
აქტივობის სრული ბიუჯეტი ცენტრის ბიუჯეტი დონორი

1.1.1 თანამშრომლების საქმიანობის 

შეფასების სისტემის პილოტირება

შეფასების სისტემაში ჩართულია შეფასების 

წესის თანახმად შესაფასებელი 

თანამშრომშრომლების არანაკლებ 90%

 შეფასების შედეგების ანალიზის 

დოკუმენტი
x x x x x x x x x x x x

ადამიანური რესურსების მართვის და 

საქმისწარმოების სამსახური
ცენტრის ყველა სტრუქტურული ერთეული

არსებული რესურსი, დონორი 

ორგანიზაციის ექსპერტი
ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი დონორი - საჯარო ადმინისტრირების რეფორმა (PAR)

1.1.2 ცენტრის სტრუქტურული 

ერთეულებისთვის კანონის, 

კანონქვემდებარე აქტისა და 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციული 

სამართლებრივი აქტის ინიცირებისა და 

პროექტის შემუშავების თაობაზე 

სახელმძღვანელო ინსტრუქციის მომზადება

მომზადებულია სახელმძღვანელო 

ინსტრუმენტი, რომელშიც გაწერილია 

რეკომენდაციები კანონის, კანონქვემდებარე 

აქტისა და ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის 

ინიცირებისა და პროექტის შედგენის შესახებ 

სახელმძღვანელო ინსტრუქციები x x x x x x იურიდიული სამსახური არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი

1.1.3 საგანმანათლებლო სერვისების 

განვითარების სამსახურის მოქმედი და 

მომავალი თანამშრომლებისათვის Eflow-ს 

მოხმარების ვიდეო გაკვეთილები და PDF 

სახელმძღვანელოს შექმნა 

საგანმანათლებლო სერვისების განვითარების 

სამსახურის მოქმედი და მომავალი 

თანამშრომლებისათვის მომზადებულია Eflow-

ს მოხმარების ვიდეო გაკვეთილები და PDF 

სახელმძღვანელო, რომელიც მოიცავს 

არანაკლებ 3 პროცესის გაცემისათვის საჭირო 

დეტალურ ინფორმაციას და ინსტრუქციას

შექმნილი ვიდეოგაკვეთილები და 

სახელმღძვანელო
x x x

საგანმანათლებლო სერვისების 

განვითარების სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

1.1.4 ტრენინგების ჩატარება - პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის და საჯარო ინფორმაციის 

გაცემის მიმართულებით

ჩატარებულია არანაკლებ 6 ტრენინგი 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და საჯარო 

ინფორმაციის გაცემის მიმართულებით 

ტრენინგზე თანამშრომელთა დასწრების 

ფურცელი; ტრენინგის მასალა
x x x x x x x x x x x x

საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და 

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი

პირი

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური 

სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსები

1.1.5 ცენტრში პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის მიმართულებით მარეგულირებელი 

დოკუმენტების შემუშავება

შესაბამის სამსახურებთან კოორდინაციით 

შემუშავებულია არანაკლებ 5 

მარეგულირებელი დოუმენტი

შემუშავებული მარეგულირებელი 

დოკუმენტები
x x x x x x x x x x x x

საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და 

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი

პირი

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური; პროფესიული 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური; ადრეული და 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; 

ადამიანური რესურსების მართვის და 

საქმისწაროების სამსახური; 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

1.1.6 თანამშრომელთა პროფესიული 

განვითარების მხარდაჭერის მიზნით, 

კომუნიკაციისა და კოორდინაციის 

მიმართულებით ტრენინგის ჩატარება

კომუნიკაციის და კოორდინაციის 

მიმართულებით ჩატარებულია ტრენინგი, 

რომელიც ხელს უწყობს თანამშრომელთა 

შესაძლებლობების გაძლიერებას

ტრენინგზე თანამშრომელთა დასწრების 

ფურცელი, ტრენინგმოდულები
x x x x x x x x x x x

ადამიანური რესურსების მართვის და 

საქმისწარმოების სამსახური

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური 

სამსახური, ფინანსური უზრუნველყოფის 

სამსახური

არსებული რესურსი; მოწვეული 

სპეციალისტი
ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი

არსებული 

რესურსი/დონორის 

რესურსი

შესაძლებელია დონორის მოძიება

1.1.7 უცხოეთში სასწავლო ვიზიტის 

განხორციელება, ან ონლაინკურსში 

მონაწილეობა განათლების ხარისხის  

განვითარების მიმართულებით

განხორცილებულია არანაკლებ 1 სასწავლო 

ვიზიტი/ონლაინკურსი განათლების ხარისხის 

განვითარების მიმართულებით

სასწავლო ვიზიტის ანგარიში, ან 

ონლაინკურსის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი

X X X X X X X X X X

დაგეგმვის, კვლევისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური; პროფესიული 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური; ადრეული და 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; 

კვალიფიკაციების განვითარების სამსახური

არსებული რესურსი არსებული რესურსი
შესაძლო დონორები, მათ შორის MASHAV, JICA, Open World 

Leadership Center 

1.2.1 ცენტრის მატერიალური და 

არამატერიალური აქტივების 

ინვენტარიზაციის შიდა წესის შემუშავება

ახალი სტანდარტების შესაბამისად 

შემუშავებულია დოკუმენტი, რომელიც 

მოიცავს ცენტრში ინვენტარიზაციის 

ჩატარების პროცედურებს

ბრძანებით დამტკიცებული წესი x x x x x x x x x x

შესყიდვებისა და მატერიალურ-

ტექნიკური უზრუნველყოფის 

სამსახური

ფინანსური უზრუნველყოფის სამსახური; 

იურიდიული სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

1.2.2 სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის და 

საგანგაშო სიგნალიზაციის დამონტაჟება

დამონტაჟებულია და სისტემურად 

გამართულია სახანძრო უსაფრთხოების 

სისტემა და საგანგაშო სიგნალიზაცია

შესყიდვის დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია (ხელშეკრულება და 

მიღება ჩაბარების აქტი)

x x x x x x x x

შესყიდვებისა და მატერიალურ-

ტექნიკური უზრუნველყოფის 

სამსახური

არსებული რესურსი 25,000 ლარი ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

 ამოცანა 1.3 უზრუნველყოფილია რესურსების 

რაციონალური დაგეგმვა/გამოყენება და გაზრდილია 

ცენტრის ფინანსური დამოუკიდებლობის ხარისხი

1.3.1 2024 წლის საბიუჯეტო განაცხადის 

პროექტის შედგენისას, პილოტირების 

რეჟიმში პროფესიული განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ბიუჯეტის შედგენა                              

პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის 2024 წლის 

საბიუჯეტო განაცხადის პროექტი შედგენილია 

საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების 

შესაბამისად       

პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის 2024 წლის 

ბიუჯეტის პროექტის დოკუმენტი 

x x x x x
ფინანსური უზრუნველყოფის 

სამსახური

პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი

ამოცანა 1.4: ცენტრის საქმიანობა მიმდინარეობს 

გამჭვირვალედ, დაინტერესებული მხარეებისთვის 

ხელმისაწვდომია ცენტრის საქმიანობის შესახებ 

ინფორმაცია

1.4.1 საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების ეროვნულ სტრატეგიასა და 

სამოქმედო გეგმაში და სხვა უწყებების 

სამოქმედო გეგმებში წარმოდგენილი 

აქტივობების დარუქება

მომზადებულია დოკუმენტი, რომელიც 

აღწერს საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების ეროვნული სტრატეგიის და სხვა 

უწყებების სამოქმედო გეგმებში გაწერილი 

აქტივობების შესახებ ინფორმაციას და მათი 

შესრულების ვადებს

შემუშავებული დოკუმენტი x x x x x

დაგეგმვის, კვლევისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური

არსებული რესურსი ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 

სამთავრობო უწყებები

1.5.1 ცენტრის ბიზნესპროცესების აღწერის 

გაციფრულება 

შექმნილია და ფუნქციონირებს 

ელექტრონული პორტალი, სადაც აღწერილია 

და განთავსებულია არანაკლებ 70 

ბიზნესპროცესი

ელექტრონული პორტალის ბმული; 

ბიზნესპროცესების აღწერის დოკუმენტი
x x x x x x x x x x

დაგეგმვის, კვლევისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური

ყველა სტრუქტურულ ერთეული არსებული რესურსი 134,500 ლარი 134,500 ლარი არსებული რესურსი
დონორი - USAID. 50,000 დოლარი მითითებულია ლარებში 

ეროვნული ბანკის 07.12.2022 კურსით.

1.5.2 ცენტრის საქმიანობის თვითშეფასების 

მეთოდოლოგიისა და მექანიზმების 

შემუშავება

მომზადებულია თვითშეფასების 

სახელმძღვანელო, რომელშიც 

ინტეგრირებულია CAF მეთოდოლოგია; 13 

სტრუქტურულ ერთეულში ჩატარებულია 

თვითშეფასება და შედეგების 

გათვალისწინებით, განხორციელებულია 

არანაკლებ 13 განვითარების პროექტი ყველა 

სტრუქტურულ ერთეულში

შემუშავებული პროექტები x x x x x x x x x x x x

დაგეგმვის, კვლევისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური

ყველა სტრუქტურულ ერთეული არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

1.5.3 შიდა აუდიტის 

ხარისხის შეფასების სისტემის დანერგვა 

შიდა აუდიტის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან 

თავსებადობის/შესაბამისობის მიზნით

დანერგილია ცენტრის შიდა აუდიტის 

სამსახურის ხარისხის შეფასების სისტემა, 

რომელიც უზრუნველყოფს სისტემის შიდა 

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებსა და 

სამინისტროს შიდა აუდიტის პოლიტიკასთან 

თავსებადობას 

შემუშავებულია ანალიზის 

დოკუმენტი/ანგარიში შიდა აუდიტის 

სამსახურის ხარისხის შეფასების სისტემის 

თაობაზე

x x x x x x x x x შიდა აუდიტის სამსახაური
დაგეგმვის, კვლევის და საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

აღნიშნული აქტივობა ხელს შეუწყობს შიდა აუდიტის 

სამსახურის ინსტიტუციურ განვითარებას,  აქტივობის 

განხორციელებისას გათვალისწინებული იქნება შიდა აუდიტის 

დეპარტამენტის ხარისხის გარე შეფასების 2019 წლის შედეგები, 

ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების პროგრამა და 

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები

1.6.1 განათლების ხარისხის განვითარების 

მიმართულებით, პოლიტიკის ნარკვევების 

(policy briefs) შემუშავება

შემუშავებულია პოლიტიკის არანაკლებ 3 

ნარკვევი
პოლიტიკის დოკუმენტები x x x x x x x x

დაგეგმვის, კვლევისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური; პროფესიული 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური; ადრეული და 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

1.6.2 პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

დებულებისა და სტანდარტების ცვლილების 

ინიცირება საკანონმდებლო ცვლილებებისა 

და არსებული გამოცდილების/პრაქტიკის 

ანალიზზე დაყრდნობით

 პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

დებულებასა და სტანდარტებში 

ინიცირებულია ცვლილებების პროექტი

ინიცირებული ცვლილებების დოკუმენტი x x x
პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
იურიდიული სამსახური არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

ამოცანა 1.5: ცენტრში დანერგილია საერთაშორისო 

პრაქტიკის შესაბამისი შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სისტემა

ამოცანა 1.6: ცენტრის მიერ მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილებები მიიღება დაინტერესებული 

მხარეების ჩართულობით, გადაწყვეტილების მიღების 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრინციპის 

გამოყენებით

ამოცანა 1.2: ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, 

პროგრამული უზრუნველყოფა და მართვის პოლიტიკა 

შეესაბამება კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს 

და ორიენტირებულია ცენტრის განვითარებასა და 

ეფექტურ მუშაობაზე

სტრატეგიული მიზანი ამოცანა

სტრატეგიული მიზანი № 1: ცენტრის 

ორგანიზაციული მოწყობით, 

რესურსებითა და მიმდინარე 

პროცესებით უზრუნველყოფილია მისი 

ინსტიტუციური მდგრადობა და 

მუშაობის ეფექტურობა

ამოცანა 1.1: უზრუნველყოფილია ცენტრის 

საჭიროებებზე მორგებული ორგანიზაციული მოწყობა 

და მისი ინსტიტუციური განვითარების შესაძლებლობა

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2021-2025 წლების სტრატეგიის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა

მატერიალური რესურსი შენიშვნა

ფინანსური რესურსი

განხორციელების პერიოდი
პასუხისმგებელი სტრუქტურული 

ერთეული/უფლებამოსილი პირი

დამხმარე სტრუქტურული 

ერთეული/უფლებამოსილი პირი
ადამიანური რესურსიმტკიცებულებააქტივობა ინდიკატორი



1.7.1 შეხვედრების ციკლი ადრეული და 

სკოლამდელი განათლების 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

პროცესით დაინტერესებულ და საჯარო 

სკოლების ავტორიზაციის პროცესით 

დაინტერესებულ პირებთან

დაინტერესებულ მხარეებთან ჩატარებულია 

შეხვედრები ადრეული და სკოლამდელი 

განათლების დაწესებულებებისა და საჯარო 

სკოლების ავტორიზაციის პროცესებთან 

დაკავშირებით - არანაკლებ 7 შეხვედრა

შეხვედრის მასალები; დასწრების

ფურცლები; შეხვედრების შესახებ

გამოქვეყნებული ინფორმაცია

X X X X
საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; 

ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

არსებული რესურსები ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

1.7.2 შეხვედრების ციკლი განათლების 

საკითხებით დაინტერესებულ პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

სტუდენტებთან 

ჩატარებულია შეხვედრების ციკლი, 

განათლების საკითხებით დაინტერესებულ 

სტუდენტებთან, რომლებიც გაეცნენ ცენტრის 

საქმიანობას, მიღწევებს, მიმდინარე და 

სამომავლო პროექტებს, როგორც 

ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე - 

არანაკლებ 3 შეხვედრა

შეხვედრის მასალები; შეხვედრების 

შესახებ გამოქვეყნებული ინფორმაცია
X X X

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო

პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური; შესყიდვებისა 

და მატერიალურ ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური

არსებული რესურსები ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

1.7.3 განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია 

კონფერენციის მონაწილეები გაეცნენ 

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების, ზოგადსაგანმანათლებლო, 

პროფესიული და უმაღლესი განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის 

განვითარების კუთხით მიღწევებს და 

გამოწვევებს

 შეხვედრის მასალები;  შეხვედრების 

შესახებ გამოქვეყნებული ინფორმაცია
X

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური; პროფესიული 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური; ადრეული და 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

არსებული რესურსები ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

ამოცანა 2.1: ცენტრი ინარჩუნებს უმაღლესი განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოების 

საერთაშორისო და ევროპული ქსელების წევრობას და 

თანამშრომლობს ხარისხის უზრუნველყოფის სხვა 

სააგენტოებთან

2.1.1 ENQA-ს და EQAR-ს წევრობისათვის 

თვითშეფასების მომზადება

მომზადებულია თვითშეფასების ანგარიში 

სამუშაო ჯგუფის მიერ და წარდგენილია 

ცენტრის მენეჯმენტთან;  თვითშეფასება 

გაზიარებულია ENQA-ს და EQAR-სთვის

ENQA-ს თვითშეფასების ანგარიშის 

სამუშაო ჯგუფის დამტკიცების ბრძანება, 

თვითშეფასების ანგარიშის დოკუმენტი;  

წარდგენილი დოკუმენტაცია ENQA-ს და 

EQAR-სთვის

X X X X

დირექტორის ბრძანებით 

დამტკიცებული სამუშაო ჯგუფი

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური; დაგეგმვის, 

კვლევისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახური; შესყიდვებისა 

და მატერიალურ ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური; ფინანსური 

უზრუნველყოფის სამსახური;

კვალიფიკაციების განვითარების სამსახური,

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

ამოცანა 2.2: ცენტრი, საკუთარი კომპეტენციის 

ფარგლებში, უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების 

სისტემის ბოლონიის პროცესის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის კოორდინაციას 

2.2.1 მიკროკრედიტების დანერგვისა და 

აღიარების მიმართულებით საკანონმდებლო 

ბაზის განვითარების მიზნით თემატური 

ანალიზის განხორციელება

 შემუშავებულია თემატური ანალიზი, 

რომელშიც იდენტიფიცირებულია ძირითადი 

საკანონმდებლო საჭიროებები 

მიკროკრედიტების დანერგვის 

საკანონმდებლო ბაზის განვითარებისთვის

თემატური ანალიზის დოკუმენტი X X X X X X X X X
კვალიფიკაციების განვითარების 

სამსახური

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური, იურიდიული 

სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; ააიპ 

პროფესიული უნარების სააგენტო

ამოცანა 2.3: ცენტრი პროფესიული განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის დანერგვის დროს 

ითვალისწინებს საუკეთესო ევროპულ გამოცდილებას

2.3.1 პროფესიული განათლების ხარისხის 

შეფასება   ევროპული ქსელის (EQAVET) 

ინდიკატორების გამოყენებით

განხორციელებულია შეფასება EQAVET-ის 

არანაკლებ 2 ახალი ინდიკატორის მიხედვით 

და მომზადებულია შესაბამისი 

რეკომენდაციები

შეფასების დოკუმენტი X X X X X X X X X
პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

დაგეგმვის, კვლევის და საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

2.4.1 ENQA-ს ფორუმის ორგანიზება

ჩატარებულია ENQA-ს ფორუმი, სადაც ყველა 

ჩართული მხარისთვის გაზიარებულია 

ინფორმაცია

მიღება-ჩაბარების დამადატურებელი 

დოკუმენტები, ფორუმის მასალა (დღის 

წესრიგი და დასწრების ფურცელი)

X X X X

დაგეგმვის, კვლევისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური

უმაღლესი განათლების ხარისხის

უზრუნველყოფის სამსახური, შესყიდვებისა 

და მატერიალურ ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური, ფინანსური 

უზრუნველყოფის

სამსახური

არსებული რესურსი 128,240 ლარი 100,000 ლარი 28,240 ლარი არსებული რესურსი

ENQA-ს ფინანსები - 10,000 ევრო, 10,000 ევრო მითითებულია 

ლარებში ერ. ბანკის 07.12.2022 კურსით. დაახლოებით 100,000 

ლარი - ცენტრის ბიუჯეტი.

2.4.2 ბოლონიის სამუშაო ჯგუფების 

ფარგლებში, ცენტრის ცნობადობის ამაღლება

ცენტრის წარმომადგენლების მიერ, ბოლონიის 

სამუშაო ჯგუფების ფარგლებში წარდგენილია 

არანაკლებ 5 პრეზენტაცია/მოხსენება 

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

განვითარების საკითხებზე 

პრეზენტაციის მასალები, ბოლონიის 

სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობის 

ამსახველი დოკუმენტაცია

X X X X X X X X X X X X

დაგეგმვის, კვლევისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური

უმაღლეს განათლების ხარისხის

უზრუნველყოფის სამსახური, 

კვალიფიკაციების განვითარების სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

2.4.3 საქართველოში ბოლონიის პროცესის 

კვალიფიკაციების განვითარების ექსპერტთა 

ჯგუფის (TPG A on QF) მე-6 შეხვედრის 

ორგანიზება

ჩატარებულია TPG A on QF მე-6 სამუშაო 

შეხვედრა, დაგეგმილია 2024 წლის მე-7 

შეხვედრა

შეხვედრის დღის წესრიგი, მონაწილეთა 

სია, შეხვედრის ოქმი, პრეზენტაციები 
X X X X X X

კვალიფიკაციების განვითარების 

სამსახური, კოორდინატორი 
დონორი დონორი დონორი

აქტივობები დაფინანსებულია Erasmus+ მიერ, QUATRA-TPG A – 

“კვალიფიკაციების ჩარჩო ნდობის, გამჭვირვალობისა და 

მრავალფეროვნებისთვის - TPG A” პროექტის ფარგლებში.  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2.5.1 ეროვნული კვალიფიკაციების  

ელექტრონული რეესტრის შემუშავებისთვის 

რეესტრის არსებული კონცეფციის 

გაუმჯობესება და რეესტრის ტექნიკური 

დავალების შემუშავება 

გაუმჯობესებულია რეესტრის არსებული 

კონცეფცია, შემუშავებულია რეესტრის 

ტექნიკური დავალება, რომელიც მოიცავს 

რეესტრის ბიზნესპროცესებსა და ფუნქციებს   

კვალიფიკაციების ელექტრონული 

რეესტრის კონცეფციის დოკუმენტი; 

კვალიფიკაციების ელექტრონული 

რეესტრის ტექნიკური დავალების 

დოკუმენტი

X X X X X X X X X X X X
კვალიფიკაციების განვითარების 

სამსახური   
იურიდიული  სამსახური

დონორი ორგანიზაცია/ები 

ან ქვეპროგრამა 

დონორი ორგანიზაცია/ები 

ან ქვეპროგრამა 

დონორი ორგანიზაცია/ები 

ან ქვეპროგრამა 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, დონორი 

ორგანიზაცია/ქვეპროგრამა. 

2.5.2 ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს 

რეფერენსირების სამოქმედო გეგმის 

იმპლემენტაციის მიზნით   

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით 

ზოგადი და პროფესიული განათლების 

საფეხურებზე არაფორმალური განათლების 

არსებული სისტემის ანალიზისა და 

შეფასების პროცესების კოორდინირება

შემუშავებულია ანალიზისა და შეფასების 

დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს ზოგადი და 

პროფესიული განათლების საფეხურზე 

არაფორმალური განათლების არსებული 

სისტემის აღწერას

ზოგადი და პროფესიული განათლების 

საფეხურზე არაფორმალური განათლების  

არსებული სისტემის ანალიზის 

დოკუმენტი

X X X X X X
კვალიფიკაციების განვითარების 

სამსახური

ზოგადი განათლების  ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური პროფესიული 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური, იურიდიული  სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

დამატებით პროფესიული განათლების ქვესისტემის ანალიზისა 

და შეფასების პროცესში ჩაერთვება  ააიპ პროფესიული უნარების 

სააგენტო.  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო. ცენტრის  კვალიფიკაციების განვითარების 

სამსახური კოორდინირებას უწევს შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის 

საქმიანობასა და ანალიზისა და შეფასების დოკუმენტის 

შემუშავებას.

2.5.3  საქართველოს ეროვნული 

კვალიფიკაციების ჩარჩოს რეფერენსირების 

და  თვითსერტიფიცირების სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების ხელშეწყობა

 არანაკლებ 10 ქვეყნის მონაწილეობით, 

საქართველოში ჩატარებულია გამოცდილების 

გაზიარების ღონისძიება (PLA). 

შემუშავებულია ეროვნული კვალიფიკაციების 

ჩარჩოს თვითსერტიფიცრების 

სახელმძღვანელო დოკუმენტი

საქართველოში ჩატარებული 

თვითსერტიფიცრების თემაზე PLA დღის 

წესრიგი, პრეზენტაციები, ანგარიში, 

მონაწილეთა სია;   სახელმძღვანელო 

დოკუმენტი

X X X X X X X X X X X X
კვალიფიკაციების განვითარების 

სამსახური
დონორი არსებული რესურსი

აქტივობები დაფინანსებულია Erasmus+ მიერ, QUATRA-TPG A – 

“კვალიფიკაციების ჩარჩო ნდობის, გამჭვირვალობისა და 

მრავალფეროვნებისთვის - TPG A” პროექტის ფარგლებში. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 

ბოლონიის პროცესის კოორდინატორი ცენტრში

ამოცანა 2.6: ცენტრი უზრუნველყოფს სწავლის 

სფეროების კლასიფიკატორის

დაახლოებას - „განათლების საერთაშორისო

სტანდარტული კლასიფიკაციის“ და

„განათლებისა და ტრენინგის სფეროების

დეტალური აღწერის“ დოკუმენტებთან

2.6.1 უმაღლესი განათლების დარგობრივი 

მახასიათებლების შემუშავება/განახლება   

შემუშავებულია/განახლებულია უმაღლესი 

განათლების არანაკლებ 4 დარგობრივი 

მახასიათებელი, აქედან არანაკლებ ერთი 

დარგობრივი მახასიათებელი შემუშავებულია 

ევროდირექტივით გათვალისწინებულ 

რეგულირებად სწავლის სფეროში

უმაღლესი განათლების  დარგობრივი 

მახასიათებლის დამტკიცებული 

დოკუმენტები

X X X X X X X X X X X X
კვალიფიკაციების განვითარების 

სამსახური
იურიდიული  სამსახური არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

უმაღლესი განათლების  დარგობრივი სამუშაო ჯგუფები, 

უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოები

3.1.1 ცენტრის მიერ გაწეული სერვისების 

გადახდის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით 

კონცეფციის შემუშავება

შემუშავებულია კონცეფცია, რომელშიც 

აღწერილია გადახდის ახალი 

შესაძლებლობები და წარმოდგენილია 

დანერგვის გზები

შემუშავებული კონცეფციის დოკუმენტი X X X X
ფინანსური უზრუნველყოფის 

სამმართველო/ სამმართველო

საგანმანათლებლო სერვისების განვითარების 

სამსახური; ადამიანური რესურსების 

მართვის და საქმისწარმოების სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

3.1.2 ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისთვის უცხოეთში სწავლის 

პერიოდში მიღებული ზოგადი განათლების 

აღიარების სახელმძღვანელო ინსტრუქციის 

შექმნა

სახელმძღვანელო მოიცავს პროცედურის 

განსახორციელებლად საჭირო დეტალურ 

ინფორმაციას და ინსტრუქციას, ასევე   

ინფორმაციას პრაქტიკაში არანაკლებ 10   

ყველაზე ხშირად შეხვედრილი ქვეყნის 

საგანმანათლებლო და შეფასების სისტემის 

შესახებ

 სახელმძღვანელო ინსტრუქცია X X X საგანმანათლებლო სერვისების 

განვითარების სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

3.1.3 საერთაშორისო პრაქტიკების ანალიზის 

ჩატარება ავტომატური აღიარების 

პრინციპების შესახებ

შემუშავებულია ანალიზის დოკუმენტი, 

რომელიც მოიცავს "Enic-Naric"-ის არანაკლებ 5 

წევრი ქვეყნის გამოცდილების შესახებ 

ინფორმაციას

საერთაშორისო პრაქტიკების ანალიზის 

დოკუმენტი
X X საგანმანათლებლო სერვისების 

განვითარების სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

3.1.4 საერთაშორისო პრაქტიკების ანალიზის 

ჩატარება თემაზე - "აღიარების პროცედურის 

მსგავსება და განსხვავება სწავლის 

გაგრძელების, ან დასაქმების მიზნებისათვის 

(რეგულირებადი პროფესიები)" 

შემუშავებულია ანალიზის დოკუმენტი, 

რომელიც მოიცავს "Enic-Naric"-ის არანაკლებ 5 

წევრი ქვეყნის გამოცდილების შესახებ 

ინფორმაციას

საერთაშორისო პრაქტიკების ანალიზის 

დოკუმენტი
X X საგანმანათლებლო სერვისების 

განვითარების სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

3.1.5 საერთაშორისო პრაქტიკების ანალიზის 

ჩატარება თემაზე "დისტანციური ფორმით 

მიღებული უმაღლესი განათლების 

აღიარებაზე, მათ შორის ხარისხის 

უზრუნველყოფის კონტექსტში"

შემუშავებულია ანალიზის დოკუმენტი, 

რომელიც მოიცავს "Enic-Naric"-ის არანაკლებ 5 

წევრი ქვეყნის გამოცდილების შესახებ 

ინფორმაციას

საერთაშორისო პრაქტიკების ანალიზის 

დოკუმენტი
X X საგანმანათლებლო სერვისების 

განვითარების სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

სტრატეგიული მიზანი № 2: 

საქართველოს განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემის ევროპულ 

და საერთაშორისო

სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით, 

ცენტრი აქტიურად იყენებს საუკეთესო 

საერთაშორისო გამოცდილებას 

ამოცანა 1.7: ცენტრს გააჩნია საზოგადოებაში მაღალი 

ცნობადობა და დადებითი იმიჯი

სტრატეგიული მიზანი № 1: ცენტრის 

ორგანიზაციული მოწყობით, 

რესურსებითა და მიმდინარე 

პროცესებით უზრუნველყოფილია მისი 

ინსტიტუციური მდგრადობა და 

მუშაობის ეფექტურობა

ამოცანა 2.4: ცენტრი ხელს უწყობს ქართული 

საგანმანათლებლო სისტემის დადებითად წარმოჩენას 

საერთაშორისო ასპარეზზე

ამოცანა 2.5: ცენტრი უზრუნველყოფს ეროვნული 

კვალიფიკაციების ჩარჩოს თავსებადობას უმაღლესი 

განათლების ევროპული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და 

მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის ევროპული 

კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან

ამოცანა 3.1: ცენტრის მიერ შეთავაზებული 

საგანმანათლებლო სერვისები შინაარსობრივად და 

პროცედურულად გამართულია

სტრატეგიული მიზანი № 3: ცენტრის 

მიერ გაწეული სერვისები 

განვითარებული, მოქნილი, ადვილად 

ხელმისაწვდომი და მომხმარებელზე 

ორიენტირებულია



3.1.6 საგანმანათლებლო სერვისების 

განვითარების სამსახურის კომპეტენციას 

მიკუთვნებული სერვისების შესახებ 

სახელმძღვანელო ინსტრუქციის შექმნა, 

სერვისი გაცემაში ჩართული ცენტრის 

სხვადასხვა სამსახურების 

თანამშრომლებისათვის (ადამიანური 

რესურსების მართვის და საქმისწარმოების 

სამსახური; საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის და საორგანიზაციო 

სამმართველო) 

შემუშავებულია დოკუმენტი, რომელიც 

მოიცავს   ყველაზე ხშირად გაცემადი 

სერვისის (არანაკლებ 5) შესახებ დეტალურ 

ინფორმაციას, რომელიც მიეწოდება 

მოქალაქეს სხვადასხვა საკომუნიკაციო 

არხების საშუალებით

სახელმძღვანელო ინსტრუქცია X X X საგანმანათლებლო სერვისების 

განვითარების სამსახური

შიდა აუდიტის სამსახური; ადამიანური 

რესურსების მართვის და საქმისწარმოების 

სამსახური; საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის და საორგანიზაციო 

სამმართველო

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

ამოცანა 3.2: გამარტივებული საქმისწარმოების 

ადმინისტრაციული პროცედურების შედეგად 

გაუმჯობესებულია ცენტრის სერვისების მიწოდების 

ხარისხი

3.2.1 მომხმარებელთა კმაყოფილების 

კვლევის განხორციელება

ჩატარებულია მომხმარებელთა კმაყოფილების 

შეფასება არანაკლებ 5 სერვისის 

მიმართულებით 

კვლევის დოკუმენტი X X X X X X X

დაგეგმვის, კვლევისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური; პროფესიული 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური; ადრეული და 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

კვალიფიკაციების განვითარების

სამსახური, საგანმანათლებლო სერვისების

განვითარების სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

ამოცანა 3.3: საგანმანათლებლო დაწესებულებები 

იღებენ მათ საჭიროებებზე მორგებულ ცენტრის 

მხარდამჭერ სერვისებს

3.3.1 პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

სტანდარტებისა და პროცედურების ანალიზი 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის სტანდარტებთან და 

პროცედურებთან მიმართებით

ანალიზის დოკუმენტი ადგენს თავსებადობას 

პროფესიული განათლებისა და ზოგადი 

განათლების საფეხურზე საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

სტანდარტებსა და პროცედურებთან 

დაკავშირებით

ანალიზის დოკუმენტი X X X
პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური; დაგეგმვის, 

კვლევის და საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული რესურსი ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

3.4.1 საჯარო მოხელის პროფესიული 

განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის 

თვითშეფასების ანგარიშების შესწავლა და 

ანალიზი

გაანალიზებულია აკრედიტაციის პირობების 

შემოწმების მიზნით წარმოდგენილი 

პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული 

განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის 

თვითშეფასების ანგარიშები და შედეგები 

წარდგენილია ცენტრის დირექტორთან

შეფასებისა და ანალიზის დოკუმენტი X X X X

საჯარო მოხელის პროფესიული 

განვითარების

პროგრამების აკრედიტაციის პროცესის

ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი

პირი

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

3.4.2 სისტემურ დონეზე გამოვლენილი 

საჭიროებების მიმართულებით 

ტრენინგებისა და საინფორმაციო 

შეხვედრების ჩატარება დაწესებულებების / 

ექსპერტების შესაძლებლობების გაძლიერება

აკრედიტაციის სტანდარტებთან და 

პროცედურებთან დაკავშირებით 

ჩატარებულია 

საინფორმაციო/საკონსულტაციო 

შეხვედრები/ტრენინგები ექსპერტებთან/ 

დაწესებულებების წარმომადგენლებთან

ტრენინგის მასალები/დასწრების

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია
X X X X X X X X X X

საჯარო მოხელის პროფესიული 

განვითარების

პროგრამების აკრედიტაციის პროცესის

ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი

პირი

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

3.4.3 პროფესიული საჯარო მოხელის 

პროფესიული განვითარების პროგრამების 

აკრედიტაციის საბჭოს შესაძლებლობების 

გაძლიერება

ჩატარებულია 

საინფორმაციო/საკონსულტაციო 

შეხვედრები/ტრენინგები პროფესიული 

საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების 

პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 

შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით, რაც 

ხელს უწყობს ერთნაირი მიდგომების 

დანერგვასა და სტანდარტების ერთნაირად 

აღქმას

ტრენინგის მასალები/დასწრების

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია
X X X X

 საჯარო მოხელის პროფესიული 

განვითარების

პროგრამების აკრედიტაციის პროცესის

ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი

პირი

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

განახლებული სისტემის დანერგვა

ავტორიზებულია არანაკლებ 300 საჯარო 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება

ავტორიზაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილებები
X X X X X X X X X X X X

ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი დონორი არსებული რესურსი დონორი - World Bank

4.1.2 ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების შესაძლებლობების 

გაძლიერება ავტორიზაციის განახლებული 

სტანდარტებისა და პროცედურების 

შესაბამისად

განახლებული რეგულაციების შესაბამისად 

მომზადებულია მეთოდოლოგიური 

გზამკვლევები და ჩატარებულია 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

წარმომადგენლებისთვის ტრენინგები / 

მხარდაჭერის ღონისძიებები

მეთოდოლოგიური გზამკვლევები, 

ტრენინგის მასალები, დასწრების 

ფურცლები, მხარდაჭერის ღონისძიებების 

ამსახველი დოკუმენტაცია

X X X X X X X X X X X X
ქვეპროგრამა ზოგადი განათლების 

მხარდაჭერის მიმართულებით

ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი

4.1.3 ეროვნული უმცირესობების ენებზე 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

თვითშეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება  

აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე 

თარგმნილია თვითშეფასების ელექტრონული 

პლატფორმა  

შემუშავებული ინსტრუმენტი 

(თვითშეფასების პლატფორმის ვერსია 

აზერბაიჯანულ და სომხურ ენაზე)

X X X X X X
ქვეპროგრამა ზოგადი განათლების 

მხარდაჭერის მიმართულებით

ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
მოწვეული მოწვეული ქვეპროგრამა ქვეპროგრამა არსებული რესურსი დონორი - World Bank

4.1.4 საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 2023 წელს 

განხორციელებული ავტორიზაციის 

ადმინისტრაციული წარმოებების ანალიზი

განხორციელებულია ანალიზი საჯარო 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

2023 წელს განხორციელებული ავტორიზაციის 

ადმინისტრაციული წარმოებების ფარგლებში 

დაფიქსირებული ძირითადი მიგენებების 

გამოსავლენად

ანალიზის დოკუმენტი X X X
ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

დაგეგმვის, კვლევის და საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

4.1.5 ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 

წევრების შესაძლებლობების გაძლიერება

ჩატარებულია 

საინფორმაციო/საკონსულტაციო 

შეხვედრა/ტრენინგ(ებ)ი საბჭოს წევრებთან 

საბჭოს საქმიანობის სპეციფიკასთან, 

ავტორიზაციის განახლებულ სტანდარტებთან 

და რეგულაციებთან დაკავშირებით

პრეზენტაციის მასალები, დამსწრეთა სია X X X
ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ქვეპროგრამა არსებული რესურსი

4.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

ექსპერტთა კორპუსის ფორმირება

ცენტრის დირექტორის ბრძანებით, 

დამტკიცებულია ექსპერტთა კორპუსის 

შემადგენლობა, რომელშიც 

გათვალისწინებულია ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და საგნობრივი 

ექსპერტები

ცენტრის დირექტორის ბრძანება X X X
ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

4.2.2 ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

ექსპერტების შესაძლებლობების გაძლიერება  

ავტორიზაციის განახლებული 

სტანდარტებისა და პროცედურების 

შესაბამისად

მომზადებულია მეთოდოლოგიური 

გზამკვლევები და ჩატარებულია 

ექსპერტებისთვის ტრენინგები / მხარდაჭერის 

ღონისძიებები განახლებული რეგულაციების 

შესაბამისად

მეთოდოლოგიური გზამკვლევები, 

ტრენინგის მასალები, დასწრების 

ფურცლები, მხარდაჭერის ღონისძიებების 

ამსახველი დოკუმენტაცია

X X X X X X X X X X X X
ქვეპროგრამა ზოგადი განათლების 

მხარდაჭერის მიმართულებით

ზოგადი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი მოწვეული ქვეპროგრამა არსებული რესურსი

5.1.1  ხარისხის უზრუნველყოფის 

მიმართულებით პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

განმახორციელებელი დაწესებულებების 

შესაძლებლობების გაძლიერება

განხორციელებულია  შესაძლებლობების  

გაძლიერების ღონისძიებები არანაკლებ 50 

დაწესებულებისთვის ხარისხის 

უზრუნველყოფის მიმართულებით, რაც ხელს 

უწყობს დაწესებულებების ავტორიზაციის 

სტანდარტებთან შესაბამისობასა და 

სტანდარტების ერთნაირად აღქმას 

ტრენინგის მასალები/დასწრების 

ფურცლები/ბროშურები/ჰენდაუთები
X X X X X X

პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

5.1.2 პროფესიული 

მომზადების/პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების განმახორციელებელი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების/იურიდიული პირების 

შესაძლებლობების გაძლიერება ხარისხის 

უზრუნველყოფის მიმართულებით 

განხორციელებულია შესაძლებლობების  

გაძლიერების ღონისძიებები არანაკლებ 30 

დაწესებულებისთვის ხარისხის 

უზრუნველყოფის მიმართულებით, რაც ხელს 

უწყობს სტანდარტების ერთნაირად აღქმას 

ტრენინგის  მასალები/დასწრების 

ფურცლები/ბროშურები/ჰენდაუთები
X X X X X X

პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

5.1.3 პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 

შესაძლებლობების გაძლიერება

ჩატარებულია ტრენინგი/საინფორმაციო 

შეხვედრა პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 

შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით, რაც 

ხელს უწყობს ერთნაირი მიდგომების 

დანერგვასა და სტანდარტების ერთნაირად 

აღქმას

ტრენინგის მასალები/დასწრების 

ფურცლები
X X X

პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი 12,660 ლარი ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი ტრენინგი განკუთვნილია საბჭოს ახალი შემადგენლობისათვის

5.1.4 პროფესიული 

მომზადების/პროფესიული გადამზადების 

პროგრამის განხორციელების უფლების 

მიმნიჭებელი საბჭოს შესაძლებლობების 

გაძლიერება

ჩატარებულია ტრენინგი/საინფორმაციო 

შეხვედრა/ვორქშოპი პროფესიული 

მომზადების/პროფესიული გადამზადების 

პროგრამის განხორციელების უფლების 

მიმნიჭებელი საბჭოს საქმიანობის ერთწლიანი 

ფუნქციონირებიდან გამომდინარე, რაც ხელს 

უწყობს საბჭოს საქმიანობაში ერთნაირი 

მიდგომების დანერგვასა და სტანდარტების 

ერთნაირად აღქმას

ტრენინგის მასალები/დასწრების 

ფურცლები
X X X

პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

2022 წლის მეოთხე კვარტალში დამტკიცდება საბჭოს ახალი 

შემადგენლობა, რომელთაც დამტკიცებისთანავე ჩაუტარდებათ 

ტრენინგი

ამოცანა 5.1: პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის, ასევე პროფესიული 

მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების განხორციელების უფლების 

დადასტურების ან/და უფლების მოპოვების 

სტანდარტები და არსებული პრაქტიკა უზრუნველყოფს 

პროცესის გამჭვირვალობას, სანდოობას და მასში კერძო 

სექტორის ჩართულობას

სტრატეგიული მიზანი № 5: მოქმედებს 

პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის საუკეთესო, ევროპულ 

გამოცდილებაზე დაფუძნებული, 

სისტემა, რომელიც 

უზრუნველყოფს/ხელს უწყობს 

პროფესიული განათლების სფეროში 

საქართველოში გაცემული 

კვალიფიკაციებისადმი ნდობას სწავლის 

გაგრძელების ან/და ეროვნულ და 

საერთაშორისო შრომის ბაზარზე 

დასაქმების მიზნებისათვის

ამოცანა 3.1: ცენტრის მიერ შეთავაზებული 

საგანმანათლებლო სერვისები შინაარსობრივად და 

პროცედურულად გამართულია

ამოცანა 4.2: ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ხარისხის გარე უზრუნველყოფის 

პროცესში ჩართულნი არიან მაღალი კვალიფიკაციის 

მქონე ექსპერტები

სტრატეგიული მიზანი № 4: დანერგილია 

ზოგადი განათლების სპეციფიკაზე 

მორგებული ხარისხის უზრუნველყოფის 

ეფექტური მექანიზმები, რომლებიც 

ითვალისწინებს ეროვნულ 

თავისებურებებს, საუკეთესო უცხოურ 

პრაქტიკას და საგანმანათლებლო 

სერვისების ხელმისაწვდომობის 

თანამედროვე გამოწვევებს

ამოცანა 4.1: ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტები და 

ხარისხის უზრუნველყოფის პროცედურები ხელს 

უწყობს ავტორიზაციის პროცესის გამჭვირვალობას და 

ზრდის საქართველოში მიღებული ზოგადი 

განათლებისადმი სანდოობას

ამოცანა 3.4: საჯარო მოხელის პროფესიული 

განვითარების პროგრამის აკრედიტაციის 

პროცედურებისა და სტანდარტების გამჭირვალობა და 

სანდოობა უზრუნველყოფილია

სტრატეგიული მიზანი № 3: ცენტრის 

მიერ გაწეული სერვისები 

განვითარებული, მოქნილი, ადვილად 

ხელმისაწვდომი და მომხმარებელზე 

ორიენტირებულია



5.1.5  პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განმახორციელებელი 

დაწესებულებების შესაძლებლობების 

გაძლიერება სახელმწიფო ენაში მომზადების 

პროგრამის განხორციელების  ხარისხის 

უზრუნველყოფის მიმართულებით 

განხორციელებულია  შესაძლებლობების  

გაძლიერების ღონისძიებები არანაკლებ 50 

დაწესებულებისთვის სახელმწიფო ენაში 

მომზადების პროგრამის განხორციელების  

ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით

ტრენინგის მასალები/დასწრების 

ფურცლები/ბროშურები/ჰენდაუთები
X X X X X X X X X

სახელმწიფო ენაში მომზადების 

პროგრამების შემუშავებისა და 

განხორციელების ხელშეწყობის  

ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამა ქვეპროგრამა ქვეპროგრამა

5.1.6 სახელმწიფო ენაში მომზადების 

პროგრამის განხორციელების უფლების 

მიმნიჭებელი საბჭოს შესაძლებლობების 

გაძლიერება

ჩატარებულია ტრენინგი/საინფორმაციო 

შეხვედრა სახელმწიფო ენაში მომზადების 

პროგრამის განხორციელების უფლების 

მიმნიჭებელი საბჭოს შესაძლებლობების 

გაძლიერება, რაც ხელს უწყობს ერთნაირი 

მიდგომების დანერგვასა და სტანდარტების 

ერთნაირად აღქმას

ტრენინგის მასალები/დასწრების 

ფურცლები
X X X X X X X X X

სახელმწიფო ენაში მომზადების 

პროგრამების შემუშავებისა და 

განხორციელების ხელშეწყობის  

ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამა ქვეპროგრამა ქვეპროგრამა

5.2.1 პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის ექსპერტების საქმიანობის 

შეფასება და ანალიზი

შემუშავებულია შეფასებისა და ანალიზის 

დოკუმენტი, რომელიც ადგენს პროფესიული 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

ექსპერტების საქმიანობის ძლიერ და სუსტ 

მხარეებს

შეფასებისა და ანალიზის დოკუმენტი X X X X X X
პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

5.2.2 პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის ექსპერტების წლიური 

კონფერენციის ორგანიზება

ჩატარებულია კონფერენცია, რომელზეც 

გაზიარებულია პროფესიული განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის ექსპერტების 

პროფესიულ განვითარების ახალი მიდგომები, 

ინოვაციური მეთოდები და საუკეთესო 

გამოცდილება 

კონფერენციის მასალები X X X
პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი 4,000 ლარი ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

5.2.3 დარგის ექსპერტების  

შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით 

ტრენინგების/საინფორმაციო 

შეხვედრების/სემინარების ჩატარება 

ჩატარებულია ტრენინგები დარგის არანაკლებ  

60 ექსპერტისთვის ავტორიზაციისა და 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების განხორციელების 

უფლებამოსილების მინიჭების 

სტანდარტებთან დაკავშირებით

ტრენინგის მასალები/დასწრების 

ფურცლები
X X X

პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

5.2.4 პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სპეციალისტების 

სერტიფიცირება

განხორციელებულია პროფესიული 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სპეციალისტების სერტიფიცირება, რის 

საფუძველზეც არანაკლებ 10 % - ით 

გაზრდილია პროფესიული

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

ექსპერტების რაოდენობა

სერტიფიცირებული  პროფესიული

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

ექსპერტების სია

X X X X X X X X X
პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

ადამიანური რესურსების მართვის და 

საქმისწარმოების სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

5.2.5 სახელმწიფო ენაში მომზადების 

პროგრამების ექსპერტთა კორპუსის 

ფორმირება 

ჩატარებულია კონკურსი სახელმწიფო ენაში 

მომზადების პროგრამების ექსპერტთა 

შერჩევის მიზნით; ცენტრის დირექტორის 

ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით 

დამტკიცებულია ექსპერტთა კორპუსის 

შემადგენლობა

კონკურსის შედეგები; დირექტორის 

ბრძანება ექსპერტთა კორპუსის შესახებ
X X X X X X

სახელმწიფო ენაში მომზადების 

პროგრამების შემუშავებისა და 

განხორციელების ხელშეწყობის  

ქვეპროგრამა

ადამიანური რესურსების მართვის და 

საქმისწარმოების სამსახური; იურიდიული 

სამსახური;

ქვეპროგრამა ქვეპროგრამა ქვეპროგრამა

5.2.6 სახელმწიფო ენაში მომზადების 

პროგრამების ექსპერტების 

შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით, 

ტრენინგების/საინფორმაციო 

შეხვედრების/სემინარების ჩატარება 

ჩატარებულია ტრენინგები სახელმწიფო ენაში 

მომზადების პროგრამების ექსპერტების 

შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით

ტრენინგის მასალები/დასწრების 

ფურცლები
X X X X X X X X

სახელმწიფო ენაში მომზადების 

პროგრამების შემუშავებისა და 

განხორციელების ხელშეწყობის  

ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამა ქვეპროგრამა ქვეპროგრამა

ამოცანა 5.4: პროფესიულ განათლებაში არაფორმალური 

განათლების აღიარების ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმები განაპირობებს პროცესის სანდოობას

5.4.1 პროფესიულ განათლებაში 

არაფორმალური განათლების აღიარების 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები 

მოიცავს საერთაშორისო გამოცდილებას და 

საქართველოში არსებული პრაქტიკის 

ანალიზს

 არაფორმალური განათლების აღიარების 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების 

თემატური ანალიზის დოკუმენტი მოიცავს  

საერთაშორისო გამოცდილებასა და 

საქართველოში არსებული პრაქტიკას

თემატური ანალიზის დოკუმენტი X X X X X X
პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

დაგეგმვის, კვლევის და საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

5.5.1 პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განმახორციელებელი 

დაწესებულებების შესაძლებლობების 

გაძლიერება ერთობლივი და გაცვლითი 

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმებთან 

დაკავშირებით

განხორციელებულია შესაძლებლობების  

გაძლიერების ღონისძიებები არანაკლებ 50 

დაწესებულებისთვის ერთობლივი და 

გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამების 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებთან 

დაკავშირებით

სატრენინგო მასალები/დასწრების 

ფურცლები/ბროშურები/ჰენდაუთები
X X X X X X

პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

5.5.2 პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

ექსპერტთა შესაძლებლობების გაძლიერება  

ერთობლივი და გაცვლითი პროგრამების 

შეფასებასთან დაკავშირებით

ჩატარებულია ტრენინგები პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის არანაკლებ 40 ექსპერტისთვის 

ერთობლივი და გაცვლითი პროგრამების 

შეფასებასთან დაკავშირებით

სატრენინგო მასალები/დასწრების 

ფურცლები
X X X X X X

პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

6.1.1 ხელოვნების, პერსონალური 

მომსახურებების, უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის მომსახურებების სწავლის 

სფეროებში მოქმედი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების  

კლასტერული აკრედიტაციის 

განხორციელება 

ხელოვნების, პერსონალური მომსახურებების, 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

მომსახურებების სწავლის სფეროებში მოქმედი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

კლასტერული აკრედიტაციის პროცესი 

ხორციელდება კანონმდებლობის შესაბამისად 

და ითვალისწინებს კლასტერული 

აკრედიტაციის მიდგომებს

შეფასების პროცესის ამსახველი 

დოკუმენტები. დაწესებლებების მიერ 

წარმოდგენილი თვითშეფასების 

ანგარიშები. შეფასების პროცესის 

დოკუმენტები, აკრედიტაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილელები

X X X X X X X X X X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

ფინანსური უზრუნველყოფის სამმართველო;

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო.

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

6.1.2 შეფასების პროცესში ჩართული 

მხარეების მომზადება ახალი სტანდარტებით 

შეფასებისთვის 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, 

აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსის 

წევრებთან, საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციისა და სააპელაციო საბჭოების 

წევრებთან ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები

ტრენინგმოდულები; პრეზენტაციები X X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

შესყიდვებისა და მატერიალურ ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური;

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო; იურიდიული 

სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

6.1.3 სადოქტორო საფეხურის განათლების  

ჩარჩო დოკუმენტის პროექტის 

ჩამოყალიბება და დაწესებულებების 

ინფორმირება

შემუშავებულია განახლებული სადოქტორო 

საფეხურის განათლების ჩარჩოდოკუმენტის 

პროექტი და განხორციელდა 

დაწესებულებების ინფორმირება

განახლებული სადოქტორო საფეხურის 

განათლების ჩარჩოდოკუმენტის პროექტი, 

დაწესებულებების ინფორმირების 

დოკუმენტაცია

X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

6.1.4 უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში სადოქტორო პროგრამების 

ახალი სტანდარტებით (სადოქტორო 

საფეხურის განათლების ჩარჩოდოკუმენტი) 

შეფასების პილოტირება 

არანაკლებ 3 უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ჩატარებულია სადოქტორო 

პროგრამების შესაფასებლად შემუშავებული 

მექანიზმების პილოტირება და მისი 

შედეგების გათვალისწინებით დოკუმენტის 

მიღება

პილოტირებაში ჩართული სადოქტორო 

პროგრამების, პროგრამების 

აკრედიტაციის შეფასების დასკვნები

X X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

ფინანსური უზრუნველყოფის სამმართველო; 

შესყიდვებისა და მატერიალურ ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური;

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო.

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

6.1.5 პილოტირების შედეგების 

გათვალისწინებით, სადოქტორო საფეხურის 

განათლების  ხარისხის უზრუნველყოფის 

ჩარჩოდოკუმენტის საბოლოო სახით 

ჩამოყალიბება და ინიცირება

შემუშავებულია და ინიცირებულია 

სადოქტორო საფეხურის განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის ჩარჩო 

დოკუმენტი

საბოლოო სახით ჩამოყალიბებული 

სადოქტორო საფეხურის განათლების  

ხარისხის უზრუნველყოფის 

ჩარჩოდოკუმენტი და მისი ინიცირების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი

X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
იურიდიული სამსახური არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

6.1.6 მედიცინის დარგობრივი 

მახასიათებლის პილოტირება

აკრედიტაციის განმავითარებელი შეფასების 

ფარგლებში, არანაკლებ 2 უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

ჩატარებულია მედიცინის დარგობრივი 

მახასიათებლის პილოტირება

აკრედიტაციის დასკვნები მედიცინის 

განახლებული დარგობრივი 

მახასიათებლების შესაბამისად

X X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
კვალიფიკაციების განვითარების სამსახური არსებული რესურსი ცენტრის სახსრები არსებული რესურსი არსებული რესურსი

სტრატეგიული მიზანი №6: უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების და 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

ხარისხის უზრუნველყოფის არსებული 

გარე მექანიზმები ითვალისწინებენ 

ეროვნულ თავისებურებებს და სრულად 

არის ჰარმონიზებული საერთაშორისო 

სტანდარტებთან

ამოცანა 6.1: უმაღლესი განათლების ხარისხის გარე 

უზრუნველყოფის სტანდარტები და პროცედურები 

სრულად ჰარმონიზებულია უმაღლესი განათლების 

ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სტანდარტებთან და სახელმძღვანელო პრინციპებთან 

(ESG) და ამავდროულად ითვალისწინებს ეროვნულ 

თავისებურებებს

ამოცანა 5.1: პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის, ასევე პროფესიული 

მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების განხორციელების უფლების 

დადასტურების ან/და უფლების მოპოვების 

სტანდარტები და არსებული პრაქტიკა უზრუნველყოფს 

პროცესის გამჭვირვალობას, სანდოობას და მასში კერძო 

სექტორის ჩართულობას

ამოცანა 5.5: პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემა ერთობლივი და გაცვლითი 

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის 

უზრუნველყოფის მოქნილი

მექანიზმების გამოყენების გზით ხელს

უწყობს პროფესიული განათლების

ინტერნაციონალიზაციას და

პროფესიული განათლების მიწოდების

ეფექტიანობის ზრდას

სტრატეგიული მიზანი № 5: მოქმედებს 

პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის საუკეთესო, ევროპულ 

გამოცდილებაზე დაფუძნებული, 

სისტემა, რომელიც 

უზრუნველყოფს/ხელს უწყობს 

პროფესიული განათლების სფეროში 

საქართველოში გაცემული 

კვალიფიკაციებისადმი ნდობას სწავლის 

გაგრძელების ან/და ეროვნულ და 

საერთაშორისო შრომის ბაზარზე 

დასაქმების მიზნებისათვის

ამოცანა 5.2: პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის, ასევე პროფესიული 

მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების განხორციელების უფლების 

დადასტურების ან/და უფლების მოპოვების 

ადმინისტრაციულ წარმოებაში ჩართულნი არიან 

პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სერტიფიცირებული სპეციალისტები და მაღალი 

პროფესიული რეპუტაციის მქონე დარგის 

სპეციალისტები



6.1.6 უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

პროცესებში QMS სისტემის დანერგვა

დაწესებულელები იცნობენ ბაზის 

ინსტრუმენტებს, უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ავტორიზაციის პროცესი განხორციელებულია 

QMS-ის საშუალებით და სისტემა მუშაობს 

მნიშვნელოვანი შეფერხებების გარეშე. 

უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან, ავტორიზაციის 

ექსპერტებთან, უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოსთან 

ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები

ჩატარებული სამუშაო შეხვედრების 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, QMS 

სისტემის საშუალებით 

განხორციელებული ავტორიზაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია

X X X X X X X X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

შესყიდვებისა და მატერიალურ ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური;

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

6.1.7 უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების სააკრედიტაციო განაცხადის 

წარმოდგენის მიზნით ხარისხის მართვის 

ელექტრონული სისტემის შემუშავებისთვის 

საჭირო ტექნიკური დავალების მომზადება 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემასთან (EMIS) თანამშრომლობით

შემუშავებულია ტექნიკური დავალება, 

რომელიც ითვალისწინებს პროგრამების 

კლასტერის აკრედიტაციის სპეციფიკას და 

შეთანხმებულია EMIS-თან

EMIS-სთან შეთანხმებული ტექნიკური 

დავალების დოკუმენტი
X X X X X X X X X X

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

შესყიდვებისა და მატერიალურ ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური;

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

6.1.8 უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

განახლებული სტანდარტების და 

პროცედურების პროექტის მომზადება

სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებულია 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

სტანდარტების და პროცედურების პროექტი

სამუშაო ჯგუფის შექმნის ბრძანება; 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

სტანდარტების და პროცედურების 

განახლებული პროექტი

X X X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

შესყიდვებისა და მატერიალურ ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური;

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო; იურიდიული 

სამსახური; კვალიფიკაციების განვითარების 

სამსახური; დაგეგმვის, კვლევის და 

საერთაშორისო ურთიერთობის სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

6.1.9 უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

განახლებული სტანდარტების და 

პროცედურების პროექტის მომზადება და 

დაინტერესებული მხარეებისთვის გაცნობა

ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, 

ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის 

წევრებთან (საერთაშორისო, ადგილობრივი), 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის (ძირითადი, 

მოწვეული) და სააპელაციო საბჭოების 

წევრებთან

შეხვედრის ამსახველი დოკუმენტაცია X X X X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

შესყიდვებისა და მატერიალურ ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური;

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო; იურიდიული 

სამსახური; კვალიფიკაციების განვითარების 

სამსახური; დაგეგმვის, კვლევის და 

საერთაშორისო ურთიერთობის სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

6.1.10 უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

განახლებული სტანდარტების პროექტის 

საბოლოო სახით ჩამოყალიბება და 

სტანდარტების ინიცირება

შემუშავებულია ავტორიზაციის 

სტანდარტების პროექტი

 ავტორიზაციის სტანდარტების პროექტის 

დოკუმენტი
X

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

შესყიდვებისა და მატერიალურ ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური; ფინანსური 

უზრუნველყოფის სამმართველო;

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო; იურიდიული 

სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

6.1.11 თემატური ანალიზის განხორციელება 

შემდეგ სფეროებში - 1. აკრედიტაციისა და 

ავტორიზაციის პროცესებში არსებული 

სამწლიანი შუალედური ანგარიშების 

ანალიზი;

2. 2018-2022 წლებში განხორციელებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის პროცესის 

ანალიზი

შექმნილია სამუშაო ჯგუფი და ცენტრში 

შემუშავებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად 

მომზადებულია თემატური ანალიზები 

თემაზე: სამწლიანი შუალედური ანგარიშების 

ანალიზი; ავტორიზაციის შეფასების პროცესის 

გაანალიზება; დაინტერესებული 

მხარეებისთვის დისემინაციის მიზნით 

წარდგენილია დოკუმენტები

თემატური ანგარიშის დოკუმენტები, 

დაინტერესებული მხარეების 

გაცნობისათვის საჯაროდ 

გამოქვეყნებული დოკუმენტები

X X X X X X X X X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

შესყიდვებისა და მატერიალურ ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური; 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო; დაგეგმვის, 

კვლევისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

6.1.12 საბჭოების შერჩევის წესის ანალიზი 

და მასში ცვლილებების შეტანის ინიცირება 

მომზადებულია საბჭოების შერჩევის წესის 

ანალიზი, შესწავლილია საჭიროებები და 

უცხოური გამოცდილება

ანალიზის დოკუმენტი, ინიცირებული 

პროექტი
X X X X

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
იურიდიული სამსახური არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

6.1.13 PROFFORMANCE+ პროექტით

გათვალისწინებული აქტივობების

განხორციელების ხელშეწყობა

პროექტის ფარგლებში ცენტრი ჩართულია 

დაგეგმილ PLA აქტივობებსა და 

ღონისძიებებში. ჩატარებულია სამუშაო 

შეხვედრა საქართველოში

ჩატარებული ღონისძიების 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; PLA 

აქტივობებში დასწრების 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 

X X X X X X X X X X X X

დაგეგმვის, კვლევისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ცენტრის სახსრები არსებული რესურსი ERASMUS+ არსებული რესურსი

6.1.14 ETHICS პროექტით

გათვალისწინებული აქტივობების

განხორციელების ხელშეწყობა

ცენტრი მონაწილეობს Responsible Conduct of 

Research: Research Integrity and Ethics in Georgian 

Universities (ETHICS) პროექტში

პროექტების  ანგარიშები, სასწავლო 

ვიზიტების დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია; კონფერენციის მასალები/

გავრცელებული ინფორმაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 

(ვებგვერდზე და სოციალურ ქსელში)

X X X X X X X X X X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი ERASMUS+ არსებული რესურსი

6.1.15 SQUARE პროექტით

გათვალისწინებული აქტივობების

განხორციელების ხელშეწყობა

ცენტრი მონაწილეობს SQUARE - Strengthening 

the Quality and Relevance of the third mission in 

Georgian Universities პროექტში

პროექტების  ანგარიშები, სასწავლო 

ვიზიტების დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია. კონფერენციის მასალები/

გავრცელებული ინფორმაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 

(ვებგვერდზე და სოციალურ ქსელში)

X X X X X X X X X X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური
არსებული რესურსი ERASMUS+ არსებული რესურსი

6.2.1  აკრედიტაციის ექსპერტთა არსებული 

კორპუსის ატესტაცია მენეჯმენტისა და 

ადმინისტრირების სფეროებში 

ატესტაციის პროცესში მონაწილეობა მიიღო 

მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების სფეროში 

არსებულმა არანაკლებ 20 ექსპერტმა

ატესტაციის პროცესში მონაწილეობისა და 

ატესტაციის შედეგების 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია

X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

ადამიანური რესურსების მართვის და 

საქმისწარმოების სამსახური;

იურიდიული სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

6.2.2 ექსპერტთა კორპუსის განახლებისა და 

განვითარების მიზნით, ახალი კონკურსების 

გამოცხადება ხელოვნების, მენეჯმენტისა და 

ადმინისტრირების სფეროებში, როგორც 

ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო 

ექსპერტების, მათ შორის სტუდენტებისა და 

დამსაქმებლების მოზიდვის მიზნით

აკრედიტაციის კორპუსის გაძლიერების 

მიზნით, ხელოვნების, მენეჯმენტისა და 

ადმინისტრირების სფეროებში 

გამოცხადებულია კონკურსი  ხელოვნების, 

პერსონალური მომსახურებების და 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

მომსახურებების სფეროების 

მიმართულებებით. შერჩეულია არანაკლებ 20 

ახალი ექსპერტი

განახლებული ექსპერტთა კორპუსის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია
X X X X X X X X

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

ადამიანური რესურსების მართვის და 

საქმისწარმოების სამსახური;

იურიდიული სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

6.2.3 ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის 

ექსპერტთა კორპუსის პროფესიული 

განვითარების მიზნით, ტრენინგების, 

სამუშაო შეხვედრების და სხვა მხარდამჭერი 

ღონისძიებების ჩატარება

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციისა და 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსის 

წევრებისათვის ჩატარებულია სამუშაო 

შეხვედრები და ტრენინგები. სამუშაო 

შეხვედრებს და ტრენინგებს დაესწრო 

არანაკლებ 40 ექსპერტი

ჩატარებული ტრენინგების მოდულები, 

სამუშაო შეხვედრებისა და სხვა 

მხარდამჭერი ღონისძიებების 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია

X X X X X X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

შესყიდვებისა და მატერიალურ ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური; 

კვალიფიკაციების განვითარების სამსახური;

 საზოგადოებასთან ურთიერთობების 

სამსახური

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი დონორი არსებული რესურსი
Soft Developer; სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემის SERVER

6.2.4 ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის 

ექსპერტთა კორპუსის საქმიანობის და 

პროფესიული განვითარების მხარდაჭერის 

მიზნით პლატფორმის კონცეფციის 

შემუშავება, დაინტერესებული 

მხარეებისათვის გაცნობა და მის 

შესაქმნელად ფინანსების მოძიება

შემუშავებულია პროფესიული განვითარების 

მხარდაჭერის კონცეფცია, განხილულია 

დაინტერესებულ მხარეებთან და მოძიებულია 

ფინანსური რესურსები 

კონცეფციის დოკუმენტი, 

დაინტერესებულ მხარეებთან 

ჩატარებული შეხვედრები, დონორებთან 

გამართული შეხვედრები

X X X X X
უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

შესყიდვებისა და მატერიალურ ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური; 

ფინანსური უზრუნველყოფის  სამმართველო;

დაგეგმვის, კვლევისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახური

პროდიუსინგის კომპანია// 

არსებული რესურსი

ცენტრის სახსრები, ან დონორის 

დაფინანსება 32,280 ლარი
არსებული რესურსი / დონორი

არსებული რესურსი / 

პროდიუსინგის კომპანია

დონორის დაფინანსება 12,000 დოლარი. 12,000 დოლარი 

მითითებულია ლარებში ერ. ბანკის 07.12.2022 კურსით.

ამოცანა 6.2: უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების 

გარე ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესში ჩართულები 

არიან მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ექსპერტები

სტრატეგიული მიზანი №6: უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების და 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

ხარისხის უზრუნველყოფის არსებული 

გარე მექანიზმები ითვალისწინებენ 

ეროვნულ თავისებურებებს და სრულად 

არის ჰარმონიზებული საერთაშორისო 

სტანდარტებთან

ამოცანა 6.1: უმაღლესი განათლების ხარისხის გარე 

უზრუნველყოფის სტანდარტები და პროცედურები 

სრულად ჰარმონიზებულია უმაღლესი განათლების 

ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სტანდარტებთან და სახელმძღვანელო პრინციპებთან 

(ESG) და ამავდროულად ითვალისწინებს ეროვნულ 

თავისებურებებს



7.1.1 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების დაწესებულებების 

ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა შერჩევის 

წესის შემუშავება/წარდგინება

შემუშავებულია ადრეული და სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების 

ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა შერჩევის წესი, 

რომელიც უზრუნველყოფს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 

დაკომპლექტებას 

შემუშავებული დოკუმენტი X X X

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

იურიდიული სამსახური არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები ცენტრის ბიუჯეტი არსებული რესურსი

7.1.2 დაწესებულებების ავტორიზაციის 

საბჭოს წევრების შესაძლებლობების 

გაძლიერება

დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭო 

წევრების შესაძლებლობების გაძლიერების 

მიზნით ჩატარებულია არანაკლებ 1 

ტრენინგი/სემინარი, რომელიც ფარავს 

ავტორიზაციის სტანდარტებით განსაზღვრულ 

შინაარსობრივ საკითხებს და ავტორიზაციის 

დროებითი წესით დადგენილ პროცედურებს

დასწრების ფურცელი, სატრენინგო 

მასალები
X X X X

ბაღების დიაგნოსტიკური 

თვითშეფასების მხარდაჭერის 

ქვეპროგრამა

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო, 

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური, ფინანსური 

უზრუნველყოფის სამმართველო

არსებული რესურსი 12,000 ლარი ქვეპროგრამის ბიუჯეტი არსებული რესურსი  საბიუჯეტო ქვეპროგრამა

7.1.3 ტექნიკური რეგლამენტებით დადგენილ 

მოთხოვნებთან დაწესებულებების 

შესაბამისობის კითხვარების შემუშავება

შემუშავებულია 3 ინსტრუმენტი/კითხვარი, 

რომელიც უზრუნველყოფს დაწესებულების 

შეფასებას სტანდარტის შესაბამის 

კომპონენტთან მიმართებაში

შემუშავებული დოკუმენტები X X

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

მოწვეული ექსპერტები 9,000 ლარი 9,000 ლარი UNICEF 

7.1.4. დაწესებულების ავტორიზაციის 

სტანდარტების გზამკვლევის შემუშავება

შემუშავებულია დაწესებულების 

ავტორიზაციის სტანდარტების გზამკვლევი, 

რომელიც ფარავს ადრეული ან/და 

სკოლამდელი დაწესებულებების 

ავტორიზაციის სტანდარტებს, გამოცემულია 

არანაკლებ 2200 ეგზემპლარი და 

მიწოდებულია დაწესებულებებისთვის/ 

მუნიციპალიტეტებისთვის

დაბეჭდილი გზამკვლევის მიღება-

ჩაბარების აქტი
X X X X

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო, 

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური

 მოწვეული ექსპერტები 30,510 ლარი 30,510 ლარი არსებული რესურსი UNICEF 

7.2.1 ადრეული აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულების ან/და სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების დაწესებულების 

ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის 

შერჩევის წესის დამტკიცება

დამტკიცებულია ადრეული აღზრდისა და 

განათლების დაწესებულების ან/და 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა 

კორპუსის შერჩევის  წესი, რომელიც 

უზრუნველყოფს მაღალი კვალიფიკაციის 

მქონე ექსპერტების შერჩევას

დამტკიცებული წესი X X X X

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური

იურიდიული სამსახური  მოწვეული ექსპერტები 6,000 ლარი 6,000 ლარი არსებული რესურსი UNICEF

7.2.2  ადრეული აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულების ან/და სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების დაწესებულების 

ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის 

ფორმირება

ფორმირებულია ექსპერტთა კორპუსი, 

რომელიც შედგება არანაკლებ 50 წევრისგან და 

აერთიანებს ოთხივე მიმართულების (ხარისხის 

უზრუნველყოფის, კურიკულუმის, კვების 

ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი 

ღირებულების ნორმების, სანიტარული და 

ჰიგიენური ნორმების) ექსპერტს

ცენტრის დირექტორის ბრძანება X X X X X X

ბაღების დიაგნოსტიკური 

თვითშეფასების მხარდაჭერის 

ქვეპროგრამა

ადამიანური რესურსების მართვის და 

საქმისწარმოების სამსახური, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და 

საორგანიზაციო სამმართველო

არსებული რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯები

ბაღების დიაგნოსტიკური 

თვითშეფასების მხარდაჭერის 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

არსებული რესურსი
MOES და TPDC ფინანსურად ჩართულია აქტივობის 

განხორციელებაში 

7.3.1 დაწესებულების 

თვითშეფასების ელექტრონული

პლატფორმის პილოტირება

დაწესებულების თვითშეფასების 

ელექტრონული პლათფორმა 

პილოტირებულია არანაკლებ 5 

დაწესებულებაში

თვითშეფასების ელექტრონული 

პლათფორმა, თვითშეფასების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი

X X X

ბაღების დიაგნოსტიკური 

თვითშეფასების მხარდაჭერის 

ქვეპროგრამა

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; ფინანსური უზრუნველყოფის 

სამმართველო

ბაღების დიაგნოსტიკური 

თვითშეფასების მხარდაჭერის 

ქვეპროგრამა

9,000 ლარი

ბაღების დიაგნოსტიკური 

თვითშეფასების მხარდაჭერის 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

არსებული რესურსი

7.3.2 დაწესებულების თვითშეფასების 

პროცესის განხორციელება

თვითშეფასება განხორციელებულია 

არანაკლებ 1,300 დაწესებულების მიერ
თვითშეფასების რეესტრი X X X X X X X X X

ბაღების დიაგნოსტიკური 

თვითშეფასების მხარდაჭერის 

ქვეპროგრამა

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური;  ფინანსური უზრუნველყოფის 

სამმართველო

ბაღების დიაგნოსტიკური 

თვითშეფასების მხარდაჭერის 

ქვეპროგრამა

600,000 ლარი

ბაღების დიაგნოსტიკური 

თვითშეფასების მხარდაჭერის 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

არსებული რესურსი

7.3.3 დაწესებულების თვითშეფასების 

შედეგების ანალიზის მეთოდოლოგიის 

შემუშავება

შემუშავებულია მეთოდოლოგია, რომელიც 

უზრუნველყოფს დაწესებულებების 

რანჟირებას ავტორიზაციის სტანდარტების 

დაკმაყოფილების დონეების შესაბამისად

შემუშავებული მეთოდოლოგია X X X X X X

ბაღების დიაგნოსტიკური 

თვითშეფასების მხარდაჭერის 

ქვეპროგრამა

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური

ბაღების დიაგნოსტიკური 

თვითშეფასების მხარდაჭერის 

ქვეპროგრამა

12,000 ლარი

ბაღების დიაგნოსტიკური 

თვითშეფასების მხარდაჭერის 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

არსებული რესურსი

მიზანი 7: დანერგილია ადრეული და 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის გარე 

მექანიზმები, რომლებიც ითვალისწინებს 

ეროვნულ თავისებურებებს და 

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას

ამოცანა 7.2 დაწესებულების ხარისხის უზრუნველყოფის 

პროცესში ჩართულები არიან მაღალი კვალიფიკაციის 

მქონე ექსპერტები

ამოცანა  7.3 დაწესებულებების განმავითარებელი (ან 

შესაძლებლობების გაძლიერების) აქტივობები ეფუძნება 

მათი საჭიროებების კვლევას შესაბამისი ინსტრუმენტის 

გამოყენებით

ამოცანა 7.1 დაწესებულების ავტორიზაციის 

სტანდარტები და ხარისხის უზრუნველყოფის 

პროცედურები ხელს უწყობს ავტორიზაციის პროცესის 

გამჭვირვალობას და სანდოობას


