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25/05/2022

„უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის შემუშავების, განახლებისა და
დამტკიცების, დარგობრივი საბჭოების, დარგობრივი სამუშაო ჯგუფების შექმნისა და
საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 11 ივნისის
№476/ი ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის (შემდგომში - ცენტრი)
კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 29 აპრილის №434556
სამსახურებრივი ბარათის გათვალისწინებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის
14 სექტემბრის №89/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დებულების“ მე-5 მუხლის პირველი
პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,

 
ვბრძანებ:

 
1. შეტანილ იქნეს ცვლილება „უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის
შემუშავების, განახლებისა და დამტკიცების, დარგობრივი საბჭოების, დარგობრივი სამუშაო
ჯგუფების შექმნისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ“ ცენტრის დირექტორის 2019
წლის 11 ივნისის №476/ი ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული
„უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის შემუშავების, განახლებისა და
დამტკიცების, დარგობრივი საბჭოების, დარგობრივი სამუშაო ჯგუფების შექმნისა და
საქმიანობის წესის“:
 
ა) მე-4 მუხლის:
ა.ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დარგობრივ მახასიათებელს აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
ა) თავფურცელი;
ბ) შესავალი;
გ) სწავლის სფეროს აღწერა;
დ) სწავლის შედეგები;
ე) მისანიჭებელი კვალიფიკაცია;
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ვ) სწავლება, სწავლა და შეფასება;
ზ) დამატებითი ინფორმაცია (არსებობის შემთხვევაში);
თ) დარგობრივი მახასიათებლის შემმუშავებელი ჯგუფის წევრები.“;
ა.ბ) მე-3 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) განახლებული დარგობრივი მახასიათებლის შემთხვევაში, განხორციელებული
ცვლილებების მოკლე აღწერა და ანალიზი;“;
ა.გ) მე-3 პუნქტს „ვ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ზ“ ქვეპუნქტი:
„ზ) დარგობრივი მახასიათებლის მოქმედების ვადა.“;
ა.დ) მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;
ა.ე) მე-5 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) სწავლის სფეროს ცოდნა-გაცნობიერება და უნარები (მათ შორის, ტრანსფერული უნარები),
პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა, როგორც ცოდნისა და უნარების ავტონომიურად და
პასუხისმგებლობით გამოყენება.";
ა.ვ) მე-5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 5  პუნქტი:1

„5 . მისანიჭებელ კვალიფიკაციაში აისახება:1

ა) მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ყველა შესაძლო ფორმულირებით;
ბ)განსხვავება კვალიფიკაციებს შორის და კავშირი სწავლის შედეგებთან, თუ დარგობრივი
მახასიათებელი ითვალისწინებს მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ერთზე მეტ ფორმულირებას.“;
 ა.ზ) მე-7 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-8 პუნქტი:
„8. დარგობრივი მახასიათებლის შემმუშავებელი ჯგუფის წევრებში მიეთითება სახელი, გვარი,
ორგანიზაცია/დაწესებულება, თანამდებობა.“.
 
ბ) მე-7 მუხლის:
ბ.ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ცენტრის დირექტორი უფლებამოსილია ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნას საბჭოები, სწავლის სფეროების
კლასიფიკატორით დადგენილი ვიწრო ან დეტალური სფეროების, ან დეტალურ სფეროში
შემავალი სწავლის სფეროების მიხედვით. ამასთან, საბჭოს შექმნის შესახებ ცენტრის
დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია
განისაზღვროს საბჭოს საქმიანობა სხვადასხვა დეტალური სწავლის სფეროს ფარგლებში.
საბჭოს შემადგენლობაში უნდა შედიოდნენ ვიწრო ან დეტალური სწავლის სფეროს
წარმომადგენელი/წარმომადგენლები.“;
ბ.ბ) მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ)დარგობრივი სამინისტროს/სამინისტროებისწარმომადგენელები, რომლებიც ჩართულნი
არიან შესაბამისი მიმართულებით პოლიტიკის დაგეგმვასა და განხორციელებაში;“;
ბ.გ) მე-4 პუნქტს „ზ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „თ“ ქვეპუნქტი:
„თ) შესაბამის დარგში/სფეროში მოქმედი საერთაშორისო ან/დაარასამთავრობო
ორგანიზაციები.“;
ბ.დ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. საბჭოს წევრობის კანდიდატი, რომელიც წარმოდგენილია: დარგობრივი სამინისტროდან,
დარგობრივი ასოციაციიდან, დამსაქმებელთა გაერთიანებიდან, რეგულირებადი პროფესიის
მარეგულირებელი უწყებიდან, შესაბამის სფეროში ოპერირებადი საერთაშორისო ან/და
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:
ა) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონა. ამასთან,
ვიწრო/დეტალური სფეროს სპეციფიკის გათვალისწინებით, შესაძლებელია ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონა;
ბ) შესაბამის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
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გ) საბჭოს წევრობის კანდიდატად წარდგენის დროისთვის მოქმედი თანამშრომლის სტატუსის
ქონა.“;
 
გ) მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. სამუშაო ჯგუფის წევრობის კანდიდატი, რომელიც წარმოდგენილია დარგობრივი
სამინისტროდან, დარგობრივი ასოციაციიდან, დამსაქმებელთა გაერთიანებიდან,
რეგულირებადი პროფესიის მარეგულირებელი უწყებიდან, შესაბამის სფეროში ოპერირებადი
საერთაშორისო ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან უნდა
აკმაყოფილებდეს შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:
ა) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონა. ამასთან, ვიწრო
სფეროს/დეტალური სფეროს სპეციფიკის გათვალისწინებით, შესაძლებელია ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ქონა;
ბ) შესაბამის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
გ) სამუშაო ჯგუფის კანდიდატად წარდგენის დროისთვის მოქმედი თანამშრომლის სტატუსის
ქონა.“;
 
დ) დანართი №3 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების დანართის შესაბამისად.
 
2. ბრძანებით გათვალისწინებული ცვლილებები გავრცელდეს ამ ბრძანების ძალაში შესვლის
შემდგომ ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით
დამტკიცებულ უმაღლესი განათლების დარგობრივ საბჭოებსა და მათ მიერ შემუშავებულ
უმაღლესი განათლების დარგობრივ მახასიათებლებზე.
3. დაევალოს ცენტრის ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების სამსახურს
ბრძანების დაინტერესებული პირებისათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობის
უზრუნველყოფა.
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ
საქმეთა კოლეგიაში (მის.: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №64) კანონმდებლობით
დადგენილ ვადაში და წესით.
 

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
დირექტორი
მახარაშვილი თამარ



დანართი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის დასახელება] 

[უმაღლესი განათლების საფეხურ(ებ)ი] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიღების/დამტკიცების  წელი 

 

 

 



უმაღლესი განათლების პირველი ან/და მეორე საფეხური1 

 

I. შესავალი 

შესავლის ნაწილში უნდა მიეთითოს უმაღლესი განათლების საფეხური და სწავლის სფერო, 

რომელსაც შეეხება მახასიათებელი. ასევე დოკუმენტის კონკრეტული მიზანი, რომელ(ებ)საც 

დარგობრივი მახასიათებლის შემუშავება ემსახურება. მიუთითეთ მისი გამოყენების 

შესაძლებლობები. შესავლის ნაწილში ასევე მიეთითება დარგობრივი მახასიათებლის 

მოქმედების ვადა. მოკლედ მიმოიხილეთ დოკუმენტი, აღწერეთ ის და მიუთითეთ რა საკითხებს 

მოიცავს. მიუთითეთ დარგობრივი მახასიათებლის დასახელება ინგლისურად. 

მიუთითეთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა წარმოადგენს მახასიათებლის შემუშავების ან 

განახლების საფუძველს (განახლებული მახასიათებლის შემთხვევაში მოკლედ აღწერეთ 

განხორციელებული ცვლილებები).   

 

II. სწავლის სფეროს აღწერა 

 

მოკლედ აღწერეთ სწავლის სფერო,  მისი არსი და ძირითადი მახასიათებლები; 

საგანმანათლებლო პროგრამის პროფილი და ძირითადი მახასიათებლები. აღნიშნული უნდა 

დაზუსტდეს უმაღლესი განათლების შესაბამისი დონის საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის;  

არსებობის შემთხვევაში, მიუთითეთ სწავლის სფეროები (და არა სასწავლო კურსები ან 

მოდულები), რომელსაც მოიცავს ეს სფერო ან კავშირი სხვა სფეროსთან/სფეროებთან 

(ინტერდისციპლინური სწავლის სფერო, შეიძლება მოიცავდეს რამდენიმე დეტალურ, ვიწრო 

ან/და ფართო სფეროს, ისევე როგორც მთელი რიგი სწავლის სფეროები ეფუძნება სხვა სწავლის 

სფეროებს). შესაძლებელია სფეროს/სფეროების კოდის/კოდების მითითება სწავლის სფეროების 

კლასიფიკატორის საფუძველზე (დეტალური სფეროს 4 ციფრიანი კოდი); 

რეგულირებადი პროფესიებისათვის მნიშვნელოვანია ადგილობრივი და საერთაშორისო 

პროფესიული რეგულაციებისა და დასაქმებასთან კავშირის მითითება (პროგრამაზე დაშვების 

პირობა, პროფესიაში შესვლის პირობა. მაგ.: კონკრეტული დარგის აკადემიური ხარისხი 

უმაღლესი განათლების საფეხურის მითითებით, ჯანმრთელობის მდგომარეობა (ფიზიკური და 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა), მუშაობის აღიარებული სტაჟი და ა. შ.); 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხის/კვალიფიკაციის  დასახელების მითითება ყველა შესაძლო 

ფორმულირებით.   

 

                                                           
1ქვემოთ ჩამოთვლილი პუნქტები უნდა ჩამოყალიბდეს  უმაღლესი განათლების თითოეული საფეხურის  

შემთხვევაში ცალ-ცალკე.  



 

III. სწავლის შედეგები 

დარგობრივ მახასიათებელში ჩამოყალიბებული სწავლის შედეგები უნდა ასახავდეს მოცემული 

სწავლის სფეროს ცოდნა-გაცნობიერებას და უნარებს, მათ შორის ტრანსფერულ უნარებს. 

პასუხისმგებლობისა და ავტონომიურობის, როგორც ცოდნისა და უნარების ავტონომიურად და 

პასუხისმგებლობით გამოყენების ასახვა დარგობრივ მახასიათებელში დამოკიდებულია სწავლის 

სფეროზე.  

საქართველოს კანონმდებლობით რეგულირებადი პროფესიებისთვის, ასევე საერთაშორისო 

დონეზე რეგულირებადი პროფესიებისთვის, დარგობრივ მახასიათებელში განისაზღვრება ის 

აუცილებელი სწავლის შედეგები, რომელიც მოითხოვება შესაბამისი რეგულირებადი პროფესიის 

მქონე პირს. 

 

IV. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

დოკუმენტის ამ ნაწილში აისახება დარგობრივი მახასიათებლით დაფარულ სწავლის 

სფეროში/სფეროებში მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ყველა შესაძლო ფორმულირებით.     უნდა 

აღინიშნოს განსხვავება ამ კვალიფიკაციებს  შორის და კავშირი სწავლის შედეგებთან, თუ 

დარგობრივი მახასიათებელი ითვალისწინებს მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ერთზე მეტ 

ფორმულირებას. 

 

V. სწავლება, სწავლა და შეფასება 

დოკუმენტის ამ ნაწილში აისახება სწავლება, სწავლა და შეფასების მიდგომები, ზოგადი 

სახელმძღვანელო მითითებები, რომელთა  მიზანია საგანმანათლებლო პროგრამაში სფეროსთვის 

მნიშვნელოვანი სწავლება-სწავლისა და შეფასების მეთოდების გამოყენების ხელშეწყობა, 

პროგრამის განხორციელების მრავალფეროვნებისა და ინოვაციების ჩამოყალიბების 

შესაძლებლობა. 

რეგულირებადი პროფესიებისათვის (საქართველოს კანონმდებლობითა და საერთაშორისო 

მარეგულირებლების მიერ დადგენილი რეგულაციებით) შესაძლებელია სწავლება, სწავლა და 

შეფასების კონკრეტული და რიგ შემთხვევაში სავალდებულო მეთოდების გამოყენების 

დაფიქსირება. 

 

VI. დამატებითი ინფორმაცია  

დამატებითი ინფორმაცია მიეთითება იმ შემთხვევაში თუ ინფორმაცია აზუსტებს 

ზემოაღნიშნულ პუნქტებში მოცემულ ინფორმაციას (ინფორმაცია მარეგულირებლის შესახებ, 

რეგულირებადი პროფესიის პროფესიული სტანდარტის შესახებ და ა. შ.) ან  პროგრამის 



განხორციელებასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციას. საჭიროების შემთხვევაში მიუთითეთ სხვა 

ინფორმაცია, რომელიც გამომდინარეობს პროგრამის სპეციფიკიდან, მაგრამ არ არის ასახული 

ზემოთ მითითებულ პუნქტებში. სურვილის შემთხვევაში მიუთითეთ კოდი დასაქმების 

საერთაშორისო კლასიფიკატორიდან (ISCO). 

 

VII. დარგობრივი მახასიათებლის შემმუშავებელი ჯგუფის წევრები 

 

№ სახელი, გვარი ორგანიზაცია/დაწესებულება თანამდებობა 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

...    

 




