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,,ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ ,,კონსტრუქტ 2’’-ის პროფესიული მომზადების პროგრამების
განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ” პროფესიულ მომზადების/გადამზადების

პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2019 წლის
პირველი  ნოემბრის №03 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შესახებ

 
 
 
 
დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობის, პროფესიული მომზადების/
პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს
სხდომაზე დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა
და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
63-ე მუხლის შესაბამისად,
 
 
 

საბჭომ გადაწყვიტა:
 
 

ცვლილება განხორციელდეს,,ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ ,,კონსტრუქტ 2’’-ის პროფესიული
მომზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ”პროფესიულ
მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი
საბჭოს 2019 წლის პირველი ნოემბრის №03 გადაწყვეტილებაში, კერძოდ
გადაწყვეტილების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დანართი ჩამოყალიბდეს
თანდართული რედაქციით (დანართი).
პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების
უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2020 წლის 27 მაისის №409490 ოქმის პირველი ნაწილი
ცნობილ იქნას ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად.
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3.  პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების
უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია მისი
გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ
საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის გზით. მისამართი: თბილისი, დავით
აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი №6.

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
პროფესიული მომზადების
პროფესიული გადამზადების პროგრამების უფლების
მიმნიჭებელი საბჭო
საბჭოს თავმჯდომარე
ქუჩულორია მარიამ

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი / პროფესიული მომზადების/პროფესიული
გადამზადების პროგრამების უფლების მიმნიჭებელი
საბჭო
საბჭოს მდივანი
ტალიაშვილი ნინო



 დანართი   

 

პროგრამის 

კოდი 

პროგრამის 

დასახელება 

 

პროგრამის 

სახე 

ეროვნულ

ი 

კვალიფი

კაციების 

ჩარჩოს 

დონე 

პროგრამის 

ხანგრძლივ

ობა  

კვირებში 

სწავლების 

ენა 

მსმენელთა 

ზღვრული 

რაოდენობა 

პროგრამის 

განხორციელების 

ადგილი 

00302 
ელექტრო-

რკალური 

შედუღება 

მომზადება მეორე 18 ქართული 30 

ქ. ზესტაფონი, 

ნიკო ნიკოლაძის ქ. 

№28 

00301 

არმატურისა და 

ბეტონის 

ნაკეთობის 

დამზადება 

მშენებლობაზე 

მომზადება მეორე 18 ქართული 40 

ქ. ზესტაფონი, 

ნიკო ნიკოლაძის ქ. 

№28 

00303 

თაბაშირ-მუყაოს 

ფილებით 

სამონტაჟო 

სამუშაოების 

შესრულება 

მომზადება მეორე 18 ქართული 30 

ქ. ზესტაფონი, 

ნიკო ნიკოლაძის ქ. 

№28 

00304 

ზოგადი 

ელექტროსამონტ

აჟო სამუშაოების 

შესრულება 

მომზადება მეორე 18 ქართული 30 

ქ. ზესტაფონი, 

ნიკო ნიკოლაძის ქ. 

№28 

00305 

მშენებლობაზე 

ქარგილების, 

კარ-ფანჯრისა და 

იატაკის მოწყობა 

მომზადება მეორე 18 ქართული 30 

ქ. ზესტაფონი, 

ნიკო ნიკოლაძის ქ. 

№28 

00306 
საკალატოზო 

სამუშაოების 

შესრულება 

მომზადება მეორე 18 ქართული 30 

ქ. ზესტაფონი, 

ნიკო ნიკოლაძის ქ. 

№28 

00307 

სხვადასხვა სახის 

ზედაპირების 

ფილებით 

მოპირკეთება 

მომზადება მეორე 18 ქართული 30 

ქ. ზესტაფონი, 

ნიკო ნიკოლაძის ქ. 

№28 

00310 

სხვადასხვა 

ტიპის 

ზედაპირებზე 

სამღებრო 

სამუშაოების 

წარმოება 

მომზადება მეორე 18 ქართული 30 

ქ. ზესტაფონი, 

ნიკო ნიკოლაძის ქ. 

№28 



  

 

 

 
 

00311 

შენობაში 

წყალსადენი 

სისტემების 

მონტაჟი 

მომზადება მეორე 18 ქართული 30 

ქ. ზესტაფონი, 

ნიკო ნიკოლაძის ქ. 

№28 

00308 

სხვადასხვა სახის 

საბათქაშე 

სამუშაოების 

წარმოება 

მომზადება მეორე 18 ქართული 30 

ქ. ზესტაფონი, 

ნიკო ნიკოლაძის ქ. 

№28 

00309 
სხვადასხვა სახის 

სახურავის 

მოწყობა 

მომზადება მეორე 18 ქართული 30 

ქ. ზესტაფონი, 

ნიკო ნიკოლაძის ქ. 

№28 
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