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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო
კოლეჯში პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების შემუშავების, დამტკიცების, შეფასებისა და განხორციელების წესი
თავი I.
ზოგადი დებულებები
მუხლი 1. ტერმინთა განმარტება
წინამდებარე დებულება აწესრიგებს ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში
(შემდგომში–გსკ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, დამტკიცების,
შეფასებისა და განხორციელების წესსა და პირობებს.
–პროფესიული საგანმანათლებლო
სტანდარტი–დოკუმენტი, რომლითაც განისაზღვრება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, შესაბამისი კვალიფიკაციის მისანიჭებლად საჭირო კრედიტების
რაოდენობა, მისაღწევი სწავლის შედეგები, იმ მოდულების ერთობლიობა, რომლებით
განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევა აუცილებელია კვალიფიკაციის მისანიჭებლად,
შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების და ამ პროგრამის განხორციელების
წინაპირობები, დასაქმების სფეროები და საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებასა და
განხორციელებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები;
–პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა სასწავლო მიზნების, სწავლის შედეგების,
მოდულის/მოდულების, შესაბამისი კრედიტების, სწავლების მეთოდების, შეფასების ფორმებისა და
სასწავლო
პროცესის
ორგანიზების
თავისებურებათა
ერთობლიობა.
პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა სრულდება
პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტით
გათვალისწინებული ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს
შესაბამისი დონის პროფესიული
კვალიფიკაციის მინიჭებითა და მისი დამადასტურებელი პროფესიული დიპლომის გაცემით.
–პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი (შემდგომში–,,ჩარჩო
დოკუმენტი“) – საგანმანათლებლო სტანდარტი, რომელიც მოიცავს ამა თუ იმ პროფესიის
დაუფლებისათვის
საჭირო
ინფორმაციას,
მათ
შორის
პროფესიულ
სპეციალიზაციას/სპეციალიზაციებს,
სწავლის
სფეროს,
კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციებს,
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების და პროგრამის განხორციელების
წინაპირობებს, მიზანს, სწავლის შედეგებს, მოდულების ჩამონათვალს, სწავლებისა და შეფასების
მეთოდებს.

–მოდული – პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში არსებული ან
დამოუკიდებლად შემუშავებული კომპონენტი, რომელიც აერთიანებს ერთმანეთთან ლოგიკურად

დაკავშირებულ საწავლის შედეგებს, აღწერს მათი მიღწევის გზებს, საშუალებებსა და
დადასტურების პირობებს.
–მოდულური პროგრამა- პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის
საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა.
–პროფესიული სტუდენტი (შემდგომში ,,სტუდენტი“)-პირი, რომელიც სწავლობს პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ან მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
–კვალიფიკაცია-სწავლის შედეგის მიღწევის შეფასებისა და დადასტურების ფორმალური შედეგი,
რომელიც დასტურდება
სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერთიფიკატით, უმაღლესი ან
პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტით – დიპლომით.
თავი II.
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
(შემდგომში -მოდულური პროგრამის) შემუშავების/ადაპტირების, დამტკიცების, შეფასებისა და
ცვლილების შეტანის წესი

წინამდებარე წესი განსაზღვრავს ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, შეფასებისა და მასში ცვლილების
შეტანის პროცედურებს. დოკუმენტი შემუშავებულია ,,პროფესიული განათლების შესახებ“
საქართველოს კანონის, ,,საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და
საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010
წლის 1 ოქტომბრის N99/ნ ბრძანების, ,,პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით
გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №121/ნ ბრძანებისა და სსიპ განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების საფუძველზე.
მუხლი 2. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
დამატების ინიცირება
1.
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
დამატების ინიციატორი შეიძლება იყოს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება,
დამსაქმებელი, საინიციატივო ჯგუფი და სხვა დაინტერესებული პირი.
2.
ახალი პროგრამის დამატების შესახებ დასაბუთებული ინიცირება ხდება წერილობითი
ფორმით - „პროგრამის განხორციელების მიზანშეწონილობის დასაბუთება“, შესაბამისი ბაზრის
კვლევის ან სხვა საჭიროებიდან გამომდინარე.
მუხლი 3. მოდულური პროგრამის შემუშავების პროცედურა
1.
მოდულური პროგრამის შემუშავება ხდება კოლეჯის
ხარისხის უზრუნველყოფის
მენეჯერის ხელმძღვანელობით.
2.
მოდულური პროგრამის შემუშავებაში მონაწილეობას ღებულობენ შესაბამისი დარგისა და
ზოგადი მოდულების პედაგოგები.

3.
იმ შემთხვევაში, თუკი პრაქტიკული პროექტის მოდულის განხორციელება დაგეგმილია
სასწავლო დაწესებულების ფარგლებს გარეთ, ოფიციალური შეთანხმების საფუძველზე, პროგრამის
პროექტს თან უნდა ახლდეს შესაბამისი დოკუმენტაცია: პარტნიორ ორგანიზაციასთან
გაფორმებული მემორანდუმი/ხელშეკრულება.
4.ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი პროგრამის შესახებ ამზადებს დასკვნას. დადებითი
დასკვნის შემთხვევაში, შემუშავებული პროგრამა დასამტკიცებლად წარედგინება კოლეჯის
დირექტორს.
5. მოდულურ პროგრამას კოლეჯის წესდებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში
ამტკიცებს კოლეჯის დირექტორი
6 . მოდული წარმოადგენს პროგრამის დანართს და ის მტკიცდება პროგრამასთან
ერთად.
მუხლი 4. მოდულური პროგრამის შემუშავების წესი
1.
მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი მოიცავს შემდეგი ტიპის
მოდულებს: ზოგადი, პროფესიული, საერთო პროფესიული და არჩევითი მოდულები. ზოგადი და
პროფესიული, საერთო პროფესიული მოდულები სავალდებულოა და მათი შეცვლის უფლება
დაწესებულებას არ გააჩნია.
2.
შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებელია
ითვალისწინებდეს არჩევითი სტატუსის მოდულებს, ამავე პროგრამის ზოგადი და პროფესიული
მოდულების კრედიტთა საერთო მოცულობის არაუმეტეს 20%-ისა. კოლეჯი უფლებამოსილია, არ
გაითვალისწინოს ჩარჩო დოკუმენტის ფარგლებში შეთავაზებული მოდულები და შეარჩიოს ან
განავითაროს ისინი საკუთარი შეხედულებისამებრ. ეს შეიძლება იყოს სხვა პროგრამის
სავალდებულო ან არჩევითი მოდულები, რაც უზრუნველყოფს დამატებითი ცოდნისა და უნარების
შეძენას მომიჯნავე სპეციალიზაციაში, ან შექმნის დამატებით ვიწრო სპეციალიზაციის
შესაძლებლობას. არჩევითი მოდულები ლოგიკურად უნდა იყოს ბმაში პროგრამასთან, რაც
საჭიროების შემთხვევაში უნდა იქნას დასაბუთებული.
3.
ჩარჩო პროგრამა მოიცავს უცხოური ენის შესაბამისი დონის ზოგად მოდულს. კოლეჯი
უფლებამოსილია, შეარჩიოს შესაბამისი უცხოური ენა, რომელსაც ასწავლის პროგრამის ფარგლებში
და ეს ასახოს უცხოური ენის მოდულში. თუ პროგრამა სპეციალობის სავალდებულო მოდულებში
ითვალისწინებს რომელიმე კონკრეტულ უცხოურ ენას, მაშინ ზოგადი უცხოური ენა იგივე უნდა
იყოს.
4.
პროგრამას დანართის სახით თან უნდა ახლდეს სასწავლო გეგმა. სტუდენტის კვირეული
დატვირთვა არ უნდა იყოს 30 საათზე ნაკლები და 40 საათზე მეტი (დატვირთვაში იგულისხმება
დამოუკიდებელი საათებიც).
5.
როცა მოდული არის სხვა მოდულზე დაშვების წინაპირობა, წინმსწრებ და მომდევნო
მოდულებს შორის სწავლება ხორციელდება მინიმუმ ერთკვირიანი ინტერვალით, რათა არ შეიქმნას
განმეორებითი შეფასებების ჩატარების პრობლემა. ასეთ შემთხვევაში, დასაშვებია სტუდენტის
კვირეული დატვირთვა იყოს 30 საათზე ნაკლები.
6.
სასწავლო გეგმა უნდა იძლეოდეს ცხად სურათს პროგრამის თანმიმდევრული
განხორციელების შესახებ და დაცული უნდა იქნას მოდულებზე დაშვების წინაპირობები.
7.
სასწავლო გეგმა თავის თავში მოიცავს სასწავლო გეგმებს ,,არაქართულენოვანი“ ,,ქართული
ენა A2" ,,ქართული ენა B1" მოდულებით და ,,ქართულენოვანი “ სტუდენტებისათვის. მოდულების,
ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული
სტუდენტებისათვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება
მოიპოვეს ,,პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება #152/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ,

აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.
8.
მოდულურ პროგრამას დანართის სახით თან უნდა ახლდეს ინფორმაცია პროგრამის
განმახორციელებელი პერსონალის შესახებ.
9.
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის X პუნქტით
გათვალისწინებულია პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: მოცულობა შესაძლოა შეიცვალოს
არჩევითი მოდულების კრედიტების რაოდენობიდან გამომდინარე. შესაბამისად შეიცლება
სწავლების სავარაუდო ხანგრძლივობა;

მუხლი 5. მოდულის შემუშავების წესი
1. მოდული, როგორც წესი, წარმოადგენს საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტს და
შესაბამისად, ის პროგრამის დანართია და მტკიცდება პროგრამასთან ერთად, ერთიანი აქტით.
მოდულში ცვლილების შეტანა ხორციელდება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–
სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, რომლითაც ხდება
პროგრამის შესაბამისი დანართის
ცვლილება.
2. მოდულები შედგება სამი ნაწილისაგან: ზოგადი ინფორმაცია, სტანდარტული
ჩანაწერები და დამხმარე ჩანაწერები.
3. მოდულის პირველ (ზოგადი ინფორმაცია) და მეორე (სტანდარტული ჩანაწერები) ნაწილებში
რაიმე ცვლილების განხორციელება პრაქტიკულად დაუშვებელია;
4. დამხმარე ჩანაწერები ატარებს სარეკომენდაციო ხასიათს, შესაბამისად, დასაშვებია მათში
ცვლილებების შეტანა. კონკრეტულად, შესაძლებელია შეიცვალოს სწავლების მიდგომები და
მეთოდები, შეფასების ინსტრუმენტები (და არა მიმართულებები).
5. საათების განაწილების სქემა: საათების განაწილებაში კოლეჯს შეუძლია ასახოს თავისი
მიდგომები. შესაბამისად, კოლეჯის მიერ დამტკიცებული საათების განაწილების ცხრილი იქნება
ან ზუსტად ანალოგიური ცენტრის მიერ დამტკიცებული განაწილების, ან საათების განაწილება
სხვადასხვა კომპონენტს, ისევე როგორც სწავლის შედეგებს შორის იქნება გადათამაშებული,
თუმცა ისე, რომ ჯამში საათების რაოდენობა უნდა უდრიდეს ცენტრის მიერ დამტკიცებულ
მოდულში მითითებულს. საათების განაწილების ცვლილებისას დასაშვებია ცვლილება როგორც
სტუდენტის დატვირთვის სახეებს შორის (ჰორიზონტალურად), ასევე სწავლის შედეგებს შორის
(ვერტიკალურად), თუმცა არა დამოუკიდებელი საათების სასარგებლოდ (დამოუკიდებელი
მუშაობის საათები არ უნდა გაიზარდოს).
6. მოდულის განხორციელების მიდგომები: ფორმულირებები უნდა შეიცვალოს იმგვარად, რომ
ასახავდეს კოლეჯის მიდგომებს. თუ შემოთავაზებული მიდგომები გაზიარებული არაა, კოლეჯი
თვითონ აყალიბებს საკუთარ მიდგომებს.
7. სასწავლო თემატიკა და სწავლების მეთოდები: კოლეჯს შეუძლია თემატიკა შეცვალოს მხოლოდ
მისაღწევი სწავლის შედეგის კონტექსტში, ასევე, შეცვალოს სწავლების მეთოდები, საკუთარი
შეხედულებისამებრ. სწავლის შედეგის შეფასება შესაძლოა მოხდეს როგორც ცალ-ცალკე, ისე
რამდენიმე სწავლის შედეგისა ერთად (მ.შ. ერთი ინსტრუმენტით).
8. მოდულის განხორციელების ადგილი: აქ მიეთითება ის ადგილი ან ადგილები, სადაც მოდული
ხორციელდება: მისამართი, ოთახი და სხვა;
9. ტექნიკური აღჭურვილობა: აქ მიეთითება დაწესებულების მიერ გამოყენებული აღჭურვილობა,
რომელიც არ უნდა იყოს ნორმატივში მითითებულ პარამეტრებზე ნაკლები. აღჭურვილობა უნდა
იძლეოდეს მოდულის სწავლის მიღწევის შესაძლებლობას.
10.
მტკიცებულებების მოპოვების მიდგომები: ყველა სწავლის შედეგის მიღწევა
დადასტურებული უნდა იქნას შესაბამისი მტკიცებულებებით. თუ მტკიცებულების შეგროვების
შეთავაზებულ მიდგომებს კოლეჯი არ ეთანხმება,შესაძლებელია მისი შეცვლა.

11.
შეფასების მიმართულებები და ინსტრუმენტები: გვიჩვენებს თუ რა მიმართულებით უნდა
შეფასდეს სტუდენტის მიერ სწავლის შედეგის მიღწევა. კოლეჯს შეუძლია შეცვალოს
შეფასებისათვის გამოყენებული ინსტრუმენტი. მთავარია ინსტრუმენტი შესაფასებელი სწავლის
შედეგის ადეკვატური იყოს და სანდო მტკიცებულებების მოპოვების შესაძლებლობას იძლეოდეს.
12.
გამოყენებული ლიტერატურა ან/და ინფორმაციის წყაროები: ცენტრის მიერ დამტკიცებულ
მოდულში ჩამოთვლილია რეკომენდებული წყაროები. კოლეჯმა უნდა შეიტანოს მის
საბიბლიოთეკო ფონდში დაცული ქაღალდზე ან ელეტრონულ მატარებელზე არსებული
ლიტერატურა, კონსპექტები, ვებ-გვერდები და სხვა წყაროები, რასაც პროფესიული განათლების
მასწავლებელიც გამოიყენებს და კოლეჯის პროფესიული სტუდენტებისთვის იქნება
ხელმისაწვდომი.
13.
რეკომენდაციები საგანმანათლებლო საჭიროების (სსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე (შშმ) სტუდენტების სწავლებისათვის: უცვლელად რჩება და მოიცავს რეკომენდაციებს
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
(შშმ) სტუდენტების სწავლებისათვის;
14.
მოდულის განმახორციელებელი: აქ ჩაიწერება პროფესიული განათლების მასწავლებლის/
პროგრამის განმახორციელებლის მონაცემები, რომელიც მოცემულ მოდულს განახორციელებს.
შესაძლოა მოდულს ორი ან მეტი პირი ახორციელებდეს. ამ შემთხვევაში მიეთითება ყველა
მათგანი.
15.
დასაშვებია სხვადასხვა მოდულის განხორციელების მიზნებისათვის ერთიდაიმავე სივრცის
გამოყენება, თუ ის თავსებადია სასწავლო გარემოს და ტექნიკური აღჭურვილობის ნორმატივების
თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში დასაშვებია მაქსიმუმ ორ ცვლიანი მუშაობის რეჟიმი.

მუხლი 6. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესი
1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემთხვევაში, კრედიტების განაწილების,
პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის (დატვირთვის) და პროფესიული სტუდენტის
მიღწევების შეფასების წესი განისაზღვრება შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
ჩარჩო დოკუმენტით ან/და მოდულით.
მუხლი 7. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება

1.წინამდებარე წესი უზრუნველყოფს კოლეჯში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
სრულყოფილ, ხარისხიან და ეფექტურ განხორციელებას.
2. კოლეჯს შემუშავებული აქვს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების
შეფასების სისტემა, რომელსაც იყენებს სასწავლო პროცესის ხარისხის გასაუმჯობესებლად
განათლების ხარისხის განვითარების შიდა მექანიზმების საშუალებით.
3.შიდა მექანიზმის სისტემა ძირითადად დაფუძნებულია პროფესიულ სტუდენტთა,
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დამსაქმებელთა გამოკითხვის შედეგად
მიღებულ ინფორმაციაზე.
4.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების მიზნით კოლეჯი შეიმუშავებს
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების სისტემას, რისთვისაც ადგენს
სხვადასხვა სახის დოკუმენტაციას (პროფესიულ სტუდენტთა კითხვარებს, პროფესიული

განათლების მასწავლებლების კითხვარებს, კურსდამთავრებულთა დასაქმების სტატისტიკას,
დამსაქმებელთა კითხვარებს, დასწრების ოქმებს მოდულის შიდა შეფასებისათვის).
5.შეფასება ტარდება გამოკითხვის მეთოდით. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
შემდგომი სრულყოფის მიზნით, მოდულური/დუალური პროგრამების განხორციელების
შეფასების შედეგების საფუძველზე, კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და წარუდგენს კოლეჯის დირექტორს.
6.ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი აფასებს, პროგრამის განხორიელებისას გამოყენებული
სასწავლო, ტექნიკური საშუალებებისა და დამხმარე თვალსაჩინოებების არსებობის საკითხს, რაც
სწავლების მეთოდების შესაბამისი უნდა იყოს.
7. ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი განიხილავს, რამდენად ადეკვატურია პროფესიულ
სტუდენტთა შეფასების მეთოდები. ამასთან, უნდა განისაზღვროს, მოიცავს თუ არა შეფასების
ინსტრუმენტები პროგრამით გათვალისწინებული მასალის ძირითად ნაწილს და იძლევა თუ
არა შეფასების მეთოდი პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების შემოწმების
/დადასტურების საშუალებას, შეესაბამება თუ არა პროფესიული სტუდენტის ცოდნის
შეფასების სისტემა დადგენილ წესს. არის თუ არა შეფასების სისტემა მრავალკომპონენტიანი
და რამდენად დასაბუთებულად არის გადანაწილებული ქულები ან რამდენად ადეკვატურადა
არის დადასტურებული შესრულების კრიტერიუმები.
8.ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერის მიერ ფასდება, რამდენად უწყობს ხელს პროფესიული
განათლების მასწავლებელი პროფესიულ სტუდენტებსა და სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე პირებს ინტერაქტიური სწავლა-სწავლების პროცესისას.
9.განსაზღვრავს, რამდენად თავსებადია პროფესიული განათლების
კვალიფიკაცია და კომპეტენციები პროფესიულ სტანდარტთან მიმართებაში.

მასწავლებლების

მუხლი 8. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარება და ცვლილება
1.
პროგრამის შემდგომი განვითარების მიზნით, კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის
მენეჯერი პროგრამის ხელძღვანელთან/პროფესიული განათლების მასწავლებელთან და სხვა
დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად, ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების გამოყენებით,
შეიმუშავებს რეკომენდაციებს პროგრამების განვითარების კუთხით.
2.
პროგრამის განვითარებისა და ცვლილებების პროცედურები ხორციელდება პროგრამის
შემუშავებისათვის წინამდებარე წესის თანახმად.
3.
მოდულური პროგრამის განვითარება და შემდგომი ცვლილებების ინიცირება უნდა მოხდეს
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებული გარე
ინიცირების წესისა და პროცედურების შესაბამისად. პროგრამაში ცვლილების ინიცირება შეუძლია
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერს, ინიცირება დასაბუთებულად უნდა იქნას წარმოდგენილი
წერილობითი სახით.
4. მოდულურ პროგრამაში ცვლილების შეტანის საფუძველი ასევე შესაძლებელია იყოს პროგრამის
ხელმძღვანელის დასაბუთებული რეკომენდაცია/რეკომენდაციები, რომელიც ემსახურება
პროგრამის განვითარების მიზნებს.
5. განხორციელებული ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია აისახება მოდულურ პროგრამაში, მის
თანმდევ დოკუმენტებში, კატალოგში და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა ეცნობოს
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს.
6. პროგრამაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში კოლეჯი უფლებამოსილია,
სამართლებრივი აქტით
განსაზღვროს პროგრამის ჯგუფები, რომლებზეც
გარემოებებიდან გამომდინარე ვერ გავრცელდება აღნიშნული ცვლილება.

შესაბამისი
ობიექტური

მუხლი 9. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმება
1. არსებული მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების საფუძველი
შეიძლება იყოს: ა) პროფესიული სტანდარტის მოქმედების ვადის ამოწურვა; ბ) სსიპ - განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის გადაწყვეტილება პროფესიული სტანდარტის
გაუქმების შესახებ; გ) ოპტიმიზირებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადასვლა.
2. მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შემთხვევაში, კოლეჯი
უზრუნველყოფს პროფესიული სტუდენტის შემდგომი განათლებისათვის აუცილებელი
ღონისძიებების გატარებას.
3.კოლეჯის მიერ განხორციელებული მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე, კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
პროფესიულ სტუდენტთა ინტერესების დაცვისა და შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის
მიზნით, შეისწავლის გასაუქმებელი მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
თავსებადობას მის მიერ ჩაბარებული, პროფესიული უნარების ტესტისა და საგნის/საგანთა ჯგუფის
შესატყვის კოლეჯის სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამასთან გაერთიანების ან ახალი
მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით ჩანაცვლების შესაძლებლობის საკითხს
და ინფორმაციას წარუდგენს კოლეჯის დირექტორს.
4.მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმებამდე, კოლეჯის ადმინისტაცია
უზრუნველყოფს სხვა პროფერსიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან მემორანდუმის
წინმსწრებად გაფორმებას და პროფესიული სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის
ფარგლებში მოპოვებული კრედიტების აღიარების შეთანხმებას და/ან მის მიერ ჩაბარებული
პროფესიული უნარების ტესტისა და საგნის/საგანთა ჯგუფის შესატყვის კოლეჯის სხვა პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანას, რის შესახებაც სათანადო ინფორმაციას წარუდგენს სსიპ
- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს;
3.
მოდულური პროფესიული პროგრამის შეცვლის/გაუქმების შემთხვევაში, კოლეჯი
უზრუნველყოფს პროფესიული სტუდენტის შესაბამისობის განსაზღვრას არსებული პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გავლილი და ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამით გათვალისწინებულ მოდულებს შორის.
4.
შეცვლილ/გაუქმებულ პროგრამაზე პროფესიული სტუდენტის მიერ გავლილი მოდულების
კრედიტების აღიარების მიზნით, კოლეჯის დირექტორის გადაწყვეტილებით, იქმნება კრედიტების
აღიარების კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან: ა) შეცვლილი/გაუქმებული ან
მოდიფიცირებული/ შესაბამისი პროფესიული უნარების ტესტისა და საგნის/საგანთა ჯგუფის
მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული განათლების
მასწავლებლები; ბ) პროგრამის ხელმძღვანელი; გ) ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი ; დ)
სასწავლო პროცესის მენეჯერი; ე) ადმინისტრაციული პერსონალის სხვა წარმომადგენლები
5.
მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ ხარისხის
უზრუნველყოფის მენეჯერის მიერ შემუშავებული დასკვნისა და კოლეჯის დირექტორის მიერ
გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ
პროფესიულ სტუდენტებს უნდა მიეცეთ მიმდინარე დონის დასრულების შესაძლებლობა მილევად
რეჟიმში.
6.
არსებული მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ,
კოლეჯის დირექტორი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და
წერილობით აცნობებს სსიპ - ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს პროფესიული

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებაში შესაბამისი
ცვლილების შეტანის თხოვნით.

