
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 

 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორის 
 

b r Z a n e b a  №1/360 
 
   ქ.თელავი                                                                                                                           31 აგვისტო 2012w. 
                                                                  

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2012-2013 სასწავლო 
წლისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა მიღების შესახებ 

 
   „ა(ა)იპ-იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების 
შესახებ“ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს  გადაწყვეტილების    საფუძველზე 
 

ვ  ბ  რ  ძ  ა  ნ  ე  ბ 
 

1. თესაუში 2012–2013 სასწავლო წლისათვის განათლების სკოლაში სტუდენტთა მიღება 
განხორციელდეს  I,  II  და  III  საფეხურის    შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო 
პროგრამებზე /თან ერთვის/. 

2. დამტკიცდეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  სტუდენტთა მიღების წესი 
და  წამოსადგენი საბუთების ნუსხა /თან ერთვის/. 

3. საბუთების მიღება იწარმოებს 2012 წლის 3 სექტემბრიდან 24 სექტემბრის ჩათვლით 
განათლების სკოლაში; 

4. დაევალოს განათლების სკოლის დეკანს /ნინო ნახუცრიშვილი/ პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებთან ერთად უზრუნველყოს: 

           -მსურველთა მხრიდან საბუთების ორგანიზებული მიღება; 
 
           -ჯგუფის შედგენის შემთხვევაში 24 სექტემბერს   წარდგინების      წარმოდგენა 
           პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა ჩარიცხვის   შესახებ. 
 
 

 



 
5. დაევალოს  საქმის წარმოებისა და საკადრო საკითხთა სამსახურს /მ.ბეჟანიშვილი/  

დადგენილი წესით ამ ბრძანების მიწოდება  განათლების სკოლაში და ხარისხის 
უზრუნველყოფის   სამსახურთან. 
 

6.  დაევალოს  ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურს /ა.ღაღანიძე/   ბრძანების 
გამოქვეყნება თესაუ-ს  ვებ-გვერდზე. 
 
 

7. წინამდებარე ბრძანების შესრულებაზე  კონტროლი დაევალოს  რექტორის მოადგილეს 
/დ.მახაშვილი/ 

 
8. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 
 
 
 
 
 
             უნივერსიტეტის რექტორი                                                     თინათინ ჯავახიშვილი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 დანართი #1 
 

განათლების სკოლის  I,  II  და   III  საფეხურის 
პროფესიული პროგრამები 

 
 
## 

პროფესიული 
საგანმანათლებლო 

პროგრამები 

საფეხური კრედიტი სწავლების 
ფასი 

მისანიჭებელი 
კვალიფიკაცია 

1. დეკორატიული 
გამოყენებითი 
ქსოვილები 

I 30       300 დეკორატიულ-
გამოყენებითი ქსოვილების 
სპეციალისტის პირველი 
საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

2. დეკორატიული 
გამოყენებითი 
ქსოვილები 

II 30      300 დეკორატიულ-
გამოყენებითი ქსოვილების 
სპეციალისტის მეორე 
საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

3. დეკორატიული 
გამოყენებითი 
ქსოვილები 

III 40      350 დეკორატიულ-
გამოყენებითი ქსოვილების 
სპეციალისტის მესამე 
საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

4. სამოსის დიზაინი III 40      350 სამკერვალო ნაწარმის 
სპეციალისტის მესამე 
საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

5. სამოსის დიზაინი II 25      250 სამკერვალო ნაწარმის 
სპეციალისტის მეორე 
საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

6. თექის ხელოსანი III 40      350 თექის ხელოსნის მესამე 
საფეხურის პროფესიული 
კვალიფიკაცია 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                             
დანართი #2 
 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების  წინა პირობა: 
 

-  I  საფეხურზე შეიძლება ჩაირიცხოს პირი, რომელსაც დაძლეული აქვს ზოგადი 
განათლების საბაზო საფეხური; 

- თითოეული საფეხურის გავლის საფუძველია  წინა საფეხურის საგანმანათლებლო 
პროგრამის ათვისება ან წინა საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამით 
გათვალისწინებული ცოდნის, უნარების და ღირებულებების კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით აღიარება; 

- I  საფეხურზე პირის ჩარიცხვისას დასაშვებია განისაზღვროს,  ზოგადი განათლების 
საბაზო საფეხურის ფარგლებში ესთეტიკური ციკლის საგნებში მიღებული უპირატესობა, 
ხოლო II და  III საფეხურებზე ჩარიცხვისას_ გათვალიწინებულ იქნეს  წინა საფეხურის 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ცალკეულ კომპონენტებში მიღებული 
შეფასებები; 

- დასაშვებია  არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარება  I-III საფეხურების 
ფარგლებში გარდა რეგულირებადი პროფესიებისა. არაფორმალური პროფესიული 
განათლების აღიარების დროს  ხდება პროფესიული განათლების შესაბამისი 
საფეხურისათვის პროფესიული სტანდარტით გათვალისწინებული ცოდნის, უნარების და 
ღირებულებების შემოწმება. 

 
                ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ : 
 
             -განცხადება რექტორის სახელზე; 
 
            - პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
 
            -  საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი 
               ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც  
               შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე;  
 
            - მომდევნო საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის 
               შემთხვევაში  წინა საფეხურის პროფესიული დიპლომი.  
 
 


