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პროფესიული  საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს
სხდომის ოქმი

 
 

 
ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და
უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში   2022 წლის 26 აპრილს.
    
სხდომის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ბმული, საიდანაც
ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებდა საბჭოს სხდომაზე ჩართვას ონლაინ.
 
 
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84664509394?pwd=MVJPTUZNbm96Yldkc3A0clNvZHk5Zz09
Meeting ID: 84664509394
Passcode: 057240
 
 
საბჭოს სხდომაში მონაწილეობდნენ:
 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს (შემდგომში-საბჭო
) წევრები:
 
ნანა ყუფუნია - შპს „თბილცემენტ გრუპის“ ადამიანური რესურსების მართვისა და
ორგანიზაციული განვითარების პროექტის ხელმძღვანელი/საბჭოს თავმჯდომარე;
შორენა ჯაფარიძე - პროფესიული განათლების ექსპერტი/საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;
მარიამ ჩაგელიშვილი - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ)
პროგრამის „კერძო სექტორის განვითარება და პროფესიული განათლება სამხრეთ კავკასიაში“
ექსპერტი/საბჭოს წევრი;
მარიამ ქუჩულორია - ა(ა)იპ ევროპული ბიზნეს ასოციაციის გენერალური დირექტორის
მოადგილე/საბჭოს წევრი;
ქრისტინა რზგოევა - სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს იურიდიული სამმართველოს
უფროსი საბჭოს წევრი;
ნატალია კვაჭანტირაძე - საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის თავმჯდომარე/საბჭოს წევრი;
ნინო  - სსიპ - აწარმოე საქართველოში ინვესტორებთან ურთიერთობისკაკულია
მენეჯერი/საბჭოს წევრი;
რუსუდან  - ა(ა)იპ - აგრო დუოს თავმჯდომარე/საბჭოს წევრი.გიგაშვილი
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სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის (შემდგომში   - ცენტრი) წარმომ
ადგენლები:
 
ნანი დალაქიშვილი - პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი;
ქეთევან ციხისელი - პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსის
მოადგილე;
მაყვალა დარსანია - პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი სპეციალისტი;
ნათია მჭედლიძე - პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი სპეციალისტი.
 
 
 
 
 
პროფესიული    საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწეს
ებულებები:
 
შპს      ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
ხარისხის მართვის სისტემის მენეჯერი - რუსუდან დიასამიძე
პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსი - გურამ ქათამაძე
 
 
შპს   საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali academy
დირექტორი - ნატალია თოლორაია
 
 
სსიპ -   საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ფაზისი“
დირექტორი - ნინო ბაკურაძე
ხარისხის მართვის მენეჯერი - ეკატერინე ფოჩხუა
 
 
 
 
საბჭოს სხდომის დაწყების დრო - 16:00 საათი
 
ქალბატონი ნანა ყუფუნია მიესალმა საბჭოს წევრებს, ექსპერტებს, ცენტრისა და
დაწესებულებების წარმომადგენლებს. მან განცხადება გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ
სხდომის ოქმის პროექტის მომზადების მიზნით, მოხდებოდა სხდომის აუდიოჩაწერა და
აუდიოჩანაწერი განადგურდებოდა ოქმის პროექტის მომზადებისთანავე. დამსწრეთა სრული
შემადგენლობა დაეთანხმა აღნიშნულს. რამდენადაც ფოტო და ვიდეოგადაღება ნებართვის
გარეშე აკრძალულია, ცენტრის წარმომადგენელმა ითხოვა ფოტოგადაღების ნებართვა ცენტრის
ვებგვერდსა და სოციალურ ქსელში გამოსაქვეყნებლად, რაზეც მიიღო დამსწრეთა თანხმობა.
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სხდომის თავმჯდომარემ საბჭოს წევრებს მიუთითა „საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის დებულების“ 45-ე მუხლის მე-7 პუნქტის მოთხოვნაზე, რომლის თანახმად,
საბჭოს წევრი უფლებამოსილი არ არის, თავი შეიკავოს ხმის მიცემისაგან.
 
ვინაიდან საბჭოს სხდომას არ ესწრებოდა საბჭოს მდივანი მაგდა ბოლოთაშვილი, საბჭოს
თავმჯდომარის დავალებით, ოქმის წარმოება დაევალა საბჭოს წევრს  ქრისტინა რზგოევა.
 
 
 
 
სხდომის თავმჯდომარემ სხდომის მონაწილეებს გააცნო დღის წესრიგი:
 
„სამოქალაქო განათლების“ ზოგადი მოდულის დამტკიცების შესახებ სსიპ - განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 7 ივნისის №532031
ბრძანების საფუძველზე, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული პროგრამების პარამეტრებში ცვლილების
შეტანის შესახებ:
 
1. შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის ავტორიზაციის შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 19
ნოემბრის N1249724 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;
2. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali academy-ის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 13 ნოემბრის N218
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;
3. სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ფაზისის’’ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 20 მარტის N41
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;
4. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ფაზისისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 7 სექტემბრის №149 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ საკითხის განხილვა;
5. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 16
სექტემბრის №178 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;
6. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთების“
საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 3 აგვისტოს N656583 გადაწყვეტილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა (ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნოჯიხევი);
7. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთების“
საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 3 აგვისტოს N656582 გადაწყვეტილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა (ქ. ფოთი);
8. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „ხის მხატვრული დამუშავების“ პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 17 ივნისის N584902 გადაწყვეტილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;
9. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთების“
საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
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დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 3 აგვისტოს N656587 გადაწყვეტილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;
10. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „ფლორისტიკის“ პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 17 ივნისის N584905 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ საკითხის განხილვა;
11. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „თმის მომსახურების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 17
ივნისის N584917 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა (ხობის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.ნოჯიხევი);
12. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „თმის მომსახურების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 04
ივნისის N524314 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა (ქ.
ფოთი).
 
 
საბჭოს თავმჯდომარემ მიმართა საბჭოს წევრებს, ცენტრის წარმომადგენლებსა და
დაინტერესებულ მხარეებს, ჰქონდათ თუ არა რამე შუამდგომლობა დღის წესრიგთან
დაკავშირებით.
 
შუამდგომლობა საბჭოს სხდომაზე წარადგინა პროფესიული განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა, ნანი დალაქიშვილმა. შუამდგომლობა ეხებოდა შპს
ბათუმის სამედიცინო აკადემიის გათბობის გამართულობასთან დაკავშირებით საკითხს. მისი
განმარტებით, მიმდინარე წლის 7 მარტის N228128 ოქმში განხილულ იქნა აღნიშნული
დაწესებულების მონიტორინგის შესახებ საკითხი და პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭომ (შემდგომში საბჭო) შუამდგომლობით მიმართა
ცენტრს, რომ ცნობად მიეწოდებინა ინფორმაცია შპს ბათუმის სამედიცინო აკადემიაში
გათბობის გამართულობასთან დაკავშირებით, ბათუმში რომელიმე წარმოების ფარგლებში
ვიზიტისას დათვალიერების შედეგად.
ნანი დალაქიშვილის განმარტებით, მიმდინარე წლის 8 აპრილს ვიზიტზე იმყოფებოდა ქ.
ბათუმში (შპს ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში) ცენტრის წარმომადგენელი ნინო
სტეფანიშვილი, პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
კოორდინატორი და პარალელურად გადაამოწმა  შპს ბათუმის სამედიცინო აკადემიაში
გათბობის საკითხი. მისი სამსახურებრივი ბარათით დასტურდება, რომ დაწესებულებაში
ორივე სართულზე (I,II) გათბობა ჩართული იყო.
საბჭომ ცნობად მიიღო წარმოდგენილი ინფორმაცია.
 
 
ამის შემდეგ, დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხები საბჭოს წინაშე წარადგინა
პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა ნანი
დალაქიშვილმა.
 
 
 
1. შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის ავტორიზაციის შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 19
ნოემბრის N1249724 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;
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2. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali academy-ის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 13 ნოემბრის N218
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

3. სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ფაზისის’’ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 20 მარტის N41
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

4. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ფაზისისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 7 სექტემბრის №149 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ საკითხის განხილვა;

5. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 16
სექტემბრის №178 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

6. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთების“
საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 3 აგვისტოს N656583 გადაწყვეტილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა (ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნოჯიხევი);

7. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთების“
საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 3 აგვისტოს N656582 გადაწყვეტილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა (ქ. ფოთი);

8. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „ხის მხატვრული დამუშავების“ პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 17 ივნისის N584902 გადაწყვეტილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;
 
9. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთების“
საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 3 აგვისტოს N656587 გადაწყვეტილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა;

10. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „ფლორისტიკის“ პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 17 ივნისის N584905 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ საკითხის განხილვა;

11. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „თმის მომსახურების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 17
ივნისის N584917 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა (ხობის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.ნოჯიხევი);
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12. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „თმის მომსახურების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 04
ივნისის N524314 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა (ქ.
ფოთი).
 
 
ნანი დალაქიშვილმა აღნიშნა, რომ 2021 წლის 7 ივნისს სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის №532031 ბრძანებით დამტკიცდა
„სამოქალაქო განათლების“ ახალი ზოგადი მოდული.
ამავე ბრძანებით, 2022 წლის 1 ივნისიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდა „პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების დამტკიცების შესახებ" ცენტრის
დირექტორის 2017 წლის 13 ოქტომბრის №656 ბრძანების დანართი №107-ის შესაბამისად
დამტკიცებული ზოგადი მოდული - „სამოქალაქო განათლება" (სარეგისტრაციო ნომერი -
0110004). ხოლო, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელ
დაწესებულებებს დაევალათ 2022 წლის 1 ივნისამდე მათი პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის/პროგრამების შესაბამისობაში მოყვანა განხორციელებულ ცვლილებებთან.
ბრძანების შესაბამისად, ახალი „სამოქალაქო განათლების“ მოდული 3 კრედიტის
მოცულობისაა, რაც ერთი კრედიტით მეტია არსებული (ძველი) მოდულის კრედიტებისგან.
აღნიშნული კი იწვევს ყველა იმ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის კრედიტების
ცვლილებას, სადაც წარმოდგენილი იყო ორ კრედიტიანი „სამოქალაქო განათლების“ მოდული.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ავტორიზაციის დებულების 53 - ე მუხლის მე-2 პუნქტის
საფუძველზე, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელმა
საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა, წარმოადგინეს ინფორმაცია და შუამდგომლობები იმის
შესახებ, რომ ცენტრის შუამდგომლობით საბჭომ შესაბამის გადაწყვეტილებებში შეიტანოს
ცვლილება. ამ ეტაპზე წარმოდგენილია 3 დაწესებულების 12 პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამაში ცვლილების განხორციელების შესახებ ინფორმირება. პროფესიული განათლების
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა შეისწავლა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და
ეთანხმება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების შუამდგომლობას. ნანი დალაქიშვილმა საბჭოს წევრებს
გააცნო თითოეული პროგრამის შეცვლილი პარამეტრები, რაც აისახა შესაბამისი
გადაწყვეტილებების ცვლილებებში.
3 დაწესებულების წარმომადგენლებმა, საბჭოს წინაშე, სათითაოდ დაადასტურეს პარამეტრების
სიზუსტე.
 
სხდომის თავმჯდომარემ საბჭოს წევრებს მიმართა, ჰქონდათ თუ არა დამატებითი კითხვები.
საბჭოს წევრებს არ ჰქონდათ დამატებითი კითხვები.
 
 
საბჭოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო
სასწავლებელი ანრის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 19 ნოემბრის N1249724
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხი.
 
 
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე: 8
წინააღმდეგი: 0
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გადაწყვეტილება:  საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობის,
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე
დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე
მუხლის შესაბამისად, ცვლილება განხორციელდეს შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო
საინჟინრო სასწავლებელი ანრის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 19 ნოემბრის N1249724
გადაწყვეტილებაში, კერძოდ,გადაწყვეტილების მეორე პუნქტით გათვალისწინებული
დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით .(დანართი 1)
 
 
 
საბჭოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali academy-ის
ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის
საბჭოს 2019 წლის 13 ნოემბრის №218 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საკითხი.
 
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე: 8
წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება:  საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობის,
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე
დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე
მუხლის შესაბამისად, ცვლილება განხორციელდეს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali
academy-ის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 13 ნოემბრის N218
გადაწყვეტილებაში,კერძოდ,გადაწყვეტილების მეორე პუნქტით გათვალისწინებული დანართი
ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით .(დანართი 2)
 
 
 
საბჭოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ფაზისის’’
ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის
საბჭოს 2018 წლის 20 მარტის N41 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხი.
 
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე: 8
წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება:  საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობის,
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე
დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე
მუხლის შესაბამისად, ცვლილება განხორციელდეს სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ფაზისის’’
ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის
საბჭოს 2018 წლის 20 მარტის N41 გადაწყვეტილებაში, კერძოდ, გადაწყვეტილების მეორე
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პუნქტით გათვალისწინებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართი
3).
 
 
 
საბჭოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ფაზისისთვის“
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 7 სექტემბრის №149
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხი.
 
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე: 8
წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება: საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობის,
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე
დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე
მუხლის შესაბამისად, ცვლილება განხორციელდეს სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი
,,ფაზისისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 7
სექტემბრის №149 გადაწყვეტილებაში, კერძოდ, გადაწყვეტილების პირველი პუნქტით
გათვალისწინებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართი 4).
 
 
 
საბჭოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“
საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 16 სექტემბრის №178 გადაწყვეტილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხი.
 
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე: 8
წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება: საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობის,
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე
დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე
მუხლის შესაბამისად, ცვლილება განხორციელდეს სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“
საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 16 სექტემბრის №178 გადაწყვეტილებაში.
კერძოდ,გადაწყვეტილების პირველი პუნქტით განსაზღვრული დანართი ჩამოყალიბდეს
თანდართული რედაქციით (დანართი 5).
 
 
 
საბჭოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „მსუბუქი
ავტომობილის ძრავის შეკეთების“ საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ
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პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 3
აგვისტოს N656583 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხი.
 
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე: 8
წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება: საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობის,
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე
დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე
მუხლის შესაბამისად, ცვლილება განხორციელდეს ხობის მუნიციპალიტეტ - სოფელ
ნოჯიხევში სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთების“
საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 3 აგვისტოს N656583 გადაწყვეტილებაში.
კერძოდ, გადაწყვეტილების პირველი პუნქტით განსაზღვრული ცხრილი ჩამოყალიბდეს
შემდეგი რედაქციით  (დანართი 6).
 
 
 
საბჭოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „მსუბუქი
ავტომობილის ძრავის შეკეთების“ საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 3
აგვისტოს N656582 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხი.
 
 
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე: 8
წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება: საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობის,
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე
დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე
მუხლის შესაბამისად, ცვლილება განხორციელდეს ქალაქ ფოთში სსიპ - კოლეჯი
„ფაზისისთვის“ „მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთების“ საგანმანათლებლო პროგრამის
დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს
2020 წლის 3 აგვისტოს N656582 გადაწყვეტილებაში. კერძოდ, გადაწყვეტილების პირველი
პუნქტით განსაზღვრული ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 7).
 
 
 
საბჭოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „ხის მხატვრული
დამუშავების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 17 ივნისის N584902
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხი.
 
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე: 8
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წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება:საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობის,
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე
დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე
მუხლის შესაბამისად, ცვლილება განხორციელდეს სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „ხის
მხატვრული დამუშავების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ  პ 
როფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 17
ივნისის N584902 გადაწყვეტილებაში,კერძოდ, გადაწყვეტილების პირველი პუნქტით
განსაზღვრული ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 8).
 
 
 
საბჭოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „მსუბუქი
ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთების“ საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 3
აგვისტოს N656587 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხი.
 
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე: 8
წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება:საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობის,
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე
დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე
მუხლის შესაბამისად, ცვლილება განხორციელდეს სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „მსუბუქი
ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთების“ საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 3
აგვისტოს N656587 გადაწყვეტილებაში, კერძოდ, გადაწყვეტილების პირველი პუნქტით
განსაზღვრული ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 9).
 
 
 
საბჭოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „ფლორისტიკის“
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 17 ივნისის N584905
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხი.
 
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე: 8
წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება:საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობის,
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე
დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე
მუხლის შესაბამისად, ცვლილება განხორციელდეს სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“
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„ფლორისტიკის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 17
ივნისის N584905 გადაწყვეტილებაში, კერძოდ, გადაწყვეტილების პირველი პუნქტით
განსაზღვრული ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 10).
 
 
 
საბჭოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ ხობის
მუნიციპალიტეტში „თმის მომსახურების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე
პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 17 ივნისის N584917
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხი.
 
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე: 8
წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება:საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობის,
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე
დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე
მუხლის შესაბამისად, ცვლილება განხორციელდეს სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „თმის
მომსახურების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა
ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 17 ივნისის N584917 გადაწყვეტილებაში.
კერძოდ, გადაწყვეტილების პირველი პუნქტით განსაზღვრული ცხრილი ჩამოყალიბდეს
შემდეგი რედაქციით (დანართი 11).
 
 
 
საბჭოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ ფოთში „თმის
მომსახურების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა
ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 04 ივნისის N524314 გადაწყვეტილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხი.
 
 
 
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე: 8
წინააღმდეგი: 0
 
გადაწყვეტილება:საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობის,
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე
დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე
მუხლის შესაბამისად, ცვლილება განხორციელდეს სსიპ - კოლეჯი „ფაზისისთვის“ „თმის
მომსახურების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა
ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
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დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 04 ივნისის N524314
გადაწყვეტილებაში.კერძოდ, გადაწყვეტილების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული
ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი 12).
 
 
 
დღის წესრიგით განსაზღვრული ყველა საკითხის განხილვის შემდეგ, საათზე სხდომა16:35  
დახურულად გამოცხადდა.
 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭო
საბჭოს თავმჯდომარე
ყუფუნია ნანა

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭო
საბჭოს მდივანი
რზგოევა ქრისტინა



 დანართი   

 

 

 

 

დანართი   

 

 

 

 

 

დანართი   

    

 

 

პროგრამის 

კოდი 

პროგრამის 

დასახელება 

 

პროგრამის 

სახე 

ეროვნული 
კვალიფიკაცი

ების ჩარჩოს 
დონე 

პროგრამის 

ხანგრძლივ

ობა  

კვირებში 

სწავლების

ენა 

მსმენელთა 

ზღვრული 

რაოდენობა 

პროგრამის 

განხორციელების 

ადგილი 

01266 მარნის 

მასპინძელი 

პროფესიული 

მომზადება 
მეოთხე 16 ქართული 10 

ქ. ბაღდათი, 

რუსთაველის 

 ქ. №112 

პროგრამის 

კოდი 

პროგრამის 

დასახელება 

 

პროგრამის 

სახე 

ეროვნული 
კვალიფიკაცი

ების ჩარჩოს 
დონე 

პროგრამის 

ხანგრძლივ

ობა  

კვირებში 

სწავლების

ენა 

მსმენელთა 

ზღვრული 

რაოდენობა 

პროგრამის 

განხორციელების 

ადგილი 

01277 მეღვინე-

დეგუსტატორი 

პროფესიული 

მომზადება 
მეხუთე 14 ქართული 10 

ქ. ბაღდათი, 

რუსთაველის 

 ქ. №112 

პროგრამის 

კოდი 

პროგრამის 

დასახელება 

 

პროგრამის 

სახე 

ეროვნული 
კვალიფიკაცი

ების ჩარჩოს 
დონე 

პროგრამის 

ხანგრძლივ

ობა  

კვირებში 

სწავლების

ენა 

მსმენელთა 

ზღვრული 

რაოდენობა 

პროგრამის 

განხორციელების 

ადგილი 

01265 მარნის 

მასპინძელი 

პროფესიული 

მომზადება 
მეოთხე 16 ქართული 12 

ქ. ამბროლაური,  

ვაჟა-ფშაველას ქ. №10 



 

 

 

 

დანართი   

    

 

 

 

დანართი   

    

 

 

 

 

 

 

პროგრამის 

კოდი 

პროგრამის 

დასახელება 

 

პროგრამის 

სახე 

ეროვნული 
კვალიფიკაცი

ების ჩარჩოს 
დონე 

პროგრამის 

ხანგრძლივობა  

კვირებში 

სწავლების 

ენა 

მსმენელთა 

ზღვრული 

რაოდენობა

პროგრამის 

განხორციელების

ადგილი 

01347 

 ენერგიის განახლებადი

წყაროების 

მოწყობილობების 

მონტაჟი (მზის 

ფოტოელექტრონული 

სისტემების მონტაჟი) 

პროფესიული 

გადამზადება 
მეოთხე 5 ქართული 10 

ქ. თბილისი, 

კახეთის 

გზატკეცილი 

№36 

პროგრამის 

კოდი 

პროგრამის 

დასახელება 

 

პროგრამის 

სახე 

ეროვნული 
კვალიფიკაციე

ბის ჩარჩოს 
დონე 

პროგრამის 

ხანგრძლივო

ბა  კვირებში 

სწავლების 

ენა 

მსმენელთა 

ზღვრული 

რაოდენობა 

პროგრამის 

განხორციელების 

ადგილი 

01289 

 ენერგიის 

განახლებადი 

წყაროების 

მოწყობილობების 

მონტაჟი (მზის 

თერმული 

სისტემების 

მონტაჟი) 

პროფესიული 

გადამზადება 
მეოთხე 5 ქართული 10 

ქ. თბილისი, 

კახეთის 

გზატკეცილი №36 



დანართი   

    

 

 

დანართი   

 

პროგრამის 

კოდი 

პროგრამის 

დასახელება 

 

პროგრამის 

სახე 

ეროვნული 
კვალიფიკაციე

ბის ჩარჩოს 
დონე 

პროგრამის 

ხანგრძლივო

ბა  კვირებში 

სწავლების 

ენა 

მსმენელთა 

ზღვრული 

რაოდენობა 

პროგრამის 

განხორციელების 

ადგილი 

01346 
ლაბორატორიული 

ჯანმრთელობა და 

უსაფრთხოება 

პროფესიული 

გადამზადება 
მეხუთე 4 ქართული 20 

ქ. ბათუმი, 

ნინოშვილის/ 

რუსთაველის  

35/32 

პროგრამის 

კოდი 

პროგრამის 

დასახელება 

 

პროგრამის 

სახე 

ეროვნული 
კვალიფიკაციე

ბის ჩარჩოს 
დონე 

პროგრამის 

ხანგრძლივო

ბა  კვირებში 

სწავლების 

ენა 

მსმენელთა 

ზღვრული 

რაოდენობა 

პროგრამის 

განხორციელების 

ადგილი 

01331 ფრანგული 

კონდიტერია 

პროფესიული 

მომზადება 
მესამე 5 ქართული 24 

ქ. თბილისი, 

ტ. შევჩენკოს ქ. №1 
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