დანართი 2
შემუშავებულია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ
დამტკიცებულია კოლეჯის დირექტორის მიერ ბრძანებით №54/12.08.2021

პროფესიული სტანდარტის საფუძველზე შემუშავებული
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით
გაანგარიშების წესი
თავი I - ზოგადი დებულებები
მუხლი 1. რეგულირების სფერო
1. წინამდებარე წესი არეგულირებს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების,
შეცვლის ან გაუქმების პირობებს, ადგენს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის
ან გაუქმების შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტის შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის
მექანიზმებს, პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების სისტემას.

თავი II - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების,
შეცვლის ან გაუქმების წესი
მუხლი 2. პროფესიული სტანდარტის საფუძველზე პროგრამის შემუშავება, მასში
ცვლილებების შეტანა და დამტკიცება
1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება, მასში ცვლილებების შეტანა ხდება
დირექტორის მოადგილის შუამდგომლობით.
2. დირექტორის მოადგილე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას დასამტკიცებლად
წარუდგენს კოლეჯის დირექტორს.
3. დირექტორი ამტკიცებს პროფესიულ

საგანმანათლებლო

პროგრამას

და

გამოსცემს

ინდივიდუალურ-სამართლებრივ აქტს, რომელშიც მიეთითება პროგრამის შემუშავებისა თუ
ცვლილებების შეტანის საფუძველი.
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მუხლი 3. პროფესიული სტანდარტის საფუძველზე პროგრამის სილაბუსის შემუშავება
1. სასწავლო კურსის სილაბუსები შემუშავებულია შემდეგი ჩამონათვალის შესაბამისად:
ა) სასწავლო კურსის დასახელება/სახელწოდება;
ბ) სასწავლო კურსის მოცულობა, ხანგრძლივობა;
გ) კრედიტის რაოდენობა;
დ) საათების განაწილება სტუდენტის დატვირთვის შესაბამისად/საკონტაქტო საათების
რაოდენობა;
ე) პროფესიული მასწავლებელი (ლექტორი);
ვ) კურსზე დაშვების წინაპირობები;
ზ) სასწავლო კურსის ფორმატი და მეთოდი;
თ) სასწავლო კურსის მიზანი;
ი) სწავლის შედეგები და კომპეტენციები;
კ) შეფასების წესი;
ლ) ლიტერატურა და სხვა რესურსები;
მ) სასწავლო კურსის შინაარსი/თემატიკა კვირების მიხედვით.
2. შესაძლებელია სილაბუსი მოიცავდეს სხვა დამატებით ინფორმაციას სასწავლო კურსის
ფარგლებში.

მუხლი 4. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლა ან გაუქმება
1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში კოლეჯი
ახორციელებს პროფესიული სტუდენტის შემდგომი განათლებისთვის საჭირო კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ ღონისძიებებს.
2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში, კოლეჯი
უზრუნველყოფს პროფესიული სტუდენტებისთვის
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას
კოლეჯში არსებულ თავსებად პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, შეცვლილი ან
გაუქმებული პროგრამის ფარგლებში მიღებული კრედიტების გათვალისწინებით.
3. თუ კოლეჯში არ ხორციელდება გაუქმებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამასთან
თავსებადი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, იგი ადასტურებს სწავლის პერიოდში
პროფესიული სტუდენტის/სტუდენტების მიერ მიღებულ კრედიტებს ცალკეულ საგნებში და
უზრუნველყოფს პროფესიული სტუდენტების სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
მობილობით გადასვლას.
4. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტებს აქვთ
შესაძლებლობა პროგრამა დაასრულონ მილევად რეჟიმში.
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თავი III - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით
გაანგარიშების წესი
მუხლი 5. პროფესიული სტანდარტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესი
1. სწავლა მიმდინარეობს კოლეჯის მიერ შემუშავებული და დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით.
2. სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარება და შესაბამისი კვალიფიკაცის მინიჭება
ხდება მხოლოდ პროფესიული სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების და
ამ პროგრამის შესაბამისი კრედიტების დაგროვების შემთხვევაში.
3. პროფესიულ სტუდენტს კრედიტი ენიჭება კოლეჯის
პროგრამებით

გათვალისწინებულ

დისციპლინებში მიღებული ქულებით.
4. თეორიულ, ლაბორატორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე პროფესიული სტუდენტის მიერ
სასწავლო მასალის ათვისების და გამოყენების უნარის შემოწმების საბოლოო ფორმაა გამოცდა.
გამოცდის სახეს განსაზღვრავს პროფესიული განათლების მასწავლებელი.
5. პროფესიული სტუდენტის შეფასება ხორციელდება შესაბამისი დისციპლინის

სილაბუსის

მოთხოვნების მიხედვით. კოლეჯი უზრუნველყოფს პროფესიული სტუდენტისთვის პროგრამების და
სილაბუსების გაცნობას.
6. იმ პროფესიულ სტუდენტებს, რომლებსაც გამონაკლისის სახით ნებადართული აქვთ სწავლების
საერთო ვადის ფარგლებში ისწავლონ ინდივიდუალური გრაფიკით, გამოცდების ჩაბარება
შეუძლიათ პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ დადგენილ ვადებში.
7. გამოცდაზე დაშვების წინაპირობას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) განსაზღვრავს პროფესიული
განათლების მასწავლებელი და მიუთითებს სილაბუსში.
8. გამოცდის თარიღს ყოველ კონკრეტულ სასწავლო კურსში ადგენს მასწავლებელი დირექციასთან
შეთანხმებით და აცნობებს პროფესიულ სტუდენტებს გამოცდის დაწყებამდე სულ მცირე 10 დღით
ადრე.
9. გამოცდები ტარდება ზეპირად, წერილობით, ტესტების სახით ან კომბინირებულად. გამოცდის
ჩატარების ფორმას განსაზღვრავს პროფესიული განათლების მასწავლებელი და მიუთითებს
სილაბუსში.
10. საგამოცდო საკითხები შეესაბამება დისციპლინის სილაბუსს, რომელსაც ეცნობა პროფესიული
სტუდენტი.
11. გამოცდას იბარებს სასწავლო კურსის პროფესიული განათლების მასწავლებელი.
12. დაუშვებელია გამოცდებზე უცხო პირთა დასწრება.
13. ყველა დისციპლინაში ცოდნის შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით, შემდეგი სახით:
ხუთი სახის დადებითი შეფასება:
(A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
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(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51–60%;
ორი სახის უარყოფითი შეფასება:
(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
13.1 ქულები განაწილდება შემდეგი სახით:
ა) თუ დასკვნით გამოცდაზე პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღებული ქულა არის 50%-ზე
ნაკლები, ის არ ერთვება საერთო შეფასების სისტემაში. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს,
გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში,
არანაკლებ 10 დღეში.
ბ) პროფესიულ სტუდენტს კრედიტი მიენიჭება ქულების 51%-დან 100%-მდე დაგროვების
შემთხვევაში.
გ) ქულების 41%-დან 50%-მდე დაგროვების შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტი განმეორებით
აბარებს გამოცდას.
დ) 40%-ზე ნაკლები ქულის დაგროვების შემთხვევაში პროფესიულმა სტუდენტმა განმეორებით უნდა
გაიაროს სასწავლო კურსი.
14. დასკვნით გამოცდაზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში:
14.1. საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა
წარმოადგინოს სათანადო საბუთი, რის შემდეგაც მას ეძლევა უფლება განმეორებით გავიდეს
გამოცდაზე არანაკლებ 10 დღეში. გამოცდის თარიღს ნიშნავს პროფესიული განათლების
მასწავლებელი დირექციასთან შეთანხმებით.
14.2. არასაპატიო მიზეზით დასკვნით გამოცდაზე გამოუცხადებლობა ითვალისწინებს ჯარიმას.
ჯარიმის ოდენობა განისაზღვრება ამავე მუხლის 17-ე პუნქტის შესაბამისად საგნისთვის მინიჭებული
კრედიტების გათვალისწინებით. ჯარიმის გადახდის შემდეგ ინიშნება განმეორებითი გამოცდა 10
დღის ვადაში. ჯარიმის გადახდის და განმეორებით გამოცდაზე გასვლის ვადა არ უნდა
აღემატებოდეს 30 კალენდარულ დღეს. პროფესიული სტუდენტი, რომელიც არ დაფარავს
ჯარიმას გათვალისწინებულ ვადებში არ დაიშვება გამოცდაზე.
15. საგამოცდო უწყისები ინახება დირექტორის მოადგილესთან. ათდღიანი ვადის გასვლის შემდეგ
უწყისები იხურება.
16. პროფესიული სტუდენტი, რომელიც გამოცდაზე მიიღებს შეფასებას (FX ) - ვერ ჩააბარა, დამატებით
გამოცდაზე დაიშვება ინდივიდუალური უწყისით მხოლოდ აღნიშნული გამოცდის ჩატარებისთვის
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დანართი 2
შემუშავებულია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ
დამტკიცებულია კოლეჯის დირექტორის მიერ ბრძანებით №54/12.08.2021

დადგენილი თანხის გადახდის შემდეგ, თანხის ოდენობა განისაზღვრება ამავე მუხლის 17-ე პუნქტის
შესაბამისად საგნისთვის მინიჭებული კრედიტების გათვალისწინებით.
17. არასაპატიო მიზეზით გაცდენილი გამოცდისთვის დაკისრებული ჯარიმის და განმეორებითი
გამოცდის საფასური შეადგენს ყოველ ერთ კრედიტზე 10 ლარს.
18. ცალკეულ შემთხვევებში, თუ პროფესიულ სტუდენტს დამუშავებული აქვს სასწავლო მასალა და
დაფარა სწავლის დადგენილი ღირებულება, მას უფლება ეძლევა ვადაზე ადრე ჩააბაროს
გამოცდები. გამოცდაზე დაშვების საკითხს ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში წყვეტს კოლეჯის
დირექტორი.
19. პროფესიული სტუდენტისათვის პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭების საფუძველია მის მიერ
შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კომპეტენციების ათვისება,
რაც დასტურდება შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ყველა კომპონენტში
დადებითი შეფასების მიღებით ან/და კრედიტების აღიარებით.
20. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებას ახორციელებს დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული
საკვალიფიკაციო კომისია. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი საფეხურის
დასრულების შემდეგ

საკვალიფიკაციო კომისია განიხილავს პროფესიულ სტუდენტთა პირად

საქმეებს, შეისწავლის უწყისებს და ფინანსური მენეჯერის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის
შესწავლის შემდეგ იღებს გადაწყვეტილებას კურსდამთავრებულისთვის კვალიფიკაციის მინიჭების
ან არ მინიჭების თაობაზე. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ადასტურებს კოლეჯის დირექტორი მის
მიერ ხელმოწერილი და კოლეჯის ბეჭდით დამოწმებული დოკუმენტით.

თავი IV - დასკვნითი დებულებები
მუხლი 6. დასკვნითი დებულებები
1. საკითხები, რომლებიც არ რეგულირდება ამ წესით, რეგულირდება „სასწავლო პროცესის
მარეგულირებელი წესი“-ს შესაბამისად.
2.

დოკუმენტში ცვლილებების და დამატებების შეტანა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობით.

5

