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საქართველოს განათლების და მეცნიერების

 მინისტრს ბატონ მიხეილ ჩხენკელს

ბატონო მიხეილ, 

როგორც მოგეხსენებათ, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე განათლების ხარისხის განვითარების 
ხელშეწყობის მიზნით შექმნილია, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრი.  

ცენტრი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გარე ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, 
ახორციელებს საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციას და საგანმანათლებლო 
პროგრამების აკრედიტაციას, ასევე მონიტორინგს უწევს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის 
სტანდარტების შესრულებას. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 
შესაბამისად, ამავე მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში მომაწოდოთ სრულყოფილი ინფორმაცია:  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 2017 
წლიდან დღემდე რამდენმა უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ  გაიარა ავტორიზაციის 
პროცესი?   რამდენს ეთქვა უარი ავტორიზაციაზე და რამდენს გაუუქმდა ავტორიზაცია?  გთხოვთ, 
მოგვაწოდოთ აღნიშნული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ჩამონათვალი. 

ასევე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 
მიერ 2017 წლიდან დღემდე ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის რა საგანმანათლებლო  პროგრამებმა გაიარეს აკრედიტაცია ?

პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე
ლევან იოსელიანი
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საქართველოს პარლამენტის წევრს,
ბატონ ლევან იოსელიანს

 
 
 ბატონო ლევან,
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში წარმოდგენილი თქვენი 2021
წლის 29 აპრილის N4089/1-6/21 წერილის (სამინისტროში რეგისტრაციის N431944; 29.04.2021)
პასუხად, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის
თანახმად წარმოგიდგენთ მოთხოვნილ ინფორმაციას 2021 წლის 21 მაისის მდგომარეობით:

 2017 წელი:
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის ავტორიზაციის გაუქმება - 1;

2018 წელი:
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის ავტორიზაციის მინიჭება - 2
4;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის ავტორიზაციის გაუქმება - 1
1;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის ავტორიზაცია უარის თქმა - 
3.

2019 წელი:
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის ავტორიზაციის მინიჭება - 
15;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის ავტორიზაციის ვადის
გასვლა - 1;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის ავტორიზაცია უარის თქმა  -
2.

2020 წელი:
   უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის ავტორიზაციის მინიჭება - 
3
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის ავტორიზაციის გაუქმება -1 ,
ვადის გასვლა - 1;



 აქვე დანართის სახით წარმოგიდგენთ ინფორმაციას უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციასა და 2017 წლიდან დღემდე ბაკალავრიატის,
მაგისტრატურისა და ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან 
დაკავშირებით.
 
 
  დანართი: "01" ელექტრონული ფაილი
 
  პატივისცემით,

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი


