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საქართველოს იუსტიციის მინისტრს,

ბატონ რატი ბრეგაძეს

ბატონო რატი,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

საფუძველზე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. 2017-2021 წლებში რამდენმა მსჯავრდებულმა ჩააბარა ერთიანი ეროვნული 

გამოცდები უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე (ბაკალავრიატი) ჩარიცხვის 

მიზნით და როგორია მათი გადანაწილება უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

ან/და სპეციალობების მიხედვით.

2. 2019-2021 წლებში რამდენმა მსჯავრდებულმა ჩააბარა ერთიანი ეროვნული 

გამოცდები უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე (მაგისტრატურა) ჩარიცხვის 

მიზნით და როგორია მათი გადანაწილება უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

ან/და სპეციალობების მიხედვით.

3. 2017-2021 წლებში რამდენმა მსჯავრდებულმა ჩააბარა ერთიანი ეროვნული 

გამოცდები პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით და 

როგორია მათი გადანაწილება სპეციალობების მიხედვით?

4. 2017-2021 წლებში, პენიტენციურ დაწესებულებაში სასჯელის მოხდისას, რამდენმა 

მსჯავრდებულმა დაასრულა წარმატებით ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო 

პროგრამა და მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ 

მინიჭებული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

5. 2019-2021 წლებში, პენიტენციურ დაწესებულებაში სასჯელის მოხდისას, რამდენმა 

მსჯავრდებულმა დაასრულა წარმატებით მაგისტრატურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა და მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ 

მინიჭებული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

6. პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებულებიდან რამდენს აქვს 

შეჩერებული სტუდენტის სტატუსი და მათგან რამდენია ისეთი, რომელმაც 



სტუდენტის სტატუსი მოიპოვა პენიტენციურ დაწესებულებაში სასჯელის 

მოხდისას?

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მოგვაწოდოთ ჩაშლილი სახით, შესაბამისი წლების 

მითითებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე
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საქართველოს პარლამენტის წევრს,
 ბატონ მიხეილ სარჯველაძეს
  
 

 

ბატონო მიხეილ,

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი თქვენი მომართვის

(საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაციის № 01/26662; თარიღი: 30.09.2021)
პასუხად დანართის სახით გეგზავნებათ მოთხოვნილი ინფორმაცია მსჯავრდებულთა
ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობისა და უმაღლეს საგანმანათლებლო
პროგრამებზე ჩარიცხვის თაობაზე.

დანართი: 1 (ერთი) ფაილი
  

პატივისცემით,
  

 

მინისტრი რატი ბრეგაძე



2017  წელი 

2017 წელს ერთიან ეროვნულ/საერთო სამაგისტრო და სტუდენტთა საგრანტო გამოცდებში 
მონაწილეობა მიიღო სულ 18-მა  ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა. მათგან: 

 ერთიანი ეროვნული გამოცდები – 17 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 საერთო სამაგისტრო გამოცდები – 1 ბრალდებული/მსჯავრდებული. 

ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, მათგან უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარა 13-მა 
მსჯავრდებულმა: 

 ბაკალავრიატი – 12 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 მაგისტრატურა (შეწყვეტილი) – 1 ბრალდებული/მსჯავრდებული.  

2017 წლის ერთიან ეროვნულ/საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე ჩარიცხულ 
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა გადანაწილება სპეციალობების მიხედვით ასეთია: 

ბაკალავრიატი: 

 ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი – 1 მსჯავრდებული; 
 ხელოვნების და ისტორიის ფაკულტეტი – 1 მსჯავრდებული; 
 გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების ექსპერტის ფაკულტეტი – 1 მსჯავრდებული; 
 ტურიზმის ფაკულტეტი – 1 მსჯავრდებული. 

 

2018 წელი 

2018 წელს ერთიან ეროვნულ/საერთო სამაგისტრო გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო სულ 16-მა  
ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა. მათგან: 

 ერთიანი ეროვნული გამოცდები – 14 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 საერთო სამაგისტრო გამოცდები – 2 ბრალდებული/მსჯავრდებული. 

ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, მათგან უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარა 8 
მსჯავრდებულმა: 

 ბაკალავრიატი – 6 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 მაგისტრატურა –  2 ბრალდებული/მსჯავრდებული.  

2018 წლის ერთიან ეროვნულ/საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე ჩარიცხულ 
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა გადანაწილება სპეციალობების მიხედვით ასეთია: 

ბაკალავრიატი: 

 პოლიტიკის მეცნიერებები – 1 მსჯავრდებული; 
 ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო პროგრამები – 1 მსჯავრდებული; 
 მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი –  1 მსჯავრდებული; 
 სამშენებლო ფაკულტეტი – 1 მსჯავრდებული; 



 აგრონომია – 1 მსჯავრდებული; 
 საერთაშორისო ურთიერთობები – 1 მსჯავრდებული. 

 

2019 წელი 

2019 წელს ერთიან ეროვნულ/საერთო სამაგისტრო და სტუდენტთა საგრანტო  გამოცდებში 
მონაწილეობა მიიღო სულ 20-მა  ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა. მათგან: 

 ერთიანი ეროვნული გამოცდები – 18 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 საერთო სამაგისტრო გამოცდები – 1 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 სტუდენტთა საგრანტო გამოცდები –  1 ბრალდებული/მსჯავრდებული.  

ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, მათგან უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარა 11-მა 
მსჯავრდებულმა: 

 ბაკალავრიატი – 10 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 მაგისტრატურა  – 1 ბრალდებული/მსჯავრდებული.  

 

ბაკალავრიატი: 

 მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი – 3 მსჯავრდებული; 
 ფსიქოლოგია – 2 მსჯავრდებული; 
 კვების ინდუსტრიის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა – 1 

მსჯავრდებული; 
 აგრარული მეცნიერებანი – 1 მსჯავრდებული; 
 სამართალი – 1 მსჯავრდებული; 
 ბიზნესის ადმინისტრირება – 1 მსჯავრდებული; 
 ტურიზმი – 1 მსჯავრდებული. 

მაგისტრატურა: არ არის ინფორმაცია მოწოდებული  

 

2020 წელი 

2020 წელს ერთიან ეროვნულ და საერთო სამაგისტრო გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო სულ 22-
მა  ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა. მათგან: 

 ერთიანი ეროვნული გამოცდები – 20 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 საერთო სამაგისტრო გამოცდები – 2 მსჯავრდებული; 

ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარა 12-მა მსჯავრდებულმა: 

 ბაკალავრიატი – 12 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 მაგისტრატურა – 0 ბრალდებული/მსჯავრდებული.  



2020 წლის ერთიან ეროვნულ/საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე ჩარიცხულ 
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა გადანაწილება სპეციალობების მიხედვით, ჩვენ ხელთ 
არსებული ინფორმაციით, ასეთია: 

ბაკალავრიატი: 

 მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი – 3 მსჯავრდებული; 
 ინტერნეტტექნოლოგიები და ვებდეველოპმენტი – 1 მსჯავრდებული; 
 მთის მდგრადი ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტის ფაკულტეტი – 1 

მსჯავრდებული; 
 საერთაშორისო ურთიერთობები – 2 მსჯავრდებული; 
 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი – 3 მსჯავრდებული.  

 

2021 წელი 

2021 წელს ერთიან ეროვნულ/საერთო სამაგისტრო და სტუდენტთა საგრანტო  გამოცდებში 
მონაწილეობა მიიღო სულ 26-მა  ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა. მათგან: 

 ერთიანი ეროვნული გამოცდები – 17 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 საერთო სამაგისტრო გამოცდები – 5 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 სტუდენტთა საგრანტო გამოცდები –  4 ბრალდებული/მსჯავრდებული.  

 ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარა 13-მა მსჯავრდებულმა: 

 ბაკალავრიატი – 10 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 მაგისტრატურა – 3 ბრალდებული/მსჯავრდებული.  

2021 წლის ერთიან ეროვნულ/საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე ჩარიცხულ 
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა გადანაწილება სპეციალობების მიხედვით ასეთია: 

ბაკალავრიატი: 

 მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი – 1 მსჯავრდებული; 
 სამშენებლო ფაკულტეტი – 1 მსჯავრდებული; 
 მთის მდგრადი ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტის ფაკულტეტი – 1 

მსჯავრდებული; 
 საგანმანათლებლო პროგრამა, სოციოლოგია – 1 მსჯავრდებული; 
 სასურსათო ტექნოლოგიების ფაკულტეტი – 2 მსჯავრდებული; 
 ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტი – 3 მსჯავრდებული; 
 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი – 1 მსჯავრდებული.  

მაგისტრატურა: 

 სამშენებლო ფაკულტეტი – 1 მსჯავრდებული; 
 ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი –  1 მსჯავრდებული; 
 ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი –  1 მსჯავრდებული. 



2021 წელს უმაღლესი განათლების მიღების პროცესში ჩართული იყო პენიტენციურ 
დაწესებულებებში განთავსებული  49 ბრალდებული/მსჯავრდებული. მათგან:   

 გათავისუფლება – 5 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა – 6 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 ბაკალავრიატი (მიმდინარე)  – 34 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 მაგისტრატურა (მიმდინარე) – 3 ბრალდებული/მსჯავრდებული; 
 წარმატებით დასრულებული სასწავლო კურსი (ბაკალავრიატი)  – 1 მსჯავრდებული. 

 

 


