
1

*MES5200001224009*

MES 5 20 0001224009
23/12/2020

 
 
 

სსიპ -  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში არაფორმალური
განათლების  აღიარების კონსულტანტთა შერჩევის მიზნით 

კონკურსის გამოცხადების შესახებ
 
 
 

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 „კ“ და „ნ“
ქვეპუნქტების, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის (შემდგომში -
ცენტრი) დირექტორის 2019 წლის 16 სექტემბრის №837/ი ბრძანებით დამტკიცებული
,,არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტთა შერჩევის, სერტიფიცირების და
სტატუსის შეწყვეტის წესის" მე-3 მუხლის პირველი, მე-2 და მე-5 პუნქტების, მე-8  მუხლის1

საფუძველზე, ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსის 2020 წლის 14 დეკემბრის №1200169 და 16 დეკემბრის №1204133 სამსახურებრივი
ბარათების გათვალისწინებით,
    
 

ვბრძანებ:
 
 
1. 2020 წლის 25 დეკემბრიდან 2021 წლის 30 აპრილის ჩათვლით გამოცხადდეს კონკურსი
არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტთა (შემდგომში - კონსულტანტი)
შერჩევის მიზნით.
2. კონსულტანტთა მიმართ დადგინდეს შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
ა) უმაღლესი განათლება ან/და პროფესიული განათლება;
ბ) საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა;
გ) გუნდური მუშაობისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
დ) მონაცემების შეგროვების, ანალიზისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი.
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3. კონკურსი ჩატარდეს შემდეგი ეტაპების მიხედვით:
3.1. განაცხადის წარდგენა, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს ავტობიოგრაფია (CV) და
კვალიფიკაციების/განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი, 2020 წლის 25
დეკემბრიდან 2021 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით;
3.2. განაცხადების გადარჩევა - 2021 წლის 15 მარტის ჩათვლით;
3.3. ტრენინგის ჩატარება და ტესტირება/დავალების შესრულება ელექტრონული ფორმით -
2021 წლის 16 აპრილის ჩათვლით;
3.4. ტესტირების/დავალების შესრულების შედეგების განხილვა საკონკურსო კომისიის მიერ და
კონკურსანტებისათვის საბოლოო შედეგების ინდივიდუალურად გაცნობა - 2021 წლის 30
აპრილის ჩათვლით.
4. შესრულებული პრაქტიკული დავალების შესაბამისად, შეფასდება პოტენციური
კონსულტანტის ძირითადი ამოცანა-მოვალეობების შესრულების მზაობა და შესაძლებლობა.
5. კონსულტანტთა შესასრულებელ სამუშაოს წარმოადგენს:
5.1. არაფორმალური განათლების აღიარების წესის შესაბამისად სამუშაოს შესრულება;
5.2. მაძიებლის ინფორმირება არაფორმალური განათლების აღიარების მიზნების შესახებ;
5.3. მაძიებლის ინფორმირება არაფორმალური განათლების აღიარებისთვის წარსადგენი
დოკუმენტაციის, პროცედურების, ეტაპებისა და მოსალოდნელი შედეგების შესახებ;
5.4. მაძიებლის ინფორმირება არაფორმალური განათლების აღიარებასთან დაკავშირებული
სხვა დამატებითი მოთხოვნებისა და საჭიროებების შესახებ;
5.5. კონსულტირების ფორმის შედგენა, შესაბამისი დოკუმენტაციის (მტკიცებულებების)
შეგროვება და ამღიარებელი დაწესებულებებისთვის ან/და აღირების კომისიისთვის
მიწოდების უზრუნველყოფა;
5.6. არაფორმალური განათლების აღირების კონსულტანტთა შერჩევის, სერტიფიცირებისა და
სტატუსის შეწყვეტის წესიდან გამომდინარე, სხვა აქტივობები.
6. არაფორმალური განათლების აღარების კოსულტანტთა შერჩევის მიზნით გამოცხადებულ
კონკურსში მონაწილე კანდიდატი ვალდებულია:
ა) კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი - ავტობიოგრაფია (CV), წარმოადგინოს მხოლოდ
ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის
-  - მეშვეობით;www.hr.gov.ge
ბ) შესაბამის გრაფაში ატვირთოს ამ ბრძანების მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი;
7. კონსულტანტთა შერჩევის მიზნით, განაცხადის განხილვის საფასურის ოდენობა შეადგენს
682 (ექვსას ოთხმოცდაორ) ლარს. კონსულტანტის სტატუსის მოპოვების მსურველის მიერ
გათვალისწინებული საფასური გადაიხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ცენტრის საბანკო
ანგარიშზე შეტანის გზით. კონსულტანტის სტატუსის მოპოვების მსურველმა საფასურის
გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ცენტრში უნდა წარმოადგინოს ტრენინგის გავლის
ეტაპზე გადასვლის თაობაზე შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის
ვადაში. გათვალისწინებულ ვადაში საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის
წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, კონსულტანტის სტატუსის მოპოვების მსურველი ვეღარ
მიიღებს მონაწილეობას კონკურსის შემდეგ ეტაპებში.
8. საკონკურსო კომისიის მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია: საქართველო, თბილისი
0193, მ. ალექსიძის მე-2 შესახვევი №2; ტელეფონი - (+995 32) 2 200 220.
9. დაევალოს ცენტრის ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების სამსახურს
კონკურსის გამოცხადება საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე - 

 და ამ ბრძანების დაინტერესებული პირებისათვის კანონმდებლობითwww.hr.gov.ge
დადგენილი წესით გაცნობა.
10. დაევალოს ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საორგანიზაციო სამმართველოს
ამ ბრძანების ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე -  - გამოქვეყნებისwww.eqe.ge
უზრუნველყოფა.
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11. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ
კოლეგიაში (მის.: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ., №6) კანონმდებლობით
დადგენილ ვადაში და წესით.
 

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
დირექტორი
მახარაშვილი თამარ
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