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სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 
 

თავი I . ზოგადი დებულებები 
 

1. მუხლი 1. საფუძვლები და რეგულირების სფერო 

1. წინამდებარე წესი არეგულირებს სსიპ კოლეჯის - ,,ბლექსი“ სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებულ საკითხებს - პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვებას, შეჩერებას, 

შეწყვეტას, მობილობას, მიღებული განათლების აღიარებას, პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის (მოდულური პროგრამის) შეცვლის ან გაუქმების 

შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტის შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის 

მექანიზმებს, პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების, კვალიფიკაციის მინიჭების, სასწავლო 

პროცესში ინკლუზიური პროფესიული განათლების ინტეგრირებისა და ინკლუზიური 

სასწავლო გარემოს შექმნის მექანიზმებს. ასევე, სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ სხვა 

საკითხებს, მათ შორის, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების, მოკლევადიანი პროგრამების / ტრენინგ - კურსების განხორციელების 

საკითხებს. 

2. საკითხი, რომელიც არ არის მოწესრიგებული სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით, 

რეგულირდება პროფესიული განათლების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 

ბრძანებებით, კოლეჯის წესდებითა და კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური 

სამართლებრივი აქტების მიხედვით. 

 
მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება 

1. ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

ა) ადმინისტრაცია - კოლეჯის საშტატო განრიგით განსაზღვრული თანამდებობის  პირები; 

ბ) დირექცია - კოლეჯის დირექტორი და დირექტორის მოადგილე; 

გ) დუალური პროგრამა - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 



(პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის) საფუძველზე შედგენილი მოდულური 

პროგრამა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით, რაც გულისხმობს 

სავალდებულო პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

50%-ის ან მეტის რეალურ სამუშაო გარემოში მიღწევას, საწარმოსთან გაფორმებული 

ურთიერთანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში და საწარმოში სწავლების 

პერიოდში პროფესიული სტუდენტის მიერ გაწეული შრომის ანაზღაურებას; 

დ) ინსტრუქტორი - საწარმოს მიერ პროფესიული სტუდენტ(ებ)ის სწავლებისა და 

შეფასებისათვის გამოყოფილი პროგრამის/მოდულის განმახორციელებელი შესაბამისი 

კვალიფიკაციის/სამუშაო გამოცდილების მქონე პირი; 

ე) კოლეჯი - სსიპ კოლეჯი ,,ბლექსი“; 

ვ) მოდულური პროგრამა - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე შედგენილი პროგრამა; 

ზ) მსმენელი - პროფესიული მომზადების პროგრამაზე/პროფესიული გადამზადების 

პროგრამაზე/ ტრენინგ- კურსზე/ცალკეულ მოდულზე/ Cisco- ს ქსელურ აკადემიაში 

ჩარიცხული პირი; 

თ) სერტიფიკატი - კოლეჯის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პირის 

მიერ პროფესიული მომზადების პროგრამით ან პროფესიული გადამზადების პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგის, აგრეთვე ცალკეული მოდულებით 

განსაზღვრული სწავლის შედეგის მიღწევას; 

ი) შიდა სერტიფიკატი - ტრენინგ-კურსის გავლის, Cisco-ს ქსელური აკადემიის სასწავლო 

კურსის გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

კ) ტრენინგ-კურსი - სასწავლო კურსი, რომელსაც თან არ ახლავს კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემა; 

2. ტერმინებს, რომლებიც ამ წესით არ არის განმარტებული აქვთ მოქმედი კანონმდებლობით 

განსაზღვრული მნიშვნელობა. 

 

                                                                             თავი  II 

                           პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის მოპოვება 

      მუხლი 3. პროფესიული განათლების მიღების უფლება 

1. სსიპ კოლეჯში ,,ბლექსი“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  ჩარიცხვა 

ხორციელდება ,,პროფესიული ტესტირების ჩატარების თაობაზე“ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის №152/ნ ბრძანების 

საფუძველზე დამტკიცებული დებულების შესაბამისად; 



2. ცენტრის მიერ ორგანიზებულ პროფესიულ ტესტირებაში მონაწილეობის უფლება  

პროფესიული ტესტირების დებულებით დადგენილი წესის შესაბამისად პროფესიულ 

ტესტირებაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტს,  რომელიც  სწავლის გაგრძელებას აპირებს 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.   

3. პროფესიული ტესტირების შედეგების საფუძველზე გამოვლინდებიან ის აპლიკანტები, 

რომლებიც მოიპოვებენ სწავლის უფლებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. 

4. იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომლის სავალდებულო პროფესიული 

მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 50% ან მეტი მიიღწევა რეალურ 

სამუშაო გარემოში, სწავლის უფლების მოპოვება ხდება მხოლოდ კოლეჯის  მიერ 

ჩატარებული შესაბამისი  კონკურსის  საფუძველზე, რომლის ჩატარების წესი მტკიცდება 

კოლეჯის  დირექტორის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.  

5. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით 

გათვალისწინებული შემთხვევისა, უფლების მოპოვება ხდება ტესტირების ჩაბარების 

საფუძველზე. იმ შემთხვევაში, თუ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

გამოცხადებული ადგილების რაოდენობა მეტია იმ აპლიკანტთა რაოდენობაზე, ვინც აირჩია 

ეს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, აპლიკანტი დაწესებულებაში ირიცხება 

შერჩევის საფუძველზე, რომელიც ტარდება კოლეჯის მიერ განსაზღვრული წესით. 

6. პროფესიული მომზადების პროგრამაზე / პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე / 

ტრენინგ- კურსზე / ცალკეულ მოდულზე / Cisco-ს ქსელურ აკადემიაში ჩარიცხვის  უფლება  

აქვს  პირს შესაბამისი პროგრამის / კურსის დაშვების წინაპირობების ან/და კოლეჯის მიერ 

დადენილი წესის შესაბამისად. (ცვლილება შეტანილია N 01-01/114; 24/06/2020) 

 

მუხლი 4. კოლეჯში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადება 

1. კოლეჯი სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე, მართვის სისტემის სპეციალური პროგრამის გამოყენებით. 

2. კოლეჯის დირექტორი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით თითოეულ პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღებ აპლიკანტთა რაოდენობის არანაკლებ 15%-ს განსაზღვრავს 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის.  

3. იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღებ აპლიკანტთა რაოდენობის განსაზღვრისას, 

რომლის სავალდებულო პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 50% 

ან მეტი მიიღწევა რეალურ სამუშაო გარემოში, კოლეჯი უფლებამოსილია გაითვალისწინოს მე-2 

პუნქტის მოთხოვნები.  

4. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტთა მიღების მიზნით, მართვის სისტემის 

სპეციალურ პროგრამაში მითითებული უნდა იყოს: 



ა) დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა და სრული სახელწოდება; 

ბ) დაწესებულების იურიდიული მისამართი; 

გ) დაწესებულების ტელეფონი და ელ.ფოსტის მისამართი; 

დ) დაწესებულების ხელმძღვანელი პირების ვინაობა მათი საკ. ტელეფონების მითითებით; 

ე) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია: 

ე.ა) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, პროგრამის ტიპი; 

ე.ბ) მისანიჭებელი კვალიფიკაცია; 

ე.გ) პროფესიული განათლების საფეხური/დონე; 

ე.დ) კრედიტების რაოდენობა ქართულენოვანი და არაქართულენოვანი პრო. სტუდენტებისთვის; 

ე.ე) სწავლების ენა; 

ე.ვ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილი/ადგილები; 

ე.ზ) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები (განათლება, ასაკი,   

       ჯანმრთელობის ცნობა და სხვა) პროფესიის სტანდარტის/პროფესიული საგანმანათლებლო  

       სტანდარტის შესაბამისად; (28.05.2020 N59/ნ) 

ე.თ) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიული საგანმანათლებლო    

დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს მიერ განსაზღვრული სტუდენტთა ზღვრული   

ოდენობა; 

ე.ი) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი და  

        არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის; 

ე.კ) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები პროფესიული სტუდენტების   

       რაოდენობა, მათ შორის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის  

       განსაზღვრული ადგილების რაოდენობა; 

ვ) დაწესებულების მიერ პროფესიული ტესტირებისთვის განსაზღვრული უცხო ენა (არსებობის    

     შემთხვევაში); 

ზ) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის დადგენილი დამატებითი 

მოთხოვნები, რომლებიც, პროფესიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, განსაზღვრულია პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი პროფესიის სტანდარტით/პროფესიული 

საგანმანათლებლო სტანდარტით (არსებობის შემთხვევაში);   

თ) ინფორმაცია კონკურსისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების 

თავისებურებების შესახებ იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის, 

რომლის სავალდებულო პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 50% 

ან მეტი მიიღწევა რეალურ სამუშაო გარემოში; 

ი) მართვის სისტემის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით 

განსაზღვრული სხვა ინფორმაცია. 



5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ე.ი“, „ე.კ“, „ვ“, „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 

ინფორმაციის მართვის სისტემის სპეციალური პროგრამაში ასახვაზე პასუხისმგებელია კოლეჯის 

რეესტრის წარმოების სპეციალისტი, რომელსაც ბაზაში ინფორმაცია შეაქვს კოლეჯის დირექტორის 

შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე;  

6. კოლეჯი პროფესიული ტესტირების შედეგების საფუძველზე შესაბამის წელს ვერ მიიღებს 

აპლიკანტებს, თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ ვადაში არ შეავსებს მართვის სისტემის 

სპეციალურ პროგრამას. მართვის სისტემის სპეციალურ პროგრამაში კოლეჯის მიერ შევსებული 

ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელია კოლეჯის რეესტრის წარმოების სპეციალისტი,  

რომელსაც ბაზაში ინფორმაცია შეაქვს კოლეჯის დირექტორის შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე. 

7. კოლეჯი მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაანგარიშებას ახორციელებს 

შემდეგი პრინციპით: 

 ა) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის განსაზღვრულ პროფესიულ სტუდენტთა 

ზღვრულ რაოდენობას აკლდება ამ პროგრამის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტების 

რაოდენობა და მიღებული სხვაობა ემატება ამ პროგრამაზე სწავლის დაწყების დროისათვის 

დამამთავრებელი პროფესიული სტუდენტების რაოდენობას; 

ბ) აქტიური სტუდენტების რაოდენობა გამოითვლება მართვის სისტემის სპეციალური პროგრამით, 

დაწესებულების მიერ პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში (შემდგომში - 

სისტემა) ასახული მონაცემების შესაბამისად, იმ თარიღის მდგომარეობით, რომლისთვისაც 

ცხადდება მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე; 

გ) დამამთავრებელი სტატუსის მქონე სტუდენტების რაოდენობა გამოითვლება მართვის სისტემის 

უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული თარიღის 

მდგომარეობით, სისტემაში არსებული მონაცემების შესაბამისად; 

დ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად გაანგარიშებული მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა 

ადგილების რაოდენობა, ცვალებადია ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ სამინისტროს 

მიერ დადგენილ ვადებში, დაწესებულებების მიერ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ჩარიცხულ სტუდენტთა სტატუსთან დაკავშირებით სისტემაში ასახული მონაცემების საფუძველზე. 

8.  კოლეჯი  უფლებამოსილია, მართვის სისტემის სპეციალურ პროგრამაში ინფორმაციის ასახვის 

ვადაში, სწავლების გრაფიკის ცვლილების საფუძველზე, გაზარდოს ან შეამციროს ამ მუხლის მე–4 

პუნქტის „ე.კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მისაღები ადგილების რაოდენობა, რომელიც არ 

უნდა აღემატებოდეს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 

მიერ განსაზღვრულ სტუდენტთა ზღვრულ ოდენობას. (ცვლილება შეტანილია N 01-01/114; 

24/06/2020) 

 

 



 

მუხლი 5. აპლიკანტთა რეგისტრაციისა და კონსულტაციის ორგანიზება 

1. კოლეჯის დირექტორი მიღების გამოცხადების შემდეგ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- 

სამართლებრივი აქტით ქმნის კომისიას აპლიკანტთა რეგისტრაციის, კონსულტირების, 

წარდგენილი დოკუმენტაციის მიღებისა და ჩარიცხვის ორგანიზების მიზნით, რომლის 

აუცილებელი წევრები არიან: რეესტრის წარმოების სპეციალისტი, პროფორიენტაციის და 

კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, დუალური პროგრამების კოორდინატორი, ინკლუზიური 

პროფესიული განათლების სპეციალისტი, იურისტი და საქმისმწარმოებელი. 

2. აპლიკანტთა რეგისტრაციას ახორციელებს კოლეჯის რეესტრის წარმოების სპეციალისტი. 

3. აპლიკანტთა მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შერჩევაში კონსულტაციის 

მიზნით, კომისია (პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგემვის მენეჯერი, დუალური პროგრამების 

კოორდინატორი, ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი) აცნობს აპლიკანტს 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების ჩამონათვალს და კანონმდებლობით 

დადგენილ/კოლეჯის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებს, რომლებიც უნდა დააკმაყოფილოს 

აპლიკანტმა მისთვის სასურველ პროგრამაზე ჩასარიცხად.  

4. შშმ/სსსმ პირთა პროფორიენტაციის მიზნით, კომისია უფლებამოსილია შუამდგომლობით 

მიმართოს დირექციას აპლიკანტის რამდენიმე პროგრამის ფარგლებში სასწავლო პროცესზე 

დასწრებასთან დაკავშირებით. 

5. კომისია ვალდებულია დუალურ პროგრამაზე სწავლის მსურველ აპლიკანტს მიაწოდოს 

სრულყოფილი ინფორმაცია პარტნიორი საწარმოების და სწავლების თავისებურებების შესახებ. 

6. კომისია ვალდებულია აპლიკანტს მიაწოდოს სრულყოფილი ინფორმაცია კოლეჯში ჩარიცხვის 

წესთან და პროცედურებთან დაკაშირებით; 

7. კომისია ვალდებულია აპლიკანტს მიაწოდოს სრულყოფილი ინფორმაცია მის  უფლებასთან - 

ტესტირებაში მიღებული ქულის/ქულების შენახვასთან და  მომდევნო ტესტირების მიზნებისთვის 

მის გამოყენებასთან დაკავშირებით.(ცვლილება შეტანილია N 01-01/114; 24/06/2020) 

 

     მუხლი 6.  პროფესიულ ტესტირებაზე რეგისტრაცია და  პროფესიული ტესტირება  

 

1. პროფესიულ ტესტირებაზე რეგისტრაციისათვის, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული 

შემთხვევისა, აპლიკანტი გადის ავტორიზაციას სპეციალურ ვებგვერდზე და რეგისტრირდება 

ელექტრონული განაცხადის მეშვეობით ან მიმართავს სარეგისტრაციო ცენტრს (, რომელიც 

რეგისტრაციას ახორციელებს ელექტრონული ფორმით, მართვის სისტემის სპეციალური პროგრამის 

გამოყენებით. 



2. იმ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მიზნით,  რომლის 

სავალდებულო პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 50% ან მეტი  

მიიღწევა  რეალურ  სამუშაო  გარემოში,  დაწესებულების მიერ დადგენილ კონკურსზე აპლიკანტი 

რეგისტრირდება  კოლეჯში. რეესტრის წარმოების სპეციალისტი  აპლიკანტის რეგისტრაციას 

უზრუნველყოფს ელექტრონული ფორმით, მართვის სისტემის სპეციალური პროგრამის 

გამოყენებით. დაწესებულებას რეგისტრაციის დროს მართვის სისტემის სპეციალურ პროგრამაში 

შეაქვს მართვის სისტემის მიერ დადგენილი მონაცემები. 

3. აპლიკანტი უფლებამოსილია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების 

მიზნით რეგისტრაცია გაიაროს ამ მუხლის როგორც პირველი, ასევე მე-2 პუნქტით დადგენილი 

წესით. თუმცა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესით რეგისტრაციისას, აპლიკანტი 

უფლებამოსილია რეგისტრაცია გაიაროს მხოლოდ ერთ დაწესებულებაში, ამავე დაწესებულების 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. 

4. აპლიკანტთა რეგისტრაციის ვადები დგინდება მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტით. 

5.  აპლიკანტს ან  კოლეჯის რეესტრის წარმოების სპეციალისტს, ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული რეგისტრაციის დროს სპეციალურ პროგრამაში შეაქვს შემდეგი მონაცემები: 

ა) აპლიკანტის პირადი ნომერი; 

ბ) აპლიკანტის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი; 

გ) აპლიკანტისათვის სასურველი საგამოცდო ქალაქის/მუნიციპალიტეტის ადგილმდებარეობა; 

დ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების საიდენტიფიკაციო კოდი/კოდები, 

სადაც აპლიკანტს სურს სწავლის გაგრძელება. აპლიკანტს უფლება აქვს მიუთითოს არაუმეტეს 3 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისა, რომლებზეც განსაზღვრულია პროფესიული უნარების 

საერთო ტესტის ტიპი და შესაბამისი საგანი/საგანთა ჯგუფი. აპლიკანტს უფლება აქვს ტესტირებაზე 

ჩააბაროს პროფესიული უნარების მხოლოდ ერთი ტესტის ტიპი და შესაბამისი საგანი/საგანთა ჯგუფი;  

ე) აპლიკანტის მიერ არჩეული ტესტირების ენა. აპლიკანტს უფლება აქვს მიუთითო ტესტირების 

მხოლოდ ერთი ენა; 

ვ) აპლიკანტის მიერ ჩასაბარებელი უცხოური ენა. აპლიკანტს უფლება აქვს მიუთითოს მხოლოდ 

ერთი უცხოური ენა; 

ზ) ინფორმაცია აპლიკანტისთვის ადაპტირებული გარემოს/საჭიროების შესახებ, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში; 

თ) მართვის სისტემისა და სამინისტროს მიერ მოთხოვნილი სხვა ინფორმაცია. 

6. აპლიკანტის მიერ განხორციელებული რეგისტრაცია დასტურდება მის ელექტრონულ  ფოსტასა და 

ტელეფონის ნომერზე ერთჯერადი კოდის გაგზავნით, ხოლო კოლეჯის მიერ განხორციელებული 

რეგისტრაცია დასტურდება როგორც ერთჯერადი კოდის ელექტრონულ ფოსტასა და ტელეფონის 



ნომერზე გაგზავნით, ასევე, მართვის სისტემის სპეციალური პროგრამიდან ამონაბეჭდით, რომელზეც 

ელექტრონულად დაიტანება კოლეჯის რეესტრის წარმოების სპეციალისტის  (სახელი და გვარი) და 

გადაეცემა აპლიკანტს. 

7. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე განსაზღვრულ ვადაში, აპლიკანტს ელექტრონულ განაცხადში 

ცვლილების განხორციელება შეუძლია სპეციალური ვებგვერდის მეშვეობით ან ამ მუხლის მე-8 

პუნქტით დადგენილი წესით. 

8. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე განსაზღვრულ ვადაში, მართვის სისტემის სპეციალურ 

პროგრამაში კოლეჯს ცვლილების განხორციელების უფლება აქვს აპლიკანტის მიმართვის 

შემთხვევაში, შემდეგი წესის დაცვით: 

ა) აპლიკანტს უნდა მოსთხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით განსაზღვრული ერთჯერადი კოდი და 

მართვის სისტემის სპეციალურ პროგრამაში ცვლილებები შეიტანოს ერთჯერადი კოდის 

მეშვეობით; 

ბ) მართვის სისტემის სპეციალურ პროგრამაში ცვლილების განხორციელება დაადასტუროს ახალი 

ამონაბეჭდითა და გადასცეს აპლიკანტს. 

9. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული რეგისტრაციის ვადის დასრულების შემდეგ მართვის 

სისტემის სპეციალურ პროგრამაში ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია.  

10. კოლეჯმა  უნდა მიაწოდოს აპლიკანტს ინფორმაცია, რომ ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული ინფორმაციის შევსების დროს აპლიკანტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ 

მართვის სისტემა იტოვებს  შესაძლებლობას ტესტირების მიზნებისთვის აპლიკანტი გადაანაწილოს 

სხვა საგამოცდო ქალაქში/მუნიციპალიტეტში. 

11. პროფესიული ტესტირება ტარდება წელიწადში ერთხელ. ტესტირება ტარდება 

მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული 

განრიგის შესაბამისად. 

12. დაწესებულების მიერ ორგანიზებული კონკურსის/შერჩევის ჩატარების ვადის  განსაზღვრა 

შესაძლებელია მაქსიმუმ რეგისტრაციის დასრულების მეორე დღეს. კონკურსის ჩატარების ვადის 

განსაზღვრისას დაწესებულებამ უნდა გაითვალისწინოს რეგისტრაციის დასრულებამდე პერიოდიც, 

იმ დათქმით, რომ ყველა აპლიკანტს ექნება კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებლობა. 

13. აღნიშნული მუხლის მე-12 პუნქტით გათვალისწინებული კონკურსის (დუალური პროგრამების 

შემთხვევაში) წესი მტკიცდება კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტით; 

14. აღნიშნული მუხლის მე-12 პუნქტით გათვალისწინებული კონკურსის შერჩევის წესი მტკიცდება 

კოლეჯის დირექტორის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, 

საჭიროების შემთხვევაში, რეგისტრაციის დასრულებამდე მაქსიმუმ 5 დღით ადრე, თითოეულ 



პროგრამაზე რეგისტრანტთა  რაოდენობის გათვალისწინებით; (ცვლილება შეტანილია N 01-01/114; 

24/06/2020) 

 

 

მუხლი 7.  იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვების 

თავისებურებანი, რომლის სავალდებულო პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების 50% ან მეტი მიიღწევა რეალურ სამუშაო გარემოში 

1. იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომლის სავალდებულო პროფესიული 

მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 50% ან მეტი მიიღწევა რეალურ სამუშაო 

გარემო აპლიკანტის გადანაწილება ხდება ამ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

აპლიკანტთა ჩასარიცხად გამოცხადებული ადგილების რაოდენობისა და დაწესებულების მიერ 

დადგენილი კონკურსის შედეგების გათვალისწინებით უმაღლესიდან უმდაბლესისკენ. 

2. კოლეჯი ვალდებულია, არაუგვიანეს ტესტირებიდან 2 დღისა, მართვის სისტემის სპეციალურ 

პროგრამაში ასახოს კონკურსის შედეგები (რეიტინგულ სიაში აპლიკანტის რანგის მითითებით). 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

აპლიკანტების განაწილების მიზნით, კოლეჯის დირექტორი აპლიკანტის მიერ კონკურსზე 

მიღებული ქულის/ქულების გათვალისწინებით ქმნის რეიტინგულ სიას (მათ შორის, სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტებისთვის, არსებობის შემთხვევაში). რეიტინგული 

სია დამოწმებულ უნდა იქნეს დაწესებულების ხელმძღვანელის ბეჭდითა და ხელმოწერით. 

4. იმ შემთხვევაში, თუ ჩარიცხვის პირველი ეტაპის დასრულების შემდეგ პროგრამაზე დარჩება 

ვაკანტური ადგილები, მართვის სისტემა უზრუნველყოფს მართვის სისტემის სპეციალურ 

პროგრამაში ვაკანტური ადგილების თაობაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას იმ 

აპლიკანტებისათვის, რომლებმაც გაიარეს დაწესებულების მიერ განსაზღვრული კონკურსი, მაგრამ 

დადგენილი წესის შესაბამისად ვერ მოიპოვეს ამ მუხლით გათვალისწინებულ პროგრამაზე 

ჩარიცხვის უფლება. 

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში აპლიკანტები დაწესებულების მიერ 

ჩაირიცხებიან ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პროგრამაზე დარჩენილი 

ვაკანტური ადგილებისა და ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული რეიტინგული სიის 

მიხედვით, უმაღლესიდან უმდაბლესისკენ. 

6. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

მისაღებ აპლიკანტთა რაოდენობის არანაკლებ 15%-ის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე აპლიკანტთათვის განსაზღვრის შემთხვევაში, ამ პროგრამაზე სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე აპლიკანტთა განაწილების მიზნით, დაწესებულების ხელმძღვანელი, ცენტრის 

მიერ რეიტინგული სიების დამტკიცებამდე, აპლიკანტების მიერ კონკურსზე მიღებული შედეგების 



გათვალისწინებით, მართვის სისტემის სპეციალურ პროგრამაში ასახავს კონკურსში მონაწილე 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა შესახებ ინფორმაციას. მართვის 

სისტემა ინფორმაციის მიღებიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა უზრუნველყოფს 

მიღებული ინფორმაციის სამინისტროსთვის მიწოდებას. 

7. თუ ორ ან ორზე მეტ აპლიკანტს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ერთსა და იმავე 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოსახვედრად დაწესებულების მიერ დადგენილ 

კონკურსში მოპოვებული აქვს თანაბარი საკონკურსო ქულა და მათი დაწესებულებაში ჩარიცხვის 

შემთხვევაში ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობა გადააჭარბებს ამ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე გამოცხადებულ ადგილთა რაოდენობას, გამოიყენება ამ რეგულაციის  მე-8 მუხლის მე-9, 

მე-10  და მე-11 პუნქტებით დადგენილი წესი. (ცვლილება შეტანილია N 01-01/114; 24/06/2020) 

 

                მუხლი 8.  პროფესიული ტესტირების საბოლოო შედეგები და დაწესებულებაში ჩარიცხვა 

1. ცენტრი, ტესტირებიდან არაუგვიანეს 7 დღის ვადაში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

აპლიკანტთა განაწილების მიზნით ქმნის და ამტკიცებს აპლიკანტთა რეიტინგულ სიებს თითოეული 

დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით და დამტკიცებიდან 2 დღის 

ვადაში, უზრუნველყოფს რეიტინგული სიების ელექტრონული ვერსიის მიწოდებას  კოლეჯისათვის 

და მართვის სისტემისათვის. 

2. თუ აპლიკანტს რეგისტრაციისას რამდენიმე პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამა აქვს 

არჩეული,  რეიტინგული სიების დამტკიცების შემდეგ იგი მინისტრის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილ ვადაში, მართვის სისტემის სპეციალურ 

პროგრამაში ირჩევს მის მიერ რეგისტრაციისას მითითებული პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამებიდან ერთ-ერთს და დაწესებულებაში წარადგენს აღნიშნულ პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის 

დაწესებულების მიერ მოთხოვნილ საბუთებს, რომლის ჩამონათვალიც მტკიცდება დირექტორის 

მიერ ტესტირებამდე. აღნიშნულს აპლიკანტი ახორციელებს იმ შემთხვევაშიც, თუ მან პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება მოიპოვა როგორც ტესტირების,  ასევე, 

დაწესებულების მიერ ორგანიზებული კონკურსის/ შერჩევის გზით. 

3. კოლეჯი ვალდებულია, საბუთების წარდგენისათვის მინისტრის მიერ განსაზღვრული ვადის 

ამოწურვიდან 3 დღის ვადაში აპლიკანტები ჩარიცხოს პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამისათვის გამოცხადებული ადგილების რაოდენობისა და რეიტინგულ სიაში აპლიკანტის 

რიგითობის გათვალისწინებით, უმაღლესიდან უმდაბლესისკენ და გააფორმოს ხელშეკრულება 

აპლიკანტთან პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ. ხოლო თუ 

აპლიკანტი არასრულწლოვანია, ქმედუუნაროა. შეზღუდულ ქმედუნარიანია ან აქვს ისეთი სტატუსი 

რომელიც არ იძლევა მასთან ხელშეკრულების გაფორმების შესაძლებლობას ხელშეკრულება 

ფორმდება მის კანონიერ წარმომადგენელთან/მხარდამჭერთან. 



4. დაწესებულება ვალდებულია აპლიკანტების ჩარიცხვის შესახებ მონაცემები ასახოს პროფესიული 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში, კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში. 

5. აპლიკანტს, რომელიც ჩაირიცხა მის მიერ არჩეულ ერთ-ერთ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, აღარ 

აქვს რეგისტრაციისას მის მიერ მითითებულ სხვა პროგრამაზე  ჩარიცხვის უფლება.  

6. თუ აპლიკანტთა ჩარიცხვის შემდეგ  პროფესიულ საგანამათლებლო პროგრამებზე დარჩა ვაკანტური 

ადგილები, მართვის სისტემა უზრუნველყოფს მართვის სისტემის სპეციალურ პროგრამაში 

ვაკანტური ადგილების თაობაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას იმ აპლიკანტებისათვის, 

რომელთაც, ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვერ მოიპოვეს დაწესებულებაში ჩარიცხვის 

უფლება ან ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესის შესაბამისად, მათ მიერ რეგისტრაციისას 

მითითებულ არც ერთ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე არ გააკეთეს არჩევანი. 

7. იმ აპლიკანტებს, რომლებიც ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული წესით ვერ ჩაირიცხნენ 

დაწესებულებაში ან ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესის შესაბამისად, მათ მიერ 

რეგისტრაციისას მითითებულ არც ერთ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე არ გააკეთეს 

არჩევანი, უფლება აქვთ, მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით 

განსაზღვრულ ვადაში მართვის სისტემის სპეციალურ პროგრამაში აირჩიონ მათ მიერ 

რეგისტრაციისას მითითებული ის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელზეც 

დარჩენილია ვაკანტური ადგილები და მიმართონ შესაბამის დაწესებულებებს ვაკანტურ ადგილებზე 

ჩარიცხვის მოთხოვნით. 

8. დაწესებულება ვალდებულია, ამ მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, ჩარიცხოს აპლიკანტები 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარჩენილი ვაკანტური ადგილების რაოდენობისა და 

რეიტინგულ სიაში აპლიკანტის რიგითობის გათვალისწინებით, უმაღლესიდან უმდაბლესისკენ და 

გააფორმოს ხელშეკრულება აპლიკანტთან  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის 

შესახებ. ხოლო თუ აპლიკანტი არასრულწლოვანია, ქმედუუნაროა. შეზღუდულ ქმედუნარიანია ან 

აქვს ისეთი სტატუსი რომელიც არ იძლევა მასთან ხელშეკრულების გაფორმების შესაძლებლობას 

ხელშეკრულება ფორმდება მის კანონიერ წარმომადგენელთან/მხარდამჭერთან და აპლიკანტების 

ჩარიცხვის შესახებ მონაცემები ასახოს პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემაში, კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში. 

9. კოლეჯმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ტესტირების შედეგების საფუძველზე, თუ ორ ან ორზე მეტ 

აპლიკანტს ერთსა და იმავე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოსახვედრად ჩასაბარებელ 

საგნებში/დაწესებულების მიერ დადგენილ კონკურსში მოპოვებული აქვს თანაბარი საკონკურსო 

ქულა და მათი დაწესებულებაში ჩარიცხვის შემთხვევაში ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტთა 

რაოდენობა გადააჭარბებს ამ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოცხადებულ ადგილთა რაოდენობას, 

დაწესებულების შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაემატება მისაღებ პროფესიულ 



სტუდენტთა ადგილების ის რაოდენობა, რაც აუცილებელია ამ პუნქტით განსაზღვრული 

თანაბარქულიანი აპლიკანტების ჩასარიცხად. 

10. კოლეჯმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-9 პუნქტის 

გათვალისწინებით ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობა გადააჭარბებს დაწესებულების 

შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის გამოყოფილი ადგილებისთვის 

შესაბამის წელს განსაზღვრული მისაღები პროფესიული სტუდენტების რაოდენობის ფარგლებს, 

დამატებული პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა მოაკლდება დაწესებულების პროფესიულ 

სტუდენტთა მომდევნო მიღებისათვის დადგენილ მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა კონტინგენტს. 

11. კოლეჯმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ამ მუხლის მე-9 და მე-10 პუნქტებით დადგენილი წესი 

მოქმედებს იმ შემთხვევაშიც, თუ დაწესებულება თანაბარქულიანი აპლიკანტების ჩარიცხვისას 

გადააჭარბებს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს მიერ 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის დადგენილ პროფესიულ სტუდენტთა საერთო 

რაოდენობას. (ცვლილება შეტანილია N 01-01/114; 24/06/2020) 

 

მუხლი 81. დაწესებულების მიერ ჩატარებული შერჩევის საფუძველზე პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვების თავისებურებები  

 

1. იმ შემთხვევაში, თუ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოცხადებული ადგილების 

რაოდენობა მეტია იმ აპლიკანტთა რაოდენობაზე, ვინც აირჩია ეს პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა, აპლიკანტი დაწესებულებაში ირიცხება შერჩევის საფუძველზე, რომელიც ტარდება  

კოლეჯის დირექტორის მიერ დამტკიცებული  წესის შესაბამისად. 

2. კოლეჯი არაუგვიანეს ტესტირებიდან 2 დღისა უზრუნველყოფს შერჩევის შედეგების ასახვას 

მართვის სისტემის სპეციალურ პროგრამაში, ხოლო აპლიკანტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაციას 

პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ასახავს მინისტრის მიერ დადგენილ 

ვადაში; 

3. აღნიშნული მუხლით  გათვალისწინებულ შემთხვევაში,  კოლეჯი უფლებამოსილია ჩარიცხოს ყველა 

აპლიკანტი, რომელმაც რეგისტრაციისას აღნიშნული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

აირჩია (მათ შორის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ყველა აპლიკანტი). 

(ცვლილება შეტანილია N 01-01/114; 24/06/2020) 

 

მუხლი 9.  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაზე   ჩარიცხვა,   რომელზეც   

მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელი 

მოდულის ვაუჩერული დაფინანსების უფლების მქონე პროფესიული სტუდენტთა რაოდენობა 

ხუთზე ნაკლებია 



1. პროფესიულ სტუდენტს, რომელიც ჩაირიცხება იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, 

რომელზეც ვაუჩერული/მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემადგენელი მოდულის ვაუჩერული დაფინანსების უფლების მქონე პროფესიული სტუდენტების 

რაოდენობა ნაკლებია ხუთზე და გადალახავს ვაუჩერული/მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელი მოდულის ვაუჩერული დაფინანსებისათვის 

ჩარიცხვის შესაბამის წელს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარს, უფლება აქვს:  

ა) ისარგებლოს გარე მობილობით, მინისტრის მიერ დადგენილი წესით. 

ბ) დაწესებულების მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად ისარგებლოს შიდა მობილობით მის მიერ 

ჩაბარებული პროფესიული უნარების ტესტისა და საგნის/საგანთა ჯგუფის ან მის მიერ ჩაბარებული 

კონკურსის შესატყვის სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე; 

გ) შეიჩეროს პროფესიული სტუდენტის სტატუსი და შეინარჩუნოს მის მიერ მოპოვებული 

სამართლებრივი მდგომარეობა. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, პროფესიულ 

სტუდენტს პროფესიული სტუდენტის სტატუსი აღუდგება პირადი განცხადების საფუძველზე,  

შემდგომი პროფესიული ტესტირების საფუძველზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მიერ 

სწავლის დაწყებისთანავე.(ცვლილება შეტანილია N 01-01/114; 24/06/2020) 

 

მუხლი 10. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რუსულ, აზერბაიჯანულ ან 

სომხურენოვანი ტესტირების შედეგების  საფუძველზე  ჩარიცხული  პროფესიული  სტუდენტების  

მიერ  სწავლის გაგრძელება 

1. პროფესიული სტუდენტი, რომელიც კოლეჯში მოდულურ პროგრამაზე  ჩაირიცხა  

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურენოვანი 

ტესტირების შედეგების  საფუძველზე პროგრამაზე სწავლას იწყებს ქართული ენის 

მოდულ(ებ)ით, რომლის სწავლებაც ხორციელდება შესაბამისი მოდულური პროგრამის 

სასწავლო გეგმის შესაბამისად. 

2. ქართული ენის მოდულ(ებ)ის დაძლევის შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტი 

სარგებლობს გარდამავალი (მომლოდინე) პროფესიული სტუდენტის სტატუსით და ის 

უფლებამოსილია: 

ა) სწავლა განაგრძოს იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელზეც 

განხორციელდა მისი ჩარიცხვა. ამ შემთხვევაში, მას პროფესიული სტუდენტის სტატუსი 

გაუაქტიურდება პირადი (დადგენილი წესის მიხედვით მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის) 

განცხადების საფუძველზე, შემდგომი ტესტირების ფარგლებში ამ პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მიერ სწავლის 



დაწყებისთანავე; 

ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელების 

შეუძლებლობის შემთხვევაში, კოლეჯის მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად ისარგებლოს 

შიდა მობილობით მის მიერ ჩაბარებული პროფესიული უნარების ტესტისა და საგნის/საგანთა 

ჯგუფის შესატყვის სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე; 

გ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელების 

შეუძლებლობის შემთხვევაში, კოლეჯის მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად გადავიდეს 

ერთი დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში „სწავლის სფეროების კლასიფიკატორით“ 

გათვალისწინებული იმ სწავლის სფეროს შესაბამის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მიზნით, რომელზეც სწავლობდა იგი მობილობის 

განხორციელებამდე; 

დ) შეინარჩუნოს მის მიერ მოპოვებული სამართლებრივი მდგომარეობა. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, გარდამავალი 

(მომლოდინე) პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მქონე პროფესიული სტუდენტების 

რაოდენობა არ აკლდება დაწესებულების პროფესიულ სტუდენტთა მომდევნო 

მიღებისათვის დადგენილ მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობას. 

4. პროფესიული სტუდენტის მიერ ქართული ენის მოდულ(ებ)ის სწავლის შედეგების 

დაუძლევლობის შემთხვევაში, პირს უწყდება პროფესიული სტუდენტის სტატუსი. 

(ცვლილება შეტანილია N 01-01/114; 24/06/2020) 

 

              მუხლი  11.   პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით სპეციალური  

               საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა რეგისტრაცია 

1. სპეციალური  საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტი ტესტირებაზე 

რეგისტრაციისათვის გადის ავტორიზაციას სპეციალურ ვებგვერდზე და რეგისტრირდება 

ელექტრონული განაცხადის მეშვეობით ან მიმართავს სარეგისტრაციო ცენტრს 

(კოლეჯს/რესურსცენტრს), რომელიც რეგისტრაციას ახორციელებს ელექტრონული ფორმით, 

მართვის სისტემის სპეციალური პროგრამის გამოყენებით. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული რეგისტრაციის ვადები დგინდება 

მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. 

3. რეგისტრაციისას, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შერჩევაში კონსულტაციის გაწევის მიზნით, 

კოლეჯი ( შესაბამისი კომისიის წევრები)  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

აპლიკანტს სთავაზობს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების იმ 



ჩამონათვალს, რომლისთვისაც კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტი. 

4. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტს ან კოლეჯის რეესტრის 

წარმოების სპეციალისტს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული რეგისტრაციის 

დროს, მართვის სისტემის სპეციალურ პროგრამაში შეაქვს შემდეგი 

მონაცემები: 

ა) აპლიკანტის პირადი ნომერი; 

ბ) აპლიკანტის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი და და ელექტრონული ფოსტის მისამართი; 

გ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების საიდენტიფიკაციო კოდი/კოდები 

(არანაკლებ ორი და არაუმეტეს სამისა), სადაც აპლიკანტს სურს სწავლის გაგრძელება; თუ 

აპლიკანტს სურს იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა, რომლის სავალდებულო 

პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 50% ან მეტი მიიღწევა 

რეალურ სამუშაო გარემოში, იგი ვალდებულია ამ პროგრამასთან ერთად აირჩიოს მოდულური  

პროგრამაც; 

დ) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების არსებობა − სპეციალურ გრაფაში. 

5. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტს სპეციალურ ვებგვერდზე 

რეგისტრაციის დასრულებისთანავე ეცნობება, ხოლო კოლეჯის წარმომადგენელი (კომისიის წევრი) 

ვალდებულია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტს განუმარტოს ამ 

მუხლის მე-10 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტაციის ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული რეგისტრაციის გავლიდან 4 სამუშაო დღის ვადაში იმ 

დაწესებულებაში/დაწესებულებებში წარდგენის აუცილებლობა, სადაც მას უნდა სწავლა. 

6.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტის მიერ განხორციელებული 

რეგისტრაცია დასტურდება მის ელექტრონულ ფოსტასა და ტელეფონის ნომერზე ერთჯერადი 

კოდის გაგზავნით, ხოლო კოლეჯის მიერ განხორციელებული რეგისტრაცია დასტურდება როგორც 

ერთჯერადი კოდის ელექტრონულ ფოსტასა და ტელეფონის ნომერზე გაგზავნით, ასევე, მართვის 

სისტემის სპეციალური პროგრამიდან ამონაბეჭდით, რომელზეც, მართვის სისტემის მიერ 

განსაზღვრულ ინფორმაციასთან ერთად, ელექტრონულად დაიტანება რეგისტრაციის 

განმახორციელებლის  -  კოლეჯის რეესტრის წარმოების სპეციალისტის  (სახელი და გვარი) და 

გადაეცემა აპლიკანტს. ამონაბეჭდში ასევე მიეთითება ამ მუხლის მე-10 პუნქტით 

გათვალისწინებული წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა. 

7. საჭიროების მქონე აპლიკანტს განაცხადში ცვლილების განხორციელება შეუძლია 

სპეციალური ვებგვერდის მეშვეობით ან მიმართვის შემთხვევაში, კოლეჯის მეშვეობით. ამ 

შემთხვევაში, კოლეჯის რეესტრის წარმოების სპეციალისტს, მართვის სისტემის სპეციალურ 

პროგრამაში ცვლილების განხორციელების უფლება აქვს შემდეგი წესის დაცვით: 



ა) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტს უნდა მოსთხოვოს ამ მუხლის მე-6 

პუნქტით განსაზღვრული ერთჯერადი უნიკალური კოდი და მართვის სისტემის სპეციალურ 

პროგრამაში ცვლილებები შეიტანოს ერთჯერადი უნიკალური კოდის მეშვეობით; 

ბ) მართვის სისტემის სპეციალურ პროგრამაში ცვლილების განხორციელება დაადასტუროს ახალი 

ამონაბეჭდითა და გადასცეს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტს. 

8.  ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული რეგისტრაციის ვადი დასრულების შემდეგ 

მართვის სისტემის სპეციალურ პროგრამაში ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია, გარდა ამ მუხლის 

მე-9 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა. 

9. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული რეგისტრაციის ვადის დასრულებიდან 5 დღის 

განმავლობაში, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტის სტატუსთან 

დაკავშირებით სამინისტროს მიერ მართვის სისტემის სპეციალურ პროგრამაში შეიძლება 

განხორციელდეს ცვლილება, მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე. 

10. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული რეგისტრაციის გასვლიდან 4 სამუშაო 

დღის ვადაში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტმა კოლეჯში უნდა 

წარმოადგინოს:  

ა) ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომლითაც სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

სწავლობდა ცალკეულ კლასში/სემესტრში ან საფეხურის ბოლო კლასში, დამოწმებულს 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის სამუშაო ჯგუფის ან/და ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულების დირექტორის ხელმოწერებით; 

ბ) სენსორული (სმენის და მხედველობის) დარღვევის შემთხვევაში: 

ბ.ა) აუდიოგრამას (სმენის დარღვევისას); 

ბ.ბ) ოფთალმოლოგის მიერ გაცემულ ცნობას (მხედველობის დარღვევისას); 

გ) შესაბამისი სპეციალისტის მიერ გაცემულ სამედიცინო ცნობას, ქცევითი და ემოციური 

აშლილობისას; 

დ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის დამადასტურებელ დოკუმენტს (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში). 

11. მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნა, რომლითაც დასტურდება სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტის სპეციალური/დამატებითი საგანმანათლებლო 

საჭიროება, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული რეგისტრაციის გავლიდან 4 

სამუშაო დღის ვადაში, მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ ელექტრონული ფორმით ეგზავნება 

კოლეჯს. 

12. კოლეჯმა უნდა გვაითავლისწინოს, რომ  აპლიკანტის სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების შეფასება არ ხდება, თუ მულტიდისციპლინურ გუნდს აპლიკანტი, მისი პროფესიულ 



ტესტირებაზე რეგისტრაციის მომენტისთვის, ამ დებულებით განსაზღვრული წესით, 2019 წლის 1 

ოქტომბრის შემდგომ, ერთხელ მაინც შეფასებული ჰყავს, აღნიშნული შეფასების თაობაზე არსებობს 

შესაბამისი დასკვნა და მულტიდისციპლინური გუნდი მიიჩნევს, რომ აპლიკანტის განმეორებით 

შეფასება არ არის საჭირო, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა აპლიკანტი/კანონიერი წარმომადგენელი 

ითხოვს განმეორებით შეფასებას. თუ ამ პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში არ ხდება 

აპლიკანტის განმეორებით შეფასება, აპლიკანტის პროფესიული ტესტირების მიზნებისთვის 

გამოყენებული უნდა იქნას მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ ამ პროფესიული ტესტიტრების 

დებულებით განსაზღვრული წესით შედგენილი ბოლო დასკვნა. (ცვლილება შეტანილია N 01-

01/114; 24/06/2020) 

 

 

 

 

 

          მუხლი 11 1..  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა ტესტირება და  

            შედეგები 

 

1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა ტესტირების 

ალტერნატიული წესით ჩატარება მოიცავს მათ მიერ შერჩეული პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის შესატყვისი აქტივობების პრაქტიკულ მოსინჯვას. 

2.  მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა ტესტირების ვადების 

გათვალისწინებით  კოლეჯის დირექტორი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტით უზრუნველყოფს: 

3. ა) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა ტესტირების განრიგს და 

ადგენს ტესტირების მაქსიმალურ ხანგრძლივობას; 

ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გაცნობას სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე 

აპლიკანტებისათვის უზრუნველყოფს ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი. 

4. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა ტესტირების 

უზრუნველსაყოფად, კოლეჯის დირექტორი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტით უზრუნველყოფს საგამოცდო კომისიის/კომისიების ( პროფესიული 

მოსინჯვის კომისია) შექმნას. 



5. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტი, ტესტირებაზე, მის მიერ 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი თითოეული აქტივობის პრაქტიკული 

მოსინჯვისას, ამ მუხლის მე- 4 პუნქტით გათვალისწინებული საგამოცდო კომისიის მიერ ფასდება 

მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული ფორმის 

შესაბამისად. 

6. ამ მუხლის მე-4  პუნქტით გათვალისწინებული საგამოცდო კომისია, სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტის ტესტირებისას გაკეთებულ შეფასებებზე 

დაყრდნობით, პროფესიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროფესიის სტანდარტით/პროფესიული 

საგანმანათლებლო სტანდარტით დადგენილი დამატებითი მოთხოვნების,  დუალური პროგრამის 

შემთხვევაში კონკურსის დროს მიღებული შეფასების, მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნისა 

და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტის ინტერესების 

გათვალისწინებით, მინისტრს წარუდგენს რეკომენდაციას სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე აპლიკანტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის თაობაზე. 

7. იმ შემთხვევაში, თუ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებული 

აპლიკანტების რაოდენობა აღემატება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის 

გათვალისწინებული ადგილების რაოდენობას, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

აპლიკანტების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ რეკომენდაციის 

შემუშავებისას კომისია მხედველობაში იღებს აპლიკანტის რეგისტრაციის დროს (თვე, რიცხვი, 

საათი, წუთი, წამი). 

8. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა მიერ პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი აქტივობის პრაქტიკული მოსინჯვისას მიღებული 

შეფასება, ამ რეგულაციის მე-11 მუხლის მე-10 და მე-11 პუნქტებით გათვალისწინებული 

დოკუმენტების ანალიზთან და რეკომენდაციასთან ერთად, ტესტირების დასრულებიდან 1 დღის 

ვადაში ეგზავნება სამინისტროს; 

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების წარდგენიდან 5 დღის ვადაში, 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა დაწესებულების პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადანაწილების მიზნით, მინისტრის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისია უზრუნველყოფს სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა გადანაწილებას დაწესებულების პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე; 

10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების საფუძველზე სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა დაწესებულებების პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადანაწილების მიზნით, დაწესებულების ხელმძღვანელი 

გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. 



11.  კოლეჯის დირექტორი  ამ  მუხლის მე-10 პუნქტით განსაზღვრული ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემიდან 5 დღის ვადაში, ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრავს პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის წარდგენის ვადებს. 

12. კოლეჯის დირექტორი  ამ  მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისა და ამ მუხლის მე-11 პუნქტით 

გათვალისწინებული დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ, პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლის დაწყებამდე, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით 

რიცხავს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტებს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე და აფორმებს ხელშეკრულებას სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე აპლიკანტთან/კანონიერ წარმომადგენელთან/მხარდამჭერთან, კოლეჯის 

რეგულაციის შესაბამისად; 

13. ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების შესახებ მონაცემები, კოლეჯის რეესტრის 

წარმოების სპეციალისტს, ამ მუხლის მე-12 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 3 დღის ვადაში, შეაქვს პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემაში.(ცვლილება შეტანილია N 01-01/114; 24/06/2020) 

 

მუხლი 12. ჩარიცხვა კოლეჯში პროფესიული მომზადების პროგრამაზე/პროფესიული 

გადამზადების პროგრამაზე/ ტრენინგ- კურსზე/ცალკეულ მოდულზე/cisco- ს ქსელური 

აკადემიის სასწავლო კურსზე 

1. პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე ჩარიცხვა 

რეგულირდება კანონმდებლობის შესაბამისად შემუშავებული, დირექტორის მიერ 

გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტ(ებ)ის საფუძველზე; 

2. Cisco-ს ქსელური აკადემიის სასწავლო კურსზე ჩარიცხვა ხორციელდება კურსის 

წინაპირობების გათვალისწინებით, დირექტორის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური 

სამართლებრივი აქტის და აკადემიაში ელექტრონული რეგისტრაციიის საფუძველზე; 

3. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მოდულური პროგრამის სტუდენტები Cisco-ს ქსელური 

აკადემიის სასწავლო კურსზე რეგისტრირდებიან ელექტრონულად და ჩარიცხვის მიზნით 

სხვა ცალკე აქტი არ გამოიცემა; 

4. მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტი გავრცელდება IT მიმართულების ყველა იმ მოდულურ 

პროგრამაზე, რომელსაც განახორციელებს კოლეჯი და რომლის სწავლებაც დაეყრდნობა 

Cisco-ს ქსელური აკადემიის სასწავლო კურს(ებ)ს; 

5. ტრენინგ-კურსზე/მოდულზე ჩარიცხვა ხორციელდება ტრენინგ-კურსის/მოდულის დაშვების 

წინაპირობების გათვალისწინებით, რაც საჭიროების შემთხვევაში რეგულირდება 



დირექტორის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტ(ებ)ით. 

 

 
თავი III 

პროფესიული  სტუდენტის/ მსმენელის უფლებები, ვალდებულებები და შეზღუდვები 

 

მუხლი 13. კოლეჯში პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის უფლებები და ვალდებულებები 

განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობით, პროფესიულ სტუდენტთან/მსმენელთან 

გაფორმებული ხელშეკრულებით, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით, 

კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტებით. დუალური 

პროგრამის შემთხვევაში, ასევე, პარტნიორ საწარმოსთან გაფორმებული ხელშეკრულებით; 

მუხლი 14. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის მე-3 თავით განსაზღვრული 

უფლებები, მოვალეობები, შეზღუდვები და სხვა რეგულაციები უნდა იქნას გაცნობილი 

პროფესიული სტუდენტისათვის/მსმენელისათვის, რაც უნდა დადასტურდეს 

ხელშეკრულების გაფორმების დროს, პროფესიულ სტუდენტთან გაფორმებულ 

ხელშეკრულებაში შესაბამისი ჩანაწერით. 

მუხლი 15. პროფესიული სტუდენტი/მსმენელის და დასაქმებულის მიერ საკუთარი 

უფლებამოსილებების განხორციელებასთან დაკავშირებული სხვა უფლებები და 

მოვალეობები განისაზღვრება პროფესიული განათლების სფეროში მოქმედი საქართველოს 

კანონმდებლობით. 

16. პროფესიულ სტუდენტს /მსმენელს უფლება აქვს: 

ა) უზრუნველყოფილ იქნას სწავლების მაღალი ხარისხით. სამუშაოზე დაფუძნებული 

სწავლების ფარგლებში მიიღოს ისეთი პროფესიული განათლება, რომელიც პროგრამის 

დასრულების შემდეგ კონკურენტუნარიანს გახდის შრომის ბაზარზე; 

ბ)    სამუშაოზე    დაფუძნებული    სწავლების    პროცესში უზრუნველყოფილი   იქნას 

პროგრამის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით და უსაფრთხო სამუშაო  გარემოთი; 

გ) უზრუნველყოფილ იქნას სასწავლო პროცესის მართებულად წარმართვისათვის 

აუცილებელი სასწავლო მასალით; 

დ) გამოიყენოს კოლეჯის ბიბლიოთეკის რესურსები სასწავლო მიზნებისათვის; 

ე) ისარგებლოს პროფესიული სტუდენტებისათვის/მსმენელებისათვის განკუთვნილი 

საინფორმაციო საშუალებებით; 

ვ) საკუთარი ინტერესების შესაბამისად თავისუფლად დააფუძნოს პროფესიული და სხვა 

სტუდენტური ორგანიზაციები ან/და გაერთიანდეს მათში; 



ზ) დადგენილი წესის შესაბამისად ისარგებლოს პროფესიული სტუდენტის მობილობის, 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში შემდგომი 

განათლებით უზრუნველყოფის უფლებებით; 

თ) პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის და მოდულის/მოდულების შემუშავების, 

განვითარებისა და დამტკიცების წესის შესაბამისად პროფესიული საგანმანათლებლო 

სტანდარტის გაუქმების ან პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტიდან ერთ-ერთი  

კვალიფიკაციის ამოღების შემთხვევაში, აგრეთვე პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის  შეცვლის შემთხვევაში დაასრულოს სწავლა იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე რომელზედაც სწავლობს ან ისარგებლოს პროფესიული სტუდენტის მობილობის 

უფლებით; 

ი) თუ პროფესიული სტუდენტი სწავლასთან ერთად მუშაობს პროგრამის შესაბამისი 

პროფილით, შესაბამისი დოკუმენტის (ცნობის, შრომითი ხელშეკრულების და სხვ.) 

წარმოდგენის შემთხვევაში,  ის უფლებამოსილია მოითხოვოს საწარმოო პრაქტიკაზე 

განაწილებული იქნას თავის სამუშაო ადგილზე; 

კ) დამოუკიდებელი სამუშაოს შესასრულებლად  შესაბამისი  მატერიალურ-ტექნიკური  

რესურსის არ ქონის შემთხვევაში, დირექციასთან შეთანხმებით პროფესიული სტუდენტი 

უფლებამოსილია ისარგებლოს კოლეჯის მატერიალურ - ტექნიკური ბაზით, 

მეთვალყურეობის ფარგლებში; 

ლ) პროფესიულ სტუდენტი, რომელიც ვერ/არ გამოცხადდება სწავლის შედეგების 

დადასტურებისათვის განკუთვნილ შეფასების საათებზე ან ვერ მიიღებს დამაკმაყოფილებელ 

შეფასებას უფლებამოსილია მოითხოვოს გადაბარება, ერთჯერ; 

მ) პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი უფლებამოსილია მიიღოს სასწავლო პროცესის 

ათვისებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია და ინსტრუქციები კოლეჯის და უშუალოდ 

სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელებისაგან; 

ნ) დაცული იყოს არასათანადო მოპყრობის, უყურადღებობისა და შეურაცხყოფისაგან; ო) 

გამოთქვას საკუთარი აზრი და მოითხოვოს მისი პატივისცემა; 

პ) გამოთქვას პროტესტი და წერილობით გაასაჩივროს კოლეჯის დირექტორთან კოლეჯში 

დასაქმებულის ან/და სხვა პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის არამართლზომიერი 

ქმედება; 

ჟ) დადგენილი წესით მიიღოს შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

2. პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს კოლეჯის არამართლზომიერი ქმედება 

გაასაჩივროს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად; 

მუხლი 17.  პროფესიული  სტუდენტის/მსმენელის  

ვალდებულებები 1. პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი 



ვალდებულია: 

ა) არ დაიგვიანოს და არ გააცდინოს სასწავლო პროცესი, ასევე, არ დატოვოს  აუდიტორია 

მეცადინეობის მიმდინარეობის დროს (გარდა განსაკუთრებული საჭიროებებისა, 

სათანადო ნებართვით); 

ბ) ობიექტური მიზეზების არსებობის შემთხვევაში მოახდინოს ადმინისტრაციის/პროგრამის 

ხელმძღვანელის ინფორმირება მეცადინეობების გაცდენის თაობაზე; 

გ) არ დაანაგვიანოს სასწავლებელის შენობა და ტერიტორია, დაიცვას სახანძრო 

უსაფრთხოების,  შრომის უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის წესები; 

დ) გაუფთხილდეს და დაიცვას კოლეჯის მფლობელობაში არსებული მატერიალურ-

ტექნიკური საშუალებები; მატერიალური ქონება გამოიყენოს კეთილსინდისიერად, 

აანაზღაუროს მის მიერ კოლეჯისათვის მიყენებული ქონებრივი ზიანი; 

ე) გაუფრთხილდეს კოლეჯის სასწავლო რესურსს; 

ვ) დროულად დააბრუნოს კოლეჯის ბიბლიოთეკიდან გატანილი სასწავლო რესურსი; 

ზ) არ ისარგებლოს საკომუნიკაციო საშუალებებით, რაც გამოიწვევს სასწავლო პროცესის 

შეფერხებას;  

თ) პატივი სცეს სხვა პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების და კოლეჯის თანამშრომლების 

ღირსებას, არ დაუშვას მათზე რაიმე ფორმით ზეწოლა ან მათ მიმართ შეურაცხმყოფელი 

საქციელი; 

ი) ტელეფონის ნომრის გამოცვლის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს კოლეჯის 

ადმინისტრაციას;  

კ) დაემორჩილოს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის მოთხოვნებს და კოლეჯში 

დასაქმებული უფლებამოსილი პირის, ასევე, მანდატურ(ებ)ის შესაბამის მითითებებს, 

რომელიც არ არღვევს მათ უფლებებს. 

მუხლი 18. პროფესიულ სტუდენტს ეკრძალება: 

ა) ალკოჰოლური სასმელების, თამბაქოსა და საქართველოს კანონმდებლობით უნებართვოდ 

აკრძალული ნივთიერების კოლეჯის ტერიტორიაზე შეტანა და რაიმე ფორმით გამოყენება; 

ბ) ალკოჰოლური თრობისას ან რომელიმე ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნისას 

კოლეჯის ტერიტორიაზე გამოცხადება და გადაადგილება; 

გ) კოლეჯის ინფორმაციულ სივრცეში ყველა ტიპის კომპიუტერული თამაშები, 

არასანქცირებული ჩართვების განხორციელება, პროგრამული უზრუნველყოფის 

ინსტალაცია, რომელიც არ არის შეთანხმებული კოლეჯის ადმინისტრაციასთან; 

დ) სასწავლო პროცესისადმი ხელის შეშლა, ხმაური, საუბარი; 



ე) მეცადინეობაზე მობილური ტელეფონის ან სხვა საკომუნიკაციო საშუალების გამოყენება, 

რომელიც არ არის გათვალისწინებული სწავლების მეთოდებით; 

მუხლი 19. აუდიტორიაში პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის ყოფაქცევაზე პასუხისმგებელია 

პროფესიული განათლების მასწავლებელი. თუ პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი 

დაარღვევს წესრიგს ან კანონს და ამით ხელს შეუშლის მეცადინეობის მსვლელობას, 

მასწავლებელი უფლებამოსილია მოთხოვოს მას აუდიტორიის დატოვება და პროფესიული 

სტუდენტის/მსმენელის პასუხისმგებლობის საკითხს მაშინვე აყენებს ადმინისტრაციის 

წინაშე. 

მუხლი 20. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ კოლეჯისათვის მიყენებული ზიანის 

გამო ზიანის ოდენობის შესაბამისი მატერიალური პასუხისმგებლობა ეკისრება პროფესიულ 

სტუდენტს/მსმენელს (არასრულწლოვანის, ქმედუუნარო/შეზღუდულ ქმედუნარიანის 

შემთხვევაში– მის კანონიერ წარმომადგენელს). 

მუხლი 21. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ ამ წესის მე–18, მე–19 და მე-20 პუნქტებით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დარღვევა განიხილება დისციპლინარულ გადაცდომად და 

კოლეჯი უფლებამოსილია დამრღვევ პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს მოსთხოვოს ახსნა–

განმარტების მიცემა მის მიმართ და ჩადენილი დარღვევის ხარისხის გათვალისწინებით 

გამოიყენოს დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ერთ–ერთი შემდეგი ფორმა: 

ა) გაფრთხილება;  

ბ) შენიშვნა; 

გ) საყვედური; 

დ) პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა. 

მუხლი 22. კოლეჯის დირექტორი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით იღებს 

გადაწყვეტილებას წარჩინებული, სანიმუშო, აქტიური პროფესიული სტუდენტების 

წახალისების შესახებ ამ მიზნით შექმნილი კომისიის დასკვნის საფუძველზე. წახალისების 

ფორმით შეიძლება გამოყენებულ იქნას: 

ა) მადლობის გამოცხადება; 

ბ) პროფესიული სტუდენტების მიერ სასწავლო პროცესში შექმნილი ნამუშევრით დასაჩუქრება; 

გ) ერთჯერადი ფულადი წახალისება (სტიპენდია); 

დ) ექსკურსია. 

 

 

 

 



თავი IV 

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის  შეჩერების,  შეწყვეტის, 

მობილობის, მიღებული განათლების აღიარების და საგანმანათლებლო 

პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი პროგრამის 

სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფისწესი 

მუხლი 23. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით განსაზღვრული საფუძვლების 

არსებობის შემთხვევაში, კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის 

საფუძველზე, შესაძლებელია მიღებული იქნას გადაწყვეტილება პროფესიული 

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების, შეწყვეტისა და მობილობის შესახებ. აგრეთვე, 

საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი პროგრამის 

პროფესიული სტუდენტები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ შემდგომი განათლებით. 

მუხლი 24. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერება 

1. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერება დასაშვებია წინამდებარე ბრძანებით 

დადგენილი წესისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერება ნიშნავს  კოლეჯსა და პროფესიულ სტუდენტს შორის უფლება-მოვალეობების 

შესრულებისგან დროებით გათავისუფლებას, პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 

შეწყვეტის გარეშე. 

2. პროფესიული სტუდენტისთვის სტატუსის შეჩერება შესაძლებელია არაუმეტეს 2 წლის ვადით. 

3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველია: 

ა) სამხედრო სამსახურში ან რეზერვში ჩარიცხვა, რაც გამორიცხავს პარალელურ რეჟიმში 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას; 

ბ) პროფესიული სტუდენტის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა, 

გამამტყუნებელი  განაჩენის გამოტანამდე; 

გ) აკადემიური შვებულება, რომელიც პროფესიულ სტუდენტს შეიძლება მიეცეს: ხანგძლივი 

ავადმყოფობის გამო, ორსულობისა და ახალშობილის მოვლის, უცხოეთის 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების გამო. 

დ) ფინანსური დავალიანება; 

ე) ობიექტური გარემოების არსებობა, რომელიც პროფესიულ სტუდენტს ხელს უშლის სწავლის 

გაგრძელებაში; 

ვ) პროფესიული სტუდენტის პირადი განცხადება; 

ზ) მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები. 

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლის არსებობისას 



პროფესიული სტუდენტი განცხადებით მიმართავს კოლეჯის დირექტორს და ითხოვს 

სტუდენტის სტატუსის შეჩერებას. არასრულწლოვანისა და ქმედუუნარო/შეზღუდულ 

ქმედუნარიანი სსსმ სტუდენტის შემთხვევაში განცხადება წარმოდგენილი უნდა იქნას 

კანონიერ წარმომადგენლის მიერ, რომელთანაც გაფორმებულია ხელშეკრულება. 

5. დუალური პროგრამის შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერებისა და 

შესაბამის პერიოდში სტატუსის აღდგენის შესაძლებლობა შეთანხმებული უნდა იყოს იმ 

პარტნიორ საწარმოსთან, რომელთანაც პროფესიულ სტუდენტს ან მის კანონიერ  

წარმომადგენელს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება; 

6. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერებასთან დაკავშირებით გამოიცემა 

ინდივიდუალურ - სამართლებრივი აქტი და მისი გამოცემის დღეს მონაცემები შეიტანება 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში. 

7. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძვლის  აღმოფხვრის  შემთხვევაში, 

სტუდენტი სწავლას აგრძელებს პროგრამის იმ ეტაპიდან როდესაც მას შეუჩერდა 

პროფესიული სტუდენტის სტატუსი. 

8. აღნიშნული მუხლის მე-7 პუნქტი არ ვრცელდება იმ პროფესიულ სტუდენტზე, რომელმაც 

ისარგებლა მობილობის უფლებით და სწავლობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით. 

ასეთი პირისათვის სტატუსის შეჩერებისა და სტატუსის აღდგენის პერიოდი 

განისაზღვრება კონკრეტული მოდულ(ებ)ის ათვისების შესაძლებლობის 

გათვალისწინებით, რაც რეგულირდება დირექტორის შესაბამისი ინდივიდუალური 

სამართლებრივი აქტ(ებ)ით. 

9. სტატუსშეჩერებული სტუდენტი (არასრულწლოვანის /ქმედუუნარო / შეზღუდულ 

ქმედუნარიანი სსსმ პირის შემთხვევაში მისი წარმომადგენელი) ვალდებულია სტატუსის 

აღდგენის თხოვნით წერილობითი განცხადებით მიმართოს დირექციას პროგრამის 

შესაბამისი ეტაპის დადგომამდე; 

10. პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით გამოიცემა 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი და მისი გამოცემის დღეს მონაცემები შეიტანება 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში. 

11.სტატუს აღდგენილ პროფესიულ სტუდენტთან (არასრულწლოვანის /ქმედუუნარო 

/შეზღუდულ ქმედუნარიანი სსსმ პირის შემთხვევაში მის წარმომადგენელთან) სტატუსის 

აღდგენის დღეს ფორმდება ახალი ხელშეკრულება. 

12. თუკი პროფესიული სტუდენტის მიერ სტატუსის აღდგენა განხორციელდა ისეთ 

პერიოდში როცა პროგრამის ცვლილებიდან გამომდინარე ვერ ხერხდება კრედიტების 

სრულყოფილად ათვისება კოლეჯი იღებს გადაწყვეტილებას პროფესიული 

სტუდენტისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების შესახებ. 



13. კოლეჯის ლიკვიდაციის შემთხვევაში, როდესაც არ არის განსაზღვრული მისი 

უფლებამონაცვლე, პროფესიული სტუდენტი მიიჩნევა პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერებულ პირად. 

14. ტრენინგ-კურსის/მოკლევადინი პროგრამის/Cisco-ს აკადემიის  მსმენელისათვის  

სტატუსის შეჩერება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ზუსტად არის 

იდენტიფიცირებული კონკრეტულ პერიოდში ანალოგიური პროგრამის/კურსის 

განხორციელების და მსმენელისათვის სტატუსის აღდგენის შესაძლებლობა. 

მუხლი 25. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა 

1. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა დასაშვებია სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი წესის, დირექტორის ინდივიდუალური-სამართლებრივი აქტებითა და 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა 

ნიშნავს კოლეჯსა და პროფესიულ სტუდენტს შორის  უფლება-მოვალეობების  

შესრულებისგან  გათავისუფლებას  პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენის 

უფლებისგარეშე. 

2. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველია: 

ა) სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის მოთხოვნების სისტემატური ან 

ერთჯერადი უხეში დარღვევა; 

ბ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სისტემატური ან უხეში დარღვევა; 

გ) კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი, თუ სასჯელის სახით 

დანიშნულია თავისუფლების აღკვეთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში 

მოხდით; 

დ) სწავლის საფასურის გადაუხდელობა, თუ პროფესიული სტუდენტი არ ითხოვს 

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერებას გადაუხდელობის გამო; 

ე) აღდგენილი პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის შეჩერების გარემოებების 

ხელმეორედ დადგომა; 

ვ) სტატუსის შეჩერების ვადის გასვლა, როცა სტატუსშეჩერებული პირი/მისი კანონიერი 

წარმომადგენელი წერილობითი ფორმით არ ითხოვს სტატუსის აღდგენას; 

ზ) დაწესებულებისათვის ისეთი ყალბი დოკუმენტის ან არასწორი ინფორმაციის 

წარდგენა ან ისეთი ინფორმაციის წარუდგენლობა, რაც გავლენას იქონიებდა 

პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვის შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების 

მიღებაზე; 

თ) მოდულური პროგრამით გათვალისწინებული მინიმუმ ერთი სწავლის შედეგის ვერ 

დადასტურება წინამდებარე წესის 31- ე მუხლით დადგენილი პროფესიული 



სტუდენტის შეფასების სისტემის შესაბამისად; 

ი) კოლეჯში სწავლის დაწყებიდან ორი სასწავლო კვირის პერიოდში არასაპატიო მიზეზით 

გამოუცხადებლობა; 

კ) კოლეჯში ერთი თვის მანძილზე სისტემატიურად არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობა 

(როცა შესაბამისი დოკუმენტით: განცხადება, ცნობა ჯანმრთელობის თაობაზე და სხვ. ვერ 

დასტურდება პროფესიული სტუდენტის მიერ მეცადინეობების გაცდენების საპატიო 

გარემოება); 

ლ) გარდაცვალება; 

მ) პირადი განცხადება; 

ნ) დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის - პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის 

გამოყენება; 

ო) დუალური პროგრამის შემთხვევაში საწარმოს მიერ პროფესიულ სტუდენტთან/კანონიერ 

წარმომადგენელთან ხელშეკრულების შეწყვეტა პროფესიული სტუდენტის მიერ 

ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და/ან საწარმოში გატანილი სწავლის შედეგების 

შესაბამის პერიოდში ვერ დადასტურების გამო; 

პ) მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები. 

3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით გამოიცემა 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი და მისი გამოცემის დღეს მონაცემები  შეიტანება  

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში. 

4. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ დირექტორის მიერ საბოლოო 

გადაწყვეტილების მიღებამდე, კოლეჯი (სასწავლო პროცესზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი, 

პროგრამის ხელმძღვანელი) ახდენს პროფესიული სტუდენტის/კანონიერი 

წარმომადგენლის ინფორმირებას (ტელეფონის/ელ-ფოსტის/სხვ. საშუალებ(ებ)ის 

გამოყენებით), მოსალოდნელი შედეგის შესახებ. 

5. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში მისი ხელახლა მოპოვება 

შესაძლებელია კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

6. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა სტუდენტს/კანონიერ წარმომადგენელს არ 

ათავისუფლებს იმ ფინანსური დავალიანების დაფარვისაგან, რომელიც მას წარმოეშვა 

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ დირექტორის ბრძანების 

გამოცემამდე. იგი ვალდებულია დაფაროს დავალიანება. 

7.ფინანსური დავალიანების დაფარვისათვის თავის არიდების შემთხვევაში კოლეჯი 

უფლებამოსილია გაატაროს შესაბამისი ზომები, მათ შორის მიმართოს სასამართლოს. 

8. წინამდებარე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,თ“ ქვეპუნქტი არ ვრცელდება სპეციალური 



საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებზე. 

9. წინამდებარე მუხლის მეორე პუნქტის, ,,ა“, ,,ბ“, ,,გ’’, ,,ი“, ,,კ“, ,,ლ“, ,,მ“  ქვეპუნქტებით  

განსაზღვრული შემთხვევები ასევე წარმოადგენს კოლეჯის მსმენელის სტატუსის 

შეწყვეტის საფუძველს; 

10. მსმენელს უწყდება სტატუსი წინამდებარე მუხლის მე-9 პუნქტისა და პროგრამის/კურსის 

სწავლის შედეგების ვერ დადასტურების შემთხვევაში პროგრამის/კურსის მოთხოვნებისა 

ან/და ხელშეკრულების შესაბამისად; 

მუხლი 26. მობილობა 

1. მობილობის უფლება აქვს ნებისმიერ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტს, რომლის ჩარიცხვა განხორციელდა 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის 

№152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების“ შესაბამისად და მობილობის 

დროისათვის წარმოადგენს კოლეჯის ან სხვა პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულების (პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი 

დაწესებულების) პროფესიულ სტუდენტს, მიუხედავად იმისა შეჩერებული აქვს თუ 

არა მას პროფესიული სტუდენტის სტატუსი. 

2. პროფესიულ სტუდენტთა მობილობის საკითხებზე საბოლოო გადაწყვეტილებას 

იღებს კოლეჯის დირექტორი. 

3. მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველი პროფესიული სტუდენტი ვალდებულია 

კოლეჯში წარმოადგინოს განცხადება მობილობის შესახებ, აგრეთვე  წარადგინოს  

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და 

ინფორმაცია განვლილი საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ. 

4. მობილობის მსურველი პირის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი 

განისაზღვრება კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით. 

მოთხოვნილი დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობა შესაძლებელია გახდეს პირის 

მობილობის წესით ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი. 

5. მობილობის მსურველ პირთა განცხადებების განხილვის მიზნით, კოლეჯის 

დირექტორმა შესაძლებელია შექმნას კომისია. კომისიის მიერ განხილვის შედეგები 

ეცნობება დირექტორს, რომელიც იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას პროფესიული 

სტუდენტის ჩარიცხვის ან ჩარიცხვაზე უარის თქმის შესახებ. 

6. კოლეჯში პროფესიული სტუდენტი გარე მობილობით შესაძლებელია ჩაირიცხოს 

ერთი და იმავე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში. 

7. კოლეჯში შიდა მობილობა შეიძლება განხორციელდეს ერთი და იმავე მიმართულების 



სხვადასხვა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, რომლებზეც 

პროფესიული ტესტირება ხორციელდება საერთო ტიპის ტესტით და შესაბამისი 

საგანი/საგანთა ჯგუფით; 

8. ერთი და იმავე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მობილობა 

შესაძლებელია განხორციელდეს ნებისმიერ დროს, მაგრამ არაუგვიანეს შესაბამისი 

მოდულური პროგრამით განსაზღვრული სწავლის დასრულებამდე ერთი თვით 

ადრე. 

9. ერთი და იმავე მიმართულების სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში მობილობა 

შესაძლებელია ისეთ პერიოდში, რომელიც ხელს არ შეუშლის სწავლის შედეგების 

მიღწევის შესაძლებლობას. გადაწყვეტილებას აღნიშნულის თაობაზე იღებს 

დირექტორის მიერ შესაბამისი ინდივიდუალურ- სამართლებრივი აქტით შექმნილი 

კომისია; 

10. კოლეჯი უფლებამოსილია პროფესიულ სტუდენტს შესთავაზოს მობილობა თუ: ა) გაუქმდა 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა; 

ბ)კოლეჯი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.  

11. მობილობა დასაშვებია თუ არსებობს შემდეგი პირობების ერთობლიობა: 

ა) დაცულია ამ მუხლით დადგენილი მობილობის ვადები; 

ბ) არსებობს ადგილი იმ ჯგუფში, სადაც იგეგმება სტუდენტის მობილობის წესით გადაყვანა;  

გ)   კოლეჯში შიდა  მობილობა შესაძლებელია განხორციელდეს ერთი და იმავე პროგრამის 

ფარგლებში თუ შეიცვალა პროგრამა და მოდიფიცირებულ პროგრამაზე მობილობა 

აუმჯობესებს პროფესიული სტუდენტების მდგომარეობას. დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას 

აღნიშნულთან დაკავშირებით ღებულობს კოლეჯი, კანონმდებლობის შესაბამისად, 

პროფესიული სტუდენტების უფლებებების დაცვისა და პროფრესიული სტუდენტების 

თანხმობის შემთხვევაში. 

12. ერთი და იმავე მოდულური პროგრამის ფარგლებში, პროგრამაზე ჩარიცხვის წესიდან 

გამომდინარე, მობილობა ვერ განხორციელდება კოლეჯში მიმდინარე პროგრამიდან 

დუალურ პროგრამაზე; 

13. შიდა და გარე მობილობის ფარგლებში კრედიტების აღიარებას ახორციელებს კოლეჯი. 

14. პროფესიული სტუდენტის მობილობით გადაყვანა/გადმოყვანა ფორმდება კოლეჯის 

დირექტორის ბრძანებით და მისი გამოცემის დღეს მონაცემები შეიტანება პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში. 

15. აღნიშნული მუხლი ძალაშია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს მიერ მობილობასთან დაკავშირებით შესაბამისი სამართლებრივი 

რეგულაციის დამტკიცებამდე; 



 

მუხლი 27. მიღებული განათლების აღიარება 

1. კოლეჯი ადგენს მის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამასთან მობილობის 

მსურველი პირის მიერ იმავე ან იმავე მიმართულების სხვა საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების თავსებადობას და იღებს გადაწყვეტილებას 

შესაბამისი კრედიტების აღიარებასთან დაკავშირებით. 

2. პროფესიული სტუდენტისათვის პროგრამის კრედიტების აღიარების მიზნით 

დირექტორის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით იქმნება კომისია, მინიმუმ 3 

პირის შემადგენლობით, ყოველი ცალკეული შემთხვევისათვის ცალკ-ცალკე. 

3. აღიარებას ექვემდებარება საგანმანათლებლო დაწესებულების იმ პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული კრედიტები, რომელზეც ჩარიცხვა 

და სწავლება განხორციელდა კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

4. გარე მობილობის შემთხვევაში კრედიტების აღიარების მიზნით სხვა საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა. ასევე, ინფორმაცია ათვისებული მოდულების კრედიტების ან მოდულის 

ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების თაობაზე. 

5. თუკი პროფესიული სტუდენტის მობილობა განხორციელდა ისეთ პერიოდში როცა პროგრამის 

ფარგლებში დასრულებულია სწავლება ცალკეულ მოდულებზე, მას კი აღნიშნული 

მოდულ(ებ)ის კრედტები მისი დაწესებულების პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე არ 

აქვს ათვისებული, კომისია იღებს გადაწყვეტილებას პროფესიული სტუდენტისათვის 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების შესახებ. 

6. ერთი და იმავე მიმართულების სხვადასხვა პროგრამების თავსებადობის  შესწავლისას,  

პროფესიული სტუდენტის მიერ გავლილი მოდულების და მათი სწავლების შედეგების  

შინაარსობრივი კვლევის შედეგად შესაძლებელია დადგინდეს მათი იდენტურობა და 

განხორციელდეს კრედიტების აღიარება. 

7. თუ პირის მიერ ათვისებული კრედიტების მოცულობა მეტია ვიდრე იმ 

პროგრამის/მოდულ(ებ)ის რომელზე მობილობის საკითხიც განხილება, კრედიტები 

აღიარებული იქნება დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით; 

8. თუ პირის მიერ გავლილი სასწავლო კომპონენტის კრედიტები ნაკლებია ვიდრე 

დაწესებულების მიმდინარე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტისა, 

ცნობილ იქნება კრედიტები ათვისებული  პროფესიული  საგანამანთლებლო პროგრამის 

მიხედვით. გამონაკლისებს ინდივიდუალურად განსაზღვრავს დაწესებულება; 

9. კოლეჯი უფლებამოსილია, გამოცდის საფუძველზე დაადგინოს მობილობის მსურველი პირის 

მიერ მიღებული პროფესიული განათლების თავსებადობა მოდულურ პროგრამასთან. 



გამოცდის დროს შესაძლებელია გამოყენებული იქნა შესაბამისი პროფესიის შეფასების 

სტანდარტი; 

10. აღიარების კომისიის მიერ მიღებული პირველადი განხილვისა და საბოლოო შედეგები 

ფორმდება ოქმის სახით. 

11. აღნიშნული მუხლი ძალაშია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს მიერ მიღებული განათლების  აღიარებასთან  დაკავშირებით  

შესაბამისი სამართლებრივი რეგულაციის დამტკიცებამდე; 

 
მუხლი 28. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის, გაუქმების შემთხვევაში 

პროფესიული სტუდენტის შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმები 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში კოლეჯი 

უზრუნველყოფს პროფესიული სტუდენტის შემდგომი განათლებისათვის აუცილებელი 

ღონისძიებების გატარებას. 

2. კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში, 

კოლეჯი პროფესიულ სტუდენტთან შეთანხმების გზით, უზრუნველყოფს მის გადაყვანას 

ამავე კოლეჯის სხვა პროფესიულ საგანმაანთლებლო პროგრამაზე, ხოლო თუკი ეს ვერ 

ხერხდება მობილობისათვის დადგენილ წესებთან შეუსაბამობის გამო, კოლეჯი პროფესიულ 

სტუდენტს შესთავაზებს გარე მობილობას და თანხმობის შემთხვევაში უზრუნველყოფს მის 

გადაყვანას იმ ალტერნატიულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, 

რომელთანაც გაფორმებული აქვს მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ. 

 

 

თავი V 

                                                         სასწავლო პროცესი 
 

მუხლი 29 . პროგრამების დამტკიცების უფლებამოსილება და სწავლის ხანგრძლივობა 

1. კოლეჯის მიერ განსახორციელებელი პროფესიული საგანმანთლებლო 

პროგრამების/პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების/ტრენინგ- კურსების (მოკლევადიანი პროგრამა) დამტკიცებაზე 

უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს კოლეჯის დირექტორი. 

2. პროფესიულ სტუდენტთა სწავლების ხანგრძლივობა განისაზღვრება შესაბამისი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობით. პროგრამის 

ფარგლებში მტკიცდება სწავლების სავარაუდო ხანგრძლივობა. 

3. მსმენელთა სწავლების ხანგრძლივობა განისაზღვრება შესაბამისი 

პროგრამის/მოდულის/ტრენინგ- კურსის ხანგრძლივობით. 



4. სწავლის პერიოდი შესაძლებელია გახანგრძლივდეს, თუ:  

ა) პროფესიულ სტუდენტს სტატუსი შეუჩერდა; 

ბ) საჭირო გახდა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით სწავლება; გ) ადგილი აქვს სხვა 

ობიექტურ გარემოებას. 

5. ტრენინგ-კურსის (მოკლევადიანი პროგრამა) განხორციელების მიზნით, საჭიროების 

შემთხვევაში, გამოიცემა ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი მისი განხორციელების 

წესის შესახებ; 

მუხლი 30. მეცადინეობების ჩატარების უზრუნველყოფა 

1. მეცადინეობები ტარდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო გეგმის 

საფუძველზე შედგენილი სასწავლო ცხრილების შესაბამისად. 

2. მეცადინეობის ხანგძლივობა შეადგენს ერთ ასტრონომიულ საათს (აკადემიური საათი - 50 

წუთი, შესვენება 10 წუთი). 

3. პროფესიულ სტუდენტთა სწავლება შესაძლებელია განხორცილდეს სხვადასხვა ცვლაში ან 

მეცადინეობათა შეჭრილი გრაფიკით. 

4. მეცადინეობების სასწავლო ცხრილს ადგენს სასწავლო პროცესის მენეჯერი. 

5. პროფესიულ სტუდენტთა სწრებადობის აღრიცხვის მიზნით კოლეჯში მოქმედებს 

ელექტრონული ჟურნალი, დუალური პროგრამის შემთხვევაში, საწარმოში გამოცხადება 

დასტურდება პროფესიული სტუდენტის ჩანაწერების ჟურნალით. პროფესიული 

მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამებზე მსმენელთა სწრებადობა, 

ელექტრონული ჟურნალის წარმოებამდე, დასტურდება მატერიალური სწრებადობის 

აღრიცხვის დოკუმენტით. 

6. მეცადინეობების სასწავლო ცხრილი სწავლის დაწყებისთანავე აისახება ელექტრონულ 

ჟურნალში და განთავსდება დაინტერესებულ პირთათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე. 

7. მეცადინეობების ცხრილის ცვლილება  დასაშვებია  სასწავლო  პროცესის  მენეჯერთან 

შეთანხმებით, რაც აისახება ელექტრონულ ჟურნალშიც. 

8. კოლეჯში დაწესებულია ხუთ დღიანი სასწავლო კვირა, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. 

საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამის განხორციელების მიზნებისათვის შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნას ასევე, შაბათი როგორც სასწავლო დღე. აღნიშნული არ ეხება დუალურ 

პროგრამაზე ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტს, რომელიც საწარმოში შესაძლოა მუშაობდეს 

განსხვავებული გრაფიკით, შრომის კანონთა მოთხოვნების გათვალისწინებით; 

9. პროგრამაზე სწავლის დაწყების თარიღი განისაზღვრება კოლეჯის დირექტორის 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით. 

10. თუ ერთი და იმავე პროგრამის პარალელურ ჯგუფებში დარჩება ჯამში 10 პროფესიული 

სტუდენტი დირექცია უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ჯგუფების გაერთიანების 



თაობაზე, თუკი ეს არ გააუარესებს პროფესიული სტუდენტის მდგომარეობას სწავლების 

ცვლებიდან გამომდინარე. 

11. პროფესიული სტუდენტები ისვენებენ საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს 

შრომის კოდექსით“ გათვალისწინებულ უქმე და დასვენების დღეებში, ასევე, არდადეგების 

პერიოდში, რომელიც ცხადდება დირექტორის შესაბამისი ბრძანებით 

12. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს კოლეჯის მისამართზე: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №92 

ა ან/ და პარტნიორი საწარმოების პრაქტიკის ობიექტებზე, რაც მტკიცდება შესაბამისი 

ბრძანებით. 

13. კოლეჯში საწარმოო პრაქტიკის განხორციელების წესი რეგულირდება კოლეჯის 

დირექტორის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით. 

მუხლი 31. მოდულურ პროგრამაზე  ჩარიცხული  პროფესიული  სტუდენტის  შეფასების  წესი 1. 

შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი. 

2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე, ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით. 

3. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი 

ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

4. მოდულის კრედიტები ათვისებულად ითვლება მოდულის ყველა სწავლის შედეგის 

დადასტურების შემთხვევაში. 

5. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ 

სტუდენტს უფლება აქვს მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება 

ერთჯერ, მათ შორის, მოდულის მიმდინარეობის პროცესში. 

6. თუ მოდული მოდულზე დაშვების წინაპირობაა, პროფესიული  სტუდენტი  ვალდებულია  

სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ ვადებში დაადასტუროს წინმსწრები მოდულის 

დაუდასტურებელი სწავლის შედეგი/შედეგები. 

7. აღნიშნული მუხლის მე- 6 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში მოდულის მინიმუმ ერთი 

სწავლის შედეგის ვერ დადასტურება ითვლება პროფესიული სტუდენტის მიერ მოდულის 

კრედიტების აუთვისებლობად და პროფესიულ სტუდენტს აღარ აქვს მომდევნო 

მოდულზე სწავლის, შესაბამისად, პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. 

8. მოდულის დასრულებიდან მაქსიმუმ სამუშაო 10 დღის ვადაში (არ იგულისხმება 

წინმსწრები მოდულის დასრულება) მოდულის განმახორციელებელი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერთან შეთანხმებით, ნიშნავს განმეორებითი განმსაზღვრელი შეფასების 



თარიღს. პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია წერილობითი ფორმით მიმართოს 

დირექციას და მოითხოვოს განმეორებითი შეფასების გადავადება, სწავლის შედეგების 

მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე. სხვა შემთხვევაში, 

განმეორებით შეფასებაზე პროფესიული სტუდენტის არ გამოცხადება ითვლება სწავლის 

შედეგის ვერ დადასტურებად. 

9. მე-8 მუხლით განსაზღვრული ვადა არ ვრცელდება გასაჩივრებულ პირველ შეფასებაზე. ამ 

შემთხვევაში განმეორებითი შეფასების ვადები აითვლება აპელაციისათვის 

განსაზღვრული ვადების დასრულებიდან. 

10. შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე 

პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის მიზნით, ასეთი პირები 

მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის /წინაპირობების დაძლევის გარეშე. 

11. სწავლის შედეგების შეფასება შესაძლებელია ჩატარდეს, როგორც ყოველი სწავლის  

შედეგის  ბოლოს ასევე, შესაძლებელია რამდენიმე სწავლის შედეგის ერთდროულად 

შეფასება. 

12. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალტერნატიული 

ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში. 

13. დუალური პროგრამის შემთხვევაში, კოლეჯსა და საწარმოს შორის დადებული 

ხელშეკრულების ფარგლებში, პროფესიული სტუდენტი მუშაობს საწარმოში, აწარმოებს 

პროფესიული სტუდენტის ჩანაწერების ჟურნალს, რომელსაც ამოწმებს ინსტრუქტორი და 

მიღწევის შემთხვევაში, უდასტურებს სწავლის შედეგებს, რასაც სტუდენტი შერჩევით 

ადასტურებს შუალედური/საკვალიფიკაციო გამოცდის დროს. 

14. დუალური პროგრამის შემთხვევაში, პირველი სასწავლო წლის ბოლოს ტარდება 

შუალედური გამოცდა, საწარმოში პროფესიული სტუდენტების მიერ სწავლის შედეგების 

მიღწევის გაანალიზებისა და პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესების მექანიზმების 

შემუშავების მიზნით. 

15. პროფესიულ სტუდენტს ინფორმაცია შეფასების თაობაზე მიეწოდება მაქსიმუმ სამი სამუშაო 

დღის ვადაში; 

 

მუხლი 32. პროფესიული სტუდენტის  შეფასების  გასაჩივრების  (აპელაციის)  წესი 1. 

პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსია გაასაჩივროს შეფასება. 

2. გასაჩივრების (აპელაციის) შემთხვევაში შედეგის გაცნობიდან მაქსიმუმ სამი სამუშაო დღის 

ვადაში პროფესიულმა სტუდენტმა წერილობითი განცხადებით უნდა მიმართოს 

დირექტორს, რომელიც არაუგვიანეს ორი სამუშაო დღისა იღებს გადაწყვეტილებას 



შედეგის კომისიური წესით განხილვა/არ განხილვის თაობაზე ( სააპელაციო კომისიის 

შემადგენლობაში შედიან: დირექტორის მოადგილე, ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

სასწავლო პროცესის მენეჯერი და პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი/მასწავლებლები). 

3. კომისია ორი სამუშაო დღის განმავლობაში განიხილავს პროფესიული სტუდენტის მიერ 

შეფასების საკითხს და საკმარისი/ავთენტური მტკიცებულების არ არსებობის შემთხვევაში 

შესაძლოა დაინიშნოს განმეორებითი შეფასება. კომისიის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილება ორი სამუშაო დღის პერიოდში ეცნობება პროფესიულ სტუდენტს. 

4. დაწესებულება არ არის უფლებამოსილი არსებული შეფასების საფუძველზე შეუწყვიტოს 

პროფესიულ სტუდენტს სტატუსი სააპელაციო კომისიის გადაწყვეტილებამდე. 

 

მუხლი 33. სასწავლო პროცესში ინკლუზიური პროფესიული განათლების ინტეგრირებისა  და 

ინკლუზიური სასწავლო გარემოს შექმნის მექანიზმები 

1.კოლეჯი ახორციელებს ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვას, რაც 

გულისხმობს საჭირო დამატებითი ადამიანური და მატერიალური რესურსის 

უზრუნველყოფის გზით სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა ჩართვას სასწავლო პროცესში და მათთვის შესაბამისი სასწავლო 

გარემოს შექმნის უზრუნველყოფას. 

2. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა 

სასწავლო პროცესში სრულყოფილ ინტეგრირებას კოლეჯი ახორციელებს ინკლუზიური 

პროფესიული განათლების სპეციალისტების, სსსმ პირის ასისტენტის, სსსმ პირის 

გადაადგილებაზე პასუხისმგებელი პირისა და კვალიფიციური პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების მეშვეობით. საჭიროების შემთხვევაში კოლეჯი უზრუნველყოფს სსსმ 

პირთა საგანმანათლებლო პროცესში ჟესტური ენის თარჯიმნის, სივრცითი ორიენტაციისა 

და მობილობის ტრენერის, გადაადგილების მხარდამჭერის და სპეციალური მომვლელის 

ჩართვას. 

3. საჭიროების შემთხვევაში, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

სტუდენტისთვის საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მუშავდება ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმა, რომელიც 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. 



4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა გამოიყენება, როგორც სახელმძღვანელო სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტის საგანმანათლებლო 

პროცესის განხორციელებისთვის. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის მიმდინარე შეფასება 

ხორციელდება ინდივიდუალურად განსაზღვრულ მისაღწევ სწავლის შედეგებთან, ხოლო 

საბოლოო შეფასება და კრედიტების მინიჭება - მოდულის მოთხოვნებთან მიმართებით. 

5. მოდულის დაწყებიდან ერთი თვის განმავლობაში მოდულის განმახორციელებელი 

პროფესიული განათლების მასწავლებელი ვალდებულია აცნობოს ინკლუზიური 

პროფესიული განათლების სპეციალისტებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე სტუდენტის სასწავლო საჭიროებ(ებ)ის შესახებ. 

6. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა იქმნება მოდულის დაწყებიდან ერთი თვის 

განმავლობაში, პროფესიული განათლების მასწავლებლისა და ინკლუზიური 

პროფესიული განათლების სპეციალისტ(ებ)ის მიერ სასწავლო პროცესზე დაკვირვების 

შედეგად. 

7. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა არ მტკიცდება. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 

ფარგლებში ჩასატარებელი დამატებითი მეცადინეობების, რესურსის და სხვა 

საჭიროებების შესახებ ინფორმაციას დირექციას წერილობით აცნობებს ინკლუზიური 

პროფესიული განათლების სპეციალისტი. 

8. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა არ ანაცვლებს და არ ცვლის სხვა ნებისმიერ 

დოკუმენტს, რომელიც პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ივსება. 

გაცდენები, შეფასებები, დახასიათება და ა.შ. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა აზუსტებს 

ამ დოკუმენტებში არსებული მონაცემების საფუძველს. 

9. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის საფუძველზე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი უფლებამოსილი ხდება სასწავლო პროცესის ფარგლებში: მიმართოს 

სწავლების  განსხვავებულ ხერხებსა და სტრატეგიებს; შეარჩიოს და გამოიყენოს 

სტუდენტისთვის ეფექტური სწავლა-სწავლების, ინსტრუქტაჟის მეთოდები; 

სტუდენტისთვის დაადგინოს საათების განაწილების განსხვავებული, ინდივიდუალური 

სქემა; განსაზღვროს, შეცვალოს და გამოიყენოს სტუდენტისთვის ოპტიმალური სასწავლო 

გარემო; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს დამატებითი ადაპტირებული ტექნიკური 

აღჭურვილობა; გამოიყენოს საჭირო რაოდენობით სასწავლო მასალა და ნედლეული; 

შეცვალოს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა. 

 

 

მუხლი 34. კვალიფიკაციის მინიჭება და პროფესიული  განათლების  დამადასტურებელი 



დოკუმენტის გაცემა 

1. კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ დირექტორის 

პრეროგატივას, საკვალიფიკაციო კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე. 

2. პროფესიული სტუდენტისათვის პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭების საფუძველს 

წარმოადგენს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული ყველა 

მოდულის კრედიტების ათვისება. დუალური პროგრამის შემთხვევაში  კვალიფიკაციის 

მინიჭების დამატებითი პირობაა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება. 

3. საკვალიფიკაციო კომისია იქმნება კოლეჯის დირექტორის შესაბამისი ინდივიდუალური 

სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. 

4. საკვალიფიკაციო კომისიის თავმჯდომარე დირექტორს დასამტკიცებლად წარუდგენს 

ბრძანების პროექტს პროფესიული სტუდენტებისათვის შესაბამისი კვალიფიკაციის 

მინიჭების შესახებ. 

5. კვალიფიკაციის მინიჭების შემდეგ პროფესიულ სტუდენტზე გაიცემა შესაბამისი 

კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

6. საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/საშუალო პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის/უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

დაძლევის შედეგად პირს ენიჭება შესაბამისად ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-

3/მე- 4/მე-5 დონის კვალიფიკაცია, რაც დასტურდება შესაბამისი დიპლომისა და 

დიპლომის  დანართის გაცემით. 

7. დიპლომი, რომელიც გაცემულია იმ საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

დაძლევის შედეგად, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო 

საფეხურის 

სწავლის შედეგები, გათანაბრებულია სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელ 

დოკუმენტთან. აღნიშნულ შემთხვევაში დიპლომის გაცემის წინაპირობაა პროფესიული 

სტუდენტის მიერ მიღწეული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის 

შედეგების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით დადასტურება; 

8. პროფესიული მომზადების პროგრამით ან პროფესიული გადამზადების პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევა დასტურდება სერტიფიკატითა და 

დანართით. 

9. მოდულით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევა, მოთხოვნის შემთხვევაში, 

დასტურდება სერტიფიკატითა და დანართით. 

10. მოდულით განსაზღვრული სწავლის შედეგების სრულად დაუდასტურებლობის 

შემთხვევაში კოლეჯი, მოთხოვნის შემთხვევაში, გასცემს ცნობას აღნიშნული 

მოდულ(ებ)ის ფარგლებში დადასტურებული სწავლის შედეგების შესახებ. 



11. სსსმ სტატუსის მქონე პირი, რომელმაც ვერ აითვისა პროგრამით გათვალისწინებული 

მოდულების კრედიტები, ითვლება კურსდამთავრებულად და მასზე გაიცემა ცნობა, 

პროგრამის გავლის შესახებ, მოთხოვნის შემთხვევაში, მიღწეული სწავლის შედეგების 

მითითებით. 

12. ტრენინგ - კურსის (მოკლევადიანი პროგრამის) კურსდამთავრებულზე გაიცემა შიდა 

სერტიფიკატი, რომლის ნიმუში მტკიცდება კოლეჯის დირექტორის შესაბამისი 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით. 

13. Cisco-ს ქსელური აკადემიის შესაბამისი სასწავლო კურსის კურსდამთავრებულის 

სერტიფიკატი აკადემიის მიერ ელექტრონულად ეგზავნება კურსის ინსტრუქტორს Cisco-ს 

ვებ გვერდზე. ინსტრუქტორი სერტიფიკატების ელექტრონულ ვერსიას წარუდგენს 

დირექციას, რომელიც მატერიალურად ამოიბეჭდება, მოწმდება ინსტრუქტორის 

ხელმოწერით, კოლეჯის დირექტორის ხელმოწერითა და ბეჭდით, გადის რეგისტრაციას 

და გაიცემა შესაბამისი პასუხისმგებელი პირის მიერ. 

14. კოლეჯში განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის გაცემაზე პასუხისმგებელ 

პირს წარმოადგენს სასწავლო პროცესის მენეჯერი. 
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