. თქვენი აზრით, რა პრობლემები 

და სირთულეები ახლავს ამ 

პროფესიას? 

0 1 2 3 4 
 

11. თქვენი აზრით, რამდენად 

ანაზღაურებადია ეს პროფესია? 
0 1 2 3 4 

 

12. თქვენი აზრით, არსებობს თქვენს 

რეგიონში ამ პროფესიით 

დასაქმების შესაძლებლობა? 

0 1 2 3 4 
 

13, შეგისრულებიათ ამ პროფესიისთის 

დამახასიათებელი ან 

მსგავსი სამუშაო? 

0 1 2 3 4 
 

14. როგორ ფიქრობთ, გამოგივათ ამ 

პროფესიისთვის 

დამახასიათებელი სამუშაოების კარგად 

შესრულება? რატომ? 

0 1 2 3 4 

 

15.თქვენი პიროვნული 

მახასიათებლებიდან/თვისებებიდან 

ყველაზე მეტად რომელი გამოგადგებათ 

ამ პროფესიაში 

წარმატების მისაღწევად? 

0 1 2 3 4 

 

16. თქვენი აზრით, რა ზიანი 

შეიძლება მიადგეს ამ პროფესიით 

გარემოს? და როგორ შეიძლება ამ 

ზიანის შემცირება? 

0 1 2 3 4 

 

17. სად და როგორ გეგმავთ 

პროგრამაზე სწავლის შედეგად 

მიღებული ცოდნის გამოყენებას? 

0 1 2 3 4 
 

 

ქულათა საერთო რაოდენობა 

 

 

 

 

 

 

შემფასებელი პირის ხელმოწერა 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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დანართი N2 

 

სასწავლო პროცესზე დაკვირვების ფორმა 

 

პროგრამა:     პროფესიული მომზადებისა  /  პროფესიული გადამზადების  

პროგრამის განმახორციელებელი      ---------------------------------------------- 

ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი    ----------------------------------- 

თარიღი  ------------------ მეცადინეობაზე  დამსწრე მსმენელთა რაოდენობა ----------------- 

N კრიტერიუმი დიახ არა ნაწილ

ობრივ 
მტკიცებულება 

(კომენტარი) I დაგეგმვა   

1 მეცადინეობის თემატიკა შეესაბამება სწავლის 

შედეგს/შედეგებს. 

    

 

2 თემატიკის შედგენისას გათვალისწინებულია  

მისი სირთულე, რათა თითოეულმა მსმენელმა 

შეძლოს მასალის წარმატებით დაძლევა 

    

 

 

3 მეცადინეობისთვის შერჩეულია  სწავლების 

მეთოდები პროგრამის მოთხოვნის შესაბამისია 

    

4 მეცადინეობის თემის, მიზნის და სწავლების 

მეთოდის შესაბამისი აქტივობებია დაგეგმილი;   

    

5 პროგრამის განმახორციელებლის მიერ 

შერჩეული გარემო სწავლის შედეგების 

შესაბამისია 

 

    

II განხორციელება დიახ არა ნაწილ

ობრივ 
                           

მტკიცებულება 

(კომენტარი) 
1 პროგრამის განმახორციელებელი აღრიცხავს 

მსმენელთა დასწრებას საკონტაქტო საათზე 

    

2 პროგრამის განმახორციელებელი 

დაწყებისთანავე აცნობს მეცადინეობის თემას 

(საკითხს)  

    

3 პროგრამის განმახორციელებელი საჭიროების 

შემთხვევაში ახდენს წინარე ცოდნის 

გააქტიურებას.  

    

4 ამოწმებს თუ რამდენად გასაგებად გადასცა 

მასალა და საჭიროების შემთხვევაში 

შესწორებები შეაქვს  სწავლების პროცესში. 
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5 მსმენელებს აქვთ შესაძლებლობა დასვან 

შეკითხვები და მონაწილეობა მიიღონ 

სასწავლო პროცესში. 

    

6 პროგრამის განმახორციელებელი გარკვევით 

და ამომწურავად  პასუხობს სასწავლო 

პროცესში მსმენელების მიერ დასმულ ყველა 

შეკითხვას. 

 

    

7 თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობები  

ერთმანეთთან შესაბამისობაშია (კრიტერიუმი 

გათვალისწინებულია პრაქტიკული ნაწილზე 

დასწრებისთვის). 

    

8 სასწალო პროცესი სათანადოდ არის 

უზრუნველყოფილი  სასწავლო მასალითა და 

საგანმანათლებლო რესურსით;  

 

    

9 პროგრამის განმახორციელებელი  ეფექტურად 

იყენებს პრაქტიკული მეცადიეობისთვის - 

სასწავლო მასალა, აღჭურვილობას, 

კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს და ა.შ.   

 

    
 

11 პროგრამის განმახორციელებელი  სასწავლო 

პროცესში იყენებს  კომუნიკაციის ვერბალურ 

და არავერბალურ მეთოდებს. 

    
 
 
 

12 საჭიროებისამებრ იყენებს მსმენელთა 

ინდივიდუალურ მიდგომას/ ინდივიდუალურ 

სასწავლო გეგმას, მათ შორის, სსსმ/სშმ 

მსმენელის მიმართ 

 

    

III შეფასება/შეჯამება/უკუკავშირი დიახ არა ნაწილ

ობრივ 

                

მტკიცებულება 

(კომენტარი) 

1 პროგრამის განმახორციელებელი  იყენებს 

ლექციის შეჯამების ტექნიკას 

    
 
 

2 პროგრამის განმახორციელებელი მსმენელს  

აძლევს უკუკავშირს მეცადინეობაზე 

გამოვლენილი ცოდნის ან უნარ-ჩვევების 

გასაუმჯობესებლად. 

    

 

სასწავლო პროცესსზე დაკვირვების განმახორციელებელი პირის ხელმოწერა:   /-------------------------/  

პროფესიული მასწავლებლის ხელმოწერა:                         /--------------------------/ 
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დანართი N3 

 

სასწავლო გარემოს, რესურსების არსებობის/ხელმისაწვდომობისა და უსაფრთხოების ნორმების 

დაცვის პროგრამის  და სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა 

ხარისხის მართვის სამსახური ახორციელებს მონიტორინგს, სასწავლო გარემოს, 

რესურსების და უსაფრთხოების ნორმების დაცვასთან დაკავშირებით. მონიტორინგის მიზანია შპს 

მარნეულის კოლეჯში განხორციელებული პროფესიული მომზადების და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების სტანდარტთან შესაბამისობის დადგენა.   
 

N შეფასების ინდიკატორი 

 

 

 

 

 

სრ
უ

ლ
ად

 

შ
ეე

სა
ბ

ამ
ებ

ა 

მე
ტ

ნა
კლ

ებ
ად

 

შ
ეე

სა
ბ

ამ
ებ

ა 

არ
  შ

ეე
სა

ბ
ამ

ებ
ა 

1 კოლეჯი უზრუნველყოფილია პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო  

სასწავლო მასალით  (მსმენელთა ზღვრული რაოდენობის შესაბამისად). 

   

2 კოლეჯი უზრუნველყოფილია პროგრამით მისაღწევი შედეგებისათვის 

საჭირო მატერიალური რესურსით   (მსმენელთა ზღვრული რაოდენობის 

შესაბამისად). 

   

3 კოლეჯში უზრუნველყოფილია  პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო 

აღჭურვილობის ტექნიკური გამართულობა. 

   

4 მსენელებისთვის ხელმისაწვდომია სასწავლო რესურსი და აღჭურვილობა.    

5 პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი დარგობრივი კომენტენციის  

მქონე განმახორციელებელი პირით/პირებით; 

   

6 მსმენელებისთვის ხელმისაწვდომია პროგრამასთან დაკავშირებული საჯარო 

ინფორმაცია 

   

7 პროგრამის განხორციელების დროს გათვალისწინებულია შესაბამისი 

უსაფრთხოების ნორმები (პროგრამის სპეციფიურობიდან გამომდინარე) 

   

8 სასწავლო გარემო შერჩეულია პროგრამის მოთხვონის შესაბამისად    

 

მონიტორინგის შედეგებზე პასუხისმგებელი  პირების ხელმოწერა 

 

  ---------------------------   /------------------/      

     ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 
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დანართი N4 

            

შპს მარნეულის კოლეჯის პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამით 

კმაყოფილების დადგენა 

 

 

 

 

 

 

 

  რომელ პროგრამაზე ასწავლით? ___________________________________________________ 

 

 როგორ ფიქრობთ, რა არის  თქვენი პროგრამის ძლიერი და სუსტი მხარე? რას შეცვლიდით? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

N კითხვა დიახ არა ნაწილო

ბრივ 

შენიშვნა 

1 თქვენი პროგრამის მიზანი შესაბამისობაშია 

პროგრამით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებთან? 

    

2 მოიცავს თუ არა თქვენი პროგრამა დაშვების 

წინაპირობას? 

    

3 საჭიროებს თუ არა  თქვენი პროგრამა დაშვების 

წინაპირობას? 

    

4 თქვენი პროგრამის ფარგლებში, პროგრამის 

ხანგრძლივობა არის თუ არა სწავლის შედეგების 

ადეკვატური?   

    

5 თქვენი პროგრამის ფარგლებში, პროგრამის მოცულობა 

არის თუ არა  სწავლის შედეგების ადეკვატური?   

    

6 თქვენი პროგრამის ფარგლებში, მსმენელის სასწავლო 

დატვირთვა არის თუ არა სწავლის შედეგების 

ადეკვატური?   

    

მოგესალმებით,გამოკითხვა  ტარდება შპს მარნეულის კოლეჯის ხარისხის მართვის სამსახურის 

მიერ  პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამით/პროგრამებით 

კმაყოფილების  დასადგენად. 

გთხოვთ, გაითავლისწინოთ, რომ მონაწილეობა ანონიმურია და კონფიდენციალურობა 

დაცულია. კითხვარი არ მოითხოვს თქვენი სახელისა და გვარის დაფიქსირებას. კითხვარის შევსებას 

სჭირდება 15-20 წუთი. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უარი თქვათ კვლევაში მონაწილეობაზე. 

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის! 

პატივისცემით, შპს მარნეულის კოლეჯის ხარისხის მართვის სამსახური. 
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7 თქვენი პროგრამის თითოეული შედეგისთვის გაწერილი 

სწავლების მეთოდები საკმარისია თუ არა მის მისაღწევად? 
    

8 აწვდით თუ არა მსმენელებს, მათ მიერ სწავლის პროცესში 

განხორციელებულ აქტივობებზე უკუკავშირს? 

(გთხოვთ „დიახ“ პასუხის შემთხვევაში შენიშვნის გრაფაში 

დაგვიწეროთ, რა ფორმით ახორციელებთ უკუკავშირს). 

    

9 საკმარისია  თუ არა პროგრამაში გათვალისწინებული 

პრაქტიკული მეცადინეობის კომპონენტი იმისათვის, რომ 

მსმენელებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების 

უნარჩვევები განუვითაროთ? 

    

10 უზრუნველყოფილი ხართ თუ არა სასწავლო და 

მატერიალური რესურსებით, მსმენელთა რაოდენობის და 

პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით? 

 

    

11  სწავლის პერიოდში უზრუნველყობთ თუ არა მსმენელთა 

ინფორმირებულობას? 

 (გთხოვთ შენიშვნის გრაფაში მიუთითოთ კონკრეტული 

გზები რომელსაც იყენებთ). 
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შპს მარნეულის კოლეჯის პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამით კმაყოფილების დადგენა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 რომელ  პროგრამაზე სწავლობთ? ----------------------------------------------------------------------- 

 

 გთხოვთ, გაგვიზიაროთ რა სახის ცვლილებას ისურვებდით პროგრამის ფარგლებში თქვენი სწავლის 

ხარისხის გასაუმჯობესებლად?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

N კითხვა დიახ არ

ა 

ნაწილ

ობრივ 

შენიშვნა 

1 შპს მარნეულის კოლეჯმა გაცნობათ, თუ არა 

მსმენელთა შერჩევის პროცედურების შესახებ? 

(ჩარიცხვის წესი, პირობები, საჭირო დოკუმენტაცია) 

    

2 პროგრამის შესახებ ინფორმაცია არის თუ არა  

ხელმისაწვდომი და საჯარო მსმენელებისთვის? 

    

3 გაწვდით თუ არა კოლეჯი და პროგრამის 

განმახორციელებელი (მასწავლებელი) პროგრამის 

მიმდინარეობის ფარგლებში არსებულ 

ინფორმაციას? 

    

4 საკმარისია თუ არა თქვენთვის პროგრამის  

ხანგრძლივობა შედეგების მისაღწევად? 

    

5 გაგაცნეს, თუ არა  პროგრამით გათვალისწინებული 

მისაღწევი სწავლის შედეგები? 

    

მოგესალმებით, გამოკითხვა ხორციელდება შპს მარნეულის კოლეჯის ხარისხის მართვის 

სამსახურის მიერ პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამით/პროგრამებით კმაყოფილების  დასადგენად. 

გთხოვთ, გაითავლისწინოთ, რომ მონაწილეობა ანონიმურია და კონფიდენციალურობა დაცულია. 

კითხვარი არ მოითხოვს თქვენი სახელისა და გვარის დაფიქსირებას. კითხვარის შევსებას 

სჭირდება 15-20 წუთი. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უარი თქვათ კვლევაში მონაწილეობაზე. 

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის! 

პატივისცემით, შპს მარნეულის კოლეჯის ხარისხის მართვის სამსახური. 
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6 ხართ, თუ არა წინასწარ ინფორმირებული 

განსახილველ თემებთან დაკავშირებით? 

    

7 სასწავლო პროცესის დროს, გაქვთ თუ არა  

შესაძლებლობა დასვათ შეკითხვები და 

მონაწილეობა მიიღოთ სასწავლო პროცესში? 

    

8 იღებთ, თუ არა მეცადინეობაზე გამოვლენილი 

ცოდნის, ან უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად 

რჩევებს ან მითითებებს? 

    

9 იყენებს თუ არა, პროგრამის განმახორციელებელი 

„მასწავლებელი“ პრაქტიკული სახის დავალებებს? 

    

10 იღებთ, თუ არა კონსულტაციებს  სწავლის 

პროცესში წამოჭრილი პრობლემის 

მოსაგვარებლად? 

    

11 ეთანხმებით, თუ არა, რომ შერჩეული დავალებები 

სირთულისა და მოცულობის მიხედვით შეესაბამება 

სტუდენტის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს? 

    

12 პროგრამის განმახორციელებელი „მასწავლებელი“ 

პასუხობს შეკითხვებს ამომწურავად და გასაგებად? 

    

13 ხართ, თუ არა უზრუნველყოფილი სასწავლო 

მასალებით? 

    

14 ეთანხმებით, თუ არა: პროგრამის 

განმახორციელებელი „მასწავლებელი“ გვაწვდის 

კონკრეტული საკითხის შესასწავლად საჭირო 

სასწავლო მასალებს? 

    

15 ეთანხმებით, თუ არა:  პროგრამის 

განმახორციელებელი „მასწავლებელი“ 

მიუკერძოებელია და ყველას თანაბრად უნაწილებს 

დროს და ეხმარება სწავლის პროცესში ? 

    

16 ეთანხმებით, თუ არა:  პროგრამის 

განმახორციელებელი „მასწავლებელი“ მარტივად 

ამყარებს კომუნიკაციას ნებისმიერ მსმენელთან ? 
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დანართი N5 

  შეფასების სისტემის მონიტორინგის ფორმა        

    

პროგრამა - პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების ------ 

შემფასებელი  --------------------------------------------   კომპონენტი 

________________________________ 

შეფასების პერიოდი   ----------------------- 

ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი ----------------------        

 

N შეფასების სისტემის შეფასების ინდიკატორი დიახ   არა ინდიკატორის 

მტკიცებულება/კომენტარი 

* თეორიული  ნაწილი/პრაქტიკული ნაწილი    

1 შეფასების ინსტრუმენტის აგებულება და ორგანიზება  

მათ შორის, დავალებების ინსტრუქცია მოცემულია 

მკაფიოდ და გასაგებად. (მათ შორის პრაქტიკული 

ნაწილის). 

 

   

2 შეფასების ინსტრუმენტში მოცმეული დავალებები 

სრულად ფარავს შესაფასებელ სწავლის ყველა შედეგს. 

 

   

3 ხორციელდება მსემენელის წინასწარი ინფორმირება 

და არსებობს ამისი მტკიცებულება.  წინასწარი 

ინფორმირება ხორციელდება გონივრული ვადების 

გათვალისწინებით, და ფორმით რათა მსმენელმა 

შეძლოს ამ ინფორმაციის გამოყენება და   მომზადება. 

 

   

4 შეფასებისათვის გამოყოფილი დრო საკმარისია და 

დაგეგმილია შესაბამის გარემოში; შეფასებისათვის 

გათვალისწინებულია შესაბამისი აღჭურვილობით  

და/ან  მასალით  უზრუნველყოფა.  

 

   

5  ყველა კომპონენტის ფარგლებში, თითოეული 

შეფასებული პირისათვის არსებობს  მტკიცებულება;   

მტკიცებულება ავთენტურია; თითოეული 

შეფასებულის მტკიცებულება და შეფასების უწყისი 

შენახული რეგულაციების დაცვით. 

   

 

   ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი:   

_____________________________________   /  ______________________/ 

 

 


