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თავი  I. ზოგადი დებულებები 

ეს წესი არეგულირებს შპს „წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-

კოლეჯის (შემდგომში სკოლა-კოლეჯის) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო 

პროცესს, სტუდენტის სტატუსის მოპოვებას, შეჩერებას, შეწყვეტაას, მობილობას, მობილობის შედეგად 

სკოლა-კოლეჯის მიერ საგნების აღიარებას, აღიარებული საგანმანათლებლო პროგრამების  

თავსებადობას და გაუქმებას, სახელშეკრულებო ურთიერთობებს პროფესიულ სტუდენტებსა და სკოლა-

კოლეჯს შორის, ასევე სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარებას სკოლა-კოლჯსა და სხვა 

სკოლებსა და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის. 

აღნიშნული წესი ეფუძნება “პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონს და ყველა 

იმ ნორმატიულ აქტებს, რომელიც გამოცემულია აღნიშნული კანონების შესაბამისად საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

მიერ. 

მუხლი 1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და ხარისხის მინიჭება 

1.1. შპს „წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯი ახორციელებს III 

საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს  

1.2. შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამისათვის  საჭირო კრედიტების დაგროვებისა და 

კომპეტენციების გამომუშავების (ცოდნა და გაცნობიერება; ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი; 

კომუნიკაციის უნარი; სწავლის უნარი; ღირებულებები) შემდეგ გაიცემა შესაბამისი კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დიპლომი - საფეხურის მითითებით კვალიფიკაციის ჩარჩოს მოთხოვნის 

შესაბამისად. 

მუხლი 2. სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

2.1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის სტატუსის მოპოვება რეგულირდება 

„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით და სკოლა–კოლეჯის  წესდებით. 

მუხლი 3. პროფესიული სტუდენტის სასწავლო ხელშეკრულება 

3.1. სკოლა-კოლეჯში სტუდენტის სტატუსის მოპოვების შემთხვევაში პირი ვალდებულია გააფორმოს 

ხელშეკრულება რეგისტრაციის პერიოდში 

3.2. სასწავლო ხელშეკრულება შევსებული და ხელმოწერილი უნდა იქნას უშუალოდ სტუდენტის მიერ 

(არასრულწლოვნების შემთხვევაში მშობლის მიერ). 

3.3. სასწავლო ხელშეკრულება ფორმდება ორ ეგზემპლარად. ერთი რჩება სტუდენტთან, მეორე ბარდება 

სკოლა-კოლეჯის კანცელარიას და ინახება პროფესიული სტუდენტის პირად საქმეში. 

3.4. სასწავლო ხელშეკრულებაში პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა მიუთითოს: 

 - პირადი ნომერი; 

 - გვარი, სახელი, მამის სახელი; 

 - აკადემიური წელი; 

 - სწავლების წელი (სემესტრი); 
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 - საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება. 

მუხლი 4. სასწავლო პროცესის ორგანიზება 

4.1. პროფესიული პროგრამები დგება მიმართულების ხელმძღვანელის, პრაქტიკის ხელმძღვანელის, 

სკოლა-კოლეჯის ხარისხის განვითარებისა და ინოვაციის სამსახურის მიერ და მტკიცდება სკოლა-

კოლეჯის პედაგოგიური საბჭოს მიერ.  

4.2. ხარისხს უზრუნველყოფს განვითარების და ინოვაციის სამსახური, რომელიც ვალდებულია 

აწარმოოს სწავლებისა და პროფესიულ სტუდენტთა მიღწევის შეფასების პროცესის მუდმივი 

მონიტორინგი. 

4.3. პედაგოგები ვალდებული არიან სწავლება და სტუდენტთა მიღწევების შეფასება განახორციელონ 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და შესაბამისი სასწავლო კურსების სილაბუსებით, განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, ეროვნული ჩარჩოს სტანდარტებისა და სკოლა-კოლეჯის 

სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის დადგენილი ნორმატიული აქტების შესაბამისად. 

მუხლი 5. სასწავლო პროცესის ფორმა 

სკოლა-კოლეჯში სწავლება მიმდინარეობს: 

5.1. პროფესიულ პროგრამებზე - ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთათვის: 

5.1.1. 30 კრედიტიანი პროგრამებისათვის (ბუღატერია, მცენარების დამამზადებელი (სამკურნალო 

არომატული) – ერთი სემესტრი 31 კვირა;  I შუალედური მე-10 კვირას, II შუალედური მე-20 კვირას, 

დასკვნითი გამოცდები 28-29 კვირას, განმეორებითი 30-31 კვირას. 

5.1.2. 60 კრედიტიანი პროგრამებისათვის (კბილის ტექნიკოსი, ოფისის მენეჯერი, ინტერნეტ ტექნოლოგი) 

– ორი სემესტრი. პირველი სემესტრი - 20 კვირა; I შუალედური მე-7 კვირას, II შუალედური მე-14 კვირას, 

დასკვნითი გამოცდები 17-18 კვირას, განმეორებითი 19-20 კვირას. მეორე სემესტრი 20 კვირა; I 

შუალედური მე-7 კვირას, II შუალედური მე-14 კვირას, დასკვნითი გამოცდები 17-18 კვირას, 

განმეორებითი 19-20 კვირას. 

5.2. სკოლა-კოლეჯის მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეებისათვის სწავლება მიმდინარეობს არჩევითი და 

დამატებითი სავალდებულო საგნების საათების გამოყენების ხარჯზე.  

5.2.1 მე-11 კლასში 4 სთ (კვირაში)  - 34 კვირის მანძილზე; მე-12 კლასში 6-8 სთ (კვირაში) - 35 კვირის 

მანძილზე (მათ შორის 4 კვირა საწარმოო პრაქტიკისათვის), რომელთა შეფასების სისტემაც ეფუძნება 

განმავითარებელ და განმსაზღვრელ შეფასებებს. სწავლის დამთავრების შემდეგ, მოხდება მათი აღიარება, 

არაფორმალური გზით მიღებული განათლების აღიარების დადგენილი წესის შესაბამისად. 

5.2.2. სასწავლო პრაქტიკები  ჩაუტარდებათ სასწავლო პროცესის მანძილზე ყოველ შაბათს (იმის 

გათვალისწინებით, რომ მოსწავლეებს კვირეული დატვირთვა არ გაეზარდოთ ნორმაზე ზევით) 

5.2.3. საწარმოო პრაქტიკები - ჩაუტარდებათ სწავლების სრული კურსის დამთავრების შემდეგ. 

5.3. სასწავლო პროცესის განრიგი გაწერილია სასწავლო გეგმაში, დატვირთვები - სილაბუსში / მოდულში. 

5.4.პროგრამის სპეციფიურობიდან გამომდინარე ზოგიერთი კურსის შესწავლა მიმდინარეობს 

შერეული/კურაციული მეთოდით. 
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5.5. სწავლება წარიმართება საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული ფორმით, რომელიც 

მითითებულია შესაბამის პროგრამასა და სილაბუსში. 

 

თავი II. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება/აღდგენა 

მუხლი 6. პროფესიული პროგრამების სტუდენტის სტატუსის შეჩერება 

6.1. პროფესიული პროგრამების სტუდენტი უფლებამოსილია მიმართოს სკოლა-კოლეჯის დირექტორს 

განცხადებით, მისთვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერებისა და სასწავლო პროცესში მონაწილეობისაგან 

განთავისუფლების თაობაზე. 

6.2. პროფესიული სტუდენტის სტატუსი შეიძლება შეჩერებული იქნას კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ვადით. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერებად განიხილება სტუდენტის 

უფლება-მოვალეობების შესრულებისგან განთავისუფლება პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 

შეწყვეტის გარეშე. 

6.3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველია: 

ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაციის დადგენილ ვადაში არ გავლა (გამონაკლისის სახით 

დირექტორთან შეთანხმებით განიხილება სტუდენტის თხოვნა ადმინისტრაციული 

რეგისტრაციის გადავადების თაობაზე); 

ბ) პასუხისგებაში მიცემა სასამართლო განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლამდე; 

გ) პირადი განცხადება; 

დ) ფინანსური დავალიანება; 

ე) მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები. 

მუხლი 7. სტატუს შეჩერებული პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენა 

7.1. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენა პროფესიულ პროგრამებზე: 

ა) პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია თუკი აღმოფხვრილი 

იქნება ის გარემოებები, რაც გახდა პირისათვის პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების 

საფუძველი; 

ბ) პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, სასწავლო 

პროცესში დაუბრუნებლობის შემთხვევაში, პირს უწყდება პროფესიული სტუდენტის სტატუსი; 

გ) იმ შემთხვევაში, თუ ის საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელზედაც ირიცხებოდა პროფესიული 

სტუდენტი მისთვის სტატუსის შეჩერებამდე - გაუქმებულია, ან შეცვლილია - პროფესიული 

სტუდენტი უფლებამოსილია  სწავლა გააგრძელოს ყველა მსგავსი პროფესიული პროგრამით ან 

გადავიდეს სხვა დაწესებულებაში კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

დ) პირი რომელსაც შეჩერებული აქვს პროფესიული სტუდენტის სტატუსი არ განიხილება სკოლა-

კოლეჯის სტუდენტთა საერთო რაოდენობაში; 

ე) „ამოღებულია“ 
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ვ) აკადემიური შვებულებიდან დაბრუნებული პროფესიული სტუდენტი სწავლას აგრძელებს იმ 

სემესტრიდან (იმ მოდულების სწავლებიდან) სადაც შეუჩერდა სტატუსი; 

ზ) ფინანსური დავალიანების გადაუხდელობის გამო, პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერების ბრძანებაში, გამონაკლისის შემთხვევაში პირადი განცხადების და სკოლა-კოლეჯის 

დირექტორის თანხმობით დასაშვებია ნაწილობრივი ცვლილებების შეტანა განმეორებით 

გამოცდაზე გასვლამდე. 

 

თავი III. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა/აღდგენა 

მუხლი 8. პროფესიულ პროგრამებზე პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველია: 

 ა) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულება მოცემულ საფეხურზე; 

ბ) აკადემიური ჩამორჩენა. შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნების 

შეუსრულებლობა პროფესიული პროგრამის კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად კანინმდებლობით 

დადგენილ ვადებში. 

გ) კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი (თავისუფლების აღმკვეთ 

დაწესებულებაში გადაყვანის შემთხვევაში); 

დ) უხეში და არაეთიკური დამოკიდებულება, ძალადობა და შეურაცხყოფა სტუდენტების, 

მასწავლებლების, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის მიმართ; 

ე) შეფასების მიღების მცდელობა გამოცდაზე მუქარით, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური 

ზემოქმედებით, მოტყუებით, თაღლითობით და სხვა დაუშვებელი ხერხებით და მეთოდებით; 

ვ) პლაგიატის აღმოჩენა და დამტკიცება; 

ზ) პროფესიული სტუდენტის სტატუსთან შეუთავსებელი ქმედების განხორციელება; 

 

თავი IV. მობილობა 

მუხლი 9. სტუდენტთა მობილობა პროფესიულ პროგრამებზე 

9.1. მობილობის პროცესში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს ყველა იმ პროფესიულ სტუდენტს, 

რომელიც ჩაირიცხა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად ამა თუ იმ 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

9.2. სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოსვლის მსურველებმა სხვა 

საბუთებთან ერთად უნდა წარმოადგინოს სასწავლო ბარათის ბეჭდით დამოწმებული ასლი. სკოლა-

კოლეჯის ხარისხის განვითარების და ინოვაციის სამსახური ადგენს სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების 

შესაბამისობას მოქმედ პროფესიულ სასწავლო პროგრამებთან და ახდენს შესაბამისი კრედიტების 

აღიარებას. პროფესიული სტუდენტისათვის შეთავაზებული პირობები წინასწარ ეცნობება კონკურსანტს. 

9.3. იმ შემთხვევაში, თუ პროფესიულ სტუდენტს ამ პროგრამის ფარგლებში ნაწილობრივ აქვს 

დისციპლინები ათვისებული სკოლა-კოლეჯის ხარისხის განვითარების და ინოვაციის სამსახური ადგენს 

მობილობის მსურველი სტუდენტის შესაბამისობას სკოლა-კოლეჯის მოქმედ პროგრამასთნ, აცნობს მას 
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ასათვისებელი დისციპლინების ნუსხას, რის შემდეგ დირექტორი გამოსცემს ინდივიდუალურ 

სამართლებრივ აქტს სტუდენტის პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხის თაობაზე. 

9.4. პროფესიული სტუდენტი, რომელიც მოიპოვებს მობილობის უფლებას, ვალდებულია სკოლა-

კოლეჯს წარუდგინოს მისი პირადი საქმე: 

ა) სასწავლო ბარათის ასლი (დამოწმებული გამომშვები დაწესებულების ბეჭდით); 

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 

გ) სამხედრო აღრიცხვის ბარათი (სრულწლოვანი ვაჟების შემთხვევაში); 

დ) განცხადება; 

ე) სრული ზოგადი/საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; 

ვ) ფოტოსურათი 3X4-ზე. 

 

მუხლი 10. შიდა მობილობა 

10.1. შიდა მობილობა პროფესიულ პროგრამებზე დასაშვებია სასწავლო პროცესის დაწყებიდან ერთი 

თვის ვადაში. 

10.2 განსაკუთრებულ შემთხვევაში შიდა მობილობა შესაძლებელია განხორციელდეს 10.1 პუნქტისაგან 

განსხვავებულ ვადებში დაწესებულების დირექტორის ბრძანებით. 

მუხლი 11. მობილობის მსურველთა რეგისტრაციის პროცედურა 

11.1. პროფესიულ პროგრამებზე სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან მობილობის ვადა 

განისაზღვრება დირექტორის ბრძანებით და რეგისტრაცია ხდება განცხადების სკოლა-კოლეჯის 

კანცელარიაში წარმოდგენის საფუძველზე. 

მუხლი 12. მობილობის უფლების შეზღუდვა 

12.1 მობილობა შესაძლებელია განხორციელდეს პროფესიული პროგრამების ერთი საფეხურის 

ფარგლებში. 

12.2. დაუშვებელია შიდა მობილობა სწავლის დაწყებიდან ერთი თვის შემდეგ. 

თავი V. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობა - აღიარება 

მუხლი 13. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობა 

13.1. სკოლა-კოლეჯი სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტოის 2015 

წლის 13 ივლისის N492 ბრძანებით დამტკიცებული „პროფესიული სტანდარტების, საგანმანათლებლო 

პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე ადგენს მის მიერ შეთავაზებულ პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებთან მობილობის მსურველი პირის მიერ სხვა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების თავსებადობას და იღებს 

გადაწყვეტილებას შესაბამისი კრედიტების აღიარების შესახებ. 
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13.2. აღიარებას ექვემდებარება სკოლა-კოლეჯის იმ პროგრამის ფარგლებში მიღებული კრედიტები, 

რომელზე ჩარიცხვა და სწავლება განხორციელდა კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

13.3. შინაარსობრივი შესწავლის შემდეგ შესაძლებელია დადგინდეს პროფესიული სტუდენტის მიერ 

გავლილი და სკოლა-კოლეჯის პროფესიული პროგრამებით გატვალისწინებული სასწავლო კურსების 

შესაბამისობა, მათ სახელწოდებებში არსებული სხვაობის მიუხედავად. 

13.4. დასაშვებია იმ სასწავლო კურსის აღიარება, რომელიც არ არის გატვალისიწინებული სკოლა-

კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით არჩევითი კრედიტების ფარგლებში. 

13.5. სკოლა-კოლეჯი უფლებამოსილია, კანონმდებლობით დადაგენილი წესით გაინგარიშოს 

სტუდენტის დატვირტვა კრედიტებით იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში, 

რომელიც არ არის შესრულებული კრედიტების სისტემის შესაბამისად. 

13.6. აღიარება ფორმდება  სკოლა-კოლეჯის ხარისხის განვითარების და ინოვაციის სამსახურის დასკვნის 

საფუძველზე, რომელშიც მიეთიტება პროფესიული სტუდენტის  მიერ გავლილი საგანმანატლებლო 

პროგრამის შესაბამისობა მიმღები დაწესებულების პროგრამასთან, ასევე არიარებული კრედიტების 

რაოდენობა. 

13.7. სკოლა-კოლეჯი, ამ წესით გათვალისწინებულ პირობებსა და მობილობის მსურველი პროფესიული 

სტუდენტის თანხმობის საფუძველზე, შეიმუშავებს სამართლებრივი აქტის პროექტს სტუდენტის 

მობილობით ჩარიცხვის თაობაზე. 

მუხლი 14. კრედიტების აღიარების რეგულაციები 

14.1. თუ პროფესიული სტუდენტის მიერ სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

გავლილი სასწავლო კურსის დასახელება და კრედიტების რაოდენობა ემთხვევა სკოლა-კოლეჯში კურსის 

დასახელებასა და კრედიტებს, მისი აღიარება ხდება ავტომატურად. 

14.2. თუ პროფესიული სტუდენტის მიერ სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

გავლილი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობა არ შეესაბამება სკოლა-კოლეჯის პროფესიული 

პროგრამების კურიკულუმებით განსაზღვრულ რაოდენობას, შესაბამისი კურსის სილაბუსების 

შესწავლის და თემატური თავსებადობის საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება ხდება სკოლა-კოლეჯის 

ხარისხის განვითარების და ინოვაციის სამსახურის მიერ მოტივირებული დასკვნის შესაბამისად. 

14.3. თუ პროფესიული სტუდენტის მიერ სხვა პროფესიულ დაწესებულებაში გავლილი კურსების 

დასახელება არ ემთხვევა სკოლა-კოლეჯს პროფესიული პროგრამების კურსების დასახელებას, ხარისხის 

განვითარების და ინოვაციის სამსახურმა ზოგადი ხასიათის კურსი უღიაროს პროფესიულ სტუდენტს, 

როგორც შესავალი შესაბამის მიმართულებაში, ხოლო სპეციფიკური კურსის აღიარება - შესაბამისი 

მიმართულების კურიკულუმის საგნებთან თემატური თავსებადობის საფუძველზე. 

14.4. თუ სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოსულ პროფესიულ სტუდენტს 

სხვადასხვა საგნებში მიღებული აქვს ე.წ. „ათ ბალიანი“ შეფასება, მაშინ ხდება მისი აღიარება და 

შესაბამისი ქულის მითითება 10 ბალიანი სისტემის 100 ქულიან სისტემაზე გადაყვანის პრინციპების 

შესაბამისად (შეფასების 10 ბალიანი სისტემა ერთი ბალი ტოლია 10 ქულისა შეფასების 100 ქულიან 

სისტემაში). 

აღნიშნული სასწავლო კურსისათვის კრედიტების მინიჭება ხდება მოსმენილი საათებიდან გამომდინარე 

(დამოუკიდებელი მუშაობის საათების გათვალისწინებით სასწავლო კვირეების გათვლით). 
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14.5 კრედიტების აღიარების მიზნით სკოლა–კოლეჯში იქმნება სპეციალური კრედიტების აღიარების 

კომისია, რომელშიც შედის: 

         შესაბამისი პროფესიული პროგრამის ხელმძღვანელი ან მის მიერ რეკომენდირებული პირი 

(პერსონალი / ხელშეკრულებით ან საათობრივი წესით მოწვეული, შესაბამისი დარგის 

სპეციალისტი); 

         დირექტორის  მოადგილე სასწავლო დარგში; 

         ხარისხის უზრუნველყოფის და ინოვაციის სამსახურის წარმომადგენელი.  

         საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება და სტუდენტთა კრედიტების აღიარებასთან 

დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადებას და მის ტექნიკური დამუშავებას ახდენს  

დირექტორის მოადგილე.   

14.6 აღიარების კომისიის სხდომის ოქმის შესაბამისად სკოლა-კოლეჯის მე-11 და მე-12 კლასების 

მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა კრედიტების აღიარება (არჩევითი და დამატებითი 

სავალდებულო საგნების მიმართულებით) მტკიცდება სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მიერ 

გამოცემული სამართლებრივი აქტით (ბრძანება). 

14.7 ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ფასდება 

ათქულიანი სისტემით ხუთი დონის მიხედვით. 

ქულები შეფასების დონეები 

10 
მაღალი 

9 
8 

საშუალოზე მაღალი 
7 
6 

საშუალო 
5 
4 

საშუალოზე დაბალი 
3 
2 

დაბალი 
1 

 

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხული ნსტუდენტების შეფასების სისტემა უშვებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას 

 (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

 (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

 (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

 (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

 (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%. 

ბ)  ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

 (Fx) - ვერ ჩააბარა მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

 (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
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პროფესიულ სტუდენტს სხვადასხვა საგნებში მიღებული აქვს ე.წ. „ათ ბალიანი“ შეფასება, მაშინ ხდება 

მისი აღიარება და შესაბამისი ქულის მითითება 10 ბალიანი სისტემის 100 ქულიან სისტემაზე გადაყვანის 

პრინციპების შესაბამისად (შეფასების 10 ბალიანი სისტემა ერთი ბალი ტოლია 10 ქულისა შეფასების 100 

ქულიან სისტემაში). 

 

 

 

 

 

ქულების 

რაოდენობა 
ნიშანი შეფასება 

91-100 
 

A ფრიადი 

81-90 
 

B ძალიან კარგი 

71-80 
 

C კარგი 

61-70 
 

D დამაკმაყოფილებელი 

51-60 
 

E საკმარისი 

41-50 
 

FX 

ვერ ჩააბარა (სტუდენტს მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება) 

0-40 
 

F 

ჩაიჭრა (სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი. მას 

საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი და კრედიტის მისაღებად დისციპლინის 

კურსი განმეორებით უნდა მოისმინოს) 

ათ ბალიანი 

შეფასება 
ქულების 

რაოდენობა 
ნიშანი შეფასება 

10 91-100 A ფრიადი 

9.0 81-90 B ძალიან კარგი 

8.0 71-80 C კარგი 

7.0 61-70 D დამაკმაყოფილებელი 

6.0 51-60 E საკმარისი 

5.0 41-50 FX 

ვერ ჩააბარა (სტუდენტს მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება) 

1-4 0-40 F 

ჩაიჭრა (სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი. მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი და კრედიტის 

მისაღებად დისციპლინის კურსი განმეორებით უნდა მოისმინოს) 
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თავი VI. წლიური გადასახადი 

მუხლი 15. წლიური გადასახადი 

15.1. სკოლა-კოლეჯში სწავლების საფასურს ადგენს დამფუძნებელი-დირექტორი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების მოცულობის და გასაწევი ხარჯების გათვალისწინებით. 

15.2. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის დგინდება სწავლის 

განსხვავებული საფასური. 

15.3. სტატუს შეჩერებული პროფესიული სტუდენტებისათვის სწავლის გაგრძელების უფლების მინჭების 

შემთხვევაში, სწავლის საფასური განისაზღვრება სწავლის გაგრძელების მომენტისათვის შესაბამის 

კურსზე მოქმედი ტარიფით. 

15.4. სტატუს შეწყვეტილმა პირმა  აღდგენის შემთხვევაში უნდა განაახლოს ხელშეკრულება სკოლა-

კოლეჯთან. 

15.5. სკოლა-კოლეში ერთი კრედიტის ღირებულება განისაზღვრება პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის წლიური გადასახადის გაყოფით პროგრამის კრედიტების მოცულობასთნ. 

 

თავი VII. პროფესიული პროგრამების შეფასების სისტემა 

მუხლი 16. პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხული ნსტუდენტების შეფასების სისტემა უშვებს: 

 ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას 

 (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

 (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

 (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

 (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

 (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%. 

ბ)  ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

 (Fx) - ვერ ჩააბარა მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

 (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

საბოლოო შეფასების მიღება ხდება შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის 

შეფასების დაჯამების საფუძველზე. 

დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება პროფესიულ სტუდენტს აქვს იმავე სემესტრში 

შესაბამისი გამოცდის ჩაბარებიდან ათი დღის შემდეგ. 
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შეფასების კრიტერიუმები  

 

მუხლი 17. გამოცდების ჩატარების წესები პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

17.1. დასკვნით გამოცდაზე დაიშვება პროფესიული სტუდენტი, რომელსაც სემესტრული შეფასებების 

საფუძველზე დაგროვილი აქვს არანაკლებ 21 ქულა. 

17.2. კრედიტი ათვისებულად ჩაითვლება, თუ სტუდენტის სემესტრული და დასკვნითი გამოცდის 

შედეგების ჯამი შეადგენს არანაკლებ 51 ქულას. 

17.3. დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტის გავლა სავალდებულოა. 

17.4. სტუდენტის გამოცდაზე ჩაჭრის საფუძველია: 

 ა) დანიშნულ გამოცდაზე არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობა; 

 ბ) გამოცდის მსვლელობისას აუდიტორიის დატოვება; 

გ) გამოცდის ჩაშლის მცდელობის ან საგამოცდო განაწესის დარღვევის გამო აუდიტორიიდან 

გაძევება; 

დ) გამოცდის ჩაშლის მცდელობის ან საგამოცდო განაწესის დარღვევის გამო აუდიტორიიდან 

გაძევება; 

ე) გამოცდაზე შეფასების ამ კომპონენტისათვის დადგენილ ქულათა 41%-ზე ნაკლების მიღება. 

17.5. დანიშნული დასკვნითი გამოცდის საპატიო მიზეზით გადადება ან გამოცდაზე უარის თქმა 

შესაზლებელია პროფესიული სტუდენტის წერილობითი განცხადების საფუძველზე, მოთხოვნის 

საპატიო მიზეზეის მითითებით და დასაბუთებით. 

ქულების 

რაოდენობა 
ნიშანი შეფასება 

91-100 
 

A ფრიადი 

81-90 
 

B ძალიან კარგი 

71-80 
 

C კარგი 

61-70 
 

D დამაკმაყოფილებელი 

51-60 
 

E საკმარისი 

41-50 
 

FX 

ვერ ჩააბარა (სტუდენტს მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება) 

0-40 
 

F 

ჩაიჭრა (სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი. 

მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი და კრედიტის მისაღებად 

დისციპლინის კურსი განმეორებით უნდა მოისმინოს) 
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17.6. ნიშნის ამაღლების მიზნით სტუდენტს ეძლევა საშუალება 3 დღის ვადაში მიმართოს სკოლა-

კოლეჯის დირექტორს; დადგენილ ვადაში მიღებული შეფასების გადმოწმება მოხდება კომისიური 

წესით. 

17.7. დასკვნით და დამატებით გამოცდებზე გამოუცხადებლობის ან არადამაკმაყოფილებელი შეფასების 

მიღების შემთხვევაში სტუდენტებისათვის განმეორებითი გამოცდის ინდივიდუალური წესით დანიშვნა 

დაუშვებელია. 

მუხლი 18. (ამოღებულ იქნა) 

მუხლი 19. პროფესიული სტუდენტის მიერ კრედიტების დაგროვება 

19.1. სტუდენტის მიერ კრედიტების მიღება/დაგროვება შესაძლებელია მხოლოდ შესასრულებელი 

სამუშაოს წარმატებით დასრულების შემდეგ. 

19.2. კრედიტების მიღება/დაგროვების მიზნით სტუდენტი ვალდებულია ჩააბაროს: 

 თითოეული სასწავლო კურსის შესაბამისი შუალედური სემესტრული შეფასებები (სემესტრის 

განმავლობაში); 

 დასკვნითი გამოცდები (სესიების განმავლობაში). 

19.3. სტუდენტის მიერ თითოეულ სემესტრში დაგროვილი კრედიტების რაოდენობა ადექვატურად 

აისახება მის პირად საქმეში. 

19.4. პროფესიული პროგრამების შემთხვევაში ყველა სწავლის შედეგის მიღწევა დადასტურებული უნდა 

იქნას შესაბამისი მტკიცებულებით. მტკიცებულებები დაცული უნდა იყოს და ინახებოდეს 5 წლის 

ვადით, ხოლო უწყისები სწავლის შედეგების მიღწევის შესახებ, მუდმივად.  

მუხლი 20. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლა ან გაუქმება 

20.1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  შეცვლის შემთხვევაში სკოლა-კოლეჯის სტუდენტთა 

შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მიზნით, სტუდენტს სთავაზობს ისეთ სასწავლო პროგრამას, 

რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება იმ კვალიფიკაციის მინიჭება რაც მიიღწეოდა იმ სასწავლო 

პროგრამის დასრულების შემდეგ. 

20.2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  გაუქმების შემთხვევაში სკოლა-კოლეჯი სტუდენტს 

აძლევს მიმდინარე სასწავლო წლის დასრულების შესაძლებლობას. საგანმანათლებლო პროგრამის 

გაუქმებისთანავე, სკოლა-კოლეჯი უზრუნველყოფს სტუდენტის ინფორმირებას გაუქმებული პროგრამის 

ხანგრძლივობაზე და ხელს უწყობს სკოლა-კოლეჯის ფარგლებში სხვა მიმდინარე პროგრამაზე ან სხვა 

პროფესიული პროგრამის დაწესებულებებში გადასვლას. 

20.3. პროგრამების გაერთიანების შემთხვევაში სტუდენტთა შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის 

მიზნით დასაშვებია მხოლოდ მომიჯნავე პროგრამების გაერთიანება. 

მუხლი 21. დამატებითი სემესტრის გავლა 

21.1. პროფესიულ პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტს, რომელმაც პროფესიული პროგრამების 

ფარგლებში განსაზღვრულ ვებში ვერ მოიპოვა შესაბამისი საფეხურის კვალიფიკაცია, უფლება ეძლევა 

დაასრულოს პროფესიული პროგრამა მომდევნო, არაუმეტეს ორი სემესტრის განმავლობაში. 
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21.2. პროფესიული სტუდენტის დამატებითი სემესტრის სწავლის საფასური განესაზღვრება შესასწავლი 

კურსების კრედიტების მოცულობის ან სემესტრული გადასახადის შესაბამისად. 

 

თავიVIII. პროფესიული კვალიფიკაციის  მინიჭება/ბათილობა 

მუხლი 22. პროფესიული კვალიფიკაციის  მინიჭება/ბათილობა და დიპლომის გაცემა 

22.1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება 

საფეხურის შესაბამისი აკადემიური ხარისიხ/კვალიფიკაცია კვალიფიკაციის ჩარჩოს მოთხოვნის 

შესაბამისად. 

22.2 პროფესიულ კვალიფიკაციას ადასტურებს სკოლა-კოლეჯის დირექტორის ხელმოწერა და 

დაწესებულების ბეჭდით დამოწმებული დიპლომი. 

 

თავი IX. პროფესიული განათლების აღიარების წესი 

მუხლი 23.  არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების წესის დებულების შესაბამისად 

(ბრძანება #02/100 02.09.2011). 

 

თავი X. პროფესიული სტუდენტის უფლება-მოვალეობები 

მუხლი 24.  წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯის შინაგანაწესის 

მუხლი 6 - ის შესაბამისად (პედაგოგიური საბჭოს სხდომის ოქმი #3 26.12.2011, ბრძანება #02/168, 26.12.2011)
 

 

მუხლი 25. დასკვნითი დებულებები 

25.1. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ 

სტუდენტი იქნება ინფორმირებული 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. 

25.2. ყოველი ასეთი ცვლილება ან/და დამატება ფორმდება წერილობითი ფორმით და არის ამ 

დოკუმენტის განუყოფელი ნაწილი. 


