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წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის პროფესიულ საგანმანათლებლო კოლეჯში 

პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვის წესი და ჩასარიცხად წარსადგენი აუცილებელი 

დოკუმენტების ნუსხა 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 
 

წინამდებარე წესი არეგულირებს წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო კოლეჯში (შემდგომში - კოლეჯი) პროფესიული სტუდენტის 

ჩარიცხვის პირობებს და ადგენს ჩასარიცხად წარსადგენ აუცილებელ დოკუმენტთა 

ნუსხას. 
 

მუხლი 2. კოლეჯში ჩარიცხვის უფლება 
 

1. პირს ზოგადი განათლების საბაზო/საშუალო საფეხურის დაძლევის საფუძველზე, 

უფლება აქვს, მიიღოს პროფესიული განათლება, რათა შეიძინოს ის ცოდნა, უნარები და 

ღირებულებები, რომლებიც აუცილებელია პროფესიული საქმიანობისათვის. 

2. დაწესებულებაში შეიძლება ჩაირიცხოს პირი, რომელსაც დაძლეული აქვს ზოგადი 

განათლების საბაზო საფეხური და აკმაყოფილებს დადგენილი პროფესიული 

სტანდარტების მიხედვით პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებს. 

 

3. პროფესიული განათლების თითოეული საფეხურის გავლის საფუძველია წინა 

საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის ათვისება ან წინა საფეხურის 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული ცოდნის, უნარებისა და 

ღირებულებების კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარება. 
 

მუხლი 3. კოლეჯში ჩარიცხვის პირობები 
 

1. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღება ცხადდება კოლეჯის დირექტორის 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, ამავე აქტით დგინდება 

ჩარიცხვისათვის წარსადგენი დოკუმენტების მიღების ვადა. აღნიშნული ბრძანება 

ქვეყნდება საჯაროდ კოლეჯის ვებ-გვერდზე. 

2. კოლეჯში შესაბამის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტის 

ჩარიცხვის საფუძველია დაინტერესებული პირის განცხადება, რომელსაც თან უდა 

დაერთოს ამ წესის მე-4 მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტები. 



3. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება დოკუმენტების 

განხილვისა და მასზე დაშვების წინაპირობებთან პირის შესაბამისობის განსაზღვრის 

საფუძველზე. 

 

4. კოლეჯი უფლებამოსილია, კონკურსის შემთხვევაში, ცალკეულ პროგრამაზე 

დასაშვებად პირის შესაბამისობა განსაზღვროს ზეპირი გასაუბრებით ან ტესტირების 

საშუალებით. 

 

5. სტუდენტის დაწესებულებაში ჩარიცხვის შემთხვევაში კოლეჯი სტუდენტთან 

აფორმებს სასწავლო ხელშეკრულებას, რომელშიც მხარეები თანხმდებიან სწავლების 

არსებით პირობებზე. 

 

მუხლი 4. კოლეჯში ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტები 
 

1. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა კოლეჯს უნდა 

წარუდგინოს: 

ა) პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – წარმომადგენლის) განცხადება, 

რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

78-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს; 

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 

გ) საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან 

განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი 

იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე; 

დ) მომდევნო საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის 

შემთხვევაში – წინა საფეხურის პროფესიული დიპლომი ან მასთან გათანაბრებული სხვა 

დოკუმენტი, არაფორმალური პროფესიული განათლების  აღიარების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგადი უნარების 

გამოცდის ცნობა; 

ე) ფოტოსურატი 3X4 2 ცალი; 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, კოლეჯს 

უფლება აქვს, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველს, 

კონკრეტული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკის მიხედვით, 

მოსთხოვოს სხვა დოკუმენტები. 

 

3. ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების შესახებ მონაცემები დაწესებულებას შეაქვს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში. 


