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დირექტორის მიმართვა 
 

ორიენტირი გაძლევთ სწორ ორიენტირს!!! 

მოგესალმებით, 

კოლეჯი „ორიენტირი“ გთავაზობთ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების 

მრავალფეროვან არჩევანს, სწავლების მაღალ ხარისხს, რომელსაც უზრუნველყოფენ 

მაღალკვალიფიციური პროფესიული განათლების მასწავლებლები. კოლეჯში დაგხვდებათ 

კეთილგანწყობლი ადმინისტრაციული პერსონალი, რომელიც იზრუნებს თქვენთვის 

კომფორტული სასწავლო გარემოს შექმნაზე, რაც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს თქვენი 

შესაძლებლობების გამოვლენას და რეალიზებას. ჩვენ თქვენთან ერთად ვქმნით ტოლერანტობის, 

პატივისცემის, პროფესიონალიზმის ატმოსფეროს კოლეჯში და ვზრუნავთ საერთო მიზნის 

მიღწევისთვის. 

კოლეჯს აქვს სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ნათელი, პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად აღჭურვილი აუდიტორიები, ლაბორატორიები, 

ბიბლიოთეკა, დასასვენებელი სივრცე პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

საკონფერენციო/ღონისძიებების დარბაზი, სამედიცინო ოთახი პირველადი დახმარებისთვის. 

შენობის ყველა სართულზე შესაძლებელია მუდმივი ინტერნეტით სარგებლობა. კოლეჯში 

უზრუნველყოფილია უსაფრთხო სასწავლო გარემო. შენობა და მიმდებარე ტერიტორია 

კონტროლდება სათვალთვალო კამერით. კოლეჯს აქვს ეზო, რომელზეც განთავსებულია 

სპორტული მოედანი. 

კოლეჯი ორიენტირი, პროფესიულ სტუდენტებს გთავაზობთ ბევრად მეტს, ვიდრე მხოლოდ 

სწავლებაა. კოლეჯი პერმანენტულად გეგმავს სპორტულ/კულტურულ აქტივობებს და ასევე, 

გთავაზობთ თქვენი ინიციატივების მხარდაჭერას. 

ჩვენი გუნდის ყველა წევრისთვის მნიშვნელოვანია თითოეული პროფესიული სტუდენტის 

მოსაზრება და ამიტომაც ყოველთვის მზად ვართ, თქვენთან ერთად ვიმსჯელოთ სასწავლო 

პროცესის მუდმივ სრულყოფაზე, ვიზრუნოთ ხარისხის განვითარებაზე, რათა უკეთ 

დავაკმაყოფილოთ თქვენი მოლოდინები, მოთხოვნები და ინტერესები. 

სიამაყით მინდა გითხრათ, რომ კოლეჯში მიღებული თეორიული ცოდნითა და პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევებით       აღჭურვილი       ჩვენი კურსდამთავრებულები, შრომის ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანები არიან და წარმატებით საქმდებიან მინიჭებული კვალიფიკაციის 

შესაბამისად.. 

ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ მიერ მომზადებული კატალოგი დაგეხმარებათ შეარჩიოთ თქვენთვის 

სასურველი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა. 

 

ჩვენ გპირდებით მრავალფეროვან სტუდენტურ ცხოვრებას! 
 

თქვენი საინტერესო მომავალი იწყება აქ! 

გისურვებთ წარმატებებს!!! 
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§1. სუდენტის უფლება-მოვალეობა 
 

1.1 კოლეჯის სტუდენტს აქვს უფლება: 

 
 პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს მიიღოს მისი ინტერესების შესაბამისი 

ხარისხიანი განათლება, აქტიურად იყოს ჩართული სასწავლო და პრაქტიკულ 

საქმიანობაში. 

 მოსთხოვოს კოლეჯის ადმინისტრაციას კანონმდებლობით, კოლეჯის 

შიდასამართლებრივი აქტებით, პროფესიულ სტუდენტთან/მსმენელთან დადებული 

ხელშეკრულებითა და საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული 

ვალდებულებების შესრულება; 

 ისარგებლოს კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, სასწავლო და დამხმარე 

რესურსით, საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და სხვა საშუალებებით; 

 მიიღოს კოლეჯის ადმინისტრაციისგან ამომწურავი ინფორმაცია თავისი უფლებების, 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და კოლეჯის სხვა რესურსების შესახებ. 

 თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი და დასაბუთებული უარი თქვას იმ იდეათა 

გაზიარებაზე, რომელსაც სთავაზობენ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას; 

 მონაწილეობა მიიღოს ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში; 

 მიიღოს მონაწილეობა კოლეჯის მიერ განხორციელებული სასწავლო პროცესის 

შეფასებაში; 

 საკუთარი ინტერესების შესაბამისად თავისუფლად დააფუძნოს პროფესიული და სხვა 

სტუდენტური ორგანიზაციები ან/და გაერთიანდეს მათში; 

 განახორციელოს მისთვის საქართველოს მომქმედი კანონმდებლობითა და კოლეჯის 

სამართლებრივი რეგულაციებით მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები. 

 პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს წარადგინოს 

დამატებითი/არაფორმალური აქტივობების ინიციატივა. 

 

1.2 კოლეჯის პროფესიული სტუდენტის ვალდებულება: 

 
პროფესიული სტუდენტი ვალდებულია: 

 
 დაიცვას კანონმდებლობის, კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის მარეგულირებელი 

დებულებისა და სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების მოთხოვნები; 
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 შეასრულოს საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი მოთხოვნები; 

 შეასრულოს კოლეჯთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

 დაიცვას სხვა პირების უფლებები და კანონიერი ინტერესები; 

 სასურველი შედეგის მიღწევის მიზნით არ გამოიყენოს პლაგიატი; 

 გაუფრთხილდეს კოლეჯის ინფრასტრუქტურას; 

 იმოქმედოს იმგვარად, რომ არ შეურაცყოს კოლეჯის პრესტიჟი; 

 დაიცვას კოლეჯის ტერიტორიაზე ქცევის წესები, ეთიკის ნორმები კოლეჯის პერსონალთან 

და სხვა პროფესიულ სტუდენტებთან ურთიერთობაში; 

 

1.3 სტუდენტის / მსმენელის ქცევის წესები და პასუხისმგებლობა 

 პროფესიული სტუდენტები/მსმენელები ვალდებულნი არიან გაუფრთხილდნენ 

დაწესებულების პრესტიჟს, ზუსტად დაიცვან კოლეჯის ტერიტორიაზე ქცევის წესები, 

აგრეთვე ეთიკის ნორმები კოლეჯის პერსონალთან და სხვა სტუდენტებთან / 

მსმენელებთან ურთიერთობაში. 

 
1.4 კოლეჯის ტერიტორიაზე პროფესიულ სტუდენტებს / მსმენელებს ეკრძალებათ: 

 თამბაქოს მოწევა კოლეჯის შენობაში; 

 ხმაური და მეცადინეობისათვის ხელის შეშლა, რაც გამოიწვევს პროფესიული 

სტუდენტის / მსმენელის გაფრთხილებას; 

 კოლეჯის შენობის ტერიტორიაზე პოლიტიკური ხასიათის გამოსვლებისა და 

მიტინგების მოწყობა, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას; 

 დკოლეჯის შენობაში ცეცხლსასროლი ან გაზის იარაღით შესვლა, რაც გამოიწვევს 

გაფრთხილებასა და შესაბამის კანონით განსაზღვრულ პასუხისმგებლობას; 

 კოლეჯის ტერიტორიაზე აზარტული თამაშები, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას. 

 ალკოჰოლური საშუალებების გამოყენება, ანალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ 

კოლეჯში გამოცხადება, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას. 

 ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენება, გავრცელება, რაც გამოიწვევს 

ადმინისტრაციულ ან სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით; 

 გამოცდის ჩატარებისა და გამოცდაზე ქცევის წესების დარღვევა, რაც გამოიწვევს 

გაფრთხილებას; კოლეჯში გამოცხადება გარეგნულად მოუწესრიგებელი სახით, 

არაადეკვატური ჩაცმულობით და ჰიგიენის ნორმების დაუცველად, რაც გამოიწვევს 

გაფრთხილებას; 

 აუდიტორიული მეცადინეობის ხელის შეშლა ან ჩაშლა, რაც გამოიწვევს 

გაფრთხილებას; 

 კოლეჯის შენობაში განცხადებების ჩამოხევა ან გაფუჭება, რაც გამოიწვევს 

გაფრთხილებას; 
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 პროფესიული სტუდენტების / მსმენელების ან / და თანამშრომლებისათვის ცრუ 

ინფორმაციის მიწოდება, რომლის მიზანიც იყო აუდიტორიული მეცადინეობის ან 

გამოცდის ჩაშლა, ან გაცდენების საპატიოდ ჩათვლა ან მისი ოჯახის წევრებთან 

დაწესებულების თანამშრომლობის კონტაქტისათვის ხელის შეშლა, რაც გამოიწვევს 

გაფრთხილებას; 

 კოლეჯის ქონების დაზიანება, დაკარგვა ან დაუბრუნებლობა, რაც გამოიწვევს 

მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებას და გაფრთხილებას; 

 კოლეჯისათვის საჭირო დოკუმენტაციის უნებართვოდ აღება ან განადგურება, რაც 

გამოიწვევს ამ ქმედების შედეგად დამდგარი ზიანის ანაზღაურებას. 

 კოლეჯის ტერიტორიის (შენობისა და ეზოს) დანაგვიანება-დაბინძურება, რაც 

გამოიწვევს დასუფთავების ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულებას და 

გაფრთხილებას. 

 

1.5 პროფესიული სტუდენტის მიმართ დისციპლინური დევნა 

 პროფესიული სტუდენტის მიმართ დისციპლინური დევნა უნდა იყოს დისციპლინური 

გადაცდომის პროპორციული და შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ამ დოკუმენტითა 

და დაწესებულების ეთიკის ნორმებით; 

 პროფესიული სტუდენტის მიმართ დისციპლინური დევნის წარმოება არ უნდა 

ზღუდავდესპროფესიული სტუდენტის უფლებას მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო 

პროცესში, გარდა ისეთი შემთხვევებისა თუ ეს საფრთხეს უქმნის სხვისი უფლებების, 

ჯანმრთელობის, დაწესებულების საკუთრებისა და უსაფრთხოების დაცვას. სტუდენტის 

დისციპლინური დევნის საკითხს წყვეტს სპეციალური კომისია, რომელიც დირექტორის 

ბძანებით იქმნება. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს დაესწროს საკუთარი საქმის 

განხილვას; 

 პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს გაასაჩივროს მის მიმართ მიღებული 

გადაწყვეტილება; 

 დისციპლინური პასუხისმგებლობა გამოიყენება დაწესებულების პროფესიული 

სტუდენტების მიმართ მათ მიერ დაწესებულების ტერიტორიაზე დისციპლინური 

გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში; 

 პროფესიული სტუდენტის მიმართ გამოიყენება შემდეგი სახის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომები: 

ა. გაფრთხილება; 

ბ. მატერიალური ზიანის ანაზღაურება. 
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§2. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის 

მოპოვება და წარსადგენი დოკუმენტაცია 

 
2.1 პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის მოპოვება და წარსადგენი 

დოკუმენტაცია 

 
 პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების პროცედურები რეგულირდება 

„პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 

02 ივლისს N42/ნ ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და 

პირობების შესაბამისად. 

 კოლეჯი აპლიკანტის მიერ დოკუმენტაციის წარდგენიდან საქართველოს განათლების 

და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილ ვადაში დირექტორის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით რიცხავს აპლიკანტებს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე და აფორმებს ხელშეკრულებას აპლიკანტთან/კანონიერ 

წარმომადგენელთან/მხარდამჭერთან, აპლიკანტის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ; 

 წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათავალი: 

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 საინფორმაციო 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. 
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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). 

სარეგიტრაციო განცხადება არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში შეივსება მისი 

კანონიერი წარმომადგენლის მიერ. 

 
2.2 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებმა დამატებით უნდა 

წარმოადგინონ: 

 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მულტიდისციპლინური 

გუნდის შეფასების ფორმა; 

 სენსორული (სმენის და მხედველობის) დარღვევის შემთხვევაში: 

 აუდიოგრამა (სმენის დარღვევის შემთხვევაში); 

 ოფთალმოლოგის მიერ გაცემული ცნობა (მხედველობის დარღვევის შემთხვევაში); 

 ქცევითი და ემოციური აშლილობის შემთხვევაში, უფლებამოსილი სპეციალისტის 

მიერ გაცემული სამედიცინო ცნობა; 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

 
2.3 მეურვის არსებობის შემთხვევაში დამატებით წარსადგენია: 

 მეურვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობის/ID 

ბარათის) ასლი და დედანი; 

 მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

 სარეგისტრაციო სისტემაში მცდარი მონაცემების ასახვა შესაძლოა გახდეს აპლიკანტის 

ჩარიცხვაზე უარის თქმის ან პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვის შესახებ კოლეჯის 

დირექტორის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტის ნაწილობრივ ბათილად/ბათილად ცნობის საფუძველი. 

 აპლიკანტის ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველია ასევე აპლიკანტის მიერ კოლეჯის 

დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით 

განსაზღვრულ ვადებში დოკუმენტების არ წარმოდგენა. 

 კოლეჯი ვალდებულია, აპლიკანტები ჩარიცხოს პროგრამისათვის გამოცხადებული 

ადგილების რაოდენობისა და რეიტინგულ სიაში აპლიკანტის რიგითობის 

გათვალისწინებით, უმაღლესიდან უმდაბლესისკენ, აპლიკანტის მიერ წერილობით 

გამოხატული ნების საფუძველზე. 

 
2.4 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა ჩარიცხვა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 
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ა) რეგისტრაცია; 

ბ) მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

ნაპლიკანტის ფუნქციური და აკადემიური უნარების შეფასება; 

გ) აპლიკანტის მიერ პროფესიის პრაქტიკული მოსინჯვა; 

დ) დაწესებულებაში ჩარიცხვა. 

 
პრაქტიკული მოსინჯვა გულისხმობს პირის მიერ პროგრამისთვის ყველაზე 

დამახასიათებელი აქტივობის / აქტივობების პრაქტიკულ შესრულებას მის ინდივიდუალურ 

საჭიროებებსა და შესაძლებლობებზე მორგებულ პირობებში, რომელსაც თან ახლავს 

რეფლექსიის პროცესი და რომელიც ემსახურება აპლიკანტის მიერ საკუთარ 

შესაძლებლობებსა და პროფესიულ ინტერესებში უკეთ გარკვევას, ისევე, როგორც 

პრაქტიკულ მოსინჯვაზე დამკვირვებლების მიერ კონკრეტულ პროფესიასთან 

/პროგრამასთან მიმართებით პირის ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრას. 

 
თუ პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების რაოდენობა აღემატება 

პროგრამისთვის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტებისთვის 

გათვალისწინებულ ადგილების რაოდენობას ჩარიცხვის დროს უპირატესობა ენიჭება 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტს, რომელიც პირველად 

მოიპოვებს პროფესიული სტუდენტის სტატუსს. 

 

§3. სტუდენტის დატვირთვა და კრედიტების განაწილება 

 
 კვირაში პროფესიული სტუდენტის დატვირთვა, დამოუკიდებელი საათების ჩათვლით, 

არ უნდა აღემატებოდეს 40 საათს, ხოლო მესამე დონის არასრულწლოვანი პტოფესიული 

სტუდენტებისთვის - 36 საათს. 

 კრედიტი გამოხატავს ცალკეული მოდულით გათვალისწინებული ცოდნის, უნარებისა და 

ღირებულებების ასათვისებლად პროფესიული სტუდენტის მიერ შესასრულებელი 

სამუშაოს მოცულობას (დატვირთვას). 

 კრედიტების განაწილება ხდება საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულებს შორის. 

 საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საერთო დატვირთვა მოიცავს 

თეორიის და პრაქტიკის კომპონენტს. 

 კრედიტების განაწილება საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტებს შორის უნდა 

იძლეოდეს მოდულით განსაზღვრული სწავლის შედეგის მიღწევის შესაძლებლობას. 

 პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა/დატვირთვა ერთი კრედიტი ასახავს 

პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობას 25 ასტრონომიული საათის 

განმავლობაში 
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§4. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეჩერება 

 
 პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეჩერება ნიშნავს კოლეჯსა და სტუდენტს 

შორის უფლება- მოვალეობების შესრულებისგან დროებით განთავისუფლებას. 

 პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს დროებით შეიჩეროს სტუდენტის სტატუსი; 

 პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეჩერების საფუძველია: 

ა) პირადი/კანონიერი წარმომადგენლის/მხარდამჭერის განცხადება მიზეზის 

მითითებით (მიზეზის შინაარსი არ შეიძლება გახდეს პროფესიული სტუდენტისათვის 

სტატუსის შეჩერებაზე უარის თქმის საფუძველი); 

ბ) ფინანსური დავალიანება; 

გ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულება, თუ პროფესიულმა 

სტუდენტმა ვერ დაასრულა შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა; 

დ) სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში 

შესვლა, როდესაც განაჩენის აღსრულება უნდა მოხდეს ისეთი ფორმით, რომელიც 

შეუთავსებელია სასწავლო პროცესთან. 

 სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების (დუალური პროგრამის) შემთხვევაში პროფესიული 

სტუდენტის სტატუსის შეჩერებისა და შესაბამის პერიოდში სტატუსის აღდგენის 

შესაძლებლობა უნდა შეთანხმდეს შესაბამის პრაქტიკის განმახორციელებელ პარტნიორ 

კოლეჯისთან /სასწავლო საწარმოსთან; 

 პირადი განცხადების საფუძველზე პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიერ სტატუსის 

შეჩერების მოთხოვნა დაუშვებელია თუ განცხადების შეტანის მომენტისათვის არსებობს 

აღნიშნული პირისათვის პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეწვეტის 

საფუძველი. 

 პროფესიულ სტუდენტის/მსმენელის სტატუსი შეუჩერდება კოლეჯის 

დირექტორისბრძანების საფუძველზე, რომლის გამოცემიდან არაუგვიანეს 5 დღისა 

მონაცემები აისახება პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში. 

 

 

§5. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის აღდგენა 

 
 პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია სტატუსის 

შეჩერების საფუძვლის აღმოფხვრის შემთხვევაში იმავე პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში, ხოლო შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში მოქმედებს წინამდებარე წესის მოთხოვნები. 

 პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების ვადაა 3 წელი. 
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 პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში პროფესიულ 

სტუდენტს ჩაეთვლება სტატუსის შეჩერებამდე ათვისებული კრედიტები და სწავლას 

გააგრძელებს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის იმ ეტაპიდან, რომელ ეტაპზეც მას შეუჩერდა პროფესიული სტუდენტის 

სტატუსი. 

 პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის აღდგენა დასაშვებია კონკრეტულ 

პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გადაჭარბებით. ამ 

შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის საერთო რაოდენობის ზევით 

ჩარიცხული პირების რაოდენობა გამოაკლდება შესაბამის პროგრამაზე მომდევნო 

მიღებისათვის კოლეჯის მიერ დადგენილ სტუდენტთა მისაღები ადგილების რაოდენობას. 

 

§6. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეწყვეტა 

 
 პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეწყვეტად განიხილება კოლეჯისა და 

პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის უფლება-მოვალეობების შესრულებისგან 

გათავისუფლება, პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენის უფლების გარეშე. 

 პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებია: 

ა) პირადი/კანონიერი წარმომადგენლის/მხარდამჭერის განცხადება; 

ბ) პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერება 3 წლის ვადით, გარდა კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა; 

გ) შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულება, თუ პროფესიულმა 

სტუდენტმა დაადასტურა შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებული ყველა მოდულის სწავლის შედეგი; 

დ) გარდაცვალება. 

 კოლეჯი ვალდებულია პროფესიული სტუდენტისათვის/მსმენელისათვის (კანონიერი 

წარმომადგენლისთვის / მხარდამჭერისთვის განცხადება) პროფესიული სტუდენტის 

სტატუსის შეწყვეტის საკითხის დაყენების დროს, სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით, აცნობოს პირს აღნიშნულის შესახებ, მოისმინოს მისი 

პოზიცია და მისცეს მას ახსნა-განმარტების წარმოდგენის უფლება. 

 პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის შემდეგ პროფესიული 

სტუდენტის სტატუსის აღდგენის საკითხი აღარ განიხილება. 

 პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში მისი ხელახლა 

მოპოვება დასაშვებია კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა ხდება კოლეჯის დირექტორის 

დასაბუთებული ბრძანების საფუძველზე, რომლის გამოცემიდან არაუგვიანეს 5 დღისა 

მონაცემები აისახება პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში. 
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 გადაწყვეტილება პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ 

შესაძლებელია გასაჩივრდეს სასამართლოში მომქმედი კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. 

 

§ 7. პროფესიული სტუდენტის მობილობა 
 

კოლეჯში მობილობის განხორციელება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში: 

ა) თუ კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტს სურს სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლის გაგრძელება (შიდა მობილობა) ან სხვა საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში გადასვლა (გარე მობილობა); 

 
ბ) მობილობა შესაძლებლია ნებისმიერ დროს. ამის შესახებ პროფესიულმა სტუდენტმა 

განცხადებით უნდა მიმართოს კოლეჯის ადმინისტრაციას. 

 
მობილობის მსურველმა პირმა განცხადებით უნდა მიმართოს კოლეჯს, რასაც თან უნდა 

დაურთოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 

ა) პირადი საქმე; 

ბ) ცნობა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში უკვე ათვისებული/აღიარებული 

კრედიტების შესახებ ან პროფესიული სტუდენტის ბარათი, დამოწმებული უფლებამოსილი პირის 

ხელმოწერით და ბეჭდით. 

 
მობილობის განხორციელებამდე მოწმდება პროფესიული სტუდენტის მონაცემების 

შესაბამისობა პროგრამის ჩარიცხვის წინაპირობებთან, ასევე პროფესიული სტუდენტის მიერ 

გავლილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების შესაბამისობა 

დაწესებულების ანალოგიურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებთან, რის 

საფუძველზეც განიხილება გავლილი პრფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აღიარების 

შესაძლებლობის საკითხი. 

 
მოდულური პროგრამაზე მობილობისას, პირი წარმოადგენს მის მიერ გავლილი მოდულების 

გავლის დამადასტურებელ ან ცალკეული სწავლის შედეგების დადასტურების დოკუმენტს და 

დაწესებულება ავტომატურად ჩაუთვლის მას გავლილ მოდულებს/სწავლის შედეგებს; 

მობილობის დროს, მოდულის სწავლის შედეგების მიღწევის სრულად დადასტურების 

შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს ავტომატურად ჩაეთვლება მოდულის გავლა. 

 
პროფესიული სტუდენტის მობილობის შესახებ გამოიცემა დირექტორის ბრძანება და მისი 

გამოცემიდან არაუგვიანეს ხუთი სამუშაო დღისა მონაცემები შეიტანება პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში. 

დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; 
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§ 8. ფორმალური განათლების აღიარება 

 
 ფორმალური განათლების აღიარების მსურველი უფლებამოსილია, მოითხოვოს 

ფორმალური განათლების აღიარება, მხოლოდ მის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების შემდეგ. 

 ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებისას 

შინაარსობრივი შესწავლის შედეგად შეიძლება დადგინდეს ერთი საგანმანათლებლო 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების სხვა საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებთან შესაბამისობა, მათი ფორმულირების მიუხედავად. 

 

§ 9.პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება 

 
 პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება - კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის 

შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე. სწავლის შედეგის მიღწევის 

დადასტურება შესაძლებელია: 

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების 

აღიარებით (ჩათვლა); 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

 პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის საფუძველზე შექმნილ პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამების (მოდულური) შემთხვევაში შეფასება არსებობს 

განმავითარებელი და განმსაზღვრელი. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა 

განხორციელდეს, როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

 განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე 

დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას 

და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

 სწავლის შედეგი დადასტურებულად ითვლება, თუ შესაფასებელი პირი დადებითად 

შეფასდა შეფასების მიმართულებისა და სწავლის შედეგების მიხედვთ. 

 შესაძლებელია რამდენიმე სწავლის შედეგის ერთდროულად დადასტურება. 
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§ 10. პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასების 

სისტემა 

 
 მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში კრედიტის 

მინიჭება ხდება მოდულით განსაზღვრული სწავლის შედეგების დადასტურების 

საფუძველზე. 

 შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი. 

 განმავითარებელი შეფასება სწავლის პროცესის შეფასებაა, რომელიც აკონტროლებს 

პროფესიული სტუდენტის განვითარების დინამიკას და მისი მიზანია პროფესიული 

სტუდენტის დახმარება უკუკავშირის მიწოდების გზით. განმავითარებელი შეფასება 

საკონტაქტო საათის აქტივობათა განუყოფელი ნაწილია და ის ხორციელდება 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად. 

 განმსაზღვრელი შეფასება ემსახურება მიღწეული სწავლის შედეგის ან 

შედეგებისერთობლიობის საბოლოო შეფასებას მოდულით განსაზღვრული შესრულების 

კრიტერიუმების შესაბამისად. ის ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე 

დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას 

და უშვებს შემდეგი. 

 ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა; 

 განმსაზღვრელ შეფასებამდე შესაბამისი პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

ახორციელებს პროფესიული სტუდენტების დეტალურ ინფორმირებას შეფასების 

პროცედურისა და ინსტრუმენტის/ინსტრუმენტების შესახებ. 

 

10.1 საკვალიფკაციო გამოცდის ჩატარების მექანიზმი 

 
 საკვალიფიკაციო გამოცდა სავალდებულოა ყველა პროფესიულ სტუდენტისთვის, რომელიც 

ამთავრებს იმ საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელშიც კვალიფიკაციის მინიჭების 

წინაპირობად განსაზღვრულია საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება. 

 საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დაშვების უფლების მოსაპოვებლად პროფესიულმა 

სტუდენტმა უნდა დააგროვოს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

კრედიტები. 

 საკვალიფიკაციო გამოცდის თემატიკა არ უნდა გასცდეს საგანმანათლებლო პროგრამის 

შემადგენელი მოდულების სწავლის შედეგების თემატიკას(თეორია და პრაქტიკა). 

 საკვალიფიკაციო გამოცდა წარმოადგენს პროგრამის ფარგლებში დადასტურებული 

 საკვალიფიკაციო გამოცდის შეფასების ინსტრუმენტი მოიცავს: 

ა) დავალების აღწერას და პირობებს; 
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ბ) დავალების შესრულების დროს; 

გ) შეფასების კრიტერიუმებს. 

 
10.2. განმეორებითი გამოცდა 

 
 საკვალიფიკაციო გამოცდაზე გაუცხადებლობის ან არადამაკმაყოფილებელი 

შეფასებისმიღების შეთხვევაში, პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გამოცდის შედეგების 

გაცნობიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, განმეორებით გავიდეს გამოცდაზე, 

რისთვისაც განცხადებით უნდა მიმართოს კოლეჯის დირექტორს. 

 განმეორებითი გამოცდის ჩაბარების უფლებით სარგებლობა პროფესიულ სტუდენტს 

შეუძლია მხოლოდ ერთჯერადად. 

 განმეორებითი გამოცდისათვის იქმნება ახალი საგამოცდო საკითხები. 

 გამოცდის/განმეორებითი გამოცდის/ კომისიის/სააპელაციო კომისიის/კოლეჯის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილების/ შედეგის გაასაჩივრების უფლების შესახებ პროფესიულ 

სტუდენტს ეცნობება კომისიის მიერ გამოცდის დაწყებამდე. 

 

§11. პროფესიული სტუდენტისათვის შედეგის დადასტურების / 

შეფასების აპელაციის პროცედურა 

 
 პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია შედეგის დადასტურების/ შეფასების შედეგის 

არასამართლიანად ჩათვლის შემთხვევაში, გაცნობიდან ერთი სამუშაო დღის ვადაში 

მიმართოს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახურის უფროსს და მოითხოვოს 

შედეგის დადასტურების/შეფასების გადასინჯვა. 

 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახურის უფროსი საჩივრის მიღების ვადის 

ამოწურვიდან ერთი სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს განმსაზღვრელი შეფასების 

ინსტრუმენტის/მტკიცებულების განხილვის ორგანიზებას. საჩივარს განიხილავს 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესიულ სტუდენტთან და 

პროფესიული განათლების მასწავლებელთან, რომელიც არ იყო ჩართული სწავლის 

შედეგების დადასტურების პროცესში ერთად. 

 გასაჩივრების პროცედურის დასრულების შემდეგ განმსაზღვრელი შეფასების 

ინსტრუმენტის/მტკიცებულების ასლი, აპელაციის დასკვნასთან ერთად, უბრუნდება 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახურის უფროსს, რომელიც უზრუნველყოფს 
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შესაბამისი დასკვნის ასახვას (შეფასების ცვლილების შემთხვევაში) დოკუმენტურად და 

ერთი სამუშაო დღის ვადაში ეცნობება აპლიკანტს ტელეფონის ან/და ელექტრონული 

ფოსტის საშუალებით. 

 პრაქტიკული კომპონენტის შეფასების გასაჩივრების შემთხვეევაში დირექტორის 

ბრძანებით იქმნება სააპელაციო კომისია რომელიც განიხილავს საკითხს ორ სამუშაო 

დღეში. გასაჩივრების პროცედურის დასრულების შემდეგ კომისიის დასკვნა, უბრუნდება 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახურის უფროსს, რომელიც უზრუნველყოფს 

შესაბამისი დასკვნის ასახვას (შეფასების ცვლილების შემთხვევაში) დოკუმენტურად. 

§12. კვლიფიკაციის მინიჭება და დიპლომის გაცემა 

 
 კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად აღიარებულ უნდა იქნას პროფესიული სტუდენტის მიერ 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი ყველა მოდულით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგი. 

 პირს, რომელმაც არ ან ვერ დაასრულა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, 

მოთხოვნის შემთხვევაში კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე მიეცემა 

სერტიფიკატი, რითაც დასტურდება მოდულით/მოდულებით განსაზღვრული სწავლის 

შედეგების მიღწევა. მოდულით განსაზღვრული სწავლის შედეგების სრულად 

დაუდასტურებლობისას კოლეჯი, მოთხოვნის შემთხვევაში, გასცემს ცნობას აღნიშნული 

მოდულის ფარგლებში დადასტურებული სწავლის შედეგების შესახებ. 

 იმ საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტებისათვის, რომლითაც 

განსაზღვრულია კვალიფიკაციის მინიჭების წინაპირობად საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ჩაბარება, კვალიფიკაცია მიენიჭებათ იმ შემთხვევაში, თუ პროფესიული სტუდენტის 

საბოლოო შეფასება თითოეულ კომპონენტში (თეორია და პრაქტიკა) 75 % და მეტი იქნება. 

 პროფესიული მომზადების პროგრამით ან პროფესიული გადამზადების პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევა დასტურდება სერტიფიკატითა და 

დანართით. 

 პროფესიული განათლების აღიარებასა და კვალიფიკაციის მინიჭებასთან 

დაკავშირებული დოკუმენტაცია დადგენილი წესით ინახება კოლეჯში შემდგომი 

დამუშავებისა და არქივში გადაცემისათვის. 
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 დიპლომის და სერთიფიკატის (დანართები) გაცემასთან დაკავშირებული ის 

საკითხები, რომელსაც არ ითვალისწინებს წინამდებარე წესი რეგულირდება კოლეჯის 

საქმისწარმოების წესითა და მოქმედი კანონმდებობლით. 

 

§13. პროფესიული სტუდენტისათვის ცნობის გაცემის 

პროცედურა 

 

პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია კოლეჯიდან აიღოს ცნობა: 

 
 პროფესიული სტუდენტის სტასუსის შესახებ; 

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ; 

 აკადემიური, გავლილი მოდულების, მიღებული შეფასებებისა და მოპოვებული კრედიტების 

შესახებ; 

 კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ; 

 ინვოისი; 

 საგამოცდო განრიგი; 

 პროფესიულმა სტუდენტმა ცნობის დამზადების შესახებ თავის ელექტრონული ფოსტიდან 

უნდა მოიწეროს კოლეჯის ოფიციალურ ფოსტაზე, თუ რა ტიპის ცნობა ესაჭიროება ან მოვიდეს 

კოლეჯში და დაწეროს განცხადება. 

 მოთხოვნის გამოგზავნიდან ან/და განცხადების დაწერიდან ერთიდან სამ სამუშაო დღის 

განმავლობაში დამზადდება ცნობა. 

 

§14. სტუდენტური ცხოვრება და სერვისები 

 
14.1 სტუდენტური თვითმმართველობა 

 

 კოლეჯში არსებობს პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობა - კოლეჯის 

პროფესიული სტუდენტების წარმომადგენლობითი ორგანო; 

 პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება წელიწადში ერთხელ ან 

საჭიროებისამებრ. 

 თითოეული ჯგუფიდან უნდა აირჩეს ერთი წარმომადგენელი, ხმათა უმრავლესობით. 

ა) ჯგუფებიდან არჩეული კანდიდატები ირჩევენ სამ კანდიდატს; 

ბ) არჩეული სამი კანდიდატიდან კოლეჯის დელეგატები ირჩევენ თვითმმართველობის 

პრეზიდენტს; 

 

გ) პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ დარჩენილი ორი კანდიდატი ხდება ვიცე პრეზიდენტი. 
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 პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ თარიღს, ნიშნავს 

თვითმმართველობის პრეზიდენტი (პრეზიდენტის არყოფნის შემთხვევაში - პირველი ვიცე 

პრეზიდენტი), თვითმმართველობის წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის 

თანხმობით. 

 

14.2 სტუდენტური თვითმმართველობა კომპეტენციის ფარგლებში: 

 

     იცავს სტუდენტთა უფლებებსა და ინტერესებს; 

     შეიმუშავებს მოსაზრებებსა და წინადადებებს სასწავლო პროცესთან, სწავლისხარისხთან, 

მატერიალურ საკითხებთან დაკავშირებით; 

     გეგმავს, ორგანიზებას უწევს და ახორციელებს სტუდენტთა დასვენების,შრომითი 

მოღვაწეობისა და სხვადასხვა ტიპის შეხვედრებს, დებატებს,დისკუსიებს, ტრენინგებს, 

ინტელექტუალურ თამაშებს, საგანმანათლებლო-სამეცნიერო, კულტურულ, სპორტულ, 

გასართობ და კანონით ნებადართულს ხვა სახის ღონისძიებებს; 
 

14.3 პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობის უფლებამოსილება 

 
  პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში: 

 
ა) იცავს პროფესიული სტუდენტთა უფლებებს,თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში; 

 
გ) შეიმუშავებს წინადადებებს სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, რომელთაც 

წარუდგენს განსახილველად კოლეჯის ადმინისტრაციას; 

 

დ) პერიოდულად აფასებს პროფესიული განათლების მასწავლებლების მუშაობას; 

 
  პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობა, უფლებამოსილია მოაწყოს შესაბამისი 

შეხვედრები, დებატები, დისკუსიები, ტრენინგები, ინტელექტუალურ თამაშები, 

საგანმანათლებლო, ლიტერატურული, სპორტული, კულტურული, 

გასართობი და კანონით ნებადართული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. პროფესიული 

სტუდენტური თვითმმართველობა უფლებამოსილია განახორციელოს საქველმოქმედო 

საქმიანობა. 

  პროფესიული სტუდენტური თვითმმართველობა უფლებამოსილია 

ითანამშრომლოს სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან / კოლეჯებთან. 

 

 

14.4 სტუდენტების ინიციატივების მხარდაჭერის მექანიზმი 

 
 კოლეჯი ხელს უწყობს კოლეჯის მიზნებსა და საქმიანობის სფეროს შესაბამისი 

საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, შემოქმედებითი, სპორტული, საქველმოქმედო, 
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საექსკურსიო- შემეცნებითი და საზოგადოებრივად სასარგებლო სტუდენტური 

ინიციატივების განხორციელებას და წახალისებას. 

 კოლეჯისთვის სტუდენტური ინიციატივების/პროექტების პრიორიტეტული 

მიმართულებებია: 

• საგანმანათლებლო აქტივობები; 

• კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებები; 

• სპორტული ღონისძიებები; 

• შემეცნებითი ღონისძიებები; 

• საქველმოქმედო ღონისძიებები; 

 ამ ინიციატივების განხორციელებისათვის საინიციატივო ჯგუფი/ ინიციატორი/ 

სტუდენტური თვითთმმართველობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) განცხადებით 

მიმართავს კოლეჯის დირექტორს; 

 განაცხადი უნდა მოიცავდეს იდეის აღწერას, შესრულების ვადებს, ინფორმაციას 

შემსრულებლების/ჩართული პირების შესახებ, საჭირო რესურსებს, იდეის 

განხორციელების საჭიროების არგუმენტირებულ დასაბუთებას. 

 კოლეჯის დირექტორი ან თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად, ან ქმნის 

ჯგუფს საკითხის განხილვისთვის, სადაც შეიძლება შედიოდნენ, როგორც კოლეჯის 

ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, პროფესიული განათლების მასწავლებლები, ისე 

მოწვეული პირები. დირექტორის თანხმობის შემთხვევაში განისაზღვრება ფინანსური 

და/ან მატერიალურ -ტექნიკური მხარდაჭერის ფორმა, სახე და ზომა, კოლეჯის 

სტრატეგიული გეგით გათვალისწინებული ბიუჯეტის ფარგლებში; 

 დაფინანსებული ღონისძიების განხორციელების შემდეგ წარმოდგენილი უნდა იყოს 

შესაბამისი დოკუმენტაცია. 

 განაცხადის განხილვის ვადები და პირობები: წერილობითი განაცხადის განხილვის ვადა 

არ აღემატება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილ ვადებს. კოლეჯი 

განახორციელებს წლიურად არანაკლებ 3 ინიციატივის მხარდაჭერას, სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული ბიუჯეტის ფარგლებში. ის განაცხადი, რომელიც იქნება 

კონკრეტული და მკაფიოდ დასაბუთებული იქნება მხარდაჭერილი, პროექტის 

განხილვის ჯგუფის შეკრება დასტურდება დასწრების ფურცელზე ხელმოწერით და 
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თითოეული ჯგუფის წევრი ავსებს პროექტის შეფასების ჩეკლისტს, პროექტის 

დაკმაყოფილება წყდება ხმათა უმრავლესობით, დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში 

ინიციატორს ეცნობება არგუმენტირებული უარი; დაგეგმილი აქტივობების 

განხორციელებაზე/განხორციელების ხელშეწყობაზე პასუხისმგებელი პირია სასწავლო 

პროცესის მარეგულირებელი სამსახური და დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული 

სხვა პირ(ებ)ი (საჭიროების გათვალისწინებით).დაგეგმილი 

 აქტივობების შესახებ ინფორმაცია განთავსდება სოციალურ ქსელსა და კოლეჯის ვებ- 

გვერდზე. 

 

 

§15. კარიერული განვითარების სერვისები: დასაქმება, სტაჟირება, 

ვაკანსიები, ტრენინგ-კურსები 
 

კოლეჯი სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისთვის პროფესიული გადამზადებისა და 

განვითარების მიზნით, იმართება ტრენინგები, სასერტიფიკატო კურსები, რომლებსაც 

ატარებენ როგორც კოლეჯის თანამშრომლები, ასევე მოწვეული პრაქტიკოსი ტრენერები. 

 

კოლეჯი პერიოდულად აწვდის დასაქმების, სატაჟრებისა და ვაკასიების შესახებ 

სტუდენტებსა და კურსადმთავრებულებს facebook-ისა და ვებგვერდის (www.orientir.edu.ge) 

საშუალებით. 

 

§16. ბიბლიოთკა 
 

კოლეჯის ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს პროფესიულ სტუდენტებს სასწავლო პროგრამით 

გათვალისწინებული თანამედროვე წიგნადი ფონდით, როგორც ელექტრონული სახის, ასევე 

ციფრულ მატარებლებზე არსებული რესურსებით. 

 

ბიბლიოთეკაში სტუდენტს შეუძლია: 

 გაიტანოს ან წინასწარ დაჯავშნოს მისთვის სასურველი წიგნი; 

 მიიღოს სრული ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია და კონსულტაცია 

ბიბლიოთეკარისგან; 

 ისარგებლოს სამკითხველო დარბაზითა, ჯგუფრი მუშაობის სივრცითა 

დაკომპიუტერული რესურსცენტრით. 

 გადაიღოს ბიბლიოთეკაში არსებული მასალების ქსერო ასლები. 

 

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი აღრიცხულია ელექტრონულ კატალოგში 

https://orientiri.edu.ge/biblio/shared/loginform.php. 
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