
ts8b brbcn6sqrrngb6o3o Jt'lqlgl6o r0r6ob.

Ao6Cd6c'r6olr bt6d$gbr N26

t.'*

2020 gqnbl8O$go

jrqrrjo 6cn6o

tsJb brbc'r6rq?ogb6ogo 3,'rq'gao r0r6ob J6cnggbogqr J6c,r66r0rbg Brbr6o6b J6aggbogq,
bogSgC6Ocnr 6xnqrg6obob 6rbbrbqgt6ob Ogcncne)slq,cnboob qgr0g3o6gbob Agbrbga

ts3b btbar6.:qrergb6qo J.'rqrCxo .:0r5ob$gbqrgbob tsXb$.:0obrqr,

gb6drbgb:

1. qr$g3ogqggb 0Sb lr,:be6.:q.oogb6ogo JetCpCXo r0c6olr J6argglrogqr J6ar66r0tbg Brbt6ogb
J6cnggbogqr bggqrgbgort 6rrqrg6obob 6.:6blbqg6ob Ogcocnqgarqrcn6or or;bqgl6orgqro
qr$.:6oml_r 0gbrbtOobcqg.

2. gb b6drbgbt dlqr.:0otbgq,0o$g6obco,:6r3g.

0,3b brbcn6rqrcngb6ogo;

q'o6gjgcn6o bgboEgoqro



შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ პროგრამაზე 
ჩასარიცხ პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის 

მეთოდოლოგია 

 

1. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხ პროფესიულ სტუდენტთა 
რაოდენობის შესახებ გეგმას ამზადებს  შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 
(შემდგომში - კოლეჯი) სასწავლო პრცესის მენეჯერი; 

2. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხ პროფესიულ სტუდენტთა 
რაოდენობის ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებასთან შესაბამისობას 
ამოწმებს ხარისხის მენეჯერი; 

3. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხ პროფესიულ სტუდენტთა 
რაოდენობის განსაზღვრისას მხედველობაში მიიღება შემდეგი გარემოებები: 
ა) პროფესიული პროგრამის განხორციელების სპეციფიკა; 
ბ) სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საკონტაქტო საათების რაოდენობა და 
კვირეული საკონტაქტო დატვირთვა; 
გ) A, B და C გარემოების გამტარუნარიანობა და 2 ცვლაში გამოყენების 
შესაძლებლობა; 
დ) ჯგუფში პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობა (რენტაბელობის ზღვრის 
გათვალისწინებით); 
ე) პრაქტიკის მოდულის განსახორციელებლად შესაბამის ორგანიზაციებთან 
გაფორმებული მემორანდუმებით და ხელშეკრულებებით განსაზღვრული 
პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობა; 
ვ) პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის რაოდენობა. 

4. მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაანგარიშება ხდება 
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტთა 
ფაქტობრივი, მიმდინარე წელს მისაღები და  დამამთავრებელ პროფესიულ 
სტუდენტთა რაოდენობის გათვალისწინებით. 

5. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები პროფესიული 
სტუდენტების ადგილების   რაოდენობის   გაანგარიშების   მიზნით,   
პროფესიულ   პროგრამისთვის განსაზღვრულ   პროფესიულ   სტუდენტთა   
ზღვრულ   რაოდენობას   აკლდება   პროგრამაზე მიღების გამოცხადების 
დროისთვის ამ პროგრამის აქტიური სტატუსის მქონე პროფესიული 
სტუდენტების რაოდენობა და მიღებულ სხვაობას ემატება ამ პროგრამაზე 
სწავლის დაწყების დროისთვის დამამთავრებელი   პროფესიული   
სტუდენტების   რაოდენობა. 
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№ 00003077
06/07/2021

„შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ პროგრამაზე ჩასარიცხ პროფესიულ
სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ შპს

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 18 მარტის N26 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ

 
 

   „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 02 ივლისს N42/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული ჩარიცხვის წესისა და პირობების საფუძველზე საჭიროა ცვლილება
შევიდეს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ პროგრამაზე ჩასარიცხ
პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიაში.
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის წესდების და კოლეჯის იურისტის 2021 წლის 06 ივლისის N 3076
სამსახურებრივი ბარათის შესაბამისად,
 

                                          ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :
 
1. „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ პროგრამაზე ჩასარიცხ პროფესიულ
სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ შპს
საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 18 მარტის N26 ბრძანებაში შევიდეს
შემდეგი ცვლილებები:
ა) ბრძანებით დამტკიცებული მეთოდოლოგიის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„5. მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაანგარიშება ხორციელდება
შემდეგი პრინციპით: პროგრამისათვის განსაზღვრულ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრულ
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რაოდენობას აკლდება ამ პროგრამის აქტიური სტატუსის მქონე პროფესიული სტუდენტების
რაოდენობა და მიღებული სხვაობა ემატება ამ პროგრამაზე სწავლის დაწყების დროისათვის
დამამთავრებელი პროფესიული სტუდენტების რაოდენობას“.
ბ) ბრძანებით დამტკიცებულ მეთოდოლოგიას დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი:
„6. თუ „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 02
ივლისს N42/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ჩარიცხვის წესისა და პირობების 21-ე მუხლის მე-10
პუნქტის საფუძველზე ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობა გადააჭარბებს
კოლეჯის შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის გამოყოფილი
ადგილებისთვის შესაბამის წელს განსაზღვრული მისაღები პროფესიული სტუდენტების
რაოდენობის ფარგლებს, დამატებული პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა მოაკლდება
მოცემულ პროგრამაზე შემდეგ წელს მისაღებ ადგილებს“.
 
2. ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
 

კერძო კოლეჯების ასოციაცია
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
დირექტორი
სუხიშვილი რუსუდან


