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საქართველოს კანონი
პროფესიული განათლების შესახებ
თავი I. ზოგადი დებულებები
მუხლი 1. კანონის მიზანი და მოქმედების სფერო
1. ამ კანონის მიზანია საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემის
განვითარება, პროფესიული განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრა
და მისი განხორციელების ხელშეწყობა.
2. ეს კანონი განსაზღვრავს პროფესიული განათლების სისტემის სამართლებრივ
ჩარჩოს, ადგენს პროფესიული განათლების სისტემის მართვის პრინციპებს და
პროფესიული განათლების სფეროში საქმიანობის განხორციელების სამართლებრივ
საფუძვლებს, აწესრიგებს პროფესიული განათლების სფეროსთან დაკავშირებულ სხვა
ძირითად საკითხებს.
მუხლი 2. პროფესიული განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
მიზნები
1. პროფესიული განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის მიზნებია:
ა) ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა;
ბ) სოციალური ინკლუზიის, ინდივიდის პიროვნული და პროფესიული
განვითარების ხელშეწყობა;
გ) მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის ხელშეწყობა;
დ) საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემის ერთიან ევროპულ
საგანმანათლებლო სივრცესთან დაახლოება და შეთავსებადობა.
2. პროფესიული განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის მიზნების
მისაღწევად სახელმწიფო უზრუნველყოფს:
ა) პროფესიული განათლების ყველასთვის თანაბარ ხელმისაწვდომობას;
ბ) სწავლებისა და სწავლის მრავალფეროვანი ფორმების (სამუშაოზე დაფუძნებული
სწავლება და სხვა) და ინოვაციური მიდგომების შეთავაზებას ტექნოლოგიური
განვითარების გათვალისწინებით;
გ) პროფესიული განათლების ზოგად განათლებასა და უმაღლეს განათლებასთან
კავშირის უზრუნველყოფას და პროფესიული განათლების სისტემის მოქნილობას;
დ) პროფესიული განათლების შრომის ბაზარზე არსებული და სამომავლო
მოთხოვნებისთვის მორგებას და პირის დასაქმებისა და სამეწარმეო საქმიანობისთვის
მომზადებას;

ე) ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს განვითარებას, არაფორმალური
განათლების აღიარების მექანიზმების შექმნას, კრედიტების დაგროვებისა და ტრანსფერის
სისტემის განვითარებას;
ვ) პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე
მექანიზმების განვითარებას;
ზ) შრომის ბაზარზე პირის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობას მისი
პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების გზით;
თ) პროფესიული განათლების სფეროში სოციალური პარტნიორობის ხელშეწყობას;
ი) ფორმალურ განათლებაში პროფესიული ორიენტაციის, კონსულტირებისა და
კარიერის დაგეგმვის სისტემის განვითარებას;
კ) პროფესიული განათლების მასწავლებლის მომზადების, პროფესიული
განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სისტემის ჩამოყალიბებას;
ლ) პროფესიული სტუდენტისა და პროფესიული განათლების მასწავლებლის
მობილობის ხელშეწყობას;
მ) საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებასა და დანერგვას.
მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება
ამ კანონის მიზნებისთვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი
მნიშვნელობა:
ა) ავტორიზაცია – კოლეჯის სტატუსის მოპოვების პროცედურა, რომლის მიზანია
სახელმწიფოს მიერ აღიარებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის
გასაცემად შესაბამისი საქმიანობის განხორციელებისთვის აუცილებელი სტანდარტების
დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა;
ბ) არაფორმალური განათლება − მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის
სისტემის ნაწილი, რომელიც გულისხმობს ფორმალური განათლების მიღმა „ცოდნისა და
გაცნობიერების“, „უნარის“ ან/და „პასუხისმგებლობისა და ავტონომიურობის“ შეძენას;
გ) ასოცირებული ხარისხი − კვალიფიკაცია, რომელიც პირს ენიჭება მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით დასრულებისა და კრედიტების შესაბამისი
რაოდენობის დაგროვების შედეგად;
დ) დიპლომი − უფლებამოსილი დაწესებულების მიერ მინიჭებული კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ე) დიპლომის დანართი/სერტიფიკატის დანართი − დოკუმენტი, რომელსაც
დიპლომთან/სერტიფიკატთან ერთად გასცემს საგანმანათლებლო დაწესებულება
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღებული განათლების შინაარსის დასადასტურებლად;
ვ) 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;
ზ) ინკლუზიური პროფესიული განათლება − თანაბრად ხელმისაწვდომი
საგანმანათლებლო პროცესი, რომლის ფარგლებშიც ყველა პროფესიული სტუდენტისა და
მსმენელისათვის უზრუნველყოფილია განათლების ინდივიდუალური საგანმანათლებლო
საჭიროებისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით მიღება;
თ) 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;
ი) კომპეტენცია − სწავლის შედეგების შესაბამის კონტექსტში (სწავლის ან
საქმიანობის პროცესში, პიროვნული და პროფესიული განვითარებისათვის) ადეკვატურად
გამოყენების შესაძლებლობა;
კ) კრედიტი − ერთეული, რომელიც მოიცავს დადასტურებული სწავლის შედეგების
ერთობლიობას, რომელიც შესაძლებელია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით იქნეს აღიარებული ერთი ან რამდენიმე კვალიფიკაციის მისაღებად;
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) 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;
ნ) მსმენელი − პირი, რომელიც სწავლობს პროფესიული მომზადების პროგრამაზე,
პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე ან/და სახელმწიფო ენაში მომზადების
პროგრამაზე;
ო) პროფესიის სტანდარტი − კონკრეტულ პროფესიასთან დაკავშირებული
ამოცანებისა და მოვალეობების ერთობლიობა;
პ) პროფესიული განათლება − განათლება, რომელიც უზრუნველყოფს პირისთვის იმ
კომპეტენციის/კომპეტენციების
გამომუშავებას,
რომელსაც/რომლებსაც
მოითხოვს
კონკრეტული პროფესია ან/და შრომის ბაზარი და რომელიც/რომლებიც მიმართულია
მთელი სიცოცხლის განმავლობაში პირის პროფესიული, სოციალური და პიროვნული
განვითარებისკენ;
ჟ) პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი − დიპლომი,
სერტიფიკატი;

რ) პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება/კოლეჯი − იურიდიული პირი,
რომელიც უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით
განახორციელოს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამები, პროფესიული მომზადების პროგრამები, პროფესიული
გადამზადების პროგრამები და სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამები;
ს) 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;
ტ) 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);
უ) პროფესიული სტუდენტი – პირი, რომელიც სწავლობს პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ან მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამაზე;
ფ) პროფესიული სტუდენტის მობილობა − პროფესიული სტუდენტის თავისუფალი
გადაადგილება სწავლის პროცესში მონაწილეობის მისაღებად, როგორც საქართველოში,
ისე უცხოეთში, რასაც თან სდევს სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების,
კრედიტების ან კვალიფიკაციის აღიარება;
ქ) რეგულირებადი პროფესია − საქმიანობა, რომლის განხორციელების წინაპირობაა
შესაბამისი კვალიფიკაციის ქონა ან/და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება
ან/და რომლის განსახორციელებლად მოთხოვნილი კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის
აუცილებელია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი
გამოცდის ჩაბარება ან/და პერიოდული პროფესიული გადამზადება;
ღ) საგანმანათლებლო დაწესებულება − საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის, საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, პროფესიული
მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების
უფლებამოსილების მქონე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება, ნებისმიერი სახის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო
პროგრამისა და პროფესიული მომზადების პროგრამის/პროფესიული გადამზადების
პროგრამის
განხორციელების
უფლებამოსილების
მქონე
კოლეჯი,
უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულება;

ყ) 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);
შ) სასწავლო საწარმო − პირი, რომელმაც მოიპოვა პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამების საგანმანათლებლო
დაწესებულებასთან
ერთად,
სამუშაოზე
დაფუძნებული
სწავლების
ფორმით
განხორციელების უფლება;
ჩ) სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამა/სახელმწიფო ენაში მომზადების
მოდული – საგანმანათლებლო პროგრამა/მოდული, რომლის მიზანია სახელმწიფო ენის
სწავლება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო
პროგრამის/პროფესიული
მომზადების
პროგრამის/პროფესიული
გადამზადების
პროგრამის დაძლევის მიზნებისთვის ან/და იმ პირთა სამოქალაქო ინტეგრაციის
ხელშეწყობისთვის, რომელთათვისაც ქართული ენა მშობლიური არ არის;
ც) 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;
ძ) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი − პირი, რომელსაც
გამოხატული აქვს სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები ან/და შეზღუდული
შესაძლებლობა და რომელიც საჭიროებს სასწავლო პროცესის ადაპტაციას, რაც
გულისხმობს
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამის/მოკლე
ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამის/პროფესიული მომზადების პროგრამის/პროფესიული
გადამზადების პროგრამის/სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამის მოდიფიკაციას,
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენას, სასწავლო გარემოსა და პირობების შეცვლას
ან/და დამატებით სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას;
წ) სწავლის შედეგი − განაცხადი პირის მიერ მისაღწევი „ცოდნისა და
გაცნობიერების“ (სწავლის ან საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებული ინფორმაციის,
ფაქტების, პრინციპების, თეორიების, თეორიული და პრაქტიკული მეთოდების
ასიმილაციის შედეგი), „უნარის“ (კონკრეტული დავალების შესრულებისა და
პრობლემების გადაჭრისათვის შესაბამისი ცოდნის გამოყენების შესაძლებლობა) ან/და
„პასუხისმგებლობისა და ავტონომიურობის“ (ღირებულებებითა და დამოუკიდებლობის
შესაბამისი ხარისხით პირის მიერ ცოდნისა და უნარების გამოყენება) შესახებ;
ჭ) ფორმალურ განათლებაში პროფესიული ორიენტაციის, კონსულტირებისა და
კარიერის დაგეგმვის სისტემა − ღონისძიებათა ფართო სპექტრი, რომელიც პირს ეხმარება,
ფორმალური განათლების მიღების ნებისმიერ ეტაპზე განსაზღვროს საკუთარი
შესაძლებლობა, კომპეტენცია და ინტერესი განათლებასთან და პროფესიის არჩევასთან
დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად და მართოს საკუთარი კარიერა;
ხ) 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.
მუხლი 4. პროფესიული განათლების მიღების უფლება და ძირითადი
გარანტიები
1. ყველას აქვს უფლება, ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ისარგებლოს პროფესიული განათლების მიღების
უფლებით.
2. პროფესიულ სტუდენტს, მსმენელს, აგრეთვე პროფესიული განათლების
მასწავლებელს და მათ გაერთიანებებს უფლება აქვთ, დისკრიმინაციის გარეშე
ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობითა და საგანმანათლებლო დაწესებულების
მიერ განსაზღვრული ყველა უფლებითა და თავისუფლებით.
3. საგანმანათლებლო დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთათვის და შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთათვის ინდივიდუალურად მორგებული სასწავლო პროცესისა და საჭირო
სპეციალური საგანმანათლებლო მომსახურების არსებობა, აგრეთვე საგანმანათლებლო
დაწესებულების სასწავლო გარემოს ხელმისაწვდომობა.
მუხლი 5. სწავლების ენა
1. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების ენა არის ქართული, ხოლო
აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში – აგრეთვე აფხაზური.
2. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სადაც სწავლობს:
ა) სმენის დარღვევის მქონე პროფესიული სტუდენტი ან/და მსმენელი, საჭიროების
შემთხვევაში გამოიყენება ქართული ჟესტური ენა;
ბ) მხედველობის დარღვევის მქონე პროფესიული სტუდენტი ან/და მსმენელი,
საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენება ბრაილის სისტემა.
3. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით
გათვალისწინებული ენების გარდა, სხვა ენაზე სწავლება დაშვებულია, თუ ეს
განსაზღვრულია საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით ან ამ ენაზე სწავლების
საკითხი შეთანხმებულია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტროსთან (შემდგომ − სამინისტრო).
თავი II. პროფესიული განათლების სისტემა
მუხლი 6. პროფესიული განათლება
პროფესიული განათლება ხორციელდება:
ა) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით, რომლის სახეებია:
ა.ა) საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც სრულდება
ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-3 დონის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებით;

ა.ბ) საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც სრულდება
ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-4 დონის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებით;
ა.გ) უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც სრულდება
ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-5 დონის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებით;
ბ) პროფესიული მომზადების პროგრამით, რომელიც პირს ამზადებს პროფესიასთან
დაკავშირებული ცალკეული ამოცანებისა და მოვალეობების შესასრულებლად.
პროფესიული მომზადების პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგები შეიძლება
შეესაბამებოდეს ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-2/მე-3/მე-4/მე-5 დონეს;
გ) პროფესიული გადამზადების პროგრამით, რომლის მიზანია კომპეტენციების
შეძენა
ან/და
განვითარება
იმავე
სფეროში
პროფესიული
საქმიანობის
განსახორციელებლად. პროფესიული გადამზადების პროგრამით გათვალისწინებული
სწავლის შედეგები შეიძლება შეესაბამებოდეს ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს
მე-2/მე-3/მე-4/მე-5 დონეს.
მუხლი 7. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობები
1. საბაზო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაიშვება პირი, რომელსაც
აქვს სულ მცირე საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
2. პირი, რომელსაც აქვს:
ა) სულ მცირე საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი,
დაიშვება იმ საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელშიც
ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები;
ბ) სულ მცირე სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან
მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი, დაიშვება საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე.
3. უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაიშვება პირი, რომელსაც
აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან მასთან
გათანაბრებული დოკუმენტი.
4. პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ან პროფესიული გადამზადების
პროგრამაზე დაიშვება პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი პროგრამით დადგენილ
პირობებს.
მუხლი 8. პროფესიის სტანდარტი, პროფესიული საგანმანათლებლო
სტანდარტი და მოდული
1. პროფესიის სტანდარტი/პროფესიის სტანდარტები არის პროფესიული
საგანმანათლებლო სტანდარტის/პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტების შექმნის
საფუძველი.
2.
პროფესიული
საგანმანათლებლო
სტანდარტი
არის
პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და მოკლე
ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნის საფუძველი.
3. პროფესიის სტანდარტის/პროფესიის სტანდარტების შემუშავებისა და
დამტკიცების წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა.

4. პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის და მოდულის/მოდულების
შემუშავების, განვითარებისა და დამტკიცების წესს განსაზღვრავს სამინისტრო.
5. პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის და მოდულის/მოდულების
შემუშავების, განვითარებისა და დამტკიცების წესის შესაბამისად პროფესიული
საგანმანათლებლო სტანდარტის გაუქმების ან პროფესიული საგანმანათლებლო
სტანდარტიდან ერთ-ერთი კვალიფიკაციის ამოღების შემთხვევაში საგანმანათლებლო
დაწესებულება უფლებამოსილია შესაბამის პროგრამაზე ჩარიცხულ პროფესიულ
სტუდენტებს სწავლა დაასრულებინოს და მიანიჭოს ამ პროგრამით გათვალისწინებული
კვალიფიკაცია.
6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საგანმანათლებლო
დაწესებულება უფლებამოსილი არ არის, მიიღოს ახალი პროფესიული სტუდენტები.
7. პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის და მოდულის/მოდულების
შემუშავების, განვითარებისა და დამტკიცების წესის შესაბამისად პროფესიული
საგანმანათლებლო სტანდარტის შეცვლის შემთხვევაში საგანმანათლებლო დაწესებულება
ვალდებულია უზრუნველყოს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე
ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლილ პროფესიულ საგანმანათლებლო
სტანდარტთან შესაბამისობა. საგანმანათლებლო დაწესებულება უფლებამოსილია მიიღოს
დასაბუთებული გადაწყვეტილება, შეცვლილი პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის პარალელურად, ამ პროგრამის
შეცვლამდე არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამის მხოლოდ აღნიშნული პროგრამის შეცვლამდე ჩარიცხული
პროფესიული სტუდენტებისთვის განხორციელების შესახებ.
მუხლი 9. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
1. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას შეიმუშავებს და ამტკიცებს
შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულება.
2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა კრედიტებით უნდა იყოს
გაანგარიშებული.
3. საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით უნდა მოიცავდეს ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის
შედეგებს.
4. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესსა და პირობებს
ადგენს სამინისტრო.
5. საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებამ და პროფესიული მომზადების
პროგრამის/პროფესიული
გადამზადების
პროგრამის
განხორციელების
უფლებამოსილების მქონე იურიდიულმა პირმა შეიძლება ერთობლივად განახორციელონ
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მხოლოდ ის ნაწილი/მხოლოდ ის მოდული,
რომლის განხორციელების უფლებაც მოპოვებული აქვთ.
მუხლი 10. მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამა
1. მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამას შეიმუშავებს და ამტკიცებს
კოლეჯი ან/და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება.

2. მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამა კრედიტებით უნდა იყოს
გაანგარიშებული.
3. მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამა შეიძლება განხორციელდეს:
ა) „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად,
ბაკალავრიატის
საგანმანათლებლო
პროგრამის
ფარგლებში
ან
ეროვნული
კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-7 დონისათვის განსაზღვრული განზოგადებული სწავლის
შედეგების შესაბამისი იმ საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც აგრეთვე
გადის ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-6 დონისათვის განსაზღვრულ
განზოგადებულ სწავლის შედეგებზე;
ბ) ამ კანონის შესაბამისად, ცალკე საგანმანათლებლო პროგრამის სახით.
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი და პირობები დგინდება „უმაღლესი
განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით.
5. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესსა და პირობებს ადგენს სამინისტრო.
6. საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებამ და პროფესიული მომზადების
პროგრამის/პროფესიული
გადამზადების
პროგრამის
განხორციელების
უფლებამოსილების მქონე იურიდიულმა პირმა შეიძლება ერთობლივად განახორციელონ
მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის მხოლოდ ის ნაწილი/მხოლოდ ის მოდული,
რომლის განხორციელების უფლებაც მოპოვებული აქვთ.
მუხლი 11. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება
1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო
პროგრამის/პროფესიული
მომზადების
პროგრამის/პროფესიული
გადამზადების
პროგრამის განხორციელებისას გამოიყენება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება.
2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო
პროგრამით/პროფესიული
მომზადების
პროგრამით/პროფესიული
გადამზადების
პროგრამით გათვალისწინებული ზოგიერთი სწავლის შედეგის რეალურ სამუშაო
გარემოში მიღწევა შესაძლებელია პრაქტიკით ან სტაჟირებით, აგრეთვე სასწავლო
საწარმოში სწავლისას.
3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო
პროგრამით/პროფესიული
მომზადების
პროგრამით/პროფესიული
გადამზადების
პროგრამით გათვალისწინებული ზოგიერთი სწავლის შედეგის მიღწევა შესაძლებელია
იმიტირებულ სამუშაო გარემოში − საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
4. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო
პროგრამის/პროფესიული
მომზადების
პროგრამის/პროფესიული
გადამზადების
პროგრამის სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფორმით განხორციელების წესსა და
პირობებს სამინისტროს წარდგინებით ადგენს საქართველოს მთავრობა.
5. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებისას საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შრომის უსაფრთხოება.
მუხლი 12. ერთობლივი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა/მოკლე

ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამა
1. რესურსების კონსოლიდაციისა და ოპტიმალური განაწილების, საერთაშორისო
საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამა
შეიძლება ერთობლივად
განახორციელოს საქართველოს რამდენიმე საგანმანათლებლო დაწესებულებამ ან/და უცხო
ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ.
2. ერთობლივი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა ერთობლივი დიპლომი.
3. ერთობლივი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებისა და განხორციელების წესსა და პირობებს
ადგენს სამინისტრო.
4. საქართველოს მოქალაქე ერთობლივ პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩაირიცხება საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი
წესით. სხვა
პირი
ერთობლივ პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამაზე
ჩაირიცხება შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ამ პროგრამის
განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წინასწარი შეთანხმებით
განსაზღვრულ ერთ-ერთ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
5. პროფესიული სტუდენტი, რომელიც ჩარიცხულია საქართველოს რამდენიმე
საგანმანათლებლო დაწესებულების ერთობლივ პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე/მოკლე
ციკლის
საგანმანათლებლო
პროგრამაზე,
თითოეულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებას მისთვის დადგენილ პროფესიულ სტუდენტთა
საერთო რაოდენობაში ეთვლება.
მუხლი 13. გაცვლითი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა/მოკლე
ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამა
1. გაცვლითი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა/მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამა შეიძლება განახორციელონ საქართველოს კანონმდებლობისა
და უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულმა საგანმანათლებლო
დაწესებულებებმა.
2. გაცვლითი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებისა და განხორციელების წესსა და პირობებს
ადგენს სამინისტრო.
3. უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებული საგანმანათლებლო
დაწესებულების გაცვლითი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე პროფესიული სტუდენტი, რომელმაც
პროფესიული სტუდენტის სტატუსი უცხო ქვეყანაში აღიარებულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში მოიპოვა, საქართველოს პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
სწავლას აგრძელებს ამ საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ
გამოცემული აქტის საფუძველზე.
4. გაცვლითი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე პროფესიული სტუდენტი, რომელმაც

პროფესიული სტუდენტის სტატუსი საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
მოიპოვა, უცხო ქვეყნის პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლას
აგრძელებს ამ ქვეყნის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
5. დაუშვებელია გაცვლითი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე
ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში საქართველოდან უცხო ქვეყანაში
წასული პროფესიული სტუდენტისთვის ამ სტატუსის შეჩერება.
6. გაცვლითი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში უცხო ქვეყნიდან საქართველოში ჩამოსული
პროფესიული სტუდენტი საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებას მისთვის
დადგენილ პროფესიულ სტუდენტთა საერთო რაოდენობაში არ ეთვლება.
მუხლი 14. სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამა/სახელმწიფო ენაში
მომზადების მოდული
1. სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამა/სახელმწიფო ენაში მომზადების
მოდული შემუშავდება და ხორციელდება სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
2. სახელმწიფო ენაში მომზადების მოდული შეიძლება განხორციელდეს, როგორც
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო
პროგრამის, პროფესიული მომზადების პროგრამის ან პროფესიული გადამზადების
პროგრამის ნაწილი.
3. სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამა დამოუკიდებელია პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამისგან, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამისგან,
პროფესიული მომზადების პროგრამისგან ან პროფესიული გადამზადების პროგრამისგან.
4. სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხვის წესსა და პირობებს
ადგენს სამინისტრო.
5. სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამის/სახელმწიფო ენაში მომზადების
მოდულის გავლა დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატით.
მუხლი 15. პროფესიული მომზადების პროგრამა და პროფესიული
გადამზადების პროგრამა
1. პროფესიული მომზადების პროგრამას და პროფესიული გადამზადების
პროგრამას
შეიმუშავებს
და
ამტკიცებს
ამ
პროგრამების
განხორციელების
უფლებამოსილების მქონე იურიდიული პირი.
2. პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების
პროგრამის შემუშავებისა და დამტკიცების წესს განსაზღვრავს სამინისტრო.
3. იურიდიული პირის მიერ პროფესიული მომზადების პროგრამისა და
პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვება
ნებაყოფლობითია და ხდება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესითა და
პირობებით,
სახელმწიფოს
მიერ
აღიარებული
პროფესიული
განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტის − სერტიფიკატის გაცემის მიზნით.
4. პროფესიული მომზადების პროგრამასა და პროფესიული გადამზადების
პროგრამაზე ჩარიცხვის წესსა და პირობებს ადგენს სამინისტრო.

მუხლი 16. სწავლის შედეგების დადასტურება
1. 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.
2. დიპლომი, რომელიც გაცემულია იმ საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის დაძლევის შედეგად, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების
საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, გათანაბრებულია სრული ზოგადი განათლების
დამადასტურებელ დოკუმენტთან.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დიპლომის გაცემის წინაპირობაა
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის
სწავლის შედეგების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით დადასტურება.
4. მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის დაძლევის შედეგად პირს ენიჭება
ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-5 დონის კვალიფიკაცია − ასოცირებული ხარისხი,
რაც დასტურდება შესაბამისი დიპლომისა და დიპლომის დანართის გაცემით.
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 ამ მოდულის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულება
ვალდებულია, მოთხოვნის შემთხვევაში, გასცეს ცნობა აღნიშნული მოდულის ფარგლებში
დადასტურებული სწავლის შედეგების შესახებ.
მუხლი 17. არაფორმალური განათლებისა და ფორმალური განათლების
აღიარება
1. არაფორმალური განათლებისა და ფორმალური განათლების ფარგლებში
მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება ხდება სამინისტროს მიერ დადგენილი წესებით.
2. რეგულირებადი პროფესიის ფარგლებში არაფორმალური განათლების აღიარება
ხდება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესითა და პირობებით.
3. ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების
აღიარებისას შინაარსობრივი შესწავლის შედეგად შეიძლება დადგინდეს ერთი
საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების სხვა
საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებთან შესაბამისობა,
მათი ფორმულირების მიუხედავად.
4. ამ კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული ფორმალური
განათლების აღიარება დასაშვებია ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამით ან
ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-7 დონისათვის განსაზღვრული განზოგადებული
სწავლის შედეგების შესაბამისი იმ საგანმანათლებლო პროგრამით, რომელიც აგრეთვე

გადის ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-6 დონისათვის განსაზღვრულ
განზოგადებულ სწავლის შედეგებზე, სწავლის უფლების საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით მოპოვების შემთხვევაში.
მუხლი 18. უცხოეთში მიღებული პროფესიული განათლების აღიარება
1. უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული კვალიფიკაციის ან
უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღწეული სწავლის შედეგების
აღიარება ხდება სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.
2. უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დოკუმენტის მქონე პირის პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა
ხდება შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დადგენილი წესით,
უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის
საფუძველზე.
მუხლი 19. რეგულირებადი პროფესია
1. რეგულირებადი პროფესია არის მაღალი რისკის შემცველი პროფესია, რომელიც
დაკავშირებულია ადამიანის ჯანმრთელობასთან, პიროვნების განვითარებასთან ან/და
მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესთან.
2. მხოლოდ კანონით შეიძლება განისაზღვროს ის რეგულირებადი პროფესიები,
რომლებიც საჭიროებს შესაბამისი პროფესიული განათლების მიღებას ან/და სახელმწიფო
სასერტიფიკაციო
გამოცდის
ჩაბარებას
ან/და
რომლებით
საქმიანობის
განსახორციელებლად მოთხოვნილი კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის აუცილებელია
შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება ან/და პერიოდული პროფესიული გადამზადება.
3. რეგულირებად პროფესიაში სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩატარების
წესი და პირობები, აგრეთვე პერიოდული პროფესიული გადამზადების წესი და პირობები
განისაზღვრება შესაბამისი კანონმდებლობით.
თავი III. პროფესიული განათლების სისტემის მართვა
მუხლი 20. პროფესიული განათლების სისტემის მართვის პრინციპები
პროფესიული განათლების სისტემის მართვა ხორციელდება საჯაროობისა და
გამჭვირვალობის პრინციპების საფუძველზე.
მუხლი 21. საქართველოს მთავრობა
საქართველოს მთავრობა პროფესიული განათლების სფეროში:
ა) ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას;
ბ) სამინისტროს წარდგინებით ამტკიცებს პროფესიული განათლების განვითარების
სტრატეგიას;
გ) სამინისტროს წარდგინებით ამტკიცებს პროფესიული მომზადების პროგრამისა
და პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების წესსა
და პირობებს, აგრეთვე პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული

გადამზადების პროგრამის სახელმწიფოს მიერ აღიარებულად ჩათვლის წესსა და
პირობებს;
დ) სამინისტროს წარდგინებით ადგენს პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის/პროფესიული მომზადების
პროგრამის/პროფესიული გადამზადების პროგრამის სამუშაოზე დაფუძნებული
სწავლების ფორმით განხორციელების წესსა და პირობებს;
ე)
სამინისტროს წარდგინებით ამტკიცებს პირის მიერ სასწავლო საწარმოს
სტატუსის მოპოვების წესსა და პირობებს;
ვ) სამინისტროს წარდგინებით ამტკიცებს არაფორმალური განათლების აღიარების
უფლების მოპოვების წესსა და პირობებს;
ზ) სამინისტროს წარდგინებით ადგენს რეგულირებადი პროფესიის ფარგლებში
არაფორმალური განათლების აღიარების წესსა და პირობებს;
თ) სამინისტროს წარდგინებით ადგენს პროფესიული განათლების, მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამისა და სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამის
დაფინანსების წესსა და პირობებს;
ი) სამინისტროს წარდგინებით ადგენს სახელმწიფოს მიერ ან მისი მონაწილეობით
დაფუძნებული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ საგანმანათლებლო პროცესში
შექმნილი პროდუქციის/გაწეული ანაზღაურებადი მომსახურების ღირებულების
განსაზღვრის, აღნიშნული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის განკარგვის წესსა და
პირობებს;
კ) სამინისტროს წარდგინებით, მათ შორის, სოციალური პარტნიორობის პრინციპის
გათვალისწინებით, ქმნის პროფესიული განათლების სფეროში სათათბირო ორგანოს და
ამტკიცებს მის დებულებას;
ლ) სამინისტროს წარდგინებით ამტკიცებს პროფესიული სტუდენტის პირადობის
(ბინადრობის) მოწმობის საფუძველზე პროფესიული სტუდენტის მიერ სტუდენტური
ბარათით ფასდაკლების მიღების წესს;
მ) განსაზღვრავს პროფესიის სტანდარტის/პროფესიის სტანდარტების შემუშავებისა
და დამტკიცების წესს;
ნ) სამინისტროს წარდგინებით განსაზღვრავს სახელმწიფოს მიერ ან მისი
მონაწილეობით დაფუძნებული კოლეჯის მიერ სამეწარმეო იურიდიული პირის ან
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დაფუძნების საკითხის მის
დამფუძნებელ ორგანოსთან შეთანხმების წესსა და პირობებს;
ო)
ახორციელებს
საქართველოს
კანონმდებლობით
განსაზღვრულ
სხვა
უფლებამოსილებებს.
მუხლი 22. სამინისტრო
1. სამინისტრო პროფესიული განათლების სფეროში:
ა) ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას;
ბ) უფლებამოსილია განახორციელოს დასანერგი მიდგომების/მოდელების
პილოტირება, ამ მიზნით კერძო, საჯარო და სამოქალაქო სექტორებისათვის გამოყოს
დაფინანსება და პროფესიული განათლების სფეროში გამოსცეს, ამ კანონით პირდაპირ
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტების გარდა, სხვა სამართლებრივი აქტებიც,

რომლებიც აღნიშნული პილოტირების ხელშეწყობის მიზნით სათანადო სამართლებრივ
ურთიერთობებს შესაბამისი ვადით, განსხვავებულად აწესრიგებს;
გ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო
პროგრამის/პროფესიული
მომზადების
პროგრამის/პროფესიული
გადამზადების
პროგრამის/სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამის განხორციელების მიზნით
აფუძნებს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, ამტკიცებს მათ წესდებებს და
ახორციელებს მათ სახელმწიფო კონტროლს, აგრეთვე უფლებამოსილია მოახდინოს მათი
შერწყმა, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია;
დ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო
პროგრამის/პროფესიული
მომზადების
პროგრამის/პროფესიული
გადამზადების
პროგრამის/სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამის განხორციელების მიზნით
აფუძნებს კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს;
ე) ამტკიცებს საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებას;
ვ) ამტკიცებს არაფორმალური განათლებისა და ფორმალური განათლების
ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესებს;
ზ) ამტკიცებს პროფესიული განათლების სფეროში კრედიტების სისტემას;
თ) ამტკიცებს საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ზოგადი
განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების წესსა და პირობებს;
ი)
ამტკიცებს
პროფესიული
საგანმანათლებლო
სტანდარტის
და
მოდულის/მოდულების შემუშავების, განვითარებისა და დამტკიცების წესს;
კ) ამტკიცებს ერთობლივი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე
ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებისა და განხორციელების წესსა და
პირობებს, აგრეთვე გაცვლითი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე
ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებისა და განხორციელების წესსა და
პირობებს;
ლ) ამტკიცებს სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამის შემუშავებისა და
განხორციელების წესს;
მ) ამტკიცებს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესსა და
პირობებს, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესსა და პირობებს
და სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხვის წესსა და პირობებს;
ნ) ამტკიცებს პროფესიული მომზადების პროგრამასა და პროფესიული
გადამზადების პროგრამაზე ჩარიცხვის წესსა და პირობებს;
ო) ამტკიცებს პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტისა და
მისი დანართის ფორმებს, აგრეთვე ასოცირებული ხარისხის დამადასტურებელი
დიპლომისა და დიპლომის დანართის ფორმებს;
პ) ამტკიცებს პროფესიული სტუდენტის მობილობის წესს;
ჟ) ამტკიცებს პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტს;
რ) ამტკიცებს პროფესიული განათლების მასწავლებლის ეთიკის კოდექსს;
ს) ამტკიცებს პროფესიული განათლების მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების,
პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის წესსა და პირობებს;

ტ) ამტკიცებს სახელმწიფოს მიერ ან მისი მონაწილეობით დაფუძნებულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიული განათლების მასწავლებლის შრომის
ანაზღაურების გაცემის წესსა და პირობებს;
უ)
შეიმუშავებს
პირის
სპეციალური
საგანმანათლებლო
საჭიროების
იდენტიფიკაციისა და ინკლუზიური პროფესიული განათლების განხორციელების წესსა
და პირობებს;
ფ) ამტკიცებს იმ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის
სწავლის შედეგების დადასტურების წესს, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი
განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. სამინისტრო უფლებამოსილია ამ
ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული
წესით
დაადგინოს
საქართველოს
ზოგადი
ადმინისტრაციული
კოდექსით
გათვალისწინებულისგან
განსხვავებული
ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენისა და განხილვის ვადები და წესი;
ქ)
ამტკიცებს
ფორმალურ
განათლებაში
პროფესიული
ორიენტაციის,
კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის სტრატეგიას;
ღ) ამტკიცებს პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის
შექმნისა და ადმინისტრირების წესსა და პირობებს;
ყ)
ახორციელებს
საქართველოს
კანონმდებლობით
განსაზღვრულ
სხვა
უფლებამოსილებებს.
2. სამინისტრო პროფესიული განათლების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო
პოლიტიკის განხორციელების მიზნით ქმნის იურიდიულ პირებს.
3. სამინისტრო უფლებამოსილია პროფესიული განათლების პოპულარიზაციისა და
განვითარებისათვის მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში კერძო, საჯარო და
სამოქალაქო სექტორებისათვის გამოყოს დაფინანსება.
4. სამინისტრო უფლებამოსილია განსაზღვროს ამ კანონის 21-ე მუხლითა და ამ
მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტების შემუშავებისა
და სამინისტროსათვის წარდგენის უფლებამოსილების მქონე, სამინისტროს სისტემაში
შემავალი იურიდიული პირი/იურიდიული პირები.
თავი IV. კოლეჯის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები
მუხლი 23. კოლეჯის დაფუძნება, მის მიერ სტატუსის მოპოვება და
საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება
1. კოლეჯი ფუძნდება და საქმიანობას ახორციელებს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის ან კერძო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით.
2. საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო უფლებამოსილია
პროფესიული
საგანმანათლებლო
საქმიანობის
განხორციელების
მიზნით,
სამინისტროსთან შეთანხმებით დააფუძნოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ან
კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი.
3.
მუნიციპალიტეტი
უფლებამოსილია
პროფესიული
საგანმანათლებლო
საქმიანობის განხორციელების მიზნით, სამინისტროსთან შეთანხმებით, საქართველოს
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად

დააფუძნოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ან კერძო სამართლის არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირი.
4. ამ კანონით განსაზღვრული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, მოკლე
ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის ან სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამის
განხორციელების უფლება აქვს ავტორიზაციის მქონე იურიდიულ პირს − კოლეჯს.
კოლეჯი უფლებამოსილია დამატებითი უფლების მოპოვების გარეშე განახორციელოს
პროფესიული მომზადების პროგრამა ან/და პროფესიული გადამზადების პროგრამა იმ
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო
პროგრამის ფარგლებში, რომლის განხორციელების უფლებაც მას ავტორიზაციის შედეგად
აქვს მოპოვებული.
5. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება უფლებამოსილია დამოუკიდებელი
იურიდიული პირის შექმნის გარეშე განახორციელოს მხოლოდ საბაზო პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა, საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა,
სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამა, პროფესიული მომზადების პროგრამა ან/და
პროფესიული გადამზადების პროგრამა.
6. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უფლებამოსილია დამოუკიდებელი
იურიდიული პირის შექმნის გარეშე განახორციელოს ნებისმიერი სახის პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამა, სახელმწიფო
ენაში მომზადების პროგრამა, პროფესიული მომზადების პროგრამა ან/და პროფესიული
გადამზადების პროგრამა.
7. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უფლებამოსილია პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის ან/და მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის
განხორციელების მიზნით დააფუძნოს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირი.
8. კერძო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით არსებულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებაზე
(გარდა
სახელმწიფოს
მონაწილეობით
დაფუძნებული
საგანმანათლებლო დაწესებულებისა), მისი შინაარსის გათვალისწინებით, არ ვრცელდება
ამ კანონის X თავი.
მუხლი 24. კოლეჯების შერწყმა, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
კოლეჯების შერწყმას, რეორგანიზაციასა და ლიკვიდაციას საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი
წესით
ახორციელებს/ახორციელებენ
მათი
დამფუძნებელი/დამფუძნებლები.
თავი V. კოლეჯის მართვა
მუხლი 25. კოლეჯის მართვის პრინციპები და კოლეჯის ვალდებულებები
1. კოლეჯის მართვა ხორციელდება საჯაროობისა და გამჭვირვალობის პრინციპების
საფუძველზე.
2. კოლეჯი ვალდებულია:

ა) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო
პროგრამის
შემუშავებისა
და
განხორციელების
პროცესში
ითანამშრომლოს
დამსაქმებლებთან ან/და დამსაქმებელთა გაერთიანებებთან;
ბ)
უზრუნველყოს
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
განვითარებასთან
დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში პროფესიულ სტუდენტთა,
მსმენელთა, პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და სოციალური პარტნიორების
მონაწილეობა;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოს მიღებული
გადაწყვეტილებების დაინტერესებულ პირთათვის ხელმისაწვდომობა;
დ) უზრუნველყოს პროფესიულ სტუდენტთა და მსმენელთა მიერ საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებებით თანასწორად სარგებლობა;
ე) პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის და მოდულის/მოდულების
შემუშავების, განვითარებისა და დამტკიცების წესის შესაბამისად პროფესიული
საგანმანათლებლო სტანდარტის გაუქმების ან პროფესიული საგანმანათლებლო
სტანდარტიდან ერთ-ერთი კვალიფიკაციის ამოღების შემთხვევაში, აგრეთვე პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შემთხვევაში წერილობით შეატყობინოს ეს
პროფესიულ სტუდენტს და განუმარტოს მას ამ კანონის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტით
გათვალისწინებული უფლება;
ვ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოს სასწავლო დროს
კოლეჯის ტერიტორიაზე ჯანმრთელობისათვის, სიცოცხლისა და საკუთრებისათვის
უსაფრთხო გარემოს შექმნა;
ზ) შექმნას სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისათვის საჭირო ყველა პირობა;
თ) სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას და განხორციელებისას გაითვალისწინოს
მოზარდთა და ზრდასრულთა საგანმანათლებლო საჭიროებები;
ი) ფორმალურ განათლებაში პროფესიული ორიენტაციის, კონსულტირებისა და
კარიერის
დაგეგმვის
სისტემის
ფარგლებში
უზრუნველყოს
საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება;
კ) შექმნას ინკლუზიური პროფესიული განათლების განხორციელების პირობები;
საჭიროების შემთხვევაში, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
პროფესიული სტუდენტისა და მსმენელისათვის შეიმუშაოს ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმა, რომლის შესაბამისადაც განხორციელდება პროფესიული სტუდენტისა და
მსმენელის სწავლება, სოციალური ადაპტაცია და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
ინტეგრაცია;
ლ) უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ კოლეჯის წესდებით
განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულება.
3. კოლეჯის მართვის ორგანოები, მათი არჩევის/დანიშვნის წესი, მათთვის
წასაყენებელი მოთხოვნები, მათი უფლებამოსილებები და საქმიანობის წესი
განისაზღვრება კოლეჯის წესდებით.
4. კოლეჯი უფლებამოსილია უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის
დაცვის მიზნით საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან – საგანმანათლებლო
დაწესებულების მანდატურის სამსახურთან დადოს უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი
წესრიგის დაცვის მომსახურების ხელშეკრულება.

თავი VI. ავტორიზაცია და პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის
განხორციელების უფლების მოპოვება
მუხლი 26. ავტორიზაცია
1. ავტორიზაციის შედეგად იურიდიული პირი მოიპოვებს კოლეჯის სტატუსს და
უფლებამოსილია გასცეს:
ა) სახელმწიფოს მიერ აღიარებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი −
დიპლომი;
ბ) სახელმწიფოს მიერ აღიარებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი −
სერტიფიკატი პროფესიული მომზადების პროგრამისთვის ან/და პროფესიული
გადამზადების პროგრამისთვის, რომელსაც იმ პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს,
რომლის განხორციელების უფლებაც მას ავტორიზაციის შედეგად აქვს მოპოვებული.
2. კოლეჯების ავტორიზაციის სტანდარტები ეხება:
ა) კოლეჯის მისიას და სტრატეგიულ განვითარებას;
ბ) საგანმანათლებლო პროგრამებს;
გ) პროფესიულ სტუდენტებს და მათი მხარდაჭერის ღონისძიებებს;
დ) ადამიანურ რესურსებს;
ე) მატერიალურ, საინფორმაციო და ფინანსურ რესურსებს.
3. კოლეჯი უფლებამოსილია განახორციელოს მხოლოდ საავტორიზაციო
განაცხადში მითითებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა და მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამა, აგრეთვე ის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა და
მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლებიც მან ავტორიზაციის მოქმედების
პერიოდში საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების თაობაზე განაცხადით დაიმატა.
4. კოლეჯი უფლებამოსილია დამატებითი ავტორიზაციის გარეშე განახორციელოს
პროფესიული მომზადების პროგრამა ან/და პროფესიული გადამზადების პროგრამა იმ
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, რომლის განხორციელების
უფლებაც მას ავტორიზაციის შედეგად აქვს მოპოვებული.
მუხლი 27. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვება
1.
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულება
საბაზო
პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამისა და საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
განხორციელების უფლებას, ხოლო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება −
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისა და მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო
პროგრამის განხორციელების უფლებას მოიპოვებს საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის დებულებით დადგენილი წესით.
2.
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
განმახორციელებელი
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულება
უფლებამოსილია
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებით დადგენილი წესით, ავტორიზაციის

მოქმედების პერიოდში დაიმატოს საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები
და საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, ხოლო უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულება − პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და
მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამები.
3.
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულება/უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება უფლებამოსილია დამატებითი ავტორიზაციის გარეშე განახორციელოს
პროფესიული მომზადების პროგრამა ან/და პროფესიული გადამზადების პროგრამა იმ
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, რომლის განხორციელების
უფლებაც მას ავტორიზაციის შედეგად აქვს მოპოვებული.
თავი VII. პროფესიული განათლების მასწავლებელი
მუხლი 28. პროფესიული განათლების მასწავლებელი
1. პროფესიული განათლების მასწავლებელი არის პირი, რომელიც სასწავლო
პროცესს წარმართავს პროფესიული განათლების ფარგლებში.
2. პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ საქმიანობის დაწყება, მისი
პროფესიული განვითარება და კარიერული წინსვლა ხდება პროფესიული განათლების
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული
წინსვლის წესისა და პირობების შესაბამისად.
3. პროფესიული განათლების მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული
განვითარებისა და კარიერული წინსვლის წესი და პირობები განსაზღვრავს:
ა) პროფესიული განათლების მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების წესსა და
პირობებს;
ბ) პროფესიული განათლების მასწავლებლის სახეებს;
გ) პროფესიული განათლების მასწავლებლის შეფასების კრიტერიუმებსა და წესს;
დ) პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებასა და
კარიერულ წინსვლასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.
თავი VIII. პროფესიული სტუდენტი და მსმენელი
მუხლი 29. პროფესიული სტუდენტისა და მსმენელის უფლებები
1. პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს:
ა) მიიღოს ხარისხიანი პროფესიული განათლება;
ბ)
საქართველოს კანონმდებლობითა
და
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების/იურიდიული პირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილი წესით
ისარგებლოს მისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, საინფორმაციო საშუალებებით,
ბიბლიოთეკითა და სხვა სასწავლო რესურსებით;
გ) საკუთარი ინტერესების შესაბამისად თავისუფლად დააფუძნოს პროფესიული და
სხვა სტუდენტური ორგანიზაციები ან/და გაერთიანდეს მათში;
დ) განახორციელოს მისთვის ამ კანონითა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო
და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

2. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით ისარგებლოს პროფესიული სტუდენტის მობილობის უფლებით.
3. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, პროფესიული საგანმანათლებლო
სტანდარტის და მოდულის/მოდულების შემუშავების, განვითარებისა და დამტკიცების
წესის შესაბამისად პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის გაუქმების ან
პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტიდან ერთ-ერთი კვალიფიკაციის ამოღების
შემთხვევაში, აგრეთვე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შემთხვევაში დაასრულოს სწავლა იმ პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამაზე,
რომელზედაც სწავლობს, ან ისარგებლოს პროფესიული სტუდენტის მობილობის
უფლებით.
4. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიმართ დისციპლინური წარმოება
დისციპლინური გადაცდომის თანაზომიერი უნდა იყოს. იგი შეიძლება განხორციელდეს
მხოლოდ საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით/იურიდიული პირის მიერ
დადგენილი
წესით
ან/და
შინაგანაწესით
განსაზღვრულ
შემთხვევებში
და
გათვალისწინებული წესით.
5. პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს, სასამართლოში გაასაჩივროს
საგანმანათლებლო დაწესებულების/იურიდიული პირის მიერ მის მიმართ მიღებული
გადაწყვეტილება.
თავი IX. პროფესიული განათლების, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამისა და
სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამის დაფინანსება და საგანმანათლებლო
დაწესებულების ეკონომიკური საქმიანობა
მუხლი 30. პროფესიული განათლების, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო
პროგრამისა და სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამის დაფინანსება
1. პროფესიული განათლების, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამისა და
სახელმწიფო
ენაში
მომზადების
პროგრამის
დაფინანსებას
საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამისად
ახორციელებენ
საქართველოს
სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოები, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების
განათლების სფეროში უფლებამოსილი სამინისტროები და მუნიციპალიტეტები.
პროფესიული განათლების, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამისა და
სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამის დაფინანსება საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად შეიძლება განახორციელონ აგრეთვე სხვა უწყებებმა და ორგანიზაციებმა.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ორგანოები საქართველოს
მთავრობის მიერ დადგენილი წესით უზრუნველყოფენ პროფესიული განათლების, მოკლე
ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამისა და სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამის
დაფინანსებას
სახელმწიფოს
მიერ
ან
მისი
მონაწილეობით
დაფუძნებულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, აგრეთვე კერძო სამართლის იურიდიულ პირში −
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სახელმწიფო პოლიტიკისა და პრიორიტეტების
შესაბამისად.

3. სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კოლეჯის შემოსულობები და გადასახდელები
მის ბიუჯეტში აისახება. კოლეჯს სახელმწიფო ხაზინაში გახსნილი აქვს ანგარიში და აქვს
ბეჭედი.
4. სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული საგანმანათლებლო დაწესებულება
შესაძლებელია დაფინანსდეს საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
წყაროებიდან.
5. პროფესიული განათლების, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამისა და
სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამის დაფინანსება შეიძლება განახორციელონ
ფიზიკურმა პირებმა და კერძო სამართლის იურიდიულმა პირებმა.
მუხლი 31. საგანმანათლებლო დაწესებულების ეკონომიკური საქმიანობა
1. სახელმწიფოს მიერ ან მისი მონაწილეობით დაფუძნებული საგანმანათლებლო
დაწესებულება უფლებამოსილია განახორციელოს ეკონომიკური საქმიანობა, მათ შორის,
სასწავლო პროცესში შექმნილი პროდუქციის რეალიზაცია/ანაზღაურებადი მომსახურების
გაწევა, აგრეთვე მოიზიდოს საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული ფინანსური
სახსრები, მათ შორის, მიიღოს შემოსავალი ისეთი ეკონომიკური საქმიანობიდან, რომელიც
ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სახიფათო არ არის და სწავლების ხარისხზე
უარყოფითად არ მოქმედებს.
2. სახელმწიფოს მიერ ან მისი მონაწილეობით დაფუძნებული საგანმანათლებლო
დაწესებულების მიერ განხორციელებული ეკონომიკური საქმიანობის მიზანი უნდა იყოს
მხოლოდ მისი ეკონომიკური მდგრადობა, სასწავლო პროცესის განვითარება, სასწავლო
პროცესის დასაფინანსებლად დამატებითი სახსრების მოპოვება და შექმნილი
პროდუქციის/გაწეული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.
3.
სასწავლო
პროცესში
შექმნილი
საქონლის/გაწეული
მომსახურების
რეალიზაციიდან და დამხმარე ხასიათის ეკონომიკური საქმიანობიდან მოზიდული
სახსრები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა მოხმარდეს მხოლოდ
საგანმანათლებლო დაწესებულების მიზნების მიღწევას და მისი ფუნქციების შესრულებას.
მუხლი 32. კოლეჯის მიერ სხვა იურიდიული პირის დაფუძნება
1. კოლეჯი უფლებამოსილია ამ კოლეჯის წესდებით განსაზღვრული მიზნების
მისაღწევად
დააფუძნოს
სამეწარმეო
იურიდიული
პირი
ან
არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირი. სახელმწიფოს მიერ ან მისი მონაწილეობით
დაფუძნებული კოლეჯის მიერ სამეწარმეო იურიდიული პირის ან არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის დაფუძნების შემთხვევაში კოლეჯი უნდა
ფლობდეს არანაკლებ 50%-იან წილს/აქციებს.
2. სახელმწიფოს მიერ ან მისი მონაწილეობით დაფუძნებული კოლეჯის მიერ ამ
მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების განხორციელება
უნდა შეთანხმდეს მის დამფუძნებელ ორგანოსთან/ორგანოებთან.
თავი X. სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კოლეჯის სახელმწიფო კონტროლი, ქონება,
ანგარიშგება და ბუღალტრული აღრიცხვა

მუხლი 33. კოლეჯის სახელმწიფო კონტროლი
1. სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კოლეჯის სახელმწიფო კონტროლს
ახორციელებს შესაბამისი დამფუძნებელი ორგანო.
2. სახელმწიფო კონტროლი გულისხმობს კოლეჯის მიერ განხორციელებული
საქმიანობის კანონიერების (საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების და
სახელმწიფო
კონტროლის
განმახორციელებელი
ორგანოს
ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტების
შესრულების),
მიზანშეწონილობის,
ეფექტიანობისა და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის ზედამხედველობას.
3. კოლეჯი სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოს წარუდგენს
გასული წლის საქმიანობის ანგარიშს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების
შესრულებისა და სასწავლო პროცესის შესახებ. ამ ანგარიშის წარდგენის ფორმებსა და
ვადებს
ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტით
ადგენს
სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანო.
4. სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების მიზნით შესაბამისი ორგანო
უფლებამოსილია მოითხოვოს მასალებისა და ინფორმაციის წარდგენა ან იგი ადგილზე
შეისწავლის კოლეჯის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების და
სახელმწიფო
კონტროლის
განმახორციელებელი
ორგანოს
ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შესრულებას.
მუხლი 34. კოლეჯის ქონება
1. კოლეჯის დაფუძნებისას სახელმწიფო მას საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით გადასცემს შესაბამის ქონებას.
2. კოლეჯის სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობანი და მათი შესაბამისი
მიწის ფართობი სახელმწიფო საკუთრებაა.
3. კოლეჯი მისთვის სახელმწიფოს მიერ გადაცემულ ქონებას განკარგავს
სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს თანხმობის საფუძველზე,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
4. სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს თანხმობის
საფუძველზე კოლეჯი უფლებამოსილია ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული
შემოსავლით შეძენილი ქონება მის მიერ დაფუძნებულ სამეწარმეო იურიდიულ პირს ან
არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს უსასყიდლოდ ან სასყიდლით,
სარგებლობის უფლებით გადასცეს. სამეწარმეო იურიდიული პირის ან არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონება,
რომელიც მას ამ მუხლით დადგენილი წესით გადაეცა, ლიკვიდაციის დასრულების
შემდეგ სრულად უბრუნდება შესაბამის კოლეჯს.
5. სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კოლეჯის ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი
ქონება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სრულად უბრუნდება სახელმწიფოს.
მუხლი 35. კოლეჯის ანგარიშგება
კოლეჯის ანგარიშგების წესი განისაზღვრება კოლეჯის წესდებით.
თავი XI. პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

მუხლი 36. პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
1. პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში აისახება
ინფორმაცია საგანმანათლებლო დაწესებულებების, შესაბამისი საგანმანათლებლო
პროგრამების, საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალისა და
პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე/ჩარიცხული პირების პერსონალური მონაცემების
შესახებ (მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში −
მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მონაცემები), აგრეთვე საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ინფორმაცია.
2. სამინისტროს მიერ მონაცემების პროფესიული განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემაში შეგროვებას, შენახვას, დამუშავებას, ანალიზსა და
ადმინისტრირებას „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის
მოთხოვნების დაცვით, დადგენილი წესით უზრუნველყოფს სამინისტროს მიერ
განსაზღვრული მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიული
პირი უფლებამოსილია იმავე პუნქტით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულების
მიზნით მიიღოს და გამოიყენოს სამინისტროს სისტემაში შემავალ სხვა საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირებში არსებული პერსონალური მონაცემები.
მუხლი 37. საგანმანათლებლო დაწესებულების ვალდებულებები და
პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემების
სისწორის პრეზუმფცია
1. საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია შესაბამისი ინფორმაცია
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში შეიტანოს პროფესიული განათლების
მართვის საინფორმაციო სისტემაში.
2. საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ პროფესიული განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემაში შესაბამისი ინფორმაციის დროულად შეუტანლობა შეიძლება
გახდეს პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემებზე
დაყრდნობით განსახორციელებელი სათანადო მოქმედების შეჩერების ან ამ მოქმედების
განხორციელებაზე უარის თქმის საფუძველი.
3. საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლებრივ აქტებში ასახულ
ინფორმაციასა და პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ასახულ
შესაბამის ინფორმაციას შორის განსხვავების არსებობის შემთხვევაში გაითვალისწინება
პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემები.
4.
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ
შემთხვევებში
შესაძლებელია დადგინდეს პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში
შეტანილი ინფორმაციის დადასტურების ფორმები.
მუხლი 38. პასუხისმგებლობა პროფესიული განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემაში შეტანილი ინფორმაციის სისწორისა და
სისრულისათვის

პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში შეტანილი
ინფორმაციის სისწორისა და სისრულისათვის პასუხისმგებელია ამ ინფორმაციის
აღნიშნულ სისტემაში ასახვის ვალდებულების მქონე სუბიექტი.
თავი XII. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები
მუხლი 39. გარდამავალი დებულებები
1. „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის
№4528-Iს კანონის
შესაბამისად ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებები − პროფესიული კოლეჯები და საზოგადოებრივი კოლეჯები ჩაითვალოს
ამ კანონის შესაბამისად მოპოვებული ავტორიზაციის მქონე კოლეჯებად ავტორიზაციის
დარჩენილი ვადით, ხოლო მათი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები −
ავტორიზებული კოლეჯების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებად და შესაბამის
პერიოდში:
ა) მხოლოდ პროფესიული სტანდარტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში კოლეჯი უფლებამოსილია
ამ პროგრამაზე ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტებს სწავლა დაასრულებინოს და
მიანიჭოს აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული კვალიფიკაცია. კოლეჯი
უფლებამოსილი არ არის, ჩარიცხოს ახალი პროფესიული სტუდენტები ამ პროგრამაზე
2019 წლის 1 იანვრიდან;
ბ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე
შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში
კოლეჯი უფლებამოსილია ამ პროგრამაზე ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტებს სწავლა
დაასრულებინოს
და
მიანიჭოს
აღნიშნული
პროგრამით
გათვალისწინებული
კვალიფიკაცია, აგრეთვე ჩარიცხოს ახალი პროფესიული სტუდენტები ამ პროგრამაზე. ამ
ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში გამოიყენება ამ კანონის მე-8 მუხლის მე-5
და მე-6 პუნქტებით გათვალისწინებული მარეგულირებელი ნორმები.
2. „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის
№4528-Iს კანონის შესაბამისად დამტკიცებული პროფესიული სტანდარტი და
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი ჩაითვალოს შესაბამისად
ამ კანონის საფუძველზე შექმნილ პროფესიის სტანდარტად და პროფესიულ
საგანმანათლებლო სტანდარტად ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ შესაბამისი პროფესიის
სტანდარტისა და პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის დამტკიცებამდე. მათ
საფუძველზე ამ კანონის ამოქმედებამდე და მისი ამოქმედების შემდეგ განხორციელებული
ყველა
მოქმედება
ჩაითვალოს
საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამისად
განხორციელებულად.
3.
2017
წლის
1
სექტემბრიდან,
ავტორიზაციის
შესაბამისი
საბჭოს
გადაწყვეტილებით, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის
საფუძველზე შექმნილ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილების შეტანის
შემთხვევაში, რაც გამოწვეულია ამ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო
დოკუმენტის შეცვლით და მასთან აღნიშნული პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის შესაბამისობაში მოყვანით, საგანმანათლებლო დაწესებულებებს მიეცეთ

უფლება, შეცვლილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პარალელურად,
შეცვლამდე არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის
მოქმედების
ვადით
განახორციელონ
აგრეთვე
აღნიშნული
პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა მხოლოდ ამ პროგრამაზე ჩარიცხული პროფესიული
სტუდენტებისათვის და მათ მიერ მიღებული განათლება/მათთვის მინიჭებული
კვალიფიკაცია/მათზე გაცემული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი,
აგრეთვე მათთვის პროფესიული განათლების დაფინანსება ჩაითვალოს საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელებულად.
4. „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის
№4528-Iს
კანონის
შესაბამისად
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
პროგრამაში
ინტეგრირებული ქართული ენის მოდული ჩაითვალოს ამ კანონის შესაბამისად
განხორციელებულ სახელმწიფო ენაში მომზადების მოდულად.
5. 2019 წლის 1 იანვრამდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულება უფლებამოსილია, საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ კანონით გათვალისწინებული დიპლომის ნაცვლად,
გასცეს პროფესიული დიპლომი.
6. „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის
№4528-Iს კანონის შესაბამისად გაცემული პროფესიული განათლების დამადასტურებელი
დოკუმენტების, აგრეთვე იმავე კანონით დადგენილი წესით გათანაბრებული
პროფესიული
განათლების
დამადასტურებელი
დოკუმენტების
ამ
კანონით
გათვალისწინებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტებთან
გათანაბრების წესსა და პირობებს ამტკიცებს სამინისტრო.
7. პროფესიულ სტუდენტებს, რომლებიც 2019 წლის 1 მაისამდე ჩაირიცხნენ იმ
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი
განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, უფლება აქვთ, სამინისტროს მიერ
დადგენილი წესით დაადასტურონ ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის
შედეგების მიღწევა. ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების
მიღწევის დადასტურების შემთხვევაში ამ პუნქტით გათვალისწინებულ პროფესიულ
სტუდენტებზე გაცემული პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი
ჩაითვალოს
სრული
ზოგადი
განათლების
დამადასტურებელ
დოკუმენტთან
გათანაბრებულ დოკუმენტად. სამინისტრო უფლებამოსილია დააფინანსოს ის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი
განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები.
8. სამინისტრომ 2019 წლის 1 მაისიდან უზრუნველყოს ამ კანონის მე-9 მუხლის მე-3
პუნქტით გათვალისწინებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვა.
9. სამინისტრომ ამ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში უზრუნველყოს
სამინისტროს მიერ დაფუძნებული კოლეჯების ხელმძღვანელთა კონკურსის წესით
დანიშვნა. ამ პუნქტის შესაბამისად სამინისტროს მიერ დაფუძნებული კოლეჯების
ხელმძღვანელთა დანიშვნა იწვევს ამ კანონის ამოქმედებამდე დანიშნული სამინისტროს
მიერ დაფუძნებული კოლეჯების დირექტორებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტას.

10. საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრი არის პროფესიული განათლების
მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა წყარო. ამ კანონის ამოქმედებამდე
საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში არსებული ინფორმაცია ჩაითვალოს
პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ასახულ ინფორმაციად.
11. სამინისტროს მიერ განსაზღვრულმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირებმა
ამ კანონის ამოქმედებიდან 1 წლის ვადაში უზრუნველყონ საგანმანათლებლო
დაწესებულებების რეესტრში არსებული ინფორმაციის პროფესიული განათლების
მართვის საინფორმაციო სისტემაში ასახვისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.
12. საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესი ინარჩუნებს
სამართლებრივ ძალას პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის
შექმნისა და ადმინისტრირების წესისა და პირობების ამოქმედებამდე და ამ მუხლის მე-11
პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასრულებამდე.
13. ამ მუხლის მე-11 პუნქტით გათვალისწინებულ პერიოდში საგანმანათლებლო
დაწესებულებების რეესტრის წარმოება ხდება საგანმანათლებლო დაწესებულებების
რეესტრის წარმოების წესის შესაბამისად და საგანმანათლებლო დაწესებულებების
რეესტრის საფუძველზე განხორციელებული მოქმედებები ითვლება საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელებულად.
14. „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის
№4528-Iს კანონის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები,
აგრეთვე მათ საფუძველზე ამ კანონის ამოქმედებამდე და ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ
განხორციელებული ქმედებები ინარჩუნებს სამართლებრივ ძალას ამ კანონის საფუძველზე
შესაბამისი აქტების გამოცემამდე.
15. სამინისტრომ და სამინისტროს წარდგინებით საქართველოს მთავრობამ ამ
კანონის ამოქმედებიდან 2 წლის ვადაში უზრუნველყონ ამ კანონიდან გამომდინარე
შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, შესაბამისად, გამოცემა და მიღება და
სათანადო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ამ კანონთან შესაბამისობა.
მუხლი 40. ძალადაკარგული ნორმატიული აქტი და კანონის ამოქმედება
1. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „პროფესიული
განათლების შესახებ“ საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის კანონი (საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნე, №15, 23.04.2007, მუხ. 117).
2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი
ქუთაისი,
20 სექტემბერი 2018 წ.
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