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სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრისთვის“ „მსუბუქი ავტომობილის

ძრავას შეკეთების“ საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ
 
 
 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების დამატების განაცხადში ასახული ინფორმაციის, ავტორიზაციის ექსპერტთა
ჯგუფის დასკვნისა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის
საბჭოს სხდომაზე დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის,
შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის   2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული
,,საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულების“ 51-ე მუხლის შესაბამისად,
 

 
 

საბჭომ გადაწყვიტა:
   
 
 

სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრს“ (ს/კ: 200279448) მიენიჭოს
უფლება დამატებით განახორციელოს დანართით განსაზღვრული „მსუბუქი
ავტომობილის ძრავას შეკეთების“ საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი).
გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღად განისაზღვროს 2020 წლის 28 სექტემბერი.
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 12
ოქტომბრის №979834 ოქმის მესამე ნაწილი ცნობილ იქნეს ამ გადაწყვეტილების
განუყოფელ ნაწილად.
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს
გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში,
სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ.
თბილისი, მ. ალექსიძის №1 ან ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ
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4.  

საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის გზით შემდეგ მისამართზე, დავით აღმაშენებლის
ხეივანი,   მე-12 კილომეტრი №6.

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭო
საბჭოს თავმჯდომარე
ყუფუნია ნანა

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭო
საბჭოს მდივანი
ჩაგელიშვილი მარიამ



 
 

დანართი 

პროგრამის სახელწოდება  მსუბუქი ავტომობილის ძრავას შეკეთება 

პროფესიული განათლების დონე მესამე 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთებაში 

სპეციალიზაციის/სწავლის დეტალური სფეროს 

კოდი 

0716 

პროგრამის განხორციელების ენა ქართული 

პროგრამის განხორციელების ადგილი  ქ. თბილისი, ილია ვეკუას ქ. №44 

პროგრამის განხორციელების ფორმა 

(მოდულური/დუალური) 

მოდულური 

პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული 

რაოდენობა მისამართებისა და განხორციელების 

ფორმის მიხედვით 

40 

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობიდან, 

პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა იმ 

სასწავლო გეგმაზე, რომელიც მოიცავს 

ინტეგრირებულ ზოგად მოდულებს (არსებობის 

შემთვევაში) 

- 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

57 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

- 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული 

სასწავლო გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

72 
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