
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

შპს ,,მარნეულის სამედიცინო კოლეჯი’’ 
 
 

პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის შემუშავების, 
დამტკიცებისა და მასში ცვლილების შეტანის წესი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



თავი 1. ზოგადი დებულება 
 

1. წინამდებარე წესი განსაზღვრავს პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული 
გადამზადების პროგრამის (შემდგომში-პროგრამა) შემუშავების, დამტკიცებისა და მასში 
ცვლილების შეტანის პროცედურებს.  
2. დოკუმენტი შემუშავებულია ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, 
,,პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის 
განხორციელების უფლების მოპოვებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებულად ჩათვლის 
წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის 
№131 დადგენილების, ,,პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული 
გადამზადების პროგრამის შემუშავებისა და დამტკიცების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 26 
მარტის №59/ნ ბრძანებისა და სსიპ ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 
მოწოდებული რეკომენდაციების საფუძველზე 

 
 

   თავი 2. პროფესიული მომზადების პროგრამა და პროფესიული გადამზადების პროგრამა 
1. პროფესიული მომზადების პროგრამა არის პროგრამა, რომელიც პირს ამზადებს 

პროფესიასთან დაკავშირებული ცალკეული ამოცანებისა და მოვალეობების 
შესასრულებლად. პროფესიული მომზადების პროგრამით გათვალისწინებული 
სწავლის  შედეგები  შეიძლება  შეესაბამებოდეს  ეროვნული  კვალიფიკაციების  ჩარჩოს 
მე-2/მე-3/მე-4/მე-5 დონეს, რომელთან შესაბამისობაც დგინდება საჯარო სამართლის 
იურიდიული  პირის –  განათლების  ხარისხის  განვითარების  ეროვნული  ცენტრის 
მიერ განსაზღვრული მეთოდოლოგიით. 

2. პროფესიული გადამზადების პროგრამა არის პროგრამა, რომლის მიზანია 
კომპეტენციების  შეძენა ან/და განვითარება იმავე სფეროში პროფესიული 
საქმიანობის განსახორციელებლად. პროფესიული გადამზადების პროგრამით 
გათვალისწინებული სწავლის შედეგები შეიძლება შეესაბამებოდეს ეროვნული 
კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-2/მე-3/მე-4/მე-5 დონეს, რომელთან შესაბამისობაც 
დგინდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ განსაზღვრული მეთოდოლოგიით. 

3. პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების 
პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების მიზანს წარმოადგენს 
ფორმალური  განათლების  ფარგლებში  შესაბამისი  საქმიანობის  განხორციელება  და 
სახელმწიფოს მიერ აღიარებული პროფესიული განათლების დამადასტურებელი 
დოკუმენტის – სერტიფიკატის გაცემა. 



3. პროგრამის შინაარსი განისაზღვრება ამ წესის დანართის შესაბამისად.  
4.  კოლეჯი  ვალდებულია  მსმენელთა  ინდივიდუალური  საჭიროების  გათვალისწინებით 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უზრუნველყოს შესაბამისი მექანიზმის შემუშავება. 
 
 
 
 
თავი 4. პროფესიული  მომზადების პროგრამის/პროფესიული გადამზადების 

პროგრამის შემუშავების პროცედურა 
 

1.  პროფესიული  მომზადებისა  და  პროფესიული  გადამზადების  პროგრამის  ინიცირება 
შეუძლია ნებიესმიერ დაინტერესებულ პირს (დამსაქმებელი, კოლეჯი, სახელმწიფო უწყება 
და სხვ);  

2. პროგრამის შემუშავების მიზანშეწონილობა დგინდება შესაბამისი კვლევის ან 
დამასქმებლის მომართვიანობის საფუძველზე;  

3. პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის შემუშავება 
ხდება სამუშაო ჯგუფის მიერ, რომელიც იქმნება დირექტორის ბრძანებით;  

4.  პროგრამას  შეიმუშავებს  ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახური  და  მასში  ჩართული 
არიან პროგრამის განმახორციელებლები პარტნიორი ორგანიზაცი(ებ)ის 
წარმომადგენლები. 

5.  პროფესიული  მომზადებისა  და  პროფესიული  გადამზადების  პროგრამას,  თუ  ის  არ 
არის შემუშავებული იმ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, რომლის 
განხორციელების  უფლებაც  მოპოვებული  აქვს  კოლეჯს,  თან  უნდა  ახლდეს  დასაბუთება 
პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის საჭიროების შესახებ;  

6. პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამა უნდა 
შეიცავდეს ინფორმაციას საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის მინისტრის 2019 წლის 26 მარტის №59/ნ ბრძანებით დამტკიცებული წესის 
შესაბამისად;  

7. კოლეჯი ვალდებულია პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების 
პროგრამის შემუშავების პროცესში გაითვალისწინოს შესაბამის მოდულზე დაშვების 
წინაპირობები;  

8.  პროფესიული  მომზადებისა  და  პროფესიული  გადამზადების  პროგრამას  ამტკიცებს 
კოლეჯის დირექტორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ წარდგენილი 
დოკუმენტაციის საფუძველზე; 

 
 
თავი 5. პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამაში 



 
თავი 6. პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის ცვლილება და გაუქმება 

1. კოლეჯი უფლებამოსილია, პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის 
გაუქმების ან პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტიდან იმ კვალიფიკაციის 
ამოღების შემთხვევაში, რომლის ფარგლებშიც მომზადებულია პროფესიული 
მომზადების/პროფესიული  გადამზადების  პროგრამა,   შესაბამის  პროგრამაზე  ჩარიცხულ 
მსმენელებს დაასრულებინოს სწავლა. აღნიშნულ პროგრამაზე კოლეჯი ვეღარ მიიღებს 
ახალ მსმენელებს. 

2. პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის შეცვლის შემთხვევაში, კოლეჯი 
პროგრამაზე შემდეგი მიღების გამოცხადებამდე ვალდებულია, უზრუნველყოს 
პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის შეცვლილ 
პროფესიულ  საგანმანათლებლო  სტანდარტთან  შესაბამისობა.  კოლეჯი  უფლებამოსილია, 
მსმენელებს სწავლა დაასრულებინოს იმ პროგრამაზე, რომელზეც ისინი ჩაირიცხნენ, ხოლო 
ახალი მსმენელები მიიღოს შეცვლილ პროგრამაზე. 

3.  თუ  კოლეჯმა  დაკარგა  პროგრამის  განხორციელების  უფლება,  უფლებამოსილია, 
უკვე ჩარიცხულ მსმენელებს დაასრულებინოს სწავლება არსებული პროგრამით. 
 
 თავი 7.  დასკვნითი დებულებები  

1. წინამდებარე წესს ბრძანებით ამტკიცებს კოლეჯის დირექტორი.   
2. წინამდებარე წესში ცვლილებების ან/და დამტებების განხორციელება 

შესაძლებელია დირექტორის ბრძანების საფუძველზე.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

დანართი 

 

შპს ,,მარნეულის სამედიცინო კოლეჯი’’ 

 

 

 

1. ზოგადი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ  

 

პროგრამის სახელწოდება: 

 

პროგრამის სახე:   

  პროფესიული მომზადება               

  პროფესიული გადამზადება 

 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:    

  2     3      4      5 

 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 



 

 კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 

მსმენელთა რაოდენობა ჯგუფში:                  

  მინიმალური --------     მაქსიმალური --------- 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: 

 

პროგრამის მიზნები: 

 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით ან/და  უნარით ან/და კომპეტენციით) 

 

პროგრამის შემუშავების საფუძველი: 

პროგრამის მოკლე აღწერა: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.პროგრამის შინაარსი 

 

  

 

 

 

 

 

სასწავლო  
კვირა  

     თემატიკა 

თემატიკის 
შესაბამისი 

სწავლის 
შედეგების 
ნომრები   

კვირეული 
სასწავლო 

საათობრივი 
დატვირთვა   

 
 

სწავლების 
მეთოდი/ები 

შეფასების 
მეთოდი/ები 

 
სასწავლო გარემო  

       

       

       

       

       

       

       



 

 

3. პროგრამის თავსებადობა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამასთან  

(ივსება  მხოლოდ  ავტორიზებული  საგანმანათლებლო  დაწესებულების  მიერ  შემუშავებული  პროფესიული  მომზადების/პროფესიული  გადამზადების  პროგრამის  შემთხვევაში, 
რომელიც  შემუშავებულია  იმ  პროფესიულ-საგნმანათლებლო  პროგრამის  ფარგლებში,  რომლის  განხორციელების  უფლებაც  დაწესებულებას  მოპოვებული  აქვს  კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით) 

პროფესიულ-საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, რომლის ფარგლებშიც შემუშავებულია  პროფესიული 
მომზადების/პროფესიული გადამზადების  პროგრამა --------------------------------------------------  

მოდულის სახელწოდება და 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

სწავლის შედეგის დასახელება და  რიგითი ნომერი 

  

  

  

   

  

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

