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უმაღლეს განათლებაზე პასუხისმგებელ მინისტრთა ბერგენის კონფერენციამ 19-20 მაისს 
მიიღო სამი ციკლის (მათ შორის, ეროვნული კონსტექსტიდან გამომდინარე, საშუალედო 
ციკლის) კვალიფიკაციების ყოვლისმომცველი ჩარჩო უმაღლესი განათლების ევროპული 
სივრცისათვის (EHEA), რომელიც ყოველი ციკლისათვის წარმოადგენს სწავლის 
შედეგებსა და კომპეტენციებზე დაფუძნებულ ზოგად აღმწერს კრედიტების საზღვრების 
მითითებით პირველი და მეორე ციკლისათვის. მინისტრებმა აიღეს ვალდებულება 
დაწყებული 2007 წლიდან 2010 წლისათვის დაამუშაონ ეროვნული კვალიფიკაციების 
ჩარჩოები, თავსებადი EHEA-ს კვალიფიკაციების ყოვლისმომცველ ჩარჩოსთან. 

 სწავლის შედეგები ECTS 
კრედიტები 

პირველი 
ციკლის 
კვალიფიკაცია 

პირველი ციკლის დასრულების კვალიფიკაციები 
ენიჭებათ სტუდენტებს, რომლებიც: 
• ამჟღავნებენ სწავლების დარგში  ზოგად საშუალო 
განათლებაზე დაფუძნებულ ცოდნასა და 
გაცნობიერებას, ტიპიურს იმ დონისათვის, რომელიც, 
თუმცა ეფუძნება მხოლოდ მოწინავე 
სახელმღვანელოებს, მაინც შეიცავს  სწავლების დარგის 
უახლესი მიღწევების ზოგიერთ ასპექტს; 
• შეუძლიათ გამოიყენენ თავისი ცოდნა და 
გაცნობიერება ისეთნაირად, რომ გამოამჟღავნონ 
პროფესიული მიდგომა მუშაობასა და სწავლების 
დარგში და აქვთ კომპეტენცია, რომელსაც ავლენენ 
შემოქმედებითი და დასაბუთებული არგუმენტებით და 
პრობლემების გადაწყვეტით სწავლების დარგში; 
• აქვთ შესაძლებლობა შეაგროვონ შესაბამისი 
მონაცემები (ჩვეულებრივ, სწავლების დარგში), 
მოახდინონ მათი ინტერპრეტაცია და გამოიტანონ 
მართებული დასკვნა  სოციალურ, მეცნიერულ და 
ეთიკურ საკითხებზე; 
• შეუძლიათ გადასცენ ინფორმაცია იდეებზე, 
პრობლემებსა და გადაწყვეტებზე როგორც 
სპეციალისტებს, ასევე  არასპეციალისტთა  
აუდიტორიას; 
• შეუძლიათ განავითარონ თავისი შემეცნების უნარი, 
რაც აუცილებელია შემდგომი სწავლის 
გასაგრძელებლად ავტონომიის მაღალი ხარისხით. 

ზოგადად 
შეიცავს 180-
240 ECTS 
კრედიტს 

მეორე 
ციკლის 
კვალიფიკაცია 

მეორე ციკლის დასრულების კვალიფიკაციები 
ენიჭებათ სტუდენტებს, რომლებიც: 
• ზოგადად, ამჟღავნებენ პირველ ციკლზე 
დაფუძნებულ გავრცობილ და/ან აღმატებულ ცოდნასა 
და გაცნობიერებას, რომელიც წარმოადგენს საფუძველს 
ან შესაძლებლობას გამოამჟღავნონ ორიგინალობა 
იდეების განვითარებასა და/ან გამოყენებაში, ხშირად 
კვლევის კონტექსტში; 
• შეუძლიათ გამოიყენონ თავისი ცოდნა და 
გაცნობიერება და ამოცანების გადაწყვეტის 
შესაძლებლობა ახალ, უცნობ და უფრო ფართო (ან 
მულტიდისციპლინარულ) გარემოში ვიდრე სწავლების 

ზოგადად 
შეიცავს 90-120 
ECTS 
კრედიტს, 
მინიმუმით 
60 კრედიტი 
მე-2 ციკლის 
დონეზე 



დარგთან დაკავშირებული კონტექსტი; 
• აქვთ შესაძლებლობა გააერთიანონ ცოდნა და 
განმარტონ სირთულეები, ასევე გამოიტანონ დასკვნა 
არასრული ან შეზღუდული ინფორმაციიდან, თუ იგი  
შეიცავს  სოციალურ და ეთიკურ პასუხისმგებლობას, 
დაკავშირებულს მათი ცოდნისა და მსჯელობის 
გამოყენებასთან; 
• შეუძლიათ გადასცენ თავისი, არგუმენტებით 
საფუძვლიანად გამყარებული, დასკვნები და ცოდნა,  
სპეციალიტებს და არასპეციალისტთა აუდიტორიას 
ნათლად და ცალსახად; 
• აქვთ სწავლის უნარი, რაც აძლევს მათ საშუალებას 
გააგრძელონ სწავლა პრაქტიკულად დამოუკიდებლად 
და ავტონომიურად. 

მესამე 
ციკლის 
კვალიფიკაცია 

მესამე ციკლის დასრულების კვალიფიკაციები 
ენიჭებათ სტუდენტებს, რომლებიც: 
• ამჟღავნებენ თავისი დარგის სისტემატურ 
გაცნობიერებასა და უნარებს და სამეცნიერო კვლევების 
ჩატარების მაღალ ხელოვნებას; 
• ამჟღავნებენ შესაძლებლობას ჩამოაყალიბონ, 
დაგეგმონ,  განახორციელონ და დაასრულონ კვლევის 
პროცესი მაღალ მეცნიერულ დონეზე; 
• ორიგინალური გამოკვლევებით შეტანილი აქვთ 
წვლილი, რომელიც წინ სწევს თანამედროვე ცოდნას 
დიდი მოცულობის შრომების შესრულებით, რომელთა 
ნაწილი იმსახურებს გამოქვეყნებას ეროვნულსა და 
საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში; 
• შეუძლიათ ახალი და რთული იდეების  კრიტიკული 
ანალიზი, შეფასება და სინთეზი; 
• შეუძლიათ კომუნიკაცია თავის კოლეგებთან, ფართო 
სამეცნიერო საზოგადოებასთან და, ზოგადად,  
საზოგადოებასთან იმ დარგში, რომელშიც არიან 
ექსპერტები;  
• შეუძლიათ აკადემიურ და პროფესიულ კონტექსტში 
განავითარონ ტექნოლოგიური, სოციალური და 
კულტურული პროგრესი ცოდნაზე დაფუძნებულ 
საზოგადოებაში. 

არ არის 
დადგენილი 

 


