
1

*MES8210000793029*

MES 8 21 0000793029
13/08/2021

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "კომპიუტერული ტექნოლოგიების" საბაკალავრო
საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თაობაზე
 
1. გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი საფუძვლები
1.1  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის,.
„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი
პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის
№65/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის დებულების“ (შემდგომში - აკრედიტაციის დებულების) 27  მუხლ2

ის პირველი პუნქტის მიხედვით, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
(შემდგომში - საბჭო) სააკრედიტაციო დოკუმენტაციის, აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის
დასკვნის, დაწესებულების მიერ აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის შესწავლისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის
საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის თაობაზე. აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის მე-5 პუნქტის5

თანახმად, საბჭო ვალდებულია დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.
1.2. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2
პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის „ა“5

ქვეპუნქტის შესაბამისად, საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო პროგრამისთვის
აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ, თუ “უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის
66-ე მუხლის 3  პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს1

კანონის 22-ე მუხლის 3  პუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი1 6

პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი და ყოველი
მომდევნო აკრედიტაციის შემთხვევაში, საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტაციის
სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასებისას, ყველა სტანდარტთან მიმართებით საბჭოს მიერ
შეფასდა, როგორც „შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“.
1.3. „აკრედიტაციის დებულების“ 27 -ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, აკრედიტაციის5

მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, საბჭო უფლებამოსილია
აკრედიტაციის მაძიებელს მისცეს რეკომენდაციები.



2

1.4. „აკრედიტაციის დებულების“ 27 -ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად,6

ერთ სტანდარტთან მიმართებით მაინც შეფასდა, როგორც „მეტწილად შესაბამისობაშია
სტანდარტის მოთხოვნებთან” და არცერთ სტანდარტთან მიმართებით არ შეფასდება, როგორც
„ნაწილობრივ შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“ ან „არ არის შესაბამისობაში
სტანდარტის მოთხოვნებთან“, საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას აკრედიტაციის შესახებ და
დაწესებულებას განუსაზღვრავს ვადას მიღებული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე
ანგარიშის წარსადგენად, რაც აისახება საბჭოს სხდომის ოქმში.
1.5. აკრედიტაციის დებულების 27  მე-7  პუნქტის შესაბამისად, საბჭო უფლებამოსილია,5 1

დასაბუთებული არგუმენტაციის შემთხვევაში, განსაზღვროს გადაწყვეტილებების ძალაში
შესვლის თარიღი.
 
2. აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება
2.1. სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი) 2021
წლის 19 აპრილს №15/07-161 კორესპონდენციით (ცენტრში რეგისტრაციის № 372256; 19/04/2021)
სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილ იქნა სააკრედიტაციო
განაცხადი "კომპიუტერული ტექნოლოგიების" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
2.2. ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 13 მაისის № 441855 ბრძანების საფუძველზე, სსიპ -
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ცნობილ იქნა აკრედიტაციის მაძიებლად. ცენტრის
დირექტორის 2021 წლის 09 ივნისის №548719 ბრძანებით შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი, რომელმაც
საგანმანათლებლო პროგრამა შეაფასა 2021 წლის 18 ივნისს, ხოლო 2021 წლის 23 ივლისს
წარმოადგინა აკრედიტაციის ექსპერტთა დასკვნა, რომლის შესაბამისად, სააკრედიტაციოდ
წარმოდგენილი პროგრამა შეფასდა შემდეგნაირად:
 

 
 

სტანდარტები

შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

არ არის
შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან

1.
საგანმანათლებლო
პროგრამის
მიზანი, სწავლის
შედეგები და
მათთან
პროგრამის
შესაბამისობა

 
   

2. სწავლების
მეთოდოლოგია და
ორგანიზება,
პროგრამის
ათვისების
შეფასების
ადეკვატურობა

 
 

  

3. სტუდენტთა
მიღწევები, მათთან
ინდივიდუალური
მუშაობა

      
 

  

4. სწავლების
რესურსებით
უზრუნველყოფა
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5. სწავლების
ხარისხის
განვითარების
შესაძლებლობები
 

 

 
 
2.3. საბჭომ შეისწავლა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაცია, კერძოდ, თვითშეფასების ანგარიშსა და მასზე თანდართულ დოკუმენტაციაში
ასახული ინფორმაცია, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიცია.
2.4. ზეპირი მოსმენა გაიმართა   სააკრედიტაციო განაცხადის,2021 წლის30 ივლისს.
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნისა და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის,
ასევე სხდომაზე დაინტერესებული მხარეების ზეპირი პოზიციის მოსმენის საფუძველზე,
საბჭომ ნაწილობრივ გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული საერთო შეფასება, კერძოდ, მე -
3 და მე - 5 სტანდარტები, ნაცვლად, „მეტწილად შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“
განსაზღვრა, როგორც „შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“. საბჭომ რამდენიმე
რეკომენდაცია დაამატა/გადაიტანა რჩევებში, ასევე, რამდენიმე რეკომენდაციას შეუცვალა
ფორმულირება.
 
 
3. სარეზოლუციო ნაწილი
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2
პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, მე-3 პუნქტის, მე-3  პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების1

შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,
მე-3 პუნქტის, 3   პუნქტის, აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის, 27  მუხ1 2 5

ლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და მე-5 პუნქტის, 27  მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“6

ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმისწარმოების წესისა და შინაგანაწესის დამტკიცების
შესახებ” სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011
წლის 01 ივნისის N223 ბრძანების მე-8 მუხლისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 53-ე მუხლის შესაბამისად, აკრედიტაციის საბჭომ, კენჭისყრის შედეგად 15 ხმით
არცერთის წინააღმდეგ,
 
გადაწყვიტა:
1. დაკმაყოფილდეს სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგნილი
სააკრედიტაციო განაცხადი და დანართი №1-ით გათვალისწინებულ „კომპიუტერული
ტექნოლოგიების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას 7 წლის ვადით მიენიჭოს
აკრედიტაცია 1 წელიწადში რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენით.
2. ცნობილ იქნას აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა „კომპიუტერული
ტექნოლოგიების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ამ გადაწყვეტილების
განუყოფელ ნაწილად (დანართი №2).
3. ცნობილ იქნას საბჭოს 2021 წლის 13 აგვისტოს№791317 სხდომის ოქმის №-01 ნაწილი ამ   
გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი№3).
 
4.     დაწესებულებას შესასრულებლად განესაზღვრა შემდეგი რეკომენდაციები:
4.1. დაიხვეწოს სილაბუსები, სადაც გასაკეთებელია ტექნიკური და შინაარსობრივი
ცვლილებები: ვებ დიზაინი, დაპროგრამების ენები 2, დისკრეტული სტრუქტურები;
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9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

4.2. დაპროგრამების ენების სილაბუსების სათაურები მოვიდეს შესაბამისობაში შინაარსთან;
4.3. მოხდეს სილაბუსების გადამოწმება და მათში არსებული მოძველებული ლიტერატურის
განახლება;
4.4. დაემატოს კიბერუსაფრთხოების საბაზისო კურსი ძირითად საგნებში;
4.5. საბაკალავრო ნაშრომებში, ტექსტში უნდა დაემატოს ლიტერატურის წყაროები;
4.6. რეკომენდირებულია, დაიხვეწოს შეფასების სისტემა, კერძოდ, გამრავალფეროვნდეს
შუალედური და დასკვნითი გამოცდის შეფასების კომპონენტები, რომლებიც ორიენტირებული
იქნება მეტწილ პრაქტიკულ მხარეზე და თეორიის პრაქტიკულ გამოყენებაზე;
4.7. რეკომენდირებულია, გასწორდეს ტექნიკური და შინაარსობრივი უზუსტობები, რომლებსაც
ვხვდებით ცალკეული სასწავლო კურსის შეფასების კომპონენტებში. კერძოდ, ეს სასწავლო
კურსებია, „დაპროგრამება Visual Studio-ში“, „კომპიუტერული მოდელირების ტექნოლოგიები“,
„ოპეტაციული სისტემა Linux, სისტემური ადმინისტრირება“;
4.8. რეკომენდირებულია პროგრამის ბიუჯეტი წარმოდგენილ იქნას დეტალურად, რაც
საშუალებას იძლევა განისაზღვროს პროგრამის ფინანსური მდგრადობა;
4.9. გამოყენებული იყოს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა. რეკომენდებულია,
პერიოდულად განხორციელდეს პროგრამის შედარება უცხოური უნივერსიტეტების
ანალოგიურ პროგრამებთან პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის
მიზნით.
 
 რჩევები:

სასურველია სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა უფრო მეტი ჩართულობა პროგრამის
შემუშავებაში;
სასურველია პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების კრიტერიუმების მეტი
დეტალიზება;
სასურველია გაფარდოვდეს შრომის ბაზრის კვლევის არეალი და დაზუსტდეს კვლევაში
მონაწილე სუბიექტები;
სასურველია გაიზარდოს სტუდენტთა და კურდსმთავრებულთა ჩართულობა პროგრამის
შემუშავებაში;
სასურველია სასწავლო კურსის „- მონაცემთა დამუშავების სტატისტიკური მეთოდები“
გადახედვა და გადახალისება;
დაზუსტდეს სასწავლო კურსის "ORIS-ი საბუღალტრო აღრიცხვა", თუ რომელი
სტუდენტებისთვისაა განსაზღვრული, ან დაზუსტდეს მისი დაშვების წინაპირობა;
 სასურველია სწავლების მეთოდები იყოს უფრო მრავალფეროვანი საგნის თემატიკების
შესაბამისად;
 სასურველია გაძლიერდეს ინგლისური ენის შესწავლა;
სასურველია პროგრამას დაემატოს პრაქტიკა, როგორც სავალდებულო სასწავლო კურსი;
სასურველია, გაუმჯობესდეს პერსონალის და სტუდენტების ინფორმირებულობა
პროგრამაზე, რომელიც პლაგიატზე ნაშრომების შემოწმების შესაძლებლობას იძლევა;
 სასურველია, ფაკულტეტებს მიეცეთ შესაძლებლობა დააწესონ უფრო მაღალი ზღვარი
თავიანთი პროგრამების ფარგლებში; კერძოდ, გაიზარდოს შუალედური შეფასებების
ჯამური მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი (11 ქულა);
სასურველია კარიერული სამსახურის გააქტიურება სტუნდეტთა დასაქმების მიზნით;
კერძოდ, ადმინისტრაციის მხრიდან გააქტიურდეს შეხვედრა/სემინარების ორგანიზება
პოტენციურ დამსაქმებლებთან სტუდენტების ჩართულობით; ასევე, ინფორმაციის
მიწოდება სტუდენებისთვის კარიერული სამსახურის ცენტრის ფუნქციონირების შესახებ;
სასურველია დაწესებულებამ/ფაკულტეტმა პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოს ან/და
ხელი შეუწყოს სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას საერთაშორისო პროექტებსა და
გაცვლით პროგრამებში, საერთაშორისო კონფერენციებში;
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14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

სასურველია კურსდამთავრებულთა ბაზის აქტიური ამოქმედება შესაბამისი
ღონისძიებების მოწყობით (თუნდაც, დამსაქმებელთა მოთხოვნების მიხედვით
კურსდამთავრებულთა პორტფოლიოების შექმნა); ასევე, მისი ინტეგრირება პოტენციურ
დამსაქმებელთა ბაზასთან, მათ შორის ორმხრივი და უწყვეტი კავშირის
უზრუნველსაყოფად. ეს ყოველივე ხელს შეუწყობს ინფორმაციის დროულ და სწრაფ
მიმოსვლას ორივე მხარეს შორის. შესაძლებელია, დაიგეგმოს შესაბამისი დამხმარე
ღონისძიებებიც;
სასურველია უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ დაინტერესებულ მხარეებს
აცნობოს შესაბამისი გამოკითხვის შედეგები და მიღებული შედეგების გამოყენების გეგმა;
სასურველია, სტუდენტებს საკონსულტაციო განრიგის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდოთ
ელექტრონულად, კერძოდ, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამისი
ფაკულტეტების ვებ-გვერდზე „სასწავლო ცხრილებში“;
სასურველია გაძლიერდეს უნივერსიტეტის მხრიდან აკადემიური პერსონალის
პროფესიულ განვითარების თაობაზე და შესაძლებლობებზე ინფორმირებულობა;
სასურველია გაძლიერდეს უნივერსიტეტის ხელშეწყობა აკადემიური პერსონალის
პროფესიულ განვითარების საერთაშორისო ღონისძიებებში (კონფერენციები, კონგრესები,
სიმპოზიუმები, გაცვლითი პროგრამები, სკოლა-სემინარები, ტრენინგები) მონაწილეობის
თვალსაზრისით და, შეძლებისდაგვარად, უზრუნველყოს უნივერსიტეტის ეგიდით ამ
ტიპის ღონისძიებების ჩატარება;
სასურველია სილაბუსებით განსაზღვრული სავალდებულო ელექტრონული რესურსები
სრულად იქნეს წარმოდგენილი ბიბლიოთეკაშიც;
სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობების შეფასების მექანიზმების
წარმართვა ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შეფასების კუთხითაც უნდა
განხორციელდეს;
სასურველია გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდონით, უფრო სიღრმისეული ანალიზის
წარმოება და მიღებულ შედეგებზე შემდგომი რეაგირება, ერთიანი რეაგირების ანგარიშის
წარმოდგენის გზით;
სასურველია შემუშავდეს აკადემიური პერსონალის შეფასების ეფექტური მექანიზმი და
შედეგებზე დაყრდნობით განხორციელდეს შესაბამისი ანალიზი;
სასურველია უნივერსიტეტმა უზრუნველყოს სამეცნიერო პერსონალის
სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის შეფასება და ანალიზის პრაქტიკაში განხორციელება.
უნდა გაძლიერდეს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის ჩართულობა და მხარდაჭერა
სამეცნიერო, კვლევითი, პროფესიული განვითარების პროგრამებსა და საერთაშორისო
გაცვლით პროგრამებში;
სასურველია უნივერსიტეტმა იკვლიოს ისეთი საყურადღებო საკითხები, როგორიცაა
მობილობით გადასული-გადმოსული სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა, რათა
დააიდენტიფიციროს რამ განაპირობა მობილობით სტუდენტთა გადინება ან პირიქით,
მათი აღნიშნულ პროგრამაზე გადმოსვლა;
სასურველია მკაფიოდ იკვეთებოდეს, თუ როგორ იყენებს უნივერსიტეტი გარე ექსპერტის
მიერ გაკეთებულ დასკვნებს, შეფასების შედეგებს და რეკომენდაციებს, საგანმანათლებლო
პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესებისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით;
სასურველია ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მხრიდან
პერიოდულად მოხდეს სილაბუსების გადამოწმება და მასში არსებული მოძველებული
ლიტერატურის ცვლილებაზე რეკომენდაციის გაცემა პროგრამის ხელმძღვანელებისა და
პროგრამის განვითარებაზე მომუშავე ჯგუფის მისამართით;
სასურველია დაინერგოს განმავითარებელი კოლეგიალური შეფასება ან/და პროგრამის
მონიტორინგისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით პროგრამის განხორციელებაში
ჩართული პერსონალის შეფასება განხორციელდეს სააუდიტორო საქმიანობის შეფასების
გზით, რაც უზრუნველყოფს პროგრამის გაუმჯობესებას.
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 5. რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენის ვადად განისაზღვროს 1
წელი (2021 წლის 01 აგვისტომდე)
 
6. საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 2021 წლის 30 ივლისს.
7. საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 180-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 24 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო
დაწესებულების მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში
წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, მ. ალექსიძის II შესახვევი №2, ან თბილისის
საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის გზით
შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №64, აღნიშნული
გადაწყვეტილებისა და მისი დასაბუთებითი ნაწილების (დანართი №1, დანართი №2, დანართი
№3) ცენტრის ვებ-გვერდზე (www.eqe.ge) გამოქვეყნების დღიდან, ერთი თვის ვადაში.

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
თავმჯდომარე
ზედგინიძე-ჯიშკარიანი ნათია

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
საბჭოს მდივანი
შენგელია მარიამ



დანართი №1 
 

№ ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

1 საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები 

2 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

-  

3 სტატუსი აკრედიტებული 

4 სტატუსის გათვალისწინებით, საბჭო(ებ)ს 

გადაწყვეტილების თარიღი და ნომერი 

2012 წლის 27 ნოემბრის N728 

გადაწყვეტილება 

5 ხელახალი აკრედიტაციის შემთხვევაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის წინა დასახელება 

კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები 

6 უმაღლესი განათლების საფეხური ბაკალავრიატი 

7 დაშვების წინაპირობები -  

8 კვალიფიკაციის დონე  მე -6 

9 კვალიფიკაციის დასახელება ინფორმატიკის ბაკალავრი 

10 ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 

უფლების მითითებით 

-  

11 დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F 

– 2013) 

0613 პროგრამული 

უზრუნველყოფისა და 

აპლიკაციების განვითარება 

და ანალიზი 

12 სწავლების ენა ქართული 

13 ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 240 

14 განხორციელების ადგილი 

 

საქართველო, ქ.თბილისი, ა. 

პოლიტკოვსკაიას N26 

15 მსჯავრდებულ აბიტურიენტთა საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლა - სწავლების უფლებამოსილება 

-  

16 ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღი 2021 წლის 30 ივლისი 

17 აკრედიტაციის საბჭოს მიერ გაცემული 

რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის 

წარმოსადგენად   განსაზღვრული ვადა 

1 წელი  (2021 წლის 01 

აგვისტომდე) 

18 აკრედიტაციის ვადის გასვლის თარიღი 2028 წლის 31 ივლისი 

 


