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განაცხადი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ 
 

ფორმა ივსება თითოეული პროგრამისათვის ცალ-ცალკე.  
 

I. ინფორმაცია დაწესებულების შესახებ 

დაწესებულების სახელწოდება 

 

 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა 

 

 

სახე  (პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულება/კოლეჯი, უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულება, 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება) 

 

საიდენტიფიკაციო კოდი  

ავტორიზაციის მინიჭების თარიღი, 

გადაწყვეტილების ნომერი, ავტორიზაციის 

ვადა   

 

ავტორიზაციის საბჭოს მიერ განსაზღვრული 

დაწესებულების პროფესიულ სტუდენტთა 

ზღვრული რაოდენობა   

 

II. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ, რომლის დამატებაც სურს 

დაწესებულებას. 

პროგრამის სახელწოდება  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია   

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს 

კოდი  

 

პროგრამის შემუშავების საფუძველი 

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ჩარჩო დოკუმენტი/პროფესიული 

საგანმანათლებლო სტანდარტი, 

სარეგისტრაციო ნომრის მითითებით) 

 

პროგრამის დამტკიცების/ცვლილების აქტის 

რეკვიზიტები 

 

პროგრამის განხორციელების 

მისამართი/მისამართები 

 

პროგრამაზე მოთხოვნილი პროფესიულ 

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა 

მისამართებისა და სწავლების ფორმის 

მიხედვით 

 

III. პროგრამის ავტორიზაციის სტანდარტებთან თავსებადობის კითხვარი  

(პასუხი მონიშნეთ √-ით) 
 

 დიახ არა 
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დაწესებულების უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დამტკიცებულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრულია პროგრამის 

მიზნები, მოცულობა, სწავლის შედეგები, მეთოდოლოგია და 

შესაბამისი კვალიფიკაცია. პროგრამა შედგენილია პროფესიული 

განათლების კრედიტების სისტემის შესაბამისად, აქვს 

თანმიმდევრული სტრუქტურა, პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების 

მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სისტემა, 

შესაბამისი სასწავლო კურსების პროგრამები (სილაბუსები). 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემთხვევაში, დაწესებულების უფლებამოსილი 

ორგანოს მიერ დამტკიცებულ თითოეულ პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში  განსაზღვრულია მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია,  მიზნები, მოცულობა, სწავლის შედეგები და 

სწავლებისა და პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების მეთოდოლოგია 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები 

შეესაბამება პროფესიულ კვალიფიკაციათა ჩარჩოსა და კონკრეტულ 

პროფესიულ სტანდარტებს. პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემთხვევაში,  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები 

შეესაბამება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტს. 

  

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და 

შეწყვეტის, მობილობის, ასევე მიღებული განათლების აღიარების 

წესები შეესაბამება კანონმდებლობას და ითვალისწინებს  პროგრამის  

სპეციფიკას. 

  

საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში 

შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით 

უზრუნველყოფის მექანიზმები შეესაბამება კანონმდებლობას და 

ითვალისწინებს  პროგრამის  სპეციფიკას. 

  

დაწესებულების  სასწავლო გარემო (მათ შორის - პრაქტიკის 

ობიექტზე არსებული გარემო) და ტექნიკური აღჭურვილობით 

უზრუნველყოფა იძლევა პროგრამით განსაზღვრული სწავლის 

შედეგების მიღწევის შესაძლებლობას. 

  



 
            დანართი 

 

 

    3 

 

საგანმანათლებლო რესურსები იძლევა პროგრამით განსაზღვრული 

სწავლის შედეგების მიღწევის შესაძლებლობას და ხელმისაწვდომია 

დაინტერესებული პირებისათვის; საგანმანათლებლო რესურსები 

დამუშავებულია საბიბლიოთეკო წესის შესაბამისად. 

  

პროგრამის დამატების შესახებ დაწესებულების გადაწყვეტილება 

გამომდინარეობს განვითარების გრძელვადიანი (ექვსწლიანი) და 

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმებიდან. 

  

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის 

რაოდენობა და კვალიფიკაცია იძლევა პროგრამის განხორციელების 

შესაძლებლობას. 

  

კონკრეტულ პროგრამაზე დაწესებულების  მიერ განსაზღვრული 

პროფესიული სტუდენტების  ზღვრული რაოდენობა შეესაბამება  

დაწესებულების სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის 

მეთოდოლოგიას, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამის სპეციფიკასა 

და დაწესებულების რესურსებს. 

  

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი შერჩეულია 

კანონმდებლობის მოთხოვნებისა და დაწესებულების მიერ 

დადგენილი პირობების შესაბამისად. შრომითი 

ხელშეკრულებები/დანიშვნის აქტები/მომსახურების 

ხელშეკრულებები გაფორმებულია საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

  

დანართების სახით წარმოსადგენი ინფორმაციის/დოკუმენტების ჩამონათვალი 
 

დანართის 

ნომერი 

დოკუმენტი არსებობის 

მონიშვნა 

1 

პროგრამა ელექტრონული სახით (ძირითადი დოკუმენტი, სასწავლო გეგმა, 

მოდულები, ინფორმაცია პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის 

თაობაზე (დანართი 1-ის შესაბამისად), საგანმანათლებლო პროგრამებში 

მითითებული გამოსაყენებელი მატერიალური/არამატერიალური 

რესურსის ჩამონათვალი; პრაქტიკის ობიექტთან/პარტნიორ კომპანიასთან 

(დუალურის შემთხვევაში) დადებული ხელშეკრულებები/მემორანდუმები;  

 

2 
პროგრამის დამტკიცების/ცვლილების აქტი; დოკუმენტი, რომელშიც 

ასახულია პროგრამის დამტკიცებაზე/ცვლილებაზე უფლებამოსილი 

პირი/ორგანო; 

 

3 პროგრამის განხორციელების მიზანშეწონილობის დასაბუთება;  

4 
პროგრამაზე სტუდენტების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის ზოგადი 

მეთოდოლოგია; თითოეულ პროგრამაზე მოთხოვნილ სტუდენტთა 

ზღვრული რაოდენობის დასაბუთება; 

 

5 პროგრამის დამატების საფასურის გადახდის ქვითარი;  
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6 სხვა დანართები.  
 

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა --------------------------------------------------------- ბ. ა. 

 

თარიღი ----------------------- 

 

 

 

დანართი 1.  
ინფორმაცია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებლების შესახებ 

პროგრამის 

სახელწოდება 
 

№ მოდული  
ფიზიკური პირის სახელი, გვარი/ 

იურიდიული პირის სახელწოდება 

 

კვალიფიკაცია ან/და მუშაობის გამოცდილება, რის 

გამოც შეირჩა ამ კომპონენტის  განმახორციელებლად/ 

იურიდიული პირის პროფილი 

    

    

    

    

    

    

    

 
 


