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სსიპ ,,ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯის“
ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესი

მუხლი 1. ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების
წესი
1.1. ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების

მიზანი
23.1.1.ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების
(შემდგომში – ფორმალური განათლების აღიარება) მიზანია მთელი სიცოცხლის
განმავლობაში სწავლის ხელშეწყობა, რაც გამოიხატება სახელმწიფოს მიერ აღიარებული
სერტიფიკატით, უმაღლესი ან პროფესიული განათლების დამადასტურებელი
სახელმწიფო დოკუმენტით – დიპლომით ან ზოგადი განათლების დამადასტურებელი
სახელმწიფო დოკუმენტით დადასტურებული სწავლის შედეგების აღიარებით
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისათვის.
1.2. ფორმალური განათლების აღიარების საფუძველი
1.2.1.ფორმალური განათლების აღიარებას ახდენს საგანმანათლებლო დაწესებულება
(შემდგომში - დაწესებულება) ამ წესით დადგენილი მოთხოვნების საფუძველზე
დაწესებულების მიერ შემუშავებული ფორმალური განათლების აღიარების წესის
შესაბამისად.
1.2.2. ფორმალური განათლების აღიარება დასაშვებია, თუ:
ა) საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული და მიღწეული სწავლის შედეგები
ერთნაირადაა ფორმულირებული ან ფორმულირებაში არსებობს მცირედი განსხვავება,
რომელიც გამოწვეულია ენობრივი თავისებურებით ან/და სწავლის შედეგების
განსხვავებული სტრუქტურირებით და ხელს არ უშლის მათ იდენტურად მიჩნევას.
ამასთან, სწავლის შედეგები ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს შესაბამისი დონის
აღმწერის გათვალისწინებით ერთმანეთთან თავსებადია;
ბ) მიღწეული სწავლის შედეგები ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს შესაბამისი დონის
აღმწერის
გათვალისწინებით
აღემატება
საგანმანათლებლო
პროგრამით
გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს.
1.2.3. ფორმალური განათლების აღიარების მსურველი (შემდგომში – განმცხადებელი)
უფლებამოსილია, მოითხოვოს ფორმალური განათლების აღიარება, მხოლოდ მის მიერ
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პროფესიული სტუდენტის
სტატუსის მოპოვების შემდეგ.
1.3. ფორმალური განათლების აღიარების ეტაპები და ვადა
1.3.1. ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებასთან
დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების ვადა შეადგენს განცხადების წარმოებაში
მიღებიდან 1 თვეს.
1.3.2.ფორმალური განათლების აღიარების პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:
ა) დაწესებულებისთვის განცხადების წარდგენა;
ბ) კომისიის მიერ განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის განხილვა/ შეფასება; გ)
კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღება;
დ) დაწესებულების მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის
გამოცემა.
1.3.3.დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს ფორმალური განათლების აღიარების
პროცესთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
დაინტერესებული
პირებისათვის
ხელმისაწვდომობა.
1.4. განცხადების წარდგენა
1.4.1.განმცხადებლის მიერ დაწესებულებისათვის წერილობითი ფორმით წარდგენილი
განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:
ა) დაწესებულების დასახელებას;
ბ) განმცხადებლის სახელსა და გვარს, ფაქტობრივ და იურიდიულ მისამართს;
გ) განმცხადებლის ელექტრონული ფოსტის მისამართს;
დ) განმცხადებლის ტელეფონის ნომერს;
ე) განცხადების შევსების ადგილსა და თარიღს;
ვ) მოთხოვნას, კერძოდ, მითითებას იმ სწავლის შედეგზე/შედეგებზე, რომლის აღიარებასაც

ითხოვს განმცხადებელი;
ზ) განმცხადებლის ხელმოწერას;
თ) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას.
1.4.2.განცხადებას უნდა ერთოდეს:
ა) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ბ) თუ აღიარების მსურველი წარმოდგენილია წარმომადგენლით, უფლებამოსილების
დამადასტურებელი დოკუმენტი;
გ) ფორმალური განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (სახელმწიფოს მიერ
აღიარებული სერტიფიკატი და მისი დანართი (ასეთის კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ
შემთხვევაში)/უმაღლესი
ან
პროფესიული
განათლების
დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტი – დიპლომი და მისი დანართი/ზოგადი
განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტი) ან მისი ნოტარიულად
დამოწმებული ასლი, ან ცნობა, რომელიც ადასტურებს ფორმალური განათლების
ფარგლებში მიღწეულ კონკრეტულ სწავლის შედეგებს, გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით
გათვალისწინებული შემთხვევისა.
1.4.3.განცხადებას შესაძლებელია ერთოდეს ფორმალური განათლების ფარგლებში
მიღწეული
სწავლის
შედეგების
თავსებადობის
დასადგენად
დაწესებულების/პროფესიული მომზადების ან/და პროფესიული გადამზადების
პროგრამის განმახორციელებელი იურიდიული პირის მიერ გაცემული ნებისმიერი
დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ასაღიარებელი სწავლის შედეგის მიღწევის
თაობაზე, გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
1.4.4. დაწესებულება არ არის უფლებამოსილი განმცხადებელს მოსთხოვოს ამ მუხლის მე2 პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტითა და მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია იმ
სწავლის შედეგების აღიარების ნაწილში, რომელიც მიღწეულ იქნა ამავე დაწესებულების
მიერ განხორციელებული ფორმალური განათლების ფარგლებში.
1.4.5. დაწესებულება 3 სამუშაო დღის ვადაში ამოწმებს განცხადების შესაბამისობას ამ
მუხლის მოთხოვნებთან. თუ განმცხადებელი დაწესებულებას არ წარუდგენს საქმის
გადაწყვეტისათვის
არსებითი
მნიშვნელობის
მქონე
რომელიმე
დოკუმენტს,
დაწესებულება განმცხადებელს განუსაზღვრავს არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 15 სამუშაო
დღის ვადას, რომლის განმავლობაშიც განმცხადებელმა უნდა წარადგინოს შესაბამისი
დოკუმენტაცია.
1.4.6. დაწესებულების მიერ ამ მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში განცხადების
განხილვის ვადის დინება შეჩერებულად ითვლება.
1.4.7. თუ დაწესებულების მიერ დადგენილ ვადაში განმცხადებელი არ წარადგენს
შესაბამის დოკუმენტს,
დაწესებულება უფლებამოსილია გამოსცეს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტი
განცხადების განუხილველად დატოვების შესახებ.
1.5.კომისიის მიერ განცხადებისა და დოკუმენტაციის განხილვა/შეფასება
1.5.1.განცხადების წარმოებაში მიღების შემდეგ დაწესებულების ხელმძღვანელის
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით იქმნება კომისია, რომელიც
უზრუნველყოფს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შეფასებას.
1.5.2. კომისია უნდა შედგეს არანაკლებ 3 წევრისგან. დაწესებულება ვალდებულია
კომისიის შემადგენლობაში უზრუნველყოს შესაბამისი პროგრამის განმახორციელებელი
პირის მონაწილეობა. დაწესებულებას უფლება აქვს განმცხადებელი მოიწვიოს კომისიის
განხილვაზე, თუ მისი მონაწილეობა აუცილებელია წარმოების მიზნებიდან გამომდინარე.
1.5.3. კომისიის თავმჯდომარეს და მდივანს თავისი შემადგენლობიდან ირჩევენ კომისიის
წევრები. კომისია უფლებამოსილია განიხილოს საკითხი, თუ მას ესწრება კომისიის წევრთა
უმრავლესობა.

1.5.4. კომისიის მიერ გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს
დამსწრე წევრთა უმრავლესობა. ხმათა თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია
კომისიის თავმჯდომარის ხმა.
1.5.5. კომისიის გადაწყვეტილება აისახება კომისიის სხდომის ოქმში, რომელსაც ხელს
აწერს კომისიის ყველა წევრი ვინც ესწრება სხდომას.
1.5.6. კომისიის წევრი ვალდებულია განაცხადოს განმცხადებელთან არსებული ინტერესთა
კონფლიქტისა და თვითაცილების შესახებ, შესაბამისი საფუძვლის მითითებით.
ინტერესთა კონფლიქტად მიიჩნევა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
92-ე მუხლით დადგენილი გარემოების არსებობა.
1.5.7. კომისია კენჭს უყრის თვითაცილების/აცილების შესახებ საკითხს. გადაწყვეტილების
მიღებაში მონაწილეობას არ იღებს კომისიის ის წევრი, რომელმაც დააყენა
თვითაცილება/რომლის
მიმართაც
დაყენებულია
აცილება.
კომისიის
წევრი
თვითაცილებულად/აცილებულად
ითვლება
კომისიის
მიერ
შესაბამისის
გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან.
1.5.8. კომისია უზრუნველყოფს წარმოდგენილი განაცხადისა და დოკუმენტაციის
შესწავლას იმის დასადგენად, არსებობს თუ არა ამ წესით გათვალისწინებული აღიარების
საფუძვლები. იგი არ არის უფლებამოსილი განმცხადებლის მიერ მიღწეული სწავლის
შედეგების დადასტურების მიზნით განახორციელოს მისი შეფასება.
1.6. გადაწყვეტილების მიღება
1.6.1. კომისია წარმოდგენილი განცხადებისა და დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ იღებს
ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას:
ა) ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგის/შედეგების
აღიარების შესახებ;
ბ) ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგის/შედეგების
აღიარებაზე უარის თქმის შესახებ.
1.6.2. განმცხადებელს აღიარების გზით კრედიტი ენიჭება მოდულით/სასწავლო კურსის
სილაბუსით
გათვალისწინებული სწავლის შედეგის აღიარების შემთხვევაში. სწავლის შედეგების
აღიარების შემთხვევაში პირს ენიჭება იმ პროგრამით განსაზღვრული კრედიტების
რაოდენობა, რომლის მიზნებისთვისაც მოხდა სწავლის შედეგების აღიარება.
1.6.3. კომისიის გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული. მასში მითითებული უნდა
იყოს ის სწავლის შედეგი/შედეგები, რომელთა აღიარებაც განხორციელდა ან რომელთა
აღიარებაზეც განმცხადებელს ეთქვა უარი შესაბამისი დასაბუთებით.
1.6.4. კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ
გამოიცემა ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, რომელშიც
მითითებული უნდა იყოს:
ა) დაწესებულების დასახელება;
ბ) განმცხადებლის ვინაობა;
გ) იმ საგანმანათლებლო პროგრამის/მოდულის/სასწავლო კურსის სახელწოდება, რომლის
სწავლის შედეგები უღიარდა/სწავლის შედეგები არ უღიარდა პროფესიულ სტუდენტს;
დ) აღიარებული კრედიტების რაოდენობა;
ე) გადაწყვეტილების მიღების თარიღი და ადგილი;
ვ) გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესი და ვადა.
1.6.5.დაწესებულება ვალდებულია, გადაწყვეტილება განმცხადებელს აცნობოს
ინდივიდუალურადმინისტრაციული აქტის გამოცემიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.
1.7. ფორმალური განათლების აღიარების შედეგების განთავსება მართვის საინფორმაციო
სისტემაში
1.7.1.ფორმალური განათლების აღიარების შედეგები და წარმოებასთან დაკავშირებული
დოკუმენტები აისახება სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ

წარმოებულ შესაბამის განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში.
მუხლი 1. 8. ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების
აღიარების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მექანიზმი
1.8.1 კოლეჯი ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების
აღიარების შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად იყენებს კოლეჯში განთავსებულ
საინფორმაციო დაფებს,კოლეჯის ოფიციალურ ვებგვერდს, სოცილურ ქსელსა და
პირისპირ შეხვედრებს.
1.8.2. დაინტერესებულ პირ(ებ)ს დაწვრილებით ინფრომაციას აწვდის შესაბამისი
კომპეტენციის მქონე პირ(ებ)ი.
2.1. კრედიტების მინიჭების ზოგადი წესი
2.1.1.კრედიტების მინიჭება ხორციელდება სამ ეტაპად:
ა) კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის საჭირო კრედიტების მინიმალური მოცულობის
განსაზღვრა;
ბ) სწავლის შედეგების მოცულობის განსაზღვრა კრედიტებში;
გ) მოდულისთვის კრედიტების ჯამური მოცულობის განსაზღვრა.
2.1.2. კვალიფიკაციის მისანიჭებლად საჭირო კრედიტების რაოდენობა განისაზღვრება
პროფესიული
საგანმანათლებლო სტანდარტით განსაზღვრული კვალიფიკაციის დონისა და პროგრამის
ხანგრძლივობის
მიხედვით.
2.1.3. ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ფორმალური განათლების ფარგლებში
სრული სასწავლო
დატვირთვის პირობებში მიღწევადი სწავლის შედეგების ერთობლიობა შეადგენს 60
კრედიტს. სრული სასწავლო დატვირთვა გულისხმობს პირის მიერ ერთი კალენდარული
წლის მანძილზე 1500 – 1800 (საკონტაქტო და არასაკონტაქტო) საათიან დატვირთვას.
2.1.4. სწავლის შედეგის მოცულობა კრედიტებში არის რიცხვითი გამოსახულება, რომელიც
სწავლის შედეგს ენიჭება კონკრეტული კვალიფიკაციის მიზნებიდან გამომდინარე მისი
მნიშვნელოვნების
გათვალისწინებით.
2.1.5. სწავლის შედეგის მოცულობა კრედიტებში განისაზღვრება შემდეგი კრიტერიუმების
გათვალისწინებით:
ა) სწავლის შედეგის მნიშვნელოვნება პირისთვის შრომის ბაზარზე გასვლის ან სოციალური
ინტეგრაციისთვის;
ბ) სწავლის შედეგის სირთულე, მასშტაბურობა და კომპლექსურობა;
გ) პირის მიერ სწავლის შედეგის მისაღწევად გასაწევი ძალისხმევა.
2.1.6. მოდულის კრედიტი წარმოადგენს მასში შემავალი სწავლის შედეგების კრედიტების
ჯამს.
2.1.7. დასაშვებია სხვადასხვა კვალიფიკაციის ფარგლებში ერთიდაიმავე სწავლის
შედეგისათვის კრედიტების განსხვავებული მოცულობის მინიჭება.
2.1.8. კრედიტების მინიჭების მეთოდოლოგია განისაზღვრება სსიპ – განათლების ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
დირექტორის
ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულისამართლებრივი აქტით.
2.2. პირისთვის კრედიტის მინიჭების წესი.
2.2.1. პირს კრედიტი ენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.
2.2.2. სწავლის შედეგების მიღწევა შესაძლებელია როგორც ფორმალური განათლების, ისე
არაფორმალური განათლების მიღების გზით.
2.2.3. სწავლის შედეგის დადასტურება ხორციელდება:
ა) სწავლის შედეგის შეფასებით;

ბ) სწავლის შედეგის აღიარებით.
2.2.4. ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგის მიღწევის
შეფასება ხორციელდება შესაბამისი პროგრამით განსაზღვრული წესით.
2.2.5. არაფორმალური განათლებისა და ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული
სწავლის შედეგების აღიარება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
2.3. კრედიტების გადატანა (ტრანსფერი)
2.3.1. კრედიტების გადატანის (ტრანსფერის) მიზანია მთელი სიცოცხლის მანძილზე
სწავლის ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს პირისთვის სწავლის გაგრძელების ან/და
კვალიფიკაციის მინიჭების შესაძლებლობას.
2.3. 2. კრედიტების გადატანა (ტრანსფერი) ხორციელდება პირის მიერ ფორმალური
განათლებისა ან/და
არაფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების
გზით.
2.3.3. სწავლის შედეგების აღიარების შემთხვევაში კრედიტების გადატანა (ტრანსფერი)
ხორციელდება იმ პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტების რაოდენობის
შესაბამისად, რომლის მიზნებისთვისაც მოხდა სწავლის შედეგების აღიარება.
2.3. 4. კრედიტების გადატანას (ტრანსფერს) ახორციელებს შესაბამისი კვალიფიკაციის
მინიჭებაზე
უფლებამოსილი დაწესებულება.
მუხლი 3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის და გაუქმების შემთხვევაში,
შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი
3.1.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესების, დახვეწის,
საზოგადოებისათვის უკეთესი მომსახურების შეთავაზების მიზნით, კოლეჯმა შეიძლება
შეცვალოს ან გააუქმოს საგანმანათლებლო პროგრამა. პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში, კოლეჯისთვის მნიშვნელოვანია
შესაბამისი პროგრამის პროფესიული სტუდენტების შემდგომი განათლებით
უზრუნველყოფა.
3.2 პროფესიული სტუდენტის შემდგომი განათლებით უზრუნველსაყოფად, მიმდინარე
პროფესიულ საგანმანათლებლო როგრამაში ისეთი ცვლილებების განხორციელების
შემთხვევაში, რომელიც ცვლის პროგრამის მისაღწევ მიზნებს და შედეგებს, ცვლილებები
განხილული და შეთანხმებული უნდა იყოს განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნულ ცენტრთან, ხოლო გაუქმებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რიცხული
პროფესიული სტუდენტების მიერ უკვე გავლილი მოდულების აღიარება ხდება
სტუდენტის მიერ მიღწეული შედეგების შესაბამისად წინამდებარე წესის 23 - ე მუხლეში
აღწერილი პროცედურებით.
3.3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შემთხვევაში, კოლეჯი
უზრუნველყოფს თითოეული პროფესიული სტუდენტისათვის შესაბამისობების
დადგენას არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გავლილი
და ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ მისაღწევ
შედეგებს შორის, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში,პროფესიული სტუდენტისათვის ქმნის
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით სწავლების შესაძლებლობას.
3.4.პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია გადავიდეს იმავე ან მსგავსი
მიმართულების სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სწავლა განაგრძოს
შეცვლილი პროგრამით ან მოახდინოს მისთვის სასურველი პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამის
არჩევა
სხვა
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში;
3.5.შეცვლილი საგანმანათლებლო პროგრამისათვის სტუდენტთან შეთანხმებით დგება

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა;
3.6.მიმდინარე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების ან შეცვლის შესახებ
მოტივირებულ გადაწყვეტილებას ღებულობს კოლეჯის დირექტორი კოლეჯში შექმნილი
სამუშაო ჯგუფის (შესაბამისი პროგრამის სპეციალისტების, დამსაქმებლების და სასწავლო
პროცესში ჩართული სხვა პირების) დასკვნის საფუძველზე; პროფესიული სტუდენტის
ინტერესების დაცვისა და შემდგომი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით, სამუშაო
ჯგუფი ვალდებულია შეისწავლოს გასაუქმებელი პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის მომიჯნავე პროგრამასთან გაერთიანების შესაძლებლობის საკითხი და
ინფორმაცია მიაწოდოს როგორც პროფესიულ სტუდენტს ასევე კოლეჯის დირექციას და
ადმინისტრაციას. ამავე დროს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმებამდე
მოიძიოს სხვა ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულება და შესაბამისი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის არსებობის შემთხვევაში ინფორმაცია
მიაწოდოს პროფესიულ სტუდენტს.
3.7.პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების
გაერთიანების შემთხვევაში,
პროფესიულ სტუდენტთა შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მიზნით, კოლეჯში
დასაშვებია მხოლოდ მომიჯნავე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
გაერთიანება. გაერთიანებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა უნდა
ითვალისწინებდეს პროფესიული სტუდენტების მიერ უკვე გავლილი სწავლის შედეგების
აღიარებას.
3.8.კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების
შემთხვევაში, კოლეჯი სტუდენტთან შეთანხმების გზით, უზრუნველყოფს მის გადაყვანას
ამავე კოლეჯის სხვა პროგრამაზე, ხოლო თუკი ეს ვერ ხერხდება მობილობისათვის
დადგენილ წესებთან შეუსაბამობის გამო, კოლეჯი სტუდენტს შესთავაზებს გარე
მობილობას და თანხმობის შემთხვევაში უზრუნველყოფს მის გადაყვანას იმ
ალტერნატიულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, რომელთანაც
გაფორმებული აქვს მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ.

