რეგისტრაცია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის
სად და როდის გაივლიან აბიტურიენტები რეგისტრაციას?
2013 წელს აბიტურიენტები რეგისტრაციას მხოლოდ ინტერნეტით, გამოცდების ეროვნული
ცენტრის ვებგვერდზე გაივლიან (www.naec.ge; online.naec.ge);
ინტერნეტით რეგისტრაცია:
ინტერნეტით რეგისტრაციისათვის აბიტურიენტს უნდა ჰქონდეს პირადობის (ბინადრობის)
მოწმობა/პასპორტი, აგრეთვე მან უნდა გადაიხადოს გამოცდებში მონაწილეობის საფასური
(გადახდის ფორმები აღწერილია ქვემოთ).
1. აბიტურიენტს უნდა ჰქონდეს (ან უნდა შექმნას) ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
2. ინტერნეტით რეგისტრაციას აბიტურინეტი (როგორც სკოლის მოსწავლე, ისე
სკოლადამთავრებული და ექსტერნი) გადის ვებგვერდზე www.naec.ge ან online.naec.ge.
3. მითითებულ მისამართზე შესვლის შემდეგ აბიტურიენტი სპეციალურ ველში უთითებს
ელექტრონულ ფოსტას, რომელზეც მიიღებს პაროლს, მომხმარებლის სახელით (ელ.
ფოსტის მისამართი) და მიღებული პაროლით აბიტურიენტი შედის რეგისტრაციის
პროგრამაში.

4. აბიტურიენტი სპეციალურ ველში უთითებს 11 ნიშნა პირად ნომერს და მოქალაქეობას.
თუ აპლიკანტი არ არის საქართველოს მოქალაქე, დამატებით ავსებს სპეციალურ ანკეტას.
თუ აბიტურიენტი საქართველოს მოქალაქეა, პროგრამას ავტომატურად გამოაქვს ეკრანზე
საჯარო რეესტრში არსებული მონაცემები, რის შემდეგაც აპლიკანტს შეუძლია შეავსოს
შესაბამისი ველები და აირჩიოს ჩასაბარებელი გამოცდები.
5. სისტემა ავტომატურად ამოწმებს ინფორმაციას გადახდის შესახებ (თუ გადახდა არ
დადასტურდა, აბიტურიენტი ეკრანზე ხედავს შესაბამის შეტყობინებას).
6. აბიტურიენტმა უნდა შეავსოს შემდეგი ველები: მოსწავლის სტატუსი, რაიონის, სკოლის
დასახელება, სად გინდათ მიიღოთ საგამოცდო ბარათი (თუ აბიტურიენტს
დამთავრებული აქვს სკოლა), საგამოცდო ქალაქი, საკონტაქტო ტელეფონი და
მშობლიური ენა.
7. აბიტურიენტმა უნდა მონიშნოს იმდენი გამოცდა, რამდენის ჩაბარების საფასურიც აქვს
გადახდილი.
8. გამოცდების მონიშვნის შემდეგ აბიტურიენტმა უნდა შეადგინოს სასწავლო პროგრამების
რეიტინგული ჩამონათვალი. ჩამონათვალის შედგენისას აბიტურიენტი უთითებს
მხოლოდ პროგრამის კოდს, უმაღლეს სასწავლებელსა და პროგრამის დასახელებას კი
სისტემა თავად ჩაწერს შესაბამის ველებში.

9. აუცილებელი ველების შევსებისა და ჩასაბარებელ საგანთა ჩამონათვალის მითითების
შემდეგ აბიტურიენტი ელექტრონული ფოსტით მიიღებს შეტყობინებას, რომ მან
წარმატებით გაიარა რეგისტრაცია, ასევე მის მიერ არჩეული პროგრამების ჩამონათვალს.
10. აბიტურიენტს არ სჭირდება ფოტოსურათის გადაღება და ატვირთვა - საგამოცდო
ბარათის დამზადებისას სისტემა სამოქალაქო რეესტრის ბაზაში არსებულ ფოტოს
გამოიყენებს.
აბიტურიენტს შეუძლია არაერთხელ შეცვალოს საკუთარი არჩევანი (პროგრამების
პრიორიტეტული ჩამონათვალი) სააპელაციო განაცხადების მიღების დასრულებამდე - იგი
თავისი ელ. ფოსტის მისამართისა და პაროლის მითითებით შედის საკუთარ გვერდზე და
შეაქვს სასურველი ცვლილებები. აბიტურიენტი ყველა ცვლილების დადასტურებას მიიღებს
ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
სააპელაციო განაცხადების მიღების დასრულების შემდეგ აბიტურიენტი პროგრამების
პრიორიტეტულ ჩამონათვალს ვეღარ შეცვლის!
დამატებითი ინსტრუქციები განთავსდება გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე
www.naec.ge.
გადახდის შესაძლო საშუალებები და საბანკო მომსახურეობის გადასახადი:
1)
2)
3)
4)
5)

საქართველოს ბანკის სერვის ცენტრები - 0,5 ლარი;
ვებგვერდზე ipay.ge - 1 ლარი;
,,აიფეის‘‘ აგენტების ქსელში (საჯარო რეესტრის სააგენტოებში) - 0.5 ლარი;
„საქართველოს ბანკის“ თვითმომსახურების ტერმინალით - 1 ლარი;
საქართველოს ბანკის ინტერნეტ ბანკინგის საშუალებით - ibank.ge - 1 ლარი.

გადახდის დანიშნულებაში უნდა ჩაიწეროს აბიტურიენტის გვარი, სახელი, პირადი ნომერი,
პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) სერია და ნომერი. ერთი საგნის გამოცდის ჩაბარების
საფასურია 10 ლარი.
საფასურის გადახდა შეუძლია როგორც აბიტურიენტს, ისე სხვა პირს, რომელიც გადახდისას
მიუთითებს აბიტურიენტის შესაბამის მონაცემებს.
•

არ გაანდოთ სხვას ელექტრონული ფოსტით მიღებული პაროლი. მხოლოდ თქვენ ხართ
პასუხისმგებელი სარეგისტრაციო ანკეტაში მითითებული მონაცემების სისწორესა და
შემდგომ მასში განხორციელებულ ცვლილებებზე;

გისურვებთ წარმატებას!

