
აბიტურიენტის ცნობარი



 
ალტერბრიჯის საზოგადოებრივი ურთიერთობების  საბაკალავრო პროგრამა ერთიანი 
ეროვნული გამოცდების ცნობარში 198 ნომრით არის წარმოდგენილი.  
 
ალტერბრიჯის საზოგადოებრივი ურთიერთობების პროგრამა არის აკრედიტაციის 
პროცესში, რომელიც დასრულდება 2020 სასწავლო წლის დაწყებამდე. შესაბამისად 
აღნიშულ პროგრამაზე მიღება მიმდინარეობს ავტორიზებულ რეჟიმში, რის გამოც 
ცნობარში გაკეთებულია შემდეგი ჩანაწერი: 
 

 
 
რეგისტრაციის დაწყების გამოცხადებისთანავე ალტერბრიჯის ცხელ ხაზზე შემოდის 
ზარები და აბიტურიენტების მხრიდან დასმული იქნა შეკითხვა რას ნიშნავს 
არააკრედიტებული პროგრამა და პროგრამის არჩევის შემთხვევაში, ხომ არ 
გამოიწვევს ეს სახელმწიფო გრანტის დაკარგვას! 
 
აღნიშნულთან დაკავშირებით ალტერბრიჯის გუნდი აკეთებს საცნობარო 
განმარტებას: 
 

- რას ნიშნავს პროგრამის აკრედიტაცია? 
 

- ,,აკრედიტაცია არის პროგრამის შეფასება, რომელიც განსაზღვრავს პროგრამის 
შესაბამისობას აკრედიტაციის სტანდარტებთან. სახელმწიფო სასწავლო 
გრანტი და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი გაიცემა მხოლოდ იმ 
საგანმანათლებლო პროგრამის დასაფინანსებლად, რომელსაც გავლილი აქვს 
აკრედიტაცია. თუმცა, დაწესებულებას შეუძლია უმაღლესი საგანმანათლებლო 
პროგრამა  განახორციელოს ავტორიზებულ რეჟიმში” - აკრედიტაციის 
დებულება/ამონარიდი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონიდან  



- რას ნიშნავს ჩანაწერი ,,პროგრამა ხორციელდება ავტორიზებულ რეჟიმში”? 
 

- ავტორიზაცია არის ინსტიტუციონალური შეფასება, რომელიც ადასტურებს 
დაწესებულების შესაბამისობას ავტორიზაციის სტანდარტებთან. 
ავტორიზაცია სავალდებულოა ყველა უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებისთვის, რათა მიეცეთ საშუალება გასცენ სახელმწიფოს მიერ 
აღიარებული დიპლომი” - ამონარიდი უმაღლესი განათლების შესახებ 
კანონიდან  

 
*მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:  ალტერბრიჯი არის ერთადერთი ახალი 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც მიენიჭა 6 წლიანი 
უპირობო ავტორიზაცია ექსპერტების უმაღლესი შეფასებით! 

 
- რა უნდა იცოდეს აბიტურიენტმა არააკრედიტებული პროგრამის არჩევის 

შემთხვევაში? 
 

- აბიტურიენტმა უნდა იცოდეს, რომ არააკრედიტებული პროგრამები არ 
ფინანსდება სახელწიფო გრანტით, შესაბამისად, უნდა მოიძიოს ინფორმაცია 
შერჩეულ უმაღლეს სასწავლებელში ალტერნატიული შიდა დაფინანსების 
არსებობის შესახებ. 

 
- რა მოხდება თუკი აბიტურიენტი პირველ ნომრად შეარჩევს ალტერბრიჯის 

საზოგადოებრივი ურთიერთობების პროგრამას და მოიპოვებს სახელმწიფო 
გრანტს? 

 
- აკრედიტაციის პროცესის დასრულებამდე, აბიტურიენტის დაზღვევის 

მიზნით, ალტერბრიჯი იღებს პასუხისმგებლობას ყველას, ვინც პირველ 
ნომრად აირჩევს ალტერბრიჯის საზოგადოებრივი ურთიერთობების 
პროგრამას და მიიღებს სახელმწიფო გრანტს დაუფინანსოს აღნიშნული 
ოდენობის თანხა შიდა საუნივერსიტეტო გრანტით.  

 
- შეიცვლება თუ არა დაფინანსების პირობების აკრედიტაციის მიღების შემდგომ? 

 
- აკრედიტაციის გავლის შემდგომ შესაძლებელი იქნება მიღებული თანხის 

გაორმაგება, რადგან აბიტურიენტები, რომლებიც პირველ ნომრად აირჩევენ 
ალტერბრიჯის საზოგადოებრივი ურთიერთობების პროგრამას, სახელმწიფო 
გრანტთან ერთად ასევე, დამატებით მიიღებენ ალტერბრიჯის დაფინასებას 
ალტერგრანტის სახით.  

 



 
- რას ნიშნავს ალტერგრანტი? 

 
- ალტერგრანტი  არის სახელმწიფო გრანტის გაორმაგების საშუალება. კერძოდ, 

აბიტურიენტი, რომელიც წარმატებით ჩააბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს 
და მოიპოვებს სახელმწიფო დაფინანსებას ალტერბრიჯისგან  დამატებით 
მიიღებს შიდა საუნივერსიტეტო გრანტს სახელმწიფო გრანტის ოდენობით. 

 
ალტერგრანტის პირობები შეეხებათ,  მხოლოდ იმ აბიტურიენტებს, რომლებიც 
პირველ ნომრად მონიშნავენ მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო 
სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯს, რომელიც ცნობარში წარმოდგენილია 
ნომრით198. 
 

- როგორ გამოიხატება ციფრებში სახელმწიფო გრანტს + ალტერგრანტით  
დაფინასნება? 
 

 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში - აბიტურიენტი ჯამურად 
მიიღებს 4500 ლარს 

       2250 + 2250 = 4500 ლარი                  

 70% -იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში - აბიტურიენტი ჯამურად 
მიიღებს 3 150 ლარს. 

            1575+1575 = 3 150 ლარი     
 
 50% -იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში - აბიტურიენტი ჯამურად 

მიიღებს 2 250 ლარს 
          1125+1125 = 2 250 ლარი 

ამრიგად, 

აბიტურიენტები, რომლებიც პირველ ნომრად მონიშნავენ მართვისა და კომუნიკაციის 
საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯს და შემოხაზავენ 198–ს 
მიიღებენ: 

• სახელმწიფო გრანტის იდენტური გარანტირებული დაფინასებას! 
• სახელმწიფო გრანტის გაორმაგების რეალურ შესაძლებლობას! 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია აბიტურიენტებისთვის ერთიანი ეროვნული 
გამოცდებისთვის რეგისტრაციის შესახებ:  

რეგისტრაციის პირველი ეტაპი - 2 მარტიდან - 30 მარტის 18:00 საათამდე 
გაგრძელდება და ამ ეტაპზე თქვენ ვალდებული ხართ მიუთითოთ მხოლოდ შემდეგი 
მონაცემები: 
 



შეავსოთ პირადი მონაცემები; 
აირჩიოთ საგამოცდო ქალაქი; 
მონიშნოთ ჩასაბარებელი საგნები; 
საჭიროების შემთხვევაში მონიშნოთ სპეცპირობა. 
 
რეგისტრაციის მეორე ეტაპი -  გრძელდება 7 მაისის 18:00 საათამდე და 
ამპერიოდისთვის თქვენ შეგიძლიათ საგნის შეცვლა ან დამატება, ასევე გამოცდის ენის 
შეცვლა . 
 
რეგისტრაციის მესამე ეტაპი  - გრძელდება საგამოცდო შედეგების გასაჩივრების 
გამოქვეყნებიდან მომდევნო დღის ჩათვლით და ამ პერიოდისთვის თქვენ შეგიძლიათ 
პროგრამის არჩევა, შეცვლა, ჩანაცვლება და თანმიმდევრობის ცვლილება (ცვილებების 
რაოდენობა არ არის შეზღუდული). 
 
რაც გულისხმობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება აბიტურიენტს შეუძლია 
მას შემდეგაც, როდესაც ექნება სრული ინფორმაცია ერთიან ეროვნულ გამოცდებში 
მიღებული შედეგების შესახებ. 

 
რეგისტრაციის გავლა ხორციელდება მხოლოდ ელექტრონულად,  შეფასებისა და 
გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე online.naec.ge.  


