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„სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის „პიროვნული და
პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსის“ პროფესიული საჯარო მოხელის

პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ მოხელის პროფესიული
განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 19 სექტემბრის N6

გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 
 

 
 
პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭოს (შემდგომში - საბჭო) სხდომაზე დაფიქსირებული გარემოებებისა და საქართველოს
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად,
 
 

 
 
 

საბჭომ გადაწყვიტა:
 
 

 

ცვლილება განხორციელდეს ,,სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო
ადმინისტრირების სკოლის ,,პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების
განვითარების კურსის“ პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების
პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების
აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 19 სექტემბრის N6 გადაწყვეტილების დანართი N1-ში
და ჩამოყალიბდეს ამ გადაწყვეტილებაზე თანდართული დანართ N1-ის შესაბამისად.
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3.  

ცნობილ იქნას ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად საბჭოს 2021 წლის 08
თებერვლის №76384 სხდომის ოქმის №2 ნაწილი (დანართი №2).
საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 180-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, დაწესებულების მიერ შეიძლება
გასაჩივრდესთბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში
სარჩელის შეტანის გზით შემდეგ მისამართზე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი,
მე-12 კილომეტრი, №64, აღნიშნული გადაწყვეტილებისა და მისი დასაბუთებითი
ნაწილების (დანართი №1, დანართი №2) ცენტრის ვებგვერდზე ( )www.eqe.ge
გამოქვეყნების დღიდან, ერთი თვის ვადაში.

 
 

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული
განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
საბჭოს თავმჯდომარე
ლორია ხათუნა

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული
განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
საბჭოს მდივანი
კასრაძე იზა



დანართი №1 

 
№ ინფორმაცია პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის 

შესახებ 

1 პროგრამის დასახელება პიროვნული და პროფესიული 

კომპეტენციების განვითარების კურსი 

2 სტატუსი აკრედიტებული 

3 სტატუსის გათვალისწინებით, საბჭო(ებ)ს 

გადაწყვეტილების თარიღი და ნომერი 
19.09.2019 

გადაწყვეტილება N6 

4 სწავლების მეთოდი / ფორმა საკლასო მეცადინეობა 

5 საათების რაოდენობა 24 საათი 

6 განხორციელების ადგილი 1. ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. N13, სსიპ - ზურაბ 

ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო 

ადმინისტრირების სკოლა; 

2. ქ. ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ. 35/32, სსიპ - შოთა რუსთაველის 

სხელმწიფო უნივერსიტეტი; 

3. ქ. ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. N14, სსიპ -  

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი პირველი 

სართული, აუდიტორია N113; 

4. ქ. ახალციხე, სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

რუსთაველის ქ.  N113 (უნივერსიტეტის 

პირველი კორპუსი), აუდიტორია N123; 

რუსთაველის ქ. N122ა (უნივერსიტეტის 

მეორე კორპუსი), აუდიტოტია N110; 

5. ქ. ახალქალაქი, სსიპ - სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; აღმაშენებლის ქუჩა 

N119, (უნივერსიტეტის მესამე 

კორპუსი) კომპიუტერული კლასი;  

6. ქ. გორი; ჭავჭავაძის გამზ. N53, სსიპ -

გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, პირველი კორპუსი, 

აუდიტორია N208; 

7. ქ. თელავი; ახალი უნივერსიტეტის ქ. N 

1, სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, პირველი სასწავლო 

კორპუსი, მეხუთე სართული, 

აუდიტორია N110; 

8. ქ. თბილისი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის 



გამზირი N3/5, სსიპ - ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

სოფელი შრომა,  სსიპ - კოლეჯი „აისი“, 

ლაგოდეხის განყოფილების სასწავლო 

კორპუსი, აუდიტორია N201; 

10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 

სოფელი ლამბალო ქუჩა 1, N11. სსიპ - 

ზურაბ ჟვანიას სახელობის 

სახელმწიფო ადმინისტრირების 

სკოლის საგარეჯოს რეგიონული 

სასწავლო ცენტრი. 

11. ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, 

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პირველი 

სასწავლო კორპუსი (101-ე 

საკონფერენციო აუდიტორია; 201ა-ე 

საკონფერენციო აუდიტორია); მეორე 

სასწავლო კორპუსი (107-ე მცირე 

საკონფერენციო აუდიტორია); თსუ, 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 

(დარბაზი N103; სამკითხველო 

დარბაზი N200; ოთახი N203; 

სატრენინგო დარბაზი N402; ოთახი 

N405; ოთახი N406; ოთახი N409, ოთახი 

N413); 

12. ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილი 

მე-3 კმ., სსიპ - დავით აღმაშენებლის 

სახელობის საქართველოს ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია.   

7 ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის 

თარიღი 
09.02.2021 

8 აკრედიტაციის საბჭოს მიერ გაცემული 

რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე 

ანგარიშის 

წარმოსადგენად/მონიტორინგის 

განსახორციელებლად  განსაზღვრული 

ვადა 

 

9 აკრედიტაციის ვადის გასვლის თარიღი 26.09.2024 

 

 


