
დანართი 1

ა(ა)იპ - კოლეჯის „იკაროსი“ სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

თავი I. ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1.  რეგულირების სფერო და  სამართლებრივი საფუძვლები
1.რეგულირების სფერო
1.1.  ეს წესი არეგულირებს  ა(ა)იპ  კოლეჯში  “იკაროსი”  (შემდგომში  კოლეჯი) სასწავლო პროცესთან
დაკავშირებულ საკითხებს -  პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვებას,  შეჩერებას,  შეწყვეტას,
მობილობას,  მიღებული განათლების აღიარებას,  ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი
პროფესიული საგანმანათლებლო 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, დუალური პროგრამების განხორციელების საკითხებს.
1.2.  საკითხები,  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  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი  აქტების
მიხედვით. 
 
2. კოლეჯის წინამდებარე წესის სამართლებრივი საფუძვლებია: 

 საქართველოს კანონი ”პროფესიული განათლების შესახებ; 
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010  წლის 10  დეკემბრის №121/ნ

ბრძანება ”პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

 საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“;
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის ბრძანება №69/

ნ  „ეროვნული  კვალიფიკაციების  ჩარჩოსა  და  სწავლის  სფეროების  კლასიფიკატორის
დამტკიცების შესახებ“;

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011  წლის 22  ივლისის ბრძანება
№127/ნ „საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების
შესახებ“;

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013  წლის 27  სექტემბრის ბრძანება
№152/ნ „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“; 

 საქართველოს მთავრობის 2013  წლის 19  სექტემბრის დადგენილება №244  „პროფესიული
განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის
დამტკიცების თაობაზე“;

 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 20
სექტემბრის  ბრძანება  №198/ნ  „პროფესიული  სტუდენტის  მობილობის  წესის  დამტკიცების
შესახებ“;

 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 29
მაისის  ბრძანება  №99/ნ  „პროფესიული  განათლების  დამადასტურებელი  სახელმწიფო
დოკუმენტის – დიპლომის და მისი დანართის ფორმების დამტკიცების შესახებ“;



 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010  წლის 1  ოქტომბრის ბრძანება
№99/ნ „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის
დამტკიცების შესახებ;“ 

 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტები;
 საბჭოს გადაწყვეტილება კოლეჯის ინსტიტუციური ავტორიზაციის შესახებ.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება
1. ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) კოლეჯი - ა(ა)იპ კოლეჯი „იკაროსი“;
ბ)  პროფესიული  სტუდენტი -  პროფესიული  სტუდენტი  –  პირი,  რომელიც სწავლობს პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ან მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამაზე;
გ)  მსმენელი  −  პირი,  რომელიც  სწავლობს  პროფესიული  მომზადების  პროგრამაზე,  პროფესიული
გადამზადების პროგრამაზე ან/და სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამაზე;
დ)  აპლიკანტი  −  პირი,  რომელსაც  აქვს  საქართველოში  გაცემული  საბაზო  ზოგადი  განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი,  აკმაყოფილებს პროფესიის
სპეციფიკიდან გამომდინარე პროფესიული სტანდარტით/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
ჩარჩო  დოკუმენტით  დადგენილ  დაშვების  წინაპირობებს,  პროფესიულ  ტესტირებაზე  გასვლის
მიზნებისათვის დარეგისტრირებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013
წლის  27  სექტემბრის  N152/ნ  ბრძანებით  დამტკიცებული  ,,პროფესიული  ტესტირების  ჩატარების
დებულებით“ დადგენილი წესით და სწავლის გაგრძელებას აპირებს პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე;
ე)  პროფესიული  საგანმანათლებლო  სტანდარტი  -  დოკუმენტი,  რომლითაც  განისაზღვრება
მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები,  შესაბამისი  კვალიფიკაციის/კვალიფიკაციების
მისანიჭებლად  საჭირო  კრედიტების  რაოდენობა,  მისაღწევი  სწავლის  შედეგები,  იმ  მოდულების
ერთობლიობა,  რომლებით  განსაზღვრული  სწავლის  შედეგების  მიღწევა  აუცილებელია
კვალიფიკაციის/კვალიფიკაციების  მისანიჭებლად,  შესაბამის  საგანმანათლებლო
პროგრამაზე/საგანმანათლებლო  პროგრამებზე  დაშვების  და  ამ  პროგრამის/პროგრამების
განხორციელების  წინაპირობები,  დასაქმების  სფეროები  და  საგანმანათლებლო
პროგრამის/საგანმანათლებლო პროგრამების  შემუშავებასა  და  განხორციელებასთან  დაკავშირებული
მოთხოვნები (მათი არსებობის შემთხვევაში);
ვ)  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამა  −  სასწავლო  მიზნების,  სწავლის  შედეგების,
მოდულის/მოდულების, შესაბამისი კრედიტების, სწავლების მეთოდების, შეფასების ფორმებისა და
სასწავლო პროცესის ორგანიზების თავისებურებათა ერთობლიობა. პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა სრულდება პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტით გათვალისწინებული ეროვნული
კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-3/მე-4/მე-5 დონის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებითა და დიპლომის
გაცემით;
ზ)  დუალური პროგრამა -  პროფესიული  საგანმანათლებლო  სტანდარტის  (ჩარჩო  დოკუმენტის)
საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  სამუშაოზე დაფუძნებული
სწავლების  მიდგომით,  რაც  გულისხმობს  სავალდებულო  პროფესიული  მოდულებით
გათვალისწინებული  სწავლის  შედეგების  50%-ის  ან  მეტის  რეალურ  სამუშაო  გარემოში  მიღწევას
პარტნიორ საწარმოსთან გაფორმებული ურთიერთანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში;
თ) სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება − პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამის/პროფესიული მომზადების პროგრამის/პროფესიული გადამზადების
პროგრამის განხორციელების ფორმა,  რომელიც ითვალისწინებს ამ პროგრამით გათვალისწინებული
ზოგიერთი სწავლის შედეგის იმიტირებულ სამუშაო გარემოში ან/და რეალურ სამუშაო გარემოში
მიღწევას (მათ შორის, დუალური სწავლებით);
ი)  მოკლე  ციკლის  საგანმანათლებლო  პროგრამა  −  ეროვნული  კვალიფიკაციების  ჩარჩოს  მე-5
დონისათვის  განსაზღვრული  განზოგადებული  სწავლის  შედეგების  შესაბამისი  საგანმანათლებლო
პროგრამა, რომლის შექმნის საფუძველია პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტი და რომელიც
უკავშირდება ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამას ან ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს



მე-7  დონისათვის  განსაზღვრული  განზოგადებული  სწავლის  შედეგების  შესაბამის  იმ
საგანმანათლებლო პროგრამას,  რომელიც აგრეთვე გადის ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-6
დონისათვის განსაზღვრულ განზოგადებულ სწავლის შედეგებზე;
კ)  საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა,  რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი
განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები -  ეროვნული სასწავლო გეგმის საშუალო
საფეხურის მოთხოვნების ასახვა პროგრამის იმ კომპონენტებში,  რომლებიც ორიენტირებულია
საკვანძო კომპეტენციების ან/და ტრანსფერული უნარების გამომუშავებასა და განვითარებაზე.
ლ)  მოდული  −  პროფესიული  საგანმანათლებლო  სტანდარტის  ფარგლებში  არსებული  ან
დამოუკიდებლად  შემუშავებული  კომპონენტი,  რომელიც  აერთიანებს  ერთმანეთთან  ლოგიკურად
დაკავშირებულ სწავლის შედეგებს, აღწერს მათი მიღწევის გზებს, საშუალებებსა და დადასტურების
პირობებს;
მ)  კვალიფიკაცია  -  უფლებამოსილი  დაწესებულების/დაწესებულებების  მიერ  სწავლის  შედეგის
მიღწევის შეფასებისა და დადასტურების ფორმალური შედეგი, რომელიც დასტურდება სახელმწიფოს
მიერ  აღიარებული  სერტიფიკატით,  უმაღლესი  ან  პროფესიული  განათლების  დამადასტურებელი
სახელმწიფო დოკუმენტით -  დიპლომით ან ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო
დოკუმენტით;
ნ)  დიპლომი  -  უფლებამოსილი  დაწესებულების  მიერ  მინიჭებული  კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ო)  კომპეტენცია  −  სწავლის  შედეგების  შესაბამის  კონტექსტში  (სწავლის  ან  საქმიანობის  პროცესში,
პიროვნული და პროფესიული განვითარებისათვის) ადეკვატურად გამოყენების შესაძლებლობა;
პ) კრედიტი − ერთეული, რომელიც მოიცავს დადასტურებული სწავლის შედეგების ერთობლიობას,
რომელიც  შესაძლებელია  საქართველოს  კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით  იქნეს  აღიარებული
ერთი ან რამდენიმე კვალიფიკაციის მისაღებად;
ჟ)  სერტიფიკატი  -  უფლებამოსილი  დაწესებულების  მიერ  გაცემული  დოკუმენტი,  რომელიც
ადასტურებს  პირის  მიერ  პროფესიული  მომზადების  პროგრამით  ან  პროფესიული  გადამზადების
პროგრამით  გათვალისწინებული  სწავლის  შედეგის,  აგრეთვე  ცალკეული  მოდულებით
განსაზღვრული სწავლის შედეგის მიღწევას;
რ)  დიპლომის  დანართი/სერტიფიკატის  დანართი   დოკუმენტი,  რომელსაც
დიპლომთან/სერტიფიკატთან  ერთად  გასცემს  საგანმანათლებლო  დაწესებულება  პროფესიული
სტუდენტის მიერ მიღებული განათლების შინაარსის დასადასტურებლად;
ს) ფორმალური განათლება - მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის სისტემის ნაწილი, რომელიც
გულისხმობს  „ცოდნისა  და  გაცნობიერების“,  „უნარის“  ან/და  „პასუხისმგებლობისა  და
ავტონომიურობის“  შეძენას  და  აღნიშნულის  სახელმწიფოს  მიერ  აღიარებული  სერტიფიკატით,
უმაღლესი  ან  პროფესიული  განათლების  დამადასტურებელი  სახელმწიფო  დოკუმენტით  –
დიპლომით ან ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტით დადასტურებას.
ტ)  არაფორმალური  განათლება  -  მთელი  სიცოცხლის  განმავლობაში  სწავლის  სისტემის  ნაწილი,
რომელიც  გულისხმობს  ფორმალური  განათლების  მიღმა  „ცოდნისა  და  გაცნობიერების“,  „უნარის“
ან/და „პასუხისმგებლობისა და ავტონომიურობის“ შეძენას;
უ)  ინდივიდუალური  სასწავლო  გეგმა  -  შესაბამისი  პროგრამით  გათვალისწინებული  სწავლის
შედეგების  მისაღწევად  პროფესიული  სტუდენტის  ან  მსმენელის  (მათ  შორის,  სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე  პროფესიული სტუდენტის ან მსმენელის ან/და შეზღუდული
შესაძლებლობის  მქონე  პროფესიული  სტუდენტის  ან  მსმენელის)  საჭიროებისთვის  მორგებული
სასწავლო  გეგმა,  რომელიც  ეფუძნება  შესაბამის  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამას/მოკლე
ციკლის  საგანმანათლებლო  პროგრამას/პროფესიული  მომზადების  პროგრამას/პროფესიული
გადამზადების  პროგრამას/სახელმწიფო  ენაში  მომზადების  პროგრამას  და  ამ  პროგრამის  სხვა
ელემენტებთან  ერთად  აღწერს  პროფესიული  სტუდენტის  ან  მსმენელის  მიერ  მისაღწევ  სწავლის
შედეგებს და მათი მიღწევის ინდივიდუალურ გზებს;
ფ) ინკლუზიური პროფესიული განათლება − თანაბრად ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო პროცესი,
რომლის ფარგლებშიც ყველა პროფესიული სტუდენტისა  და მსმენელისათვის უზრუნველყოფილია



განათლების  ინდივიდუალური  საგანმანათლებლო  საჭიროებისა  და  შესაძლებლობის
გათვალისწინებით მიღება;
ქ)  სტუდენტის  სტატუსის  შეჩერება  -  დაწესებულებისა  და  პროფესიული  სტუდენტის  უფლება-
მოვალეობების  შესრულებისგან  გათავისუფლება  პროფესიული  სტუდენტის  სტატუსის  შეწყვეტის
გარეშე.
ღ)  სტუდენტის  სტატუსის  შეწყვეტა  -  დაწესებულებისა  და  პროფესიული  სტუდენტის  უფლება-
მოვალეობების  შესრულებისგან  განთავისუფლება  პროფესიული  სტუდენტის  სტატუსის  აღდგენის
უფლების გარეშე.
ყ)  მობილობა  -  პროფესიული  სტუდენტის  თავისუფალი  გადაადგილება  სწავლის  პროცესში
მონაწილეობის  მისაღებად,  როგორც  საქართველოში,  ისე  უცხოეთში,  რასაც  თან  სდევს  სწავლის
პერიოდში მიღებული განათლების, კრედიტების ან კვალიფიკაციის აღიარება;
შ)   გარე  მობილობა  -  პროფესიული  სტუდენტის  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამისა  და
მოკლე  ციკლის  საგანმანათლებლო  პროგრამის  განმახორციელებელი  დაწესებულებიდან  სხვა
დაწესებულებაში  ერთი  პროფესიული  ან  მოკლე  ციკლის  საგანმანათლებლო  პროგრამიდან  სხვა
პროფესიულ ან მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლა.
ჩ)  შიდა  მობილობა  -  პროფესიული  სტუდენტის  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამისა  და
მოკლე  ციკლის  საგანმანათლებლო  პროგრამის  განმახორციელებელი  დაწესებულების  ფარგლებში
ერთი პროფესიული ან მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამიდან სხვა პროფესიულ ან მოკლე
ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლა.
ც) ცენტრი - სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
2.  ტერმინებს,  რომლებიც  ამ  წესით  არ  არის  განმარტებული  აქვთ  მოქმედი  კანონმდებლობით
განსაზღვრული განმარტება.

თავი II. სასწავლო პროცესი

მუხლი 3. სასწავლო პროცესის ორგანიზება 
1.  კოლეჯში სწავლება მიმდინარეობს კოლეჯის დირექტორის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი  აქტით,  ბრძანებით  დამტკიცებული  პროფესიული
საგანმანათლებლო  პროგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის  საფუძველზე  შექმნილი  პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად. 
2.  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის  საფუძველზე  შექმნილი
პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამებით  გათვალისწინებული  მოდულის  ან  მისი  ნაწილის
შეცვლის,  მოდულის  დამატების  ან  ამოღების  შემთხვევაში  გამოიცემა  ბრძანება  პროგრამებში
შესაბამისი ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 
3.  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის  საფუძველზე  შექმნილ
პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამებში  განსაზღვრულია  მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია,
მიზნები,  მოცულობა,  სწავლის  შედეგები  და  სწავლებისა  და  პროფესიულ  სტუდენტთა  შეფასების
მეთოდოლოგია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 
4. პროფესიული სტუდენტის ყოველდღიური სასწავლო საქმიანობა პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების ფარგლებში (დატვირთვა) მოიცავს 8 საკონტაქტო საათს (აკადემიური საათი - 50 წუთი),
რომელთა შორის შესვენება 10 წუთია. 
5. პროფესიული სტუდენტის ყოველდღიური სასწავლო საქმიანობა პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის  საფუძველზე  შექმნილი  პროფესიული  საგანმანათლებლო
პროგრამების  ფარგლებში  განისაზღვრება  შესაბამისი  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით. 
6.  იმ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის, რომელშიც განსაზღვრულია 50% ან მეტი
სწავლის  შედეგების  რეალურ  სამუშაო  გარემოში  მიღწევა,  კვალიფიკაციის  მინიჭების  დამატებითი
პირობა არის პროფესიულ სტუდენტთა მიერ საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარება. 



7.  პროფესიულ  სტუდენტთა  ლექციაზე  დასწრების  აღრიცხვის  მიზნით  კოლეჯში  იწარმოება
ელექტრონული  ჟურნალი,  ხოლო  დუალური  პროგრამის  შემთხვევაში,  საწარმოში  გამოცხადება
დასტურდება პროფესიული სტუდენტის ჩანაწერების ჟურნალით. 
8. სასწავლო კვირაში სწავლება მიმდინარეობს სალექციო განრიგის მიხედვით, რომელიც შედგენილია
პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის  საფუძველზე  შექმნილი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო გეგმების შესაბამისად. 
9. სალექციო განრიგი მოიცავს შემდეგ მონაცემებს: 
ა) მოდულის დასახელება; 
ბ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოდულის განმახორციელებლის სახელი, გვარი; 
გ) ლექციის დაწყებისა და დასრულების დრო. 
10.  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის  საფუძველზე  შექმნილ
პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამებზე  სწავლის  დაწყების  დრო  და  არდადეგები
განისაზღვრება კოლეჯის დირექტორის ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით; 
11. ერთი და იმავე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პარალელურ ჯგუფებში პროფესიული
სტუდენტების  რაოდენობის  მკვეთრი  შემცირების  შემთხვევაში,  კოლეჯი  უფლებამოსილია
პროფესიულ სტუდენტთა თანხმობის შემთხვევაში მიიღოს გადაწყვეტილება ჯგუფების გაერთიანების
შესახებ. 

მუხლი 4. პროფესიული სტუდენტის გაცდენების კოლეჯის მიერ საპატიოდ ჩათვლა 
1.  პროფესიული  სტუდენტის/პროფესიული  სტუდენტის  მშობლის/კანონიერი  წარმომადგენლის
წერილობითი  მიმართვის  საფუძველზე,  კოლეჯის  დირექტორი  უფლებამოსილია,  მიიღოს
გადაწყვეტილება კონკრეტული პროფესიული სტუდენტის გაცდენების საპატიოდ ჩათვლის თაობაზე. 
2.  პროფესიულ  სტუდენტს  გაცდენა  ჩაეთვლება  საპატიოდ,  თუ  გაცდენის  მიზეზს  წარმოადგენს
პროფესიული სტუდენტის: 
ა)  საერთაშორისო  სასპორტო,  სახელოვნებო  და  სამეცნიერო  ღონისძიებაში  მონაწილეობა,
მოკლევადიანი  ვიზიტით  გამგზავრება  საზღვარგარეთ  სასწავლო  საგანმანათლებლო  მიზნებისთვის
(მაგ. მონაწილეობა ტრენინგებში, კონფერენციებში და ა.შ.), მაგრამ არაუმეტეს 10 სამუშაო დღისა; 
ბ) ჯანმრთელობის მდგომარეობა (შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში); 
გ) სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის სპეციალური მომზადების საკარანტინო პერიოდი;
დ)  ოჯახური  პირობები  (შესაბამისი  დამადასტურებელი  გარემოებისა  და  დოკუმენტაციის
წარმოდგენის შემთხვევაში). 
3.  ამ  მუხლის  მე-2  პუქნტის  „ა“,  „ბ“  და  „გ“  ქვეპუნქტებით  გათვალისწინებული  გარემოებების
არსებობისას  პროფესიულმა  სტუდენტმა/პროფესიული  სტუდენტის  მშობელმა/კანონიერმა
წარმომადგენელმა  უნდა  წარმოადგინოს  შესაბამისი  დაწესებულების  მიერ  გაცემული  დოკუმენტი,
ხოლო  „დ“  ქვეპუნქტით  გათვალისწინებული  საფუძვლით  პროფესიული  სტუდენტის  გაცდენების
საპატიოდ  ჩათვლის  შესახებ  გადაწყვეტილება  მიიღება  პროფესიული  სტუდენტის/პროფესიული
სტუდენტის  მშობლის/კანონიერი  წარმომადგენლის  წერილობითი  მიმართვაში  აღნიშნული
გარემოებების  შეფასების,  წარმოდგენილი  დოკუმენტაციისა  და  კოლეჯის  უფლებამოსილი
თანამშრომლის შესაბამისი რეკომენდაციის გაცემის საფუძველზე. 
4.  პროფესიული  სტუდენტის  გაცდენების  საპატიოდ  ჩათვლის  თაობაზე  გადაწყვეტილებას  იღებს
კოლეჯის დირექტორი. 

მუხლი  5.  საშუალო  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამა,  რომელშიც  ინტეგრირებულია
ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 
1.  ინტეგრირების მიზანია  საბაზო ზოგადი განათლების მქონე პირებისთვის პროფესიის შესწავლის
პარალელურად  სრული  ზოგადი  განათლების  მიწოდება  და  ეროვნული  კვალიფიკაციის  ჩარჩოს
მეოთხე  დონის  შესაბამისი  კვალიფიკაციის  მინიჭება,  რაც  სრულდება  ზოგადი  განათლების
დამადასტურებელ დოკუმენტთან გათანაბრებული დიპლომის გაცემით; 



2. ინტეგრირება გულისხმობს ეროვნული სასწავლო გეგმის საშუალო საფეხურის მოთხოვნების ასახვას
პროგრამის  იმ  კომპონენტებში,  რომლებიც  ორიენტირებულია  საკვანძო  კომპეტენციების  ან/და
ტრანსფერული უნარების გამომუშავებასა და განვითარებაზე; 
3.  ინტეგრირებული  ზოგადი  მოდულები  წარმოადგენს  პროგრამის  შემადგენელ  ნაწილს  და
დაუშვებელია მათი პროგრამისგან დამოუკიდებლად განხორციელება; 
4.  პროგრამის  ხანგრძლივობა,  რომელშიც  ინტეგრირებულია  ზოგადი  განათლების  საშუალო
საფეხურის სწავლის შედეგები, შეადგენს არანაკლებ 3 წელს. 
5.  პროგრამაზე,  რომელშიც  ინტეგრირებულია  ზოგადი  განათლების  საშუალო  საფეხურის  სწავლის
შედეგები,  დაშვების  წინაპირობაა  საბაზო  ზოგადი  განათლების  დამადასტურებელი  დოკუმენტის
ფლობა. 
6. პროფესიული სტუდენტის მიერ პროგრამის ფარგლებში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის
სწავლის შედეგების დადასტურება ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

თავი III. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის და მობილობის
წესი

მუხლი 6. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება
1. შერჩეულ პროგრამაზე რეგისტრირებული აპლიკანტები კოლეჯში ჩარიცხვის უფლებას მოიპოვებენ
პროფესიულ  ტესტირებაში  (სსიპ  −  შეფასებისა  და  გამოცდების  ეროვნული  ცენტრის  მიერ
ორგანიზებული  ტესტირება)  მონაწილეობის  შედეგად  მიღებული  ქულის  საფუძველზე,  რომელიც
განისაზღვრება რანჟირების დოკუმენტით.
2.  აპლიკანტების ჩარიცხვა,  რომლებსაც სურთ დუალურ პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება,
ხორციელდება  კოლეჯში  დამტკიცებული  „დუალური  მიდგომით  განსახორციელებელ  პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტთა კონკურსის წესით შერჩევის დებულების“ შესაბამისად ‐
კონკურსის შედეგების მიხედვით.
3.  პროგრამაზე  ჩარიცხვის  მიზნით,  აპლიკანტი  ვალდებულია  კოლეჯს  წარუდგინოს  დირექტორის
ბრძანებით განსაზღვრული ყველა სავალდებულო დოკუმენტი ბრძანებით დადგენილ ვადებში.
4.  პროგრამაზე  ჩასარიცხად  წარსადგენი  დოკუმენტაციის  წარდგენის  ვადები  განისაზღვრება
დირექტორის ბრძანებით.
5.  ამ  მუხლის  მე‐3  პუნქტით  გათვალისწინებული  დოკუმენტების  წარდგენიდან  2  დღის  ვადაში,
პროგრამაზე  სწავლის  დაწყებამდე,  დირექტორი  ბრძანებით  რიცხავს  აპლიკანტებს  შესაბამის
პროგრამაზე და აფორმებს  აპლიკანტთან ხელშეკრულებას  (ხოლო,  იმ  შემთხვევაში,  თუ აპლიკანტი
არასრულწლოვანი  ან  შეზღუდულ  ქმედუნარიანია  მის  მშობელთან/მეურვესთან/კანონიერ
წარმომადგენელთან).
6. ჩარიცხული სტუდენტების შესახებ მონაცემებს კოლეჯი ასახავს პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემაში, ამ მუხლის მე‐5 პუნქტით გათვალისწინებული,
ჩარიცხვიდან/ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 დღის ვადაში.
7.  იმ  სტუდენტისთვის,  ვინც  პროგრამაზე  სწავლის  უფლება  მოიპოვა  რუსულ,  აზერბაიჯანულ  ან
სომხურ  ენაზე  ტესტირების  გზით,  კოლეჯი  სწავლების  დაწყებას  უზრუნველყოფს  ქართული  ენის
მოდული/ებ/ით,  რომლის  დაძლევის  შემთხვევაში  პირი  სარგებლობს  გარდამავალი  (მომლოდინე)
სტუდენტის სტატუსით. აღნიშნულ პირს, პირადი განცხადების საფუძველზე უაქტიურდება სტატუსი
და განაგრძობს სწავლას იმ პროგრამაზე, რომელზეც მოხდა მისი ჩარიცხვა.

მუხლი 7. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერება
1.  პროფესიული  სტუდენტის  სტატუსის  შეჩერებად  განიხილება  კოლეჯისა  და  პროფესიული
სტუდენტის  უფლება-მოვალეობების  შესრულებისგან  გათავისუფლება  პროფესიული  სტუდენტის
სტატუსის შეწყვეტის გარეშე.



2.  პროფესიული  სტუდენტის  სტატუსის  შეჩერების  საფუძველია  პირადი  განცხადება  მიზეზის
მითითებით.  მიზეზის  შინაარსი  არ  შეიძლება  გახდეს  პროფესიული  სტუდენტისათვის  სტატუსის
შეჩერებაზე უარის თქმის საფუძველი. 
3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მოთხოვნა დაუშვებელია თუ განცხადების შეტანის
მომენტისათვის  არსებობს  პროფესიული  სტუდენტისათვის  სტუდენტის  სტატუსის  შეწვეტის
საფუძველი.
4.  დაუშვებელია  გაცვლითი  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის/მოკლე  ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში საქართველოდან წასული პროფესიული სტუდენტისთვის
სტატუსის შეჩერება.
5. სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველია:
ა) სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლამდე, თუ აღკვეთის
ღონისძიების სახით გამოყენებულია პატიმრობა;
ბ)  აკადემიური შვებულება, რომელიც შეიძლება პროფესიულ სტუდენტს მიეცეს:

 სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის გამო;
 მძიმე ავადმყოფობის გამო;
 ოჯახის ავადმყოფ წევრზე მეურვეობის გამო; 
 ორსულობისა და ახალშობილის მოვლის გამო; 
 სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების გამო; 

გ) სწავლის საფასურის დადგენილ ვადაში გადაუხდელობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);   
დ) სხვა საპატიო მიზეზი.
6.  პროფესიული  სტუდენტის  შეჩერებული  სტატუსის  აღდგენა  დასაშვებია  ამ  წესითა  და  სხვა
სამართლებრივი აქტებით დადგენილი წესით.

მუხლი 8. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა
1.  პროფესიული  სტუდენტის  სტატუსის  შეწყვეტად  განიხილება  კოლეჯისა  და  პროფესიული
სტუდენტის  უფლება-მოვალეობების  შესრულებისგან  განთავისუფლება  პროფესიული  სტუდენტის
სტატუსის აღდგენის უფლების გარეშე.
2. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებია:
ა) შესაბამისი საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულება;
ბ) პირადი განცხადება;
გ) კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის
ჩადენისათვის; 
დ)  დაწესებულების  საგანმანათლებლო  პროგრამით/პროგრამებით  გათვალისწინებული  სწავლის
შედეგების  მიღწევის  შეუძლებლობა  ან  სტუდენტის  სტატუსთან  შეუთავსებელი  ქმედების
განხორციელებას;
ე) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა;
ვ) კოლეჯის წესდების, შინაგანაწესის, სხვა შიდა სამართლებრივ აქტების უხეში ან/და სისტემატური
დარღვევა,  რაც  მნიშვნელოვან  ზიანს  მიაყენებს  კოლეჯს,  მის  პროფესიულ  სტუდენტებს, 
თანამშრომლებს;
ზ) გარდაცვალება.
3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველია პროფესიული სტუდენტის სტატუსის
შეჩერებიდან 3 წლიანი ვადის გასვლა, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევისა, ან
დაწესებულების წესდებით განსაზღვრული სხვა საფუძველი, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს
დაწესებულების  პროგრამით გათვალისწინებული  სწავლის  შედეგების მიღწევის  შეუძლებლობას  ან
პროფესიული სტუდენტის სტატუსთან შეუთავსებელი ქმედების განხორციელებას.
4.  პროფესიული  სტუდენტი,  რომელიც  შესაბამის  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაზე
სასწავლო პროცესის დაწყებიდან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში არ გამოცხადებულა ლექციებზე, არ
შეუტყობინებია  გაცდენის  მიზეზი  და  ადმინისტრაციისთვის  არ  მიუმართავს  განცხადებით,
ამოირიცხება ჯგუფიდან.



5.  პროფესიული  სტუდენტი,  რომელიც  არასაპატიო  მიზეზით  გააცდენს  ცალკეული  საფეხურის
საკონტაქტო საათების 30%–ზე მეტს,  სასწავლო პროცესის მენეჯერის დასაბუთებული მოხსენებითი
ბარათის  საფუძველზე,  კოლეჯის  დირექტორი  შეუწყვეტს  პროფესიული  სტუდენტის  სტატუსს;
საკონტაქტო  საათების  10%–ზე  მეტის  გაცდენის  შემდეგ  აუცილებელია  პროფესიულ  სტუდენტს
გაეგზავნოს  წერილობითი  გაფრთხილება  პროფესიული  სტუდენტის  სტატუსის  მოსალოდნელ
შეწყვეტასთან დაკავშირებით.
6. პროფესიულ სტუდენტს, რომელმაც არ ან ვერ გაიარა კოლეჯის მიერ მისთვის გამოყოფილ ადგილზე
საწარმოო პრაქტიკა,  ან არ იცავდა და უხეშად არღვევდა საწარმოო პრაქტიკის განრიგსა და ქცევის
წესებს, შეუწყდება სტუდენტის სტატუსი. 
7. პროფესიულ სტუდენტს,  რომელიც ვერ/არ გამოცხადდება დასკვნით გამოცდებზე ან ვერ მიიღებს
დამაკმაყოფილებელ შეფასებას,  შეუწყდება  სტუდენტის  სტატუსი.  დასკვნით გამოცდებზე
პროფესიული სტუდენტის განმეორებით გასვლის წესს შესაბამისი განცხადების და მოხსენებითი
ბარათის საფუძველზე ადგენს კოლეჯის დირექტორი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტით. 
8. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში მისი ხელახლა მოპოვება დასაშვებია
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 9. სტუდენტის სტატუსის აღდგენა
1.  სტუდენტის სტატუსის ხელახლა მოპოვების (აღდგენა)  უფლება  აქვს  სტუდენტს,  რომელსაც
შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის  სტატუსი და  სტატუსის  შეჩერებიდან არ არის  გასული 3  წელზე
მეტი;
2. სტუდენტის სტატუსის აღდგენის სურვილის შემთხვევაში, პირი ვალდებულია კოლეჯს მიმართოს
წერილობითი განცხადებით სტუდენტის სტატუსის აღდგენის თაობაზე.
3. სტატუსის აღდგენის წესით კოლეჯში ჩარიცხვა ხორციელდება პროფესიული განათლების შესაბამის
დონეზე, რომელზეც  შეუჩერდა სტუდენტს სტატუსი.
4.  პროფესიული  სტუდენტი,  რომელსაც  აღუდგება  პროფესიული  სტუდენტის  სტატუსი
უფლებამოსილია,  სწავლა  განაგრძოს  შესაბამის  პროფესიულ საგანმანათლებლო  პროგრამაზე  იმ
ეტაპიდან, რომელზეც შეუჩერდა პროფესიული სტუდენტის სტატუსი. 
5. კოლეჯის ლიკვიდაციის შემთხვევაში, როდესაც არ არის განსაზღვრული მისი უფლებამონაცვლე ან
დაწესებულებამ დაკარგა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლება და
საგანმანათლებლო  დაწესებულების  სტატუსი,  პროფესიული  სტუდენტი  მიიჩნევა  პროფესიული
სტუდენტის სტატუსშეჩერებულ პირად. 
6.  თუ  პროფესიული  სტუდენტისათვის  სტატუსის  აღდგენის  მომენტისათვის  კოლეჯი  აღარ
ახორციელებს იმ პროგრამას, რომელზეც პროფესიულ სტუდენტს შეუჩერდა სტატუსი, პროფესიული
სტუდენტის სტატუსის აღდგენა დასაშვებია სხვა პროგრამაზე მობილობის განხორციელების გზით.

მუხლი 10. პროფესიულ სტუდენტთა გარე და შიდა მობილობა
1. გარე მობილობისა და შიდა მობილობის (შემდგომში – მობილობა) უფლება აქვს პირს, რომელმაც
პროფესიული სტუდენტის სტატუსი მოიპოვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და
რომელიც  მობილობის  განხორციელების  მომენტისთვის  არის  პროფესიული  დაწესებულების
პროფესიული სტუდენტი.
2.  მობილობის  უფლება  ასევე  აქვს  პირს,  რომელსაც  მობილობის  განხორციელების  მომენტისთვის
შეჩერებული აქვს პროფესიული სტუდენტის სტატუსი.
3.  მობილობა  შესაძლებელია  განხორციელდეს  „ეროვნული  კვალიფიკაციების  ჩარჩოსა  და  სწავლის
სფეროების  კლასიფიკატორის  დამტკიცების  შესახებ“საქართველოს  განათლების,  მეცნიერების,
კულტურისა  და სპორტის  მინისტრის  2019  წლის  10 აპრილის №69/ნ  ბრძანების პირველი მუხლით
დამტკიცებული  „ეროვნული  კვალიფიკაციების  ჩარჩოს“  (დანართი  №1)  ერთი  და  იმავე  დონის
შესაბამისი კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი პროგრამის ფარგლებში.
4.  მობილობის  უფლება  პროფესიულ  სტუდენტს  წარმოეშობა  მხოლოდ  იმ  პროგრამაზე,  რომელზე
დაშვების წინაპირობასაც ის აკმაყოფილებს.



5. პროფესიული სტუდენტის მობილობა ხორციელდება შესაბამისი პროგრამისათვის განსაზღვრული
პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის ფარგლებში.
6.  მობილობის  წესით  მისაღებ  პროფესიულ  სტუდენტთა  ადგილების  რაოდენობას  განსაზღვრავს
კოლეჯის  დირექტორი  ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-სამართლებივი  აქტით,  იმ
მიმართულებებისა  და  პროგრამების  მითითებით,  რომელზეც  მიზანშეწონილია  პროფესიულ
სტუდენტთა მიღება. 
7. გარე და შიდა მობილობის ფარგლებში პროფესიული სტუდენტის პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე  ჩარიცხვა  შესაძლებელია  განხორციელდეს  არაუგვიანეს  შესაბამის  პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის დაწყებიდან 3 კვირის განმავლობაში. აღნიშნული წესიდან
გამონაკლისის  თაობაზე  გადაწყვეტილებას  შესაბამისი  გარემოებების  გათვალისწინებით  იღებს
კოლეჯის დირექტორი. 
8.   გარე  მობილობით  ჩარიცხვის  უფლების  მოპოვების  მიზნით  პროფესიული  სტუდენტი,  ხოლო
არასრულწლოვანი  პროფესიული  სტუდენტის  შემთხვევაში  მისი  კანონიერი  წარმომადგენელი
განცხადებით  მიმართავს  მიმღებ  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  დაწესებულებას,  ხოლო  შიდა
მობილობით  ჩარიცხვის  უფლების  მოპოვების  მიზნით  პროფესიული  სტუდენტი,  ხოლო
არასრულწლოვანი  პროფესიული  სტუდენტის  შემთხვევაში  მისი  კანონიერი  წარმომადგენელი
განცხადებით მიმართავს იმავე პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას. განცხადებაში უნდა
აღინიშნოს იმ პროგრამის სახელწოდება, რომელზეც პირს სურს გადასვლა.
9. მობილობის მსურველი პირის განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის
საფუძველზეც  პირი  ჩაირიცხა  საგანმანათლებლო  დაწესებულებაში  და  პროფესიული  სტუდენტის
პირად საქმეში არსებული სხვა დოკუმენტაციის ასლები. კოლეჯის მიერ შესაძლებელია მოთხოვნილ
იქნეს დამატებითი დოკუმენტაცია, მათ შორის სტუდენტის სტატუსის, სტატუსის შეჩერებისა და მის
მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების შესახებ.  განცხადების რეგისტრაციისას მობილობის მსურველს
ეცნობება  და  განესაზღვრება  ვადა  აღნიშნული  დოკუმენტაციის  წარმოსადგენად,  დოკუმენტაციის
დადგენილ  ვადაში  წარუდგენლობა  შეიძლება  გახდეს  პირისათვის  მობილობაზე  უარის  თქმის
საფუძველი. 
10.  მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას მოიპოვებენ ვაკანტური
ადგილების  შესაბამისი  რაოდენობის  სტუდენტები,  რომელთა  პროფესიული  ტესტირების  ქულა
(საკონკურსო ქულა) აღემატება მობილობის სხვა მსურველთა შესაბამის შედეგებს.
11.  კოლეჯი  უფლებამოსილია  სისტემიდან  დამატებით  მოიპოვოს  ინფორმაცია  პროფესიული
სტუდენტის  სტატუსის,  არსებობის  შემთხვევაში  სტატუსის  შეჩერების  საფუძვლების  და  მის  მიერ
მიღწეული სწავლის შედეგების შესახებ.
12. კოლეჯი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს პირის მობილობით ჩარიცხვაზე, თუ: 
ა) კოლეჯს არ აქვს ვაკანტური ადგილები პროგრამისათვის განსაზღვრული პროფესიულ სტუდენტთა
ზღვრული რაოდენობის ფარგლებში;
ბ)  კოლეჯი  ვერ  უზრუნველყოფს  მობილობის  მსურველი  პირის  შემდგომ  განათლებას  მიმღები
პროგრამის განხორციელების სპეციფიკის გათვალისწინებით;
გ) მობილობის მსურველი ვერ აკმაყოფილებს კოლეჯის მიერ პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის დადგენილ
წინაპირობებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
13.  მობილობის  მსურველი  პირის  განცხადების  განხილვა  და  გადაწყვეტილების  მიღება  პირის
ჩარიცხვის  ან  ჩარიცხვაზე  უარის  თქმის  შესახებ  ხდება  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსით დადგენილ ვადებში.
14.  პროფესიული  სტუდენტის  მობილობის  გზით  კოლეჯში  ჩარიცხვასთან  დაკავშირებით
გადაწყვეტილებას  იღებს  კოლეჯის  დირექტორი  ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით. 
15. კოლეჯი ადგენს მის მიერ შეთავაზებულ პროგრამასთან მობილობის მსურველი პირის მიერ სხვა
საგანმანათლებლო  პროგრამის  ფარგლებში  მიღწეული  სწავლის  შედეგების  თავსებადობას
საქართველოს კანონმდებლობითა და დაწესებულების შიდა მარეგულირებელი აქტით დადგენილი
წესის შესაბამისად.
16. კოლეჯი უფლებამოსილია პროფესიულ სტუდენტს შესთავაზოს მობილობა თუ: 



ა) სწავლის მიმდინარეობისას ჯგუფში დარჩა პროფესიულ სტუდენტთა არასაკმარისი რაოდენობა და
კოლეჯს არ ჰყავს ამავე სპეციალობაში სხვა ჯგუფი; 
ბ) გაუქმდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა; 
17. მობილობა დასაშვებია თუ არსებობს შემდეგი პირობების ერთობლიობა: 
ა)  არსებობს  ადგილი  იმ  ჯგუფში,  სადაც  იგეგმება  პროფესიული  სტუდენტის  მობილობის  წესით
გადაყვანა;
ბ)  მობილობა  ჩარჩო  დოკუმენტის  საფუძველზე  შექმნილი  პროფესიული  საგანმანათლებლო
პროგრამაზე სწავლის შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს მხოლოდ პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. 
18.  აღიარება  ფორმდება  კოლეჯის  უფლებამოსილი  ორგანოს  დასაბუთებული  გადაწყვეტილებით,
რომელშიც  მიეთითება  მობილობის  მსურველი  პროფესიული  სტუდენტის  მიერ  გავლილი
საგანმანათლებლო  პროგრამის  შესაბამისობა  მიმღები,  ხოლო  შიდა  მობილობის  შემთხვევაში  –
კოლეჯის  სხვა  პროგრამასთან,  ასევე  აღიარებული  სწავლის  შედეგები  და  კრედიტების  რაოდენობა.
საჭიროების  შემთხვევაში  კოლეჯი  ვალდებულია  პროფესიული  სტუდენტის  ინტერესების
გათვალისწინებით შეადგინოს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა.
19.  პროფესიული  სტუდენტის  მობილობის  გზით  კოლეჯში  ჩარიცხვასთან  დაკავშირებით
გადაწყვეტილებას  იღებს  კოლეჯის  დირექტორი  ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით. 
20. პროფესიული სტუდენტის მობილობის/შიდა მობილობის შემთხვევაში ვაუჩერული დაფინანსების
გადატანის  წესი  განისაზღვრება  საქართველოს  მთავრობის  2013  წლის  19  სექტემბრის  N244
დადგენილებით “პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა  და პირობების განსაზღვრისა  და
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ
საგანმანათლებლო  დაწესებულებებში  სწავლის  საფასურის  მაქსიმალური  ოდენობის  დამტკიცების
თაობაზე“. 

თავი IV. მიღებული განათლების აღიარების წესი

მუხლი 11. ფორმალური განათლების აღიარება
1. მიღებული განათლების აღიარება ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
2. მიღებული განათლების აღიარება ხორციელდება წინმსწრები ფორმალური განათლების აღიარების
გზით,  რაც  გამოიხატება  მიღწეული  სწავლის  შედეგების  აღიარებით  და  შესაბამისი  კრედიტების
მინიჭებით.
3.  ფორმალური  განათლების  ფარგლებში,  აღიარებას  ექვემდებარება  იმ  პროგრამის  ფარგლებში
მიღწეული სწავლის შედეგები,  რომელზე ჩარიცხვა და სწავლება განხორციელდა კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
4. კოლეჯში ფორმალური განათლების აღიარების საჭიროება შესაძლებელია დადგეს პროფესიული
სტუდენტ/ების  პროგრამიდან  პროგრამაზე  გადაყვანის  ან/და  პროფესიული  სტუდენტ/ების
მობილობით ჩარიცხვის შემთხვევაში.
5.  ფორმალური განათლების აღიარებას  ახორციელებს  დირექტორის  ბრძანებით შექმნილი კომისია,
სწავლის შედეგების შინაარსობრივი შესწავლის და შესაბამისობის დადგენის გზით.
6.  ფორმალური  განათლების  აღიარება/აღიარების  შეუძლებლობა  ფორმდება
შესაბამისობების/შეუსაბამობების აღმწერი კომისიის ოქმის საფუძველზე გამოცემული დირექტორის
ბრძანებით.

თავი V. სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა

მუხლი 12.  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე  შექმნილი
პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  (მოდულური  პროგრამა)  პროფესიულ  სტუდენტთა
შეფასება



1.  სტუდენტთა მიღწევების შეფასება უწყვეტი და სწავლების სრული ციკლის თანამდევი პროცესია.
პროფესიული სტუდენტისთვის შეფასება მიმდინარეობს მთელი სასწავლო პერიოდის მანძილზე. 
2. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი. 
3.  განმავითარებელი  შეფასება  შესაძლოა  განხორციელდეს  როგორც  ქულების,  ასევე,  ჩათვლის
პრინციპების გამოყენებით. 
4.  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.
5. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს
უფლება აქვს მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება ერთჯერ, მათ შორის
მოდულური პროგრამის 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-5  პუნქტით  განსაზღვრულ  შემთხვევაში  სწავლის  შედეგების  არ/ვერ
დადასტურება ითვლება სტუდენტის მიერ მოდულის კრედიტების აუთვისებლობად და სტუდენტს
აღარ  აქვს  მომდევნო  მოდულზე  სწავლის,  შესაბამისად,  პროგრამაზე  სწავლის  გაგრძელების
შესაძლებლობა.
8.  მოდულის დასრულებიდან არანაკლებ 10 დღის ვადაში (არ იგულისხმება წინმსწრები მოდულის
დასრულება)  მოდულის  განმახორციელებელი,  სასწავლო  პროცესის  და  სასწავლო  პრაქტიკის
მენეჯერთან შეთანხმებით, ნიშნავს განმეორებითი განმსაზღვრელი შეფასების თარიღს. პროფესიული
სტუდენტი  უფლებამოსილია  წერილობითი  ფორმით  მიმართოს  დირექციას  და  მოითხოვოს
განმეორებითი შეფასების გადავადება  არა უგვიანეს  პროგრამის  დასრულებამდე.  სხვა  შემთხვევაში,
განმეორებით შეფასებაზე პროფესიული სტუდენტის არ გამოცხადება ითვლება სწავლის შედეგის ვერ
დადასტურებად. შეზღუდული შესაძლებობისა და სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე
პირთა  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაში  ჩართულობის  მიზნით,  ასეთი  პირები
მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის /წინაპირობების დაძლევის გარეშე. 
9. სწავლის შედეგების შეფასება შესაძლებელია ჩატარდეს, როგორც ყოველი სწავლის შედეგის ბოლოს
ასევე, შესაძლებელია რამდენიმე სწავლის შედეგის ერთდროულად შეფასება. 
10.  შეფასების  მიმართულებები  და  შეფასების  ინსტრუმენტების  ალტერნატიული  ჩამონათვალი
მოცემულია შესაბამის მოდულში. 
11. სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებშიც: ა) წინმსწრები
ფორმალური  განათლების  ფარგლებში  მიღწეული  სწავლის  შედეგების  აღიარებით  (ჩათვლა);  ბ)
არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურებით;
12.  სამუშაოზე  დაფუძნებილი  სწავლების  შემთხვევაში,  ანუ  პროფესიულ  საგანმანათლებლო
პროგრამაზე  რომლის  სავალდებულო  პროფესიული  მოდულებით  გათვალისწინებული  სწავლის
შედეგების  50%  ან  მეტი  მიიღწევა  რეალურ  სამუშაო  გარემოში  (დუალური  პროგრამა)  საწარმოში
მისაღწევი სწავლის შედეგების შეფასებას ახორციელებს პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ გამოყოფილი
მენტორი/ინსტრუქტორი. 
13.  კოლეჯსა და საწარმოს შორის დადებული ხელშეკრულების ფარგლებში,  განრიგის შესაბამისად,
პროფესიული სტუდენტი მუშაობს კომპანიაში/საწარმოში ინსტრუქტორის ზედამხედველობის ქვეშ,
აწარმოებს  სტუდენტის  ჩანაწერების  ჟურნალს,  რომელსაც  ამოწმებს  ინსტრუქტორი  და  მიღწევის
შემთხვევაში, უდასტურებს სწავლის შედეგებს, რასაც სტუდენტი შერჩევით ადასტურებს შუალედური
და საკვალიფიკაციო გამოცდის დროს. 
14. სწავლის შედეგების დადასტურება ხდება სამინისტროს მიერ დადგენილი წესებით და კოლეჯის
რეგულაციების შესაბამისად.

მუხლი 13. პროფესიული სტუდენტის შეფასების შედეგების გასაჩივრების წესი 
1. პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსია გაასაჩივროს შეფასება. 



2. გასაჩივრების შემთხვევაში შედეგის გაცნობიდან მაქსიმუმ 3 სამუშაო დღის ვადაში პროფესიულმა
სტუდენტმა  წერილობითი  განცხადებით  უნდა  მიმართოს  დირექტორს,  რომელიც  არაუგვიანეს  2
სამუშაო  დღისა  იღებს  გადაწყვეტილებას  შედეგის  კომისიური  წესით  განხილვა/არ  განხილვის
თაობაზე (სააპელაციო კომისიის  შემადგენლობაში შედიან:  ხარისხის  მართვის  მენეჯერი,  სასწავლო
პროცესის  მენეჯერი,  სასწავლო-საწარმოო  პრაქტიკის  მენეჯერი  და  პროფესიული   განათლების
მასწავლებლები). 
3.  კომისია  2  სამუშაო  დღის  განმავლობაში განიხილავს  პროფესიული სტუდენტის  მიერ შეფასების
საკითხს და საკმარისი/ავთენტური მტკიცებულების არ არსებობის შემთხვევაში შესაძლოა დაინიშნოს
განმეორებითი  შეფასება.  კომისიის  მიერ  მიღებული  გადაწყვეტილება  2  დღის  პერიოდში  ეცნობება
პროფესიულ სტუდენტს.
4.  დაწესებულება  არ  არის  უფლებამოსილი  არსებული  შეფასების  საფუძველზე  შეუწყვიტოს
პროფესიულ სტუდენტს სტატუსი სააპელაციო კომისიის გადაწყვეტილებამდე. 

მუხლი 14. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი
პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამების  პროფესიული  სტუდენტების  შეფასების  შესახებ
დოკუმენტაციის წარმოება 
1.  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის  საფუძველზე  შექმნილი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პროფესიული სტუდენტების მიერ სწავლის შედეგების
მიღწევა  დასტურდება  მატერიალური/ელექტრონული  სახით  -  მტკიცებულებებით,  რომელთა
სახეობები განისაზღვრება შესაბამისი მოდულური და დუალური პროგრამებით. 
2.  მტკიცებულებათა  შეგროვება  და  პროფესიულ  სტუდენტთა  სწავლის  შედეგების  შეფასება
მიმდინარეობს მთელი სასწავლო პროცესის განმავლობაში ან/და სწავლის დასრულებისას. 
3.  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის  საფუძველზე  შექმნილი
პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამების  ფარგლებში  შექმნილ  მტკიცებულებათა  კოლეჯში
სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას შენახვას და მათ ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს კოლეჯის
ადმინისტრაცია. 
4.  ჩარჩო  დოკუმენტის  საფუძველზე  შექმნილი  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამების
ფარგლებში  შექმნილი  მტკიცებულებები  კოლეჯში  დაცულია  და  ინახება  შეფასების  უწყისის
გაფორმებიდან  3  წლის  ვადით,  ხოლო  უწყისები  სწავლის  შედეგების  მიღწევის  შესახებ  ინახება
მუდმივად. 

თავი VI. კვალიფიკაციის მინიჭების და საგანმანათლებლო დოკუმენტის გაცემის
პროცედურები/დუბლიკატის გაცემის პროცედურები

მუხლი 15.  კვალიფიკაციის მინიჭება
1.  პროფესიული  განათლების  თითოეული  დონისათვის  სტანდარტითა  და  კოლეჯის  პროგრამით
დადგენილი  კრედიტების  დაგროვების  შემდეგ  პროფესიულ  სტუდენტს  ენიჭება  შესაბამისი  დონის
პროფესიული კვალიფიკაცია;
2.  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის  საფუძველზე  შექმნილი
პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამების  შემთხვევაში  პროფესიული  კვალიფიკაციის
მისანიჭებლად  პროფესიულმა  სტუდენტმა  უნდა  დააგროვოს  პროგრამით  გათვალისწინებული
კრედიტები (ყველა ზოგადი სავალდებულო, ზოგადი ინტეგრირებული, პროფესიული სავალდებულო
და არჩევითი მოდულებით განსაზრვრული კრედიტების მიღებით). 
3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში, რომლის სავალდებულო პროფესიული
მოდულებით  გათვალისწინებული  სწავლის  შედეგების  50%  ან  მეტი  მიიღწევა  რეალურ  სამუშაო
გარემოში, პროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს
პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაში  განსაზღვრული  მოდულებით  გათვალისწინებული
კრედიტები და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა.



4.  კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ -  სამართლებრივი აქტით შექმნილი
საგამოცდო კომისია პროფესიულ სტუდენტთა მიერ სასწავლო კურსებში/მოდულებში მიღებული
შედეგების საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას პროფესიული სტუდენტისათვის კვალიფიკაციის
მინიჭების ან მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ, რის თაობაზე დგება კომისიის ოქმი.
5. საგამოცდო კომისიის ოქმის საფუძველზე პროფესიული სტუდენტებისთვის შესაბამისი საფეხურის
პროფესიული  კვალიფიკაციის  მინიჭების  შესახებ  დირექტორი  გამოსცემს  ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტს (ბრძანებას). 

მუხლი 16.  დიპლომის გაცემის წესი
1.  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  პროფესიულ  სტუდენტზე,  რომელსაც  დადგენილი
წესით  მიენიჭება  კვალიფიკაცია,  გაიცემა  შესაბამისი  დონის  კვალიფიკაციის  დამადასტურებელი
დოკუმენტი - დიპლომი; 
2.  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.
3.  დიპლომი,  რომელიც  გაცემულია  იმ  საშუალო  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის
დაძლევის  შედეგად,  რომელშიც  ინტეგრირებულია  ზოგადი  განათლების  საშუალო  საფეხურის
სწავლის შედეგები, გათანაბრებულია სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტთან.
4.  ამ  მუხლის  მე-3  პუნქტით  გათვალისწინებული  დიპლომის  გაცემის  წინაპირობაა  პროფესიული
სტუდენტის  მიერ  მიღწეული  ზოგადი  განათლების  საშუალო  საფეხურის  სწავლის  შედეგების
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით დადასტურება.
5.  პროფესიული  მომზადების  პროგრამით  ან  პროფესიული  გადამზადების  პროგრამით
გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევა დასტურდება სერტიფიკატითა და დანართით.
6.  მოდულით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევა,  მოთხოვნის შემთხვევაში,  დასტურდება
სერტიფიკატითა და დანართით.
7.  მოდულით  განსაზღვრული  სწავლის  შედეგების  სრულად  დაუდასტურებლობის  შემთხვევაში
კოლეჯი,  მოთხოვნის  შემთხვევაში,  გასცემს  ცნობას  აღნიშნული  მოდულის  ფარგლებში
დადასტურებული სწავლის შედეგების შესახებ.
8.  დიპლომის  ფორმა  შეესაბამება  “უმაღლესი  და  პროფესიული  განათლების  დამადასტურებელი
სახელმწიფო  დოკუმენტების  -  დიპლომისა  და  პროფესიული  დიპლომის  ფორმების  დამტკიცების
შესახებ”  საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების  მინისტრის  2011  წლის  22  ივლისის  N126/ნ
ბრძანების მოთხოვნებს.
9. შევსებული დიპლომის რეგისტრაცია მიმდინარეობს დიპლომების რეგისტრაციის ჟურნალში.
10.  პროფესიული  კვალიფიკაციის  მინიჭების  დამადასტურებელი  დიპლომის  გაცემა  მფლობელზე
წარმოებს  პიროვნების  პირადობის  დამადასტურებელი  მოწმობის  წარდგენის  საფუძველზე
(არასრულწლოვნის შემთხვევაში კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის საფუძველზე).
11.  დიპლომის  გაცემა  რწმუნებულ  პირზე  ხდება  შესაბამისი  მინდობილობისა  და  პიროვნების
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში (მინდობილობა რჩება ადგილზე).
12.  დიპლომების  (პროფესიული  დიპლომის  დუბლიკატები)  შენახვასა  და  გაცემას  ახორციელებს
კოლეჯის საქმისმწარმოებელი.
13.  დიპლომი  გაიცემა  კურსდამთავრებულზე,  რომელიც დიპლომის  გაცემაზე  უფლებამოსილ  პირს
წარუდგენს შესაბამისი პირების მიერ ხელმოწერილ შემოვლის ფურცელს, რომლითაც დასტურდება,
რომ პროფესიულ სტუდენტს არ გააჩნია რაიმე სახის ფინანსური და/ან მატერიალური დავალიანება,
ასევე დავალიანება ბიბლიოთეკაში. 
14.  დიპლომის  მფლობელი  ან  რწმუნებული  პირი  ხელმოწერით  ადასტურებს  დიპლომის  მიღების
ფაქტს  დიპლომის რეგისტრაციის ჟურნალში.

მუხლი 17. დიპლომის დუბლიკატის გაცემის წესი 



1.  დუბლიკატი  გაიცემა  იმ  პირზე,  რომლის  დიპლომი  აღარ  არსებობს  ან  გახდა  გამოსაყენებლად
უვარგისი. 
2. დიპლომის დუბლიკატის გაცემაზე უფლებამოსილია კოლეჯი.
3.  დაინტერესებულმა  პირმა  დიპლომის  დუბლიკატის  მიღების  მოთხოვნით  კოლეჯში  უნდა
წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: 
ა) განცხადება კოლეჯის დირექტორის სახელზე;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
გ) დიპლომის ორიგინალი (არსებობის შემთხვევაში).
4.  დიპლომის  დუბლიკატის  გაცემის  შემთხვევაში,  დირექტორის  ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით გაუქმებულად ცხადდება კურსდამთავრებულის სახელზე
გაცემული პროფესიული დიპლომი.
5.  უფლებამოსილი  პირის  განცხადების  საფუძველზე,  საარქივო  დოკუმენტაციასა  და  დიპლომის
გაცემის სარეგისტრაციო ჟურნალზე დაყრდნობით კოლეჯი გასცემს დიპლომის დუბლიკატს ან იღებს
დასაბუთებულ  გადაწყვეტილებას დიპლომის დუბლიკატის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ.
6.  დუბლიკატის  შედგენისას  ივსება  კოლეჯის  მიერ  დამტკიცებული  დიპლომის  ფორმა,  რომელსაც
დაესმება შტამპი აღნიშვნით „დუბლიკატი“.
7. კოლეჯის კურსდამთავრებულთა დიპლომების დუბლიკატების რეგისტრაციას აწარმოებს კოლეჯის
საქმისმწარმოებელი დიპლომების  რეგისტრაციის ჟურნალში,  სადაც შენიშვნის გრაფაში მიეთითება
„დუბლიკატი“.
8. დუბლიკატის გაცემასთან დაკავშრებული, საკითხები რაც არ არის გათვალისწინებული ამ მუხლით,
რეგულირდება  “უმაღლესი  და  პროფესიული  განათლების  დამადასტურებელი  სახელმწიფო
დოკუმენტების  -  დიპლომისა  და  პროფესიული  დიპლომის  ფორმების  დამტკიცების  შესახებ”
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის N126/ნ ბრძანებით.

თავი VII. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი
პროგრამის პროფესიული სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფა

მუხლი  18.  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  შეცვლის,  გაუქმების  შემთხვევაში
პროფესიული სტუდენტის შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფა 
1.  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის/პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  ჩარჩო
დოკუმენტის  საფუძველზე  შექმნილი  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  შეცვლის  ან
გაუქმების  შემთხვევაში  კოლეჯი  უზრუნველყოფს  პროფესიული  სტუდენტის  შემდგომი
განათლებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარებას. 
2.  კოლეჯის  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის/პროფესიული  საგანმანათლებლო
პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
შეცვლის  ან  გაუქმების  შემთხვევაში,  კოლეჯი  პროფესიულ  სტუდენტთან  შეთანხმების  გზით,
უზრუნველყოფს  მის  გადაყვანას  ამავე  კოლეჯის  სხვა  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.

მუხლი 19. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირების შემთხვევაში გასატარებელი
ღონისძიებები
1. მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირების შემთხვევაში კოლეჯი
უზრუნველყოფს  პროფესიული  სტუდენტის  შემდგომი  განათლებისათვის  აუცილებელი
ღონისძიებების გატარებას; 
2.  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამების  მოდიფიცირების  შემთხვევაში,  თუ  პროფესიულ
სტუდენტთა  სწავლება  მიმდინარე  ჯგუფებში  უნდა  განხორციელდეს   მოდიფიცირებული



პროგრამების შესაბამისად, საჭიროა პროგრამის მოდულების სწავლის შედეგების და მათი შესაბამისი
კრიტერიუმების ერთმანეთთან შესაბამისობის დადგენა და აღიარება;
3.  მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მოდულების სწავლის შედეგების და
მათი  შესაბამისი  კრიტერიუმების  ერთმანეთთან  შესაბამისობის  დადგენის  და  აღიარების  მიზნით
კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალი ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით (ბრძანება) ქმნის
კომისიას; 
4.  კომისია  ადგენს  მოდიფიცირებული  პროგრამის  მოდულების  სწავლის  შედეგების  თავსებადობას
მოდიფიცირებამდე არსებულ სწავლის შედეგებთან, რაც ფორმდება კომისიის შესაბამისი ოქმით;
5.  თითოეული  პროფესიული  სტუდენტისათვის  პროგრამის  მოდულის/მოდულების  სწავლის
შედეგების  აღიარებას,  კომისიის  ოქმის  საფუძველზე  ახორციელებს  კოლეჯის  დირექტორი
ინდივიდუალი ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით (ბრძანება);
6.  თუ  მოდიფიცირებული  პროგრამის  მოდულის  რომელიმე  კრიტერიუმი  ან  სწავლის  შედეგი
შეუსაბამოა  მოდიფიცირებამდე  არსებული  პროგრამის  კრიტერიუმებთან  და  სწავლის  შედეგებთან,
პროფესიულ  სტუდენტს  უფლება  ეძლევა  გაიაროს  შესაბამისი  კრიტერიუმის  დასაძლევად  საჭირო
საათები სასწავლო გეგმის შესაბამისად;
7.  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამების  მოდიფიცირების  შედეგად  პროგრამაზე  სწავლის
ხანგრძლივობისა და კრედიტების ცვლილების შესახებ კოლეჯსა და პროფესიულ სტუდენტს შორის
ფორმდება წერილობითი შეთანხმება.

თავი VIII. ინკლუზიური პროფესიული განათლების მართვა

მუხლი 20.  პროგრამაზე სპეციალური  საგანმანათლებლო  საჭიროების  მქონე აპლიკანტების
რეგისტრაცია და ჩარიცხვა
1.  ტერმინი  ‐ სპეციალური  საგანმანათლებლო  საჭიროება  ‐ გულისხმობს  ინტელექტუალური  და
განვითარების დარღვევის ან/და სენსორული (სმენისა და მხედველობის) ან/და ქცევითი და ემოციური
დარღვევის ან/და ფიზიკური შეზღუდვის ქონას.
2. პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით,  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (შემდგომში -
სსსმ) აპლიკანტს  პროგრამის  ტესტირებაზე  შეუძლია  დარეგისტრირდეს სარეგისტრაციო  ცენტრში,
რესურს ცენტრში, ვებ გვერდის ‐ www.vet.emis.ge საშუალებით ან კოლეჯში მისამართზე ქ. თბილისი
მარშალ გელოვანის გამზ. N4.
3. რეგისტრაციისას, სსსმ აპლიკანტთათვის პროგრამების შერჩევაში კონსულტაციის გაწევის მიზნით,
რეგისტრატორი  აპლიკანტს  სთავაზობს  პროგრამების  იმ  ჩამონათვალს,  რომლის  კანონმდებლობით
დადგენილ მოთხოვნებსაც ის აკმაყოფილებს.
4. სსსმ აპლიკანტისთვის ალტერნატიული წესით ტესტირების საჭიროება და აღნიშნულ ტესტირებაში
მონაწილეობის მიღების უფლება წარმოიშობა მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე.
5. რეგისტრაციის შემდგომ სსსმ აპლიკანტი კოლეჯში წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს:
ა)  ისგ‐ს  (ასეთის  არსებობის  შემთხვევაში),  რომლითაც  სსსმ  აპლიკანტი  ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებაში  სწავლობდა  ცალკეულ  კლასში/სემესტრში  ან  საფეხურის  ბოლო  კლასში,
დამოწმებულს ისგ‐ის სამუშაო ჯგუფის ან/და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის
ხელმოწერებით;
ბ) სენსორული (სმენის და მხედველობის) დარღვევის შემთხვევაში:
ბ.ა. აუდიოგრამას (სმენის დარღვევისას);
ბ.ბ. ოფთალმოლოგის მიერ გაცემული ცნობას (მხედველობის დარღვევისას);
გ) შესაბამისი სპეციალისტის მიერ გაცემულ ქცევითი და ემოციური აშლილობის სამედიცინო ცნობას;
დ)  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირის  სტატუსის  დამადასტურებელ  დოკუმენტს  (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში).
6.  საქართველოს  განათლების,  მეცნიერების,  სპორტისა  და  კულტურის  მინისტრი  (შემდგომში
მინისტრი) ბრძანებით განსაზღვრავს საგამოცდო ცენტრებს, სსსმ აპლიკანტთა ტესტირების განრიგს და
ტესტირების მაქსიმალურ ხანგრძლივობას.



7.  სსსმ  აპლიკანტთა  ტესტირების  უზრუნველსაყოფად,  დირექტორი  ბრძანებით  უზრუნველყოფს
საგამოცდო კომისი/ებ/ის  შექმნას,  რომელიც  შეფასებისას  ხელმძღვანელობს  მინისტრის  ბრძანებით
განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად.
8. სსსმ აპლიკანტთა ტესტირების ალტერნატიული წესით ჩატარება გულისხმობს მათ მიერ შერჩეული
პროგრამ/ებ/ის შესატყვისი აქტივობების პრაქტიკულ მოსინჯვას.
9.  საგამოცდო  კომისია,  სსსმ  აპლიკანტის  ტესტირებისას  გაკეთებულ  შეფასებებზე  დაყრდნობით,
ექსპერტთა გუნდის  დასკვნისა  და  სსსმ  აპლიკანტის  ინტერესების  გათვალისწინებით,  მინისტრს
წარუდგენს რეკომენდაციას სსსმ აპლიკანტის პროგრამაზე ჩარიცხვის თაობაზე.
10.  იმ  შემთხვევაში,  თუ  პროგრამაზე  დარეგისტრირებული  აპლიკანტების  რაოდენობა  აღემატება
პროგრამაზე გათვალისწინებული  ადგილების  რაოდენობას,  სსსმ  აპლიკანტების  პროგრამაზე
ჩარიცხვის  შესახებ რეკომენდაციის  შემუშავებისას  კომისია  მხედველობაში  იღებს  აპლიკანტის
რეგისტრაციის დროს (თვე, რიცხვი, საათი, წუთი, წამი).
11.  სსსმ აპლიკანტი,  მინისტრის მიერ სსსმ  აპლიკანტების გადანაწილების შესახებ აქტის გამოცემის
შემდგომ, კოლეჯში წარმოადგენს დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ჩასარიცხად აუცილებელ
დოკუმენტებს.

მუხლი 21. სსსმ სტუდენტების კოლეჯში ინტეგრაცია და ინკლუზიური სასწავლო გარემოს შექმნა
1. სსსმ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შემდგომში შშმ) სტუდენტებისთვის მნიშვნელოვანია
კოლეჯში ადეკვატური სასწავლო გარემოს შექმნა,  რომელიც უზრუნველყოფს მათ ინდივიდუალურ
საჭიროებას. სსსმ სტუდენტების კოლეჯში ინტეგრაციის ხელშეწყობა ხორციელდება მათთვის საჭირო
დამატებითი ადამიანური და მატერიალური რესურსის მობილიზიების გზით.
2.  სსსმ  და  შშმ  სტუდენტების  ინტეგრაციისა  და  სწავლების  პროცესში  ჩართულია,  როგორც
მასწავლებელი, ინკლუზიური  პროფესიული  განათლების  სპეციალისტი,  ასევე  საჭიროების
შემთხვევაში ჟესტური ენის თარჯიმანი, სსსმ სტუდენტის ასისტენტი ან/და სხვა.
3. საჭიროების შემთხვევაში კოლეჯი უზრუნველყოფს შშმ სტუდენტების ტრანსპორტირებას.
4.  ფორმალურ და არაფორმალურ გარემოში სსსმ და შშმ სტუდენტების წარმატებული ინტეგრაციის
მიზნით, ინკლუზიური  პროფესიული  განათლების  სპეციალისტები  მჭიდროდ  თანამშრომლობენ
მასწავლებლებთან და სსსმ მშობლებთან/კანონიერ წარმომადგნელებთან.
5.  აუდიტორიაში  სალექციო  პროცესის  ხელშეწყობის  მიზნით,  ინკლუზიური  პროფესიული
განათლების სპეციალისტები ახდენენ სსსმ სტუდენტების მხარდაჭერას.
6. სსსმ სტუდენტები, მათი პროგრამაში მაქსიმალური ჩართულობის მიზნით, პარტნიორ კომპანიასთან
თანამშრომლობით  განხორციელებად  მოდულებზე  დაიშვებიან,  მათ  შორის  მოდულის  ისგ‐ით
სარგებლობის შემთხვევაში.
7.  სსსმ სტუდენტების, პრაქტიკული კომპონენტის უზრუნველყოფის საკითხებს მართავს შესაბამისი
მოდულის განმახორციელებელი,  ინკლუზიური  პროფესიული  განათლების  სპეციალისტებთან
კონსულტაციის გზითა და პარტნიორ კომპანიასთან მოლაპარაკების შედეგების გათვალიწინებით.

მუხლი 22. სსსმ სტუდენტებისთვის მოდულის ისგ‐ის წარმოება
1.  მოდულის  ისგ,  სსსმ  სტატუსით  ჩარიცხული  სტუდენტებისთვის,  წარმოადგენს  მოდულის
დაზუსტებას მათი შესაძლებლობების გათვალისწინებით. არსებითად მოდულის ისგ არის პროგრამის
მოდულის
1.1 მოდიფიკაცია ‐ მისაღწევი სწავლის შედეგების თვისობრივი ან რაოდენობრივი ცვლილება;
1.2 აკომოდაცია  ‐ სწავლებისა და შეფასების მიდგომებში ცვლილება მისაღწევი სწავლის შედეგების
ცვლილების გარეშე.
2.  მოდულის  ისგ  გამოიყენება  სსსმ  სტუდენტების  საგანმანათლებლო  პროცესის  წარმართვისთვის
სახელმძღვანელოდ.
3.  სსსმ  სტუდენტებზე  დაკვირვების  საფუძველზე,  მასწავლებელი,  ინკლუზიური  პროფესიული
განათლების სპეციალისტთან შეთანხმებით, თითოეულ მოდულზე განსაზღვრავს  მოდულის ისგ‐ის
საჭიროებას პროგრამაზე სწავლის დაწყებიდან არაუმეტეს ორი კვირის ვადაში.



4. სსსმ სტუდენტებისთვის მოდულის ისგ‐ის შედგენის საჭიროება წარმოიქმნება სასწავლო პროცესში
მათთვის სწავლასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი სირთულეების გამოვლენის შემთხვევაში.
5.  გადაწყვეტილება  თითოეულ  მოდულზე  ისგ‐ის  საჭიროების/საჭიროების  არარსებობის  შესახებ
ფორმდება შესაბამისი შეხვედრის აღმწერი დოკუმენტით.
6.  მოდულის  ისგ‐ის  საფუძველზე  მასწავლებელი  უფლებამოსილი  ხდება  სასწავლო  პროცესის
ფარგლებში:
- დააზუსტოს სტუდენტისთვის მოდულის ფარგლებში მისაღწევი სწავლის შედეგ/ებ/ი;
- განსაზღვროს სტუდენტისთვის დამატებითი სასწავლო მომსახურება;
- განსაზღვროს, შეცვალოს და გამოიყენოს სტუდენტისთვის ოპტიმალური სასწავლო გარემო;
- მიმართოს სწავლების განსხვავებულ ხერხებს და სტრატეგიებს;
- გამოიყენოს დამატებითი ადაპტირებული ტექნიკური აღჭურვილობა;
- გამოიყენოს საჭირო რაოდენობის სასწავლო მასალა.
7.  მოდულის  ისგ  არ  მტკიცდება,  არ  ცვლის  სხვა  ნებისმიერ  დოკუმენტს,  რომლებიც  კოლეჯში
იწარმოება (მათ შორის სტუდენტების დასწრებისა და მოსწრების აღრიცხვიანობისთვის განკუთვნილი
სხვა რომელიმე დოკუმენტი).

მუხლი 23. სსსმ სტუდენტების შეფასების სისტემა და კვალიფიკაციის მინიჭება
1. სსსმ სტუდენტების განმავითარებელი შეფასება ხორციელდება ინდივიდუალურად, მოდულის ისგ‐
ით გათვალისწინებულ მისაღწევ სწავლის შედეგებთან მიმართებაში.
2.  სსსმ  სტუდენტის  განმსაზღვრელი  შეფასება  და  კრედიტების  მინიჭება  ხორციელდება
პროგრამის/მოდულის მოთხოვნებთან მიმართებაში.
3.  სწავლის  შედეგების  მოდიფიკაციის  მიზნებისთვის  მოდულის  ისგ‐ს  გამოყენება  (როდესაც
გულისხმობს  სწავლის შედეგების  შეცვლას  ან  შემცირებას) გამორიცხავს  პროგრამით
გათვალისწინებულ მისაღწევ სწავლის შედეგებთან სრულ თავსებადობას.  შესაბამისად, პროცესი არ
სრულდება კვალიფიკაციის მინიჭებით.
4.  სწავლის  შედეგების  აკომოდაციის  მიზნებისთვის  მოდულის  ისგ‐ს  გამოყენება  (როდესაც
ითვალისწინებს სწავლებისა და შეფასების, დაგეგმილისაგან განსხვავებული მეთოდების გამოყენებას)
არ გამორიცხავს პროგრამით გათვალისწინებულ მისაღწევ სწავლის შედეგებთან სრულ თავსებადობას.
შესაბამისად, პროცესი შესაძლებელია დასრულდეს კვალიფიკაციის მინიჭებით.

თავი IX. დასკვნითი დებულებები
მუხლი 30 . დამტკიცება და ცვლილებები
1.  კოლეჯის  სასწავლო  პროცესის  მარეგულირებელ  წესს  ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტით (ბრძანება) ამტკიცებს დირექტორი;
2.  ამ  წესში  ცვლილების  შეტანის  ინიცირება  შეუძლია  ყველა  დაინტერესებულ  პირს  ‐ ნებისმიერ
თანამშრომელს, რომელიც ვალდებულია არგუმენტირებულად ჩამოაყალიბოს ცვლილების საჭიროება
და მიმართოს დირექტორს შესაბამისი წინადადებით სამსახურებრივი ფოსტის გამოყენებით;
3.  დირექტორი  უზრუნველყოფს  ცვლილების  შესახებ  წინადადების  განხილვას  კოლეჯის
ადმინისტრაციის შესაბამისი წარმომადგენელების ჩართულობით;
4.  წინამდებარე წესში  ცვლილებების და დამატებების შეტანა ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის
მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით (ბრძანება). 


