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პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  ჩარიცხვის წესი და პირობები 
თავი I 

ზოგადი დებულებები 
მუხლი 1. რეგულირების სფერო 
შპს ორიენტირის (შემდგომში კოლეჯი ან დაწესებულება) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 
(შემდგომში - პროგრამა)   ჩარიცხვის წესი  და პირობები(შემდგომში - წესი) ადგენს პროგრამაზე პირთა 
შერჩევის და ჩარიცხვის პროცედურას. 
მუხლი 2. წესის   მიზანი 
1. წინამდებარე წესის მიზანია, კოლეჯის მიერ, პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტთა შერჩევისა და  
ჩარიცხვის პროცედურების  რეგულირება, ობიექტურობის, გამჭვირვალობისა და ინკლუზიურობის 
პრინციპებზე დაყრდნობით. 
2. პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვის მიზანია დეცენტრალიზებული, პროფესიულ 
სტუდენტთა  ინტერესებზე ორიენტირებული, ობიექტური და გამჭვირვალე მიდგომით, პროფესიული 
განათლების  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 
 

თავი II 
პროგრამაზე ჩარიცხვის პროცესის დაგემვა და ორგანიზება 

 
მუხლი 3. დაინტერესებულ პირთა კონსულტირება 
1. კოლეჯი   დაინტერესებულ პირს, მომართვის შემთხვევაში,   ინფორმირებული გადაწყვეტილების 
მიღების მხარდასაჭერად,  აცნობს: 
ა) პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობებს; 
ბ)კონკრეტულ პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და შერჩევის თავისებურებებს; 
გ) პროგრამაზე რეგისტრაციის პროცედურებს და საჭიროების შემთხვევაში, ეხმარება რეგისტრაციაში. 
დ) საგანმანათლებლო სერვისებს, მათ შორის, პროგრამის თავისებურებებს (მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, 
სწავლის  გაგრძელებისა და დასაქმების შესაძლებლობები, სწავლის ხანგრძლივობა და ინტენსივობა, 
პროგრამის  შინაარსი და მისი განხორციელების ფორმა, თანაგანმახორციელებელი ორგანიზაციები, 
დაფინანსების შესაძლებლობები და სხვა მახასიათებლები) და  სხვა. 
2. კოლეჯი დაინტერესებულ პირთა კონსულტირებას ახორციელებს მომართვის შესაბამისად, მთელი 
წლის  განმავლობაში. 
მუხლი 4. პროგრამაზე ჩარიცხვის ეტაპები 
პროგრამაზე ჩარიცხვის პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 
ა) დაწესებულების მიერ ანკეტა-კითხვარის შევსება; 
ბ) აპლიკანტთა რეგისტრაცია; 
გ) შერჩევა; 
დ) აპლიკანტთა რეიტინგული სიის შედგენა; 
ე) შედეგების გამოცხადება, პროგრამაზე ჩარიცხვა და  პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მინიჭება; 
ვ) დარჩენილი თავისუფალი ადგილების შევსება (არსებობის შემთხვევაში). 
მუხლი 5. კოლეჯის მიერ ანკეტა-კითხვარის შევსება 
 1. პროგრამაზე მიღების გამოცხადების მიზნით, კოლეჯი ავსებს ანკეტა-კითხვარს ელექტრონულად, 
რომელშიც აისახება ინფორმაცია დაწესებულების, მისი პროგრამების, მისაღები ადგილებისა და სხვა 
პირობების შესახებ.  
მუხლი 6. აპლიკანტთა რეგისტრაცია 
1. პროგრამაზე რეგისტრაციის მიზნით, პირი გადის ავტორიზაციას სარეგისტრაციო სისტემაში და   
რეგისტრირდება აპლიკანტად. 



2. აპლიკანტთა რეგისტრაცია ხორციელდება საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის 
(შემდგომში მინისტრი) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტით დადგენილ 
ვადაში. 
3. რეგისტრაციისას აპლიკანტი უფლებამოსილია აირჩიოს არაუმეტეს 3 სასურველი პროგრამა. 
4. რეგისტრაციისას სარეგისტრაციო სისტემაში შეტანილი ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელია  
აპლიკანტი. სარეგისტრაციო სისტემაში მცდარი მონაცემების ასახვა შესაძლოა გახდეს აპლიკანტის 
ჩარიცხვაზე უარის თქმის ან პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვის შესახებ დაწესებულების მიერ 
გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის 
საფუძველი. 
5. შერჩევის პერიოდი და სწავლის დაწყების თარიღი განისაზღვრება მინისტრის 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. 
მუხლი 7. აპლიკანტთა შერჩევა 
1. აპლიკანტთა შერჩევა გულისხმობს პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით აპლიკანტთა შეფასებას. 
2.  შერჩევა ხორციელდება ქართულ ენაზე. 
3. შეფასება ტარდება დაწესებულებაში. საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია ჩატარდეს 
დისტანციურად, თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით. 
4. საბაზო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, აპლიკანტთა შეფასება ხორციელდება 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ორგანიზებული ტესტირების ან/და გასაუბრების 
საფუძველზე. 
5.საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი 
განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, აპლიკანტთა შეფასება ხორციელდება 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ორგანიზებული ტესტირების ან/და გასაუბრების 
საფუძველზე. 
6. საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც არ მოიცავს ინტეგრირებულ ზოგად 
მოდულებს, აპლიკანტთა შეფასება ხორციელდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების 
მიერ ორგანიზებული ტესტირების ან/და გასაუბრების საფუძველზე. 
7.უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის  აპლიკანტთა შეფასება 
ხორციელდება სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის (შემდგომში - ცენტრი) 
ორგანიზებული ტესტირების საფუძველზე, რომლის ჩატარების თარიღი განისაზღვრება მინისტრის 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. პროგრამაზე მიღებისთვის 
ტესტირებასთან ერთად, შესაძლებელია პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ 
დამატებით განსაზღვრული იყოს გასაუბრება/პრაქტიკული მოსინჯა. თუ პროგრამაზე მიღებისთვის 
ტესტირებასთან ერთად დადგენილია შეფასება დაწესებულების მიერ,  თითოეული შეფასების შედეგების 
ხვედრითი წილი საბოლოო შედეგის გაანგარიშებისას არის 50%. 
8. კოლეჯის  მიერ საბაზო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, საშუალო პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ასევე საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც 
მოიცავს ინტეგრირებულ ზოგად მოდულებს შერჩევის ფორმა თითოეული მიღებისთვის, ან/და 
პროგრამისთვის განისაზღვრება კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტით.  
 
მუხლი 8. შერჩევაში მონაწილე აპლიკანტის ინფორმირება 

1. დაწესებულებაში თითოეული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აპლიკანტთა 
შეფასების  თარიღები და დრო  განისაზღვრება დაწესებულების დირექტორის ინდივიდუალური 
ადმინიტრაციული-სამართლებრივი აქტით, შერჩევის პერიოდის გათვალისწინებით. აღნიშნულის 



შესახებ ინფორმაცია აისახება სარეგისტრაციო სისტემაში და განთავსდება დაწესებულების  ოფიციალურ 
ვებ გვერდზე, შეფასების თარიღის დადგომამდე არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღით ადრე. 
2. აპლიკანტები შეფასების თარიღების და დროის შესახებ ინფორმაციას მიიღებენ სატელეფონო 
შეტყობინებით ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, შეფასების პროცესამდე მინიმუმ ხუთი  
სამუშაო დღით ადრე. 
3.აპლიკანტებს შერჩევის პირობების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებათ შერჩევის დღეს შესარჩევი 
კომისიის მიერ. 
4.აპლიკანტი ვალდებულია დროულად გამოცხადდეს შერჩევაზე და თან იქონიოს პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი. 
5. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე გამოცხადებული აპლიკანტი არ დაიშვება 
კოლეჯის   მიერ ორგანიზებულ შერჩევაზე. 
 

თავი III გასაუბრება 
მუხლი 9. გასაუბრებაში მონაწილეობის უფლება 
1. გასაუბრებაში მონაწილეობს იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეგისტრირებული 
აპლიკანტი, რომელზე შერჩევის ფორმად კონკრეტული მიღებისთვის კოლეჯის დირექტორის 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრულია გასაუბრება. 
2. გასაუბრებას ატარებს შესარჩევი კომისია, რომელიც თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის 
მტკიცდება დირექტორის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტით. 
მუხლი 10. შესარჩევი კომისიის შექმნა 
1. შესარჩევი კომისია შედგება არანაკლებ სამი წევრისგან, რომლის  შემადგენლობაში შედიან: კომისიის 
თავმჯდომარე, კომისიის მდივანი და წევრ(ებ)ი. აუცილებელია კომისიაში შედიოდეს პარტნიორი 
ორგანიზაციის წარმომდაგენლელი. 
2. კომისიის წევრი ვალდებულია ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაში გააკეთოს განცხადება 
თვითაცილების შესახებ. 
3. აპლიკანტთა   შეფასება   არის   დიფერენცირებული და განისაზღვრება დანართების შესაბამისად. 
4. გასაუბრებისას კომისიის თითოეული წევრი ინდივიდუალურად აფასებს აპლიკანტს, წინასწარ 
დადგენილი შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით. 
5. შესარჩევი კომისიის მიერ ხდება შედეგების შეჯერება და პროგრამის ფარგლებში მისაღები კვოტის 
შესაბამისად იმ აპლიკანტთა გამოვლენა, რომელთაც გადალახეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი-
რეიტინგული სიებით უმაღლესიდან უმდაბლესისკენ. 
6. საგანამანათლებლო პროგრამებზე კონკურსის შედეგები აისახება შესაბამის კომისიის  სხდომის 
ოქმში. ოქმს ხელს აწერს  კომისიის თავჯდომარე და მდივანი. 
მუხლი 11. მოტივაციური გასაუბრება 
1. მოტივაციური გასაუბრებისას კომისია იყენებს შემდეგ ინსტრუმენტებს: 
ა) ინტერვიუს ფორმა (შეკითხვები); (დანართი 1და დანართი 2) 
ბ) ინტერვიუს შეფასების ფორმა (კომისიის წევრებისთვის); (დანართი 3 და დანართი 4) 
2. ინტერვიუ შედგება შინაარსობრივი ბლოკებისგან, რომლებიც აერთიანებს მსგავსი თემატიკის 
ძირითად და ჩამაღრმავებელ (დამატებით) შეკითხვებს. ჩაღრმავებული შეკითხვები გამოიყენება იმ 
შემთხვევაში, თუკი აპლიკანტი ვერ პასუხობს კომისიის წევრის კითხვას. ინტერვიუს ბლოკები 
განსხვავებული შინაარსის მიუხედავად ერთ მიზანს ემსახურება - მოტივაციური გასაუბრების 



თითოეული კითხვის მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის მოტივაცია და მზაობა, შესაბამისად, ინტერვიუს 
თითოეულ ბლოკს თუ კითხვას აპლიკანტის მოტივაციური ასპექტების გამოკვეთის მიზანი აქვს.  
3. ინტერვიუსა და ინტერვიუს შეფასების ფორმების სტრუქტურა იდენტურია და მოიცავს შემდეგ 
განზომილებებს:  
ა) პროფესიული ცნობისმოყვარეობა - ბლოკის მიზანია შეაფასოს რამდენად ცნობისმოყვარეა 
აპლიკანტი პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებაში, რამდენად ისწრაფვის;  
ბ) ინფორმაცია პროფესიის შესახებ - აღნიშნული ბლოკის მიზანია ინტერვიუერმა (კომისიის წევრმა) 
გამოარკვიოს რამდენად ფლობს აპლიკანტი ინფორმაციას პროფესიის შესახებ და რამდენად სურს ამ 
პროფესიის შესწავლა.  შეფასდეს რამდენად მოტივირებულია აპლიკანტი პროფესიის შესწავლით, რაც 
ამ შემთხვევაში, მის შესახებ ინფორმაციის მოძიების მცდელობით გამოიხატება;  
 გ) მსგავსი სამუშაოების შესრულებით დაინტერესება - ჩვეულებრივ, პროფესიით დაინტერესება 
მოიაზრებს პროფესიისთვის დამახასიათებელი სამუშაოების შესრულებას როგორც ფორმალური, ასევე 
არაფორმალური აქტივობების ან/და ჰობის დონეზე. აღნიშნული კომპონენტის მიზანია ინტერვიუერმა 
(კომისიის წევრმა) დაადგინოს, რამდენად დაინტერესებულია აპლიკანტი პროფესიის შესწავლით და 
სცადა თუ არა მან საკუთარი ძალების მოსინჯვა ამ პროფესიაში, თუნდაც არაფორმალურად;  
დ) პროფესიასთან დაკავშირებული ღირებულებები და პიროვნული მახასიათებლები - აღნიშნული 
ბლოკის მიზანია ინტერვიუერმა (კომისიის წევრმა) გამოარკვიოს რამდენად შეესაბამება/თავსებადია 
აპლიკანტის ღირებულებები და პიროვნული მახასიათებლები პროფესიასთან. ამ კომპონენტის 
შეფასება საშუალებას მოგვცემს უფრო ეფექტიანად ვიწინასწარმეტყველოთ აპლიკანტის მიღწევა 
პროფესიაში;  
ე) პროფესიის დაუფლებასთან დაკავშირებული მიზნები - აღნიშნული ბლოკი მოტივაციის სწორედ ამ 
კომპონენტს აფასებს, რამდენად აქვს წინასწარ განსაზღვრული აპლიკანტს საკუთარი კარიერის 
აღნიშნულ პროფესიასთან დაკავშირება, აქვს თუ არა მასთან დაკავშირებული გეგმა/ პროგრამა, 
რომლის რეალიზებაზეც მუშაობს, რამდენად თვლის, რომ აღნიშნული პროფესია კარიერული 
განვითარების შესაძლებლობას მისცემს. ინტერვიუერმა (კომისიის წევრმა) ამ ბლოკში გაერთიანებული 
შეკითხვებით უნდა გამოარკვიოს რატომ აბარებს აპლიკანტი ამპროგრამაზე და მასთან 
დაკავშირებული რა გრძელვადიანი მიზნები აქვს;  
ვ) კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები - აღნიშნული ბლოკის მიზანია აპლიკანტის კომუნიკაციური უნარ-
ჩვევების შეფასება, რომელსაც ის ინტერვიუს მსველობისას ავლენს, შესაბამისად, აღნიშნულ 
კომპონენტში კომისიის წევრი აპლიკანტს აფასებს ინტერვიუს დასრულების შემდეგ. კომუნიკაციურ 
უნარ-ჩვევებში იგულისხმება მკაფიო და დამაჯერებელი საუბრის მანერა, გასაგებად და ამომწურავად 
საუბარი, ინფორმაციის ლოგიკურა და თანმიმდევრულად წარმოდგენა საუბრის კონტექსტის 
გათვალისწინებით, კომისიის წევრებისთვის ყურადღებით მოსმენა და შესაბამისი დისკუსიის 
წარმართვის შესაძლებლობა, სხეულის ენა, ჟესტიკულაცია, თავაზიანობა და ა.შ.  
4. ინტეგრირებულ პროგრამაზე სწავლების მოტივაცია და მზაობა - აღნიშნული ბლოკი გამოიყენება 
მხოლოდ ინტეგრირებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „ღონისძიების ორგანიზება“. 
გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნულ პროგრამებზე ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების 
საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, რის საფუძველზეც პროგრამის დასრულების შემდგომ 
სრული ზოგადი განათლების ატესტატთან გათანაბრებული დიპლომი გაიცემა. შესაბამისად, 
აღნიშნული კომპონენტისადმი მზაობის შეფასება უკიდურესად მნიშვნელოვანია მოტივაციური 



ინტერვიუს ფარგლებში. მოცემული ბლოკის მიზანია ინტერვიუერმა (კომისიის წევრმა) შეაფასოს 
რამდენად მაღალია ინტეგრირებულ პროგრამაზე ჩაბარების მზაობა და მოტივაცია, რა მოლოდინები 
აქვს აპლიკანტს ინტეგრირებული პროგრამისგან და რამდენად ფლობს თუნდაც მინიმალურ ცოდნას 
პროგრამის სპეციფიკის შესახებ.  

 
თავი IV 

განმეორებითი შეფასება 
მუხლი 12. აპლიკანტისთვის განსხვავებულ თარიღში (განმეორებით) შეფასების უზრუნველყოფის 
წესი და პირობები 
 1. იმ შემთხვევაში,  თუ  აპლიკანტი საპატიო მიზეზით ვერ გამოცხადდება შეფასებაზე, მას საშუალება 
აქვს განმეორებით ერთხელ  გავიდეს ტესტირებაზე/გასაუბრებაზე, რისთვისაც ის განცხადებით 
მიმართავს კოლეჯის დირექტორს შეფასების თარიღიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში და 
წარადგენს გამოუცხადებლობის  მტკიცებულებას. 
2. განმეორებით შეფასებაზე გამოუცხადებლობა წარმოადგენს აპლიკანტის ჩარიცხვაზე უარის თქმის 
საფუძველს. 
3. განმეორებითი   შეფასება  ტარდება   განცხადების   წარდგენიდან   მაქსიმუმ   ერთი   კვირის 
განმავლობაში. 
4. განმეორებითი   შეფასების შედეგები აპლიკანტს ეცნობება შეფასების ჩატარებიდან არაუგვიანეს 2 
(ორ) სამუშაო დღეში. 

თავი V 
აპელაცია 

 
მუხლი 13. ტესტირებისა და გასაუბრების შედეგების აპელაციის წესი და ვადები 
1. აპლიკანტს უფლება აქვს წერილობითი განცხადებით გაასაჩივროს შედეგები მისი გაცნობიდან 2 
სამუშაო დღის ვადაში. 
2. საჩივრის განხილვის მიზნით დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი 
აქტით, იმავე ან მომდევნო სამუშაო დღეს იქმნება სააპელაციო კომისია (მინიმუმ 3 წევრი), რომლის 
შემადგენლობა განისაზღვრება საჩივრის შინაარსის მიხედვით, გასაჩივრებულია პროცედურული  
საკითხები თუ   მიღებული შეფასება. 
3. სააპელაციო კომისიაში შეიძლება შედიოდეს ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, პროფესიული 
განათლების მასწავლებლები, დარგის სპეციალისტები, დარგის დამოუკიდებელი ექსპერტები. 
აუცილებელის სააპელაციო კომისიაში შედიოდეს პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენელი. 
4. სააპელაციო კომისია კომპლექტდება იმ პირებისგან, რომლებიც არ მონაწილეობდნენ შერჩევის 
პროცესში. 
5. სააპელაციო კომისია ვალდებულია 3 სამუშაო დღის ვადაში განიხილოს საჩივარი და მიღებული 
დასაბუთებული გადაწყვეტილების თაობაზე აცნობოს საჩივრის ავტორს. 
6. სააპელაციო კომისია განიხილავს აპლიკანტის საჩივარს და უფლება აქვს ტესტირებისას აპლიკანტის 
უფლებების დარღვევის დადასტურების შემთხვევაში, ხელახლა შეაფასოს ნამუშევარი და დაწეროს 
უფრო მაღალი/დაბალი შეფასება.  ტესტირების პროცედურის დარღვევისას , შეცვალოს ან/და  დატოვოს 
იგივე შეფასება. 



7. სააპელაციო კომისია განიხილავს აპლიკანტის საჩივარს, ეცნობა შესარჩევი კომისიის მუშაობის 
ამსახველ ოქმს (გასაუბრებისას) და იღებს გადაწყვეტილებას შეფასების კომისიის მიერ დაწერილი 
ქულის ძალაში დატოვების ან/და შეცვლის შესახებ. საკითხის მოკვლევისას შესაძლებელია 
განხორციელდეს აპლიკანტთან  და კომისიის წევრებთან გასაუბრება. 
8. სააპელაციო კომისია იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას: 
ა) აპლიკანტის მიერ შერჩევის პროცედურის დარღვევისას – მისი  ნული ქულით შეფასების თაობაზე; 
ბ) აპლიკანტის უფლებების დარღვევის დადასტურების შემთხვევაში – მისი შეფასების გადახედვის  
თაობაზე. 
9. კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. 
10. სააპელაციო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ერთი სამუშაო დღის ვადაში ეცნობება 
აპლიკანტს ტელეფონის ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 
11. სააპელაციო კომისიის მუშაობის შედეგი აისახება ოქმში. ოქმს ხელს აწერს კომისიის თავჯდომარე 
და მდივანი. 
მუხლი 14. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა პროგრამაზე ჩარიცხვის 
პროცედურა 
1. სპეცილური საგანანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტები დაწესებულებაში ირიცხებიან 
პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის ზემოთ გამოცხადებული ადგილების  15% -ის 
ფარგლებში 
2. კოლეჯი განიხილავს მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებს, 
თანდართულ დოკუმენტაციას და იღებს გადაწყვეტილებას პირის პროგრამზე ჩარიცხვის შესახებ; 
3.თუ პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების რაოდენობა აღემატება პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამისთვის  სპეციალური სააგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
აპლიკანტისთვის გათვალისწინებული ადგილების რაოდენობას, ჩარიცხვის დროს უპირატესობა 
ენიჭება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტს, რომელიც პირველად 
მოიპოვებს პროფესიული სტუდენტის სტატუსს. ამსთან , კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შეიძლება განისაზღვროს დამატებითი პირობები. 
4.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით 
დაწესებულების მიერ გამოიცემა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტი.მონაცემები აისახება სარეგისტრაციო სისტემაში და ხდება აპლიკანტის ინფორმირება  
სატელეფონო ან/და ელეტრონულის ფოსტის საშუალებით 
5.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა ჩარიცხვის დასრულების შემდეგ 
დარჩენილი თავისუფალი ადგილების შევსების მიზნით დაწესებულება განათლებისა და მეცნიერების 
მინისტრის მიერ განსაზღვრულ ვადებში ასახავს ინფორმაციას შესავსები ადგილების შესახებ 
პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში. 
მუხლი 15.  უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ტესტირების გავლის გარეშე 
ჩარიცხვა 
1.უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ტესტირების გავლის გარეშე ჩარიცხვის 
უფლება აქვთ 
ა) უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულის სტატუსის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს; 
ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხური დაასრულეს უცხო 
ქვეყნის ოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში,უმარლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო 



პროგრამაზე ჩარიცხვის ან ჩარიცხვის წინა წელს და რომელთა განათლება აღიარებულ იქნა 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
გ) საქართველოს მოქალაქეები და „საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა 
რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის 
წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 2013მუხლით გათვალისწინებული პირები,  რომლებმაც ზოგადი 
განათლების საშუალო საფეხური დაასრულეს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს 
კანონით გათვალისწინებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში, უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის ან ჩარიცხვის წინა 
წელს და რომელთა სრული ზოგადი განათლება აღიარებულ იქნა სამინისტროს მიერ დადგენილი 
წესით. 
დ)თავშესაფრის მაძიებელ, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირს. 
2. უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ტესტირების გავლის გარეშე 
გათვალისწინებულ პირებზე ვრცელდება რეგისტრაციისთვის ამ წესით განსაზღვრული პირობები, 
ხოლო შერჩევის წესი და პირობები განისაზღვრება კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. 
3. უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ტესტირების გავლის გარეშე  შერჩეული 
აპლიკანტების შესახებ ინფორმაციას დაწესებულება ასახავს სარეგისტრაციო სისტემაში ამ წესით 
გათვალისწინებულ შერჩევის პერიოდში. 
4. უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ტესტირების გავლის გარეშე შერჩეული 
აპლიკანტების ჩარიცხვის შესახებ გამოიცემა კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტი და ინფორმაცია აისახება პროფესიული განათლების 
მართვის საინფორმაციო სისტემაში, კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
5. უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ტესტირების გავლის გარეშე 
გათვალისწინებული აპლიკანტების ჩარიცხვა სრულდება დარჩენილი თავისუფალი ადგილების 
შევსების გათვალისწინებულ ეტაპამდე. 

 
მუხლი 16. დარჩენილი თავისუფალი ადგილების შევსება 
1. პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვის დასრულების შემდეგ დარჩენილი თავისუფალი ადგილების 
შევსების მიზნით კოლეჯი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ განსაზღვრულ ვადებში 
ასახავს ინფორმაციას შესავსები ადგილების შესახებ პროფესიული განათლების მართვის 
საინფორმაციო სისტემაში 
2. შესავსები ადგილების რაოდენობა განისაზღვრება ჩარიცხვის დასრულების შემდეგ პროგრამაზე 
მისაღები ადგილებიდან დარჩენილი თავისუფალი ადგილების მიხედვით. 
3. მართვის საინფორმაციო სისტემა უზრუნველყოფს, იმ  აპლიკანტებისათვის  დარჩენილი 
თავისუფალი ადგილების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, რომელთაც ვერ მოიპოვეს პროფესიული 
სტუდენტის სტატუსი. 
4. პროგრამებზე თავისუფალი ადგილების შევსების მიზნით, აპლიკანტთა შერჩევა, რეიტინგული 
სიების შედგენა, შედეგების ასახვა და ჩარიცხვა ხორციელდება ამ წესის და საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების მონისტრის  მიერ ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით 
დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 
5. დარჩენილი თავისუფალი ადგილების შევსების პროცესი სრულდება დაწესებულების მიერ სწავლის 
დაწყების თარიღის დადგომამდე. 

მუხლი  17. პროგრამაზე ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია 



1.კოლეჯის მიერ დადგენილი განაცხადის შევსებულ ფორმას პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 
მოპოვების მოთხოვნის თაობაზე, თან ერთვის: 
ა) პირადი (არასრულწლოვანი პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის  შემთხვევაში – კანონიერი 
წარმომადგენლის) განცხადება; 
   ბ)  პასპორტი/პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;  
   გ) საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი იმ აპლიკანტებისთვის, რომლებსაც სურთ 
ჩაირიცხონ საშუალო საფეხურის იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სადაც ინტეგრირებულია ზოგადი 
განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები (აპლიკანტს არ მოეთხოვება განათლების 
დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა, თუ აღნიშნული განათლების შესაბამისი საფეხურის 
დაძლევა, აპლიკანტის რეგისტრაციის მომენტში, დადასტურებულია  მართვის სისტემის მიერ);  
დ)  მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (შესაბამისი განათლების 
სხვა ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული განათლების აღიარების დოკუმენტის) 
დედანი/სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი (აპლიკანტს არ მოეთხოვება განათლების 
დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა, თუ აღნიშნული განათლების შესაბამისი საფეხურის 
დაძლევა, აპლიკანტის რეგისტრაციის მომენტში, დადასტურებულია  მართვის სისტემის მიერ).    
ე)  2 ფოტო 3x4 და მისი ელექტრონული ვერსია (დისკზე). 
ვ) არასრულწლოვანი აპლიკანტის შემთხვევაში - განმცხადებლის/ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი 
პირის პირადობის მოწმობა და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს მის სათანადო უფლებამოსილებას 
წარმომადგენლობაზე (დაბადების მოწმობა/მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და სხვა). 

 
თავი VI. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა შერჩევის 

ადმინისტრირება 
 

მუხლი  18.  
1. კოლეჯის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა შერჩევის ადმინისტრირება 
განსაზღვრავს კოლეჯის საფინანსო სერვისების მესამე და კბილის ტექნიკოსის მეოთხე დონის 
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით, სტუდენტთა 
შერჩევის მეთოდად განსაზღვრული  მოტივაციური გასაუბრების ადმინისტრირებას და ამ პროცესში 
ჩართული პირების უფლება-მოვალეობებს. 
2. მოტივაციური გასაუბრების მიზანია აპლიკანტის  სწავლისადმი მზაობისა და კომპეტენციების 
ეფექტიანად გაზომვა. 
3. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა შერჩევის ადმინისტრირების პროცესი 
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა შერჩევის მეთოდად, კოლეჯის მიერ 
განისაზღვრა  მოტივაციური გასაუბრება.  
4. მოტივაციური გასაუბრების შეუფერხებლად ადმინისტრირებისთვის კოლეჯი გამოყოფს შერჩევის 
პროცესის ადმინისტრატორს, რომლის მოვალეობებია:  
ა) აპლიკანტებსა და კომისიის წევრებს შორის კომუნიკაციის ხელშეწყობა და გასაუბრების პროცესის 
დაგეგმვა;  
ბ) შერჩევის პროცესის ელექტრონულ ბაზაში, პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების 
გადამოწმება და საბოლოო სიაზე  შეჯერება;  



გ) შერჩევის პროცესის ადმინისტრებამდე 1 კვირით ადრე  პროგრამაზე დარეგისტრირებულ ყველა 
აპლიკანტთან დაკავშირება, რათა დარწმუნდეს, რომ ყველა მათგანი ინფორმირებულია შერჩევის 
თარიღების შესახებ;  
დ) დარწმუნდეს, რომ პროგრამაზე დარეგისტრირებულმა ყველა აპლიკანტმა იცის კოლეჯის მისამართი 
და მისასვლელი გზა;  
ე) ინტერვიუმდე ერთი დღით ადრე, პროგრამაზე დარეგისტრირებულ ყველა აპლიკანტთან 
დაკავშირება და გასაუბრებაზე გამოცხადების დროს, მისამართის და გასაუბრების ხანგრძლივობის  
შეხსენება.  
ვ) თუ აპლიკანტ(ებ)ის ინტერვიუს დრო ემთხვევა სხვა პროგრამის შერჩევას, ადმინისტრატორი 
აპლიკანტ(ებ)თან და კომისიის წევრებთან შეთანხმებით, შეჯერდება გასაუბრების დამატებით დროზე. 
ადმინისტრატორმა უნდა გადაამოწმოს EMIS-თან, მართლაც ემთხვევა თუ არა აპლიკანტს გასაუბრება 
სხვა გამოცდაზე, რათა გამოირიცხოს არასაპატიო მიზეზები;  
ზ) შერჩევის ადმინისტრირებამდე, ინტერვიუს ჩასატარებელ ოთახში მშვიდი და კომფორტული 
სამუშაო გარემოს შექმნა და მოწესრიგება, ასევე COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის გავრცელების 
წინააღმდეგ დადგენილი რეკომენდაციების  გათვალისწინება;  
თ) თუ აპლიკანტთა რაოდენობის გათვალისწინებით, წინასწარ დაიგეგმოს გასაუბრების დღეთა 
რაოდენობა და აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდოს კომისიის წევრებს.  
ი) გასაუბრების დაწყებამდე 30 წუთით ადრე მოიწვიოს კომისიის წევრები და გააცნოს ინტერვიუს 
ფორმა და ინტერვიუს შეფასების ფორმა; 
კ) დეტალურად აუხსნას, ინტერვიუს სტრუქტურა და განუმარტოს, რომ წარმოდგენილი კითხვები 
სარეკომენდაციო და არ უზღუდავს კომისიის წევრს მისთვის სასურველი კითხვების დასმის უფლებას.  
5. მოტივაციური გასაუბრების შეუფერხებლად ადმინისტრირებისთვის კოლეჯი გამოყოფს 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტს, რომლის მოვალეობებია: 
ა) შერჩევის ადმინისტრირებამდე გაიაროს შესაბამისი ტრენინგი,  
ბ) მუდმივი კომუნიკაცია ჰქონდეს EMIS-ის თანამშრომლებთან, რომლებმაც შეიმუშავეს მეთოდის 
მხარდამჭერი ონლაინ პლატფორმა;  
გ) შერჩევის პროცესის დაწყებამდე საფუძვლიანად შეამოწმოს კომპიუტერული ტექნიკა, რომელიც 
შეფასებებისთვის უნდა გამოიყენონ კომისიის წევრებმა. 
დ) შერჩევის პროცესის დაწყებამდე  მცირედი ინსტრუქცია წარუდგინოს კომისიის წევრებს და 
დარწმუნდეს, რომ კომისიის ყველა წევრმა იცის, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს ელექტრონული 
პლატფორმა აპლიკანტთა შეფასების პროცესში.  
ე) შერჩევის პროცესის დაწყებამდე, საფუძვლიანად შეამოწმოს კოლეჯის  ინტერნეტის ქსელი და 
ინტერნეტთან იმ კომპიუტერული ტექნიკის წვდომა, რომელსაც კომისიის წევრები იყენებენ 
აპლიკანტთა შეფასებისას.  
ვ) ტექნიკური პრობლემის შემთხვეაში დაუკევშირდეს საინფორმაციო სისტემის თანამშრომელს და 
მათთან კომუნიკაციით აღმოფხვრა პრობლემა. 

 
მუხლი 19. შეფასების პროცესი 



1. მოტივაციური გასაუბრებისას კომისიის წევრები მუშაობენ მათთვის განკუთვნილ კომპიუტერზე, 
აფასებენ აპლიკანტებს და თითოეული აპლიკანტის შედეგები შეჰყავთ შესაბამის ელექტრონულ 
ფორმაში, რომელიც განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის (EMIS) მიერ არის შემუშავებული. 
2. კომისიის თითოეული წევრი ცალ-ცალკე აფასებს თითოეულ აპლიკანტს.  
3. კომისიის წევრების შეფასებებს  ადმინისტრატორები ასახავენ  ელექტრონულ პლატფომაზე, 
შეფასებები იკრიბება და საშუალო არითმეტიკულის პრინციპით გასაუბრებაზე აპლიკანტის საშუალო 
ჯამური ქულა მიიღება. 
4. მოტივაციური ინტერვიუს მაქსიმალურ ქულა არის 100, რომელსაც აგენერირებს EMIS-ის მიერ 
შემუშავებილი ელექტრონული პლატფორმა.  
5. მოტივაციური გასაუბრების 6 კრიტერიუმიდან, მნიშვნელოვანია ორ     - „ინფორმაცია პროფესიის 
შესახებ“ და „პროფესიის დაუფლებასთან დაკავშირებული მიზნები“ და აქვს მაღალი წონა, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ აღნიშნულ კრიტერიუმში მიღებული ნედლი ქულა ავტომატურად  მრავლდება 2-ზე და 
აპლიკანტის ქულა ავტომატურად ორმაგდება.  
6. ინტეგრირებული პროგრამის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია შემდეგი კრიტერიუმები:  
„ინტეგრირებულ პროგრამაზე სწავლების მზაობა“, სადაც აპლიკანტის მიღებული ნედლი ქულა 
ავტომატურად  მრავლდება 3-ზე და აპლიკანტის ქულა ავტომატურად სამმაგდება; კრიტერიუმებში  
„ინფორმაცია პროფესიის შესახებ“ და „პროფესიის დაუფლებასთან დაკავშირებული მიზნები“ 
მიღებული ნედლი ქულა ავტომატურად  მრავლდება 2-ზე და აპლიკანტის ქულა ავტომატურად 
ორმაგდება.  
7. მოტივაციურ გასაუბრებაში, როგორც ტიპურ, ისე ინტეგრირებული პროგრამებისთვის მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვარია 25 % (ქულა). რეიტინგულ სიებს ავტომატურად აკეთებს ელექტრონული ბაზა;  

 
 

მუხლი 20. დასკვნითი დებულებები 
1.დოკუმენტში ცვლილებების და დამატებების შეტანა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად. 

 

 

 

 

 


