
თავი V. პროფესიული სტუდენტის (შემდომში სტუდენტის) /მსმენელის უფლებები, 

ვალდებულებები და შეზღუდვები 

 

მუხლი 20. პროფესიული სტუდენტის /მსმენელის უფლებებისა და ვალდებულებების 

განსაზღვრა. 

20.1. კოლეჯში პროფესიული სტუდენტის უფლებები და ვალდებულებები განისაზღვრება 

მოქმედი კანონმდებლობით, საქართველოს კანონით პროფესიული განათლების შესახებ, 

საქართველოს აქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტებით, პროფესიულ 

სტუდენტთან გაფორმებული ხელშეკრულებით, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი 

წესით, კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტებით. 

20.2. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის მე-5 თავით განსაზღვრული უფლებები, 

მოვალეობები, შეზღუდვები და სხვა რეგულაციები უნდა იქნას გაცნობილი პროფესიულ 

სტუდენტისათვის, რაც უნდა დადასტურდეს ხელშეკრულების გაფორმების დროს, 

პროფესიულ სტუდენტთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში შესაბამისი ჩანაწერით. 

20.3. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის და დასაქმებულის მიერ საკუთარი 

უფლებამოსილებების განხორციელებასთან დაკავშირებული სხვა უფლებები და 

მოვალეობები განისაზღვრება პროფესიული განათლების სფეროში მოქმედი საქართველოს 

კანონმდებლობით. 

 

მუხლი 21. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის უფლებები. 

პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი უფლებამოსილია: 

21.1. უზრუნველყოფილ იქნას სწავლების მაღალი ხარისხით – მიიღოს ისეთი 

პროფესიული განათლება, რომელიც პროგრამის დასრულების შემდეგ 

კონკურენტუნარიანს გახდის შრომის ბაზარზე. 

21.2. სწავლების პროცესში უზრუნველყოფილი იქნას პროგრამის შესაბამისი 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით. 

21.3.უზრუნველყოფილ იქნას სასწავლო პროცესის მართებულად წარმართვისათვის 

აუცილებელი სასწავლო მასალით. 

21.4 გამოიყენოს კოლეჯის ბიბლიოთეკის რესურსები სასწავლო მიზნებისათვის. 

21.5.ისარგებლოს სტუდენტებისათვის განკუთვნილი კომპიუტერული საინფორმაციო 

ქსელით. 

21.6.უზრუნველყოფილი იქნას პრაქტიკული სასწავლო კომპონენტის გასავლელად საჭირო 

პრაქტიკული ბაზით კოლეჯში ან კოლეჯის პარტნიორ ორგანიზაციაში. 

21.7.მოითხოვოს პრაქტიკული სწავლებისთვის განაწილებული იქნას თავის სამუშაო 

ადგილზე თუ პროფესიული სტუდენტი სწავლასთან ერთად მუშაობს პროფილით, 

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

შემთხვევაში.   

21.8. დირექციასთან შეთანხმებით ისარგებლოს კოლეჯის მატერიალურ - ტექნიკური 

ბაზით მეთვალყურეობის ფარგლებში დამოუკიდებელი სამუშაოს შესასრულებლად,  

შესაბამისი მატერიალურ - ტექნიკური რესურსის არ ქონის შემთხვევაში.  

21.9.სწავლის შედეგების დადასტურებისათვის განკუთვნილ შეფასების საათებზე 

დამაკმაყოფილებელი შეფასების ვერ მიღების შემთხვევაში, მოითხოვოს გადაბარება 

მხოლოდ ერთჯერ პროგრამის დასრულებამდე, თუ მის მიერ დაუდასტურებელი მოდული 

არ არის სხვა მოდულების წინაპირობა, ხოლო წინაპირობის არსებობის შემთხვევაში 

სტუდენტი ვალდებულია დაადასტუროს სწავლის შედეგები სასწავლო გეგმით 

გათვალისწინებულ   ვადებში (7 დღე), შეფასებისთვის გამოსაყენებელი სახარჯი მასალის 



გამოყენების შემთხვევაში კოლეჯი უფლებამოსილია დაადგინოს განმეორებითი 

შეფასებისთვის საფასური ინდივიდუალურად; 

21.10. პირადი განცხადების საფუძველზე სასწავლო პროცესის მენეჯერთან და 

მასწავლებელთან შეათანხმოს შეფასების ხელმეორედ გადაბარების თარიღი,  კოლეჯის 

რეგულაციით განსაზღვრული საპატო მიზეზის არსებობის შემთხვევაში (წარმოდგენილი 

დოკუმენტის საფუძველზე). 

21.11. საგანმანათლებლო სტანდარტის და მოდულის/მოდულების შემუშავების, 

განვითარებისა და დამტკიცების წესის შესაბამისად, დაასრულოს სწავლა იმ პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამაზე, 

რომელზეც სწავლობს ან ისარგებლოს მობილობის და/ან კოლეჯიის რეგულაციებით 

განსაზღვრული სტუდენტის შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმებით, 

პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის გაუქმების ან პროფესიული 

საგანმანათლებლო სტანდარტიდან ერთ-ერთი კვალიფიკაციის ამოღების, ასევე 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო 

პროგრამის შეცვლის შემთხვევაში. 

21.12.სტუდენტი უფლებამოსილია მიიღოს სასწავლო პროცესის ათვისებისათვის 

აუცილებელი ინფორმაცია და ინსტრუქციები კოლეჯის და უშუალოდ სასწავლო 

პროცესის ხელმძღვანელებისაგან. 

21.13. დაცული იყოს არასათანადო მოპყრობის, უყურადღებობისა და შეურაცხყოფისაგან. 

21.14. გამოთქვას საკუთარი აზრი და მოითხოვოს მისი პატივისცემა. 

21.15.გამოთქვას პროტესტი და წერილობით გაასაჩივროს კოლეჯის დირექტორთან 

კოლეჯში დასაქმებულის ან/და სხვა პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ 

ჩადენილი არამართლზომიერი ქმედება. 

21.16.კოლეჯის არამართლზომიერი ქმედება გაასაჩივროს საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

21.17.დადგენილი წესით მიიღოს შესაბამისი განათლების მიღების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი. 

21.18. დამატებითი შეფასების / გამოცდის  საფასური განისაზღვრება არსებული რეალობის 

გათვალისწინებით (გადატანილი შეფასებაა თუ განმეორებითი) კოლეჯის 

ინდივიდუალური  სამართლებრივი აქტით. 

21.19. სასამართლოში გაასაჩივროს საგანმანათლებლო დაწესებულების/იურიდიული 

პირის მიერ მის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება. 
21.20. პროფესიული  სტუდენტი უფლებამოსილია საკუთარი სასწავლო პროცესთან და 

სტუდენტურ აქტივობებთან დაკავშირებით მოსაზრებები/წინადადებები  განათავსოს 

კოლეჯის თეორიულ შენობაში განთავსებულ წინადადებების ყუთში; 

 

მუხლი 22. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის ვალდებულებები. 

პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი ვალდებულია: 

22.1. არ დაიგვიანოს და არ გააცდინოს სასწავლო პროცესი, ასევე, არ დატოვოს აუდიტორია 

მეცადინეობის მიმდინარეობის დროს (გარდა განსაკუთრებული საჭიროებებისა, 

სათანადო ნებართვით). 

22.2.ობიექტური მიზეზების არსებობის შემთხვევაში (არაუმეტეს 3 დღისა) მოახდინოს 

ადმინისტრაციის ინფორმირება მეცადინეობების გაცდენის თაობაზე, რის საფუძველზეც 

ადმინისტრაციის მიერ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება გაცდენების საპატიოდ 

ჩათვლა/არ ჩათვლის თაობაზე. 

22.3. არ დაანაგვიანოს სასწავლებელის შენობა და ტერიტორია, დაიცვას სახანძრო 

უსაფრთხოების, შრომის უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის წესები. 



22.4. გაუფთხილდეს და დაიცვას კოლეჯის მფლობელობაში არსებული მატერიალურ-

ტექნიკური საშუალებები; მატერიალური ქონება გამოიყენოს კეთილსინდისიერად. 

22.5 არ ისარგებლოს საკომუნიკაციო საშუალებებით, რაც გამოიწვევს სასწავლო პროცესის 

შეფერხებას. 

22.6. პატივი სცეს სხვა პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების და კოლეჯის 

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

შეურაცხმყოფელი საქციელი. 

22.7.საცხოვრებელი ადგილის ან ტელეფონის ნომრის გამოცვლის შემთხვევაში 

დაუყოვნებლივ აცნობოს კოლეჯის ადმინისტრაციას. 

22.8. დაემორჩილოს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის მოთხოვნებს და 

კოლეჯში დასაქმებული უფლებამოსილი პირის შესაბამის მითითებებს. 

 

მუხლი 23. პროფესიულ სტუდენტის/მსმენელის შეზღუდვები. 

პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს ეკრძალება: 

23.1.  შენობაში თამბაქოს მოწევა. 

23.2. ალკოჰოლური სასმელების და საქართველოს კანონმდებლობით უნებართვოდ 

აკრძალული ნივთიერების კოლეჯის ტერიტორიაზე შეტანა და რაიმე ფორმით გამოყენება. 

23.3. ალკოჰოლური თრობისას ან რომელიმე ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნისას 

კოლეჯის ტერიტორიაზე გამოცხადება და გადაადგილება. 

23.4.კოლეჯის ინფორმაციულ სივრცეში ყველა ტიპის კომპიუტერული თამაშები, 

არასანქცირებული ჩართვების განხორციელება, პროგრამული უზრუნველყოფის 

ინსტალაცია, რომელიც არ არის შეთანხმებული კოლეჯის ადმინისტრაციასთან. 

23.5.  სასწავლო პროცესისადმი ხელის შეშლა, ხმაური, საუბარი და სხვა. 

23.6. მეცადინეობაზე მობილური ტელეფონის ან სხვა საკომუნიკაციო საშუალების 

გამოყენება. 

23.7. პედაგოგის განკარგულების ან დავალების შეუსრულებლობა/ დაუმორჩილებლობა. 

23.8.შეფასების მიღების მცდელობა მუქარით, ზემოქმედებით, თაღლითური ან სხვა 

დაუშვებელი მეთოდებით. 

23.9.   მეცადინეობების ჯგუფური მიტოვება. 

23.10. მეცადინეობებზე სისტემატური დაგვიანება. 

23.11. დაწესებულებაში სასწავლო გარემოსათვის შეუფერებელი სამოსით გამოცხადება. 

23.12.ადმინისტრაციის ბრძანებების და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა 

ნორმების დარღვევა. 

23.13. პროფესიული სტუდენტის და მსმენელის მიმართ დისციპლინური წარმოება უნდა 

იყოს დისციპლინური გადაცდომის თანაზომიერი და შეიძლება განხორციელდეს 

მხოლოდ საგანმანათლებლო დაწესებულების რეგულაციებით/იურიდიული პირის მიერ 

განსაზღვრული წესით ან/და შინაგანაწესით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და 

გათვალისწინებული წესით. 

 

მუხლი 24. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის ყოფაქცევაზე პასუხისმგებელობა. 

24.1. აუდიტორიაში სტუდენტის / მსმენელის ყოფაქცევაზე პასუხისმგებელია 

პროფესიული მასწავლებელი (შემდგომში მასწავლებელი).  

24.2. თუ პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი დაარღვევს წესრიგს ან კანონს და ამით ხელს 

შეუშლის მეცადინეობის მსვლელობას, მასწავლებელი უფლებამოსილია მოთხოვოს 

სტუდენტს აუდიტორიის დატოვება და აცნობოს აღნიშნული გადაცდომის შესახებ 

სასწავლო პროცესის მენეჯერს და/ ან სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერს და/ ან 

სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგის სპეციალისტს, რომლებიც განიხილევენ 



აღნიშნული გადაცდომის მიზეზებს და საჭიროების შემთხვევაში დააყენებენ 

ადმინისტრაციის წინაშე  სტუდენტის პასუხისმგებლობის საკითხს. 

24.3. პროფესიული სტუდენტის მიერ კოლეჯისათვის ბრალეული ქმედებით მიყენებული 

ზიანის გამო ზიანის ოდენობის შესაბამისი მატერიალური პასუხისმგებლობა ეკისრება 

პროფესიულ სტუდენტს (არასრულწლოვანის, ქმედუუნარო/შეზღუდულ ქმედუნარიანის 

შემთხვევაში – მის კანონიერ წარმომადგენელს). 

24.4. პროფესიული სტუდენტის მიერ ამ წესის მე–20-ე, მე–21-ე და მე-22-ე პუნქტებით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დარღვევა განიხილება დისციპლინარულ გადაცდომად 

და კოლეჯი უფლებამოსილია დამრღვევ პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს მოსთხოვოს 

ახსნა–განმარტება და ჩადენილი დარღვევის ხარისხის გათვალისწინებით გამოიყენოს 

დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ერთ–ერთი  ფორმა: 

ა) გაფრთხილება; 

ბ) შენიშვნა; 

გ) პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა; 

24.5.კოლეჯის დირექტორი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით იღებს 

გადაწყვეტილებას წარჩინებული, სანიმუშო, აქტიური პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელების წახალისების შესახებ. ამ მიზნით, შექმნილი კომისიის 

დასკვნის საფუძველზე. წახალისების ფორმით შეიძლება გამოყენებულ იქნას: 

ა) მადლობის გამოცხადება; 

ბ) სტუდენტების მიერ სასწავლო პროცესში შექმნილი ნამუშევრით დასაჩუქრება; 

გ) ექსკურსია; 

 

 

თავი VI პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეჩერების, შეწყვეტის, 

მობილობის, მიღებული განათლებისა აღიარების და საგანმანათლებლო პროგრამის 

შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი 

განათლებით უზრუნველყოფის წესი 

 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით განსაზღვრული საფუძვლების არსებობის 

შემთხვევაში, კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის 

საფუძველზე, შესაძლებელია მიღებული იქნას გადაწყვეტილება პროფესიული 

სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეჩერების, შეწყვეტისა და მობილობის შესახებ, 

აგრეთვე, საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი 

პროგრამის პროფესიული სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის 

შესახებ. 

 

მუხლი 25. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეჩერება/აღდგენა 

25.1. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერება დასაშვებია კოლეჯში დადგენილი 

წესისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება 

ნიშნავს კოლეჯსა და სტუდენტს შორის უფლება-მოვალეობების შესრულებისგან 

დროებით გათავისუფლებას, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის გარეშე. 

25.2. სტუდენტის სტატუსის/მსმენელის შეჩერების საფუძველია: 

ა) პირადი განცხადება (მიზეზის მითითებით); 

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

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას; 

გ) აკადემიური შვებულება, რომელიც სტუდენტს შეიძლება მიეცეს: ხანგძლივი 

ავადმყოფობის გამო, ორსულობისა და ახალშობილის მოვლის, უცხოეთის 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების გამო,  



დ) სასამართლოს მიერ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის ან 

ადმინისტრაციული სახდელის სახით ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდება;  

ე) სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა, თუ გასული არ 

არის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ზემდგომი ინსტანციის 

სასამართლოში გასაჩივრების ვადა;  

ვ) ობიექტური გარემოების არსებობა, რომელიც პროფესიულ სტუდენტს ხელს უშლის 

სწავლის გაგრძელებაში;  

ზ) ობიექტური გარემოების არსებობა, რომელიც პროფესიულ სტუდენტს,მსმენელს ხელს 

უშლის სწავლის გაგრძელებაში;  

თ) მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები. 

25.3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მაქსიმალური ვადა არ უნდა 

აღემატებოდეს 3 წელს.  

25.4. სტატუსშეჩერებული პროფესიული სტუდენტი არ განიხილება კოლეჯის 

პროფესიული სტუდენტების ზღვრული რაოდენობის ფარგლებში.  

25.5. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შემდეგ, პროფესიული 

სტუდენტის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია დირექტორის ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, იმავე პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში; 

25.6. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შემდეგ, პროფესიული 

სტუდენტი სწავლას აგრძელებს პროგრამის იმ ეტაპიდან, როდესაც მას შეუჩერდა 

პროფესიული სტუდენტის სტატუსი.  

25.7. პროფესიულ სტუდენტს სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში უნარჩუნდება 

გავლილი კრედიტები/დადასტურებული სწავლის შედეგები.  

25.8. დუალური მიდგომით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელების შემთხვევაში, პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერებისა და 

შესაბამის პერიოდში სტატუსის აღდგენის შესაძლებლობა შეთანხმებულია იმ 

პარტნიორ საწარმოსთან, რომელთანაც პროფესიულ სტუდენტს ან მის კანონიერ 

წარმომადგენელს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება.  

25.9. თუკი პროფესიული სტუდენტის მიერ სტატუსის აღდგენა განხორციელდა ისეთ 

პერიოდში, როდესაც პროგრამის ცვლილებიდან გამომდინარე, ვერ ხერხდება 

კრედიტების სრულყოფილად ათვისება, კოლეჯი იღებს გადაწყვეტილებას 

პროფესიული სტუდენტისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების 

შესახებ.  

25.10. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის ადგენა დასაშვებია კონკრეტულ 

პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გადაჭარბებით. ამ 

შემთხვევაში, პროფესიული სტუდენტების საერთო რაოდენობის ზევით ჩარიცხული 

პირების რაოდენობა, გამოაკლდება შესაბამის პროგრამაზე მომდევნო მიღებისათვის 

კოლეჯის მიერ დადგენილ პროფესიულ სტუდენტთა მისაღები ადგილების 

რაოდენობას.  

25.11. თუ პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის აღდგენის მომენტისათვის იმავე 

დაწესებულებაში, რომელშიც პირს შეუჩერდა პროფესიული სტუდენტის სტატუსი, 

დაწესებულება აღარ ახორციელებს იმ პროგრამას, რომელზეც პროფესიულ სტუდენტს 

შეუჩერდა სტატუსი, პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენა დასაშვებია 

„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“ ერთი და იმავე დონის 

შესაბამისი კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი პროგრამის ფარგლებში. როდესაც 

პროგრამის ცვლილებიდან გამომდინარე, ვერ ხერხდება კრედიტების სრულყოფილად 

ათვისება, კოლეჯი იღებს გადაწყვეტილებას პროფესიული სტუდენტისთვის 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების შესახებ.  

25.12. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლის არსებობისას 

სტუდენტი განცხადებით მიმართავს კოლეჯის დირექტორს და ითხოვს სტუდენტის 

სტატუსის შეჩერებას. 

არასრულწლოვანისა და ქმედუუნარო/შეზღუდულ ქმედუნარიანი სსსმ/შშმ სტუდენტის 

შემთხვევაში განცხადება წარმოდგენილი უნდა იქნას მშობლის/მეურვის მიერ, 

რომელთანაც გაფორმებულია ხელშეკრულება. 

25.13.პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერებასთან დაკავშირებით გამოიცემა 

ინდივიდუალურ - სამართლებრივი აქტი და მისი გამოცემის დღეს მონაცემები შეიტანება 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში. 

25.14.სტატუსშეჩერებული სტუდენტი (არასრულწლოვანის/ქმედუუნარო/ შეზღუდულ 

ქმედუნარიანი სსსმ პირის შემთხვევაში მისი წარმომადგენელი) ვალდებულია სტატუსის 

აღდგენის თხოვნით წერილობითი განცხადებით მიმართოს დირექციას პროგრამის 

შესაბამისი ეტაპის დადგომამდე, ერთ თვით ადრე. 

25.15. სტატუს შეჩერებულ პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს სტატუსის აღდგენასთან 

დაკავშირებით დაწესებულებას მიმართოს აკადემიური წლის განმავლობაში ანკეტა - 

კითხვარის შევსებამდე . 

25.16.სტუდენტისათვის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით გამოიცემა 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი და მისი გამოცემის დღეს მონაცემები შეიტანება 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში. 

25.17.სტატუსაღდგენილ პროფესიულ სტუდენტთან (არასრულწლოვანის/ქმედუუნარო/ 

შეზღუდულ ქმედუნარიანი სსსმ პირის შემთხვევაში მის წარმომადგენელთან) სტატუსის 

აღდგენის დღეს ფორმდება ახალი ხელშეკრულება. 

25.18.კოლეჯის ლიკვიდაციის შემთხვევაში, როდესაც არ არის განსაზღვრული მისი 

უფლებამონაცვლე და კოლეჯმა დაკარგა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელების უფლება ან საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი, 

პროფესიული სტუდენტი მიიჩნევა პროფესიული სტუდენტის სტატუსშეჩერებულ 

პირად 5 წლის ვადით  

25.19.მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადების, სასწავლო ტრენინგ - კურსის 

შემთხვევაში მსმენელისთვის სტატუსის შეჩერება შესაძლებელია მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, როცა ზუსტად არის იდენტიფიცვირებული კონკრეტულ პერიოდში 

ანალოგიური ტრენინგ-კურსის განხორციელების და მსმენელისათვის სტატუსის 

აღდგენის შესაძლებლობა. 

25.20. ინფორმაცია კანონდებლობით დადგენილი წესით აისახება პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის სისტემაში.   

 

მუხლი 26. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეწყვეტა 

26.1.პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეწყვეტა დასაშვებია სასწავლო 

პროცესის მარეგულირებელი წესის, დირექტორის ინდივიდუალური-სამართლებრივი 

აქტებითა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. პროფესიული 

სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეწყვეტა ნიშნავს კოლეჯსა და სტუდენტს შორის 



უფლება-მოვალეობების შესრულებისგან გათავისუფლებას პროფესიული სტუდენტის 

სტატუსის/მსმენელის აღდგენის უფლების გარეშე. 

26.2. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველია: 

ა) პროფესიული სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის მშობლის/კანონიერი 

წარმომადგენლის განცხადება (მიზეზის მითითებით); 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე, ბ)მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადების პროგრამასა და სასწავლო 

ტრენინგ-კურსზე სწავლის დასრულება; 

გ)სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის მოთხოვნების სისტემატური ან 

ერთჯერადი უხეში დარღვევა; 

დ)ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სისტემატური ან უხეში დარღვევა; 

ე) კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი, თუ სასჯელის სახით დანიშნულია 

თავისუფლების აღკვეთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოხდით; 

ვ)სწავლის საფასურის გადაუხდელობა, თუ პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი თავად 

იხდის სწავლის საფასურს და  არ ითხოვს პროფესიული სტატუსის შეჩერებას 

გადაუხდელობის გამო; 

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

წარმომადგენელი წერილობითი ფორმით არ ითხოვს სტატუსის აღდგენას; 

თ)დაწესებულებისათვის ისეთი ყალბი დოკუმენტის ან არასწორი ინფორმაციის წარდგენა 

ან ისეთი ინფორმაციის წარუდგენლობა, რაც გავლენას იქონიებდა პროფესიული 

სტუდენტის ჩარიცხვის შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების მიღებაზე; 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგების ვერ/არ დადასტურება პროგრამის 

დასრულებამდე, ასევე მოკლე ციკლის საგამნამნთლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებული ი)დამაკმაყოფილებელი შეფასების ვერ/არ მიღება, მათ შორის 

დამატებითი შეფასებით, ასევე, იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება წერილობითი მომართვა 

დამატებითი შეფასების დანიშვნასთან დაკავშირებით.  

კ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში, პროგრამით 

გათვალისწინებული მინიმუმ ერთი მოდულის სწავლის შედეგების ვერ დადსტურება, 

რომელიც არის წინაპირობა პროგრამით გათვალისწინებული სხვა მოდულების, რომელთა 

საკონტაქტო საათების ჯამი შეადგენს სრული პროგრამის ერთ მესამედს. 

ლ) მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადებისა და სასწავლო ტრენინგ - კურსების 

შემთხვევაში, საბოლოო შეფასებაზე არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღება თუ 

შედეგი არ დადგება დამატებით შეფასებაზე ან /და არ იქნება წერილობითი მომართვა 

დამატებითი გამოცდის დანიშვნასთან დაკავშირებით.  

მ) სწავლის დაწყებიდან ორი სასწავლო კვირის პერიოდში ხელშეკრულების ვერ გაფორმება 

სტუდენტის/მსმენელის (არასრულწლოვანისა და ქმედუუნარო/შეზღუდულ 

ქმედუნარიანი სსსმ/შშმ ნ) სტუდენტის შემთხვევაში მშობლის/მეურვის) კოლეჯში 

გამოუცხადებლობის გამო, კოლეჯის რეგულაციებით განსაზღვრული ობიექტური, 

საპატიო მიზეზის არარსებობის შემთხვევაში; 

ო) კოლეჯში, სასწავლო პროცესზე ერთი თვის მანძილზე არასაპატიო მიზეზით 

გამოუცხადებლობა; 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით/ მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო 

პროგრამით, მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადებისა და სასწავლო ტენინგ-კურსებით 

გათვალისწინებული  

პ) საკონტაქტო საათების ერთ მესამედზე მეტის გაცდენა (საპატიო, არასაპატიო);  

ჟ) გარდაცვალება; 

რ) პირადი განცხადება; 



ს) დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის - სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის 

გამოყენება; 

ტ) მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები. 

უ) დუალური მიდგომით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელების შემთხვევაში, საწარმოს მიერ პროფესიულ სტუდენტთან/კანონიერ 

წარმომადგენელთან ხელშეკრულების შეწყვეტა პროფესიული სტუდენტის მიერ 

ხელშეკრულების პირობების დარღვევის ან/და კოლეჯში/საწარმოში 

განსახორციელებელი სწავლის შედეგ(ებ)ის შესაბამის პერიოდში მიუღწევლობის გამო;  

ფ) დუალური მიდგომით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელების შემთხვევაში, დამატებით შუალედურ გამოცდაზე არგამოცხადება.  

26.3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით გამოიცემა 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი და მისი გამოცემის დღეს მონაცემები შეიტანება 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში. 

26.4. ამ მუხლის მეორე პუნქტის ,,ე“, ,,მ“ და ,,ნ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 

საფუძვლით სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ დირექტორის მიერ საბოლოო 

გადაწყვეტილების მიღებამდე, კოლეჯი ახდენს პროფესიული სტუდენტის ინფორმირებას 

(წერილობითი ფორმით ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალების გამოყენებით), მის მიერ 

დაგროვილი გაცდენილი დღეების/საათების გამო მოსალოდნელი შედეგების შესახებ. 

26.5. სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში მისი ხელახლა მოპოვება 

შესაძლებელია კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

26.6.ფინანსური დავალიანების დაფარვისათვის თავის არიდების შემთხვევაში კოლეჯი 

უფლებამოსილია გაატაროს შესაბამისი ზომები, მათ შორის მიმართოს სასამართლოს. 

26.7. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის მეორე პუნქტით განსაზღვრული 

შემთხვევები ვრცელდება კოლეჯში მოქმედ ყველა ტიპის პროგრამისა და ტრენინგ - 

კურსის მსმენელზე თუ პროგრამით/ტრენინგ-კურსით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

26.8. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით გამოიცემა 

დირექტორის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი და 

ინფორმაცია კანონდებლობით დადგენილი წესით შეიტანება პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის სისტემაში.  

26.9. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის ბრძანების გამოცემის შემდეგ, 

პროფესიულმა სტუდენტმა გონივრულ ვადაში, უნდა მიიღოს დაწესებულებიდან 

თავის პირად საქმეში არსებული დოკუმენტაცია.  
 

მუხლი 27. მობილობა (შიდა და გარე მობილბა) 

27.1. მობილობის უფლება აქვს ნებისმიერ პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე/მოკლე ციკლის სგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ პროფესიულ 

სტუდენტს, რომლის ჩარიცხვა განხორციელდა საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 2 ივლისის №42/ნ ბრძანებით დამტკიცებული 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების“ შესაბამისად და მობილობის 

დროისათვის წარმოადგენს კოლეჯის ან სხვა პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულების (პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი 

დაწესებულების) სტუდენტს/მსმენელს მიუხედავად იმისა შეჩერებული აქვს თუ არა მას 

სტუდენტის სტატუსი. 

27.2.სტუდენტთა მობილობის საკითხებზე საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს კოლეჯის 

დირექტორი. 

27.3. მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველი სტუდენტი ვალდებულია კოლეჯში 

წარმოადგინოს განცხადება მობილობის შესახებ, აგრეთვე წარადგინოს სტუდენტის 



სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ინფორმაცია განვლილი 

საგანმანათლებლო პროგრამის, მოდულების, დადასტურებული შედეგების შესახებ. 

27.4.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. 

 27.5. მობილობის მსურველ პირთა განცხადებების განხილვის მიზნით, კოლეჯის 

დირექტორმა შესაძლებელია შექმნას კომისია. კომისიის მიერ განხილვის შედეგები 

ეცნობება დირექტორს, რომელიც იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას პროფესიულ 

სტუდენტთა ჩარიცხვის ან ჩარიცხვაზე უარის თქმის შესახებ. 

27.6. გარე მობილობა შესაძლებელია განხორციელდეს ერთი და იმავე პროგრამის 

ფარგლებში. 

27.7. ერთი და იმავე საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მობილობა შესაძლებელია 

განხორციელდეს ნებისმიერ დროს, მაგრამ არაუგვიანეს შესაბამისი პროგრამით 

განსაზღვრული სწავლის დასრულებამდე სამი თვით ადრე. 

27.8. ერთი და იმავე მიმართულების სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში მობილობის 

შემთხვევაში სტუდენტის პროგრამაზე ჩარიცხვა შესაძლებელია განხორციელდეს 

არაუგვიანეს შესაბამის პროგრამაზე სწავლის დაწყებიდან ორი კვირის ვადაში; 

27.9. პროფესიული სტუდენტის გარე 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“. 

27.10. კოლეჯი უფლებამოსილია სტუდენტს შესთავაზოს მობილობა თუ: 

ა) გაუქმდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა; 

ბ)კოლეჯი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას; 

გ)პროფესიული ტესტირების შედეგად პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ჩაირიცხა 5-ზე ნაკლები სტუდენტი. 

27.11. მობილობა დასაშვებია თუ არსებობს შემდეგი პირობების ერთობლიობა: 

ა) დაცულია ამ მუხლით დადგენილი მობილობის ვადები; 

ბ) ზღვრული რაოდენობის ფარგლებში არსებობს ადგილი იმ ჯგუფში, სადაც იგეგმება 

სტუდენტის მობილობის წესით გადაყვანა; 

გ) მობილობა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის შემთხვევაში უნდა 

განხორციელდეს მხოლოდ ერთი და იმავე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე. 

27.12. შიდა და გარე მობილობის ფარგლებში კრედიტების აღიარებას ახორციელებს 

კოლეჯი. 

27.13. სტუდენტის მობილობით გადაყვანა ფორმდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით და 

მისი გამოცემის დღეს მონაცემები შეიტანება პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა რეესტრში. 

 

მუხლი 28. მიღებული ( ფორმალური) განათლების აღიარება 

28.1. ფორმალური განათლების აღიარებას ახდენს კოლეჯი ამ წესით დადგენილი 

მოთხოვნების საფუძველზე ამ მუხლის შესაბამისად. 

28.2. ფორმალური განათლების აღიარება დასაშვებია, თუ: 

ა) საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული და მიღწეული სწავლის შედეგები 

ერთნაირადაა ფორმულირებული ან ფორმულირებაში არსებობს მცირედი განსხვავება, 



რომელიც გამოწვეულია ენობრივი თავისებურებით ან/და სწავლის შედეგების 

განსხვავებული სტრუქტურირებით და ხელს არ უშლის მათ იდენტურად მიჩნევას. ამასთან, 

სწავლის შედეგები ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს შესაბამისი დონის აღმწერის 

გათვალისწინებით ერთმანეთთან თავსებადია; 

ბ) მიღწეული სწავლის შედეგები ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს შესაბამისი დონის 

აღმწერის გათვალისწინებით აღემატება საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ 

სწავლის შედეგებს. 

28.3. ფორმალური განათლების აღიარების მსურველი (შემდგომში – განმცხადებელი) 

უფლებამოსილია, მოითხოვოს ფორმალური განათლების აღიარება, მხოლოდ მის მიერ 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 

მოპოვების შემდეგ. 

28.4. ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებასთან 

დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების ვადა შეადგენს 1 თვეს განცხადების 

წარმოებაში მიღებიდან. 

28.5. ფორმალური  განათლების აღიარების პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

ა)  განცხადების წარდგენა; 

ბ) კომისიის მიერ განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის განხილვა/ შეფასება; 

გ) კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღება; 

დ) კოლეჯის დირექტორის მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტის გამოცემა. 

28.6 კოლეჯი ვალდებულია უზრუნველყოს ფორმალური განათლების აღიარების 

პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაციის დაინტერესებული პირებისათვის 

ხელმისაწვდომობა. 

28.7. განმცხადებლის მიერ კოლეჯისთვის წერილობითი ფორმით  წარდგენილი განცხადება 

უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: 

ა) კოლეჯის დასახელებას; 

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

გ) განმცხადებლის ელექტრონული ფოსტის მისამართს; 

დ) განმცხადებლის ტელეფონის ნომერს; 

ე) განცხადების შევსების ადგილსა და თარიღს; 

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

ითხოვს განმცხადებელი; 

ზ) განმცხადებლის ხელმოწერას; 

თ) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას. 

28.8. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ განცხადებას უნდა ერთოდეს: 

ა) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 

ბ) თუ აღიარების მსურველი წარმოდგენილია წარმომადგენლით, უფლებამოსილების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

გ) ფორმალური განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (სახელმწიფოს მიერ 

აღიარებული სერტიფიკატი და მისი დანართი (ასეთის კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში)/უმაღლესი ან პროფესიული განათლების 

დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტი – დიპლომი და მისი დანართი/ზოგადი 

განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტი) ან მისი ნოტარიულად 

დამოწმებული ასლი,  ან ცნობა, რომელიც ადასტურებს ფორმალური განათლების 

ფარგლებში მიღწეულ კონკრეტულ სწავლის შედეგებს, გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით 

გათვალისწინებული შემთხვევისა. 

28.9. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ განცხადებას შესაძლებელია 

ერთოდეს ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების 



თავსებადობის დასადგენად დაწესებულების/პროფესიული მომზადების ან/და 

პროფესიული გადამზადების პროგრამის განმახორციელებელი იურიდიული პირის მიერ 

გაცემული ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ასაღიარებელი 

სწავლის შედეგის მიღწევის თაობაზე, გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული 

შემთხვევისა. 

28.10. კოლეჯი არ არის უფლებამოსილი განმცხადებელს მოსთხოვოს ამ მუხლის მე-2 

პუნქტის „გ“ ქვეპუქნტითა და მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია იმ 

სწავლის შედეგების აღიარების ნაწილში, რომელიც მიღწეულ იქნა ამავე კოლეჯის მიერ 

განხორციელებული ფორმალური განათლების ფარგლებში. 

28.11. კოლეჯი 3 სამუშაო დღის ვადაში ამოწმებს განცხადების შესაბამისობას ამ მუხლის 

მოთხოვნებთან. თუ განმცხადებელი დაწესებულებას არ წარუდგენს  საქმის 

გადაწყვეტისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე რომელიმე დოკუმენტს, კოლეჯი 

განმცხადებელს განუსაზღვრავს არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 15 სამუშაო დღის ვადას, 

რომლის განმავლობაშიც განმცხადებელმა უნდა წარადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია. 

28.12. კოლეჯი მიერ ამ მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში განცხადების 

განხილვის ვადის დინება შეჩერებულად ითვლება. 

28.13. თუ კოლეჯის მიერ დადგენილ ვადაში განმცხადებელი არ წარადგენს შესაბამის 

დოკუმენტს, კოლეჯის დირექტორი უფლებამოსილია გამოსცეს ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი განცხადების განუხილველად დატოვების 

შესახებ. 

28.14. განცხადების წარმოებაში მიღების შემდეგ კოლეჯის ხელმძღვანელის 

ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით იქმნება კომისია, რომელიც 

უზრუნველყოფს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შეფასებას. 

28.15. კომისია უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 3 წევრისგან. კოლეჯი ვალდებულია კომისიის 

შემადგენლობაში უზრუნველყოს შესაბამისი პროგრამის განმახორციელებელი პირის 

მონაწილეობა. კოლეჯს უფლება აქვს განმცხადებელი მოიწვიოს კომისიის განხილვაზე, თუ 

მისი მონაწილეობა აუცილებელია წარმოების მიზნებიდან გამომდინარე. 

28.16. კომისიის თავმჯდომარეს და მდივანს თავისი შემადგენლობიდან ირჩევენ კომისიის 

წევრები. კომისია უფლებამოსილია განიხილოს საკითხი, თუ მას ესწრება კომისიის წევრთა 

უმრავლესობა. 

28.17 კომისიის მიერ გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს 

დამსწრე წევრთა უმრავლესობა. ხმათა თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია 

კომისიის თავმჯდომარის ხმა. 

28.18. კომისიის გადაწყვეტილება აისახება კომისიის სხდომის ოქმში, რომელსაც ხელს 

აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი. 

28.19. კომისიის წევრი ვალდებულია განაცხადოს განმცხადებელთან არსებული ინტერესთა 

კონფლიქტისა და თვითაცილების შესახებ, შესაბამისი საფუძვლის მითითებით. ინტერესთა 

კონფლიქტად მიიჩნევა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 92-ე მუხლით 

დადგენილი გარემოების არსებობა. 

28.20 კომისია კენჭს უყრის თვითაცილების/აცილების შესახებ საკითხს. გადაწყვეტილების 

მიღებაში მონაწილეობას არ იღებს კომისიის ის წევრი, რომელმაც დააყენა 

თვითაცილება/რომლის მიმართაც დაყენებულია აცილება. კომისიის წევრი 

თვითაცილებულად/აცილებულად ითვლება კომისიის მიერ შესაბამისის გადაწყვეტილების 

მიღების მომენტიდან. 

28.21 კომისია უზრუნველყოფს წარმოდგენილი განაცხადისა და დოკუმენტაციის შესწავლას 

იმის დასადგენად, არსებობს თუ არა ამ წესის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული აღიარების საფუძვლები. იგი არ არის უფლებამოსილი განმცხადებლის 



მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურების მიზნით განახორციელოს მისი 

შეფასება. 

28.22. კომისია წარმოდგენილი განცხადებისა და დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ იღებს 

ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას: 

ა) ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგის/შედეგების 

აღიარების შესახებ; 

ბ) ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგის/შედეგების 

აღიარებაზე უარის თქმის შესახებ. 

28.23. განმცხადებელს  აღიარების გზით კრედიტი ენიჭება მოდულით/სასწავლო კურსის 

სილაბუსით გათვალისწინებული სწავლის შედეგის აღიარების შემთხვევაში. სწავლის 

შედეგების აღიარების შემთხვევაში პირს ენიჭება იმ პროგრამით განსაზღვრული 

კრედიტების რაოდენობა, რომლის მიზნებისთვისაც მოხდა სწავლის შედეგების აღიარება. 

28.24. კომისიის გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული. მასში მითითებული უნდა 

იყოს ის სწავლის შედეგი/შედეგები, რომელთა აღიარებაც განხორციელდა ან რომელთა 

აღიარებაზეც განმცხადებელს ეთქვა უარი შესაბამისი დასაბუთებით. 

28.25. კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე  კოლეჯის ხელმძღვანელის მიერ გამოიცემა 

ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, რომელშიც მითითებული 

უნდა იყოს: 

ა)  დასახელება; 

ბ) განმცხადებლის ვინაობა; 

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

სწავლის შედეგები უღიარდა/სწავლის შედეგები არ უღიარდა პროფესიულ სტუდენტს; 

დ) აღიარებული კრედიტების რაოდენობა; 

ე) გადაწყვეტილების მიღების თარიღი და ადგილი; 

ვ) გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესი და ვადა. 

28.26. კოლეჯი ვალდებულია, გადაწყვეტილება განმცხადებელს აცნობოს ინდივიდუალურ-

ადმინისტრაციული აქტის გამოცემიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში. 

28.27. ფორმალური განათლების აღიარების შედეგები და წარმოებასთან დაკავშირებული 

დოკუმენტები აისახება სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ 

წარმოებულ შესაბამის განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

თავი VII სასწავლო პროცესის ორგანიზება 

 

მუხლი 31. სწავლის ხანგრძლივობა 

31.1.პროფესიულ სტუდენტთა სწავლების ხანგრძლივობა განისაზღვრება შესაბამისი 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობით;  

31.2.მსმენელთა სწავლების ხანგრძლივობა განისაზღვრება შესაბამისი მოკლევადიანი 

პროგრამის, ტრენინგ-კურსის ხანგრძლივობით; 

31.3. სწავლის პერიოდი შესაძლებელია გახანგრძლივდეს, თუ: 

ა) პროფესიულ სტუდენტს სტატუსი შეუჩერდა. 

ბ) ადგილი აქვს სხვა ობიექტურ გარემოებას. 

 

  მუხლი 32. სასწავლო/სალექციო დროის განაწილება  

32.1. მეცადინეობები ტარდება საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო გეგმის 

საფუძველზე შედგენილი სასწავლო ცხრილების შესაბამისად, რომლის შესაბამისობას 

უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

32.2. პროფესიულ სტუდენტთა სწავლება შესაძლებელია განხორცილდეს სხვადასხვა 

ცვლაში ან მეცადინეობათა შეჭრილი გრაფიკით. 

32.3. თუ ერთი და იმავე პროგრამის პარალელურ ჯგუფებში დარჩება ჯამში 5 

პროფესიული სტუდენტი დირექცია უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება 

ჯგუფების გაერთიანების თაობაზე, თუკი ეს არ გააუარესებს პროფესიული სტუდენტის 

მდგომარეობას ცვლილებიდან გამომდინარე. 

32.4.მეცადინეობების სასწავლო ცხრილი სწავლის დაწყებისთანავე განთავსდება 

დაინტერესებულ პირთათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე, ასევე ვრცელდება კოლეჯის 

თანამშრომლებს შორის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის საშუალებით. 

32.5. მეცადინეობების სასწავლო ცხრილს ადგენს სასწავლო პროცესის მენეჯერი, რომელიც 

მტკიცდება დირექტორის სამართლებრივი აქტით; 

32.6. მეცადინეობების ცხრილის ნებისმიერი ცვლილება ხორციელდება სასწავლო 

პროცესის მენეჯერის სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე გამოცემული დირექტორის 

სამართლებრივი აქტით; 

32.7. სასწავლო კვირა განისაზღვრება 5 კალენდარული დღით  /შაბათი და კვირა – 

დასვენება/. საჭიროების შემთხვევაში, კოლეჯის დირექტორის გადაწყვეტილებით 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების მიზნებისათვის 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ასევე, შაბათი და კვირა, როგორც სასწავლო დღე. 

32.8. სწავლის დაწყების თარიღი განისაზღვრება კოლეჯის დირექტორის 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით. 

32.9. სასწავლო კვირის მაქსიმალური დატვირთვა შეადგენს 40 ასტ.სთ.  

32.10. ლექციებს შორის შესვენება განისაზღვროს 5წთ და ერთი დიდი შესვენება 10 წთ. 

32.11. პროფესიულ სტუდენტთა დასწრებისა აღრიცხვისა და შეფასების მიზნით, კოლეჯში 

მოქმედებს ელექტრონული ჟურნალი (მატერიალური სახით აღრიცხვა წარმოებს მხოლოდ 

მოკლევადიან სასერთიფიკატო კურსებზე) ჟურნალის (ელექტრონული/მატერიალური) 

მეთვალყურეობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ვალდებულება ეკისრება 

კოლეჯის შესაბამის პასუხისმგებელ თანამშრომელს.  

32.12. პროფესიული სტუდენტები ისვენებენ საქართველოს ორგანული კანონის 

,,საქართველოს შრომის კოდექსით“ გათვალისწინებულ უქმე  დღეებში. 

32.13. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს კოლეჯის მისამართზე: ქ. რუსთავი, შარტავას 

გამზ. №4 პრაქტიკის ობიექტებზე, რაც განისაზღვრება შესაბამისი ბრძანებით. 



32.14. კოლეჯში პრაქტიკის განხორციელების წესი რეგულირდება კოლეჯის დირექტორის 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით. 

32.15. დისტანციური სწავლების საჭიროების შემთხვევაში სასწავლო პროცესის 

ორგანიზების ფორმატი იცვლება კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.  

 

 

VIII თავი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთა შეფასება 

 

სტუდენტთა  მიღწევების  შეფასება უწყვეტი და  სწავლების სრული ციკლის თანამდევი 

პროცესია. პროფესიული სტუდენტისთვის შეფასება მიმდინარეობს  მთელი სასწავლო 

პერიოდის მანძილზე.  

 

მუხლი 33. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პროფესიული 

სტუდენტის შეფასების წესი 

33.1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი. 

33.2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე, 

ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

33.3. 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. 

33.4. შეფასების პროცესზე/გამოცდაზე გამოცხადებით პროფესიული სტუდენტი 

ადასტურებს, რომ ის იცნობს მისი ჩატარების წესებს;  

33.5. შეფასების პროცესზე/გამოცდაზე დაგვიანება განიხილება გამოუცხადებლობად; 

33.6. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში 

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის 

დამატებითი შეფასება ერთჯერ, მათ შორის მოდულური პროგრამის  მიმდინარეობის 

პროცესში. 

33.7. შეფასების პროცესამდე მინიმუმ ორი კვირით ადრე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი სასწავლო პროცესის მენეჯერს წარუდგენს შემუშავებულ შეფასების 

ინსტრუმენტს. 

33. 8. პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ შეფასების ინსტრუმენტის 

წარმოდგენის შემდეგ, სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგის სპეციალისტი 

ვალიდაციის პროცესში რთავს პროგრამის ხელმძღვანელს, რომელიც  რეკომენდაციას 

უწევს ვალიდატორს, რომელიც შეიძლება იყოს მომიჯნავე სპეციალობის პროფესიული 

მასწავლებელი და/ან მოწვეული სპეციალისტი,   რომლებიც ახორციელებენ შეფასების 

ინსტრუმენტის ვალიდაციას. სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგის 

სპეციალისტი ახორციელებს შეფასების ინსტრუმენტის ტექნიკური და პროგრამის 

ხელმძღვანელი - შინაარსობრივი  მხარის შემოწმებას. 

33.9.  ხარვეზების შემთხვევაში, შეფასების ინსტრუმენტი უბრუნდება პროფესიული 

განათლების მასწავლებელს რეკომენდაციებით/შენიშვნებით/მითითებებით, რომელიც 

ვალდებულია ორი სამუშაო დღის ვადაში წარადგინოს შესწორებული სახით. 

33.10. შეთანხმებული შეფასების ინსტრუმენტი გამოიყენება პროფესიულ სტუდენტის 

შეფასების მიზნებისათვის. 



33.11 განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში, 

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე, ერთხელ მოითხოვოს 

სწავლის შედეგ(ებ)ის/შესრულების კრიტერიუმ(ებ)ის მიღწევის დამატებითი შეფასება, 

თუ დამატებითი მოთხოვნები შეფასების ინსტრუმენტში გაწერილი არაა. 

33.12. განმსაზღვრელ შეფასებაზე არგამოცხადების შემთხვევაში, თუ პროფესიული 

სტუდენტი წარმოადგენს საპატიო მიზეზის დამადასტურებელ დოკუმენტს (ცნობა 

ჯამრთელობის შესახებ, პირადი განცხადება და ა. შ.) კოლეჯის დირექტორის ნებართვით 

ის დაიშვება განმეორებით შეფასებაზე. 

33.13. თუ მოდული არის სხვა მოდულზე დაშვების წინაპირობა, პროფესიულ სტუდენტს 

უფლება აქვს ამ მოდულზე სწავლის დასრულებიდან სასწავლო გეგმით გაწერილ ვადაში 

(1 კვირის ვადაში) განმეორებით დაადასტუროს შესაბამისი სწავლის შედეგი, ხოლო თუ 

მოდული არ იწყება 1 კვირაში, პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს  მოდულის 

დაწყებამდე ნებისმიერ დროს განმეორებით დაადასტუროს შესაბამისი სწავლის შედეგი. 

33.14. სწავლის შედეგების არ/ვერ დადასტურება ითვლება სტუდენტის მიერ მოდულის 

კრედიტების აუთვისებლობად და სტუდენტს აღარ აქვს მომდევნო მოდულზე სწავლის, 

შესაბამისად, პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

33.15. პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია მოდულის დასრულებამდე, 

დაუდასტურებელი სწავლის შედეგის დადასტურების თარიღი ზეპირსიტყვიერად 

შეათანხმოს პროფესიული განათლების მასწავლებელთან. 

33.16.მოდულის დასრულებამდე და მოდულის დასრულებიდან ორი კვირის ვადაში, 

განმეორებითი შეფასების თარიღს პროფესიული განათლების მასწავლებელი ათანხმებს 

დირექციასთან და პროფესიულ სტუდენტთან.   

33.17. შეფასებისას ტესტის გამოყენებისას, როდესაც პროფესიული სტუდენტი ვერ 

დაადასტურებს სწავლის შედეგს/შესრულების კრიტერიუმ(ებ)ს, მიზანშეწონილია 

განმეორებითი შეფასებისას უკვე გამოყენებული შეფასების ინსტრუმენტით 

გათვალისწინებული კითხვები ნაწილობრივ შეიცვალოს. სასურველია დახურული 

კითხვების ნახევარი შეიცვალოს, ხოლო ღია კითხვები შესაძლებელია უცვლელი დარჩეს. 

33.18. შეფასების პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით/პრაქტიკული დავალების 

გამოყენებისას, როდესაც პროფესიული სტუდენტი ვერ დაადასტურებს სწავლის 

შედეგს/შესრულების კრიტერიუმ(ებ)ს, შესაძლებელია განმეორებითი შეფასებისას 

გამოყენებული იყოს იგივე შეფასების ინსტრუმენტი. 

33.19.სწავლის შედეგის ვერდადასტურება, რომელიც გამოწვეულია არგამოცხადებით, 

განმეორებითი შეფასებისას შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას იგივე შეფასების 

ინსტრუმენტი. 

33.20.შეფასების ჩატარების თარიღის, ადგილის, დროისა და ფორმის შესახებ 

პროფესიულ სტუდენტებს ეცნობებათ პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ 5 

დღით ადრე ზეპირი კომუნიკაციით, რომელიც დასტურდება სტუდენტის ხელმოწერით 

გაცნობის ფურცელზე ან საკომუნიკაციო საშუალებებით, მ.შ. ელ-ფოსტის, თიმსის,  

ფეისბუქმესენჯერით და სატელეფონო კომუნიკაციით. 

33.21. შეფასების შედეგების შესახებ პროფესიულ სტუდენტენტთა ინფორმირება 

ხორციელდება ინდივიდუალურად, ხოლო პროფესიული სტუდენტის მხრიდან 

კონსულტაციის საჭიროების შემთხვევაში, კონსულტაცია ტარდება კონსულტაციის 

ფორმისა და მითითებული ვადის გათვალისწინებით. 

33.22. პროფესიულ სტუდენტს სხვადასხვა გზით აქვს კონსულტირების სერვისების 

მიღების შესაძლებლობა, როგორც უშუალოდ პროფესიული განათლების 

მასწავლებლისგან, ისე სასწავლო პროცესის მენეჯერისგან,  როგორც ფორმალურ 

სასწავლო პროცესში, ისე სასწავლო პროცესის მიღმა, დამატებითი საათების 

განმავლობაში, ჯგუფური ან ინდივიდუალური აქტივობების განხორციელების გზით. 



33.23. შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის 

უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის 

წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის 

შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია დირექტორის მიერ 

საკვალიფიკაციო კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე. პროფესიული კვალიფიკაციის 

მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტები. 

33.24.. მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა 

მხოლოდ იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის 

კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით. 

33.25. 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; 

33.26. 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. 

33.27. 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. 

33.28. სწავლის შედეგების დადასტურება ხდება საკვალიფიკაციო გამოცდით 

სამინისტროს მიერ დადგენილი წესებით და კოლეჯის რეგულაციების შესაბამისად. 

 

მუხლი 331. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, რომელშიც 

ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, 

პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სწავლის შედეგების დადასტურების წესი - 

 

 

331.1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, რომელშიც 

ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, 

პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სწავლის შედეგების დადასტურების წესი (შემდგომში – წესი) ადგენს იმ საშუალო 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის (შემდგომში – პროგრამა) ფარგლებში 

პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სწავლის შედეგების დადასტურების პროცედურას, რომელშიც ინტეგრირებულია 

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები.  

331.2. დადასტურება გულისხმობს პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის 

შედეგების ფორმალურ დამოწმებას. 



331.3. ინტეგრირებული ზოგადი მოდულებით განსაზღვრული სწავლის შედეგების 

შეფასების სისტემა უნდა იყოს: 

ა) ვალიდური; 

ბ) სანდო; 

გ) გამჭვირვალე; 

დ) სამართლიანი; 

ე) ობიექტური. 

331.4.კოლეჯი უზრუნველყოფს თითოეული ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის 

ფარგლებში პროფესიული სტუდენტის პროგრესის შეფასებას. 

331.5. შეფასება არის განმსაზღვრელი და განმავითარებელი. ამასთან, ინტეგრირებული 

ზოგადი მოდულების ფარგლებში გამოიყენება არადიფერენცირებული განმსაზღვრელი 

შეფასება. 

331.6. განმსაზღვრელი შეფასება ადგენს პროფესიული სტუდენტის მიღწევას 

ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის სწავლის შედეგებთან მიმართებაში. 

331.7. განმავითარებელი შეფასება ადგენს პროფესიული სტუდენტის განვითარების 

დინამიკას, მიმართულია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე და გამოიყენება 

პროფესიული სტუდენტის მხარდაჭერის მიზნებისათვის. 

331.8. პროფესიული სტუდენტი ფასდება შეფასების ტაქსონომიის გამოყენებით 

თითოეული თემის კონტექსტში და სწავლის შედეგებთან მიმართებაში. 

331.9. ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ფარგლებში პროფესიული სტუდენტი ერთსა 

და იმავე სწავლის შედეგთან მიმართებით რამდენიმე კომპლექსურ დავალებას 

ასრულებს. თითოეული თემის ფარგლებში სავალდებულოა ყველა სწავლის შედეგზე 

მუშაობა (კომპლექსური დავალებების საშუალებით). 

331.10. შეფასებისას, სავალდებულოა კომპლექსური კონტექსტის მქონე დავალების 

გამოყენება. დასაშვებია რამდენიმე სწავლის შედეგის ერთი კომპლექსური დავალებით 

შეფასება. 

331.11. კომპლექსური დავალების შეფასების რუბრიკა ეფუძნება ინტეგრირებული 

ზოგადი მოდულის სწავლის შედეგების შეფასების ტაქსონომიას. 

331.12. კოლეჯი ვალდებულია უზრუნველყოს პორტფოლიოს სრულფასოვნად 

შევსებისათვის აუცილებელი აქტივობების განხორციელება. 

331.13 საჭიროების შემთხვევაში კოლეჯი ვალდებულია უზრუნველყოს სწავლის შედეგის 

მიღწევის განმეორებითი შეფასების ორგანიზება, მის მიერ დადგენილი წესით. 

331.14. პროფესიული განათლების მასწავლებელი ვალდებულია, კომპლექსური 

დავალების შეფასებიდან დაწესებულების მიერ განსაზღვრულ ვადაში, პორტფოლიოში 

ასახოს სტუდენტის პროგრესის ამსახველი მტკიცებულებები.   

331.15. პორტფოლიოში პროფესიული სტუდენტის მიღწევების ამსახველი 

მტკიცებულებები ინახება დადასტურების კომისიის ოქმის გაფორმებიდან სამი წლის 

ვადით, რის შემდეგაც მონაცემები არქივდება და ინახება 5 წლის განმავლობაში. 5 წლის 

გასვლის შემდეგ დაარქივებული მონაცემები ავტომატურად იშლება. 

331. 16. პორტფოლიო შეიცავს შემდეგ მონაცემებს: 

ა) პროფესიული სტუდენტის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი ან პასპორტის ნომერი 

(არსებობის შემთხვევაში); 

ბ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება; 

გ) ინტეგრირებული მოდულის სახელწოდება; 

დ) თემის დასახელება; 

ე) კომპლექსური დავალების შინაარსი და ნომერი; 

ვ) პროფესიული სტუდენტის მიერ კომლექსური დავალების შესრულების 

მტკიცებულება; 



ზ) პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ განხორციელებული შეფასება და 

მიცემული უკუკავშირი; 

თ) კომპლექსური დავალების მიცემის, შესრულების და პორტფოლიოში მისი 

განთავსების თარიღები. 

331.17. ინტეგრირებული ზოგადი მოდული დაძლეულად ჩაითვლება, თუ 

ინტეგრირებული ზოგადი მოდულით გათვალისწინებული ყველა სწავლის შედეგი 

მიღწეულია.      

331.18. სწავლის შედეგი მიღწეულად ითვლება, თუ მასთან დაკავშირებული ყველა 

კომპლექსური დავალება შეფასებულია პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ 

და მათგან მინიმუმ ერთი შეფასებულია მიმართებით ან აბსტრაქტულ დონეზე (დანართი 

№1). 

  331.19. პროგრამის ფარგლებში პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების დადასტურების წინაპირობაა 

თითოეული ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის დაძლევა.   

331.20. პორტფოლიოში წარმოდგენილი სტუდენტების მიღწევების ამსახველი 

მტკიცებულებების განხილვის და მისი ვერიფიკაციის საფუძველზე, კოლეჯში 

დირექტორის ბრძანებით შექმნილი ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის 

შედეგების დადასტურების კომისია (შემდგომში – დადასტურების კომისია) ადგენს, 

რამდენად მოხდა ინტეგრირებული ზოგადი მოდულებით გათვალისწინებული 

თითოეული სწავლის შედეგის მიღწევა  და იღებს შემდეგ გადაწყვეტილებებს: 

ა) პროფესიული სტუდენტის მიერ ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის 

შედეგების მიღწევა დასტურდება; 

ბ) პროფესიული სტუდენტის მიერ ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის 

შედეგების მიღწევა ვერ დასტურდება. 

331.21. პროგრამის ფარგლებში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის 

შედეგების მიღწევა დადასტურდება, თუ პორტფოლიოში წარმოდგენილია პროფესიული 

სტუდენტის მიერ გავლილი ყველა ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის დაძლევის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. 

331.22. დადასტურების კომისიის მიერ გაკეთებული არადამაკმაყოფილებელი შეფასების 

შემთხვევაში, პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია კოლეჯის მიერ მიერ 

დადგენილი წესით გაასაჩივროს მიღებული გადაწყვეტილება. 

 331.23. დადასტურების კომისიის შექმნისა და მისი საქმიანობის წესი განისაზღვრება  

კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. 

331.24. დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული კომისიის შექმნისა და საქმიანობის წესი 

უნდა გამორიცხავდეს მხოლოდ კოლეჯის წარმომადგენელთა მიერ გადაწყვეტილების 

მიღების შესაძლებლობას. 

331.25. დადასტურების კომისია უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 5 წევრისაგან. 

331.26. დადასტურების კომისია უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ მას 

ესწრება წევრთა უმრავლესობა. 

331.27. დადასტურების კომისიის მიერ გადაწყვეტილება მიიღება  სხდომაზე დამსწრე 

წევრთა ხმათა უმრავლესობით. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია 

კომისიის თავმჯდომარის ხმა. 

331.28. დადასტურების კომისიის წევრი უფლებამოსილია მისი განსხვავებული 

მოსაზრება წერილობით დაურთოს ოქმს. 

331.29. კოლეჯმა უნდა უზრუნველყოს დადასტურების კომისიის მიერ ვერიფიკაციის 

პროცესის სრულფასოვანი განხორციელების ხელშეწყობა. 



331.30. კოლეჯმა უნდა უზრუნველყოს პროფესიული სტუდენტის ინფორმირება 

ინტეგრირებული ზოგადი მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

დადასტურების პროცესის თაობაზე. 

 
1: პრესტრუქტურული დონე  
პროფესიულ სტუდენტს  არ აქვს გააზრებული საკითხი, იყენებს შეუსაბამო, არარელევანტურ ინფორმაციას ან/და 

საერთოდ აცდენილია საკითხს.  
2: უნისტრუქტურული დონე  
პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია მხოლოდ ერთი ასპექტის განხილვა და მარტივი, აშკარა/ცხადი კავშირების 

დამყარება.  
პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია ტერმინოლოგიის გამოყენება, ზეპირად გადმოცემა (გახსენება), მარტივი 

ინსტრუქციების/ალგორითმების შესრულება; პარაფრაზირება, ამოცნობა,  დასახელება ან დათვლა.  
3: მულტისტრუქტურული დონე  
პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია რამდენიმე ასპექტის განხილვა განცალკევებულად, ერთმანეთთან კავშირის 

გარეშე. მას შეუძლია ჩამოთვლა, აღწერა, კლასიფიცირება, კომბინირება; მეთოდების, სტრუქტურის 

გამოყენება;  პროცედურების შესრულება, სხვ.  
4: მიმართებითი დონე  
პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია გაიაზროს კავშირი  რამდენიმე ასპექტს შორის, აგრეთვე ისიც, თუ როგორ 

ერგება/შეესაბამება ეს ასპექტები ერთმანეთს და ქმნის მთელს, მთლიანობას.  მისი ნააზრევი სტრუქტურირებულია 

და ამგვარად, პროფესიულ სტუდენტს აქვს იმის უნარი, რომ შეადაროს, დააკავშიროს, გააანალიზოს, გამოიყენოს 

თეორია, ახსნას საკითხი მიზეზშედეგობრიობის კუთხით.  
5:  აბსტრაქტული დონე  
პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია სტრუქტურის განზოგადება და აღქმა სხვადასხვა კუთხიდან/თვალთახედვიდან, 

იდეების გადატანა ახალ სფეროში. მას შეუძლია განზოგადება, ჰიპოთეზის წამოყენება, კრიტიკული გაანალიზება 

ან თეორიის ჩამოყალიბება 

 

 

 

მუხლი 36. შეფასების პროცესის/გამოცდის ჩატარება და შედეგების 

გაპროტესტება/აპელაცია 

 

1. სწავლის შედეგის შეფასება პროფესიულ სტუდენტს ეცნობება ინდივიდუალურად 1 

სამუშაო დღის ვადაში.  

2. პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია შედეგების გაცნობიდან 1 სამუშაო დღის 

ვადაში, წერილობითი საჩივარი წარადგინოს დირექტორის სახელზე, რომელიც 

შემდგომი რეაგირებისათვის გადაეცემა პროფესიული განათლების მასწავლებელს 

იმავე, ან მომდევნო სამუშაო დღეს.  

3. საჩივარი, რომელიც მოკლებული იქნება არგუმენტირებულ დასაბუთებას, არ 

განიხილება. გადაწყვეტილება საჩივრის განუხილველად დატოვების შესახებ 

გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.  

4. პროფესიული განათლების მასწავლებელი წერილობით საჩივარს განიხილავს1 

სამუშაო დღის ვადაში.  

5. იმ შემთხვევაში, თუ პროფესიული სტუდენტის ნაშრომი ფასდება ერთი 

შემფასებლის მიერ და პროფესიული სტუდენტი არ ეთანხმება მიღებულ შეფასებას, 

დირექციის დავალებით შესაბამისი ნაშრომის შეფასება დაევალება კოლეჯის 

შესაბამისი დარგის მქონე სხვა პროფესიული განათლების მასწავლებელს.  

6. პროფესიული განათლების მასწავლებელი ვალდებულია პროფესიულ სტუდენტს 

დაუსაბუთოს მიღებული შეფასების ობიექტურობა და ძალაში დატოვოს მიღებული 

შეფასება, ან მიღებული შეფასება შეცვალოს პროფესიული სტუდენტის სასარგებლოდ.  



7. გასაჩივრების დაკმაყოფილების და პროფესიული სტუდენტისთვის შეფასების მის 

სასარგებლოდ შეცვლის შემდეგ, პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

ვალდებულია აღნიშნული ასახოს შეფასების უწყისში, რისთვისაც წერს 

სამსახურებრივ ბარათს დირექტორის სახელზე.  

8. გასაჩივრების შედეგი პროფესიული სტუდენტისთვის ცნობილი გახდება 

წერილობითი საჩივრის წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.  

 

 

მუხლი 37. კვალიფიკაციის მინიჭება და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი 

დოკუმენტის გაცემა 

37.1. კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსის“ დირექტორის 

პრეროგატივას შეფასებისა და კომპეტენციათა დადასტურების დოკუმენტაციის 

სარევიზიო კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე; 

37.2. პროფესიული სტუდენტისათვის პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭების 

საფუძველს წარმოადგენს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ყველა მოდულის 

კრედიტების ათვისება და შედეგების დადასტურება; 

37.3. სამუშაოზე დაფუძნებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელშიც 

განსაზღვრულია 50% ან მეტი სწავლის შედეგების რეალურ სამუშაო გარემოში მიღწევა, 

შეფასებისა და კომპეტენციათა დადასტურების დოკუმენტაციის სარევიზიო კომისია 

პროფესიული სტუდენტისათვის კვალიფიკაციის მინიჭების მიზნით, უზრუნველყოფს 

სტუდენტის მიერ გავლილი მოდულების და დადებითი შეფასებების მიღების 

ავთენტურობას, რომელთა მიღება პროფესიული სტუდენტისათვის კვალიფიკაციის 

მინიჭების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 

37.4. შეფასებისა და კომპეტენციათა დადასტურების დოკუმენტაციის სარევიზიო 

კომისია იქმნება კოლეჯის დირექტორის შესაბამისი ინდივიდუალური სამართლებრივი 

აქტის საფუძველზე; 

37.5. შეფასებისა და კომპეტენციათა დადასტურების დოკუმენტაციის სარევიზიო 

კომისიის სხდომის მდივანი (იურისტი) დირექტორს დასამტკიცებლად წარუდგენს 

ბრძანების პროექტს პროფესიული სტუდენტებისათვის შესაბამისი საფეხურის 

კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ.  
37.6. კვალიფიკაციის მინიჭების შემდეგ პროფესიულ სტუდენტზე გაიცემა შესაბამისი 

დონის განმსაზღვრელი პროფესიული დიპლომი, კოლეჯის მიერ დადგენილი წესით. 

37.7. სსსმ/შშმ პირი, რომლის მიერ ვერ იქნება ათვისებული პროგრამით 

გათალისწინებული ყველა სასწავლო მოდულის სწავლის შედეგები ითვლება 

კურსდამთავრებულად და მასზე გაიცემა პროგრამის გავლის დამადასტურებელი ცნობა, 

მოთხოვნის შემთხვევაში დაძლეული სწავლის შედეგების მითითებით. 

37.8. მოკლე ცილის პროგრამების სრული კურსის დასრულების შემდეგ 

კურსდამთავრებულზე გაიცემა მინიჭებული ასოცირებული ხარისხის 

დამადასტურებელი დიპლომი;  

36.9. მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადების პროგრამების, სახელმწიფო ენაში 

მომზადების პროგრამებისა და  სასწავლო ტრენინგ-კურსების დასრულების შემდეგ 

კურსდამთავრებულზე გაიცემა სერტიფიკატი, რომლის ნიმუში მტკიცდება კოლეჯის 

უფლებამოსილი პირის დირექტორის მიერ, შესაბამისი ინდივიდუალური 

სამართლებრივი აქტით. 

 

 

 



მუხლი 38. პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა ინფორმირების სისტემა 

 

38.1. პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი სასწავლო პროცესის მენეჯერის, 

სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერის, პროგრამის ხელმძღვანელის და პროფესიული 

განათლების მასწავლებლისგან იღებს სათანადო კონსულტაციას და მხარდაჭერას 

აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად.  მსგავს მხარდაჭერას პროფესიული 

სტუდენტი/მსმენელი 

განმავითარებელი შეფასებების ეტაპზე სისტემატურად იღებს პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლისგან. 

38.2. პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების ინფორმირება შეფასების 

შედეგების შესახებ  

ხორციელდება  ინდივიდუალურად, კონფიდენციალურობის დაცვით.  

38.3. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მხრიდან წამოსული მომართვის 

შემთხვევაში,  

გათვალისწინებულია  დამატებითი კონსულტაციები. კონსულტაციის ვადებს და 

ფორმებს 

ადგენს სასწავლო პროცესის მენეჯერი. 

38.4. სწავლის დაწყების მომენტიდან ხდება პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა 

ადაპტაცია სასწავლო გარემოსთან. პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი, პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად პროფესიულ 

სტუდენტებს/მსმენელებს აცნობს კოლეჯის სერვისებს და ინფრასტრუქტურას 

ინფოტურის მეშვეობით (ბიბლიოთეკა, სამზარეულო, რეკრეაციული ზონები და ა. 

შ). 

38.5. სასწავლო წლის პირველ დღეს კოლეჯის საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

მენეჯერი აცნობს პროფესიულ სტუდენტებს/მსმენელებს კოლეჯის ვებ-გვერდსა 

და ფეისბუქ-გვერდს. ვებ-გვერდის გაცნობის პარალელურად პროფესიული 

სტუდენტები/მსმენელები ეცნობიან კოლეჯის მისიას, ხედვას და ღირებულებებს, 

სტრატეგიული განვითარების გეგმას, სტრუქტურას, იმ პროგრამებს, რომლებსაც 

სთავაზობს კოლეჯი მსურველებს, ასევე კოლეჯში მოქმედ სხვადასხვა სერვისებს, 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ დოკუმენტს,  მათ უფლება-მოვალეობებს, 

შინაგანაწესს და „პროფესიულ სტუდენტთა და მსმენელთა უფლებებისა და 

კანონიერი ინტერესების დაცვის წესს“. 

38.6. სასწავლო წლის დასაწყისში, პროფესიულ სტუდენტებს/მსმენელებს, 

კოლეჯის უსაფრთხოების სპეციალისტი უტარებს ზოგადი უსაფრთხოების წესების 

შესახებ ინსტრუქტაჟს. პროფესიულ სტუდენტებს უსაფრთხოების წესებთან 

დაკავშირებით ინსტრუქტაჟი უტარდებათ სასწავლო პროცესის განმავლობაში 

პერიოდულად,  სასწავლო ლაბორატორიებში ყოველი მეცადინეობის წინ, 

შესაბამისი მოდულის განმახორციელებელი პირი, აცნობს შრომის უსაფრთხოების 

წესს. სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი, პროფესიულ 

სტუდენტებს/მსმენელებს, უწევს კონსულტირებას საწარმოო პრაქტიკაზე გასვლის 

წინ. 

38.7. კოლეჯი ახორციელებს დამატებითი/არაფორმალური აქტივობების 

წახალისებასა და 



პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების ინიციატივების მხარდაჭერას. ამ 

მიზნით კოლეჯი ყოველმხრივ ახალისებს და ხელს უწყობს საგანმანათლებლო, 

შემოქმედებითი, სპორტული,საქველმოქმედო, საექსკურსიო-შემეცნებითი და 

საზოგადოებრივად სასარგებლო სტუდენტური ინიციატივების განხორციელებას, 

რომელიც შეესაბამება კოლეჯის  მიზნებსა და საქმიანობის სფეროს. 

38.8. ინიციატივების განხორციელებისთვის საინიციატივო ჯგუფი/ინიციატორი 

განცხადებით მიმართავს კოლეჯის დირექტორს. დირექტორის თანხმობის 

შემთხვევაში, განისაზღვრება ფინანსური და/ან მატერიალურ-ტექნიკური 

მხარდაჭერის ფორმა, სახე და ზომა. დაფინანსებული ღონისძიების 

განხორციელების შემდეგ, კოლეჯის დირექტორს წარედგინება შესაბამისი 

დოკუმენტაცია.  

38.9. ინიციატივის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, ინიციატორს ეცნობება 

არგუმენტირებული უარი.  

38.10. დაგეგმილი აქტივობების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირია 

კოლეჯის სტუდენტური სერვისების ხელშეწყობის სპეციალისტი, რომელიც 

ინიციატივის საფუძველზე განსაზღვრავს და შეათანხმებს დირექტორთან ვადებს, 

რესურსებს   და   დაგეგმილ აქტივობებს. 

38.11. განსახორციელებელი ღონისძიება დაანონსდება კოლეჯის ვებ-გვერდზე, 

ასევე სოციალურ (ფეისბუქ) გვერდზე. 

38.12. კოლეჯში არსებობს „ანონიმური ყუთი“, სადაც პროფესიული 

სტუდენტები/მსმენელები ტოვებენ წინადადებებსა და სურვილებს. აღნიშნულ 

პროცედურაზე პასუხისმგებელია სტუდენტური სერვისების მენეჯერი, რომელიც 

ახარისხებს შემოსულ წინადადებებს და რეაგირების მიზნით აცნობს შესაბამის 

პირებს.  ანონიმური ყუთი იხსნება თვეში ერთხელ. 

 

 
 

 

 

 


