


 

1.3. დასაშვებია კანდიდატის პროფესიული სერტიფიცირებისათვის აუცილებელი სასწავლო კურსების 

ცალკეული გამოცდისგან გათავისუფლება. კანდიდატის გამოცდისგან განთავისუფლების 

ინსტრუმენტად გამოიყენება ჩათვლა.  

 

1.4. ჩათვლები განიხილება  სერტიფიცირების პროგრამაში მონაწილე მხოლოდ იმ კანდიდატებისათვის  

რომელთაც უმაღლესი განათლება მიღებული აქვთ  ბიზნესის ადმინისტრირების  მიმართულებებით – 

ბუღალტრული აღრიცხვა, მენეჯმენტი, ფინანსები და სოციალური მიმართულებით ეკონომიკის დარგში.   

 

 

1. ჩათვლის წესები სასერტიფიკაციო პროგრამაში (5 საგამოცდო მოდული) 

მონაწილე კანდიდატებისათვის 

2.1. სასერტიფიკაციო პროგრამაში მონაწილე კანდიდატებისათვის ჩათვლები არ განიხილება  და მათ 

მოეთხოვებათ სრული სასერტიფიკაციო პროგრამის გამოცდების ჩაბარება მინიმუმ შემდეგ 

სასწავლო კურსებში: 

 სტრატეგიული ბიზნესლიდერი (უმაღლესი დონე) 

 საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგება (უმაღლესი დონე) 

 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე) 

  ქართული ბიზნესსამართალი 

 საგადასახადო დაბეგვრა 

2.2. . სასერტიფიკაციო პროგრამაში მონაწილე კანდიდატებისათვის ჩათვლები  განიხილება  სრული 

სასერტიფიკაციო პროგრამის შემდეგ სასწავლო კურსებში (საგამოცდო მოდულებში): 

 ბუღალტერი ბიზნესში 

 მმართველობითი აღრიცხვა  

 ფინანსური აღრიცხვა  

 საქმიანობის შედეგების მართვა  

 ფინანსური ანგარიშგება 

 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება 

 ფინანსური მართვა 

 ფინანსური მართვა (უმაღლესი დონე) 

 

2.3. ზემოთ  (პუნქტი 2.2)   ჩამოთვლილ მოდულებში კანდიდატებისათვის ჩათვლების 

განხილვა ხდება  შემდეგი პრინციპებით:  

 სერტიფიცირების კანდიდატები, რომელთაც  კვალიფიკაცია მინიჭებული აქვთ 2005 

წლის ჩათვლით,  სასერტიფიკაციო გამოცდებზე დაიშვებიან  2021 წლამდე და 2.2 პუნქტით 

გათვალისწინებულ მოდულებში ჩათვლებს მიიღებენ  მხოლოდ უმაღლესი განათლების 

დამადასტურებელი დიპლომის საფუძველზე. 



  (საფუძველი: პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტი, მუხლი 24.1.);   

 სერტიფიცირების კანდიდატებისათვის, რომელთაც  კვალიფიკაცია მინიჭებული  აქვთ 

2005 წლის შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს 2019 წლის პირველი იანვრისა, 2.2 პუნქტით 

გათვალისწინებულ მოდულებში ჩათვლები განიხილება  დიპლომის დანართში ასახული 

ჩათვლილი/ჩაბარებული კურსის შესაბამისად, შეუზღუდავი ვადით. 

 (საფუძველი: პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტი, მუხლი 24.2.);   

 სერტიფიცირების კანდიდატებისათვის, რომელთაც  2005 წლის შემდგომ 

ჩათვლილი/ჩაბარებული აქვთ სასწავლო კურსი,  მაგრამ არ აქვთ უმაღლესი განათლების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი,  2022 წლის 1 იანვრამდე სასერტიფიკაციო პროგრამაზე 

ჩათვლები განიხილება  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობის 

საფუძველზე.  

(საფუძველი: პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტი, მუხლი 24.2-1.);   

 სერტიფიცირების კანდიდატებისათვის რომელთაც  კვალიფიკაცია მინიჭებული აქვთ  

უცხო ქვეყანაში და ცენტრის მიერ აღიარებულია 2019 წლის 1 იანვრამდე  2.2 პუნქტით 

გათვალისწინებულ მოდულებში ჩათვლები განიხილება დიპლომის დანართში ასახული 

ჩათვლილი/ჩაბარებული კურსის შესაბამისად, შეუზღუდავი ვადით. 

    (საფუძველი: პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტი, მუხლი 24.3.);   

 

2. ჩათვლის წესები სრულ სასერტიფიკაციო პროგრამაში (13 საგამოცდო მოდული) 

მონაწილე კანდიდატებისათვის 

 

3.1.  სრულ სასერტიფიკაციო პროგრამაში მონაწილე კანდიდატებისათვის ჩათვლები არ 

განიხილება  და მათ სავალდებულოდ მოეთხოვებათ გამოცდების ჩაბარება მინიმუმ შემდეგ 

სასწავლო კურსებში: 

 ქართული ბიზნესსამართალი 

 საქმიანობის შედეგების მართვა  

 საგადასახადო დაბეგვრა 

 ფინანსური ანგარიშგება 

 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება 

 ფინანსური მართვა 

 სტრატეგიული ბიზნესლიდერი 

 საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგება 

 ფინანსური მართვა (უმაღლესი დონე) 

 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე) 

3.2. სრულ სასერტიფიკაციო პროგრამაში მონაწილე კანდიდატებისათვის ჩათვლები  განიხილება  

შემდეგ სასწავლო კურსებში (საგამოცდო მოდულებში): 

 ბუღალტერი ბიზნესში 

 მმართველობითი აღრიცხვა       




