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შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის
აკრედიტაციის მაძიებლად ცნობის შესახებ

 
   სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი) 2019
წლის 27 დეკემბრის წერილით შემოვიდა შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო
სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის სააკრედიტაციო განაცხადი (ცენტრში რეგისტრაციის
№1773238) „სტრატეგიული კომუნიკაციების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის
თაობაზე.
   ცენტრის 2020 წლის 3 იანვრის №2070 წერილით, დაწესებულებას დაუდგინდა ხარვეზი. 2020
წლის 8 იანვრის №01-06.01.20/08 წერილით (ცენტრში რეგისტრაციის №6095) დაწესებულებამ
დადგენილი ხარვეზი გამოასწორა.
   დაწესებულების მიერ წარმოდგენილია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის №65/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო
დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულების“ მე-20 მუხლის
პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის შედგენილი
აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიში და მასზე დასართავი დოკუმენტაცია, ასევე
სააკრედიტაციო განაცხადის განხილვის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი
დოკუმენტი.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
2011 წლის 4 მაისის     №65/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ,,საგანმანათლებლო
დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულების" 22-ე მუხლის
მე-3 და მე-4 პუნქტების, ამავე ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო
დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საფასურის“ პირველი
მუხლის მე-3 პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის
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14 სექტემბრის №89/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დებულების“ მე-5 მუხლის პირველი
პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,
 
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 

შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯი
(ს/კ: 405284473) ცნობილ იქნეს აკრედიტაციის მაძიებლად.
აკრედიტაციის საფასურის გადახდა განხორციელდეს აკრედიტაციის მაძიებლისათვის ამ
ბრძანების კანონმდებლობით დადგენილი წესის გაცნობიდან 15 კალენდარული დღის
ვადაში ამ ბრძანებაზე თანდართული ინვოისის შესაბამისად.
აკრედიტაციის მაძიებელ დაწესებულებაში აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის
სააკრედიტაციო ვიზიტი „სტრატეგიული კომუნიკაციების“ სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელდეს დაწესებულების მიერ ამ ბრძანების მე-2
პუნქტით განსაზღვრული თანხის დადგენილ ვადაში გადახდისა და გადახდის
დამადასტურებელი დოკუმენტის ცენტრში წარმოდგენის შემთხვევაში.
დაევალოს ცენტრის საქმისწარმოების სამმართველოს ბრძანების დაინტერესებული
პირებისათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობის უზრუნველყოფა.
ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში
შესვლიდან ერთი თვის ვადაში, ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ
საქმეთა კოლეგიაში (მის.: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, №6).
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