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არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების წესი 
 

 

მუხლი 1. რეგულირების სფერო  

1.1. წინამდებარე წესი შემუშავებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 

3 თებერვლის №8/ნ ბრძანებით და 2012 წლის 4 სექტემბრის 171/ნ ბრძანებით (8/ნ ბრძანებაში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ) დამტკიცებული არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პირობებისა და 

წესის“ საფუძველზე და ადგენს სსიპ პროფესიულ კოლეჯში „ერქვანი“ არაფორმალური პროფესიული 

განათლების აღიარების პირობებსა და პროცედურებს.  

1.2. სსიპ პროფესიულ კოლეჯში „ერქვანი“  შემდგომში (კოლეჯი) არაფორმალური პროფესიული 

განათლების აღიარება ხორციელდება საქართველოს კანონის „პროფესიული განათლების შესახებ“, 

,,არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პირობებისა და წესისი დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 3 თებერვლის №8/ნ ბრძანების, 2012 

წლის 4 სექტემბრის 171/ნ ბრძანების (8/ნ ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ) და ამ აქტით 

განსაზღვრული წესების საფუძველზე.  

 

მუხლი 2. არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების უფლება  

2.1. არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარებია დასაშვებია I-III საფეხურის  ყველა 

პროფესიისათვის გარდა რეგულირებადი პროფესიისა.  

2.2. არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების დროს ხდება პროფესიული განათლების 

შესაბამისი საფეხურებისათვის პროფესიული სტანდარტით გათვალისწინებული ცოდნის უნარებისა და 

ღირებულებების შემოწმება.  

 

მუხლი 3. უფლებამოსილი ორგანო და კომისიის შექმნა  

3.1. არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პროცედურის განმახორციელებელი ერთეულია 

დირექტორის ადმინისტრაციული- ინდივიდუალური აქტით ბრძანებით შექმნილი არაფორმალური 

განათლების აღიარების კომისია (შემდგომში კომისია), რომლის შემადგენლობაში შედის:  

ა) დამსაქმებელთა წარმომადგენელი (პროფესიის შესაბამისი); 

ბ) საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი (დაწესებულების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი); 

გ) ხარისხის მართვის მენეჯერი; 

დ) შესაბამისი დარგის პროფესიული განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენლები.(რომლებიც არ 

წარმოადგენენ დაწესებულების თანამშრომლებს)  

3.2. კომისია გადაწყვეტილებებს იღებს ხმათა სრული შემადგენლობის უმრავლესობით.კომისიის წევრთა 

ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის ხმა. კომისია 

უფლებამოსილია დაიწყოს მუშაობა თუ სხდომას ესწრება კომისიის წევრთა რაოდენობის ნახევარზე მეტი.  

 

მუხლი 4. წარსადგენი დოკუმენტები . 

4.1. არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მსურველებმა დაწესებულებას უნდა 

წარუდგინოს  “არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პირობებისა და წესისი დამტკიცების  
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შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 3 თებერვლის №8/ნ ბრძანების 

მე-4 მუხლით განსაზღვრული დოკუმენტაცია.  

4.1.1. პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში-კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება, რომელიც 

უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილ 

მოთხოვნებს და უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას არაფორმალური გზით მიღებული ცოდნის,უნარებისა და 

ღირებულებების შესახებ.  

4.1.2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;  

4.1.3. არსებობის შემთხვევაში პრაქტიკის შედეგად მიღებული ან სხვა კომპეტენციების ფლობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას პროფესიით პრაქტიკული მუშაობის 

ვადის, განხორციელებული საქმიანობის ან/და არსებული კომპეტენციების შესახებ(ცნობა,სერთიფიკატი და 

ა.შ.)  

4.2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, კოლეჯს უფლება აქვს 

,არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მსურველს მოთხოვოს სხვა დოკუმენტები, 

რომლებიც აუცილებელია შესაბამისი პროფესიული სტანდარტით გათვალისწინებული ცოდნის,უნარებისა 

და ღირებულებების შესამოწმებლად.  

 

მუხლი 5. გადაწყვეტილების მიღება  

5.1. განცხადების განხილვის პროცედურის ეტაპები  

5.1.1. ამ წესის მოთხოვნებთან განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის შესაბამისობის შემოწმება.  

5.1.2. არსებობის შემთხვევაში პრაქტიკის შედეგად მიღებული ან სხვა კომპეტენციების ჩათვლა.  

5.1.3. გამოცდის ორგანიზება და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება.  

5.2. დაწესებულება ამოწმებს განცხადებას, თანდართულ დოკუმენტაციას და იღებს გადაწყვეტილებას 

გამოცდის/გამოცდების ჩატარების შესახებ,რომელშიც აღინიშნება გამოცდის/გამოცდების ჩატარების 

ადგილი და დრო,ის ცოდნა, უნარები და ღირებულებები,რომელთა ფლობაც დადასტურდა განმცხადებლის 

მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციით და კომპეტენციები რომელიც უნდა შემოწმდეს გამოცდით.  

5.3. გამოცდა საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჩატარდეს შემდეგი ფორმატით, 

ტესტირება, ზეპირი გამოკითხვა, წერითი სამუშაო, პრეზენტაცია, პრაქტიკული უნარების შემოწმება, 

დემონსტრირება. ამასთან კომისიის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია არაფორმალური პროფესიული 

განათლების მსურველის პრაქტიკული უნარების ჩათვლა განხორციელდეს დამსაქმებელი 

ორგანიზაციიდან წარმოდგენილი ცნობის საფუძველზე, რომლითაც დასტურდება კონკრეტული 

სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ მუშაობის 3 წლის სტაჟით. 

5.4. გამოცდა  ინიშნება აღიარების შესახებ განაცხადის მიღებიდან არაუგვიანეს 20 დღის ვადაში.  

5.5. გამოცდას  ატარებს არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების კომისია. 

5.6. გამოცდაზე კომპეტენციების შემოწმებისა და გამოცდის ჩატარების წესი განისაზღვრება დირექტორის 

ინდივიდუალური-სამართლებრივი აქტით,შესაბამისი საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო 

სტანდარტისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის თავისებურებების გათვალისწინებით 

5.7. ინფორმაცია შესამოწმებელი კომპეტენციების შესახებ, გამოცდის ადგილი,თარიღი და დრო აღიარების 

მსურველს უნდა ეცნობოს ჩატარებამდე არაუგვიანეს 5 კალენდარული დღით ადრე.  

5.8. არაფორმალური განათლების აღიარების კომისიის მიერ გამოცდის შედეგები ფორმდება საგამოცდო 

კომისიის ოქმით, რასაც ხელს აწერს კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი, სადაც მიეთითება 

არაფორმალური განათლების აღიარების შემთხვევაში -მითითება იმის თაობაზე, პროფესიული 

განათლების რომელ საფეხურს ან მის ნაწილს შეესაბამება განმცხადებლის კომპეტენციები რისი ფლობაც 

დადასტურდა და შეფასდა. ხოლო არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარებაზე უარის თქმის 

შემთხვევაში -მითითებას შესაბამისი კომპეტენციების არარსებობის შესახებ, შეფასებას და შესაბამის 

დასაბუთებას.  
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5.9. ცალკეული კომპონენტები უნდა შეფასდეს პროფესიული განათლების კრედიტებით გაანგარიშების 

წესით გათვალისწინებული შეფასების სისტემით.  

5.10. პროფესიული განათლების აღიარების მიზნით განმეორებითი გამოცდა არ ინიშნება. 

5.11. წარდგენილი დოკუმენტაციისა და გამოცდის შედეგების გათვალისწინებით, კოლეჯის დირექტორის 

მიერ 3 დღის ვადაში გამოიცემა ადმინისტრაციულ-ინდივიდუალური აქტი ბრძანება, არაფორმალური 

განათლების აღიარების ან აღიარებაზე უარის თქმის შესახებ კომისიის მიერ მიღებული გადაწტვეტილების 

საფუძველზე,რომელიც უნდა მოიცავდეს:  

5.11.1. დაწესებულების დასახელებას;  

5.11.2. განმცხადებლის ვინაობას;  

5.11.3. გადაწყვეტილების მიღების თარიღსა და ადგილს; 

5.11.4. არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების შემთხვევაში -მითითებას იმის თაობაზე, 

პროფესიული განათლების რომელ საფეხურს ან მის ნაწილს შეესაბამება განმცხადებლის კომპეტენციები, 

ხოლო არაფორმალური განათლების აღიარებაზე უარის თქმის შემთხვევაში -მითითებას შესაბამისი 

კომპეტენციების არარსებობის შესახებ და შესაბამის დასაბუთებას;  

5.11.5. ცალკეული კომპონენტების შეფასებას;  

5.11.6. გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესსა და ვადას; 

5.12. განცხადების  განხილვისა და  გადაწყვეტილების მიღების საერთო ვადა არ უნდა  აღემატებოდეს  1 

თვეს 

5.13. წარდგენილი დოკუმენტაციისა და გამოცდის შედეგების გათვალისწინებით, კოლეჯის დირექტორის 

მიერ გამოცემული ბრძანება ეგზავნება სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში შესაბამისი ინფორმაციის ასახვის მიზნით. 

 

 

 

 

 

 

 

 


