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ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული 

სწავლის შედეგების აღიარების წესი 

 

 

მუხლი 1. რეგულირების სფერო 

ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესი 

ადგენს საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების 

აღიარების წესსა და პროცედურას, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზნებისათვის. 

 

მუხლი 2. ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის 

შედეგების აღიარების მიზანი 

ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების 

(შემდგომში – ფორმალური განათლების აღიარება) მიზანია მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში სწავლის ხელშეწყობა, რაც გამოიხატება სახელმწიფოს მიერ აღიარებული 

სერტიფიკატით, უმაღლესი ან პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო 

დოკუმენტით - დიპლომით ან ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო 

დოკუმენტით დადასტურებული სწავლის შედეგების აღიარებით პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისათვის. 
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მუხლი 3. ფორმალური განათლების აღიარების საფუძველი 

1. ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება 

ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის 2020 წლის 28 დეკემბრის  N121/ნ, ბრძანებით  ,,ფორმალური განათლების 

ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ’’  

დადგენილი წესით;        

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. 

3. ფორმალური განათლების აღიარების მსურველი (შემდგომში – განმცხადებელი) 

უფლებამოსილია, მოითხოვოს ფორმალური განათლების აღიარება, მხოლოდ მის მიერ 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 

მოპოვების შემდეგ. 

 

მუხლი  4. პროფესიული სტუდენტის მიერ განცხადების  წარდგენა 

1. ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების 

მიზნით, პროფესიული სტუდენტი სტატუსის მინიჭებიდან ხუთი სამუშაო დღის ვადაში 

განცხადებით მიმართავს კოლეჯის დირექტორს. 

2. პროფესიული სტუდენტის მიერ კოლეჯისთვის წერილობითი ფორმით  წარდგენილი 

განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: 

ა) კოლეჯის სახელწოდებას;  

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

გ) განმცხადებლის ელექტრონული ფოსტის მისამართს; 

დ) განმცხადებლის ტელეფონის ნომერს; 

ე) განცხადების შევსების ადგილსა და თარიღს; 
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ვ) მოთხოვნას, კერძოდ, მითითებას იმ სწავლის შედეგზე/შედეგებზე, რომლის აღიარებასაც 

ითხოვს განმცხადებელი; 

ზ) განმცხადებლის ხელმოწერას; 

თ) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას. 

3. განცხადებას უნდა ერთვოდეს: 

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 იმ შემთხვევისა, როდესაც 

მოცემული სწავლის შედეგი მიღწეულ იქნა შპს ბარაკონის მიერ განხორციელებული 

ფორმალური განათლების ფარგლებში. 

4. განცხადებას შესაძლებელია ერთვოდეს 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 იმ შემთხვევისა, 

როდესაც მოცემული სწავლის შედეგი მიღწეულ იქნა შპს ბარაკონის მიერ 

განხორციელებული ფორმალური განათლების ფარგლებში. 

5. კოლეჯი 3 სამუშაო დღის ვადაში ამოწმებს განცხადების შესაბამისობას მოთხოვნებთან. 

თუ განმცხადებელი კოლეჯს 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. ამ პერიოდის განმავლობაში 

განცხადების განხილვის ვადის დინება შეჩერებულად ითვლება. 

6. თუ კოლეჯის მიერ დადგენილ ვადაში განმცხადებელი არ წარადგენს შესაბამის 

დოკუმენტს, კოლეჯის დირექტორი უფლებამოსილია  გამოსცეს  ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი განცხადების განუხილველად დატოვების 

შესახებ. 

7. თუ განმცხადებელს, კოლეჯის მიერ ერთხელ ეთქვა უარი კონკრეტული სწავლის 

შედეგების აღიარებაზე, კონკრეტული პროგრამის მიზნებისათვის, კოლეჯის დირექტორი 
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უფლებამოსილია  გამოსცეს  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი 

განცხადების განუხილველად დატოვების შესახებ. 

 

მუხლი 5. კომისიის მიერ განცხადებისა და დოკუმენტაციის განხილვა/ 

შეფასება 

1. პროფესიული სტუდენტის განცხადების წარმოებაში მიღებიდან სამი სამუშაო დღის 

ვადაში კოლეჯის დირექტორი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით ქმნის კომისიას, 

რომელიც ახორციელებს პროფესიული სტუდენტის განცხადებისა და თანდართული 

დოკუმენტაციის განხილვას/შეფასებას.  

2. კომისიის წევრთა რაოდენობას, რომელიც შედგება არანაკლებ სამი და არაუმეტეს ხუთი 

წევრისგან, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განსაზღვრავს კოლეჯის დირექტორი.  

3. კომისიის შემადგენლობაში შედიან შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის კოორდინატორი/განმახორციელებელი პირები/დარგის სპეციალისტები, 

რომლებსაც აქვთ სწავლის შედეგების თავსებადობის დადგენის კომპეტენცია და 

ადმინისტრაციის მინიმუმ ერთი წარმომადგენელი.  

4. კომისიის თავმჯდომარეს და მდივანს თავისი შემადგენლობიდან ირჩევენ კომისიის 

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

უმრავლესობა. 

5. კომისიის მიერ გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს დამსწრე 

წევრთა უმრავლესობა. ხმათა თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის 

თავმჯდომარის ხმა. 

6. კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ 

კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი. 

7. კომისიის წევრი ვალდებულია განაცხადოს განმცხადებელთან არსებული ინტერესთა 

კონფლიქტისა და თვითაცილების შესახებ, შესაბამისი საფუძვლის მითითებით. კომისიის 

წევრი თვითაცილებულად/აცილებულად ითვლება კომისიის მიერ შესაბამისი 

გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან. 

8. კომისია უფლებამოსილია ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაციები 

გაიაროს პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ სხვა მხარეებთან. კომისია უზრუნველყოფს 

წარმოდგენილი განაცხადისა და დოკუმენტაციის შესწავლას იმის დასადგენად, არსებობს 

თუ არა აღიარების საფუძვლები. იგი არ არის უფლებამოსილი განმცხადებლის მიერ 

მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურების მიზნით განახორციელოს მისი შეფასება. 
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მუხლი 6. გადაწყვეტილების მიღება  

1. კომისია წარმოდგენილი განცხადებისა და დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ ათი 

სამუშაო დღის ვადაში 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. 

2. 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. 

3. კომისიის გადაწყვეტილება დასაბუთებულია. მასში მითითებულია ის სწავლის შედეგი/ 

შედეგები, რომელთა აღიარებაც განხორციელდა ან რომელთა აღიარებაზეც განმცხადებელს 

ეთქვა უარი შესაბამისი დასაბუთებით. 

4. იმ შემთხვევაში, თუ მოდულით გათვალისწინებული ყველა სწავლის შედეგი არ იქნება 

აღიარებული, პირს მოდულით განსაზღვრული კრედიტი ენიჭება იმ სწავლის შედეგების 

მიღწევის კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურების შემდეგ, რომლებიც არ იქნა 

აღიარებული. 

5. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, კომისია  იღებს  გადაწყვეტილებას  სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი წესის შესაბამისად, პროფესიული  სტუდენტისთვის  ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმის შემუშავების შესახებ. 

6. კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, ორი სამუშაო დღის ვადაში, 

კოლეჯის დირექტორი გამოსცემს შესაბამის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივ აქტს, რომელშიც მიეთითება: 

ა) კოლეჯის 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. 

7. მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია განმცხადებელს მიეწოდება 

ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტის გამოცემიდან ორი სამუშაო დღის ვადაში. 
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8. ფორმალური განათლების აღიარების შედეგები და წარმოებასთან დაკავშირებული 

დოკუმენტაცია ინახება სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ 

წარმოებულ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში. 

 

მუხლი 7. გასაჩივრების წესი 

1. განმცხადებელს უფლება აქვს გაასაჩივროს მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 


