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სსიპ - კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის“ მიერ ფორმალური 

განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესი 

 

მუხლი 1. რეგულირების სფერო 
 

1. წინამდებარე ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების 

წესი (შემდგომში – წესი) შემუშავებულია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 28 დეკემბრის №121/ნ ბრძანების 

„ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების 

წესის დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე.  

2. წინამდებარე წესი ადგენს საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის 

შედეგების აღიარების წესსა და პროცედურას,  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზნებისათვის. 

 

მუხლი 2. ფორმალური განათლების აღიარების საფუძველი 
 

1. ფორმალური განათლების აღიარება ხორციელდება წინმსწრები ფორმალური განათლების 

აღიარების გზით, რაც გამოიხატება მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით და შესაბამისი 

კრედიტების მინიჭებით.  

2. ფორმალური განათლების ფარგლებში, აღიარებას ექვემდებარება იმ პროგრამის ფარგლებში 

მიღწეული სწავლის შედეგები, რომელზე ჩარიცხვა და სწავლება განხორციელდა 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

3. კოლეჯში 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. 

4. ფორმალური განათლების აღიარების მსურველი შეიძლება იყოს მხოლოდ ის პირი რომელსაც 

მოპოვებული აქვს პროფესიული სტუდენტის სტატუსი. 

5. ფორმალური განათლების აღიარების შესახებ კოლეჯში განცხადების წარდგენა 

სავალდებულოა ასაღიარებელი სწავლის შედეგების შემცველი მოდულის დაწყებამდე მინიმუმ 

1 (ერთი) თვით ადრე.  

6. ფორმალური განათლების აღიარებას ახორციელებს კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით 

შექმნილი კომისია, რომელიც შედგება არანაკლებ 5 წევრისგან:  

 დირექტორის მოადგილე; 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 
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 პროგრამების მენეჯერი; 

 იურისტი/შესყიდვები; 

 პროფესიული განათლების მასწავლებელი (დარგის სპეციალისტი). 

3. კოლეჯს უფლება აქვს განმცხადებელი მოიწვიოს კომისიის განხილვაზე, თუ მისი 

მონაწილეობა აუცილებელია წარმოების მიზნებიდან გამომდინარე. 

 

მუხლი 3. ფორმალური განათლების აღიარების ეტაპები და ვადა 

1. კოლეჯი ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებასთან 

დაკავშირებულ განცხადებას განიხილავს განცხადების წარმოებაში მიღებიდან 1 თვის ვადაში. 

2. ფორმალური  განათლების აღიარების პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

ა) კოლეჯისთვის განცხადების წარდგენა; 

ბ) კომისიის მიერ განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის განხილვა/ შეფასება; 

გ) კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღება; 

3. ფორმალური განათლების აღიარება/აღიარების შეუძლებლობა ფორმდება 

შესაბამისობების/შეუსაბამობების აღმწერი კომისიის ოქმის საფუძველზე გამოცემული  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით.  

 

მუხლი 4. განცხადების წარდგენა  

1. ფორმალური განათლების აღიარების მსურველი პირის განცხადებას თან უნდა ახლდეს 

შემდეგი დოკუმენტები:  

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. 

2. განცხადებას შესაძლებელია ერთოდეს ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული 

სწავლის შედეგების თავსებადობის დასადგენად კოლეჯის/პროფესიული მომზადების ან/და 

პროფესიული გადამზადების პროგრამის განმახორციელებელი იურიდიული პირის მიერ 

გაცემული ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ასაღიარებელი სწავლის 

შედეგის მიღწევის თაობაზე.  

3. კოლეჯი არ არის უფლებამოსილი განმცხადებელს მოსთხოვოს ამ მუხლის პირველი პუნქტის 

„გ“ ქვეპუქნტითა და მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია იმ სწავლის შედეგების 

აღიარების ნაწილში, რომელიც მიღწეულ იქნა ამავე კოლეჯის მიერ განხორციელებული 

ფორმალური განათლების ფარგლებში.  

4. კოლეჯის დირექტორის მიერ დამტკიცებული კომისია 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში ამოწმებს 

განცხადების შესაბამისობას ამ წესის მოთხოვნებთან. თუ განმცხადებელი კოლეჯს არ 

წარუდგენს  საქმის გადაწყვეტისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე რომელიმე დოკუმენტს, 

კოლეჯი განმცხადებელს განუსაზღვრავს არანაკლებ 5 (ხუთი) და არაუმეტეს 15 (თხუთმეტი) 
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სამუშაო დღის ვადას, რომლის განმავლობაშიც განმცხადებელმა უნდა წარადგინოს შესაბამისი 

დოკუმენტაცია.  

5. კოლეჯის მიერ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში განცხადების განხილვის 

ვადის დინება შეჩერებულად ითვლება. თუ კოლეჯის მიერ დადგენილ ვადაში განმცხადებელი 

არ წარადგენს შესაბამის დოკუმენტს, კოლეჯი უფლებამოსილია გამოსცეს ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი განცხადების განუხილველად დატოვების შესახებ. 

 

მუხლი 5. კომისიის მიერ განცხადებისა და დოკუმენტაციის განხილვა/შეფასება 
 

1. განცხადების წარმოებაში მიღების შემდეგ, კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალურ-

ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისია, უზრუნველყოფს 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შეფასებას. 

2. კომისიის თავმჯდომარეს და მდივანს თავისი შემადგენლობიდან ირჩევენ კომისიის წევრები. 

კომისია უფლებამოსილია განიხილოს საკითხი, თუ მას ესწრება კომისიის წევრთა 

უმრავლესობა. 

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

წევრთა უმრავლესობა. ხმათა თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის 

თავმჯდომარის ხმა. 

4. კომისიის გადაწყვეტილება აისახება კომისიის სხდომის ოქმში, რომელსაც ხელს აწერენ 

კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი. 

5. კომისიის წევრი ვალდებულია განაცხადოს განმცხადებელთან არსებული ინტერესთა 

კონფლიქტისა და თვითაცილების შესახებ, შესაბამისი საფუძვლის მითითებით. ინტერესთა 

კონფლიქტად მიიჩნევა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 92-ე მუხლით 

დადგენილი გარემოების არსებობა. 

6. კომისია კენჭს უყრის თვითაცილების/აცილების შესახებ საკითხს. გადაწყვეტილების მიღებაში 

მონაწილეობას არ იღებს კომისიის ის წევრი, რომელმაც დააყენა თვითაცილება/რომლის 

მიმართაც დაყენებულია აცილება. კომისიის წევრი თვითაცილებულად/აცილებულად 

ითვლება კომისიის მიერ შესაბამისის გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან. 

7. კომისია უზრუნველყოფს წარმოდგენილი განაცხადისა და დოკუმენტაციის შესწავლას იმის 

დასადგენად, არსებობს თუ არა აღნიშნული წესის შესაბამისად გათვალისწინებული აღიარების 

საფუძვლები. იგი არ არის უფლებამოსილი განმცხადებლის მიერ მიღწეული სწავლის 

შედეგების დადასტურების მიზნით განახორციელოს მისი შეფასება. 
 

მუხლი 7. გადაწყვეტილების მიღება 
 

1. კომისია წარმოდგენილი განცხადებისა და დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ 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 გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგის/შედეგების აღიარების შემთხვევაში. სწავლის შედეგის/შედეგების აღიარების 
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შემთხვევაში პირს ენიჭება იმ პროგრამით განსაზღვრული კრედიტების რაოდენობა, რომლის 

მიზნებისთვისაც მოხდა სწავლის შედეგის/შედეგების აღიარება. 

3. კომისიის გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული. მასში მითითებული უნდა იყოს ის 

სწავლის შედეგი/შედეგები, რომელთა აღიარებაც განხორციელდა ან რომელთა აღიარებაზეც 

განმცხადებელს ეთქვა უარი შესაბამისი დასაბუთებით. 

4. კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე კოლეჯის დირექტორის მიერ გამოიცემა შესაბამისი 

ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი. 

5. კოლეჯი ვალდებულია, გადაწყვეტილება განმცხადებელს აცნობოს ინდივიდუალურ-

ადმინისტრაციული აქტის გამოცემიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში. 

  

მუხლი 8. ფორმალური განათლების აღიარების შედეგების განთავსება მართვის საინფორმაციო 

სისტემაში 

ფორმალური განათლების აღიარების შედეგები და წარმოებასთან დაკავშირებული 

დოკუმენტები აისახება სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ 

წარმოებულ შესაბამის განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში. 

 

 

 

 


