
 

სსიპ  კოლეჯის „ოპიზარი“ სასწავლო პროცესის რეგულირების წესიდან 

 

ამონარიდი 

 

მუხლი 3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება  

3.1.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნის საფუძველი არის პროფესიული 

საგანმანათლებლო სტანდარტი.  

3.2. კოლეჯში პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის (პროექტის) შემუშავება ხდება  დარგობრივი 

კათედრების სხდომებზე   დირექტორის მოადგილის უშუალო  ხელმძღვანელობით  და მტკიცდება 

დირექტორის მიერ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით; 

3.3.პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის შემუშავებაში / მოდულების ადაპტირებაში 

მონაწილეობას ღებულობენ : პროგრამების ხელმძღვანელები, ზოგადი მოდულების, ასევე შესაბამისი 

დარგის პროფესიული მასწავლებლები;  

3.4.დასამტკიცებლად წარდგენილ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროექტს თან ერთვის: 

სასწავლო გეგმა, პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო მატერიალური, სასწავლო და ადამიანური 

რესურსების ჩამონათვალი, დასაბუთება პროგრამაზე მოთხოვნის არსებობის შესახებ, პარტნიორ 

კომპანიებთან არსებული შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მემორანდუმი / ხელშეკრულება) 

პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებაში კოლეჯთან თანამშრომლობის შესახებ.პროგრამაზე 

ჩასარიცხ პროფესიულ სტუდენტთა მოთხოვნილი საერთო რაოდენობის დასაბუთება. არსებობის 

შემთხვევაში, სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის დასაბუთება იმ სასწავლო გეგმაზე, რომელიც მოიცავს 

ინტეგრირებულ ზოგად მოდულებს; 

3.5.იმ შემთხვევაში, თუკი პროგრამის განხორცილებისათვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობა, 

დაწესებულების მიერ უზრუნველყოფილია პრაქტიკის განსახორციელებლად  დაწესებულებაში არსებულ C 

გარემოში, პროგრამის პროექტს თან უნდა ახლდეს შესაბამისი დოკუმენტაცია (ფართის დამადასტურებელი 

და აღჭურვილობის შესყიდვის შესახებ, ხოლო, თუ საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი არის სასწავლო 

დაწესებულების ფარგლებს გარეთ,  მაშინ პროგრამის პროექტს თან უნდა ახლდეს პრაქტიკის 

განხორციელებისთვის ოფიციალური შეთანხმების  დოკუმენტი (მემორანდუმი/ ხელშეკრულება)  და 

პრაქტიკის ობიექტზე განსახორციელებელი მოდულების ჩამონათვალი;  

3.6.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმით სტუდენტის კვირეული დატვირთვა არ 

უნდა იყოს 30 საათზე ნაკლები და 40 საათზე მეტი (დატვირთვაში იგულისხმება დამოუკიდებელი საათებიც), 

გამონაკლისს წარმოადგენს წინამდებარე წესის 3.7. პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევები;  

3.7.როცა მოდული არის სხვა მოდულზე დაშვების წინაპირობა, სასურველია, წინმსწრებ და მომდევნო 

მოდულებს შორის სწავლება განხორციელდეს მინიმუმ ხუთდღიანი ინტერვალით, რათა არ შეიქმნას 

განმეორებითი შეფასებების ჩატარების პრობლემა. ასეთ შემთხვევაში, დასაშვებია სტუდენტის კვირეული 

დატვირთვა იყოს 30 საათზე ნაკლები. ასევე, სასწავლო კვირაში, სადაც სრულდება მოდულ(ებ)ი, შესაძლოა, 

სტუდენტის საათობრივი დატვირთვა იყოს 30 საათზე ნაკლები. ქართული ენა A2“, ,,ქართული ენა B1“ და 

მოდულების სწავლება შესაძლებელია შესრულდეს 30 საათზე ნაკლები კვირეული დატვირთვით;  



3.8.სასწავლო გეგმა უნდა იძლეოდეს ცხად სურათს პროგრამის თანმიმდევრული განხორციელების შესახებ 

და დაცული უნდა იქნას მოდულებზე დაშვების წინაპირობები;  

3.9.სასწავლო გეგმა თავის თავში არ მოიცავს სასწავლო გეგმას ,,ქართული ენა A2“,,,ქართული ენა B1“ 

მოდულებისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ .,,ქართული ენა A2" , ,,ქართული ენა B1“ მოდულები არ შედის 

საგანმანათლებლო  პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტში, მოდულების კვირეულ დატვირთვა გაწერილია 

ცალკე. ,,ქართული ენა A2", ,,ქართული ენა B1“ მოდულების განხორციელება/ სწავლის შედეგების 

დადასტურება ხორციელდება მოდულისა და კოლეჯის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის 

შესაბამისად;  

3.10.პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში გათვალისწინებულია პროგრამის მოცულობა და 

ხანგრძლივობა. მოცულობა შესაძლოა შეიცვალოს არჩევითი მოდულების კრედიტების რაოდენობიდან 

გამომდინარე. შესაბამისად, შეიცლება სწავლების სავარაუდო ხანგრძლივობა;  

3.11. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა   მოიცავს სხვადასხვა ტიპის მოდულებს: სავალდებულო 

ზოგადი მოდულები, საერთო სავალდებულო, სავალდებულო პროფესიული და არჩევითი/კონცენტრაციის 

მოდულები. სავალდებულო ზოგადი მოდულები, საერთო სავალდებულო და სავალდებულო 

პროფესიული მოდულების შეცვლის უფლება დაწესებულებას არ გააჩნია.  

3.12.ჩარჩო დოკუმენტით განსაზღვრული სწავლების სავარაუდო ხანგრძლივობა ასევე შესაძლებელია 

შეიცვალოს გონივრული ვადით პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე (საკონტაქტო და დამოუკიდებელი 

საათების თანაფარდობა, მოდულებზე დაშვების წინაპირობები,  

,,ქართული ენა A2“, ,,ქართული ენა B1“ მოდულების გონივრულ ვადებში განხორციელება);   

3.13.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის არჩევა ხდება დარგობრივი 

კათედრების სხდომაზე; 

3.14.თუკი არჩევითი მოდულის შერჩევა სადაო ხდება კათედრების სხდომაზე  აუცილებლად უნდა შედგეს 

შესაბამისი ოქმი და მიღებულ იქნას დასაბუთებული გადაწყვეტილება;  

3.15.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს უცხოური ენის შესაბამისი დონის ზოგად 

მოდულს. კოლეჯი უფლებამოსილია შეარჩიოს შესაბამისი უცხოური ენა, რომელსაც ასწავლის პროგრამის 

ფარგლებში და ეს ასახოს უცხოური ენის მოდულში. თუ პროგრამა სავალდებულო პროფესიულ   

მოდულებში ითვალისწინებს რომელიმე კონკრეტულ უცხოურ ენას, მაშინ  კოლეჯი უფლებამოსილია 

არჩევით მოდულებში გაითვალისწინოს სხვა უცხოური ენის ან ენების სწავლებაც, ან უცხოური ენის უფრო 

მარტივი (დაბალი დონე) ან რთული (მაღალი დონე) მოდულები, რათა ყველა სტუდენტს ჰქონდეს 

საშუალება უცხოური ენის სწავლა დაიწყოს მისთვის სასურველ დონეზე და დაასრულოს არჩეული 

მოდულის შესაბამისი დონით; ზოგადი უცხოური ენის შედეგები უნდა გამოიმუშავებდეს საგანმანათლებლო 

პროგრამით გაწერილ სავალდებულო ზოგადი უცხო ენის კომპეტენციებს;  

 


