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ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარიის ავტორიზაციის საკითხის
განხილვა

 
 
 
დაწესებულების მიერ, თვითშეფასების ანგარიშში ასახული ინფორმაციისა და უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე დაინტერესებული
მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების
საფუძველზე, ,,განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-12
მუხლის მე-2 პუნქტის, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 56  მუხლის5

საქართველოს განთლების და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 16 აგვისტოს №135/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული ,,მხოლოდ საღვთისმეტყველო საგანმანათლებლო პროგრამების
განმახორციელებელი დაწესებულების ავტორიზაციის წესის’’, საქართველოს განათლების და
მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული 77-ე
მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა’’ ქვეპუნქტის და 103-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად,
 

 
 

საბჭომ გადაწყვიტა:
 
 

1. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარიას (ს/კ 441555452) 6 წლის
ვადით მიენიჭოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი
(კოლეჯი-საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება) და სტუდენტთა
ადგილების ზღვრული რაოდენობა განესაზღვროს 150- ით.
2. საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 12 ივლისის №701566 
სხდომის ოქმის მეოთხე ნაწილი ცნობილ იქნეს ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად.
3. გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღია: 2021 წლის 28 ივნისი
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4. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილების
გასაჩივრება კანონით დადგენილი წესით, შესაძლებელია მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში,
სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი,
მ. ალექსიძის მე-2 შესახვევი №2 ან ქ. თბილისის სამოქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ
საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით
აღმაშენებლის ხეივანი №64.
 
 
 

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭო
საბჭოს თავმჯდომარე
ორჯონიკიძე ზურაბ

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭო
საბჭოს მდივანი
ტეფნაძე დავით



დანართი 1 

# პროგრამის 
დასახელება 

სწავლების ენა მისანიჭებელი 
კვალიფიკაცია 
(კვალიფიკაციის 
კოდით) 

ECT
S 

პროგრამის 
სტატუსი 
(ავტორიზებული/  
აკრედიტებული) 

 

შესაბამისი 
გადაწყვეტილე
ბის თარიღი და 
ნომერი1 

პროგრამის 
განხორციელების 
ადგილი 

1 თეოლოგია 
 

ქართული,  თეოლოგიის 
ბაკალავრი   
0221 

240 ავტორიზებული 25,12,2014 
№47 

ყვარელი, 
გრემი-საქართვე
ლოს 
საპატრიარქოს 
ნეკრესის 
ეპარქია, გრემის 
მთავარანგელოზ
ის სახელობის 
მონასტერი. 

2 ქრისიტანული 
ხელოვნებათმცოდნ
ეობა 

ქართული ხელოვნების 
ისტორიასა და 
თეორიის 
ბაკალავრი. 
0213 
  

240 ავტორიზებული 25,12,2014 №47 ლაგოდეხი, 
ქვემო ნაშოვარი, 
საქრთველოს 
საპატრიარქოს 
ნეკრესის 
ეპარქია, ივერიის 
ყოვლადწმინდა 
ღვთისმშობლის 
სახელობის 
მონასტერი. 

 

 

 

                                                           
 


