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მიმართვა

თინათინ მახარაძე
შპს შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასიის

დამფუძნებელი და დირექტორი

პროფესიული განათლება ნებისმიერი განვითარებული ქვეყნის წარმატების

საწინდარია. ამისი ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია 

შვეიცარიული მოდელი. ჩვენი კოლეჯი  სტუდენტებს სწორედ შვეიცარიული 

სტანდარტის სასოფლო-სამეურნეო პროფესიულ განათლებას სთავაზობს. 

აქ დაგხვდებათ:

• თანამედროვე, კომფორტული საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი  

გარემო;

• თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სასწავლო პროგრამა და 

ინფრასტრუქტურა;

• შვეიცარიული სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილი საწარმოო 

პრაქტიკის ობიექტები, სადაც პრაქტიკულ მეცადინეობებს ქართველი და 

შვეიცარიელი სპეციალისტები წარმართავენ;

• წვდომა შვეიცარიაში ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ სასოფლო-სამეურნეო 

სკოლა - პლანტაჰოფის სასწავლო მასალებზე;

• წარჩინებულ პროფესიულ სტუდენტებს საშუალება ექნებათ გაცვლით 

პრაქტიკაზე წავიდნენ პლანტაჰოფის საწარმოებში (შვეიცარიაში).

ჩვენი მიზანია ძლიერი, დამოუკიდებელი ფერმერებისა და რძის 

პროდუქტების ტექნოლოგების აღზრდა - ახალგაზრდების, რომლებიც 

ჩვენთან შესწავლილ თანამედროვე სასოფლო სამეურნეო სტანდარტებს 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით დანერგავენ. 



მისია
შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასიის მისიაა შექმნას ქვეყანაში, სოფლის
მეურნეობის მიმართულებით, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება,
სადაც დაინტერესებული პირები, განვითარებად სასწავლო და სამეწარმეო
გარემოში, შეიძენენ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის თეორიულ ცოდნასა
და პრაქტიკულ უნარებს, რომელთა გამოყენებით შეძლებენ რესურსეფექტურად,
სუფთა წარმოების (cleaner productione) და გარემოსდაცვითი პრინციპების
გათვალისწინებით განახორციელონ პროფესიული საქმიანობა. ამით ხელს
შევუწყობთ საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემის ერთიან ევროპულ
საგანმანათლებლო სივრცესთან დაახლოებას, ინდივიდის პიროვნული და
პროფესიული განვითარებას.

ხედვა
უზრუნველყოს სწავლის პერიოდში პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების
რეალურ სამუშაო პროცესებში ჩართულობა; გაუზიაროს სტუდენტებს, მსმენელებსა
და პერსონალს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა, გააცნოს ინოვაციები,
რესურსების გამოყენების თანამედროვე გზები, განავითაროს კოლეჯსა და ბიზნესს,
დაინტერესებულ მხარეებს შორის მყარი, ურთიერთეფექტური თანამშრომლობის
მექანიზმები. ამ პრინციპების გათვალისწინებით, ჩვენი ხედვაა, ხუთ წელიწადში
გავხდეთ წამყვანი დარგობრივი კოლეჯი, რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც
დმანისის რეგიონში, ისე ქვეყნის მასშტაბით, სოფლის მეურნეობის
პრიორიტეტული სფეროების განვითარებას.

ღირებულებები
შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასიის ღირებულებებია: თანამშრომლობა,
თვითგამოხატვის თავისუფლება, ღიაობა, გუნდურობა, პროფესიონალიზმი და
მდგრადი განვითარება.



ჩვენი მიზანია ვიყოთ რეგიონში ლიდერი, 
თანამედროვე სტანდარტების პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც 
მოამზადებს სათანადო თეორიული, პრაქტიკული 

ცოდნისა და უნარების მქონე სპეციალისტებს. 



პროფესიული სტუდენტი:

✓ პროფესიულ სტუდენტად მიიჩნევა ის პირი, რომელიც 
,,პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 
თანახმად ჩაირიცხა და სწავლობს კოლეჯში პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამაზე;

✓ პროგრამაზე ჩარიცხვა შესაძლებელია განხორციელდეს 
პროფესიული ტესტირების გზით ან პროფესიული ტესტირების 
გარეშე. პროფესიული ტესტირებით ჩარიცხვა წარმოადგენს 
ვაუჩერული დაფინანსების წინაპირობას;

✓ კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით (გარდა პროფესიული 
ტესტირებით ჩარიცხვის შემთხვევისა): 

ა) ცხადდება საგანმანათლებლო პროგრამაზე/პროგრამებზე მიღება, 
რომლითაც განისაზღვრება ჩასარიცხად წარმოსადგენი 
დოკუმენტების ნუსხა, დოკუმენტების მიღების ვადა, ადგილი და 
ფორმა; ბ) განისაზღვრება პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვის 
პირობები;
პროფესიული სტუდენტის სტატუსი პირს ენიჭება კოლეჯის 
დირექტორის მიერ ბრძანების გამოცემის დღიდან;



სასარგებლო ინფორმაცია:

www.sasc.ge -შვეიცარიული აგრარული 
სკოლა კავკასია
www.mes.gov.ge -საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო
www.eqe.ge -განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრი
www.emis.ge -განათლების მართვის 
საინფორმაციო სისტემა
www.vet.ge - პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამებზე 
რეგისტრაცია

http://www.sasc.ge/
http://www.mes.gov.ge/
http://www.eqe.ge/
http://www.emis.ge/
http://www.vet.ge/


პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 
ჩარიცხვის მსურველმა კოლეჯის ბრძანებით 
დადგენილ ვადაში უნდა წარმოადგინოს:
1.კოლეჯის მიერ დადგენილი განაცხადის შევსებული ფორმა პროფესიული 
სტუდენტის სტატუსის მოპოვების მოთხოვნის თაობაზე;
2. აპლიკანტის პირადობის მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად. საბუთების მიღების 
დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს)
3. კანონმდებლობით განსაზღვრული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის 
დედანი ან დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი საბაზო 
განათლების/ზოგადი განათლების მიღების 
დამადასტურებელი/პროფესიული/უმაღლესი  განათლების დიპლომი (თუ შესაბამისი 
საფეხური, მასზე დაშვების წინაპირობა შეესაბამება კონკრეტულ საგანმანათლებლო 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობას);
4. უცხოეთში/ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული განათლების შემთხვევაში 
განათლების აღიარების დოკუმენტი;
5. ორი ფოტოსურათი 3X4; (ელექტრონული, ან ბეჭდური) 
6. არასრულწლოვანი პირის  შემთხვევაში – მისი  კანონიერი  წარმომადგენლის  
პირადობის მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად. საბუთების მიღების 
დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს) და დოკუმენტი, 
რომელიც ადასტურებს განმცხადებლის/წარმომადგენლის სათანადო 
უფლებამოსილებას (დაბადების მოწმობა ან მშობლის მიერ გაცემული მინდობილობა ან 
მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და სხვა);
7. იმ ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რა ენაზეც ხორციელდება 
პროგრამა. დამადასტურებელ დოკუმენტად შეიძლება ჩაითვალოს ატესტატი, თუ 
პირმა სასკოლო განათლება მიიღო პროგრამის განხორციელების ენაზე, ან 
ატესტატით/სერთიფიკატით უდასტურდება ქართული ენის გავლა. ასეთი 
დოკუმენტის არ არსებობისას პირს უტარდება გამოცდა/ტესტირება ქართული ენის 
ფლობის დასადგენად. პირის მიერ ქართული ენის ფლობის დონის 
დაუდასტურებლობის შემთხვევაში, ის სწავლას იწყებს პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი დონის ქართული ენის მოდულით.



პროფესიული სტუდენტის უფლებები:
1. მოსთხოვოს კოლეჯის ადმინისტრაციას 
კანონმდებლობით, კოლეჯის შიდა მარეგულირებელი 
აქტებით, პროფესიულ სტუდენტთან დადებული 
ხელშეკრულებითა და საგანმანათლებლო პროგრამით 
განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება;
2. მიიღოს კოლეჯის ადმინისტრაციისგან ამომწურავი 
ინფორმაცია თავისი უფლებების, საგანმანათლებლო 
პროგრამებისა და სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის 
შესახებ;
3. თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი;
4. საჭიროების შემთხვევაში ისარგებლოს ინდივიდუალური 
სასწავლო გეგმით ; მიიღოს მონაწილეობა ინდივიდუალური 
საგანმანათლებლო გეგმის შემუშავებაში;
5.მიიღოს მონაწილეობა კოლეჯის მიერ განხორციელებული 
სასწავლო პროცესისშეფასებაში;
6.ისარგებლოს განმეორებით შეფასების უფლებით;
7.გაასაჩივროს დადგენილი წესით მიღებული შეფასება, 
შეფასების პროცედურის დარღვევა;
8. საკუთრი ინტერესების შესაბამისად დააფუძნოს 
თავისუფლად პროფესიული თუ სტუდენტური 
ორგანიზაციები, ან გაერთიანდეს ასეთ ორგანიზაციაში. 
კოლეჯი ხელს არ უშლის ასეთი 
ორგანიზაციის/გაერთიანების შექმნას.
9. მონაწილეობა მიღოს კოლეჯში ორგანიზებულ 
ექსტრაკურიკულურ აქტივობებში; 



პროფესიული სტუდენტის უფლებები:
• პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მიიღოს მისი 

ინტერესების შესაბამისი ხარისხიანი განათლება, 
აქტიურად იყოს ჩართული სასწავლო და პრაქტიკულ 
საქმიანობაში;

• იღიაროს წინარე ფორმალური განათლება.
• სასწავლო პროცესის მენეჯერის, საწარმოო პრაქტიკის 

მენეჯერის, პროგრამის ხელმძღვანელის და პროფესიული 
განათლების მასწავლებლისგან მიიღოს სათანადო 
კონსულტაცია და მხარდაჭერა აკადემიური მიღწევების 
გასაუმჯობესებლად;

• პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის გაუქმების 
ან პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტიდან ერთ-
ერთი კვალიფიკაციის ამოღების შემთხვევაში, აგრეთვე 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის 
შემთხვევაში დაასრულოს სწავლა იმ პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელზედაც სწავლობს, 
ან ისარგებლოს პროფესიული სტუდენტის მობილობის 
უფლებით;

• ისარგებლოს კოლეჯის სასწავლო და დამხმარე 
რესურსით, ინფრასტრუქტურით, მატერიუალური 
რესურსით, საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და სხვა 
საშუალებებით;

• იცხოვროს კოლეჯის საერთო საცხოვრებელში და 
სრულად ისარგებლოს შეთავაზებული სერვისებით, მათ 
შორის სამჯერადი კვებით კოლეჯის კაფეტერიაში. 
აღნიშნული სერვისების საფასური შესულია სწავლის 
წლიურ გადასახადში. 



პროფესიული სტუდენტი ვალდებულია:
1.დაიცვას კანონმდებლობის, კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის მარეგულირებელი 
დებულებისა და სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების მოთხოვნები;
2.შეასრულოს საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი მოთხოვნები;
შეასრულოს კოლეჯთან დადებული სასწავლო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
3. დაიცვას სხვა პირების უფლებები და კანონიერი ინტერესები;
სასურველი შედეგის მიღწევის მიზნით, არ გამოიყენოს პლაგიატი;
4.გაუფრთხილდეს კოლეჯის ინფრასტრუქტურას;
იმოქმედოს იმგვარად, რომ არ შეურაცხყოს კოლეჯის პრესტიჟი.

დაწესებულების ტერიტორიაზე პროფესიულ სტუდენტებს ეკრძალებათ:
• თამბაქოს მოწევა დაწესებულების შენობაში;
• ხმაური და მეცადინეობისათვის ხელის შეშლა;
• დაწესებულების შენობის ტერიტორიაზე პოლიტიკური ხასიათის გამოსვლებისა და მიტინგების 

მოწყობა;
• დაწესებულების შენობაში ცეცხლსასროლი ან გაზის იარაღით შესვლა;
• დაწესებულების ტერიტორიაზე აზარტული თამაშები;
• ალკოჰოლური საშუალებების გამოყენება, ან ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ კოლეჯში 

გამოცხადება;
• ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენება, გავრცელება;
• გამოცდის ჩატარებისა და გამოცდაზე ქცევის წესების დარღვევა;
• კოლეჯიში გამოცხადება გარეგნულად მოუწესრიგებელი სახით, არაადეკვატური ჩაცმულობით და 

ჰიგიენის ნორმების დაუცველად;
• აუდიტორული მეცადინეობის ხელის შეშლა ან ჩაშლა;
• დაწესებულების შენობაში განცხადებების ჩამოხევა ან გაფუჭება;
• პროფესიული სტუდენტების ან/და თანამშრომლებისათვის ცრუ ინფორმაციის მიწოდება, რომლის 

მიზანიც იყო აუდიტორიული მეცადინეობის ან გამოცდის ჩაშლა, ან გაცდენების საპატიოდ ჩათვლა, 
ან მისი ოჯახის წევრებთან დაწესებულების თანამშრომლების კონტაქტისათვის ხელის შეშლა;

• დაწესებულების ქონების დაზიანება, დაკარგვა ან დაუბრუნებლობა, რაც გამოიწვევს მიყენებული 
ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებას და გაფრთხილებას;

• დაწესებულებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის უნებართვოდ აღება ან განადგურება, რაც
• გამოიწვევს ამ ქმედების შედეგად დამდგარი ზიანის ანაზღაურებას.
• დაწესებულების ტერიტორიის (შენობისა და ეზოს) დანაგვიანება-დაბინძურება, რაც გამოიწვევს 

დასუფთავების ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულებას;

• დაწესებლების მარეგულირებელი აქტებით განსაზღვრული წესების და 
პირობების დარღვევისათვის, აგრეთვე სხვა სახის დისციპლინური 
გადაცდომებისათვის, რისთვისაც პასუხისმგებლობის ზომა ამ მუხლით არაა 
განსაზღვრული, ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევასთან მიმართებაში 
გადაწყვეტილებას იღებს კოლეჯის დირექტორი თითეულ კონკრეტულ 
საკითხზე სპეციალურად მოწვეული კომისიის რეკომენადაციის საფუძველზე.



ჩვენი პარტნიორები არიან
• შვეიცარიის, კანტონ გრაუბიუნდენის ცნობილი და 

სახელგანთქმული პროფესიული სასწავლებელი 
„პლანტაჰოფი“

• შვეიცარიის კანტონ გრაუბიუნდენის ყოფილი მთავარი 
ვეტერინარის პროფესორ როლფ ჰანიმანის ვეტერინარული 
საკონსულტაციო ფირმა „ექსპერტირი“

• შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის 
სააგენტო (SDC) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

• შვეიცარიელი სელექციონერების, მეცხოველეებისა და 
სხვადასხვა ორგანიზაციების სერვის ცენტრი შვეიცარაში 
შვეიცარიის ბრაუნ-შვიც ასოციაცია 

• მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სპერმის უმსხვილესი 
მწარმოებელი შვეიცარიაში Swissgenetics





პრაქტიკული კომპხორციელდება პროფესიული 
სასწავლებლის ბაზაზე არსებულ შვეიცარიული 

ტექნოლოგიებით აღჭურვილ საწარმოში

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებასთან 
დაკავშირებული საკითხები, სტუდენტის უფლებები, ვალდებულებები, 
მობილობის , შეფასების, განმეორებითი შეფასების, აპელაციის და სხვა 
რეგულაციები შეგიძლიათ იხილოთ დირექტორის მიერ დამტკიცებულ 
დოკუმენტში „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი“ რომელიც 
განთავსებულია კოლეჯის ვებ-გვერდზე.-
https://sasc.ge/%e1%83%ae%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%
ae%e1%83%98%e1%83%a1-
%e1%83%a3%e1%83%96%e1%83%a0%e1%83%a3%e1%83%9c%e1%83%95%e1%83%94%
e1%83%9a%e1%83%a7%e1%83%9d%e1%83%a4%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a1/

პროფესიულ სტუდენტებს სასწავლო პროცესის დაწყებისთანავე ჩაუტარდებათ 
შრომის და სახანძრო უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი

https://sasc.ge/%e1%83%ae%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%ae%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a3%e1%83%96%e1%83%a0%e1%83%a3%e1%83%9c%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%a7%e1%83%9d%e1%83%a4%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a1/


პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება

პროფესიულ განათლებაში კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის

მიღწევის დადასტურების საფუძველზე. სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება

შესაძლებელია: 

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების

აღიარებით (ჩათვლა); 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება

განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. განმსაზღვრელი შეფასება

ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების

დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი

ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.



კვალიფიკაციის მინიჭება
კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 
განსაზღვრული 

მოდულებით 
გათვალისწინებული 

კრედიტები



სტუდენტური სერვისები

პროფორიენტაცია და კარიერული განვითარება

წარმატებულ, დაინტერესებულ სტუდენტთა დასაქმების 
ხელშეწყობა, მათი პერმანენტული ჩართვა განმავითარებელ 
ტრეინინგებსა და პროექტებში. 

დაცვა და უსაფრთხოება

სასწავლო და პრაქტიკული მეცადინეობების განმახორციელებელ 
ობიექტებზე დამონტაჟებულია სამეთვალყურეო კამერები. 
ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, 
წესრიგის დაცვისა და სამედიცინო მომსახურების 
უზრუნველყოფის მიზნით, გამოყოფილია პირველადი 
სამედიცინო დახმარების სივრცე, რომელიც უზრუნველყოფილია 
პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად საჭირო 
ინვენტარითა და სამკურნალო საშუალებებით.  

სოციალური პასუხისმგებლობა

სოციალურად დაუცველი და ფინანსური პრობლემების მქონე 
პროფესიული სტუდენტებისათვის იმოქმედებს თანხის გადახდის 
საშეღავათო პირობები, რაც დადგინდება ინდივიდუალურად, 
სტუდენტთან გასაუბრების საფუძველზე. 



ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები:
ბიბლიოთეკა მუშაობს კვირაში 5 დღე (შაბათ-კვირის გარდა), ორშაბათიდან პარასკევის 
ჩათვლით. სამუშაო დღე იწყება 09:30 საათზე და სრულდება 18:30 საათზე.

ბიბლიოთეკაში დაცულია როგორც პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 
შესაბამისი საგანმანათლებლო რესურსი, ასევე მხატვრული ლიტერატურა.

ბიბლიოთეკით სარგებლობის მსურველი უნდა იყოს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანებული. 
ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება უფასოა;
კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება შეუძლია სწავლის 
პერიოდში და რჩება ბიბლიოთეკის წევრად სწავლების მთელი პერიოდისათვის;
ბიბლიოთეკაში გაწევრიანების მსურველმა უნდა წარმოადგინოს პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი და ბიბლიოთეკარი ავსებს სპეციალურ ელექტრონულ ფორმას 
- მკითხველის ფორმულარს.

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესებ: 
იხილეთ:https://sasc.ge/%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%91%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%9d%e
1%83%97%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%90/

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისი რესურსი ხილეთ

https://bit.ly/3vHy3jM

ბიბლიოთეკა აღჭურვილია
სათანადო ქართული და
უცხოური ბეჭდური თუ
ელექტრონული სასწავლო
მასალებით. საჭიროებიდან
გამომდინარე,
ხელმისაწვდომია ასლის
გადაღებისა და პრინტერით
მომსახურების სერვისიც.

https://bit.ly/3vHy3jM


კამპუსი & სასტუმრო

სტუდენტებისთვის და 
პედაგოგებისთვის 
შექმნილია იდეალური 
გარემო სწავლისა და 
დასვენებისათვის, მათ 
შორის კეთილმოწყობილი 
საერთო საცხოვრებელი და 
სასტუმრო 



სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის
კოლეჯი უზრუნველყოფს სსსმ და შშმ პროფესიულ სტუდენტთათვის
ადაპტირებულ სასწავლო გარემოს, შენობაში შესასვლელად არის პანდუსი და
ლიფტი, სველი წერტილები ადაპტირებულია, სასწავლო და პრაქტიკული
კომპონენტების განხორციელების ადგილებში გადაადგილება ეტლით
მოსარგებლე პირთათვის არ იზღუდება. შეზღუდული შესაძლებლობისა ან/და
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი
პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების
დაძლევის გარეშე. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ან/და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე პროფესიული სტუდენტების ჩარიცხვისას, კოლეჯის დირექტორის მიერ
შექმნილი კომისია შეისწავლის პროფესიული სტუდენტის მდგომარეობას და
საჭიროების შემთხვევაში, შეიმუშავებს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას,

რომელიც ეფუძნება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას/მოდულს და
წარმოადგენს მის მოდიფიკაციას ან/და აკომოდაციას და შესაბამისად, აზუსტებს
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული
სტუდენტისთვის საჭირო დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურებას.

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის
ფარგლებში სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
პროფესიული სტუდენტის მიმდინარე
შეფასება ხორციელდება
ინდივიდუალურად, განსაზღვრული
მისაღწევი სწავლის შედეგების
ფარგლებში, ხოლო საბოლოო შეფასება
და კრედიტების მინიჭება -

საგანმანათლებლო პროგრამის
/მოდულის მოთხოვნებთან
მიმართებით, ხოლო კვალიფიკაცია
პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამით გათვალისწინებული
წესით.



კოლეჯში სწავლის მსურველები 
დაგვიკავშირდით მეილზე:

info@sasc.ge

გისურვებთ წარმატებებს!


