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თავი 1 ზოგადი დებულებები 

მუხლი 1. რეგულირების სფერო  

1.1 ეს წესი შემუშავებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 02.07.2021 წლის ბრძანება 

N 42/ნ  პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ 

მიხედვით;  

1.2 წინამდებარე წესი არეგულირებს შპს კეონი აკადემიაში (შემდგომში აკადემია) საბაზო პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე   პირთა შერჩევის და  ჩარიცხვის პროცედურებს. 

მუხლი 2.  წესის მიზანი 

2.1 აღნიშნული წესის მიზანია საბაზო პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამაზე პროფესიული 

სტუდენტების ჩარიცხვის პროცესის რეგულირება, ობიექტურობის, გამჭვირვალეობის და ინკლუზიურობის 

პრინციპებზე დაყრდნობით. 

 

            თავი 2. პროგრამაზე ჩარიცხვის პროცესის დაგეგმვა და ორგანიზება 

მუხლი 2.1. დაინტერესებულ პირთა კონსულტირება 

2.1.1  დაინტერესებული პირების მიერ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მხარდასაჭერად აკადემია 

ვალდებულია მიმართვის შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებს გააცნოს: 

2.1.1.1.პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობები, დაინტერესებული პირების ინტერესების 

გათვალისწინებით; 

2.1.1.2. მიწოდოს ინფორმაცია კონკრეტულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებისა და 

შერჩევის თავისებურებების შესახებ; 

2.1.1.3. მიაწოდოს  ინფორმაცია პროგრამაზე რეგისტრაციის პროცედურებთან დაკავშირებით და საჭიროების 

შემთხვევაში დაეხმაროს რეგისტრაციაში; 

2.1.1.4. მიაწოდოს ინფორმაცია საგანამანათლებლო სერვისების, მათ შორის პროგრამის თავისებურებების 

(მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, სწავლის გაგრძელების, დასაქმების შესაძლებლობები, სწავლის ხანგძლივობა 

და ინტენსივობა, პროგრამის შინაარსი, პროგრამის განხორციელების ფორმა, დაფინანსების 

შესაძლებლობების და სხვა მახასიათებლების შესახებ; 

2.1.2  დაინტერესებულ პირთა კონსულტაციას აკადემია ახორციელებს მთელი წლის განმავლობაში; 

2.1.3 დაინტერესებული პირებისათვის  კონსულტაციის გაწევაზე  პასუხისმგებელია პროფორიენტაციისა და 

კარიერული დაგეგმვის მენეჯერი. კონსულტაციები შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც აკადემიაში 

პირისპირ შეხვედრების დროს  ასევე  ტელეფონის ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, ან/და 

დისტანციურად თანამედროვე ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით. 

2.1.4 დაინტერესებულ პირთა კონსულტაციაზე პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია მოახდინოს 

დაინტერესებული პირებისათვის გაწეული კონსულტაციების აღრიცხვა კონსულტირების აღრიცხვის 

ფორმაში. ჩატარებული  კონსულტაციების გაუმჯობესების მიზნით ჩატარდება დაინტერესებულ პირთა 

კმაყოფილების კვლევა. 

 

მუხლი 2.2  პროგრამაზე ჩარიცხვის ეტაპები 

2.2.1  პროგრამაზე ჩარიცხვის ეტაპები მოიცავს: 



2.2.1.1. დაწესებულების მიერ ანკეტა კითხვარის შევსებას; 

2.2.1.2. აპლიკანტთა რეგისტრაციას; 

2.2.1.3. შერჩევას; 

2.2.1.4. აპლიკანტთა რეიტინგული სიის შედგენას; 

2.2.1.5. შედეგების გამოცხადებას და სტუდენტის სტატუსის მინიჭებას; 

2.2.1.6. დარჩენილი თავისუფალი ადგილების შევსებას (არსებობის შემთვევაში) 

2.2.2  ანკეტა კითხვარის შევსებადმდე აკადემიის დირექტორის მიერ გამოიცემა  ინდივიდუალურ -

ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი,  რომლითაც განისაზღვრება  თუ რომელ პროგრამებზე 

განხორციელდება მიმდინარე წელს მიღება და რამდენ ადგილზე.  ანკეტა კითხვარის შევსებაზე 

პასუხისმგებელია რეეესტრის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი.  

მუხლი 2.3 პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის განსაზღვრა 

2.3.1 მისაღები პროფესიული სტუდენტების ადგილების რაოდენობის გაანგარიშება ხორციელდება შემდეგი 

პრინციპით: 

 2.3.1.1. პროგრამისათვის განსაზღვრულ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრულ რაოდენობას აკლდება ამ 

პროგრამის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტების რაოდენობა და მიღებული სხვაობა ემატება ამ 

პროგრამაზე სწავლის დაწყების დროისათვის დამამთავრებელი პროფესიული სტუდენტების რაოდენობას; 

2.3.1.2. აქტიური პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა გამოითვლება აკადემიის  მიერ პროფესიული 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ასახული მონაცემების შესაბამისად,  ანკეტა-კითხვარის 

შევსების დაწყების წინა დღის მდგომარეობით; 

2.3.1.3. დამამთავრებელი პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა გამოითვლება მინისტრის 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული სწავლის დაწყების თარიღის 

მდგომარეობით, პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში არსებული მონაცემების 

შესაბამისად; 

მუხლი 2.4 აპლიკანტთა რეგისტარცია  

2.4.1 აკადემიაში  პროგრამებზე  რეგისტრაციის მიზნით, პირი გადის ავტორიზაციას სარეგისტრაციო 

სისტემაში www.vet.emis.ge და რეგისტრირდება აპლიკანტად.  

2.4.2 აპლიკანტთა რეგისტრაცია ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილ ვადაში. 

2.4.3რეგისტრაციისას აპლიკანტი უფლებამოსილია აირჩიოს არაუმეტეს 3 სასურველი პროგრამა.  

 

      მუხლი 2.5 აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა 

2.5.1. აპლიკანტთა შერჩევა გულისხმობს  საბაზო პროგრამებზე  ჩარიცხვის მიზნით აპლიკანტთა  შეფასებას; 

2.5.2. შერჩევის პერიოდი და სწავლის დაწყების თარიღი განისაზღვრება მინისტრის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით; 

 2.5.3.  აკადემიაში  აპლიკანტთა შერჩევა ხორციელდება ქართულ ენაზე; 

 2.5.4 შეფასება ტარდება აკადემიაში. საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია ჩატარდეს დისტანციურად, 

თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით; 

2.5.5  საბაზო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტთა შეფასება ხორციელდება  

გასაუბრების საფუძველზე. 

მუხლი 2.6  შერჩევაში მონაწილე აპლიკანტის ინფორმირება 

2.6.1 აკადემიაში  თითოეული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აპლიკანტთა შეფასების  

თარიღები და დრო  განისაზღვრება აკადემიის  დირექტორის ინდივიდუალური ადმინიტრაციული-

სამართლებრივი აქტით, შერჩევის პერიოდის გათვალისწინებით. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია აისახება 

http://www.vet.emis.ge/


სარეგისტრაციო სისტემაში და განთავსდება აკადემიის  ოფიციალურ ვებ გვერდზე, შეფასების თარიღის 

დადგომამდე არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღით ადრე. 

2.6.2 აპლიკანტები შეფასების თარიღების, კრიტერიუმების და დროის შესახებ ინფორმაციას მიიღებენ 

სატელეფონო შეტყობინებით ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, შეფასების პროცესამდე მინიმუმ 

ხუთი  სამუშაო დღით ადრე. 

2.6.3 აპლიკანტებს შერჩევის პირობების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებათ შერჩევის დღეს   შესარჩევი კომისიის 

მიერ. 

2.6.4აპლიკანტი ვალდებულია დროულად გამოცხადდეს შერჩევაზე და თან იქონიოს პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

2.6.5 პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე გამოცხადებული აპლიკანტი არ დაიშვება 

დაწესებულების  მიერ ორგანიზებულ შერჩევაზე. 

2.6.7 შერჩევის დისტანციურად ჩატარების შემთხვევაში  აპლიკანტი ვალდებულია დროულად ჩაერთოს 

ელექტრონულ პლატფორმაზე  და მთელი გასაუბრების მანძილზე ჰქონდეს ვიდეო კამერა ჩართული, რათა 

საკონკურსო  კომისიამ შესძლოს პირის იდენტიფიცირება.  

2.6.8 აპლიკანტთან ტარდება ინდივიდუალური გასაუბრება.  

 

თავი 3.  გასაუბრება 

მუხლი 3.1 გასაუბრებაში მონაწილეობის უფლება 

3.1.1. გასაუბრებაში მონაწილეობს იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეგისტრირებული 

აპლიკანტი, რომელზე შერჩევის ფორმად კონკრეტული მიღებისთვის აკადემიის  დირექტორის 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრულია გასაუბრება. 

3.1. 2. გასაუბრებას ატარებს საკონკურსო კომისია, რომელიც თითოეული საგანმანათლებლო 

პროგრამისთვის მტკიცდება დირექტორის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტით. 

მუხლი 3.2 საკონკურსო კომისიის შექმნა 

3.2.1. საკონკურსო კომისია შედგება არანაკლებ სამი წევრისგან, რომლის  შემადგენლობაში შედიან: 

კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის მდივანი და წევრ(ებ)ი. აუცილებელია კომისაში შედიოდეს 

დამსაქმებელი/პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომდაგენელი. 

3.2.2. კომისიის წევრი ვალდებულია ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაში გააკეთოს განცხადება 

თვითაცილების შესახებ. 

3.2.3 აპლიკანტთა   შეფასება   არის   დიფერენცირებული.   მინიმალური   კომპეტენციის  ზღვარი განისაზღვრება 

შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით დადგენილი ჯამური  ქულების 25 % -ი და მეტი .   

3.2.4 გასაუბრებისას კომისიის თითოეული წევრი ინდივიდუალურად აფასებს აპლიკანტს, წინასწარ 

დადგენილი შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით.  

3.2.5 შეფასების კრიტერიუმები ყოველი მიღებისთვის  მტკიცდება აკადემიის დირექტორის ინდივიდუალურ 

ადმინისტარციული სამართლებრივი აქტით, კონკრეტული სპეციალობისთვის ინდივიდუალურად. 

3.2.5 საკონკურსო კომისიის მიერ დაწერილი ქულების შესაბამისად  მოხდება იმ აპლიკანტთა გამოვლენა, 

რომელთაც გადალახეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი-რეიტინგული სიებით უმაღლესიდან 

უმდაბლესისკენ. 

3.2.6 საგანამანათლებლო პროგრამებზე კონკურსის შედეგები აისახება შესაბამის კომისიის  სხდომის ოქმში. ოქმს 

ხელს აწერს კომისიის თავჯდომარე და მდივანი. 

თავი 4.   განმეორებითი შეფასება 



მუხლი 4.1 აპლიკანტისთვის განსხვავებულ თარიღში (განმეორებით) შეფასების უზრუნველყოფის წესი და 

პირობები; 

4.1.1.  იმ შემთხვევაში,  თუ  აპლიკანტი საპატიო,მვერ გამოცხადდება შეფასებაზე, მას საშუალება აქვს 

განმეორებით ერთხელ  გავიდეს  გასაუბრებაზე,  რისთვისაც ის განცხადებით მიმართავს აკადემიის  

დირექტორს  შეფასების თარიღიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში; 

4.1.2 განმეორებით შეფასებაზე გამოუცხადებლობა წარმოადგენს აპლიკანტის ჩარიცხვაზე უარის თქმის 

საფუძველს. 

4.1.3  განმერებითი   შეფასება  ტარდება   განცხადების   წარდგენიდან   მაქსიმუმ   ერთი   კვირის განმავლობაში. 

4.1.4 განმეორებითი  შეფასების შედეგები აპლიკანტს ეცნობება შეფასების ჩატარებიდან არაუგვიანეს 2 (ორ) 

სამუშაო დღეში სატელეფონო ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 

 

თავი 5  აპელაცია 

 

მუხლი 5.1 გასაუბრების შედეგების აპელაციის წესი და ვადები 

5.1.1. აპლიკანტს უფლება აქვს წერილობითი განცხადებით გაასაჩივროს შედეგები მისი გაცნობიდან 2 

სამუშაო დღის ვადაში.  

5.1.2 საჩივრის განხილვის მიზნით აკადემიის  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.  

5.1.3 სააპელაციო კომისიაში შეიძლება შედიოდეს ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, პროფესიული 

განათლების მასწავლებლები, დარგის სპეციალისტები, დარგის დამოუკიდებელი ექსპერტები, ან/და 

პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენელი.  

5.1.4 სააპელაციო კომისია კომპლექტდება იმ პირებისგან, რომლებიც არ მონაწილეობდნენ შერჩევის 

პროცესში. 

5.1.5 აკადემია  ვალდებულია  3 სამუშაო დღის ვადაში განიხილოს საჩივარი და მიღებული დასაბუთებული 

გადაწყვეტილების თაობაზე აცნობოს საჩივრის ავტორს. 

5.1.6 სააპელაციო კომისია განიხილავს აპლიკანტის საჩივარს, ეცნობა საკონკურსო 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. 

5.1.7 შერჩევის პროცედურის დარღვევის დადასტურების შემთხვევაში შეიძლება მიღებულ იქნას შემდეგი 

გადაწყვეტილება: 

5.1.7.1. აპლიკანტის მიერ შერჩევის პროცედურის დარღვევისას – მისი  ნული ქულით შეფასების თაობაზე; 

5.1.7.2. აპლიკანტის უფლებების დარღვევის დადასტურებისას – მის მიერ მიღებული  შეფასების შეცვლის  

თაობაზე.  

5.8 სააპელაციო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ერთი სამუშაო დღის ვადაში ეცნობება 

აპლიკანტს ტელეფონის ან/დაელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 

5.9 სააპელაციო კომისიის მუშაობის შედეგი აისახება ოქმში. ოქმს ხელს აწერს კომისიის თავჯდომარე და 

მდივანი. 

თავი 6.  ჩარიცხვა 

 



მუხლი 6.1  მართვის სისტემის მიერ დგება რეიტინგული სიები, რომელიც თითოეული პროგრამისთვის 

მტკიცდება აკადემიის დირექტორის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით. 

აპლიკანტები პროგრამაზე ირიცხებიან პროგრამებისთვის გამოცხადებული ადგილების რაოდენობისა და 

რეიტინგულ სიაში აპლიკანტთა რიგითობის გათვალისწინებით. 

მუხლი 6.2 საბაზო პროფესიულ პროგრამაზე მისაღები ადგილების რაოდენობის: 

6.2.1. 70%-ის ფარგლებში, ჩარიცხვა ხორციელდება იმ აპლიკანტთა რეიტინგული ქულის გათვალისწინებით, 

რომელთა განათლების მიღწეული დონეა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხური. 

6.2.2. 30%-ის ფარგლებში, ჩარიცხვა ხორციელდება იმ აპლიკანტთა სარეიტინგო ქულის გათვალისწინებით, 

რომელთა განათლების მიღწეული დონე აღემატება ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურს. 

მუხლი 6.2.3. დაწესებულება უზრუნველყოფს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პროგრამაზე ჩარიცხულ 

პირთა შესახებ ინფორმაციის ასახვას პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში. 

მუხლი 7.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა პროგრამაზე ჩარიცხვის 

პროცედურა 

7.1 სპეცილური საგანანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტები დაწესებულებიაში ირიცხებიან 

პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის ზემოთ გამოცხადებული ადგილების 15%-ის ფარგლებში; 

 7.2 აკადემია  განიხილავს მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებს, 

თანდართულ დოკუმენტაციას და იღებს გადაწყვეტილებას პირის პროგრამზე ჩარიცხვის შესახებ; 

7.3 თუ პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების რაოდენობა აღემატება პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამისთვის სპეციალაური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტისთვის 

გათვალისწინებული ადგილების რაოდენობას, ჩარიცხვის დროს უპირატესობა ენიჭება სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტს, რომელიც პირველად მოიპოვებს პროფესიული 

სტუდენტის სტატუსს. 

7.4 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით 

დაწესებულების მიერ გამოიცემა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტო. მონაცემები 

აისახება სარეგისტრაციო სისტემაში და ხდება აპლიკანტის ინფორმირება  სატელეფონო ან/და 

ელეტრონულის ფოსტის საშუალებით. 

7.5 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 8. დარჩენილი თავისუფალი ადგილების შევსება 

 8.1. პროფესიულ სტუდენტთა 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. 

 8.2  შესავსები ადგილების რაოდენობა განისაზღვრება ჩარიცხვის დასრულების შემდეგ პროგრამაზე 

მისაღები ადგილებიდან დარჩენილი თავისუფალი ადგილების მიხედვით. 

8.3.  მართვის საინფორმაციო სისტემა უზრუნველყოფს, იმ  აპლიკანტებისათვის  დარჩენილი თავისუფალი 

ადგილების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, რომელთაც ვერ მოიპოვეს პროფესიული სტუდენტის 

სტატუსი. 

8.4. 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. 



8.5. დარჩენილი თავისუფალი ადგილების შევსების პროცესი სრულდება დაწესებულების მიერ სწავლის 

დაწყების თარიღის დადგომამდე. 

 

                    თავი 9  პროგრამაზე ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია 

მუხლი 9.1 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით აპლიკანტმა უნდა  გამოხატოს 

წერილობითი ნება და წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 

9.1.1  საქართველოს მოქალაქეების შემთხვევაში აპლიკანტებმა  უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია: 

9.1.2. პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში- მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება; 

9.1.3. პირადობის მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად, საბუთების მიღების დასრულებისთანავე 

ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს);  

9.1.4 არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში - დაბადების მოწმობის ასლი, ასევე მისი კანონიერი 

წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად; საბუთების მიღების 

დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს) და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს 

განმცხადებლის/მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის სათანადო უფლება მოსილებას ;   

9.1.4.   განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან/და ასლი; 

9.1.5.    უცხოეთში მიღებული  განათლების შემთხვევაში  განათლების აღიარების დოკუმენტი;    

9.1.6. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების შემთხვაში განათლების აღიარების დოკუმენტი;    

9.1.7. ორი ფერადი ფოტოსურათი; 

9.1.8. იმ ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რა ენაზეც ხორციელდება საგანმანათლებლო 

პროგრამა.დამადასტურებელ დოკუმენტად შეიძლება ჩაითვალოს ზოგადი განათლების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი, თუ პირმა სასკოლო განათლება მიიღო პროგრამის განხორციელების ენაზე.  არაქართულენოვანი 

პირის მიერ ქართულენოვან პროგრამაზე სწავლის შემთხვევაში - ქართული ენის მოსამზადებელი პროგრამის 

გავლის დოკუმენტი. ასეთი დოკუმენტის არარსებობისას პირს უტარდება გამოცდა ქართული ენის ფლობის 

დასადგენად. პირის მიერ ქართული ენის ფლობის დონის დაუდასტურებლობის შემთხვევაში, ის სწავლას 

იწყებს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი დონის ქართული ენის მოდულით; 

9.2  აპლიკანტის  მიერ აკადემიაში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით, წარმოდგენილი დოკუმენტების 

სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება აპლიკანტს (ან მის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს). 

9.3  უცხო ქვეყნის მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე პირთა მიერ პროგრამაზე ჩასარიცხად 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია : 

9.3.1 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა 

პირადად, ან  წარმომადგენლის მეშვეობით, უნდა წარმოადგინონ ან ელექტრონულად გამოაგზავნონ შემდეგი 

დოკუმენტაცია:  

9.3.2. პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში-მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება 

(ქართულ ან ინგლისურ ენაზე); 

9.3.3. აპლიკანტის პასპორტის ასლი, რომელიც თარგმნილი იქნება ქართულ ენაზე  და დამოწმებული 

ნოტარიულად (ორიგინალი წარმოდგენილი უნდა იქნეს პირადად,  ჩარიცხვის შესახებ ოფიციალური 

თანხმობის გაცემის შემდეგ, ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში. ხელშეკრულების გაფორმების 

დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს); 

9.3.4.  განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, თარგმნილი იქნება ქართულ ენაზე  და 

დამოწმებული ნოტარიულად (ორიგინალი და განათლების აღიარების დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა 

იქნეს პირადად,  ჩარიცხვის შესახებ ოფიციალური თანხმობის გაცემის შემდეგ, ხელშეკრულების გაფორმების 

მომენტში. ხელშეკრულების გაფორმების დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს); 



9.3.5. პირმა, რომელმაც წინმსწრები განათლება მიიღო უცხოეთში, რის საფუძველზეც ხდება ჩარიცხვა 

პროფესიულ პროგრამაზე - უნდა წარმოადგინოს განათლების აღიარების დოკუმენტი; 

9.3.6.  პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვის შესახებ ოფიციალური თანხმობის გაცემის შემდეგ,  მასთან 

ფორმდება ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

9.3.7. ხელშეკრულების  გაფორმების მომენტში დამატებით უნდა იქნას წარმოდგენილი: 

 9.3.7.1. ორი ფერადი ფოტოსურათი; 

 9.3.7.2. იმ ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რა ენაზეც ხორციელდება საგანმანათლებლო 

პროგრამა. დამადასტურებელ დოკუმენტად შეიძლება ჩაითვალოს ატესტატი, თუ პირმა სასკოლო განათლება 

მიიღო პროგრამის განხორციელების ენაზე; 

9.3.7.3. არაქართულენოვანი პირის მიერ ქართულენოვან პროგრამაზე სწავლის შემთხვევაში- ქართული ენის 

მოსამზადებელი პროგრამის გავლის დოკუმენტი. ასეთი დოკუმენტის არარსებობისას პირს უტარდება 

გამოცდა ქართულ ენაში. პირის მიერ ქართული ენის ფლობის დონის დაუდასტურებლობის შემთხვევაში, ის 

სწავლას იწყებს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი დონის ქართული ენის მოდულით. 

9.4 აღნიშნული დოკუმენტაცია აპლიკანტმა შეიძლება წარმოადგინოს როგორც ფიზიკურად, ასევე   

ელექტრონულად  აკადემიის ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე.  

9.5 აპლიკანტებმა აღნიშნული დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ  რეიტინგული სიის გამოქვეყნებიდან  

ხუთი სამუშაო დღის ვადაში.  

9.6 აპლიკანტები ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტაციის და ვადების  შესახებ დამატებით  ინფორმირებული 

იქნებიან სატელეფონო კომუნიკაციის ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.  

9.7 აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ გამოიცემა აკადემიის დირექტორის ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი აპლიკანტების პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ და 

მათთან გაფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულებები.  

9.8 აპლიკანტების მიერ  ჩასარიცხად  საჭირო  დოკუმენტების და ვადების  შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე  

პასუხისმგებელია საქმისწარმოების სპეციალისტი.  

 

თავი  10. ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი 

10.1 აკადემიის მიერ აპლიკანტისათვის  ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი შეიძლება იყოს შემდეგი: 

10.1.1 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. 

10.1.2 აპლიკანტის შეფასების მიზნით  დანიშნულ გასაუბრებაზე/ განმეორებით გასაუბრებაზე არ 

გამოცხადება; 

10.1.3  აკადემიის მიერ განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ვერ გადალახვა;  

10.1.4 ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტაციის ვერ/არ წარმოდგენა აკადემიის დირექტორის ინდივიდუალურ-

ადმინისტრაციული აქტით  განსაზღვრულ ვადაში; 

10.1.5  არარენტაბელური ჯგუფები შედგენის შემთხვევაში;  

 

თავი 11. დასკვნითი დებულებები 

დოკუმენტში ცვლილებების და დამატებების შეტანა ხორციელდება საქართველში მოქმედი  

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 



 


