
 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭო 

 

  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   № 06-01/40                                                                                 

ქ. ბათუმი                                    20 ივლისი, 2020 წ. 

 

„ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა და 

განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 

2019 წლის 6 თებერვლის №06-01/07 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის 

თაობაზე 

 
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ბსუ–ს 

წესდების მე–8 მუხლის, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 

ექსპერტების რეკომენდაციების (პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ,,მებაღეობა“ და ,,სატყეო 

საქმე“) და პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის ხარისხის მართვის 

მენჯერის 2020 წლის 6 ივლისის N567472 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ 

 

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 

 
1. „ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა 

და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური 

საბჭოს 2019 წლის 6 თებერვლის №06-01/07 დადგენილებაში შევიდეს შემდეგი სახის 

ცვლილებები და დამატებები: 

 

ა) მე-4 მუხლის მე-12 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,12. მოდული თუკი არის სხვა მოდულის დაშვების წინაპირობა, წინმსწრებ და მომდევნო 

მოდულებს შორის სწავლება უნდა განხორციელდეს მინიმუმ 2-კვირიანი ინტერვალით, 

რათა არ შეიქმნას განმეორებითი შეფასების ჩატარების პრობლემა.“; 

ბ) მე-6 მუხლის მე-6 და მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,6. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების საჭიროება დგება ასევე 

პროფესიული სტუდენტის მობილობის, სტატუსშეჩერებული სტუდენტის სასწავლო 

პროცესში დაბრუნების, წინამსწრები ფორმალური ან არაფორმალური განათლების 

აღიარების, პროგრამაში ცვლილებების შეტანის და სხვა შემთხვევების დროს. ასეთ 

შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტისთვის ინდივიდუალური  სასწავლო  გეგმის  

შედგენის ინიცირებას ახდენს ცენტრის საწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი, ხარისხის 

მართვის მენეჯერთან შეთანხმებით.  



7. პროფესიული სტუდენტისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესადგენად 

იქმნება სამუშაო ჯგუფი, ცენტრის ხარისხის მართვის მენეჯერის, საწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერის, პროფესიული პროგრამის ხელმძღვანელის, მოდულის 

განმახორციელებელი პროფესიული მასწავლებლების შემადგენლობით. სამუშაო ჯგუფი, 

პროფესიული სტუდენტის ჩართულობის გზით უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის 

ყველაზე ოპტიმალური სასწავლო გეგმის შედგენას. შემუშავებული გეგმა წარედგინება 

ცენტრის დირექტორს (დამოწმდება ცენტრის ბეჭდით და დირექტორის ხელმოწერით).“; 
 

გ) მე-7 მუხლის სათაური და შინაარსი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,მუხლი 7. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამში ცვლილებების შეტანა და 

გაუქმება 

1. პროგრამაში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია: პროფესიული 

საგანმანთლებლო პროგრამის შეფასების მოქმედი სისტემით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შედეგების ანალიზის; პროფესიულ საგანმანათლებლო სტანდარტში, სსიპ 

- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტში შეტანილი ცვლილებების; არჩევითი 

მოდულის შემთხვევაში, შრომის ბაზრის მოთხოვნის (რომელიც უკავშირდება კონკრეტული 

დამსაქმებლის ან რეგიონის მოთხოვნებს) საფუძველზე; ერთი მოდულის მეორეთი  

ჩანაცვლების  შემთხვევაში;  ასევე სხვა გარემოებების საფუძველზე. 

2. პროგრამაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დასაბუთებული წერილობითი 

ინიციატივა შეიძლება წარმოდგენილი იქნეს ბსუ-ს ცენტრის ხარისხის მართვის მენეჯერის, 

სასწავლო პროცესის მენეჯერის, პროგრამის ხელმძღვანელის, პრაქტიკის 

განმახორციელებელი ორგანიზაციების, დამსაქმებლების ან/და პროგრამის 

განმახორციელებელი პროფესიული  განათლების მასწავლებლის მიერ.    

3. პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის (პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის) შეცვლის შემთხვევაში ცენტრი უზრუნველყოფს  

შესაბამისი პროფესიული პროგრამის შეცვლილ პროფესიულ საგანმანათლებლო 

სტანდარტთან (ჩარჩო დოკუმენტთან) შესაბამისობას. ცენტრის ინიციატივის შემთხვევაში 

ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით შესაძლებელია შეცვლილი პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის პარალელურად, ამ პროგრამის შეცვლამდე არსებული პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება (მხოლოდ აღნიშნული პროგრამის 

შეცვლამდე ჩარიცხული პროფესიული  სტუდენტებისთვის). 

4. წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, პროგრამაში ცვლილების 

პროექტის მომზადების პარალელურად, ცენტრი უზრუნველყოფს პროფესიულ 

სტუდენტთა  წერილობითი ინფორმირებას და განუმარტავს მათ უფლებას - 

კანონმდებლობით  დადგენილი წესის შესაბამისად დაასრულონ სწავლა შეცვლამდე 

არსებულ პროგრამაზე ან განახორციელონ მობილობა სხვა საგანმანათლებლო პროგრამაზე. 

სტუდენტთა ინფორმირება უნდა დადასტურდეს სტუდენტის ხელმოწერით 

(ინფორმირებული თანხმობის დოკუმენტით) ან/და სტუდენტის ელექტრონულ ფოსტაზე 

შესაბამისი შეტყობინების დაგზავნით. 

5. პროფესიულ   სტუდენტებთან   წ ი ნ ა მ დ ე ბ ა რ ე  მ უ ხ ლ ი ს  მ ე - 4  პ უ ნ ქ ტ ი თ  

გ ა თ ვ ა ლ ი ს წ ი ნ ე ბ უ ლ ი  კომუნიკაციის შედეგების ამსახველ მტკიცებულებებს ხარისხის 

მართვის მენეჯერი დაურთავს მოდიფიცირებული პროფესიული პროგრამის (პროგრამაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე) პროექტს და ცენტრი წარუდგენს ბსუ-ს რექტორს შესაბამის 

სამსახურებრივ ბარათს.  



6. ცენტრის სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე ბსუ-ს რექტორი გამოსცემს 

ბრძანებას შესაბამის პროგრამაში ცვლილების შეტანის შესახებ. ამავე ბრძანებით 

განისაზღვრება შეცვლილი პროგრამის ამოქმედების თარიღი, ასევე პროგრამის შეცვლამდე 

ამ პროგრამაზე რ ი ც ხ უ ლ  პროფესიულ სტუდენტთა (არსებობის შემთხვევაში) სწავლის 

გაგრძელების შ ე სა ხ ე ბ .  

7. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდების, განხორციელების 

ფორმის ცვლილების ან ცენტრის ინიციატივით პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში სწავლის შედეგების დამატების ან/და ამოღების, ასევე სწავლის შედეგების 

მიღწევის ადგილის ცვლილების შემთხვევაში, ცენტრი უზრუნველყოფს ცვლილების 

განხორციელების შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის გამოცემიდან 30   

კალენდარული   დღის   ვადაში  აღნიშნული   ცვლილების   შესახებ   სსიპ - განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინფორმირებას და ამავდროულად, 

შესაბამისი დასაბუთებისა და მტკიცებულებების წარდგენას. 

8. პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის შეცვლის შემთხვევაში ცენტრი 

უზრუნველყოს შეცვლილ პროფესიულ საგანმანათლებლო  სტანდარტთან პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისობაში მოყვანას და აღნიშნულის შესახებ სსიპ - 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისათვის ინფორმაციის წარდგენას, 

შესაბამის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა მიღების 

გამოცხადებამდე, არანაკლებ 60 კალენდარული   დღით  ადრე. 

9. პროფესიულ სტუდენტთა კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით, 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში, 

შესაძლებელია ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმის შემუშავება (საჭიროების მიხედვით) ისე, 

რომ მიღწეულ იქნას მოდიფიცირებული პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგები. 

10. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების საფუძველი 

შესაძლოა გახდეს პროფესიული სტუდენტების დაბალი მომართვიანობა, პროფესიული 

სტუდენტების დასაქმების დაბალი მაჩვენებელი და სხვა. ბსუ-ში მოქმედი 

საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე, 

პროფესიული სტუდენტთა ინტერესების დაცვისა და შემდგომი განათლებით 

უზრუნველყოფის მიზნით, ცენტრის ხარისხის მართვის მენეჯერი ვალდებულია 

შეისწავლოს გასაუქმებელი საგანმანათლებლო პროგრამის თავსებადობა 

მომიჯნავე/მონათესავე საგანმანათლებლო პროგრამასთან გაერთიანების ან ახალი 

საგანმანათლებლო პროგრამით ჩანაცვლების შესაძლებლობის საკითხი და შესაბამისი 

სამსახურებრივი ბარათი, ცენტრის დირექტორის ვიზირებით, წარუდგინოს ბსუ-ს 

რექტორს. 

 

2. დადგენილება განთავსდეს ბსუ-ს ვებგვერდზე. 

3. დადგენილება დაეგზავნოს ბსუ-ს მართვის ორგანოებს, რექტორის მოადგილეებს, 

პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრს, ფაკულტეტებს, 

სასწავლო პროცესის დეპარტამენტს, იურიდიულ დეპარტამენტს, საფინანსო-ეკონომიკურ 

დეპარტამენტს, ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სამსახურს და სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და 

სპორტის დეპარტამენტს. 

4. დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 



აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, 

რექტორი,  ასოც. პროფესორი                                მერაბ ხალვაში 
 


