ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა სსიპ-კოლეჯ „სპექტრის“
მიერ ავტორიზაციის პირობების შესრულების შემოწმების შესახებ

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები
თავმჯდომარე: ალინა კუპრავა
წევრები:
ნაზო წიბლიაშვილი

{ქალაქი თბილისი, 2020 წელი}

1
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები:

I. ინფორმაცია დაწესებულების შესახებ
დაწესებულების სახელწოდება: სსიპ-კოლეჯი „სპექტრი“
ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 208183605
სახე:
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება/კოლეჯი

II. მონიტორინგის სახე:
გეგმიური
არაგეგმიური

2
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები:

IV. საერთო მიმოხილვა
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს შუამდგომლობით ( 2020 წლის 7 მაისის № 365325 ოქმი)
სსიპ- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 23 სექტემბრის

N880867 ბრძანების საფუძველზე,

ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფს დაევალა დოკუმენტების შესწავლის გზით სსიპ-კოლეჯ "სპექტრის" მიერ ავტორიზაციის დებულების“
31-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის გ) ქვეპუნქტით განსაზღვრული სტანდარტის გ.ა) კომპონენტის შესრულების შემოწმება და ცენტრში 2020 წლის 31
მარტს N 323205 და N 322964 კორესპონდენციით შემოსულ დასკვნებში გაცემული რეკომენდაციებისა და ხარვეზის გამოსწორების შემოწმება
(არაგეგმიური მონიტორინგი).
დოკუმენტაციის შესწავლის პერიოდში სისტემატიურად ხდებოდა ექსპერტებს შორის კომუნიკაცია, დაწესებულების მიერ ცენტრში
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის და ვებ-გვერდის შესწავლის საფუძველზე, რეკომენდაციების გათვალისწინების და 3.1 სტანდარტით
გათვალისწინებული ინდიკატორების შეფასების მიზნით დამატებით გამოთხოვილი იქნა რიგი დოკუმენტაცია, დაწესებულების მიერ
წარმოდგენილ იქნა ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში, რომლებიც მიეწოდათ ექსპერტებს, ექსპერტებმა განახორციელა
დოკუმენტაციის შეფასება და ასახვა დასკვნაში.
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ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები:

V. ავტორიზაციის 1-ელ, მე-3, მე-4 და მე-5 სტანდარტებთან შესაბამისობის ცხრილი
მეტწილად

ნაწილობრივ

არ

შეესაბამება

შეესაბამება

შეესაბამება

☐

☐

☐

☐

1.1) პსდ-ს მისია

სრული 3

სრული 3

მეტწილი 2

1.2) პსდ-ს სტრატეგიული განვითარება

სრული 3

მეტწილი 2

ნაწილობრივი 1

☐

☐

☐

სრული 3

მეტწილი 2

მეტწილი 2

მეტწილი 2

მეტწილი 2

ნაწილობრივი 1

☐

☐

☐

სრული 3

მეტწილი 2

ნაწილობრივი 1

მეტწილი 2

მეტწილი 2

ნაწილობრივი 1

☐

☐

☐

მეტწილი 2

მეტწილი 2

ნაწილობრივი 1

5.2) საინფორმაციო რესურსები

სრული 3

მეტწილი 2

ნაწილობრივი 1

5.3) ფინანსური რესურსები

ს რული 3

მეტწილი 2

მეტწილი 2

სტანდარტი/კომპონენტი
1) კოლეჯის მისია და სტრატეგიული განვითარება

3) პროფესიული სტუდენტები და მათი მხარდამჭერი
ღონისძიებები
3.1) პროფესიული სტუდენტების უფლებების დაცვა
3.2) პროფესიული სტუდენტების მხარდაჭერის
ღონისძიებები
4) ადამიანური რესურსები
4.1) პერსონალის და პროცესების მართვა
4.2) პერსონალის განვითარება
5) მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური
რესურსები
5.1) მატერიალური რესურსები და ინფრასტრუქტურა

შეესაბამება

☐

☐

☐

4
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები:

VI. საუკეთესო გამოცდილების საერთო მიმოხილვა

არ გამოვლენილა
VII. წინა ვიზიტის ფარგლებში გაცემული რეკომენდაციების შესრულების შეფასება და აღწერა
ცენტრში 2020 წლის 31 მარტს N 323205 და N 322964 კორესპონდენციით შემოსულ

დასკვნებში გაცემული რეკომენდაციებისა და

ხარვეზის გამოსწორების შემოწმების შედეგები:
1.ხარვეზის გამოსწორების შემოწმების შედეგი:
სსიპ - კოლეჯ სპექტრის 2020 წლის 31 მარტს N 323205 და N 322964 კორესპონდენციით შემოსულ დასკვნებში დაფიქსირებულია
შემდეგი ხარვეზი: დაწესებულების მიერ დარღვეული იყო მოთხოვნები არასრულწლოვან პროფესიულ სტუდენტებთან დაკავშირებით.
ვინაიდან არასრულწლოვანი სტუდენტს ხელშეკრულებაზე ხელისმოწერის უფლება არ აქვს, ხელშეკრულებაზე ხელი უნდა მოაწეროს
მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა. სტუდენტის პირად საქმეში უნდა იდოს მშობლის/კანონიერი წარმომადგენელის პირადობა და
სტუდენტის დაბადების მოწმობა;კანონიერი წარმომადგენლობა უნდა დასტურდებოდეს

შესაბამისი დოკუმენტით.დაწესებულებამ

ხარვეზი გამოასწორა.
2020 წლის 10 სექტემბრის MES 4 20 0000812835 და 2020 წლის 18 სექტემბრის MES 6 20 0000858314

წერილით დაწესებულებამ

ხარვეზის აღმოფხვრის დადასტურების მიზნით წარმოადგინა (დანართი 12) ერთ-ერთი არასრულწლოვანი პროფესიული სტუდენტის
პირადი საქმე და მის კანონიერ წარმომადგენელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. ასევე დამატებით გამოთხოვილი ინფორმაციის
საფუძველზე 2020 წლის 30 სექტემბრის MES 6 20 0000915400 (დანართი 1) წარმოადგინა დირექტორის 13.06. 2020წ. N45-ა ბრძანებით
დამტკიცებული (ცვლილება ბრძ.N56-ა; 24.08.2020წ.) „სსიპ - კოლეჯში „სპექტრი“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხის განსაზღვრის შესახებ“, სადაც გაწერილია სრულწლოვანის, არასრულწლოვანის და
ქმედუუნარო/შეზღუდულ ქმედუნარიანი აპლიკანტების მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა.
2.რეკომენდაციების გამოსწორების შემოწმების შედეგები:
1. რეკომენდებულია დაწესებულებამ შესაბამისობაში მოიყვანოს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტები ავტორიზაციის
ახალ სტანდარტებთან -

რეკომენდაცია

გათვალისწინებულია. აღნიშნული რეკომენდაცია გამომდინარეობა ხარვეზიდან რომ
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ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები:

მარეგულირებელი წესის შესაბამისად დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრულიყო სრულწლოვანი და არასრულწლოვანი აპლიკანტების
მიერ პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მინიჭებისათვის საჭირო წარსადგენი დოკუმენტების ნუსხა, ხარვეზის გამოსაწორებლად
2020 წლის 30 სექტემბრის

MES 6 20 0000915400 წარმოდგენილი კორესპოდენცია, დირექტორის 13.06. 2020წლის

N45-ა ბრძანებით

დამტკიცებული (ცვლილება ბრძ.N56-ა; 24.08.2020წ.) „სსიპ - კოლეჯში „სპექტრი“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხის განსაზღვრის შესახებ“ დოკუმენტის საფუძველზე რეკომენდაცია გათვალისწინებულად
ჩაითვალა.
2. რეკომენდებულია დაწესებულებამ ბაზებთან განაახლოს ხელშეკრულებები და შესაბამისობაში მოიყვანოს საგანმანათლებლო
პროგრამების სახლწოდებებთან - რეკომენდაცია გათვალისწინებულია. დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი 2020 წლის 10 სექტემბრის
MES 4 20 0000812835 და 2020 წლის 18 სექტემბრის MES 6 20 0000858314 კორესპოდენციებით დგინდება, რომ დაიწყო მემორანდუმებში
საგანმანათლებლო პროგრამების სახელწოდებების შესაბამისობაში მოყვანა.
3. რეკომენდებულია მოდულების ადაპტირებისას გაითვალისწინოს მოდულის განხორციელებისა და პროფესიულ სტუდენტთა
შეფასების მიდგომები - რეკომენდაცია გათვალისწინებულია. გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე 2020 წლის 30 სექტემბრის
MES 6 20 0000915400 კორესპონდენციით

წარმოდგენილი პროგრამების და ვებ გვერდზე განთავსებული პროგრამების შესწავლით

დგინდება, რომ გათვალისწინებულია, გაიწერა მოდულის განხორციელებისა და პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების მიდგომები.
4.რეკომენდებულია დაწესებულების მიერ შემუშავებული
ზღვრული

რაოდენობის

(ქვოტა)

განსაზღვრის

„სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში „სპექტრი“ პროფესიულ სტუდენტთა

მეთოდოლოგია“

და

„პროფესიული

საგანმანათლებლო

პროგრამებზე

-

„ვებტექნოლოგიები“, „კომპიუტერული ქსელი და სისტემები“ და „იატაკისა და ფილის სამუშაოები“ მოთხოვნილ პროფესიულ
სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის დასაბუთება“ არ იყოს ზოგადი და დაწესებულებას ქონდეს აღწერილი კონკრეტულად
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის განკუთვნილი მატერიალური და ადამიანური რესურსები, რითაც რეალურად
განსაზღვრავდნენ

წარმოდგენილ პროგრამებზე

მოთხოვნილი

პროფესიული სტუდენტთა რაოდენობას, დაწესებულების მიერ

„კომპიუტერული ქსელი და სისტემების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 30 პროფესიული სტუდენტის (ორი ჯგუფის)
დამატების გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, დამატებით მინიმუმ ერთი დარგობრივი პროფესიული მასწავლებლის აყვანა,
„იატაკისა და ფილის სამუშაოების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიიღოს დამატებით ერთი პროფესიული
მასწავლებელი, რომელიც განახორციელებს პროფესიული მოდულების სწავლებას - აღნიშნულმა რეკომენდაციებმა გამოიწვია
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ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები:

საგანმანთლებლო პროგრამაზე კვოტის შემცირება, შესაბამისად აქტუალური გახდება იმ შემთხვევაში თუ დაწესებულება გადაწყვეტს
საგანმანთლებლო პროგრამებზე კვოტის გაზრდას.
5. რეკომენდებულია დაწესებულებაში კვლევები ჩატარდეს არა მხოლოდ შეფასების მიმართულებით, არამედ მოხდეს ასევე
პროფესიულ სტუდენტთა და პერსონალის კმაყოფილების კვლევა, რათა გამოიკვეთოს
გათვალისწინებული,

დაწესებულებას

არ

აქვს

წარმოდგენილი

კვლევების

მათი საჭიროებები-რეკომენდაცია არაა

ჩატარების

ამსახველი

დოკუმენტაცია,

თუმცა

კორესპონდენციაში განმარტავს, რომ ხსენებულ საკითხზე აქტიურად მუშაობს კოლეჯი წლის მანძილზე.
6. რეკომენდებულია კოლეჯმა შეიძინოს კომუტატორები (მინიმუმ Cisco Catalyst 2960) და მარშრუტიზატორები (მინიმუმ Cisco 1921) რეკომენდაცია არაა გათვალისწინებული. დაწესებულებამ 2020 წლის 10 სექტემბრის MES 4 20 0000812835 და 2020 წლის 18 სექტემბრის
MES 6 20 0000858314

კორესპონდენციებით წარმოადგინა ინვოისები რომელთა საფუძველზეც გეგმავს კომუტატორის და

მარშრუტიზატორის შეძენას, თუმცა ინვოისი არაა შეძენის გარანტორი.
7.რეკომენდებულია N3 შენობაში (C გარემო) ჩატარდეს გასუფთავების სამუშოები. დაცული იქნეს ჰიგიენური პირობები, მოწესრიგდეს
სივრცის განათების, განიავების საკითხი და შენობამდე მისასვლელი პანდუსი - რეკომენდაცია გათვალისწინებულია ნაწილობრივ
აღნიშნულის დასადასტურებლად დაწესებულებამ (2020 წლის 10 სექტემბრის MES 4 20 0000812835 და 2020 წლის 18 სექტემბრის MES 6
20 0000858314 კორესპონდენციებით წარმოადგინა ფოტომასალა საიდანაც ჩანს რომ N3 შენობაში (C გარემო) ჩატარებულია გასუთავების
სამუშაოები, არაა წარმოდგენილი N3 შენობამდე მისასვლელი პანდუსის სურათი, რაც შეეხება სივრცეში განათების და განიავების
შესაძლებლობას დისტანციურად შეუძლებელია ამის განისაზღვრა.
8.რეკომენდებულია თითოეული პროფესიული სტუდენტისთვის, „იატაკისა და ფილის სამუშაოების“ პროგრამის ფარგლებში, იქნეს
შეძენილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები - სათვალე, რესპირატორი, ხელთათმანი, ჩაფხუტი, სპეცტანსაცმელი,
საყურისები/ყურსაცმები რეკომენდაცია გათვალისწინებულია, წარმოდგენილია შესყიდვის დოკუმენტები.
9.რეკომენდირებულია

დაწესებულებამ

კოლეჯის

ვებ

გვერდზე

http://www.spectri.org/index.php/alert/biblioteka

განთავსებული

მარეგულირებელი დოკუმენტები (ბიბლიოთეკის დებულება, ბიბლიოთეკის სარგებლობის წესი) შესაბამისობაში მოიყვანოს
დაწესებულების სახელწოდებასთან;
დაწესებულებამ შესაბამისობაში მოიყვანოს საქმისწარმოების მარეგულირებელი დოკუმენტი
დაწესებულების სახელწოდებასთან და ახალ სტანდარტებთან - რეკომენდაციები არაა გათვალისწინებული, დაწესებულებამ შეიცვალა
სახელი და ეწოდება სსიპ-კოლეჯი „სპექტრი“, დოკუმენტების ნაწილი დარჩენილია ძველი სახელწოდებით და

შესაბამისად

რეკომენდაცია გაიცა სახელწოდების შესაბამისობაში მოყვანის თაობაზე;
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ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები:

10.რეკომენდირებულია დაინტერესებული მხარეების ინფორმირების მიზნით

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტი

განთავსებული იყოს დაწესებულების ვებ-გვერდზე - რეკომენდაცია გათვალისწინებულია, დოკუმენტი განთავსებულია ვებ-გვერდზე:
pectri.org/files/2018/avtorizacia/kanonmdebloba/studentis-statusis-mopovebis-shecherebis-sheckvetis-da-mobilobis-cesi-danarti-1.pdf
11. რეკომენდებულია დაწესებულებამ სტრატეგიული გეგმა მოიყვანოს შესაბამისობაში ავტორიზაციის ახალ სტანდარტებთან და
სტრატეგიული გეგმა მოიცავდეს სტრატეგიული მიზნის შესასრულებლად გასახორციელებელ

ამოცანებს და აქტივობებს

-

რეკომენდაცია გათვალისწინებულია , დოკუმენტი განთავსებულია ვებ-გვერდზე: http://spectri.org/files/2019-2025-strategiuli-gegma.pdf
12. რეკომენდებულია დაწესებულებამ სამოქმედო გეგმა მოიყვანოს შესაბამისობაში ავტორიზაციის ახალ სტანდარტებთან და წინა
რეკომენდაციის შესაბამისად სამოქმედო გეგმაში ასახოს ინფორმაცია აქტივობის შემსრულებელი პირის/პირების შესახებ, ნათლად
ჩამოაყალიბოს განსახორციელებელი აქტივობები, განხორციელების ვადები, შესრულების კრიტერიუმები და მის შესასრულებლად
საჭირო რესურსები (მატერიალური, ფინანსური და ადამიანური) - რეკომენდაცია გათვალისწინებულია, დოკუმენტი განთავსებულია
ვებ-გვერდზე: http://spectri.org/files/2020-2021-samoqmedo-gegma.pdf
13. რეკომენდებულია დაწესებულებას გააჩნდეს პესონალის თანხმობა პერსონალურ მონაცემთა გასაჯაროების მიზნით- რეკომენდაცია
გათვალისწინებულია , აღნიშნულის დასადასტურებლად დაწესებულებამ 2020 წლის 10 სექტემბრის MES 4 20 0000812835 და 2020 წლის 18
სექტემბრის MES 6 20 0000858314 კორესპონდენციები წარმოადგინა დირექტორის 2020 წლის 31 აგვისტოს N60-ა ბრძანებით დამტკიცებული
„სსიპ-კოლეჯში „სპექტრი“

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მექანიზმი“

და 2020

წლის 1 სექტემბერს კოლეჯის პერსონალის

(ადმინისტრაცია და პროფესიული მასწავლებლების) მიერ დოკუმენტის გაცნობისა და პერსონალურ მონაცემთა განსაზღვრული მიზნით
დამუშავებაზე გამოხატული თანხმობის ხელმოწერილი დოკუმენტი.
VIII. დაფიქსირებული ხარვეზების შეჯამება

არ დაფიქსირებულა
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ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები:

IX. რეკომენდაციების შეჯამება

განმავითარებელი რეკომენდაციები:
3.1.2.
დაწესებულებამ იმის დასადასტურებლად, რომ მისი პროფესიული სტუდენტები იცნობენ და საჭიროების შემთხვევაში, იყენებენ მათ
უფლებებსა და ინტერესების დაცვის მექანიზმებს, მტკიცებულებად წარმოადგინა საკუთრივ სტუდენტის, ხოლო არასრულწლოვნის
შემთხვევაში სტუდენტის და მისი კანონიერი წარმომადგენელის მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულებები. აღნიშნულ ხელშეკრულებებზე
ხელმოწერით პროფესიული სტუდენტი აცხადებს თანხმობას, რომ ხელშეკრულების გაფორმებამდე გააცნო დაწესებულებამ სასწავლო
პროცესის მარეგულირებელი აქტები, მართალია ამავე ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ სხვადასხვა მარეგულირებელ წესებში
ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში ინფორმაციები განახლდება ვებგვერდზე და საინფორმაციო დაფაზე, თუმცა ექსპერტთა
მხრიდან გაიცა შემდეგი რეკომენდაცია:

სასურველია დაწესებულებამ

ვებ-გვერდზე და საინფორმაციო დაფაზე განახლებული

დოკუმენტების განთავსებასთან ერთად, გონივრულ ვადაში გამართოს საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები სტუდენტებთან
ცვლილებების გაცნობის მიზნით ან აღნიშნული ცვლილებები გაუგზავნოს ყველა სტუდენტს ელექტრონული ფოსტით.

3.1.3
დაწესებულების დირექტორის 2020 წლის 28 იანვრის N 24 ა ბრძანებით დამტკიცებულია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე
ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტის შეფასების წესი,

რომელიც ითვალისწინებს შეფასების გასაჩივრების (აპელაციის) მექანიზმებს

(მუხლი 7. სტუდენტის და მასწავლებლის პრეტენზიების განხილვა, საპრეტენზიო კომისია), აღნიშნული მექანიზმი მოიცავს პროცესის
ეტაპს, როგორიცაა: შეფასებიდან რამდენ ხანში აქვს სტუდენტს /მასწავლებელს აპელაციის უფლება, რა ფორმით აკეთებს ამას და ვის
მიმართავს კონკრეტულად,

შემდეგ რა ნაბიჯებს დგამს დაწესებულება,

რამდენ ხანში ინიშნება აპელაციის განხილვა,

ვინ შედის

სააპელაციო კომისიაში რა უფლება-მოვალეობები აქვს სააპელაციო კომისიას, თუმცა ზემოაღნიშნულ წესში არ არის ასახული თუ ბოლოს
რა ფორმით მიდის დაინტერესებულ პირამდე

მიღებული გადაწყვეტილება.

რეკომენდაცია: სასურველია

აღნიშნულ მექანიზმში

გაიწეროს ბოლოს რა ფორმით მიდის დაინტერესებულ პირამდე მიღებული გადაწყვეტილება.
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ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები:

X. სტანდარტების შეფასება

3. პროფესიული სტუდენტები და მათი მხარდაჭერის ღონისძიებები
3.1 პროფესიული სტუდენტების უფლებების დაცვა
3.1.1 პროფესიული სტუდენტების უფლებები და კანონიერი ინტერესები დაცულია.
1. პსდ-ს შიდა რეგულაციებით უზრუნველყოფილია კანონით გათვალისწინებული პროფესიული სტუდენტის უფლებების დაცვა და
გარანტიების უზრუნველყოფა;
2. პროფესიული სტუდენტები იცნობენ და იყენებენ მათ უფლებებსა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმებს;
3. პროფესიული სტუდენტები ინფორმირებულნი არიან შეფასების სისტემის შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში, სარგებლობენ
შეფასების შედეგების გასაჩივრების მექანიზმით;
4. პსდ-სა და პროფესიულ სტუდენტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით დაცულია პროფესიული სტუდენტის უფლებები და
კანონიერი ინტერესები, მათ შორის გათვალისწინებულია არასრულწლოვან პირებთან ხელშეკრულების დადების სპეციფიკა;
5. პსდ ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმებს შეიმუშავებს და განახორციელებს შესაბამის პროფესიულ სტუდენტთა ჩართულობითა
და მათი ინტერესების გათვალისწინებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
კომპონენტის/კრიტერიუმის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი:
1.დაწესებულების დირექტორის 2020 წლის 28 იანვრის N 24 ა ბრძანებით დამტკიცებულია სსიპ კოლეჯის ,,სპექტრის“ პროფესიული
სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის და მობილობის წესი, ასევე მიღებული პროფესიული განათლების აღიარების,
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტის შემდგომი განათლებით
უზრუნველყოფის პროცედურები;

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება ხდება „პროფესიული ტესტირების ჩატარების

დებულების“ შესაბამისად. დუალურ პროგრამაზე სტუდენტის სტატუსის მოპოვება ხდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით
დამტკიცებული „სსიპ კოლეჯ სპექტრში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, რომლის სავალდებულო პროფესიული
მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგებით 50% ან მეტი მიიღწევა რეალურ სამუშაო გარემოში აპლიკანტთა კონკურსის წესით
შერჩევის(ჩარიცხვის) შესაბამისად, აღნიშნულ რეგულაციაში გაწერილია

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და საქართველოს
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ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები:

ფარგლებს გარეთ მიღებული განათლების აღიარების წესი და პროცედურები. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის საფუძველზე
გამოცემულია

2020 წლის 13 ივლისის დირექტორის

N45-ა ბრძანება

„სსიპ -კოლეჯში „სპექტრი“ პროფესიულ საგანმანათლებლო

პროგრამებზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხის განსაზღვრის შესახებ“, რომელიც დირექტორის 2020 წლის 24 აგვისტოს
N56 -ა ბრძანებით ჩამოყალიბდა ცვლილებებით, ბრძანების დანართის შესწავლით დგინდება, რომ დაწესებულებას განსაზღვრული აქვს
სწავლის მსურველის მიერ წარსადგენი დოკუმენტების

ნუსხა. დაწესებულების მიერ წარმოდგენილ იქნა ნიმუშად ორი სხვადასხვა

ხელშეკრულება, ერთი პროფესიულ სტუდენტთან და ერთი არასრულწლოვანი პროფესიული სტუდენტის კანონიერ წარმომადგენელთან
გაფორმებული. აღნიშნულ ხელშეკრულებებსა და ექსპერტების მიერ ასევე შესწავლილ დაწესებულების სასწავლო პროცესის
მარეგულირებელი დოკუმენტებში

გაწერილია

პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული

პროფესიული სტუდენტის უფლებები, როგორიცაა მიიღოს ხარისხიანი პროფესიული განათლება,

ისარგებლოს

მისი

მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზით, საინფორმაციო საშუალებებით, ბიბლიოთეკითა და სხვა სასწავლო რესურსებით, პროფესიულ სტუდენტს უფლება
აქვს, პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის გაუქმების ან პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტიდან ერთ-ერთი
კვალიფიკაციის ამოღების შემთხვევაში, აგრეთვე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შემთხვევაში დაასრულოს სწავლა
იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელზედაც სწავლობს, ან ისარგებლოს პროფესიული სტუდენტის მობილობის
უფლებით და სხვა. წარმოდგენილი დოკუმენტაციების ანალიზით იკვეთება,

რომ დაწესებულების შიდა რეგულაციებით

უზრუნველყოფილია კანონით გათვალისწინებული პროფესიული სტუდენტის უფლებების დაცვა და გარანტიების უზრუნველყოფა;
2. დაწესებულებამ იმის დასადასტურებლად, რომ მისი პროფესიული სტუდენტები იცნობენ და საჭიროების შემთხვევაში, იყენებენ მათ
უფლებებსა და ინტერესების დაცვის მექანიზმებს, მტკიცებულებად წარმოადგინა საკუთრივ სტუდენტის, ხოლო არასრულწლოვნის
შემთხვევაში კანონიერ წარმომადგენელის მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულებები, ხელშეკრულებების 2.6. პუნქტის მიხედვით
დაწესებულება იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებაზე ხელმოწერამდე და ხელმოწერის შემდეგ მისცეს სტუდენტს საშუალება
ნებისმიერ დროს თავისუფლად გაეცნოს ამ ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილებად მითითებულ დოკუმენტებს, დაწესებულებაში
მოქმედ შეფასების სისტემას, სასწავლო პროცესის ორგანიზებასა და წარმართვასთან დაკავშირებულ კოლეჯში მოქმედ აქტებს, აქტებში
ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში უზრუნველყოს ინფორმაციის საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა კოლეჯის ოფიციალურ
ვებგვერდეზე http//www.spectri.org ან/და საინფორმაციო დაფაზე განთავსებით. იმავე ხელშეკრულების 7.6. პუნქტით განსაზღვრულია,
რომ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერით პროფესიული სტუდენტი/კანონიერი წარმომადგენელი ადასტურებს, რომ ამ ხელშეკრულების
დადებამდე დაწესებულებამ უზრუნველყო მისთვის ყველა ზ/აღნიშნული დოკუმენტის გაცნობა. აღნიშნულ ხელშეკრულებას ხელს აწერს
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ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები:

პროფესიული სტუდენტი, ხოლო არასრულწლოვნის შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტი და მისი კანონიერი წარმომადგენელიც.
წარმოდგენილი ხელშეკრულებებით დასტურდება, რომ პროფესიული სტუდენტები იცნობენ და იყენებენ მათ უფლებებსა და კანონიერი
ინტერესების დაცვის მექანიზმებს, თუმცა ექსპერტთა მხრიდან გაიცა შემდეგი რეკომენდაცია: სასურველია დაწესებულებამ ვებ-გვერდზე
და საინფორმაციო დაფაზე განახლებული დოკუმენტების განთავსებასთან ერთად, გონივრულ ვადაში გამართოს საინფორმაციო ხასიათის
შეხვედრები სტუდენტებთან

ცვლილებების გაცნობის მიზნით ან აღნიშნული ცვლილებები გაუგზავნოს ყველა სტუდენტს

ელექტრონული ფოსტით.
3. დაწესებულების დირექტორის 2020 წლის 28 იანვრის N 24 ა ბრძანებით დამტკიცებულია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე
ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტის შეფასების წესი,

რომელიც ითვალისწინებს შეფასების გასაჩივრების (აპელაციის) მექანიზმებს

(მუხლი 7. სტუდენტის და მასწავლებლის პრეტენზების განხილვა, საპრეტენზიო კომისია), აღნიშნული მექანიზმი მოიცავს პროცესის
ეტაპს, როგორიცაა:შეფასებიდან რამდენ ხანში აქვს სტუდენტს /მასწავლებელს აპელაციის უფლება, რა ფორმით აკეთებს ამას და ვის
მიმართავს კონკრეტულად, შემდეგ რა ნაბიჯებს დგამს დაწესებულება, რამდენ ხანში ინიშნება აპელაციის განხილვა, ვინ შედის
სააპელაციო კომისიაში რა უფლება-მოვალეობები აქვს სააპელაციო კომისიას. თუმცა ზემოაღნიშნულ წესში არ არის ასახული თუ ბოლოს
რა ფორმით მიდის დაინტერესებულ პირამდე მიღებული გადაწყვეტილება. სასურველია აღნიშნულ მექანიზმში გაიწეროს ბოლოს რა
ფორმით მიდის დაინტერესებულ პირამდე მიღებული გადაწყვეტილება.
დაწესებულებამ იმის დასადასტურებლად,

რომ მისი პროფესიული სტუდენტები ინფორმირებულნი არიან შეფასების სისტემის

შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში, სარგებლობენ შეფასების შედეგების გასაჩივრების მექანიზმით მტკიცებულებად წარმოადგინა
საკუთრივ სტუდენტის, ხოლო არასრულწლოვნის შემთხვევაში კანონიერ წარმომადგენელის მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულებები,
ხელშეკრულებების 2.6. პუნქტის მიხედვით დაწესებულება იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებაზე ხელმოწერამდე და ხელმოწერის
შემდეგ მისცეს სტუდენტს საშუალება ნებისმიერ დროს თავისუფლად გაეცნოს ამ ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილებად მითითებულ
დოკუმენტებს, დაწესებულებაში მოქმედ შეფასების სისტემას, სასწავლო პროცესის ორგანიზებასა და წარმართვასთან დაკავშირებულ
კოლეჯში მოქმედ აქტებს, აქტებში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში უზრუნველყოს ინფორმაციის საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა
კოლეჯის ოფიციალურ ვებგვერდეზე http//www.spectri.org ან/და საინფორმაციო დაფაზე განთავსებით. ამავე ხელშეკრულების 7.6.
პუნქტით განსაზღვრულია, რომ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერით პროფესიული სტუდენტი ადასტურებს, რომ ამ ხელშეკრულების
დადებამდე დაწესებულებამ უზრუნველყო მისთვის ყველა ზ/აღნიშნული დოკუმენტის გაცნობა. ხელშეკრულებას ხელს აწერს
პროფესიული სტუდენტი, ხოლო არასრულწლოვნის შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტი და მისი კანონიერი წარმომადგენელიც.
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ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები:

წარმოდგენილი ხელშეკრულებები ადასტურებს, რომ პროფესიული სტუდენტები ინფორმირებულნი არიან შეფასების სისტემის შესახებ
და საჭიროების შემთხვევაში, სარგებლობენ შეფასების შედეგების გასაჩივრების მექანიზმით;
4.მტკიცებულებად, რომ დაწესებულებასა და პროფესიულ სტუდენტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით დაცულია პროფესიული
სტუდენტის უფლებები და კანონიერი ინტერესები, მათ შორის გათვალისწინებულია არასრულწლოვან პირებთან ხელშეკრულების
დადების სპეციფიკა, დაწესებულების მიერ

წარმოდგენილია ხელშეკრულებები(ერთი არასრულწლოვნის შემთხვევა და ერთი

სრულწლოვანი), სტუდენტის უფლებები და ვალდებულებები მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული სტუდენტთან და არასრულწლოვანის
შემთხვევაში მათ კანონიერ წარმომადგენლებთან დადებულ ხელშეკრულებებში, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტების ინფორმირების
საკითხს მათი ვალდებულებებისა და უფლებების შესახებ.
5.სსიპ კოლეჯი „სპექტრის“ დირექტორის 2017 წლის 27 ივლისის N106-ა ბრძანებით

დამტკიცებული

აქვს სსსმ/შშმ პირებისთვის

აკომოდაციისა და მოდიფიკაციის აქტივობების განსაზღვრა და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდიკის
განსაზღვრის წესი, რომელშიც უზრუნველყოს სსსმ პირთათვის და შშმ პირთათვის ინდივიდუალურად მორგებული სასწავლო
პროცესისა და საჭირო სპეციალური საგანმანათლებლო მომსახურების არსებობას. ამ რეგულაციების მიზნებისათვის სსსმ პირად
ითვლება ყველა სტუდენტი, რომელიც რაიმე მიზეზით, ვერ ახერხებს ძირითადი სასწავლო გეგმით სწავლას იქნება ეს მობილობა, შშმ ან
სსსმ პირი, რომელიც ვერ აღწევს სწავლის შედეგებს, სტატუსაღდგენილი პროფესიული სტუდენტი და

სხვ., წესის საფუძველზე

დაწესებულებაში კონკრეტული საჭიროებების გათვალისწინებით იქნმება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აგროვებს შესაბამის ინფორმაციებს
და ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმებს შეიმუშავებს შესაბამისი პროფესიულ სტუდენტთა ჩართულობითა და მათი ინტერესების
გათვალისწინებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
დასტურდება (მტკიცებულება/ინდიკატორები):
 მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისი, ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული მარეგულირებელი წესები;
 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტის შეფასების წესი;
 დაწესებულებასა და პროფესიულ სტუდენტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ნიმუშები;
 ინდ. სასწავლო გეგმების შემუშავების რეგულაცია;
შეფასება:
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ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები:

☐ შეესაბამება
☐ მეტწილად შეესაბამება
☐ ნაწილობრივ შეესაბამება
☐ არ შეესაბამება

12.10.2020 წ
თარიღი
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ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები:

