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თბილისი 2018 წელი 

სტუდენტის გზამკვლევი 

 

 



შესავალი 

 პროფესიულ  სტუდენტად  მიიჩნევა  ის  პირი, რომელიც  ჩაირიცხა  და  სწავლობს  
კოლეჯში საგანმანათლებლო პროგრამის გასავლელად. 

პროფესიული სტუდენტის გზამკვლევი შექმნილია პროფესიული სტუდენტის 
ინფორმირებულობის მიზნით. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება „შპს კოლეჯი 
მესამე სამედიცინო“ (შემდგომში - კოლეჯი) ახორციელებს პროფესიულ საგანმანათლებლო 
პროგრამებს სხვადასხვა მიმართულებით პროფესიების მსურველი პირებისთვის. წინამდებარე 
გზამკვლევის შექმნის მიზანია დაეხმაროს პროფესიულ სტუდენტს მიიღოს ინფორმაცია 
სასწავლო პროცესებისა და საკონსულტაციო მომსახურების შესახებ.  სტუდენტის გზამკვლევში 
მოკლედ არის მოცემული ყველა ის საჭირო ინფორმცია, რომლებიც უფრო დეტალურად 
ასახულია  კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის მარეგულირებელ დებულებაში. კერძოდ: 

1. კონსულტაციის, სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების 
შესაძლებლობა; 

2.   პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება, შეჩერება, აღდგენა, შეწყვეტა, მობილობა; 

3.    არაფორმალური განათლების აღიარების წესი; 

4. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიულ სტუდენტთა მომსახურების 
უზრუნველყოფა 
5.    პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა/დატვირთვა 

6.  კარიერული სერვისები, წახალისებისა და პროფესიული სტუდენტის ინიციატივების 
მხარდაჭერა; 

 

1. კონსულტაციის, სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების 
შესაძლებლობა 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს პროფესიული სტუდენტის 
მიერ პროგრამითა და მოდულებით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევას.  კოლეჯის 
ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა ეხმარება პროფესიულ სტუდენტს მიიღოს სათანადო 
კონსულტაცია როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული კომპეტენციების გამომუშავებისას და 
შესაბამისად სწორად დაგეგმოს სასწავლო პროცესი, რომელიც საკუთარი მიღწევებისა და 
შესაძლებლობების გაზრდაში ეხმარება მას. 

ამ მიზნის მისაღწევად, კოლეჯი უზრუნველყოფს თეორიული ნაწილისთვის 
კონსულტაციების მიღების შესაძლებლობას, ხოლო პრაქტიკული კომპონენტის ფარგლებში 
დამატებით პრაქტიკულ ღონისძიებებში ჩართულობას სთავაზობს; 



2. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება, შეჩერება, აღდგენა, შეწყვეტა, 
მობილობა 

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

• საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველების საგანმანათლებლო პროგრამის 
მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით იქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც 
პასუხისმგებელია პროფესიული სტუდენტისთვის სტატუსის მინიჭებაზე. 

• შესაბამისი პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვა ხდება დირექტორის ბრძანებით. 
• კოლეჯის დირექტორის ბრძანების გამოცემიდან  ორი სამუშაო დღის ვადაში აისახება 

ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტის შესახებ მონაცემები რეესტრში (evet.emis.ge). 
• პროფესიული სტუდენტის რეგისტრაციის ვადები და წესები განსაზღვრულია კოლეჯის 

საგანმანათლებლო საქმიანობის  მარეგულირებელი დებულებით. 
• რეგისტრაციის გასავლელად, პროფესიული სტუდენტი ვალდებულია: 
ა) გააფორმოს ან გააგრძელოს  კოლეჯთან სასწავლო ხელშეკრულება; 
ბ) წარმოადგინოს სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი; 
• პროფესიული სტუდენტის მიერ კოლეჯში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით 

წარმოდგენილი დოკუმენტების სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება პროფესიულ 
სტუდენტს. კოლეჯი იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს წარმოდგენილი დოკუმენტების 
ნამდვილობა. 

• კოლეჯი პროფესიულ სტუდენთან აფორმებს ხელშეკრულებას სასწავლო მომსახურების 
შესახებ, რომელსაც ხელს აწერს კოლეჯის სახელით დირექტორი და სრულწლოვანი 
პროფესიული სტუდენტი ან არასრულწლოვანი პროფესიული სტუდენტის კანონიერი 
წარმომადგენელი - მეორე მხრიდან. 

• ხელშეკრულების  ერთი  ეგზემპლიარი  გადაეცემა  პროფესიულ  სტუდენტს,  ხოლო  მეორე 
ეგზემპლიარი ინახება პროფესიული სტუდენტის პირად საქმეში. 
 

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერება 
 
• კოლეჯის პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია მიმართოს კოლეჯს განცხადებით, 

მისთვის პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების თაობაზე. 
• პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძვლებია: 

ა) პირადი განცხადება; 
ბ) ფინანსური დავალიანების დადგენილ ვადებში გადაუხდელობა; 
გ) უცხო ქვეყანაში სწავლა; 
დ) ავადმყოფობა; 
ე) კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის  მარეგულირებელი დებულებით გათვალის-
წინებული სხვა შემთხვევები; 

• პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების დროის განმავლობაში, კოლეჯი და 



პროფესიული სტუდენტი თავისუფლდებიან ურთიერთსანაცვლო უფლება-მოვალეობების 
შესრულებისაგან, გარდა იმ უფლებებისა და მოვალეობებისა, რომლებიც წარმოიშვა 
სტატუსის შეჩერებამდე. 

• პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში სწავლისათვის გადახდილი 
თანხა პროფესიულ სტუდენტს უკან არ უბრუნდება. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 
აღდგენის შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს ჩაეთვლება სტატუსის შეჩერებამდე  სწავლის 
გადახდილი საფასური. 

 
 

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენა 
 

• პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია იმავე პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, თუ აღმოფხვრილი იქნება სტატუსის შეჩერების 
საფუძველი; 

• პროფესიულ სტუდენტს  უფლება აქვს სტატუსის აღდგენის მოთხოვნით მიმართოს კოლეჯს. 
• პროფესიული სტუდენტი აღდგენის შემდეგ სწავლას აგრძელებს იმ ეტაპიდან, საიდანაც 

შეუჩერდა მას პროფესიული სტუდენტის სტატუსი. 
• იმ შემთხვევაში, თუ ის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელზედაც 

ირიცხებოდა პროფესიული სტუდენტი მისთვის სტატუსის შეჩერებამდე გაუქმებულია, ან 
შეცვლილია მისთვის პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენის მომენტისათვის, 
პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია სწავლა გააგრძელოს ყველაზე მსგავს 
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ან გადავიდეს  სხვა  დაწესებულებაში. 

 
პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა 
 

• პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებია: 
ა) პირადი ან კანონიერი წარმომადგენლის  განცხადება; 
გ) კოლეჯის შინაგანაწესის უხეში ან/და სისტემატური დარღვევა, რაც მნიშვნელოვან ზიანს 
მიაყენებს კოლეჯს, მის პროფესიულ სტუდენტებს, თანამშრომლებს; 
დ) კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის  მარეგულირებელი დებულებით გათვალის-
წინებული სხვა შემთხვევები; 

• პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა ფორმდება კოლეჯის დირექტორის 
ბრძანებით. 

• პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა იწვევს პროფესიულ სტუდენტთან 
დადებული ხელშეკრულების მოშლას. 

• პირის მიერ, რომელსაც შეუწყდა პროფესიული სტუდენტის სტატუსი მოთხოვნის 
შემთხვევაში კოლეჯი უზრუნველყოფს მოთხოვნილი დოკუმენტების გაცემას მისი პირადი 
საქმიდან გონივრულ ვადებში. 



• პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში მისი ხელახლა მოპოვება 
დასაშვებია იმ დროისათვის დადგენილი წესით. 
 
პროფესიული სტუდენტის  მობილობა 
 

• პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს ისარგებლოს მობილობით, რაც გულისხმობს ერთი 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამიდან სხვა პროფესიულ პროგრამაზე კოლეჯის 
შიგნით (შიდა მობილობა) ან სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან (გარე 
მობილობა) მობილობას. 

• პროცედურის დასაწყებად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა მომართოს კოლეჯს  
განცხადებით.  

• პროფესიულ სტუდენტთა მობილობის პერიოდები, ვადები ყოველ პროგრამაზე 
განისაზღვრება ინდივიდუალურად, რომლითაც დადგენილი პირობები განსაზღვრულია 
კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის მარებულირებელი დებულებით. 

• პროფესიული სტუდენტის მობილობით ჩარიცხვის თაობაზე დირექტორი გამოსცემს 
ბრძანებას. 
 

3. არაფორმალური განათლების აღიარების წესი 
 

• პირის მიერ უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება ხორციელდება სსიპ განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ. 

• საქართველოს სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული განათლების აღიარება 
ხორციელდება კოლეჯის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის მენეჯერისა და შესაბამისი  
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციალისტების მიერ, მიღებული ცოდნისა და 
უნარების გათვალისწინებით. 

• თუ პირის მიერ გავლილი სასწავლო კომპონენტის სწავლის შედეგები იდენტურია 
დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების, მისი 
აღიარება ხდება ავტომატურად; 
 
 

4. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიულ სტუდენტთა მომსახურების 
უზრუნველყოფა 
 
მომსახურების უზრუნველყოფის ფორმები და   საშუალებები   
კოლეჯი ქმნის პირობებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
სტუდენტთათვის განათლების მისაღებად და მათი სრულფასოვანი ინტეგრაციისათვის 
საზოგადოებაში. 
გადაადგილების უნარშეზღუდული სტუდენტები 



• კოლეჯი უზრუნველყოფს გადაადგილების უნარშეზღუდული სტუდენტების  შენობაში 
თავისუფალ გადაადგილებას. შენობაში, რომელშიც ფუნქციონირებს კოლეჯი, შემოსვლა 
შესაძლებელია პანდუსით. გადაადგილების უნარშეზღუდულ პირებს თავისუფლად 
შეუძლიათ მივიდნენ აუდიტორიებში. ხელმისაწვდომია ყველა სახის სერვისი (სველი 
წერტილებით სარგებლობა, ბიბლიოთეკით, კომპიუტერული კლასით სარგებლობა და სხვ.), 
რაც საჭიროა მათთვის შესაბამისი განათლების მისაღებად (დეტალური ინფორმაციისთვის 
იხ. კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის  მარეგულირებელი დებულება).   
 
 
5. პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა/დატვირთვა 

 
• ერთი კრედიტი ასახავს პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობას 25 ასტრონომიული 

საათის განმავლობაში. 
• კრედიტის მისაღებად პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა უნდა მოიცავდეს 

თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე დასწრებას, გაცნობით პრაქტიკას, პრაქტიკულ 
პროექტს, საწარმოო პრაქტიკას, დამოუკიდებელ მუშაობას. კრედიტის მიღება ხდება  სწავლის 
შედეგების დადასტურებით. 
 
I. პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება საგნობრივ პროგრამაზე 
 
 კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სილაბუსით გათვალისწინებული სწავლის 
შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. 

       შეფასების სისტემა საგნობრივ პროფესიულ პროგრამაზე უშვებს ხუთი სახის დადებით 
შეფასებას და  ორი სახის უარყოფით შეფასებას, რომლებიც დეტალურად განსაზღვრულია  
კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის  მარეგულირებელი დებულებით. 

     სასწავლო კურსის/მოდულის  მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია.    

დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად 
- მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება. სტუდენტის შეფასება 
ითვალისწინებს: 

ა) შუალედურ შეფასებას; 
ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 
 
პროფესიულ სტუდენტს სასწავლო კურსში კრედიტი ენიჭება  და შეფასების სისტემის 
კომპონენტები დადებითად ფასდება, თუ პროფესიული სტუდენტი გადალახავს დადგენილ 
ქულათა ნახევარს ან/და მეტს.  



პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით 
გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-
50%)მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში. 
 საგნობრივი პროგრამის ცალკეულ კომპონენტებში გამოყენებული შეფასების ფორმები და 
მეთოდები დეტალურადაა გაწერილი შესაბამის სილაბუსში. 
 
პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი 
(მოდულური) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის 
 
კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ მოდულით გათვალისწინებული ყველა სწავლის 
შედეგების მიღწევის შემდეგ. 

• შეფასება მოიცავს : 

ა) სწავლის შედეგის დადასტურებას 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურებას 

• უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს 
მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება არაუგვიანეს 8 დღისა. 

• დამატებითი განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში, იმ 
მოდულისათვის, რომელიც არ წარმოადგენს სხვა მოდულის შესწავლის წინაპირობას, 
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასებისა 
პროგრამის დასრულებამდე.    

• კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველა ზოგადი, 
პროფესიული სავალდებულო და არჩევითი მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები.  

• პროფესიული სტუდენტებს  მიღწევების შეფასების წესებსა და მოდულს გააცნობს 
პროფესიული განათლების მასწავლებლი. 

• შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის მიზნით ასეთი პირები 
პროგრამაზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  

 
6. კარიერული სერვისები, წახალისებისა და პროფესიული სტუდენტის ინიციატივების 

მხარდაჭერა 
 

• სასწავლო პროცესის განმავლობაში პროფესიული სტუდენტისათვის ხელმისაწვდომია 
ეფექტური და კონფიდენციალური მხარდაჭერა საგანმანათლებლო საკითხებთან 
დაკავშირებით პერსონალურ დონეზე, რაც ვლინდება კონკრეტულ პირთან ინდივიდუალურ 
კონსულტაციებში.  

• პროფესიული სტუდენტების უფლებები, მოვალეობები და პასუხისმგებლობები 
დეტალურად და გარკვევით, წერილობითი ფორმით განსაზღვრულია სტუდენტის 
ხელშეკრულებაში; 



• ყველა პროფესიული სტუდენტის მხარდაჭერის სერვისებზე მიიღება უკუკავშირი ნებისმიერ 
საკითხზე.  

• ინფორმაციული უზრუნველყოფის, პროფესიული ორიენტაციის და კარიერული დაგეგმვის 
სერვისები, კურსდამთავრებულების მიერ სხვა პროგრამებში სწავლის გაგრძელების 
შესაძლებლობის შესახებ, ინფორმაციის მიწოდებას ეფექტურად უზრუნველყოფენ; 

• ხორციელდება კურსდამთავრებულთა შემდგომი დასაქმების შესახებ ინფორმაციის 
თავმოყრა და შენახვა; 

• პროფესიული სტუდენტის სასწავლო პროცესში დასწრების მაჩვენებლის 
გასაუმჯობესებლად არსებობს წახალისების მექანიზმები, კერძოდ ყოველი სასწავლო წლის 
ბოლოს საუკეთესო დასწრების და აკადემიური მოსწრების პროფესიული სტუდენტის 
წახალისება. 
 
მასწავლებლის და პროფესიული სტუდენტის თანამშრომლობა 
 

• მასწავლებლებსა და პროფესიულ სტუდენტებს საშუალება აქვთ ითანამშრომლონ როგორც 
სასწავლო პროცესის, ასევე ადმინისტრაციის ნებისმიერ წარმომადგენელთან; 

• სწავლების/სწავლის და შეფასების ყველა პროცედურის შესახებ ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომია; 

• პროფესიული სტუდენტისათვის შექმნილია თანაბარი პირობები, გამორიცხულია 
დისკრიმინაცია და მიკერძოებული დამოკიდებულება.  

• პროფესიული სტუდენტების და პროგრამის საჭიროებების გათვალისწინებით, 
სისტემატურად ხორციელდება ეტაპობრივი შეფასება. 


