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თარიღი ადგილი დასაწყისი Dდასასრული 

28 დეკემბერი, 2011 განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

16:00 17:00 

 

 

Dდღის წესრიგი 

1. დღის წესრიგის განხილვა 

2. წინა სხდომის  ოქმის დამტკიცება 

3. ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, 

ქვედარგების/სპეციალიზაციებისა და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალში 

ცვლილებებისა და დამატებების  პროექტის  განხილვა; 

4. პროფესიულ კვალიფიკაციათა სისტემის თემატური ჯგუფის  2012 წლის სამოქმედო გეგმის 

განხილვა 
 

მონაწილეები 

 

სახელი, გვარი დაწესებულება,  

თანამდებობა 

ელექტრონული ფოსტა, 

ტელეფონი 

სტატუსი 

მარინა ჟვანია სსიპ-განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული  

ცენტრი/საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და 

განათლების აღიარების 

სამსახურის უფროსი 

marina.zhvania@eqe.ge 

marina.zhvania@gmail.com 

577 27 88 41 

წევრი 

გია ტარიელაძე სსიპ-განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული  

ცენტრის სტრატეგიული 

განვითარებისა და მართვის 

სამსახურის უფროსის 

მოადგილე 

tarieladze@eqe.ge 

 

577 17 33 07 

წევრი 

კოტე ჩოკორაია სსიპ- განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი,  ავტორიზაციის  

სამმართველოს  უფროსი 

kote.chokoraia@eqe.ge 

 

577 27 88 83 

მონაწილე 

ლალი შაიშმელაშვილი სსიპ-განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული  

Lali.shaishmelashvili@eqe.ge 

 

მონაწილე  

mailto:marina.zhvania@eqe.ge
mailto:marina.zhvania@gmail.com
mailto:tarieladze@eqe.ge
mailto:kote.chokoraia@eqe.ge
mailto:Lali.shaishmelashvili@eqe.ge
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ცენტრი/საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და 

განათლების აღიარების 

სამსახურის უფროსის 

მოადგილე 

577 27 88 49 

ქეთევან ფანჩულიძე   

 

სსიპ- განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრის საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და 

განათლების აღიარების  

სამსახურის 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების სამმართველოს 

უფროსი 

k.panchulidze@eqe.ge 

 

577 27 88 43 

წევრი 

ნანი დალაქიშვილი სსიპ- განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი/საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და 

განათლების აღიარების 

სამსახურის სპეციალისტი 

nani.dalakishvili@eqe.ge 
nanidalakishvili@yahoo.com 

 

577 17 55 77 

 

წევრი 

ლალი ღოღელიანი საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

დეპარტამენტის უფროსი, 

პროფესიული განვითარების 

ცენტრის ხელმძღვანელი, 

სრული პროფესორი 

lali_gtu@gtu.ge 

 

599 70 44 99 

 
 

წევრი 

დიმიტრი მოლაშვილი საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების 

სამინისტრო,  ზოგადი და 

პროფესიული განათლების 

განვითარების 

დეპარტამენტის უფროსი 

სპეციალისტი 

dmolashvili@mes.gov.ge 

 

577 79 79 50 

 

წევრი 

ლელა წიფურია თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

პროფესიული პროგრამების 

ხელმძღვანელი 

lelatsiphuria@yahoo.com 

 

599 65 49 80 

 

წევრი 

ნათია ვაჭარაძე სსიპ- განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი, საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და 

განათლების აღიარების 

Natia.vacharadze@eqe.ge 

 

577 27 88 05   

მონაწილე 

mailto:k.panchulidze@eqe.ge
mailto:nani.dalakishvili@eqe.ge
mailto:nanidalakishvili@yahoo.com
mailto:lali_gtu@gtu.ge
mailto:dmolashvili@mes.gov.ge
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mailto:Natia.vacharadze@eqe.ge
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სამსახურის კოორდინატორი 

ნინო ბერელიძე სსიპ- განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი, საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და 

განათლების აღიარების 

სამსახურის კოორდინატორი 

Nino.berelidze@eqe.ge 

 

577 27 88 42 

მონაწილე 

მათე ტაკიძე თბილისის ტურიზმის 

პროფესიული კოლეჯი 

„იკაროსი“, დირექტორი 

takidze@rambler.ru 

 

577768866 

მონაწილე 

mailto:Nino.berelidze@eqe.ge
mailto:takidze@rambler.ru
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შედეგები/კომენტარები/წინადადებები 

1. დღის წესრიგის განხილვა 

 

დასკვნები და ქმედებები: 

დამტკიცდეს სხდომის დღის წესრიგი დამატებების გარეშე 

 

2. წინა სხდომის ოქმის (ოქმი №9.  30.11.2011)  დამტკიცება  
 

დასკვნები და ქმედებები: 

დამტკიცდეს წინა სხდომის ოქმი - ოქმი თან  ერთვის 

 

3. ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, 

ქვედარგების/სპეციალიზაციებისა და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალში 

ცვლილებებისა და  დამატებების  პროექტის  განხილვა; 

 

რეზიუმე: 

ქეთი ფანჩულიძემ დამსწრეებს შეახსენა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დოკუმენტში 

კვალიფიკაციის ფორმირების წესი. კერძოდ, ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს  №4 დანართით 

გაუთვალისწინებელი მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, 

ქვედარგების/სპეციალიზაციების და პროფესიული სპეციალიზაციების შესაბამისი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება დასაშვებია, თუ მასზე დაწესებულებას მიღებული 

აქვს თანხმობა სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან 

ავტორიზაციისას, ამ პროგრამის აკრედიტაციისას ან თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენის დროს.  

ასეთ  შემთხვევაში, სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარუდგენს წინადადებებს მიმართულებების, 

დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეციალიზაციების და პროფესიული სპეციალიზაციების 

ჩამონათვალში დამატების თაობაზე. ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცებიდან (10.12. 

2010) დღემდე ავტორიზაციისას, აკრედიტაციისას ან თვითშეფასების ანგარიშის წარმოდგენისას 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მთელ რიგ პროფესიულ, 

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელებაზე გაცემულ იქნა თანხმობა, რის 

თაობაზეც არსებობს შესაბამისი ჩანაწერები ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის საბჭოების 

სხდომების ოქმებში, ასევე თანხმობის წერილები. საგანმანათლებლო დაწესებულებები ამ 

პროგრამებს უკვე ახორციელებენ, ამდენად, დღის წესრიგში დგება ჩამონათვალში შესაბამისი 

კვალიფიკაციების შეტანის საკითხი. ქეთი ფანჩულიძემ წარმოადგინა ეროვნული საკვალიფიკაციო 
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ჩარჩოს დანართი 4 (მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეციალიზაციების 

და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალი)  დამატებებით  და თითოეული ცვლილების 

თაობაზე გააკეთა განმარტებები (წარმომდგენი საგანმანათლებლო დაწესებულება, თანხმობის 

წერილი, საბჭოს ოქმი).   

რეკომენდაციები: 

წარმოდგენილი ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, 

ქვედარგების/სპეციალიზაციების და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალი, რომელშიც 

უკვე შეტანილია დასამატებელი პროფესიული და აკადემიური კვალიფიკაციები, საბოლოო 

დაზუსტებისთვის გადაეცეს სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურს, რის შემდეგაც 

მომზადდეს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გასაგზავნად (დანართი ელექტრონული 

ფაილის სახით). 

შენიშვნები: 

მოსაზრებები გამოთქვეს: მარინა ჟვანიამ, ლალი ღოღელიანმა, ნინო ბერელიძემ,                                                                                                                                           

ნათია ვაჭარაძემ, ნანი დალაქიშვილმა, რომელთა მოსაზრებით,  ჩამონათვალში ზუსტადაა ასახული 

ყველა პროფესიული კვალიფიკაცია, რომელთა დამატება განხორციელდა თვითშეფასების 

ანგარიშების წარმოდგენისას, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესში, აქვე 

გათვალისწინებულია კორექტირება, რომელიც ეხება ილიას უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილ 

პროფესიულ პროგრამას (თავდაპირველ ვარიანტში მისანიჭებელი კვალიფიკაცია იყო ”სტატისტი”,  

შემდეგ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, შეიცვალა და დღევანდელ დოკუმენტში 

დასამატებელ კვალიფიკაციას ეწოდება ”სასცენო ხელოვნების ოსტატი”). მონაწილეებმა 

გაამახვილეს ყურადღება აკადემიურ კვალიფიკაციებზე, აღინიშნა, რომ ნუსხაში დაემატა დარგებიც 

და საბაკალავრო და სამაგისტრო კვალიფიკაციებიც, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ 

ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო არ არის სტატიკური დოკუმენტი, შესაბამისი დასაბუთების  

შემთხვევაში, ყოველთვის არის შესაძლებლობა მასში აისახოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

და დამსაქმებლების  საჭიროებები.   

დასკვნები და მოქმედებები: 

წარმოდგენილი ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, 

ქვედარგების/სპეციალიზაციების და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალი, რომელშიც 

უკვე შეტანილია დასამატებელი პროფესიული და აკადემიური კვალიფიკაციები, საბოლოო 

დაზუსტებისთვის გადაეცეს სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურს, რის შემდეგაც 

მომზადდეს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გასაგზავნად (დანართი ელექტრონული 

ფაილის სახით). 
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3.  პროფესიულ კვალიფიკაციათა სისტემის თემატური ჯგუფის  2012 წლის სამოქმედო გეგმის 

განხილვა 

 

რეზიუმე: 

მარინა ჟვანიამ  წარმოადგინა პროფესიულ კვალიფიკაციათა სისტემის თემატური   ჯგუფის 2012 

წლის დროში გაწერილი სამოქმედო გეგმის  პროექტი, რომელშიც ასახულია შემდეგი საკითხები: 

 თემატური ჯგუფის სხდომაზე პროფესიული სტანდარტების მონაცემთა ბაზის წარმოების 

წესის პროექტის განხილვა 

 თემატური ჯგუფის სხდომაზე სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების (პროფესიული და საზოგადოებრივი კოლეჯების) მასწავლებლების, 

მენეჯერების, საბჭოების და პროფესიული განათლების სისტემის მომხმარებლების 

ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების განხილვა 

 თემატური ჯგუფის სხდომაზე სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების (პროფესიული და საზოგადოებრივი კოლეჯების) მასწავლებლების, 

მენეჯერების, საბჭოების და პროფესიული განათლების სისტემის მომხმარებლების 

ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შედეგების 

განხილვა 

 თემატური ჯგუფის სხდომაზე ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ნუსხაში შესატანი 

ცვლილებების პროექტის განხილვა 

 თემატური ჯგუფის სხდომაზე სტუდენტებისა და პოტენციური სტუდენტებისათვის 

სხვადასხვა საგანმანათლებლო საფეხურზე გადასვლის შესაძლებლობების შესწვლის 

მიზნით განსახორციელებელი კვლევის მეთოდოლოგიისა და ინსტრუმენტების განხილვა 

 თემატური ჯგუფის სხდომაზე სტუდენტებისა და პოტენციური სტუდენტებისათვის 

სხვადასხვა საგანმანათლებლო საფეხურზე გადასვლის შესაძლებლობების შესწვლის 

მიზნით განხორციელებული კვლევის შედეგების განხილვა 

 თემატური ჯგუფის სხდომაზე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის 

არაფორმალური განათლების აღიარებაზე ჩასატარებელი ტრენინგის პროგრამის განხილვა 

 თემატური ჯგუფის სხდომაზე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის 

არაფორმალური განათლების აღიარებაზე ჩატარებული ტრენინგის შედეგების განხილვა 

 

შენიშვნები: 

ქეთევან ფანჩულიძემ, ლალი ღოღელიანმა, დიმიტრი მოლაშვილმა, ლელა წიფურიამ გამოთქვეს 

მოსაზრებები,  რომ პროფესიულ კვალიფიკაციათა სისტემის  თემატური ჯგუფის 2012 წლის  

სამოქმედო გეგმის თემატიკა საკმაოდ სრულად ასახავს ყველა იმ საკითხებს, რომელთა დაგეგმვა და 

განხორციელება ხელს შეუწყობს კვალიფიკაციათა სისტემის განვითარებას ქვეყანაში.   

ასევე გამოითქვა მოსაზრება, რომ სასურველია სამოქმედო გეგმა გაიწეროს  შედეგებით, 

შემოწმებადი ინდიკატორებით, აქტივობებით  და  შესრულების  რესურსებით.  
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დასკვნები და ქმედებები: 

 მოწონებულ იქნას პროფესიულ კვალიფიკაციათა სისტემის თემატური ჯგუფის  სამოქმედო 

გეგმაში შესატანი საკითხები  

 გეგმა გაიწეროს   ექსპერტების მიერ რეკომენდირებულ ფორმაში (ფორმა  თან ერთვის) 
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დანართი #1  

დასამატებელი აკადემიური კვალიფიკაციები 

მიმართულება 

 

დარგი/სპეციალობა ქვედარგი/სპეციალიზაცია 

02 ბიზნესის  

     ადმინისტრირება 

 

 

 020306  განათლების 

მენეჯმენტი/განათლების ადმინისტრირება 

020331   კულტურის მენეჯმენტი 

020332   ინფორმაციის მენეჯმენტი 

020333  ოპერაციების მენეჯმენტი 

03 განათლება  030201 საგნის/საგნობრივი ჯგუფის 

სწავლების მეთოდიკა/დიდაქტიკა 

04 ინჟინერია 0417 საინჟინრო გეოდეზია და 

გეოინფორმატიკა 

 

05. მეცნიერება/ 

საბუნებისმეტყველო  

      მეცნიერებანი 

 050420 ენტომოლოგია 

050421 მოლეკულური ბიომეცნიერებები 

 

0505 გეოგრაფია 050506 გეოგრაფიული საინფორმაციო  

სისტემების ტექნოლოგიები 

 

0507 საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა დარგთაშორისი, მათ 

შორის ქვედარგის/სპეციალიზაციის 

შესაბამისი მოდიფიცირებით 

050702 გეოფიზიკა 

 

0508 ელექტრული და 

ელექტრონული ინჟინერია 

 

07. სოციალური 

მეცნიერებები 

0702 პოლიტიკის  მეცნიერება 070205   

საბჭოთა კვლევები 

 070501  დიპლომატია და საერთაშორისო 

პოლიტიკა 

 070715  კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია 

070716  გამოყენებითი სოციალური 

ფსიქოლოგია 

09 ჯანდაცვა  090406  ნუტრიციოლოგია 

10 ჰუმანიტარული  

      მეცნიერებანი 

1005 ფილოლოგია, მათ შორის 

ქვედარგის/სპეციალიზაციის 

შესაბამისი მოდიფიცირებით 

100524  რომანული ფილოლოგია 

100525  სომხური ფილოლოგია 

 

11მიმართულებათშო  110102  ინტერიერის დიზაინი 
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რისი  

დარგები ან 

სპეციალობები 

110104  გარემოს დიზაინი 

110105  ფერი და განათება არქიტექტურულ 

დიზაინში 

1103კულტურისკვლევები 

 

110301    შუა საუკუნეების კვლევები 

 110421  საქართველოსმცოდნეობა 

110422  ანგლისტიკა 

110423  გერმანისტიკა 

110424  ესპანისტიკა 

110425  იტალიისმცოდნეობა 

110426  საფრანგეთისმცოდნეობა 

1104427 თურქეთისმცოდნეობა 

 110504  ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 

 110901 ორგანიზაციის განვითარება 

 1113  თავდაცვა და უსაფრთხოება 

 

 

 

111301 თავდაცვის ანალიზი 

111302 კიბერუსაფრთხოება 

111304 თავდაცვის რესურსების მართვა 

111305 ევროპის უსაფრთხოების კვლევები 

 1114 სამხედრო მეცნიერება, 

შესაბამისი 

ქვედარგის/სპეციალიზაციის 

დაკონკრეტებით 

 

 

 

 

111401 სამხედრო კავშირგაბმულობა 

111402 სამხედრო ლოგისტიკა 

111403  საჰაერო თავდაცვის შეიარაღება და 

ტექნიკა 

111404 საარტილერიო საქმე 

111405 სამხედრო ავიაცია 

111406 სამხედრო ინჟინერია 

111407 საერთო -საჯარისო მართვა 

111408  ჯავშან-სატანკო შეიარაღება და 

ტექნიკა 
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დანართი №2 

დასამატებელი პროფესიული კვალიფიკაციები 

 

მიმართულება 

 

დარგი/სპეციალობა 

 

პროფესიული სპეციალიზაცია  

01. აგარარული 0104 სასურსათო ტექნოლოგია 010451 ხილ-ბოსტნეულის გადამმუშავებელი 

02. ბიზნესის 

ადმინისტრირება  

 

0203 მენეჯმენტი 020363  აგროლოჯისტიკის ოპერატორი  

 

0205 ტურიზმი 

 

020558  სომელიე 

020559  სამთო გამყოლი 

020560  საფეხმავლო გამყოლი 

020561  დასუფთავების სამსახურის 

სპეციალისტი  

04. ინჟინერია  0407 ტრანსპორტი 040777  მძიმე სამშენებლო ტექნიკის 

(ავტოგრეიდერი, სატვირთველი და 

ჰიდრავლიკური ექსკავატორი) ოპერატორი  

0408 მექანიკის ინჟინერია და 

ტექნოლოგია 

040860  ლიფტების ელექტრომექანიკოსი 

0409 სამრეწველო ინჟინერია და 

ტექნოლოგია 

040951  პოლიგრაფიული მრეწველობის 

ტექნიკოსი 

040959 სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის 

მართვის სპეციალისტი 

040960  საკერავი მანქანების მექანიკოსი 

040961  საკერავი მანქანების ოპერატორი 

0416 საჰაერო ტრანსპორტის 

ექსპლუატაცია 

041663  საჰაერო გადამზიდავი 

 05. მეცნიერება/ 

საბუნებისმეტყვე

ლო 

მეცნიერებანი 

0505 გეოგრაფია 050552  ტოპოგრაფი 

 

08. ხელოვნება  0803 დიზაინი 080378  სცენის მულტიმედია დიზაინერი  

080379   ბაღის დიზაინერი 

080380  ფლორისტული დიზაინის 

სპეციალისტი 

 0804 თეატრალური ხელოვნება 080457  სასცენო ხელოვნების ოსტატი 

09. ჯანდაცვა 0905 საექთნი საქმე 

(ექთანი/ბებიაქალი) 

090551   ექთნის თანაშემწე 

090552  პრაქტიკოსი ექთანი  

090553  პრაქტიკოსი ბებიაქალი  
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დანართი 3 
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2012 წლის სამოქმედო გეგმა   

 

 

 

 

 

შემუშავებულია: თემატური ჯგუფის - ------------------------------------- -მიერ 

დამტკიცებულია: ეროვნული პროფესიული საბჭოს მიერ 

 

 

 

თბილისი, --- იანვარი, 2012 წელი.
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აბრევიატურა 

ეც განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

გმს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

ეპს ეროვნული პროფესიული საბჭო 
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მოკლე მიმოხილვა 

სათაური თემატური ჯგუფის - ------------------------------------ 

2012 წლის სამოქმედო გეგმა  

განმახორციელებელი ერთეული განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი  

თემატური ჯგუფი - --------------------------------------------------- 

პარტნიორები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ეროვნული პროფესიული საბჭო, პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები, პროფესიული კავშირები 

და ასოციაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები 

დაფინანსება  სახელმწიფო ბიუჯეტი  

ზოგადი მიზანი/მიზნები პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

სპეციფიური მიზანი/მიზნები   ხარისხის მართვის თემატური ჯგუფის საქმიანობის  ეფექტიანად განხორციელების ხელშეწყობა 

VET SPSP პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი 

პერიოდი 01.01.2012 - 31.12.2012 
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თემატური ჯგუფის შემადგენლობა 

№ სახელი, გვარი ორგანიზაცია თანამდებობა 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
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9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     
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ღონისძიებების განხორციელებისა და მონიტორინგის გეგმა 

შედეგები შემოწმებადი 

ინდიკატორები  

აქტივობები შემოწმების  

საშუალებები 

შესრულების 

თარიღი 

რესურსები  
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დაწყების თარიღი:       01.01.2012 

დასრულების თარიღი:    31.12.2012 
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განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 
 გვერდი 19 

თემატური ჯგუფის --------------------------------------------------- -  2012 წლის  დროში გაწერილი ღონისძიებების გეგმა 
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თემატური ჯგუფი - „პროფესიული კვალიფიკაციების სისტემა“ 

თემატური ჯგუფის სხდომის ოქმი №10 
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