
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

თემატური ჯგუფი - „პროფესიული კვალიფიკაციების სისტემა“ 
 

თემატური ჯგუფის სხდომის ოქმი №20 
 
 

27 სექტემბერი,  2012  
თბილისი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 
 

 



თემატური ჯგუფი - „პროფესიული კვალიფიკაციების სისტემა“ 
თემატური ჯგუფის სხდომის ოქმი №19 

 

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი                                                                                გვერდი 2 

 
თარიღი ადგილი დასაწყისი Dდასასრული 

27 სექტემბერი,  
2012  

განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრი 

15:00 16:00 

 

 

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@eqe.ge 
 

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 

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 

nkopaleishvili@yahoo.com 
 

mailto:marina.zhvania@eqe.ge
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ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი 577 15 33 01 
დიმიტრი მოლაშვილი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

ზოგადი და ინკლუზიური განათლების 
დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი 

dmolashvili@gmail.com 
 

577 79 79 50 
გოჩა გოგიტიძე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის 

პროფესიული მომზადებისა და 
სერტიფიცირების ცენტრის უფროსი 

g.s.gogitidze@bsma.edu.ge 
 

577 44 24 09 
კოტე ჩოკორაია  განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი/ავტორიზაციის 
სამმართველოს უფროსი 

kote.chokoraia@eqe.ge 

577 27 88 83  

მაია ჩიხლაძე საზოგადოებრივი კოლეჯი 
”პანაცეა”/მოადგილე 

chikhladzemaia@yahoo.com 
 

577 74 74 44 
ნინო ყოჩიშვილი ევროკომისიის საქართველოს დელეგაციის 

პროექტების მენეჯერი 
Nino.kochishvili@eeas.europ

a.eu 
 

მაკა კორძაძე განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრი/კოორდინატორი 

Maka_kordzadze@yahoo.co
m 
 

577 27 88 21 
მარიამ შოშიაშვილი განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი/საერთაშორისო 
ურთიერთობების სამმართველოს 
სპეციალისტი 

Mariam_shoshiashvili@hotm
ail.com 

 
595 48 48 78 

მაია დანელია სსიპ - პროფესიული კოლეჯი 
”მერმისი”/მიმართულების კოორდინატორი 

Mdanelia01@yahoo.com 
 

577 50 77 37 
ნანა ნამგალაძე 
 

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი 
”მერმისი”/ხარისხის მენეჯერი 

sershot@rumbler.ru 
 

577 95 95 92 
მიხეილ კორძახია საქართველოს  დამსაქმებელთა 

ასოციაცია/ვიცე-პრეზიდენტი 
mishakordzakhia@yahoo.co

m 
 

597 18 18 21 
599 18 18 25 

კახაბერ ერაძე საქართველო ბიზნესის აკადემია/რექტორი kakha_ae@yahoo.com 

595 45 82 88 
შორენა ხუბუნაია საქართველო ბიზნესის აკადემია/ხარისხის 

მართვის სამსახურის უფროსი 
Shorena_999@yahoo.com 

 
551 97 90 70 

ნინო ჟვანია ა(ა)იპ ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი/ხარისხის მენეჯერი 

Nino.zhvania@iliauni.edu.ge 
 

577 55 69 88 
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mailto:Mariam_shoshiashvili@hotmail.com
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შედეგები/კომენტარები/წინადადებები 

1. დღის წესრიგის განხილვა 
 

დასკვნები და ქმედებები: 

დამტკიცდეს სხდომის დღის წესრიგი დამატებების გარეშე 

 

2. წინა სხდომის ოქმის   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: 

ქეთევან 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 კვალიფიკაციის  დამატების თაობაზე.  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. 4 ახალი 
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პროფესიული კვალიფიკაციის დამატების საკითხი განხილულ იქნა კვალიფიკაციების ჯგუფის აგვისტოს სხდომაზე. ამჯერად 
ვიხილავთ აკადემიური კვალიფიკაციების დამატების საკითხს, ასევე  ა.წ. 7 სექტემბერს (რეგისტრაციის № 12431. 07.09.2012)  განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში შემოსულია წერილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოდან, სადაც სააგენტოს ხელმძღვანელობა ცენტრს სთავაზობს ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 
მიმართულება/დარგში - მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები/საზღვაო მეცნიერებები  (საზღვაო ნავიგაცია/გემის 
მექანიკა/გემის ელექტრომექანიკა)  მოხდეს ტერმინოლოგიის დაზუსტება და საქართველოს კანონის, საერთაშორისო საზღვაო 
კონვენციის მოთხოვნებისა და საზღვაო სფეროში დამკვიდრებული ტერმინოლოგიის  შესაბამისად ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 
მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეციალიზაციებისა და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალში 
მოხდეს  ცვლილებების შეტანა.  დღევანდელ სხდომაზე ამ ცვლილებასთან ერთად განვიხილავთ უკვე აკრედიტებული საბაკალავრო და 
სამაგისტრო პროგრამების შესაბამისი დასამატებელი აკადემიური  კვალიფიკაციების ჩამონათვალს და თითოეული ცვლილების 
თაობაზე  განმარტებებს (წარმომდგენი საგანმანათლებლო დაწესებულება, თანხმობის წერილი, საბჭოს ოქმი).  (დანართები ოქმს თან 
ერთვის).  

 
რეკომენდაციები: 

• წარმოდგენილი ნუსხა შეთანხმებისთვის გადაეცეს ეროვნულ პროფესიულ საბჭოს. 

შენიშვნები: 

მოსაზრებები გამოთქვეს: მარინა ჟვანიამ, ლალი შაიშმელაშვილმა, კახაბერ ერაძემ, მიხეილ კორძახიამ, მაია ჩიხლაძემ, ნანი 
დალაქიშვილმა, რომელთა მოსაზრებით,  გასათვალისწინებელია საზღვაო სააგენტოს მიერ გამოგზავნილი წერილი და აუცილებელია 
შესაბამისი ცვლილებები აისახოს ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ჩამონათვალში. ასევე ვეთანხმებისთ, რომ უნდა დაისვას საკითხი, 
აკრედიტებული პროგრამების შესაბამისი დასამატებელი კვალიფიკაციების ჩამონათვალში ასახვის თაობაზე.  

დასკვნები და მოქმედებები: 

• 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, 
რომელიც შესათანხმებლად წარედგინება ეროვნულ პროფესიულ საბჭოს. 
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დანართი 1 
 
პროფესიულ სპეციალიზაციათა ნუსხაში  შესაცვლელი  კვალიფიკაციები  
 

№ კვალიფიკაციის 
დასახელება 

მიმართულება/დარგი/პროფესიული 
სპეციალიზაცია 

წარმომდგენი 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულება 

ავტორიზაციის საბჭოს ოქმი/ 
შეთანხმების წერილი 

1 გემბანის რიგითი 
მეზღვაური 
(გემბანის 
მეზღვაურის 
ნაცვლად) 

მიმართულებათაშორისი დარგები 
ან სპეციალობები/ საზღვაოსნო 
მეცნიერებები 

(საზღვაონავიგაცია/ 

გემის მექანიკა/ 

გემის ელექტრომექანიკა) 

საზღვაო ტრანსპორტის 
სააგენტო 

საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2012 
წლის 7 სექტემბრის ცენტრში 
შემოსული წერილი (რეგისტრაციის 
№12431. 07.09.2012) 

2 სამანქანე 
განყოფილების 
რიგითი 
მეზღვაური 
(სამანქანე 
განყოფილების 
მეზღვაურის 
ნაცვლად)  

მიმართულებათაშორისი დარგები 
ან სპეციალობები /საზღვაოსნო 
მეცნიერებები 

(საზღვაონავიგაცია/ გემის 
მექანიკა/ გემის ელექტრომექანიკა) 

საზღვაო ტრანსპორტის 
სააგენტო 

საქართველოსეკონომიკისადამდგრადი
განვითარებისსამინისტრო. 

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2012 
წლის 7 სექტემბრის ცენტრში 
შემოსული წერილი(რეგისტრაციის 
№12431. 07.09.2012) 
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დანართი 2 

 
 
დასამატებელი, მოდიფიცირებული  აკადემიური (სამაგისტრო) კვალიფიკაციები  
 

№ კვალიფიკაციის  
დასახელება 

მიმართულება/დარგი წარმომდგენი 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულება 

ავტორიზაციის საბჭოს ოქმი/ 
შეთანხმების წერილი 

1 მოძრავი გრაფიკა ხელოვნება/მედიახელოვნება ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

საგანმანათლებლოდაწესებულებების
აკრედიტაციისსაბჭოს 2012 წლის 13 
სექტემბერი 

N12 სხდომის ოქმი 

2 საზღვაო კვლევები მიმართულებათშორისი 
დარგები ან 
სპეციალობები/ეკოლოგია/ 
გარემოსმცოდნეობა 

ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

საგანმანათლებლოდაწესებულებების
აკრედიტაციისსაბჭოს 2012 
წლის6სექტემბერი 

N11სხდომისოქმი 

3 სატყეო მეცნიერება მეცნიერება/საბუნებისმეტყვე
ლო 
მეცნიერებანი/ბიოლოგია/სიცო
ცხლის შემსწავლელი 
მეცნიერებანი 

ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

საგანმანათლებლოდაწესებულებების
აკრედიტაციისსაბჭოს 2012 წლის 13 
სექტემბერი 

N12სხდომისოქმი 

4 ტყის რესურსების ბიზნესის ადმინისტრირება/ ილიას სახელმწიფო საგანმანათლებლოდაწესებულებების
აკრედიტაციისსაბჭოს 2012 წლის 13 
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მდგრადი მართვა მენეჯმენტი უნივერსიტეტი სექტემბერი 

N12სხდომისოქმი 

5 გენეტიკა/გამოყენებითი 
გენეტიკა 

მეცნიერება/ 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი/ბიოლოგია/ 
სიცოცხლის შემსწავლელი 
მეცნიერებანი 

ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

საგანმანათლებლოდაწესებულებების
აკრედიტაციისსაბჭოს 2012 წლის 13 
სექტემბერი 

N12სხდომისოქმი 

6 სოციალური 
ფსიქოლოგია  

ჯანდაცვა/საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვა 

ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

საგანმანათლებლოდაწესებულებების
აკრედიტაციის საბჭოს 2012 
წლის6სექტემბერი 

N11სხდომისოქმი 

 

7 ფსიქოტრამვატოლოგია ჯანდაცვა/საზოგადოებრივიჯა
ნდაცვა   

ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

საგანმანათლებლოდაწესებულებების
აკრედიტაციისსაბჭოს 2012 წლის 6 
სექტემბერი 

N11 სხდომისოქმი 
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