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თარიღი ადგილი დასაწყისი Dდასასრული 

30 აგვისტო,   
2012  

განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრი 

17:00 18:00 

 

 

Dდღის წესრიგი 

1. დღის წესრიგის განხილვა 
 

2. წინა სხდომის  ოქმის დამტკიცება 
 

3. ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, 
ქვედარგების/სპეციალიზაციებისა და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალში 
დასამატებელი კვალიფიკაციების ნუსხა 
 

 
 

სახელი, გვარი დაწესებულება, თანამდებობა ელექტრონული ფოსტა, 
ტელეფონი 

მარინა ჟვანია სსიპ-განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული  
ცენტრი/საგანმანათლებლო 
პროგრამებისა და განათლების 
აღიარების სამსახურის უფროსი 

marina.zhvania@eqe.ge 
577 27 88 41 

ლალი 
შაიშმელაშვილი 

სსიპ-განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული  
ცენტრი/საგანმანათლებლო 
პროგრამებისა და განათლების 
აღიარების სამსახურის უფროსის 
მოადგილე 

Lali.shaishmelashvili@eq
e.ge 

 
577 27 88 49 

ქეთევან 
ფანჩულიძე   
 

სსიპ- განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრის 
საგანმანათლებლო პროგრამებისა და 

k.panchulidze@eqe.ge 
 

577 27 88 43 
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განათლების აღიარების  სამსახურის 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
სამმართველოს უფროსი 

ნანი 
დალაქიშვილი 

სსიპ- განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი/საგანმანათლებლო 
პროგრამებისა და განათლების 
აღიარების სამსახურის სპეციალისტი 

nani.dalakishvili@eqe.ge 
 

577 17 55 77 
 

ნინო 
კოპალეიშვილი 

განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრი/საერთაშორისო 
ურთიერთობების სამმართველოს 
უფროსი 

nkopaleishvili@yahoo.co
m 
 

577 15 33 01 
მაია ჩიხლაძე საზოგადოებრივი კოლეჯი 

”პანაცეა”/მოადგილე 
chikhladzemaia@yahoo.c

om 
 

577 74 74 44 
დიმიტრი 
მოლაშვილი 

განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს ზოგადი და 
ინკლუზიური განათლების 
დეპარტამენტის უფროსი 
სპეციალისტი 

dmolashvili@gmail.com 
 

577 79 79 50 

მაკა კორძაძე განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრი/კოორდინატორი 

Maka_kordzadze@yahoo.
com 

 
577 27 88 21 

გოჩა გოგიტიძე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო 
აკადემიის პროფესიული 
მომზადებისა და სერტიფიცირების 
ცენტრის უფროსი 

g.s.gogitidze@bsma.edu.g
e 
 

577 44 24 09 
კოტე ჩოკორაია  განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი/ავტორიზაციის 
სამმართველოს უფროსი 

kote.chokoraia@eqe.ge 

577 27 88 83  
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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 №17.   26.07. 2012)  დამტკიცება  
 

დასკვნები და ქმედებები: 

დამტკიცდეს წინა სხდომის ოქმი - ოქმი თან  ერთვის 

3. ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიმართულებების, 
დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეციალიზაციებისა და 
პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალში დასამატებელი 
კვალიფიკაციების ნუსხა 

 

რეზიუმე: 

კოტე ჩოკორაიამ  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 კვალიფიკაციის  დამატების თაობაზე. ეროვნული საკვალიფიკაციო 
ჩარჩოს დამტკიცებიდან (10.12.2010) 2012 წლის მარტამდე ავტორიზაციისას, 
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აკრედიტაციისას ან თვითშეფასების ანგარიშის წარმოდგენისას განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მთელ რიგ პროფესიულ, 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელებაზე გაცემულ იქნა 
თანხმობა, რის შემდეგაც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით 
2012 წლის 20 აპრილს ცვლილებები შევიდა ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 
დანართ №4-ში.  პროცესი გრძელდება, 2012 წლის თვითშეფასების ანგარიშების 
წარმოდგენის საფუძველზე და ავტორიზაცია-აკრედიტაციის პროცესის 
ფარგლებში ცენტრმა თანხმობა გასცა რიგი პროფესიული საგანმანათლებლო  
პროგრამების განხორციელებაზე, რომელთა შესაბამისი კვალიფიკაციები 
ჩამონათვალი ჯერ კიდევ არ არის. დღევანდელ სხდომაზე განვიხილავთ ამ 
კვალიფიკაციების ჩამონათვალს და თითოეული ცვლილების თაობაზე  
განმარტებებს (წარმომდგენი საგანმანათლებლო დაწესებულება, თანხმობის 
წერილი, საბჭოს ოქმი).  ჩამონათვალში წარმოდგენილია 4 ახალი კვალიფიკაცია, 
რომელიც წარმოადგინა საზოგადოებრივმა კოლეჯმა სსიპ - განათლების მართვის 
საინფორმაციო სისტემა ავტორიზაციისას, პროგრამებთან ერთად ავტორიზაციის 
ექსპერტებს კოლეჯმა წარუდგინა  შესაბამისი პროფესიული სტანდარტები და 
ინჟინერიის მიმართულების დარგობრივი ჯგუფის (კომპიუტინგი/ინფორმატიკა) 
გაერთიანებული კომისიის  ოქმი (ოქმი N1-11.04.2012), რის თაობაზეც არსებობს 
ჩანაწერი ავტორიზაციის ოქმში (ოქმი № 13. 10.05.2012). (დანართი ოქმს თან 
ერთვის).  

რეკომენდაციები: 

• წარმოდგენილი ნუსხა შეთანხმებისთვის გადაეცეს ეროვნულ პროფესიულ 
საბჭოს. 

შენიშვნები: 

მოსაზრებები გამოთქვეს: მარინა ჟვანიამ, ლალი ღოღელიანმა, ლალი 
შაიშმელაშვილმა, ნანი დალაქიშვილმა, რომელთა მოსაზრებით,  დასამატებელი 
კვალიფიკაციების ნუსხაში მითითებული სპეციალიზაციები ერთი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების პროგრამების შესაბამისია, თუმცა ამ 
პროგრამის ფარგლებში მისანიჭებელი კვალიფიკაციები განხილული და 
შეთანხმებულია დარგობრივი ჯგუფის სხდომაზე.  

დასკვნები და მოქმედებები: 
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• დაევალოს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურს მოამზადოს  ეროვნული 
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, 
ქვედარგების/სპეციალიზაციების და პროფესიული სპეციალიზაციების 
ჩამონათვალის ცვლილებების პროექტი, რომელშიც  შესათანხმებლად 
წარედგინება ეროვნულ პროფესიულ საბჭოს. 

 



თემატური ჯგუფი - „პროფესიული კვალიფიკაციების სისტემა“ 
თემატური ჯგუფის სხდომის ოქმი №18 
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დანართი 1 
დასამატებელი  კვალიფიკაციები  

 

# კვალიფიკაციის/სპ
ეციალიზაციის  
დასახელება 

მიმართულება
/დარგი 

წარმომდგენი 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულება 

ავტორიზაციის საბჭოს 
ოქმი/ შეთანხმების 
წერილი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 ვებ სპეციალისტი ინჟინერია/ 
კომპიუტინგი/
ინფორმატიკა 

სსიპ - განათლების 
მართვის 
საინფორმაციო 
სისტემა 

საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 
ავტორიზაციის საბჭოს 
2012 წლის 10 მაისის 
N13 სხდომის ოქმი 

2 კომპიუტერულიგრ
აფიკოს-ანიმატორი 

ინჟინერია/ 
კომპიუტინგი/
ინფორმატიკა 

სსიპ - განათლების 
მართვის 
საინფორმაციო 
სისტემა 

საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 
ავტორიზაციის საბჭოს 
2012 წლის 10 მაისის 
N13 სხდომის ოქმი 

3 კომპიუტერული 
ინჟინერი 

ინჟინერია/ 
კომპიუტინგი/
ინფორმატიკა 

სსიპ - განათლების 
მართვის 
საინფორმაციო 
სისტემა 

საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 
ავტორიზაციის საბჭოს 
2012 წლის 10 მაისის 
N13 სხდომის ოქმი 

4 კომპიუტერული 
ქსელების და 
სისტემების 
ადმინისტრატორი 

ინჟინერია/ 
კომპიუტინგი/
ინფორმატიკა 

სსიპ - განათლების 
მართვის 
საინფორმაციო 
სისტემა 

საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 
ავტორიზაციის საბჭოს 
2012 წლის 10 მაისის 
N13 სხდომის ოქმი 
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