ბაკალავრის დიპლომის რეკვიზიტები
დიპლომის მთელი ზედაპირი დაფარულია დამცავი (გილოშერული) ბადით, ბადეების სამი
სახის ერთდროული გამოყენებით და მასზე დატანილია შემდეგი მონაცემები:


წარწერა ”საქართველო” ქართულ და ინგლისურ ენებზე, განთავსებულია დიპლომის
ზედა, ცენტრალურ ადგილზე;



საქართველოს სახელმწიფო გერბი, რომელიც გამოსახულია მცირე სახელმწიფო გერბის
ფორმით, განთავსებულია დიპლომის მარცხენა ზედა კიდეში და ულტრაიისფერი
სხივების ქვეშ გამოსცემს ლუმინესცენციას;



უნივერსიტეტის ლოგო, რომელიც განთავსებულია დიპლომის მარჯვენა ზედა კიდეში
და ულტრაიისფერი სხივების ქვეშ გამოსცემს ლუმინესცენციას.



უნივერსიტეტის სრული სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე (ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმის მითითებით);



წარწერა ”ბაკალავრის დიპლომი” ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
დიპლომის სერია (ISU) და პოლიგრაფიული წესით აღნიშნული ექვსნიშნა
ინდივიდუალური ნომერი თანმიმდევრული არაბული ციფრებით (ულტრაიისფერი
სხივების ქვეშ დიპლომის სერიისა და ინდივიდუალური ნომრის გამოსახულება
გამოსცემს ლუმინესცენციას);
(1) –აკადემიური მოსწრება ქართულად (სიტყვა ”წარჩინების” ან არაფერი);



(2) – აკადემიური მოსწრება ინგლისურად (”With Honours” ან არაფერი);



(3)-აკადემიური




ქართულად.

ხარისხის/კვალიფიკაციის

აქვე

სახელწოდებაც

ჩაიწერება

მიმნიჭებელი

უმაღლესი

ორგანოს

საგანმანათლებლო

(ორგანიზაციულ-სამართლებრივი

ფორმის

სახელწოდება
დაწესებულების

მითითებით),

თუკი

აკადემიური ხარისხის/კვალიფიკაციის მინიჭების დროს არსებული სახელწოდება
განსხვავებულია უნივერსიტეტის ამჟამინდელი სახელწოდებისგან;


(5)-აკადემიური
ინგლისურად.
სახელწოდებაც

ხარისხის/კვალიფიკაციის
აქვე

ჩაიწერება

მიმნიჭებელი

უმაღლესი

ორგანოს

საგანმანათლებლო

(ორგანიზაციულ-სამართლებრივი

ფორმის

სახელწოდება

დაწესებულების

მითითებით),

თუკი

აკადემიური ხარისხის/კვალიფიკაციის მინიჭების დროს არსებული სახელწოდება
განსხვავებულია უნივერსიტეტის ამჟამინდელი სახელწოდებისგან;


აკადემიური

ხარისხის/კვალიფიკაციის

მინიჭების

თაობაზე

მიღებული

გადაწყვეტილების ნომერი;


(4), (6) - აკადემიური ხარისხის/კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე მიღებული
გადაწყვეტილების თარიღი ქართულ და ინგლისურ ენებზე;



(7), (9) - პირის სახელი და გვარი, რომელსაც მიენიჭა აკადემიური ხარისხი /კვალიფიკაცია
(ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



(8), (10) - დაბადების თარიღი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



(11 )- მინიჭებული აკადემიური ხარისხის /კვალიფიკაციის დასახელება ქართულად;



(12)

-

დამატებითი

სპეციალობა

კურსდამთავრებულთათვის,
აკადემიური

ქართულად

რომელთაც

ხარისხი/კვალიფიკაცია,

2011

(არსებობის

წლის

საჭიროების

22

შემთხვევაში).

ივლისამდე

შემთხვევაში,

ამავე

იმ

მიენიჭათ
გრაფაში

დაფიქსირდება ძირითადი სპეციალობა/სპეციალობა ან სპეციალიზაცია ქართულ ენაზე;



(13) - ჩანაწერი ქართულ ენაზე მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამის დასრულების შესახებ (არსებობის შემთხვევაში) - „ამასთან, მან დაასრულა

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა“;


(14) -მინიჭებული აკადემიური ხარისხის/კვალიფიკაციის დასახელება ინგლისურად;



(15)-დამატებითი

სპეციალობა

კურსდამთავრებულთათვის,
აკადემიური

ინგლისურად

რომელთაც

ხარისხი/კვალიფიკაცია,

2011

(არსებობის
წლის

საჭიროების

22

შემთხვევაში).

ივლისამდე

შემთხვევაში,

ამავე

იმ

მიენიჭათ
გრაფაში

დაფიქსირდება ძირითადი სპეციალობა/სპეციალობა ან სპეციალიზაცია ინგლისურ
ენაზე.

იმის

მიხედვით,

გამართლებული,

გრამატიკულად

ძირითადი

და

სტილისტურად

სპეციალობის/სპეციალობის

როგორ

თარგმანში

არის

შეიძლება

მონაცვლეობდეს ფრაზა ”with a major in....”, ”majoring in .....”, ან ”in .... ”. სპეციალიზაციის
არსებობის შემთხვევაში ჩაიწერება “specialization”, ხოლო მეორე სპეციალობის არსებობის
შემთხვევაში - “with a minor in.....”;


(16) - ჩანაწერი ინგლისურ ენაზე მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამის დასრულების შესახებ (არსებობის შემთხვევაში) - „She/He also completed the
Teacher Preparation Academic Program “



რექტორი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



რექტორის სახელი და გვარი სრულად (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და ფაქსიმილე;



აკადემიური

ხარისხის/კვალიფიკაციის

მიმნიჭებელი

ერთეულის

ხელმძღვანელის

თანამდებობა, სახელი და გვარი სრულად (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და
ფაქსიმილე;


უნივერსიტეტის ბეჭედი;



ადგილი, სადაც გაიცა დიპლომი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



სიტყვა ”თარიღი” ქართულ და ინგლისურ ენებზე და დიპლომის გაცემის თარიღი;



სარეგისტრაციო № ქართულ და ინგლისურ ენებზე

და დიპლომის სარეგისტრაციო

ნომერი დიპლომებისა და დუბლიკატების ერთიან რეესტრში.
დიპლომის უკანა მხარეს, პოლიგრაფიული წესით აღნიშნულია:
 დამკვეთის
სახელწოდება
სრულად
(ორგანიზაციულ-სამართლებლივი
ფორმის
მითითებით);
 დამამზადებელი პოლიგრაფიული საწარმოს სახელწოდება;
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინიციალები – ,,სფს’’ და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მიერ მინიჭებული რეგისტრაციის ნომერი.
შენიშვნა 1: იმ კურსდამთავრებულთა დიპლომებში, რომელთაც 2007-2008 სასწავლო წლამდე
(ანუ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონით გათვალისწინებულ საგანმანათლებლო
პროგრამებზე სრულ გადასვლამდე) დაასრულეს ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო
პროგრამა, აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია მიეთითება კვალიფიკაციის მინიჭების დროს
არსებული წესის მიხედვით.
შენიშვნა 2: იმ შემთხვევაში თუ
დიპლომის გაცემის მომენტში აკადემიური
ხარისხის/კვალიფიკაციის
მიმნიჭებელი
ძირითადი
საგანმანათლებლო
ერთეული
რეორგანიზდა,
შეიცვლა
ან
გაუქმდა,
დიპლომის
ფორმაში
აკადემიური
ხარისხის/კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი ერთეულის ხელმძღვანელის სახელისა და გვარის
ნაცვლად, მიეთითება იმ ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის ხელმძღვანელის სახელი
და გვარი (სრულად) და ფაქსიმილე, რომელიც არის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის
უფლებამონაცვლე ან ახორციელებს შესაბამისი მიმართულების საგანმანათლებლო
პროგრამებს.

მაგისტრის დიპლომის რეკვიზიტები
დიპლომის მთელი ზედაპირი დაფარულია დამცავი (გილოშერული) ბადით, ბადეების სამი
სახის ერთდროული გამოყენებით და მასზე დატანილია შემდეგი მონაცემები:


წარწერა ”საქართველო” ქართულ და ინგლისურ ენებზე, განთავსებულია დიპლომის
ზედა, ცენტრალურ ადგილზე;



საქართველოს სახელმწიფო გერბი, რომელიც გამოსახულია მცირე სახელმწიფო გერბის
ფორმით, განთავსებულია დიპლომის მარცხენა ზედა კიდეში და ულტრაიისფერი
სხივების ქვეშ გამოსცემს ლუმინესცენციას;



უნივერსიტეტის ლოგო, რომელიც განთავსებულია დიპლომის მარჯვენა ზედა კიდეში
და ულტრაიისფერი სხივების ქვეშ გამოსცემს ლუმინესცენციას.



უნივერსიტეტის სრული სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე (ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმის მითითებით);



წარწერა ”მაგისტრის დიპლომი” ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
დიპლომის სერია (ISU) და პოლიგრაფიული წესით აღნიშნული ექვსნიშნა
ინდივიდუალური ნომერი თანმიმდევრული არაბული ციფრებით (ულტრაიისფერი
სხივების ქვეშ დიპლომის სერიისა და ინდივიდუალური ნომრის გამოსახულება
გამოსცემს ლუმინესცენციას);
(1) –აკადემიური მოსწრება ქართულად (სიტყვა ”წარჩინების” ან არაფერი);



(2) – აკადემიური მოსწრება ინგლისურად (”With Honours” ან არაფერი);



(3) - აკადემიური ხარისხის




ჩაიწერება

უმაღლესი

მიმნიჭებელი

ორგანოს სახელწოდება ქართულად. აქვე

საგანმანათლებლო

(ორგანიზაციულ-სამართლებრივი

ფორმის

დაწესებულების
მითითებით),

თუკი

სახელწოდებაც
აკადემიური

ხარისხის/კვალიფიკაციის მინიჭების დროს არსებული სახელწოდება განსხვავებულია
უნივერსიტეტის ამჟამინდელი სახელწოდებისგან;


(5) - აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ორგანოს სახელწოდება ინგლისურად. აქვე
ჩაიწერება

უმაღლესი

საგანმანათლებლო

(ორგანიზაციულ-სამართლებრივი

ფორმის

დაწესებულების
მითითებით),

თუკი

სახელწოდებაც
აკადემიური

ხარისხის/კვალიფიკაციის მინიჭების დროს არსებული სახელწოდება განსხვავებულია
უნივერსიტეტის ამჟამინდელი სახელწოდებისგან;


აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების ნომერი;



(4), (6) -აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების
თარიღი ქართულ და ინგლისურ ენებზე;



(7), (9) - პირის სახელი და გვარი, რომელსაც მიენიჭა აკადემიური ხარისხი (ქართულ და
ინგლისურ ენებზე);



(8), (10) - დაბადების თარიღი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



(11) მინიჭებული აკადემიური ხარისხის დასახელება ქართულად;



(12)-სპეციალობა ქართულად (საჭიროების შემთხვევაში) იმ კურსდამთავრებულთათვის,
რომელთაც 2011 წლის 22 ივლისამდე მიენიჭათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;



(13) - მინიჭებული აკადემიური ხარისხის დასახელება ინგლისურად;



(14)

-

სპეციალობა

ინგლისურად

(საჭიროების

შემთხვევაში),

იმ

კურსდამთავრებულთათვის, რომელთაც 2011 წლის 22 ივლისამდე მიენიჭათ მაგისტრის
აკადემიური ხარისხი;


რექტორი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



რექტორის სახელი და გვარი გარკვევით (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და ფაქსიმილე;



აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი
და გვარი სრულად (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და ფაქსიმილე;



უნივერსიტეტის ბეჭედი;



ადგილი, სადაც გაიცა დიპლომი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



სიტყვა ”თარიღი” ქართულ და ინგლისურ ენებზე და დიპლომის გაცემის თარიღი;



სარეგისტრაციო № ქართულ და ინგლისურ ენებზე

და დიპლომის სარეგისტრაციო

ნომერი დიპლომებისა და დუბლიკატების ერთიან რეესტრში.
დიპლომის უკანა მხარეს, პოლიგრაფიული წესით აღნიშნულია:
 დამკვეთის
სახელწოდება
სრულად
(ორგანიზაციულ-სამართლებლივი
ფორმის
მითითებით);
 დამამზადებელი პოლიგრაფიული საწარმოს სახელწოდება;
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინიციალები – ,,სფს’’ და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მიერ მინიჭებული რეგისტრაციის ნომერი.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ დიპლომის გაცემის მომენტში მაგისტრის აკადემიური
ხარისხის მიმნიჭებელი ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული რეორგანიზდა, შეიცვლა ან
გაუქმდა, დიპლომის ფორმაში აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ერთეულის
ხელმძღვანელის
სახელისა
და
გვარის
ნაცვლად,
მიეთითება
იმ
ძირითადი
საგანმანათლებლო ერთეულის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი (სრულად) და ხელმოწერა,
რომელიც არის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის უფლებამონაცვლე ან ახორციელებს
შესაბამისი მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამებს.

დიპლომირებული სტომატოლოგის დიპლომის რეკვიზიტები
დიპლომის მთელი ზედაპირი დაფარულია დამცავი (გილოშერული) ბადით, ბადეების სამი
სახის ერთდროული გამოყენებით და მასზე დატანილია შემდეგი მონაცემები:


წარწერა ”საქართველო” ქართულ და ინგლისურ ენებზე, განთავსებულია დიპლომის
ზედა, ცენტრალურ ადგილზე;



საქართველოს სახელმწიფო გერბი, რომელიც გამოსახულია მცირე სახელმწიფო გერბის
ფორმით, განთავსებულია დიპლომის მარცხენა ზედა კიდეში და ულტრაიისფერი
სხივების ქვეშ გამოსცემს ლუმინესცენციას;



უნივერსიტეტის ლოგო, რომელიც განთავსებულია დიპლომის მარჯვენა ზედა კიდეში
და ულტრაიისფერი სხივების ქვეშ გამოსცემს ლუმინესცენციას.



უნივერსიტეტის სრული სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე (ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმის მითითებით);



წარწერა ”დიპლომირებული სტომატოლოგის დიპლომი” ქართულად და მისი
შესატყვისი ინგლისურ ენაზე;
დიპლომის სერია (ISU) და პოლიგრაფიული წესით აღნიშნული ექვსნიშნა
ინდივიდუალური ნომერი თანმიმდევრული არაბული ციფრებით (ულტრაიისფერი
სხივების ქვეშ დიპლომის სერიისა და ინდივიდუალური ნომრის გამოსახულება
გამოსცემს ლუმინესცენციას);
(1) –აკადემიური მოსწრება ქართულად (სიტყვა ”წარჩინების” ან არაფერი);



(2) – აკადემიური მოსწრება ინგლისურად (”With Honours” ან არაფერი);



(3) - აკადემიური ხარისხის




ჩაიწერება

უმაღლესი

მიმნიჭებელი

ორგანოს სახელწოდება ქართულად. აქვე

საგანმანათლებლო

დაწესებულების

სახელწოდებაც

(ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მითითებით), თუკი აკადემიური ხარისხის
მინიჭების

დროს

არსებული

სახელწოდება

განსხვავებულია

უნივერსიტეტის

ამჟამინდელი სახელწოდებისგან;


(5) - აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ორგანოს სახელწოდება ინგლისურად. აქვე
ჩაიწერება

უმაღლესი

საგანმანათლებლო

დაწესებულების

სახელწოდებაც

(ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მითითებით), თუკი აკადემიური ხარისხის
მინიჭების

დროს

არსებული

სახელწოდება

განსხვავებულია

უნივერსიტეტის

ამჟამინდელი სახელწოდებისგან;


აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების ნომერი;



(4), (6) - აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების
თარიღი ქართულ და ინგლისურ ენებზე;



(7), (9) - პირის სახელი და გვარი, რომელსაც მიენიჭა აკადემიური ხარისხი (ქართულ და
ინგლისურ ენებზე);



(8), (10) - დაბადების თარიღი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



მინიჭებული აკადემიური ხარისხის დასახელება (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



რექტორი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



რექტორის სახელი და გვარი გარკვევით (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და ფაქსიმილე;



აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი
და გვარი სრულად (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და ფაქსიმილე;



უნივერსიტეტის ბეჭედი;



ადგილი, სადაც გაიცა დიპლომი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



სიტყვა ”თარიღი” ქართულ და ინგლისურ ენებზე და დიპლომის გაცემის თარიღი;



სარეგისტრაციო № ქართულ და ინგლისურ ენებზე

და დიპლომის სარეგისტრაციო

ნომერი დიპლომებისა და დუბლიკატების ერთიან რეესტრში.
დიპლომის უკანა მხარეს, პოლიგრაფიული წესით აღნიშნულია:
 დამკვეთის
სახელწოდება
სრულად
(ორგანიზაციულ-სამართლებლივი
ფორმის
მითითებით);
 დამამზადებელი პოლიგრაფიული საწარმოს სახელწოდება;
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინიციალები – ,,სფს’’ და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მიერ მინიჭებული რეგისტრაციის ნომერი.
შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ
დიპლომის გაცემის მომენტში დიპლომირებული
სტომატოლოგის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ძირითადი საგანმანათლებლო
ერთეული რეორგანიზდა, შეიცვლა ან გაუქმდა, დიპლომის ფორმაში აკადემიური ხარისხის
მიმნიჭებელი ერთეულის ხელმძღვანელის სახელისა და გვარის ნაცვლად, მიეთითება იმ
ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი (სრულად) და
ხელმოწერა, რომელიც არის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის უფლებამონაცვლე ან
ახორციელებს შესაბამისი მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამებს.

დიპლომირებული სპეციალისტის დიპლომის რეკვიზიტები
დიპლომის მთელი ზედაპირი დაფარულია დამცავი (გილოშერული) ბადით, ბადეების სამი
სახის ერთდროული გამოყენებით და მასზე დატანილია შემდეგი მონაცემები:


წარწერა ”საქართველო” ქართულ და ინგლისურ ენებზე, განთავსებულია დიპლომის
ზედა, ცენტრალურ ადგილზე;



საქართველოს სახელმწიფო გერბი, რომელიც გამოსახულია მცირე სახელმწიფო გერბის
ფორმით, განთავსებულია დიპლომის მარცხენა ზედა კიდეში და ულტრაიისფერი
სხივების ქვეშ გამოსცემს ლუმინესცენციას;



უნივერსიტეტის ლოგო, რომელიც განთავსებულია დიპლომის მარჯვენა ზედა კიდეში
და ულტრაიისფერი სხივების ქვეშ გამოსცემს ლუმინესცენციას.



უნივერსიტეტის სრული სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე (ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმის მითითებით);



წარწერა ”დიპლომირებული სპეციალისტის დიპლომი” ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
დიპლომის სერია (ISU) და პოლიგრაფიული წესით აღნიშნული ექვსნიშნა
ინდივიდუალური ნომერი თანმიმდევრული არაბული ციფრებით (ულტრაიისფერი
სხივების ქვეშ დიპლომის სერიისა და ინდივიდუალური ნომრის გამოსახულება
გამოსცემს ლუმინესცენციას);
(1) –აკადემიური მოსწრება ქართულად (სიტყვა ”წარჩინების” ან არაფერი);



(2) – აკადემიური მოსწრება ინგლისურად (”With Honours” ან არაფერი);



(3) - დიპლომირებული სპეციალისტის კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი




ორგანოს

სახელწოდება ქართულად. აქვე ჩაიწერება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
სახელწოდებაც
კვალიფიკაციის

(ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
მინიჭების

დროს

არსებული

ფორმის

მითითებით),

სახელწოდება

თუკი

განსხვავებულია

უნივერსიტეტის ამჟამინდელი სახელწოდებისგან;


(5)

-

დიპლომირებული

სახელწოდება
დაწესებულების
მითითებით),

სპეციალისტის

ინგლისურად.

აქვე

სახელწოდებაც
კვალიფიკაციის

კვალიფიკაციის

ჩაიწერება

მიმნიჭებელი

უმაღლესი

საგანმანათლებლო

(ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
მინიჭების

დროს

ორგანოს

არსებული

ფორმის

სახელწოდება

განსხვავებულია უნივერსიტეტის ამჟამინდელი სახელწოდებისგან;


დიპლომირებული სპეციალისტის კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე მიღებული
გადაწყვეტილების ნომერი;



(4), (6) - დიპლომირებული სპეციალისტის კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე
მიღებული გადაწყვეტილების თარიღი ქართულ და ინგლისურ ენებზე;



(7), (9) - პირის სახელი და გვარი, რომელსაც მიენიჭა დიპლომირებული სპეციალისტის
კვალიფიკაცია (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



(8), (10) - დაბადების თარიღი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



მინიჭებული კვალიფიკაცია (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



(11) - დარგი, რომელშიც კურსდამთავრებულს მიენიჭა დიპლომირებული სპეციალისტის
კვალიფიკაცია

(ქართულად).

თუ

დარგის

სახელწოდება

ემთხვევა

სპეციალობის

სახელწოდებას, დუბლირების თავიდან ასაცილებლად იწერება მხოლოდ ერთხელ;


(12) - სპეციალობის დასახელება ქართულად (საჭიროების შემთხვევაში). იმის მიხედვით,
გრამატიკულად

და

სტილურად

როგორ

არის

გამართლებული,

შეიძლება

მონაცვლეობდეს ფრაზა ”სპეციალობა: ...”, ”.... სპეციალობით” ან პირდაპირ მიეთითოს
სპეციალობის სრული სახელწოდება;


(13) - დარგი, რომელშიც კურსდამთავრებულს მიენიჭა დიპლომირებული სპეციალისტის
კვალიფიკაცია (ინგლისურად). თუ დარგის სახელწოდება ემთხვევა სპეციალობის
სახელწოდებას, დუბლირების თავიდან ასაცილებლად იწერება მხოლოდ ერთხელ;



(14) - სპეციალობის სახელწოდება ინგლისურად (საჭიროების შემთხვევაში);



რექტორი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



რექტორის სახელი და გვარი გარკვევით (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და ფაქსიმილე;



დიპლომირებული

სპეციალისტის

კვალიფიკაციის

მიმნიჭებელი

ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და გვარი სრულად

ერთეულის

(ქართულ და ინგლისურ

ენებზე) და ფაქსიმილე;


უნივერსიტეტის ბეჭედი;



ადგილი, სადაც გაიცა დიპლომი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



სიტყვა ”თარიღი” ქართულ და ინგლისურ ენებზე და დიპლომის გაცემის თარიღი;



სარეგისტრაციო № ქართულ და ინგლისურ ენებზე

და დიპლომის სარეგისტრაციო

ნომერი დიპლომებისა და დუბლიკატების ერთიან რეესტრში.

დიპლომის უკანა მხარეს, პოლიგრაფიული წესით აღნიშნულია:
 დამკვეთის
სახელწოდება
სრულად
(ორგანიზაციულ-სამართლებლივი
ფორმის
მითითებით);
 დამამზადებელი პოლიგრაფიული საწარმოს სახელწოდება;
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინიციალები – ,,სფს’’ და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მიერ მინიჭებული რეგისტრაციის ნომერი.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ
დიპლომის გაცემის მომენტში დიპლომირებული
სპეციალისტის კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული
რეორგანიზდა, შეიცვლა ან გაუქმდა, დიპლომის ფორმაში კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი
ერთეულის ხელმძღვანელის სახელისა და გვარის ნაცვლად, მიეთითება იმ ძირითადი
საგანმანათლებლო ერთეულის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი (სრულად) და ხელმოწერა,
რომელიც არის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის უფლებამონაცვლე ან ახორციელებს
შესაბამისი მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამებს.

დოქტორის დიპლომის რეკვიზიტები
დიპლომის მთელი ზედაპირი დაფარულია დამცავი (გილოშერული) ბადით, ბადეების სამი
სახის ერთდროული გამოყენებით და მასზე დატანილია შემდეგი მონაცემები:


წარწერა ”საქართველო” ქართულ და ინგლისურ ენებზე, განთავსებულია დიპლომის
ზედა, ცენტრალურ ადგილზე;



საქართველოს სახელმწიფო გერბი, რომელიც გამოსახულია მცირე სახელმწიფო გერბის
ფორმით, განთავსებულია დიპლომის მარცხენა ზედა კიდეში და ულტრაიისფერი
სხივების ქვეშ გამოსცემს ლუმინესცენციას;



უნივერსიტეტის ლოგო, რომელიც განთავსებულია დიპლომის მარჯვენა ზედა კიდეში
და ულტრაიისფერი სხივების ქვეშ გამოსცემს ლუმინესცენციას;



უნივერსიტეტის სრული სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე (ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმის მითითებით);





















წარწერა ”დოქტორის დიპლომი” ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
დიპლომის სერია (ISU) და პოლიგრაფიული წესით აღნიშნული ექვსნიშნა
ინდივიდუალური ნომერი თანმიმდევრული არაბული ციფრებით (ულტრაიისფერი
სხივების ქვეშ დიპლომის სერიისა და ინდივიდუალური ნომრის გამოსახულება
გამოსცემს ლუმინესცენციას);
(1) დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი
ორგანოს სახელწოდება
(ქართულად). აქვე ჩაიწერება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
სახელწოდებაც (ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მითითებით), თუკი
აკადემიური ხარისხის მინიჭების დროს არსებული სახელწოდება განსხვავებულია
უნივერსიტეტის ამჟამინდელი სახელწოდებისგან;
(3) - დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი
ორგანოს სახელწოდება
(ინგლისურად). აქვე ჩაიწერება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
სახელწოდებაც (ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მითითებით), თუკი
აკადემიური ხარისხის მინიჭების დროს არსებული სახელწოდება განსხვავებულია
უნივერსიტეტის ამჟამინდელი სახელწოდებისგან;
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების
ნომერი;
(2), (4) - დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე
მიღებული
გადაწყვეტილების თარიღი ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
(5), (6) - პირის სახელი და გვარი, რომელსაც მიენიჭა დოქტორის აკადემიური ხარისხი
(ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
(7) – დაბადების თარიღი ქართულად;
(8) - სადისერტაციო ნაშრომის სახელწოდება ქართულად;
(9) – დაბადების თარიღი ინგლისურად;
(10) - სადისერტაციო ნაშრომის სახელწოდება ინგლისურად;
(11) - მიმართულება ან/და დარგი, სპეციალობა, რომელშიც მიენიჭა დოქტორის
აკადემიური ხარისხი (ქართულად);
მინიჭებული აკადემიური ხარისხის დასახელება (ქართულად);
(12) - აკადემიური მოსწრება ლათინურად ( SUMMA CUM LAUDE, MAGNA CUM LAUDE,
CUM LAUDE, BENE ან RITE);
მინიჭებული აკადემიური ხარისხის დასახელება (ინგლისურად);
(13) მიმართულება ან/და დარგი, სპეციალობა, რომელშიც მიენიჭა დოქტორის
აკადემიური ხარისხი (ინგლისურად);



რექტორი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



რექტორის სახელი და გვარი გარკვევით (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და ფაქსიმილე;



დოქტორის

აკადემიური

ხარისხის

მიმნიჭებელი

თანამდებობა, სახელი და გვარი სრულად

ერთეულის

ხელმძღვანელის

(ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და

ფაქსიმილე;


უნივერსიტეტის ბეჭედი;



ადგილი, სადაც გაიცა დიპლომი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



სიტყვა ”თარიღი” ქართულ და ინგლისურ ენებზე და დიპლომის გაცემის თარიღი;



სარეგისტრაციო № ქართულ და ინგლისურ ენებზე

და დიპლომის სარეგისტრაციო

ნომერი დიპლომებისა და დუბლიკატების ერთიან რეესტრში.
დიპლომის უკანა მხარეს, პოლიგრაფიული წესით აღნიშნულია:
 დამკვეთის
სახელწოდება
სრულად
(ორგანიზაციულ-სამართლებლივი
ფორმის
მითითებით);
 დამამზადებელი პოლიგრაფიული საწარმოს სახელწოდება;
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინიციალები – ,,სფს’’ და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მიერ მინიჭებული რეგისტრაციის ნომერი.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ დიპლომის გაცემის მომენტში დოქტორის აკადემიური
ხარისხის მიმნიჭებელი ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული რეორგანიზდა, შეიცვლა ან
გაუქმდა, დიპლომის ფორმაში ხარისხის მიმნიჭებელი ერთეულის ხელმძღვანელის
სახელისა და გვარის ნაცვლად, მიეთითება იმ ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი (სრულად) და ხელმოწერა, რომელიც არის შესაბამისი
სტრუქტურული ერთეულის უფლებამონაცვლე ან ახორციელებს შესაბამისი მიმართულების
საგანმანათლებლო პროგრამებს.

უმაღლესი განათლების დიპლომის რეკვიზიტები
დიპლომის მთელი ზედაპირი დაფარულია დამცავი (გილოშერული) ბადით, ბადეების სამი
სახის ერთდროული გამოყენებით და მასზე დატანილია შემდეგი მონაცემები:


წარწერა ”საქართველო” ქართულ და ინგლისურ ენებზე, განთავსებულია დიპლომის
ზედა, ცენტრალურ ადგილზე;



საქართველოს სახელმწიფო გერბი, რომელიც გამოსახულია მცირე სახელმწიფო გერბის
ფორმით, განთავსებულია დიპლომის მარცხენა ზედა კიდეში და ულტრაიისფერი
სხივების ქვეშ გამოსცემს ლუმინესცენციას;



უნივერსიტეტის ლოგო, რომელიც განთავსებულია დიპლომის მარჯვენა ზედა კიდეში
და ულტრაიისფერი სხივების ქვეშ გამოსცემს ლუმინესცენციას.



უნივერსიტეტის სრული სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე (ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმის მითითებით);



წარწერა ”უმაღლესი განათლების დიპლომი” ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
დიპლომის სერია (ISU) და პოლიგრაფიული წესით აღნიშნული ექვსნიშნა
ინდივიდუალური ნომერი თანმიმდევრული არაბული ციფრებით (ულტრაიისფერი
სხივების ქვეშ დიპლომის სერიისა და ინდივიდუალური ნომრის გამოსახულება
გამოსცემს ლუმინესცენციას);
(1) -აკადემიური მოსწრება ქართულად (სიტყვა ”წარჩინების” ან არაფერი);



(2) -აკადემიური მოსწრება ინგლისურად (”With Honours” ან არაფერი);



(3)-იმ




უმაღლესი

დაასრულა

საგანმანათლებლო

კურსდამთავრებულმა,

დაწესებულების

სახელწოდება,

რომელიც

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი

ფორმის

მითითებით (ქართულად);


(4) - კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი ორგანოს სახელწოდება ქართულად;



(6) – კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი ორგანოს სახელწოდება ინგლისურად;



(7) - იმ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება, რომელიც
დაასრულა

კურსდამთავრებულმა,

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი

ფორმის

მითითებით (ინგლისურად);


კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების ნომერი;



(5), (8) - კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე მიღებული

გადაწყვეტილების თარიღი

ქართულ და ინგლისურ ენებზე;


(9), (10) - პირის სახელი, გვარი, რომელსაც მიენიჭა კვალიფიკაცია (ქართულ და
ინგლისურ ენებზე);



(11), (14) დაბადების თარიღი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



(12), (15) - უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ოფიციალური ხანგრძლივობა
(ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



(13) - სპეციალობის სახელწოდება ქართულად (საჭიროების შემთხვევაში);



(16) - სპეციალობის სახელწოდება ინგლისურად (საჭიროების შემთხვევაში);



(17) - მინიჭებული კვალიფიკაციის დასახელება ქართულად;



(18) - მინიჭებული კვალიფიკაციის დასახელება ინგლისურად;



რექტორი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



რექტორის სახელი და გვარი სრულად (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და ფაქსიმილე;



იმ ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა და სახელი
და

გვარი

(სრულად),

რომელიც

არის

შესაბამისი

სტრუქტურული

ერთეულის

უფლებამონაცვლე ან ახორციელებს შესაბამისი მიმართულების საგანმანათლებლო
პროგრამებს (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და ფაქსიმილე;


უნივერსიტეტის ბეჭედი;



ადგილი, სადაც გაიცა დიპლომი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



სიტყვა ”თარიღი” ქართულ და ინგლისურ ენებზე და დიპლომის გაცემის თარიღი;



სარეგისტრაციო № ქართულ და ინგლისურ ენებზე

და დიპლომის სარეგისტრაციო

ნომერი დიპლომებისა და დუბლიკატების ერთიან რეესტრში.

დიპლომის უკანა მხარეს, პოლიგრაფიული წესით აღნიშნულია:
 დამკვეთის
სახელწოდება
სრულად
(ორგანიზაციულ-სამართლებლივი
ფორმის
მითითებით);
 დამამზადებელი პოლიგრაფიული საწარმოს სახელწოდება;
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინიციალები – ,,სფს’’ და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მიერ მინიჭებული რეგისტრაციის ნომერი.

პროფესიული დიპლომის რეკვიზიტები
დიპლომის მთელი ზედაპირი დაფარულია დამცავი (გილოშერული) ბადით, ბადეების სამი
სახის ერთდროული გამოყენებით და მასზე დატანილია შემდეგი მონაცემები:


წარწერა ”საქართველო” ქართულ და ინგლისურ ენებზე, განთავსებულია დიპლომის
ზედა, ცენტრალურ ადგილზე;



საქართველოს სახელმწიფო გერბი, რომელიც გამოსახულია მცირე სახელმწიფო გერბის
ფორმით, განთავსებულია დიპლომის მარცხენა ზედა კიდეში და ულტრაიისფერი
სხივების ქვეშ გამოსცემს ლუმინესცენციას;



უნივერსიტეტის ლოგო, რომელიც განთავსებულია დიპლომის მარჯვენა ზედა კიდეში
და ულტრაიისფერი სხივების ქვეშ გამოსცემს ლუმინესცენციას.



უნივერსიტეტის სრული სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე (ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმის მითითებით);



წარწერა „პროფესიული დიპლომი“ ქართულ და ინგლისურ ენებზე;



დიპლომის

სერია

(ISU)

და

პოლიგრაფიული

წესით

აღნიშნული

ექვსნიშნა

ინდივიდუალური ნომერი თანმიმდევრული არაბული ციფრებით (ულტრაიისფერი
სხივების ქვეშ დიპლომის სერიისა და ინდივიდუალური ნომრის გამოსახულება
გამოსცემს ლუმინესცენციას);


(1) –აკადემიური მოსწრება ქართულად (სიტყვა ”წარჩინების” ან არაფერი);



(2) – აკადემიური მოსწრება ინგლისურად (”With Honours” ან არაფერი);



(3)-პროფესიული კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი ორგანოს სახელწოდება ქართულად. აქვე
ჩაიწერება

უმაღლესი

საგანმანათლებლო

(ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
მინიჭების

დროს

არსებული

ფორმის

დაწესებულების

მითითებით),

სახელწოდება

სახელწოდებაც

თუკი

კვალიფიკაციის

განსხვავებულია

უნივერსიტეტის

ამჟამინდელი სახელწოდებისგან;


(5)-პროფესიული კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი ორგანოს სახელწოდება ინგლისურად.
აქვე

ჩაიწერება

უმაღლესი

საგანმანათლებლო

(ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
მინიჭების

დროს

არსებული

ფორმის

დაწესებულების

მითითებით),

სახელწოდება

თუკი

განსხვავებულია

სახელწოდებაც
კვალიფიკაციის
უნივერსიტეტის

ამჟამინდელი სახელწოდებისგან;


პროფესიული

კვალიფიკაციის

მინიჭების

თაობაზე

მიღებული

გადაწყვეტილების

ნომერი;


(4), (6)-პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების
თარიღი ქართულ და ინგლისურ ენებზე;



(7), (9) - იმ პირის სახელი და გვარი, რომელსაც მიენიჭა პროფესიული კვალიფიკაცია
(ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



(8), (10) - დაბადების თარიღი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



(11) - მინიჭებული კვალიფიკაციის დასახელება ქართულად;



(12) - მინიჭებული კვალიფიკაციის საფეხური ქართულად;



(13) - მინიჭებული კვალიფიკაციის საფეხური ინგლისურად;



(14) - მინიჭებული კვალიფიკაციის დასახელება ინგლისურად;



რექტორი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



რექტორის სახელი და გვარი სრულად (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და ფაქსიმილე;



კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და
გვარი სრულად (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და ფაქსიმილე;



უნივერსიტეტის ბეჭედი;



ადგილი, სადაც გაიცა პროფესიული დიპლომი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);



სიტყვა ”თარიღი” ქართულ და ინგლისურ ენებზე და დიპლომის გაცემის თარიღი;



სარეგისტრაციო № ქართულ და ინგლისურ ენებზე

და დიპლომის სარეგისტრაციო

ნომერი დიპლომებისა და დუბლიკატების ერთიან რეესტრში.


სხვა

დამატებითი

ინფორმაცია,

რომელიც

არ

ეწინააღმდეგება

საქართველოს

კანონმდებლობას.
დიპლომის უკანა მხარეს, პოლიგრაფიული წესით აღნიშნულია:
 დამკვეთის
სახელწოდება
სრულად
(ორგანიზაციულ-სამართლებლივი
ფორმის
მითითებით);
 დამამზადებელი პოლიგრაფიული საწარმოს სახელწოდება;
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინიციალები – ,,სფს’’ და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მიერ მინიჭებული რეგისტრაციის ნომერი.

