დანართი №1
ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო
მუხლი 1. კვალიფიკაციის დონე
კვალიფიკაციის დონე წარმოადგენს ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოში კვალიფიკაციის სირთულის
განმსაზღვრელ ელემენტს, რომელიც აერთიანებს „ცოდნითა და გაცნობიერებით“ (სწავლის ან საქმიანობის სფეროსთან
დაკავშირებული ინფორმაციის, ფაქტების, პრინციპების, თეორიების, თეორიული და პრაქტიკული მეთოდების
ასიმილაციის შედეგი), „უნარით“ (კონკრეტული დავალების შესრულებისა და პრობლემების გადაჭრისათვის
შესაბამისი ცოდნის გამოყენების შესაძლებლობა) ან/და „პასუხისმგებლობითა და ავტონომიურობით“
(ღირებულებებითა და დამოუკიდებლობის შესაბამისი ხარისხით პირის მიერ ცოდნისა და უნარების გამოყენება)
აღწერილ, განზოგადებულ სწავლის შედეგებს − აღმწერებს, შემდეგი სახით:
კვალიფიკაციის
დონე

ცოდნა და გაცნობიერება

უნარი

პასუხისმგებლობა და
ავტონომიურობა

დონე 1

საბაზო ზოგადი ცოდნა,
რაც ქმნის საფუძველს
სოციალური
განვითარებისთვის,
შემდგომი სწავლისა და
ყოველდღიურ ცხოვრებაში
მარტივი დავალების
შესრულებისათვის.
საბაზო პრინციპებისა და
ფაქტების
იდენტიფიცირება და
ინტერპრეტირება.

ნაცნობ გარემოში მარტივი და
ერთგვაროვანი დავალებების
შესასრულებლად საბაზო უნარების
გამოყენება. ამ პროცესში გამოვლენილი
მარტივი პრობლემების ამოცნობა და
სტანდარტული წესებით გადაჭრის
უნარი.
საკუთარი საქმიანობის შედეგების
შესახებ მარტივ საკითხებზე ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაცია
კომუნიკაციის ტექნოლოგიების
გამოყენებით.

სტრუქტურირებულ,
უცვლელ გარემოში უშუალო
ხელმძღვანელობის ქვეშ
სწავლა ან/და მარტივი
დავალების შესრულება.

დონე 2

სწავლის ან/და
საქმიანობის სფეროს
საბაზო ცოდნა და მისი
გააზრება.

სწავლისა ან/და საქმიანობის სფეროში,
შესაბამისი საბაზო შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების გამოყენება;
ნაცნობი პრობლემების გადასაჭრელად
სტანდარტული ინსტრუმენტების
გამოყენება; ფაქტების, პროცესების,
მასალების შესახებ საბაზო
ინფორმაციის მოძიება, შერჩევა,
გაანალიზება, გამოყენება.
საკუთარი საქმიანობის შედეგების
შესახებ ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია, არგუმენტირებული
მსჯელობა კონტექსტისათვის
შესაბამისი ფორმებისა და
კომუნიკაციის ტექნოლოგიების
გამოყენებით.

სტრუქტურირებულ,
უცვლელ გარემოში
სწავლა ან/და რუტინული
დავალების შესრულება
ხელმძღვანელობით და
დამოუკიდებლობის
გარკვეული ხარისხით.
საკუთარი საქმიანობის
შეფასება.
საკუთარ საქმიანობასა და
სწავლაზე
პასუხისმგებლობის აღება.

დონე 3

სწავლის ან/და
საქმიანობის სფეროსათვის
დამახასიათებელი
ძირითადი ფაქტების,
პრინციპების, პროცესების,
მეთოდებისა და ზოგადი
კონცეფციების ცოდნა და
გააზრება.

სწავლის ან/და საქმიანობის
სფეროსთვის დამახასიათებელი
უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება
დავალებების შესასრულებლად;
გამოკვეთილი პრობლემების გადაჭრა
სათანადო წყაროების მოძიებით,
ამოცნობით, ანალიზით, ასევე
სათანადო მეთოდების,
ინსტრუმენტებისა და მასალების
შერჩევითა და გამოყენებით.
ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია
სწავლასა და საქმიანობასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე სათანადო
ინფორმაციისა და კომუნიკაციის
ტექნოლოგიების გამოყენებით.

პროგნოზირებად,
ნაწილობრივ
ცვალებად
გარემოში
საქმიანობასთან
დაკავშირებული დავალების
შესრულებაზე
პასუხისმგებლობის აღება და
საქმიანობა
პროფესიული
ეთიკის
პრინციპების
დაცვით.
პრობლემის გადასაჭრელად,
გარემოების
გათვალისწინებით,
საკუთარი
ქცევის
ადაპტირება.
საკუთარი
პროფესიული
განვითარების
შეფასება,
ხელმძღვანელობითა
და
დამოუკიდებლობის
გარკვეული
ხარისხით
სწავლა.

დონე 4

სწავლის ან/და
საქმიანობის სფეროს
ფაქტობრივ გარემოებებსა
და თეორიულ
საფუძვლებზე
დამყარებული ფართო
ცოდნა და მისი გააზრება

სწავლის ან/და საქმიანობის
სფეროსთვის დამახასიათებელი
კოგნიტური და პრაქტიკული უნარების
ფართო სპექტრის გამოყენება.
არაერთგვაროვანი პრობლემების
იდენტიფიცირება და მისი
გადაჭრისათვის ინფორმაციის მოძიება,
შერჩევა, კრიტიკულად გააზრება,
სათანადო მიდგომის იდენტიფიცირება
და შესაბამისობის შეფასება.
სწავლის ან/და საქმიანობის შესახებ
კომუნიკაცია სტრუქტურირებული და
თანმიმდევრული არგუმენტების
მეშვეობით, კონტექსტისათვის
შესაბამისი ფორმებით, ინფორმაციისა
და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების
გამოყენებით.

პროგნოზირებად, მაგრამ
ცვალებად გარემოში
საკუთარი საქმიანობის ან
სწავლის მართვა
სახელმძღვანელო
პრინციპების
გათვალისწინებით.
ერთგვაროვანი სამუშაო
პროცესის ზედამხედველობა;
სამუშაო და სასწავლო
აქტივობების შეფასებასა და
გაუმჯობესებაზე გარკვეული
პასუხისმგებლობის აღება.

დონე 5

სწავლის ან/და
საქმიანობის სფეროს
მრავალმხრივი,
სპეციალიზებებული,
თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა
(სრული ზოგადი
განათლების შემდგომი) და
მისი შესაძლებლობების
(საზღვრების) გააზრება

მკაფიოდ განსაზღვრული
აბსტრაქტული და კონკრეტული
პრობლემების გადასაჭრელად, ასევე
კომპლექსური დავალების
შესასრულებლად სწავლის ან/და
საქმიანობის სფეროს შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების ფართო
სპექტრის გამოყენება, მათ შორის,
სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება, მათი ანალიზი და
შეფასება.
იდეებისა და ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და

დამოუკიდებლობის
გარკვეული ხარისხით
საკუთარი პროფესიული
განვითარების შეფასება და
სწავლა.
სწრაფად ცვალებად
(არაპროგნოზირებად)
გარემოში საქმიანობის
პროცეს(ებ)ის
ზედამხედველობა და
მართვა პროფესიული
ეთიკის პრინციპების
დაცვით;
სხვების საქმიანობაზე
პასუხისმგებლობის აღება;
საკუთარი და სხვების
საქმიანობის შეფასება და
გაუმჯობესებაზე ზრუნვა;

დონე 6

სწავლის ან/და
საქმიანობის სფეროს
ფართო (სრული ზოგადი
განათლების შემდგომი)
ცოდნა, რომელიც მოიცავს
თეორიებისა და
პრინციპების კრიტიკულ
გააზრებასა და ცოდნის
ზოგიერთ უახლეს
ასპექტს.

დონე 7

სწავლის ან/და
საქმიანობის სფეროს ღრმა,
სისტემური ცოდნა და
მისი კრიტიკული
გააზრება, რომელიც
მოიცავს სწავლის ან/და
საქმიანობის სფეროს
ზოგიერთ უახლეს
მიღწევებს და ქმნის
საფუძველს
ინოვაციებისათვის, ახალი,
ორიგინალური იდეების
განვითარებისათვის.

თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
კონტექსტისათვის შესაბამისი
ფორმებით, ინფორმაციისა და
კომუნიკაციის ტექნოლოგიების
გამოყენებით.
სწავლის ან/და საქმიანობის
სფეროსათვის დამახასიათებელი
შემეცნებითი და პრაქტიკული
უნარების გამოყენება რთული და
გაუთვალისწინებული პრობლემების
გადაჭრისათვის.
კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის
პროექტის/ნაშრომის განხორციელება
წინასწარგანსაზღვრული მითითებების
შესაბამისად.
სფეროსთვის დამახასიათებელი
მონაცემების შეგროვება და განმარტება,
ასევე განყენებული მონაცემების ან/და
სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული
და ზოგიერთი უახლესი მეთოდის
გამოყენებით; სათანადო დასკვნების
ჩამოყალიბება, რომლებიც
ითვალისწინებენ შესაბამის სოციალურ,
სამეცნიერო ან/და ეთიკურ საკითხებს.
იდეების, არსებული პრობლემებისა და
გადაჭრის გზების შესახებ
სპეციალისტებთან და
არასპეციალისტებთან კომუნიკაცია
კონტექსტისათვის შესაბამისი
ფორმებით, ინფორმაციისა და
კომუნიკაციის ტექნოლოგიების
გამოყენებით.
უცნობ ან მულტიდისციპლინურ
გარემოში რთული პრობლემების
გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური
გზების ძიება ან/და კვლევის
დამოუკიდებლად განხორციელება,
აკადემიური კეთილსინდისირების
პრინციპების დაცვით, უახლესი
მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით.
რთული ან არასრული ინფორმაციის
(მათ შორის, უახლესი კვლევების)
კრიტიკული ანალიზი, ინფორმაციის
ინოვაციური სინთეზი, შეფასება და
დასკვნების ჩამოყალიბება, რომლებშიც
აისახება სოციალური და ეთიკური
პასუხისმგებლობები.
საკუთარი დასკვნების, არგუმენტების
და კვლევის შედეგების წარდგენა,
როგორც აკადემიურ ასევე,

საკუთარი სწავლის
მიმართულებების
განსაზღვრა და სწავლის
დამოუკიდებლობის მაღალი
ხარისხით განხორციელება.

კომპლექსურ,
არაპროგნოზირებად
სასწავლო ან/და სამუშაო
გარემოში განვითარებაზე
ორიენტირებული
საქმიანობის წარმართვა და
მასზე პასუხისმგებლობის
აღება.
საკუთარი საქმიანობის
ეთიკის პრინციპების
დაცვით განხორციელება.
საკუთარი და სხვების
უწყვეტი პროფესიული
განვითარების დაგეგმვა და
განხორციელების
ხელშეწყობა.
საკუთარი შემდგომი
სწავლის საჭიროებების
დადგენა და
დამოუკიდებლობის მაღალი
ხარისხით განხორციელება.

კომპლექსური,
არაპროგნოზირებადი ან
მულტიდისციპლინური
სასწავლო ან/და სამუშაო
გარემოს მართვა და
ადაპტირება ახალი
სტრატეგიული მიდგომების
მეშვეობით.
პროფესიული ცოდნისა და
პრაქტიკის განვითარებაში
წვლილის შეტანა.
სხვების საქმიანობასა და
პროფესიულ განვითარებაზე
პასუხისმგებლობის აღება;
საკუთარი სწავლის
დამოუკიდებლად
წარმართვა.
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სწავლის ან/და
საქმიანობის სფეროს
უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნა,
რომელიც არსებული
ცოდნის გაფართოებისა
თუ ინოვაციური
მეთოდების გამოყენების
საშუალებას იძლევა, მათ
შორის,
მულტიდისციპლინურ ან
ინტერდისციპლინურ
კონტექსტში.
სწავლის ან საქმიანობის
სფეროს სისტემური და
კრიტიკული გააზრება.

პროფესიული საზოგადოებისთვის
აკადემიური ეთიკის სტანდარტების
დაცვით.
აკადემიური კეთილსინდისიერების
პრონციპების დაცვით კვლევის
დაგეგმვა და განხორციელება; ახალი
კვლევითი ან ანალიტიკური
მეთოდების ან/და მიდგომების
შემუშავება, რომელიც ახალი ცოდნის
შექმნაზეა ორიენტირებული
(საერთშორისო რეფერირებადი
პუბლიკაციისათვის აუცილებელი
სტანდარტის დონეზე);
ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი
იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული
ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც
ხდება კომპლექსური პრობლემების
გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად
მიღება (კვლევასა ან/და ინოვაციაში).
არსებულ ცოდნასთან
ურთიერთკავშირში ახალი ცოდნის
დასაბუთებულად, გარკვევით
წარმოჩენისა და გადაცემის უნარი
როგორც კოლეგების, ასევე ფართო
საზოგადოებისათვის.
ადგილობრივ და საერთაშორისო
დონეზე გამართულ თემატურ
დისკუსიებში მონაწილეობის უნარი.

აკადემიურ ან/და
პროფესიულ კონტექსტში
უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული კვლევითი
პროექტების ან/და
განვითარებაზე
ორიენტირებული
ღონისძიებების
განხორციელება
ხელმძღვანელობითი,
აკადემიური ან/და
პროფესიული
კეთილსინდისიერების
პრინციპების დაცვით, ასევე
ინოვაციურობისა და
დამოუკიდებლობის
დემონსტირირებით.

მუხლი 2. კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები
განათლების ქვესისტემებში არსებული
კვალიფიკაციების დამადასტურებელი
დოკუმენტები
ქართულ ენაში მომზადების
სერტიფიკატი/სახელმწიფო ენაში მომზადების
სერტიფიკატი

პროფესიული
მომზადების/გადამზადების
პროგრამების
დასრულების
შედეგად
გასაცემი
კვალიფიკაციების დამადასტურებელი დოკუმენტები
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ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის
გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფო
დოკუმენტი
ქართულ ენაში მომზადების
სერტიფიკატი/სახელმწიფო ენაში მომზადების
სერტიფიკატი

პროფესიული მომზადების მეორე დონის სერტიფიკატი
პროფესიული გადამზადების მეორე დონის
სერტიფიკატი
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საბაზო პროფესიული განათლების
დამადასტურებელი დიპლომი
ქართულ ენაში მომზადების
სერტიფიკატი/სახელმწიფო ენაში მომზადების

პროფესიული მომზადების მესამე დონის სერტიფიკატი
პროფესიული გადამზადების მესამე დონის
სერტიფიკატი
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სერტიფიკატი
დონე 4
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სრული ზოგადი განათლების
დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტი
საშუალო პროფესიული განათლების
დამადასტურებელი დიპლომი
ქართულ ენაში მომზადების
სერტიფიკატი/სახელმწიფო ენაში მომზადების
სერტიფიკატი
ასოცირებული ხარისხის დამადასტურებელი
დიპლომი
უმაღლესი პროფესიული განათლების
დამადასტურებელი დიპლომი
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ბაკალავრის დამადასტურებელი დიპლომი
მასწავლებლის მომზადების სერტიფიკატი
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მაგისტრის დამადასტურებელი დიპლომი
დიპლომირებული მედიკოსის
დამადასტურებელი დიპლომი
დიპლომირებული სტომატოლოგის
დამადასტურებელი დიპლომი
განათლების მაგისტრის დამადასტურებელი
დიპლომი
ვეტერინარიის მაგისტრის დამადასტურებელი
დიპლომი
ვეტერინარის მომზადების სერტიფიკატი
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დოქტორის დამადასტურებელი დიპლომი

პროფესიული მომზადების მეოთხე დონის
სერტიფიკატი
პროფესიული გადამზადების მეოთხე დონის
სერტიფიკატი

პროფესიული მომზადების მეხუთე დონის
სერტიფიკატი
პროფესიული გადამზადების მეხუთე დონის
სერტიფიკატი

