
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირების მიერ
სტუდენტის სტატუსის მოპოვება

1. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა დასაშვებია: 
ა) აბიტურიენტებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი

ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო
ქვეყანაში;

ბ) სტუდენტებისათვის, რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 2 ან მეტი წლის
განმავლობაში და სწავლობენ უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად
აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლოდაწესებულებაში.  

გ) პირებისათვის (გარდა ერთობლივი პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც 
სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ 
ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში.

2. პირს უფლება აქვთ აკადემიის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების მიზნით სტუდენტთა
საერთო რაოდენობის ფარგლებში არსებულ ვაკანტურ ადგილზე მისი მიღების შესაძლებლობის
თაობაზე წერილობითი თანხმობის მისაღებად განცხადებით მიმართონ აკადემიას
საქართველოში ბოლო ჩამოსვლიდან 2 წლის განმავლობაში. 

3. განცხადებას უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:
ა) მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ყველა გვერდის ასლი;
ბ) უცხო ქვეყანაში ბოლო 2 წლის ან მეტი წლის განმავლობაში ცხოვრების

დამადასტურებელი ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტი:
ბ.ა. უცხო ქვეყანაში რეგისტრაციის დოკუმენტი;
ბ.ბ. საკონსულო აღრიცხვის დოკუმენტი;
ბ.გ. ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის

შესაბამისად ადასტურებს პირის ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე ცხოვრების ფაქტს.
გ) წარმომადგენლის მიერ დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში - მინდობილობა.
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირის

განცხადებას, ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტის
ნაცვლად უნდა დაერთოს სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წლის განმავლობაში უცხო
ქვეყანაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირის 
განცხადებას, ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტის 
ნაცვლად უნდა დაერთოს უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანთლებლო დაწესებულებაში 
მიღებული კრედიტების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან უცხო ქვეყნის 
კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
მიერ გაცემული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

6. მოქალაქეობის არმქონე პირის განცხადებას ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებულიდოკუმენტის ნაცვლად უნდა დაერთოს ბინადრობის მოწმობის ასლი.

7. უცხო ენაზე შედგენილი დოკუმენტები უნდა იყოს თარგმნილი ქართულ ენაზე და
დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.

8. განცხადებაზე თანდართულ დოკუმენტებში ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში
განმცხადებელს ხარვეზის გამოსასწორებლად განესაზღვრება გონივრული ვადა, მაგრამ არა
უმეტეს 3 თვისა.

9. თუ განმცხადებელი დადგენილ ვადაში არ გამოასწორებს ხარვეზს, აკადემია იღებს
გადაწყვეტილებას განცხადების განუხილველად დატოვების შესახებ.

10. რექტორი განცხადებას იხილავს მისი შემოტანიდან ან ხარვეზის გამოსწორებიდან არა
უგვიანეს 1 თვის ვადაში და იღებს გადაწყვეტილებას სტუდენტთა საერთო რაოდენობის



ფარგლებში არსებულ ვაკანტურ ადგილზე მისი მიღების შესაძლებლობის თაობაზე
წერილობითი თანხმობის გაცემის ან გაცემაზე უარის თქმის შესახებ;

11. აკადემია იტოვებს პირის განცხადებას და მიღების შესაძლებლობის შესახებ
გადაწყვეტილებასთან ერთად, წარმოდგენილ დოკუმენტებს უბრუნებს განმცხადებელს, ხოლო
ასლების ნამდვილობას ადასტურებს დადგენილი წესით და იტოვებს პირადი საქმისთვის;

12. პირისათვის სტუდენტის სტატუსის მინიჭების საფუძველია საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტი აბიტურიენტის/სტუდენტის ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო
სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე დაწესებულებაში სწავლის თაობაზე.

13. თანხმობის შემდეგ აკადემიის უფლებამოსილი წარმომადგენელი ამ მუხლით 
გათვალისწინებულ პირებს უგზავნის მოწვევას კანონმდებლობის მოთხოვნების 
გათვალისწინებით.

14. ამ მუხლით გათვალისწინებულ პირებმა საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვის
მიზნით, დამატებით უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადი განცხადება;
ბ) შევსებული ანკეტა;
გ) ორი ფერადი ბიომეტრული ფოტოსურათი;
დ) იმ ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რა ენაზეც ხორციელდება 

საგანმანათლებლო პროგრამა. დამადასტურებელ დოკუმენტად შეიძება ჩაითვალოს 
ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი: 

- წინმსწრები განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუ პირმა წინმსწრები 
განათლება მიიღო პროგრამის განხორციელების ენაზე;  

- ქართული ენის შემთხვევაში, არაქართულენოვანი პირებისათვის - ქართული ენის 
მოსამზადებელი პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

- ინგლისური ენის შემთხვევაში, საერთაშორისო დონეზე აღიარებული დოკუმენტი 
(ინგლისურის, როგორც მეორე უცხო ენის ტესტის ჩაბარების დოკუმენტი ან სხვა);

- აკადემიის ენების სკოლის მიერ ჩატარებული სასერთიფიკატო გამოცდის შედეგების 
გათვალისწინებით გაცემული ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.
15. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე

აბიტურიენტების/სტუდენტებისათვის სტუდენტის სტატუსის მინიჭება ხდება რექტორის
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებივი აქტის გამოცემიდან ოთხი თვის ვადაში ისე, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს პირის
დაშვება სასწავლო პროცესში და სწავლის შედეგების მიღწევა კანონმდებლობით დადგენილი
წესით. 

16. რექტორის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
დაუყოვნებლივ ქვეყნდება დაწესებულების ოფიციალურ ვებგვერდზე და აისახება სსიპ –

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო
დაწესებულებების რეესტრში დადგენილი წესით.


