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შპს აღმოსავლეთ - დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის
(ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამისთვის

აკრედიტაციის მინიჭებაზე უარის თქმის თაობაზე
 
 
1. გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი საფუძვლები:
 
1.1. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის,
„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი
პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 04 მაისის
№65/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
დებულების“ (შემდგომში აკრედიტაციის დებულების) 27  მუხლის პირველი პუნქტის2

მიხედვით, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო (შემდგომში - საბჭო)
სააკრედიტაციო დოკუმენტაციის, აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის, დაწესებულების
მიერ აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე წარმოდგენილი
არგუმენტირებული პოზიციის შესწავლისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის საფუძველზე იღებს
გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის თაობაზე. აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, საბჭო5

ვალდებულია დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.
1.2. .„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა დააკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის „გ“5

ქვეპუნქტისა და ამავე დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,6

საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციაზე უარის თქმის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს
საბჭო, თუ საბჭოს მიერ საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტაციის სტანდარტებთან
შესაბამისობის შეფასებისას ერთ სტანდარტთან მიმართებით მაინც შეფასდა, როგორც „არ არის
შესაბამისობაში სტანდარტის მოთხოვნებთან“,
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1.3. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის მე-4 პუნქტისა და
„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის თანახმად,
აკრედიტაციაზე უარის თქმის შემთხვევაში:
ა) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება კარგავს შესაბამის საგანმანათლებლო
პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის
მიღების უფლებას;
ბ) ის სტუდენტი, რომელიც სწავლობდა სახელმწიფო დაფინანსებით, უფლებამოსილია
გადავიდეს სხვა აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე და მისთვის გამოყოფილი
სახელმწიფო დაფინანსების დარჩენილი ოდენობა გადაიტანოს ამ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე;
გ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება წყვეტს რეგულირებადი, მასწავლებლის
მომზადებისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების, ასევე
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებას. ამ შემთხვევაში სტუდენტებს
5 წლის განმავლობაში უჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი და უფლებამოსილი არიან ისარგებლონ
მობილობის უფლებით.
 
2. აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება
 
2.1. 2019 წლის 25 ნოემბერს შპს აღმოსავლეთ - დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტმა სსიპ -
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი) წარმოადგინა
№12 (ცენტრში რეგისტრაციის № 1607507) სააკრედიტაციო განაცხადი დიპლომირებული
მედიკოსის (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
2.2. ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 30 დეკემბრის №1236 ბრძანების საფუძველზე, შპს
აღმოსავლეთ - დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტი ცნობილ იქნა აკრედიტაციის მაძიებლად.
ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 14 თებერვლის №192497 ბრძანებით შეიქმნა ექსპერტთა
ჯგუფი, რომელმაც 2020 წლის 6 და 7 მარტს განახორციელა სააკრედიტაციო ვიზიტი შპს
აღმოსავლეთ - დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტში, ხოლო 2020 წლის 08 მაისს წარმოადგინა
აკრედიტაციის ექსპერტთა დასკვნა, რომლის შესაბამისად, სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი
პროგრამა შეფასდა შემდეგნაირად:
 
 

 
 

სტანდარტები

შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

არ არის
შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან

1.საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზანი,
სწავლის შედეგები
და მათთან
პროგრამის
შესაბამისობა

  √  

2.სწავლების
მეთოდოლოგია და
ორგანიზება,
პროგრამის
ათვისების
შეფასების
ადეკვატურობა

   √

3.სტუდენტთა
მიღწევები, მათთან

 √    
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ინდივიდუალური
მუშაობა
4.სწავლების
რესურსებით
უზრუნველყოფა

    √

5.სწავლების
ხარისხის
განვითარების
შესაძლებლობები
 

  √    

 
2.3. საბჭომ შეისწავლა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაცია, კერძოდ, თვითშეფასების ანგარიშსა და მასზე თანდართულ დოკუმენტაციაში
ასახული ინფორმაცია, აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა, აკრედიტაციის ექსპერტთა
ჯგუფის დასკვნის პროექტზე აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი
არგუმენტირებული პოზიცია.
2.4.ზეპირი მოსმენა გაიმართა 2020 წლის 19 ივნისს. სააკრედიტაციო განაცხადის, აკრედიტაციის
ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის,
ასევე, სხდომაზე დაინტერესებული მხარის ზეპირი პოზიციის მოსმენის საფუძველზე, საბჭომ
გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული შეფასება.
 
 
3. სარეზოლუციო ნაწილი
 
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2
პუნქტის ,,გ" ქვეპუნქტის, მე-4 პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, ამავე
კანონის 24-ე მუხლის, ასევე, აკრედიტაციის დებულების 272 მუხლის პირველი პუნქტის, 275-ე
მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და მე-5 პუნქტის, ამავე კანონის 276  მუხლის
პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმისწარმოების წესისა და
შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ” სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 01 ივნისის N223 ბრძანების მე-8 მუხლისა და საქართველოს

 აკრედიტაციის საბჭომზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის შესაბამისად,
კენჭისყრის შედეგად,   18 ხმით არცერთის წინააღმდეგ,
 
გადაწყვიტა:
 
1.უარი ეთქვას შპს აღმოსავლეთ - დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტის ამ გადაწყვეტილების
დანართი №1-ით გათვალისწინებულ საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაციის მინიჭების
თაობაზე.
2. ცნობილ იქნას დიპლომირებული მედიკოსის (ინგლისურენოვანი) პროგრამის შესახებ
ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №2).
3. ცნობილ იქნას საბჭოს 2020 წლის 03 ივლისის MES 3 20 0000554237 სხდომის ოქმის №01 ამ
გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №3).
4. საბჭომ განსაზღვრა შემდეგი რეკომენდაციები:
ა) საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ყველა
დაინტერესებული მხარე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს პროგრამის მიზნების მიღწევა;
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ბ) გადამზადდეს პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი სამედიცინო განათლების
მეთოდოლოგიაში ინტეგრირებული სასწავლო პროგრამის განხორციელებისათვის თანამედროვე
ტექნოლოგიების გამოყენებით;
გ) აკადემიური პერსონალის მიერ თითოეული კურსის სწავლის შედეგებზე მუშაობის დროს
მაქსიმალურად იქნას გათვალისწინებული დარგობრივ კომპეტენციებზე გასვლის
შესაძლებლობა;
დ) დიპლომირებული მედიკოსის შემოთავაზებულ პროგრამაში განათლების ხარისხის
შესანარჩუნებლად რეკომენდებულია:
-       სტუდენტების ერთჯერადად მისაღები ნაკადის განსაზღვრისას ყურადღება მიექცეს
პროგრამის რეალურად არსებულ რესურსს (როგორც ადამიანური რესურსის, ისე
ინფრასტუქტურის მხრივ);
ე) დაწესებულების ოფიციალური წერილობითი დოკუმენტები შესაბამისობაში მოვიდეს
რეალობასთან. განისაზღვროს პროგრამის მთელი წლის დეტალური გრაფიკი, მათ შორის,
მასწავლებლ(ებ)ის სახელ(ებ)ი, თითოეული ჯგუფის მოცულობა, დრო და ადგილი, სადაც
ჩატარდება კონკრეტული სწავლება და სადაც დაიშვება ნებისმიერი სტუდენტი;
ვ) უზრუნველყოფილი იყოს შესაბამისი გარემოებები (მაგ. სივრცე და აღჭურვილობა
ლაბორატიული მუშაობისათვის, პედაგოგის მიერ შესაბამისი ენობრივი კომპტენციის ფლობა)
სილაბუსებში აღწერილი უნარების გამომუშავების მიზნით;
ზ) უზრუნველყოფილი იყოს სტუდენტებისთვის შესაბამისი სასწავლო მასალის, მაგალითად,
სახელმძღვანელოების (ასლის ან ელექტრონული წიგნების სახით) ხელმისაწვდომობა მთელი
პროგრამის მსვლელობისას. გაფართოვდეს და შენარჩუნდეს ონლაინ-მონაცემთა ბაზების
პორტფოლიო;
თ) შემუშავდეს წესი სწავლის გაგრძელების/შეწყვეტისათვის იმ შემთხვევაში, თუ
პრერეკვიზიტული სასწავლო კურსები არ იქნება დამაკმაყოფილებლად შესრულებული;
ი) შეიქმნას სათანადო ლაბორატორიები შესაბამისი ინფრასტრუქტურული აღჭურვილობით
როგორც ძირითადი საგნების სწავლებისთვის, ისე ბაზისური და კლინიკური სამეცნიერო
კვლევისთვის;
კ) გამოიყოს ბიუჯეტი სტუდენტთა კვლევითი საქმიანობისთვის;
ლ) სწავლებისა და სწავლის მეთოდები შესაბამისობაში მოვიდეს კურსის შინაარსთან, სწავლის
შედეგებთან და მათ მიღწევის გზებთან;
მ) გაფართოვდეს იმ მოდულების/კურსების/საგნების სია, სადაც ობიექტურად
სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა შეფასების მეთოდად იქნება გამოყენებული და
შეტანილი იქნას ეს ინფორმაცია შესაბამის სილაბუსებში;
ნ) შესაბამისობაში მოვიდეს სილაბუსებით განსაზღვრული და ცხრილით გათვალისწინებული
საკონტაქტო საათების რაოდენობა;
ო) ხარისხის მართვის სისტემაში (QMS) აისახოს აფილირებული პერსონალთან დაკავშირებით
რელევანტური ინფორმაცია, რომელთან წვდომაც აქვს განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნულ ცენტრს;
პ) საგანმანათლებლო პროგრამის მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით გაიზარდოს
პედაგოგიური პერსონალის რაოდენობა, რომელიც სრულ განაკვეთზე იმუშავებს. ნახევარ
განაკვეთზე მომუშავე პერსონალისთვის შეიქმნას დაწესებულებაში სამუშაოდ მზადყოფნის
წერილობითი დადასტურება, რომელშიც განსაზღვრული იქნება სამუშაო დატვირთვის
პროცენტულობა. უზრუნველყოფილი იყოს სათანადო სწავლება და კლინიკური მომზადება.
საჭიროა ზუსტი გაანგარიშება სრული განაკვეთის ექვივალენტის (FTE) გამოსათვლელად.
როდესაც მედიცინის სკოლა დაასაქმებს მნიშნელოვანი რაოდენობის ნახევარ განაკვეთზე
მომუშავე პერსონალს, სასარგებლო იქნება მათი ნამუშევარი საათების კონვერტაცია სრული
განაკვეთის ექვივალენტად სრული სურათის მისაღებად. რეკომენდებულია, რომ სრული
განაკვეთის ექვივალენტი (FTE) განისაზღვროს დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის
დასაწყისშივე და თითოეული სემესტრისთვის მოხდეს ხელახალი დაანგარიშება. მისი
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გამოყენება უნდა მოხდეს მოწვეული პერსონალისთვის, რომლისთვისაც მხოლოდ საკონტაქტო
საათები ანგარიშდება, და, ასევე, აფილირებული პერსონალისთვის, რომლისთვისაც მხოლოდ
სწავლებისთვის დათმობილი სათანადო საათების დაანგარიშება ხდება.
ჟ) გაიზარდოს ადმინისტრაციული პერსონალის რაოდენობა კლინიკურ გარემოში მომუშავე
თანამშრომლების ჩათვლით;
რ) დაიგეგმოს სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლის პროცესი. მკაცრად შენარჩუნდეს
სტუდენტების მაქსიმალური რაოდენობა სწავლების თითოეული მეთოდისა და ტექნიკისთვის,
სტუდენტებისა და მასწავლებლის განსაზღვრული თანაფარდობის გათვალისწინებით;
ს) დაწესებულებამ ფოკუსირება მოახდინოს სტუდენტის მიერ პრაქტიკული უნარების
გამომუშავებაზე რეალურად და არა მხოლოდ დოკუმენტურად;
ტ) დაწესებულების მიერ საკუთარი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასებისას
მხედველობაში იქნას მიღებული მხოლოდ ის სამეცნიერო ნაშრომები, რომლებიც ეკუთვნის შპს
აღმოსავლეთ - დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტს;
უ) ნათლად განისაზღვროს ვალდებულებები და თანამშრომლობა ადამიანური რესურსების
სამსახურსა, ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტებს
შორის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პროფესიული და მეცნიერული განვითარების
მიზნით;
ფ) მოხდეს პერსონალის მომზადების შესახებ არსებული ყველა მნიშვნელოვანი დოკუმენტის
კატეგორიზაცია (მაგალითად, განათლება, სპეციალიზაცია და სხვა) და დროდადრო განახლდეს
ისინი;
ქ) შეიქმნას სათანადო სივრცეები სტუდენტებისთვის (სასწავლო და სხვა დამატებითი
საჭიროებისთვის) ყველა პრეკლინიკურ და კლინიკურ გარემოში;
ღ) განისაზღვროს საგამოცდო პროცესის მარეგულირებელი წესი და პროცედურები შესაბამისი
რესურსების (მათ შორის, ადამიანური) გათვალისწინებით.
ყ) უზრუნველყოფილი იქნას OSCE-ის განხორციელებისათვის აუცილებელი ორგანიზაციული
საკითხების (ჩატარების დრო, ადგილი, გამოყენებული მასალა, ფართი) დოკუმენტური სახით
წარმოდგენა პარტნიორი დაწესებულების ოფიციალური დადასტურებით;
შ) ბიბლიოთეკა აღიჭურვოს რელევანტური სახელმძღვანელობისა და ჟურნალების ადეკვატური
რაოდენობით და სათანადო ელექტრონული მონაცემთა ბაზებით, რომლებიც ხელმისაწვდომი
იქნება დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის სრული ხანგრძლივობისთვის;
ჩ) ჩამოყალიბდეს ხარისხის უზრუნველყოფის კულტურა ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის
პოლიტიკის შესაბამისად და პროცესების განხორციელება თანმიმდევრულად შეესაბამებოდეს იმ
სისტემების აღწერას, რომლებიც უზრუნველყოფს პროგრამის რეგულირებას; ხარისხის
უზრუნველყოფის ჯგუფი კონცენტრირდეს პროგრამის განვითარების მექანიზმებზე;
ძ) პროგრამის მონიტორინგისა და პერიოდული მიმოხილვის პროცესებმა (მაგ. პროგრამის
სასწავლო გეგმის შემუშავება/ცვლილებების განხორციელება, პროგრამის კომპონენტების
განხორციელება, სტუდენტის შეფასების არსებული სისტემის ადეკვატურობა, სწავლა-სწავლების
არსებული მეთოდების შესაბამისობა და სხვ) უნდა მიიღოს ოფიციალური სახე და უნდა გახდეს
სტრუქტურიზებული, რათა უზრუნველყოს ყველა დაინტერესებული მხარის სისტემატური
ჩართულობა პროგრამის განვითარებასა და მონაცემთა ანალიზში;
ხ) დიპლომირებული მედიკოსის ხარისხის როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო აღიარების
მოსაპოვებლად უნივერსიტეტმა გაწიოს მნიშვნელოვანი ძალისხმევა დამატებითი
საერთაშორისო პარტნიორობის დასამყარებლად, რათა მიიღოს კონტექსტუალური რჩევა
პროგრამის მიზნების მისაღწევად.
5. საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 2020 წლის 3 ივლისს.
6. საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 180-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 24  მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო1

დაწესებულების მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში
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წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №2, ან თბილისის საქალაქო
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის გზით შემდეგ
მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6, აღნიშნული
გადაწყვეტილებისა და მისი დასაბუთებითი ნაწილების (დანართი №1, დანართი №2, დანართი
№3) ცენტრის ვებ-გვერდზე ( ) გამოქვეყნების დღიდან, ერთი თვის ვადაში.www.eqe.ge

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
საბჭოს თავმჯდომარე
ბურდული ირაკლი

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
სხდომის მდივანი
თიკანაშვილი ნიკა       



 
დანართი №1 

 
№ ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

1 საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება1 დიპლომირებული მედიკოსის 
(ინგლისურენოვანი) 
ერთსაფეხურიანი სამედიცინო 
საგანმანათლებლო პროგრამა 

2 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა - 

3 სტატუსი2 ახალი 

4 სტატუსის გათვალისწინებით, საბჭო(ებ)ს 
გადაწყვეტილების თარიღი და ნომერი 

- 

 

5 ხელახალი აკრედიტაციის შემთხვევაში 
საგანმანათლებლო პროგრამის წინა დასახელება3 

- 

6 უმაღლესი განათლების საფეხური4 ერთსაფეხურიანი 

7 დაშვების წინაპირობები - 

8 კვალიფიკაციის დონე5 მეშვიდე 

9 კვალიფიკაციის დასახელება დიპლომირებული მედიკოსი 

10 ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 
საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 
უფლების მითითებით6 

- 

11 დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F – 
2013) 

0912 - მედიკოსი  

12 კვალიფიკაციის კოდი7 0912 

13 სწავლების ენა ინგლისური 

14 ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 360 

15 განხორციელების ადგილი8 საქართველო, ქ. თბილისი, ს/ი 
0105, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა 
N9. 

                                                             
1 დეტალური სწავლის სფეროს შესაბამისი 
2ავტორიზებულიან/დახელახალი აკრედიტაცია;  
3საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელების ცვლილების შემთხვევაში 
4ბაკალავრიატი; მაგისტრატურა; საბაკალავრო-სამაგისტრო; დოქტორანტურა 
5ეროვნულიკვალიფიკაციებისჩარჩოსმიხედვით 
6მასწავლებლისმომზადებისინტეგრირებულისაბაკალავრო-სამაგისტროსაგანმანათლებლოპროგრამის   
ან მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში 
7 სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის შესაბამისი დეტალური სფეროს ოთხნიშნა კოდი/ეროვნული 
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს (120/ნ) შესაბამისი კოდი 
8 ქვეყანა, ქალაქი/მუნიციპალიტეტი, საფოსტო ინდექსი, ქუჩა, ქუჩის ნომერი 



 

16 მსჯავრდებულ აბიტურიენტთა საგანმანათლებლო 
პროგრამაზე სწავლა-სწავლების უფლებამოსილება 

- 

17 ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღი 2020 წლის 3 ივლისი 

18 აკრედიტაციის საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციების 
შესრულების თაობაზე ანგარიშის 
წარმოსადგენად/მონიტორინგის განსახორციელებლად  
განსაზღვრული ვადა9 

- 

19 აკრედიტაციის ვადის გასვლის თარიღი - 

 

                                                             
9საბჭოს მიერ რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენის 
შესახებ/მონიტორინგის განსახორციელებლად გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში 
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