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13/10/2021

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის
განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს

სხდომის ოქმი
 
 

ქ. თბილისი
         
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და
უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში 2021 წლის  29 სექტემბერს.
 
სხდომის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ბმული, საიდანაც
ყველა დაინტერესებულ პირს შეეძლო საბჭოს სხდომაზე ონლაინ ჩართვა.
 
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/2234959888
 
საბჭოს სხდომაში მონაწილეობდნენ:
 
 
პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების
უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს (შემდგომში საბჭო) წევრები:
 
მარიამ ქუჩულორია - ა(ა)იპ - ევროპული ბიზნეს ასოციაციის გენერალური დირექტორის
მოადგილე (საბჭოს თავმჯდომარე);
მარიკა ზაქარეიშვილი - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ)
პროექტის-,,კერძო სექტორის ჩართულობა პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის
სისტემაში სამხრეთ კავკასიაში“ ექსპერტი, (საბჭოს მდივანი);
ნიკოლოზ მესხიშვილი - პროფესიული განათლების ექსპერტი (საბჭოს წევრი);
გიორგი გამყრელიძე - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითრების სამინისტროს
ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის შრომის ბაზრის ანალიზის სამმართველოს უფროსი
(საბჭოს წევრი);
თამაზ ბახტაძე - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის პროფესიული
განათლების სამმართველოს უფროსი (საბჭოს წევრი);
გიორგი ვეკუა - სსკ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მომსახურებისა და
რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის დირექტორი (საბჭოს წევრი);
თორნიკე ჯობავა - სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს
,,ინტერნეტი განვითარებისთვის“ პროგრამის კოორდინატორი (საბჭოს წევრი);
თორნიკე თოხაძე - ა(ა)იპ -საქართველოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ასოციაციის
პრეზიდენტი - საბჭოს წევრი;
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ნათია  - მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) პროგრამების ადგილობრივიკვიციანი
ექსპერტი (საბჭოს წევრი).
 
 
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის (შემდგომში-ცენტრი)
წარმომადგენლები:
 
ნანი დალაქიშვილი  - პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი;
ნინო სტეფანიშვილი - პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
კოორდინატორი;
ლანა გაჩეჩილაძე - პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
მთავარი სპეციალისტი;
მაყვალა დარსანია - პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი სპეციალისტი;
მაია აბდალაძე - პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
სპეციალისტი;
 
 
დაწესებულებების წარმომადგენლები:
 
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112":
ლიკა ალადაშვილი - ადმინისტრაციის (სამმართველო) ანალიზისა და პროექტების მართვის
სამსახურის უფროსი,
სალომე რობაქიძე - ადმინისტრაციის (სამმართველო)სამართლებრივი უზრუნველყოფის
განყოფილების უფროსი,
ეკატერინე მამაცაშვილი - ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამმართველოს
სასწავლო ცენტრის (განყოფილება) უფროსი,
ლელა მერაბიშვილი - ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამმართველოს
სასწავლო ცენტრის (განყოფილება) მოწვეული ინსტრუქტორი (ტრენერი).
 
სსიპ კოლეჯი „მოდუსი“:
პავლე თვალიაშვილი - კოლეჯის დირექტორი,
მადონა გოგობერიშვილი - ხარისხის მართვის მენეჯერი,
რუსუდან ქურასბედიანი - ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი.
 
შპს სიო:
ციცინო ნემსიწვერიძე - დამფუძნებელი,
გიორგი სიორდია - დირექტორი,
სალომე სიორდია - პროგრამის განმახორციელებელი.
 
შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯი:
მამუკა ჭყონია - დირექტორი,
ნატალია ბარათელი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,
ირმა ლომაია - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი.
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პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების
ექსპერტები:
მაკო ჯაოშვილი,
ქეთევან ჯანელიძე,
თათია კაციტაძე,
გიორგი ბერია.
 
 
საბჭოს სხდომა დაიწყო 11: 05 საათზე.
  
 
საბჭოს თავმჯდომარე მიესალმა საბჭოს წევრებს, დაწესებულების და ცენტრის
წარმომადგენლებს და შეამოწმა სხდომაზე დამსწრე საბჭოს წევრთა რაოდენობა, დაადგინა,
სხდომაზე წარმოდგენილია საბჭოს წევრთა სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი,
,,პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის
განხორციელების უფლების მოპოვებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებულად ჩათვლის წესისა
და პირობების დამტკიცების თაობაზე“ - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №131
დადგენილების (შემდგომში №131 დადგენილება) მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,
საბჭო უფლებამოსილია, შეუდგეს მუშაობას. თავმჯდომარემ, ასევე, შეახსენა საბჭოს წევრებს,
რომ №131 დადგენილების მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, საბჭოს წევრი
უფლებამოსილი არ არის, თავი შეიკავოს ხმის მიცემისაგან.
მიღებული იქნა საბჭოს მონაწილეთა ერთობლივი ნებართვა საბჭოს სხდომის აუდიო ჩანაწერის
წარმოებაზე, რომელიც ოქმის პროექტის შედგენის შემდეგ, რეგულაციის მიხედვით,
განადგურდება და ასევე, ნებართვა მონაწილეთა ერთობლივი ფოტოს გადაღებაზე.
 
თავმჯდომარემ საბჭოს წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი:
 
1. სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112"-ის პროფესიული მომზადების
პროგრამის „საკონტაქტო ცენტრის დისტანციური მომსახურების სპეციალისტი“ /00395/
მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა;
 
2. სსიპ კოლეჯი „მოდუსისთვის“ – „ქართულენოვანი ტურისტული მეგზური“ /01177/
პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ
საკითხის განხილვა;
 
3. შპს სიოსთვის - „შინმოვლის სპეციალისტი“ /01075/ პროფესიული მომზადების პროგრამის
განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;
 
4. შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯისთვის- „შინმოვლის სპეციალისტი“ /01120/
პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ
საკითხის განხილვა.
 
საბჭოს თავმჯდომარემ იკითხა, რაიმე შუამდგომლობა ხომ არ იყო ცენტრის ან
დაწესებულებების მხრიდან დღის წესრიგთან დაკავშირებით ან აცილება საბჭოს წევრების
მიმართ. ცენტრის წარმომადგენელმა ლანა გაჩეჩილაძემ განაცხადა, რომ ცენტრს
შუამდგომლობა აქვს დღის წესრიგთან დაკავშირებით, დღის წესრიგით გათვალისწინებული
მეოთხე საკითხის წარმდგენი დარგის ექსპერტი, ბატონი გიორგი ბერია ცენტრთან
თანამშრომლობის საფუძველზე, ფიზიკურ ვიზიტზე იქნა მივლენილი და ვიზიტი დაემთხვა
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საბჭოს სხდომას, ამდენად, ითხოვა შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯის საკითხის დღის
წესრიგის მეორე საკითხად გადმოტანა.
საბჭოს თავმჯდომარე დაეთანხმა შუამდგომლობას და საბჭომ დაამტკიცა განახლებული დღის
წესრიგი:
 
1. სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112"-ის პროფესიული მომზადების
პროგრამის „საკონტაქტო ცენტრის დისტანციური მომსახურების სპეციალისტი“ /00395/
მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა;
 
2. შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯისთვის- „შინმოვლის სპეციალისტი“ /01120/
პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ
საკითხის განხილვა.
 
3. სსიპ კოლეჯი „მოდუსისთვის“ – „ქართულენოვანი ტურისტული მეგზური“ /01177/
პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ
საკითხის განხილვა;
 
4. შპს სიოსთვის - „შინმოვლის სპეციალისტი“ /01075/ პროფესიული მომზადების პროგრამის
განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;
 
 
1. სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112"-ის პროფესიული მომზადების
პროგრამის „საკონტაქტო ცენტრის დისტანციური მომსახურების სპეციალისტი“ /00395/
მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა.
 
საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ
დაწესებულების მიერ წარმოდგენილ კორესპონდენციას და საბჭოს აპარატისა და ექსპერტის
მიერ მომზადებულ დასკვნას. თავმჯდომარემ ჰკითხა დაინტერესებული მხარის
წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა აპარატის და ექსპერტის მიერ მომზადებულ დასკვნას.
წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ იცნობდა დასკვნას.
საბჭოს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ საბჭოზე საკითხს წარადგენდა, პროფესიული
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი, ნინო სტეფანიშვილი,
რომელსაც სთხოვა განემარტა საბჭოსთვის მონიტორინგის არსი და სტანდარტთან
შესაბამისობა.
ნინო სტეფანიშვილმა, განუმარტა საბჭოს წევრებს, რომ საქმე ეხებოდა პროფესიული
მომზადების პროგრამის "საკონტაქტო ცენტრის დისტანციური მომსახურების სპეციალისტის"
მონიტორინგის შედეგებს, ამასთან განმარტა თუ რა გახდა მონიტორინგის განხორციელების
საფუძველი. ნინო სტეფანიშვილის თქმით, მიმდინარე წლის 21 ივნისს, საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112"-მა, ცენტრს აცნობა, რომ 2019 წლის 31 დეკემბერს
ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი: საქართველოს შიანაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112"-ის
შესახებ, რომლითაც სსიპ "112" და "ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი" გაერთიანდა და შეიქმნა
სსიპ "112"-ის სამართალმემკვიდრე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112".
აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიცვალა უწყების საიდენტიფიკაციო კოდიც, ამასთანავე 2020
წლის მარტში, გლობალური პანდემიის გამო, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის
ცენტრი "112"-ს დაემატა მნიშვნელოვანი ფუნქციები, მათ შორის, ერთიანი სამთავრობო ცხელი
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ხაზი -144-ის მოწყობა "112"-ის ბაზაზე. საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში, 112-ის ხელთ
არსებული რესურსები მიიმართა პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ. სასწავლო ცენტრის
სივრცეში მოეწყო ქოლ-ცენტრი, შესაბამისად საჭირო გახდა სასწავლო ცენტრის სივრცის
გადატანა "112"-ის რუსთავის ცენტრში მისამართზე: ქ.რუსთავი, ზ. ფალიაშვილის №1-ში.
გამომდინარე ზემოთ აღნიშნულიდან, დაწესებულებამ მოითხოვა, რომ პროფესიული
მომზადების/გადამზადების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2019 წლის 24
დეკემბრის №08 გადაწყვეტილებაში შესულიყო შემდეგი ცვლილებები:
1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ "112"-ს დაერქვას, საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112".
2. საიდენტიფიკაციო კოდი 204579429, შეიცვალოს შემდეგი საიდენტიფიკაციო კოდით:
205390487.
3. პროგრამის განხორციელების ადგილი თბილისი, ლისის ქ. №1ა შეიცვალოს და გახდეს ქ.
რუსთავი, ზ. ფალიაშვილის №1.
ნინო სტეფანიშვილის თქმით, რადგან ცენტრში არსებული პრაქტიკის მიხედვით, მისამართის
ცვლილების შემთხვევაში ხორციელდება მონიტორინგის ვიზიტი, მოცემულ შემთხვევაშიც
განახორციელეს დისტანციური ვიზიტი, მიმდინარე წლის 31 აგვისტოს, რომელშიც ნინო
სტეფანიშვილთან ერთად ჩართული იყო დარგის ექსპერტი - მაკო ჯაოშვილი.
ნინო სტეფანიშვილმა, საბჭოს ასევე განუმარტა, რომ დაწესებულება უფლების მოპოვებიდან
დღემდე არ ახორციელებდა "საკონტაქტო ცენტრის დისტანციური მომსახურების
სპეციალისტის" პროფესიული მომზადების პროგრამას, ამასთან დაწესებულების
წარმომადგენელთა განმარტებით ეს გამომდინარეობს ქვეყანაში არსებული პანდემიის
ვითარებიდან, რადგან პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭება დაემთხვა პანდემიის
პერიოდს, შესაბამისად მსმენელების მიღება პროგრამაზე არ მომხდარა.
მოცემულთან ერთად ნინო სტეფანიშვილმა განმარტა, რომ როგორც საბჭოსთვის იყო ცნობილი,
მიმდინარე წლის ივლისში ცვლილება შევიდა ,,პროფესიული მომზადების პროგრამისა და
პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვებისა და
სახელმწიფოს მიერ აღიარებულად ჩათვლის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე"
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №131 დადგენილებაში. შესაბამისად,
მონიტორინგის წარმოება წარიმართა აღნიშნული დადგენილების დღეისთვის მოქმედი
რედაქციით. შესაბამისად, შემოწმდა მხოლოდ მეორე სტანდარტი: ,,პროგრამის
განხორციელებისათვის საჭირო რესურსი’’. დადგენილების ცვლილებასთან ერთად
სტანდარტში დაკონკრეტდა, რომ პროგრამის განმახორციელებელ პირთან / პირებთან უნდა
იყოს გაფორმებული ხელშეკრულება შეთანხმება თანამშრომლობასთან დაკავშირებით
არანაკლებ პროგრამის განხორციელების ვადით.
ასევე, უსაფრთხოების ნაწილში შენობის მდგრადობის დასკვნა აღარ არის დადგენილების
მოქმედი რედაქციით სავალდებულო, თუმცა დაწესებულებას აღნიშნული დასკვნაც აქვს ახალი
მისამართისთვის.
ნინო სტეფანიშვილის თქმით, მეორე სტანდარტის არცერთ ქვესტანდარტთან, მისი და დარგის
ექსპერტის აზრით არ იყო არანაირი შეუსაბამობა. ამასთან, ხაზი გაუსვა ხელშეკრულებების
ნაწილთან დაკავშირებულ საკითხს, რომლის მიხედვითაც დაწესებულებას ჰყავს 9
განმახორციელებელი პირი, რომელთაგანაც 6 პირთან ჰქონდა ხელშეკრულება გაფორმებული,
ხოლო დანარჩენი 3 პირი რადგან იყვნენ შტატიანი თანამშრომლები და ფიზიკურად მათთან
არსებულის გარდა სხვა ხელშეკრულებას ვეღარ გააფორმებდნენ, ვერ მოხერხდა დამატებითი
ხელშეკრულების გაფორმება, ამასთან დაკავშირებით კი, ნინო სტეფანიშვილისა და დარგის
ექსპერტის აზრით აღნიშნული არ იყო შეუსაბამო კანონმდებლობასთან, რადგან 3 შტატიან
თანამშრომელთან დადებული ხელშეკრულება ითვალისწინებდა პროფესიული მომზადების
პროგრამის განმახორციელებელი პირის ფუნქციებსაც.
აღნიშნულზე კომენტარი გააკეთა დარგის ექსპერტმა მაკო ჯაოშვილმა, რომელმაც განმარტა,
რომ ადრეც ჰქონდა დაწესებულებასთან ურთიერთობა, ხოლო მოცემულ სიტუაციაში იგი
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ეთანხმებოდა ნინო სტეფანიშვილს და მისი აზრითაც დაწესებულება ყველანაირ პირობას
აკმაყოფილებდა.
საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, ჰქონდათ თუ არა კითხვა ან რაიმეს
დამატების სურვილი. ნიკოლოზ მესხიშვილი დაინტერესდა დამატებითი ზოგადი
ინფორმაციით, ახალი მისამართზე არის თუ არა ადაპტირებული გარემო, რომ შშმ პირთა
ჩართვა მოხდეს ამ პროგრამაში. ასევე დაინტერესდა რა სერიოზული პრობლემა ჰქონდათ, რის
გამოც ონლაინ/დისტანციური სწავლება არ/ვერ განახორციელეს მოცემული პროგრამის
ფარგლებში.
მოცემულ კითხვას უპასუხა, ორგანიზაციის ადმინისტრაციის (სამმართველო) ანალიზისა და
პროექტების მართვის სამსახურის უფროსმა ლიკა ალადაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ
როგორც თბილისში ასევე რუსთავში, შენობა არის ადაპტირებული შშმ პირებისთის და მათ
პრობლემა არ შეექმნებათ არც სასწავლო და არც დასაქმების კუთხით, ხოლო რაც შეეხება
დისტანციური ფორმატით სწავლის შეუძლებლობას, ამასთან დაკავშირებით ლიკა
ალადაშვილმა განმარტა, რომ პანდემიის პერიოდში, ძალიან მცირე ვადაში, დაახლოებით
100%-ით მოუწიათ გაეზარდათ ოპერატორთა რიცხვი. ამასთან მათ მოუხდათ სასწავლო
კურსის შემცირება, გამომდინარე აქედან, სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარეც,
რომლის ფარგლებში ხდება პრაქტიკული კომპონენტებით სწავლება, მაგ: რეალურად ზარზე
პასუხი და ა.შ. ამის ონლაინ განხორციელების საშუალება ფიზიკურად არ არსებობს, რადგან
მრავალი სენსიტიური თემაა, რისი ორგანიზაციის გარეთ გატანა არ შეიძლება.
საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, ქონდათ თუ არა კითხვა ან რაიმეს დამატების
სურვილი, რაზეც საბჭოს წევრებს სურვილი არ გამოუთქვამთ, შესაბამისად საბჭოს
თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების
მართვის ცენტრი "112"-ის პროფესიული მომზადების პროგრამის - „საკონტაქტო ცენტრის
დისტანციური მომსახურების სპეციალისტი“ /00395/ფარგლებში განხორციელებულ
მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.
 
კენჭისყრის შედეგები:
 
მომხრე: 9
წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება: იურიდიული პირის მიერ 2021 წლის 21 ივნისს სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში ცენტრი) წარმოდგენილი წერილის (ცენტრში
რეგისტრაციის N608534), პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული
გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების სტანდარტებთან პროგრამის
შესაბამისობის შესახებ დასკვნის, პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების
პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომაზე დაინტერესებული
მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასების და ურთიერთშეჯერების
საფუძველზე, ასევე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის
მიხედვით,
 
შეწყდეს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი
„112“-ის (ს/კ: 205390487) „საკონტაქტო ცენტრის დისტანციური მომსახურების სპეციალისტის“
პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან
დაკავშირებით.
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ცვლილება განხორციელდეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ „112“ის
პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ
პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების
უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №8 გადაწყვეტილებაში, კერძოდ,
ა) გადაწყვეტილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: სსიპ - საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ისათვის „საკონტაქტო ცენტრის დისტანციური
მომსახურების სპეციალისტი“ - პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების
უფლების მინიჭების შესახებ;
ბ) გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1. სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ს (ს/კ: 205390487) მიენიჭოს უფლება
განახორციელოს პროფესიული მომზადების პროგრამა - საკონტაქტო ცენტრის დისტანციური
მომსახურების სპეციალისტი / 00395/ (დანართი).
გ) გადაწყვეტილების პირველი პუნქტით განსაზღვრული დანართი ჩამოყალიბდეს
თანდართული რედაქციით (დანართი 1).
 
გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღად განისაზღვროს 2021 წლის 29 სექტემბერი.
 
 
2. შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯისთვის „შინმოვლის სპეციალისტის“ /01120/
პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ
საკითხის განხილვა.
 
საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ
დაწესებულების მიერ წარმოდგენილ განაცხადს. პროგრამას და საბჭოს აპარატის და ექსპერტის
მიერ მომზადებულ დასკვნას. თავმჯდომარემ ჰკითხა დაინტერესებული მხარის
წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა აპარატის და ექსპერტის მიერ მომზადებულ დასკვნას.
წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ იცნობდა დასკვნას.
საკითხი საბჭოზე წარადგინა პროფესიული ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარმა
სპეციალისტმა ლანა გაჩეჩილაძემ, რომელმაც განმარტა, რომ პროფესიული
მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს
მიერ შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯს მიეცა ხარვეზის გამოსწორების ერთი თვის ვადა და
მიმდინარე წლის 2021 წლის 11 აგვისტოს №786078 ოქმის საფუძველზე, კოლეჯმა 2021 წლის 26
აგვისტოს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარმოადგინა
განახლებული პროგრამა.
ამასთან, ლანა გაჩეჩილაძის თქმით, სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 1 სექტემბრის №846149 ბრძანების საფუძველზე დარგის
ექსპერტმა გიორგი ბერიამ და მან, შეისწავლეს განახლებული პროფესიული მომზადების
პროგრამა "შინმოვლის სპეციალისტი" დისტანციურად და 2021 წლის 6 სექტემბერს
განახორციელეს კომუნიკაციის თანამედროვე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შპს
მარნეულის სამედიცინო კოლეჯის წარმომადგენლებთან გასაუბრება.
ლანა გაჩეჩილაძემ განმარტა, რომ იმ ძირითადი მინიმალური მოთხოვნები, რაც დაწესებული
იყო "შინმოვლის სპეციალისტის"' პროგრამისთვის, დაწესებულება ისედაც აკმაყოფილებდა,
მაგრამ დარგის ექსპერტს ჰქონდა განმავითარებელი სახის რეკომენდაციები, რასაც საბჭოს
წევრებიც დაეთანხმნენ და დაწესებულებას მიეცა შესაბამისი რეკომენდაციები, რაც
განახლებულ პროგრამაში უკვე სრულად ასახეს.
გარდა აღნიშნულისა, კოლეჯმა ლანა გაჩეჩილაძის თქმით, წარადგინა დამატებით პარტნიორ
ორგანიზაციებთან (შპს მარნეულის სამედიცინო ცენტრი ადიკ; შპს კლინიკა და შპს
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რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი) გაფორმებული ხელშეკრულებები და დამატებით
განმახორციელებელი 7 პირის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომელთა
უმრავლესობა არის კვალიფიკაციით ექიმი და ასევე წარმომადგენელი აქვთ ტრეინგ კურსების
გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები. ამასთან, გაიზარდა პროგრამის ხანგრძლივობა,
კერძოდ ახალი პროგრამა 13 კვირას ითვალისწინებს.
ლანა გაჩეჩილაძის თქმით, ხარვეზები და დამატებითი რეკომენდაციები არ გამოვლენილა,
თუმცა საბჭოს წევრებს გააცნო წინა ვიზიტისას გაცემული რეკომენდაციები. პროგრამაზე
დაშვების წინაპირობად კოლეჯს ჰქონდა - 18 წელი მითითებული. მართალია ასაკი იგივე
დარჩა, მაგრამ დაწესებულებამ გაითვალისწინა რეკომენდაცია და დაშვების წინაპირობას
დაამატა: გამოცდა და მოსინჯვა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მსმენელები ჩარიცხვამდე
გაეცნობიან რეალურ სამუშაო გარემოს და პირობებს, უშუალოდ პაციენტების მოვლის პროცესს.
რაც შეეხება 1.6 ქვესტანდარტს, ამასთან დაკავშირებით წარმდგენმა განაცხადა, რომ წინა
შესწავლის დროს, პროფესიული მომზადების პროგრამის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ
პროგრამაში საბაზისო თეორიული კომპონენტი, როგორიცაა საბაზისო
ანატომია-ფიზიოლოგია, არ იყო წარდგენილი, თუმცა გასაუბრებისას დაწესებულებამ აღნიშნა,
რომ აღნიშნული კომპონენტი ჩაშენებულია და იგულისხმება წარმოდგენილ თემატიკაში,
მაგრამ დარგის ექსპერტმა მართებულად მიიჩნია მოცემული საკითხების პროგრამაში ცალკე
გამოყოფა, რამდენადაც პროგრამის სწავლის შედეგების სრულყოფილად მიღწევა
მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია მოცემულ კომპონენტზეც. აქედან გამომდინარე, კოლეჯმა
გაითვალისწინა მიცემული რეკომენდაცია და წარმოდგენილ განახლებულ პროგრამაში
დაამატა 2 სწავლის შედეგი (ანატომიისა და ფიზიოლოგიის საბაზისო პრინციპების ცოდნა;
ორგანიზმში მიმდინარე პათოლოგიური პროცესების აღწერა) და მოცემულ პროგრამაში
გათვალისწინებულია 9 სწავლის შედეგი.
შემდეგი რეკომენდაცია იყო 1.7 ქვესტანდართან მიმართებით, პროგრამაში საბაზისო
თეორიული კომპონენტის ჩართვის შემთხვევაში (როგორიცაა საბაზისო
ანატომია-ფიზიოლოგია) გაზრდილიყო პროგრამის ხანგრძლივობა. აღნიშნული რეკომენდაცია
კოლეჯმა გაითვალისწინა და პროგრამას დაემატა საბაზისო თეორიული კომპონენტი, ასევე
გამოიკვეთა პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის ნაწილი, რითაც საერთო ჯამში პროგრამის
ხანგრძლივობა გაიზარდა 5 კვირით (ჯამში 170 საათი) და განახლებული პროგრამის მიხედვით,
პროგრამის ხანგრძლივობა მოიცავს 13 კვირას ჯამში 390 საათს (კვირეული დატვირთვა 30
საათი), რომელშიც შედის როგორც თეორიული, ისე სიმულაციური და პრაქტიკის მომზადება.
მომდევნო რეკომენდაცია შეეხებოდა 1.9 ქვესტანდარტს, რომლითაც კოლეჯს მიეცა
რეკომენდაცია, რომ უზრუნველეყოთ პარალელურად პრაქტიკის განმახორციელებელ სხვა
ორგანიზაციებთან ხელშეკრულების გაფორმება, რაც მომზადების პროგრამის განხორციელების
პროცესს უფრო სტაბილურს გახდიდა. განახლებული პროგრამის მიხედვით, სასწავლო
პრაქტიკა აქტიურად გასდევს ყოველკვირეულად მე-4 კვირიდან ბოლო (მე-13) სასწავლო
კვირის ჩათვლით. ლანა გაჩეჩილაძის თქმით, მოცემული რეკომენდაცია გაითვალისწინა
კოლეჯმა და წარადგინა დამატებით პარტნიორ ორგანიზაციებთან: შპს მარნეულის
სამედიცინო ცენტრი ადიკთან, შპს ავერსის კლინიკასთან და შპს რეგიონული ჯანდაცვის
ცენტრთან გაფორმებული ხელშეკრულებები, რაც პრაქტიკის სრულყოფილად
განხორციელების საშუალებას მისცემს კოლეჯს.
ლანა გაჩეჩილაძემ აღნიშნა, რომ განმეორებითი შემოწმების ფარგლები მხოლოდ პირველი
სტანდარტი იყო, თუმცა რადგან დამატებით დოკუმენტებში კოლეჯის მიერ წარმოდგენილი
იყო ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნებისთვის განახლებული, დახვეწილი კითხვარები,
ექსპერტთან ერთად გაეცნო და დაადასტურა, რომ კოლეჯმა გაითვალისწინა რეკომენდაციები.
 
საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა დარგის ექსპერტ გიორგი ბერიას, რომ დაემატებინა თუ რაიმე
სურდა, რაზეც დარგის ექსპერტმა მოახსენა საბჭოს, რომ იგი ეთანხმებოდა ლანა გაჩეჩილაძეს,
ამასთან მიიჩნევდა, რომ კოლეჯმა გაითვალისწინა ყველა რეკომენდაცია და აღმოიფხვრა ყველა
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პრობლემა. გიორგი ბერიას აზრით, პრიორიტეტი უნდა იყოს დარგის განვითარება, ამ მიზნით
კოლეჯს უნდა მიეცეს პროგრამის განხორციელების უფლება, თუმცა განხორციელების ეტაპზე
კიდევ შესაძლებელი იქნება პროგრამის გაუმჯობესება.
საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა დაწესებულების წარმომადგენელს კითხვით: ჰქონდა თუ არა
რაიმეს დამატების ან აზრის გამოთქმის სურვილი, რაზეც დაწესებულების
წარმომადგენელმა            სურვილი გამოთქვა და ისაუბრა, რომ დაწესებულებას ძალიან
დაეხმარა მიცემული რეკომენდაციები, რისთვისაც მადლობას უხდიდა საკითხში ჩართულ
ყველა პირს, ამასთან აღნიშნა, რომ მოცემულ პროგრამას აღარ ჰქონდა არანაირი ხარვეზი და
იყო სრულიად გამართული, თუმცა სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას შესაძლოა
გამოვლინდეს ახალი საკითხი, რისი დახვეწაც დაწესებულებას უფრო წინ წასწევს.
 
საბჭოს თავმჯდომარის ნებართვით, პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსმა ნანი დალაქიშვილმა, მადლობა გადაუხადა საბჭოს სხდომაზე დამსწრე
პირებს და განუცხადა, რომ თანამშრომლობამ, როგორც ექსპერტის, ასევე დაწესებულების
წარმომადგენლების, ცენტრის წარმომადგენლების, საბჭოს წევრების ხელი შეუწყო პროგრამის
სრულყოფას, რაც თავისთავად მისასალმებელია.
საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, ჰქონდათ თუ არა კითხვა ან რაიმეს
დამატების სურვილი, რაზეც საბჭოს წევრებს სურვილი არ გამოუთქვამთ და მხოლოდ
კოლეჯისთვის წარმატების სურვილით შემოიფარგლენ, შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ
კენჭისყრაზე დააყენა შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯისთვის „შინმოვლის სპეციალისტის“
/01120/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ
საკითხი.
 
კენჭისყრის შედეგები:
 
მომხრე: 9
წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება:
 
საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ პროფესიული მომზადების პროგრამის
განხორციელების უფლების მოპოვების განაცხადში ასახული ინფორმაციის, პროფესიული
მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ექსპერტის დასკვნისა და
პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების
უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომაზე დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული
პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს
მთავრობის №131 დადგენილების მე-9 მუხლის მე-10 და მე-11 პუნქტების, მე-11 მუხლის
პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტისა და მეორე პუნქტის შესაბამისად, ,,პროფესიული მომზადების
პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების
მოპოვებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებულად ჩათვლის წესისა და პირობების
დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №131 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 13 ივლისის №358
დადგენილების მე-3 მუხლის მიხედვით,
 
შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯს (ს/კ: 405337880) მიენიჭოს უფლება განახორციელოს
პროფესიული მომზადების პროგრამა - შინმოვლის სპეციალისტი /01120/  (დანართი 2).
 
გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღად განისაზღვროს 2021 წლის 29 სექტემბერი.
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3. სსიპ კოლეჯი „მოდუსისთვის“ – „ქართულენოვანი ტურისტული მეგზური“ /01177/
პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ
საკითხის განხილვა;
 
საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ
დაწესებულების მიერ წარმოდგენილ განაცხადს. პროგრამას და საბჭოს აპარატისა და
ექსპერტის მიერ მომზადებულ დასკვნას. თავმჯდომარემ ჰკითხა დაინტერესებული მხარის
წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა აპარატის და ექსპერტის მიერ მომზადებულ დასკვნას.
წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ იცნობდა დასკვნას.
 
საკითხი საბჭოზე წარადგინა დარგის ექსპერტმა ქეთევან ჯანელიძემ, რომელმაც განმარტა, რომ
კოლეჯში ვიზიტი ჰქონდათ დისტანციური ფორმატით, საკითხი ეხებოდა "ქართულენოვანი
ტურისტული მეგზურის" პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების
მინიჭებას, რისთვისაც ექსპერტის თქმით, მან და პროფესიული განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა ლანა გაჩეჩილაძემ, შეამოწმეს სამივე
სტანდარტთან პროგრამის შესაბამისობა.
 
ექსპერტის თქმით, დაწესებულებას მიეცა მხოლოდ ერთი რეკომენდაცია, ხოლო ხარვეზი არ
გამოვლენილა.
ექსპერტის განმარტებით, გასაუბრება მოხდა არა მხოლოდ დაწესებულების
წარმომადგენლებთან, არამედ პროგრამის განმახორციელებლებთანაც. ქეთევან ჯანელიძის
აზრით, პრობლემა ხშირად არის ამ დარგში პროგრამის განმახორციელებელი პირების
კომპეტენციასა და კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, თუმცა ამ შემთხვევაში მოცემული
პროგრამის განმახორციელებელ ორივე პირს აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია.
პროგრამა არის ქართულენოვანი, თუმცა დაწესებულების განმარტების თანახმად, ჩარიცხვისას
პრიორიტეტი მიენიჭება უცხო ენის მცოდნე პირებს. კოლეჯი აქტიურად თანამშრომლობს
მარნეულის მუნიციპალიტეტთან და სამომავლოდ აპირებენ ტურისტული ცენტრის გახსნას,
ამჟამად მარნეული მწირად არის წარმოდგენილი ტურისტულ რუკაზე და მარნეულის
განვითარებისთვის აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ამ თემაზე.
კოლეჯში კომფორტული და სრულად ადაპტირებული გარემოა. პროგრამის სწავლის
შედეგების მისაღწევად ყოველი მსმენელისთვის თითო სახელმძღვანელოა გათვლილი და სხვა
დამატებითი რესურსები, რაც დისტანციური სწავლებისთვის არის საჭირო.
 
ლანა გაჩეჩილაძემ განმარტა, რომ დაწესებულებას სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ შესაბამისი
უწყების უარყოფითი დასკვნა ჰქონდა წარმოდგენილი, რომელიც ჩაითვალა ხარვეზად, თუმცა
დაწესებულებამ წარმოადგინა დამატებითი დოკუმენტი ,,მიწერილობა", რომლითაც
განსაზღვრულია შესასრულებელი აქტივობები და შესაბამისი ვადა გაწერილია 2022 წლის
მარტის ჩათვლით. მიწერილობის დოკუმენტის საფუძველზე ხარვეზი აღარ დაფიქსირდა.
 
საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა დაწესებულების წარმომადგენელს კითხვით, ჰქონდა თუ არა
რაიმეს დამატების ან აზრის გამოთქმის სურვილი, რაზეც დაწესებულების წარმომადგენელმა
სურვილი გამოთქვა და ისაუბრა, რომ მართლაც პრიორიტეტულია ქვეყნისთვის პროფესიული
განათლების ხარისხის განვითარება და მადლობა გადაუხადა ამ საკითზე მომუშავე ყველა პირს
და საბჭოს წევრებს.
 
საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, ჰქონდათ თუ არა კითხვა ან რაიმეს
დამატების სურვილი. ნიკოლოზ მესხიშვილმა კითხვით მიმართა დაწესებულების
წარმომადგენლებს, შესაძლებელი იყო თუ არა სამომავლოდ სამუზეუმო სივრციდან
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წარმომადგენლები ყოფილიყვნენ პროგრამის განმახორციელებელ პირებად წარმოდგენილი.
კოლეჯის დირექტორმა განმარტა, რომ ამის საჭიროება არაა, რამდენადაც, სასწავლო პროცესში
დაგეგმილია სხვადასხვა ხასიათის გასვლითი ვიზიტებიც, რათა მომავალმა
კურსდამთავრებულმა იცოდეს მარნეულში ჩამოსული ტურისტისთვის რა იქნება უფრო
საინტერესო, შესაბამისად კოლეჯის წარმომადგენლები გეგმავენ ისეთი მსმენელები
მოამზადონ, რომლებიც თავად შექმნიან ტურისთვის პროგრამებს.
საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, ჰქონდათ თუ არა კითხვა ან რაიმეს
დამატების სურვილი, რაზეც საბჭოს წევრებს სურვილი არ გამოუთქვამთ და მხოლოდ
კოლეჯისთის წარმატების სურვილით შემოიფარგლენ, შესაბამისად საბჭოს თავმჯდომარემ
კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი სსიპ კოლეჯი „მოდუსისთვის“ მარნეულის მუნიციპალიტეტში
„ქართულენოვანი ტურისტული მეგზური“ -/01177/ პროფესიული მომზადების პროგრამის
განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ.
 
კენჭისყრის შედეგები:
 
მომხრე: 9
წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება:
საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ პროფესიული მომზადების/პროფესიული
გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების განაცხადში ასახული
ინფორმაციის, პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების
პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების სტანდარტებთან პროგრამის შესაბამისობის
შესახებ დასკვნის, პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის
განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომაზე დაინტერესებული მხარის მიერ
დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე,
საქართველოს მთავრობის №131 დადგენილების მე-9 მუხლის მე-10 და მე-11 პუნქტების, მე-11
მუხლის პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტისა და მეორე პუნქტის მიხედვით,
სსიპ - კოლეჯ „მოდუსს“ (ს/კ: 216350829) მიენიჭოს უფლება მარნეულის მუნიციპალიტეტში
განახორციელოს პროფესიული მომზადების პროგრამა - ქართულენოვანი ტურისტული
მეგზური /01177/  (დანართი 3).
გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღად განისაზღვროს 2021 წლის 29 სექტემბერი.
 
 
4.  შპს სიოსთვის - „შინმოვლის სპეციალისტი“ /01075/ პროფესიული მომზადების პროგრამის
განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;
 
საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, დაედასტურებინათ, რომ იცნობდნენ
დაწესებულების მიერ წარმოდგენილ განაცხადს. პროგრამას და საბჭოს აპარატისა და
ექსპერტის მიერ მომზადებულ დასკვნას. თავმჯდომარემ ჰკითხა დაინტერესებული მხარის
წარმომადგენელს, იცნობდა თუ არა აპარატისა და ექსპერტის მიერ მომზადებულ დასკვნას.
წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ იცნობდა დასკვნას.
 
საბჭოს სხდომაზე განსახილველი საკითხი წარადგინა ექსპერტმა თათია კაციტაძემ, რომელმაც
განმარტა, რომ შპს სიოს მიერ 2021 წლის 7 ივლისს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნულ ცენტრში წარმოდგენილი იქნა განაცხადი, პროფესიული მომზადების პროგრამის
,,შინმოვლის სპეციალისტი" განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ. ვიზიტი
დაწესებულებაში განხორციელდა 2021 წლის 26 ივლისს გაცემული დასკვნის საფუძველზე,
პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების
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მიმნიჭებელი საბჭოს მიერ 2021 წლის 20 აგვისტოს №806287 ოქმის საფუძველზე შპს სიოს მიეცა
ხარვეზის გამოსწორების ერთ თვიანი ვადა. კოლეჯმა 2021 წლის 2 სექტემბერს სსიპ
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარადგინა განახლებული პროგრამა.
 
ექსპერტის თქმით, დაწესებულებამ გაითვალისწინა მოცემული პროგრამის
განხორციელებისთვის გათვალისწინებული მინიმალური სარეკომენდაციო მოთხოვნები,
ამასთან ექსპერტმა აღნიშნა, რომ განახლებული პროგრამის გარდა, კოლეჯმა წარადგინა
შრომის ბაზრის კვლევა, სადაც ასახულია უშუალოდ "შინმოვლის სპეციალისტის" საჭიროება
იმერეთის რეგიონში და პროგრამის განმახორციელებელი ხუთი პირის კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი დამატებითი დოკუმენტაცია, რომელთა თანახმადაც უმრავლესობა
კვალიფიკაციით არის ექიმი, ასევე სხვადასხვა ტრენინგ-კურსების გავლის დადასტურების
სერტიფიკატები.
 
კოლეჯმა გაითვალისწინა ქვესტანდარტ 1.7 -თან მიმართებით გააცემული ექსპერტის
რეკომენდაცია და პროგრამას დაემატა საბაზისო თეორიული კომპონენტი, რითაც საერთო
ჯამში პროგრამის ხანგრძლივობა გაიზარდა 20 საათით და განახლებული პროგრამის
მიხედვით პროგრამის ხანგრძლივობა მოიცავს 8 კვირას, ჯამურად 240 საათს, რომელშიც შედის
როგორც თეორიული, ისე სიმულაციური და სამუშაო პრაქტიკის მომზადება.
 
რაც შეეეხება 1.6 ქვესტანდარტს, კოლეჯს მიეცა რეკომენდაცია, პროგრამაში ჩამატებულიყო
საბაზისო საკითხი - ანატომია-ფიზიოლოგია, რაც საშუალებას მისცემს მსმენელს
მიიღოს/მიაღწიოს სრულყოფილად პროგრამის ყველა სწავლის შედეგს.
კოლეჯმა გაითვალისწინა რეკომენდაცია და წარმოდგენილ განახლებულ პროგრამაში მესამე
სწავლის შედეგს დაამატა "ადამიანის სხეულის აგებულება", ასევე მეოთხე სწავლის შედეგს
დაემატა კუჭ-ნაწლავის სისტემა, შარდ-სასქესო ორგანოების ფიზიოლოგია, პათოლოგია,
გერიატრიული თავისებურებები.
 
რაც შეეხება 1.4 ქვესტანდარტს, "შინმოვლის სპეციალისტის" პროფესიული მომზადების
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობად განსაზღვრული იყო მხოლოდ მინიმალური ასაკი 18 წელი
და საბაზისო განათლება, კოლეჯმა გაითვალისწინა დარგის ექსპერტის მიერ წინა ვიზიტისას
გაცემული რეკომენდაცია და დაშვების წინაპირობას დაემატა აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა -
პროფესიული მოსინჯვის მეთოდი.
 
1.9 ქვესტანდარტთან მიმართებით, პრაქტიკის ობიექტთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში არ
ჩანდა, პრაქტიკის განმახორციელებლის შპს "მეტაკოს" გამტარუნარიანობა, რაც პროგრამას
მიანიჭებდა მდგრადობას/სტაბილურობას, ამიტომ, აღნიშნულიდან გამომდინარე კოლეჯს,
წინა წარმოების ფარგლებში მიეცა რეკომენდაცია, პარალელურად უზრუნველყო პრაქტიკის
განმახორციელებელ სხვა ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების გაფორმება, რაც წარმოდგენილ
დოკუმენტაციაში არ იყო, თუმცა კოლეჯის წარომადგელებთან ინტერვიუს საფუძველზე
გაირკვა, რომ შპს "მეტაკო" და დაწესბულების C- გარემო უზრუნველყოფს მსმენელის მიერ
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ათვისებას. ამასთან, ექსპერტმა დაამატა, რომ სწავლის
შედეგებიდან გამომდინარე უფრო ნათელი გახდება ის საკითხები, რომლის დახვეწაც იქნება
კოლეჯისთვის დადებითი შედეგის მომტანი.
 
საკუთარი მოსაზრების დაფიქსირებისთვის, სიტყვა მიეცა დაწესებულების წარმომადგენელს,
რომელმაც აღნიშნა, რომ პირველ რიგში მათთვის პრიორიტეტი არის მსმენელებისთვის
სამედიცინო დაწესებულებაში მოძრაობის წესების შესწავლა, ამასთან ექიმებთან კომუნიკაცია
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საშუალებას მისცემს მსმენელს უკეთ განვითარდეს პროფესიულად, წარმომადგენელმა ასევე
აღნიშნა, რომ მოცემული პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მსმენელების პრაქტიკულ
კომპონენტებში ჩართვა.
 
კოლეჯის წარმომადგენელმა ასევე ისაუბრა პრაქტიკულ კომპონენტთან დაკავშირებით და
აღნიშნა, რომ საავადმყოფოსთან გასაფორმებელი ხელშეკრულება მომზადდა, თუმცა
პანდემიის გამო ხელშეკრულების გაფორმება, ხელის მოწერა ვერ მოხერხდა. საავადმყოფოს
გააჩნია რესურსი არამხოლოდ მოცემულ პროგრამაზე დაშვებული 20 მსმენელი მოამზადოს,
არამედ უფრო მეტიც.
 
მარიკა ზაქარეიშვილმა საბჭოს თავმჯდომარის ნებართვით წამოაყენა ინიციატივა, რომ
განხორციელებულიყო მონიტორინგი დაწესებულებაში, რომლითაც დადასტურდებოდა
ხელშეკრულების ბოლომდე მიყვანა. მისი განმარტებით მონიტორინგი არ ნიშნავს, რომ
პროგრამას აქვს ხარვეზი, არამედ აღნიშნულის განხორციელება იქნებოდა მხოლოდ პროგრამის
სრულყოფა და სასწავლო პროცესზე დაკვირვება .
 
პროფესიული განათლების ექსპერტმა ნიკოლოზ მესხიშვილმა განაცხადა, რომ იგი
ეთანხმებოდა მარიკა ზაქარეიშვილის მოსაზრებას, რომ კოლეჯმა უნდა წარადგინოს
ხელშეკრულებები ექსპერტის მიერ გაცემული რეკომენდაციის მიხედვით.
 
საბჭოს თავმჯდომარემ სიტყვა გადასცა დარგის ექსპერტს თათია კაციტაძეს, რომ განმარტება
გაეკეთებინა გაცემულ რეკომენდაციასთან დაკავშირებით, რომლითაც კოლეჯს დაევალა
დამატებითი ხელშეკრულების წარმოდგენა.
 
დარგის ექსპერტმა თათია კაციტაძემ განაცხადა, რომ კოლეჯს პრაქტიკის
განხორციელებისთვის პარტნიორთან ხელშეკრულება წარმოდგენილი ჰქონდა განაცხადის
წარმოდგენის ეტაპზევე, მაგრამ იქვე გაჩნდა კითხვები რამდენ საწოლზე იყო გათვლილი შპს
"მეტაკო", რამდენი იყო გამტარიანობა მსმენელების, ამისთვის გაიცა რეკომენდაცია, რომლითაც
დადასტურდებოდა ხელშეკრულების წარდგინების საფუძველზე პრაქტიკის განხორციელების
შესაძლებლობა. კოლეჯმა ამ ეტაპზე დამატებით წარმოადგინა სხვა პარტნიორ პრაქტიკის
განმახორციელებელ სუბიექტებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები, მაგრამ აღნიშნული არ
იყო უშუალოდ ამ პროგრამის მიზნებისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებები, არამედ
გრძელვადიანი პროგრამის განხორციელების მიზნით, მათ შორის შინმოვლის მოდულის
პრაქტიკულ კომპონენტთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე, ექსპერტის აზრით, საჭიროა
კოლეჯმა წარადგინოს ისეთი ხელშეკრულებები, სადაც ნათლად იქნება აღნიშნული, თუ
რომელი პროგრამის პრაქტიკულ ნაწილს ეხება თანამშრომლობა. ამასთან, ექსპერტი დაეთანხმა
მარიკა ზაქარეიშვილს, იმასთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნული მოთხოვნა არ ნიშნავს
საკითხის ხარვეზს, არამედ ის არის სარეკომენდაციო ხასიათის, რომლის შესრულება
"შინმოვლის სპეციალისტის" პროგრამას უფრო დახვეწს.
 
თავმჯდომარის ნებართვით, დაწესებულების წარმომადგენელმა სალომე სიორდიამ განმარტა,
რომ პროგრამა ადრე არ ითვალისწინებდა პრაქტიკას, თუმცა შემდეგ მოხდა აღნიშნულის
ჩამატება. ამასთან, თუ საბჭოს დადებითი გადაწყვეტილება იქნებოდა, დაწესებულება
შეუდგებოდა პარტნიორ ორგანიზაციებთან მოლაპარაკების პროცესს, რაც თავისთავად
გულისხმობს მოცემულ ორგანიზაციებთან ხელშეკრულების დადებას, "შინმოვლის
სპეციალისტის" პრაქტიკული ნაწილის განხორციელებასთან დაკავშირებით. ამასთან,
წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ისედაც გეგმავდნენ ხელშეკრულების გაფორმებას, თუმცა
გამომდინარე იქედან, რომ პარტნიორი ორგანიზაციის უფლებამოსილი პირი იყო
კორონავირუსით ინფიცირებული, ვერ მოახერხეს მასთან მისვლა და ხელშეკრულებაზე
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ხელმოწერა, ახლა კი დაწესებულებასაც და პარტნიორ ორგანიზაციასაც, თავისუფლად
შეეძლოთ შეთანხმება და ხელშეკრულების ნებისმიერ დროს გაფორმება. შესაბამისად, სალომე
სიორდიას თქმით, როდესაც მოცემული პროგრამის თეორიული ნაწილი უკვე
განხორციელებული იქნება და პრაქტიკული ნაწილის განხორციელების დრო დადგება,
კოლეჯი აუცილებლად აცნობებს ცენტრს მოცემული ხელშეკრულებების დადების შესახებ.
 
თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, ეთანხმებოდნენ თუ არა აღნიშნულს. მარიამ
ქუჩულორიამ აღნიშნა, რადგან დამატებითი ხელშეკრულებების წარდგენა არა ხარვეზის
გამოსწორებას, არამედ რეკომენდაციის შესრულებას ემსახურებოდა, არ იყო საჭირო მსმენელთა
ახალი ნაკადის მიღების გამოცხადებამდე 30 სამუშაო დღით ადრე ცენტრისთვის ინფორმირება.
ნანი დალაქიშვილმა მიმართა დაწესებულებას, რომ მოცემულთან დაკავშირებით სწრაფად
ემოქმედათ და ოპტიმალური დროის შუალედში წარედგინათ შესაბამისი მტკიცებულებები
ცენტრისთვის.
 
დაწესებულების წარმომადგენელმა მადლობა გადაუხადა საბჭოს წევრებს, ექსპერტს, მოცემულ
საკითხზე მომუშავე გუნდს და საბჭოს სხდომაზე დამსწრე პირებს.
საბჭოს თავმჯდომარის ნებართვით, ნათია კვიციანმა განაცხადა, რომ თუ საბჭოს წევრები
თანახმა იქნებოდნენ, ძალაში დატოვებულიყო მონიტორინგი, რაზეც პროფესიული
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა ნანი დალაქიშვილმა განაცხადა,
რომ მოქმედი დებულებით, მონიტორინგი ცალკე იყო გამოყოფილი, ამასთან გეგმიური
მონიტორინგის ფარგლებში თავისუფლად შეიძლებოდა მოცემულ კოლეჯშიც
განხორციელებული ყოფილიყო მონიტორინგი, თუ ამაზე იქნებოდა საბჭოს წევრების
თანხმობა, რაზეც საბჭოს წევრებმა თანხმობა გამოთქვეს.
 
საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, ჰქონდათ თუ არა კითხვა ან რაიმეს
დამატების სურვილი, რაზეც საბჭოს წევრებს სურვილი არ გამოუთქვამთ და მხოლოდ
კოლეჯისთვის წარმატების სურვილით შემოიფარგლნენ, შესაბამისად, საბჭოს თავმჯდომარემ
კენჭისყრაზე დააყენა შპს სიოსთვის - „შინმოვლის სპეციალისტის“ /01075/ პროფესიული
მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხი.
 
კენჭისყრის შედეგები:
 
მომხრე: 9
წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება:
 
საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ პროფესიული მომზადების პროგრამის
განხორციელების უფლების მოპოვების განაცხადში ასახული ინფორმაციის, პროფესიული
მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ექსპერტის დასკვნისა და
პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების
უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომაზე დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული
პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს
მთავრობის №131 დადგენილების მე-9 მუხლის მე-10 და მე-11 პუნქტების, მე-11 მუხლის
პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტისა და მეორე პუნქტის შესაბამისად, ,,პროფესიული მომზადების
პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების
მოპოვებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებულად ჩათვლის წესისა და პირობების
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დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №131 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 13 ივლისის №358
დადგენილების მე-3 მუხლის მიხედვით,
 
შპს სიოს (ს/კ: 21279745) მიენიჭოს უფლება განახორციელოს პროფესიული მომზადების
პროგრამა - შინმოვლის სპეციალისტი /01155/  (დანართი 4).
გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღად განისაზღვროს 2021 წლის 29 სექტემბერი.
საბჭო შუამდგომლობით მიმართავს ცენტრს შპს სიოს პროფესიული მომზადების პროგრამა -
შინმოვლის სპეციალისტის/01155 გეგმიური მონიტორინგის განხორციელებასთან
დაკავშირებით.
 
 
დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყველა საკითხის განხილვის შემდეგ, საბჭოს სხდომა
დახურულად გამოცხადდა 12:24 საათზე.
 
 
 

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
პროფესიული მომზადების
პროფესიული გადამზადების პროგრამების უფლების
მიმნიჭებელი საბჭო
საბჭოს თავმჯდომარე
ქუჩულორია მარიამ

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
პროფესიული მომზადების
პროფესიული გადამზადების პროგრამების უფლების
მიმნიჭებელი საბჭო
საბჭოს მდივანი
ზაქარეიშვილი მარიკა



 დანართი 1  

 

 

 

დანართი 2  

 

 

 

 

დანართი 3  

 

 

პროგრამის 

კოდი 

პროგრამის 

დასახელება 

 

პროგრამის 

სახე 

ეროვნული 

კვალიფიკაცი

ების ჩარჩოს 

დონე 

პროგრამის 

ხანგრძლივ

ობა  

კვირებში 

სწავლების 

ენა 

მსმენელთა 

ზღვრული 

რაოდენობა 

პროგრამის 

განხორციელების 

ადგილი 

00395 

საკონტაქტო 

ცენტრის 

დისტანციური 

მომსახურების 

სპეციალისტი 

  

პროფესიული 

მომზადება 

მესამე 8 ქართული 

 

 

15 

 

 

ქ. რუსთავი, 

ზ. ფალიაშვილის №1 

პროგრამის 

კოდი 

პროგრამის 

დასახელება 

 

პროგრამის 

სახე 

ეროვნული 

კვალიფიკაცი

ების ჩარჩოს 

დონე 

პროგრამის 

ხანგრძლივ

ობა  

კვირებში 

სწავლების 

ენა 

მსმენელთა 

ზღვრული 

რაოდენობა 

პროგრამის 

განხორციელების 

ადგილი 

01120 შინმოვლის 

სპეციალისტი 

  

პროფესიული 

მომზადება 

მეოთხე 13 ქართული 

 

 

50 

 

 

ქ. მარნეული, 

26 მაისის ქ. №80 

პროგრამის 

კოდი 

პროგრამის 

დასახელება 

 

პროგრამის 

სახე 

ეროვნული 

კვალიფიკაცი

ების ჩარჩოს 

დონე 

პროგრამის 

ხანგრძლივ

ობა  

კვირებში 

სწავლების 

ენა 

მსმენელთა 

ზღვრული 

რაოდენობა 

პროგრამის 

განხორციელების 

ადგილი 

01177 
ქართულენოვანი 

ტურისტული 

მეგზური 

  

პროფესიული 

მომზადება 

მეოთხე 10 ქართული 
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მარნეულის 

მუნიციპალიტეტი, 

იალღუჯის 

დასახლება 



დანართი  4 

 

 

პროგრამის 

კოდი 

პროგრამის 

დასახელება 

 

პროგრამის 

სახე 

ეროვნული 

კვალიფიკაცი

ების ჩარჩოს 

დონე 

პროგრამის 

ხანგრძლივ

ობა  

კვირებში 

სწავლების 

ენა 

მსმენელთა 

ზღვრული 

რაოდენობა 

პროგრამის 

განხორციელების 

ადგილი 

01155 შინმოვლის 

სპეციალისტი 

  

პროფესიული 

მომზადება 

მეოთხე 8 ქართული 
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ქ. ქუთაისი, 

გალაქტიონ ტაბიძის  

№72/დ 
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