
                  

 

პროფესიული    სტუდენტის 

გზამკვლევი 

 

                                                 თელავი 2018 



  პროფესიული განათლების  მიღების   

უფლება 

 
 

 პირს,  ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის  დაძლევის,  

პროფესიული  ტესტირების  ჩაბარებისა  და პროფესიის   

სპეციფიკიდან   გამომდინარე,   პროფესიული   სტანდარტით   

გათვალისწინებული    დამატებითი  მოთხოვნების  

დაკმაყოფილების  საფუძველზე,  უფლება აქვს, მიიღოს 

პროფესიული  განათლება  პროფესიული  საქმიანობისათვის 

აუცილებელი ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების 

შესაძენად. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 

მოპოვება 

 

 პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვა III, IV და V საფეხურების 

პროფესიულ პროგრამებზე ხორციელდება  მათზე 

კანონმდებლობით და პროფესიული სტანდარტით დადგენილი 

დაშვების წინაპირობებთან  პირის შესაბამისობის განსაზღვრის  და 

შემდგომში პროფესიული ტესტისათვის გათვალისწინებული 

მინიმალური კომპეტენციის   ზღვარის გადალახვის, 

ადმინისტრაციული რეგისტრაციისა და რექტორის ბრძანების 

საფუძველზე. 

 

 ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გასავლელად პირი 

ვალდებულია: 

 ელექტრონულად დარეგისტრირდეს   და შემდგომში წარმოადგინოს: 

პირადი განცხადება (ნიმუში), 

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, 

ზოგადი განათლების შესაბამისი  საფეხურის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი, 

სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის 

ასლი, 

ფოტოსურათი (3X4) 

 

 პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაცია ხორციელდება ორ 

ეტაპად:  საქართველოში დადგენილი წესით და შიდა 

საუნივერსიტეტო რეეგულაციით.  



 

პროფესიული სტუდენტის მობილობა 
 

 

 უნივერსიტეტის მიერ დასაშვებია პროფესიული სტუდენტის 

გადაყვანის წესით ჩარიცხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ან 

პროფესიული პროგრამიდან. 

 პროფესიული სტუდენტის გარე მობილობა ხორციელდება  

საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში. 

 პროფესიული სტუდენტის  შიდა მობილობა ხორციელდება იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ დადგენილ ვადებში 

დადგენილი წესით. 

 მობილობით ჩარიცხვის კანდიდატი ვალდებულია უნივერსიტეტს 

დამატებით წარუდგინოს: 

ა) პროფესიული სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი); 

ბ)  პროფესიულ პრორამაზე სტუდენტის ჩარიცხვის ბრძანება; 

გ) ცნობა პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შესახებ ან ამონაწერი 

სტატუსის   შეჩერების/შეწყვეტის  ბრძანებიდან. 

 შიდა მობილობით სხვა საგანმანათლებლო პროფესიული 

პროგრამაზე გადასვლისას პროფესიული სტუდენტის სწავლის 

საფასური განისაზღვრება მობილობით არჩეულ პროფესიულ  

პროგრამაზე მისი პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხვის 

პერიოდისათვის დადგენილი გადასახადით. 

 



პროფესიული სტუდენტის 
სტატუსის შეჩერება: 

 
 პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველია: 

 

ა) პირადი განცახდება; 

ბ) ფინანსური და აკადემიური დავალიანება; 

გ) ადმინისტრაციული რეგისტრაციის არ გავლა; 

დ) აკადემიური შვებულება; 

 

 

 აკადემიური შვებულების გაფორმების საფუძველია: 
 

ა) ავადმყოფობა, რომელიც ხანგრძლივი დროით იწვევს პროფესიული სტუდენტის 

სასწავლო 

პროცესისგან ჩამოშორებას, დადასტურებული  ექიმის მიერ; 

ბ) უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა; 

გ) სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში 

შესვლა, როცა 

განაჩენის აღსრულება უნდა მოხდეს ისეთი ფორმით, რომელიც შეუძლებელს ხდის 

პროფესიული   სტუდენტის მიერ სწავლის გაგრძელებას; 

დ) საზოგადოებრივი საქმიანობის, სპორტის თუ ხელოვნების სფეროში მოღვაწე 

სტუდენტების 

საქართველოს, რეგიონული თუ საერთაშორისო ტურნირებში, საერთაშორისო 

კონკურსებში, 

ფესტივალებში მონაწილეობის მიღების მიზნით ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 

მომზადება, რაც   შეუძლებელს ხდის სასწავლო პროცესში მონაწილეობის მიღებას; 

ე) მეურვედ ან მზრუნველად დანიშვნა; 

ვ) ორსულობა, მშობიარობა და ახალშობილის მოვლა; 

3. სტატუსის შეჩერების მოთხოვნით, პროფესიული სტუდენტი უნივერსიტეტის 

რექტორს წარუდგენს წერილობით განცხადებას. 

 

 



 

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 
აღდგენა: 

 
 პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენის წინაპირობაა: 

ა) პირადი განცხადება;  

ბ) პროფესიული სტუდენტის მიერ უნივერსიტეტის მიმართ ნაკისრი 

ვალდებულებების   შესრულება,   თუ სტატუსის შეჩერების საფუძველი ამ 

ვალდებულებათა შეუსრულებლობა იყო; 

გ) აკადემიური შვებულების გაფორმების მიზეზის აღმოფხვრა, თუ პროფესიულ 

სტუდენტს სტატუსი   შეუჩერდა აკადემიური შვებულების გაფორმების გამო. 

 

 პროფესიული სწავლების პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვიდან შესაბამისი 

პროფესიული 

პროგრამის ხანგრძლივობის განმავლობაში სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში, 

პროფესიულ 

სტუდენტსა და უნივერსიტეტს შორის ურთიერთობები წარიმართება მათ შორის 

პროფესიული 

სტუდენტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისას 

გაფორმებული 

ხელშეკრულების შესაბამისად. პროფესიული პროგრამის ხანგრძლივობის ვადის 

გასვლის შემდეგ, სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში, უნივერსიტეტი იტოვებს 

უფლებას პროფესიულ სტუდენტთან   გააფორმოს ახალი ხელშეკრულება აღდგენის 

პერიოდისთვის დადგენილი პროფესიული პროგრამის   საფასურის 

გათვალისწინებით. 

 

 პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია პროფესიული 

სტუდენტის 

სტატუსის შეჩერებიდან არაუმეტეს 5 წლისა. სხვა პროფესიულ პროგრამაზე 

აღდგენის შემთხვევაში,   სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში/პროფესიული 

პროგრამის ფარგლებში მიღებული   განათლების კომისიის მიერ სწავლის შედეგების 

თავსებადობის დადგენის საფუძველზე, შეიძლება   განისაზღვროს დამატებითი 

კომპონენტების გავლის აუცილებლობა. 



 
პროფესიული სტუდენტის 

სტატუსის შეწყვეტა 
 
 

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველია: 

ა) პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 5 წელზე მეტი ხნით შეჩერება; 

ბ) შესაბამისი საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

დასრულება; 

გ) პირადი განცხადება; 

ე) სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მობილობის წესით 

გადასვლა. 

 

 

 

 

 

 

 



პროფესიული  სტუდენტის  მიღწევის 

შეფასება 

 

პროფესიული სტუდენტისთვის კრედიტის მინიჭება 

ხორციელდება სწავლის შედეგის  მიღწევის დადასტურების 

საფუძველზე. 

 შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი; 

 

 განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც 

ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით; 

 განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის 

პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 

ტიპის შეფასებას: 

1) სწავლის შედეგი დადასტურდა 

2) სწავლის შედეგი  ვერ დადასტურდა 

 

 

 

 

 

 



კვალიფიკაციის მინიჭება 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა დასრულებულად ითვლება 

იმ შემთხვევაში, თუ პროფესიულმა სტუდენტმა წარმატებით დაძლია 

პროგრამით გათვალისწინებული ყველა კომპონენტი. 

პროფესიულ სტუდენტს ენიჭება პროგრამით გათვალისწინებული 

კვალიფიკაცია და ეძლევა ამ კვალიფიკაციის დამადასტურებელი 

დიპლომი. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

გისურვებთ წარმატებებს!!! 

 

 

 


