
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო(NQF) და
მართვის ახალიფორმისა და ინსტრუმენტების

მომზადება მისი განხორციელებისათვის

განათლების სისტემა მოლდოვის რესპუბლიკაშიდა
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ჩამოყალიბება

ვიორიკა კონდრუჩ
განათლების, კულტურისა და

მეცნიერების სამინისტრო– მოლდოვის
რესპუბლიკა

NQF სამუშაო შეხვედრა, 
თბილისი, 29/03/2019

სესია 6





პროფესიული განათლების სისტემა

სტრუქტურა - განხორციელდა ბევრი პროფესიულიდაწესებულების
რეორგანიზაცია, ამჟამად სახეზეა: 
12 ცენტრი; 
32 კოლეჯი;
42 პროფესიული სკოლა.

სტატისტიკური მონაცემები: 
ამ დაწესებულებების სტუდენტთა რიცხვი იყო 46.5 ათასი, 
მათგან 16.9 ათასი- საშუალო პროფესიული განათლებითდა
29.6 ათასი- მომდევნო საფეხურის (post-secondary) 
პროფესიული განათლებით.  
 2017/2018 სასწავლო წელს 10 ათას მოსახლეზე ჩვენ
გვყავდა 131 სტუდენტი და 39 კურსდამთავრებული
პროფესიულ განათლებაში,  2010-2011 სასწავლო წელთან
შედარებით:  150 სტუდენტი და 56 კურსდამთავრებული.  



პროფესიული მომზადების პროგრამები
და კვალიფიკაციის სტანდარტები

3 ISCED (განათლების საერთაშორისო

სტანდარტული კლასიფიკაცია)

80 ტრენინგ-პროგრამა

კვალიფიციური მუშაკები
ეროვნული ეკონომიკის
სხვადასხვა დარგებიდან

4 ISCED

100 ტრენინგ-პროგრამა
ტექნიკოსებისთვის

5 ISCED

14 ტრენინგ-პროგრამა

3 NQFRM (მოლდოვის საკვ.ჩარჩო)

21 კვალიფიკაციის სტანდარტი
შემუშავებული და
დამტკიცებული

4 NQFRM

69 კვალიფიკაციის სტანდარტი
შემუშავებული და
დამტკიცებული

5 NQFRM

2 კვალიფიკაციის სტანდარტი
შემუშავებული და
დამტკიცებული



მოლდოვის უმაღლესი განათლების სისტემა

უმაღლესი განათლება. 
2017/2018 აკადემიურ წელს მოლდოვაში 29 უმაღლესი

საგანმანათლებლოდაწესებულება იყო, 65,5 ათასი
სტუდენტით. 

სახელმწიფო უმაღლეს საგანამანათლებლოდაწესებულებაში
ჩარიცხული სტუდენტების რიცხვმა (19 ერთეული) მიაღწია
55,3 ათასს, ანუ უმაღლესი განათლების მიმღები ყველა
სტუდენტის 84,4% -ს.  

• 2017/2018 აკადემიური წლის დასაწყისში ყოველ 10 ათას
მოსახლეზე მოდიოდა 185 სტუდენტიდა 56 
კურსდამთავრებულიუმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებებიდან, როცა 2010/2011 წლებში ეს რიცხვი იყო
303 სტუდენტი და 80 კურსდამთავრებული. 

• დოქტორანტურა. 2017 წელს 46 სადოქტორო სკოლა იყო
სახეზე. დოქტორანტი სტუდენტების რიცხვი იყო 1,6 ათასი
პირი, 2010 წელთან შედარებით ზრდა არის 4.6.  



უმაღლესი განათლების და ჩარჩოს გამოწვევბიდა
პერსპექტივები

ქვეყნის უმაღლესი განათლების სისტემა
უზრუნველყოფს სპეციალისტების
მომზადებას დაახლოებით 202 
სპეციალობაში. 

სტუდენტთა გადანაწილება ფუნდამენტურ
დარგებზე ასე გამოიყურება:

 განათლება 17,2%

 ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდა
ხელოვნება 5,6% 

 სოციალური მეცნიერებები, ეკონომიკა და
სამართალი 33,0%

 მეცნიერებები 5,9 % 

 ინჟინერია, დამუშავების ტექნოლოგიები, 
არქიტექტურა და მშენებლობა 28,2 % 

 სოფლის მეურნეობა 2,10% 

 მედიცინა 3,2% 

 მომსახურება 4,8%

მოლდოვის უმაღლესი
განათლების
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
ჩამოყალიბების პროცესი
სპეციალობებისთვის:  
(მიმდინარე):

განათლება (2018)

საინფორმაციო
და
კომუნიკაციის
მეცნიერებები
(2018)

მედიცინა (2019)



LLL -სიცოცხლის განმავლობაში სწავლადა
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო

• არაფორმალური და თვითგანათლების
ვალიდაციის დებულება, დამტკიცებულია N 
65/2019 მინისტრის ბრძანებით. 

• სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის
პროგრამების სასწავლო გეგმის
მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბება, 
დამტკიცებულია N 70/2019 მინისტრის
ბრძანებით.

• დროებით ავტორიზებული/აკრედიტებული
LLL ტრენინგ-პროგრამების მონაცემთა ბაზა



1-ლი გამოსახულება: თქვენი გეგმა

მე-2 გამოსახულება: რეალობა

ეროვნული საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს ჩამოყალიბება



ჩარჩოს ჩამოყალიბების საკითხები

სასწავლო
გეგმები

კვალიფიკაციის
სტანდარტები

პროფესიული
სტანდარტები

მოლდოვის
კვალიფიკაციებ

ის
კლასიფიკაცია

დარგებისდა
სპეციალობების
ნომენკლატურა

კვალიფიკაციის
სტანდარტები



მიმდინარე რეფორმები

• კვალიფიკაციების ეროვნული რეესტრის
განხორციელება;

• დარგებისა და სპეციალობების ახალი
კლასიფიკაცია ჩარჩოს მიხედვით, 3-8
დონეებისთვის;

• კვალიფიკაციის შეფასების სისტემის
ოპტიმიზაციის პროცესი;

• ახალი სასწავლო გეგმები, ჩარჩოს
განვითარების მიხედვით;

• უმაღლესი და პროფესიული
დაწესებულებების ქსელის ოპტიმიზაციის
პროცესი.



მადლობა თქვენი
თანამშრომლობისთვის

„პრობლემის თავიდან
არიდებისთვის საუკეთესო გზა

მისი გადაჭრაა“  
ბრენდან ფრენსისი

viorica.condruc@mecc.gov.md
vcondruc@yahoo.com
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