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დამტკიცებულია
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებით
ოქმი №
2018წ.
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, კანცლერი
ლ. ხვედელიძე

გარე ნორმატიული დოკუმენტების ჩამონათვალი
ნდ №2-010106

ბათუმი
2018

შპს ,,ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი”

გარე ნორმატიული დოკუმენტების
ჩამონათვალი

ვერსია: 0
თარიღი: 25.01.2018

ინასიტყვაობა:
1. დამუშავებულია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
2. დამტკიცებულია წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ.
3. ძალაში შედის დამტკიცებისთანავე.
4. ჩამონათვალის პერიოდული შემოწმება ხდება არაუგვიანეს 12 თვისა.
5. ცვლილებები მუშავდება ბნსუ-ში დოკუმენტის გამოყენების შედეგების ან იმ ნორმატიული
დოკუმენტების მოთხოვნათა ცვლილებების გათვალისწინებით, რომლის საფუძველზეც დამუშავდა
ეს დოკუმენტი.

დოკუმენტში ცვლილებების აღრიცხვის ფურცელი
ცვლილებების
ბიულეტენის
ნომერი

ცვლილებების
დამტკიცების
თარიღი

შეცვლილი
გვერდები

კორექტირების
შემსრულებელი
პასუხისმგებელი პირის
ხელწერა

1. გავრცელების სფერო
1.1. წინამდებარე ,,ჩამონათვალი” ადგენს ბნსუ-ის გარე ნორმატიული დოკუმენტების
კლასიფიკაციისა და იდენტიფიკაციის ერთიან სისტემას.
1.2. წინამდებარე ,,ჩამონათვალი” ვრცელდება ბნსუ-ის ყველა გარე ნორმატიულ დოკუმენტზე.
1.3. ,,ჩამონათვალი” წარმოადგენს შიგა ნორმატიულ დოკუმენტს ბნსუ-ის ხელმძღვანელობისა და
ქვედანაყოფების ხელმძღვანელებისათვის.
1.4. ჩამონათვალის აღრიცხული ეგზემპლარები ინახება:
1. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან-კანცლერთან;
2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში (ელ. ვერსია);
2. ნორმატიული დოკუმენტები
2.1. წინამდებარე ჩამონათვალის დამუშავებისას გათვალისწინებულია შემდეგი
ნორმატიული
დოკუმენტების მოთხოვნები:
2.1.1 საერთაშორისო სტანდარტი ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები - მოთხოვნები;
2.1.2 საერთაშორისო სტანდარტი ISO 9000:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა- ლექსიკონი;
2.1.3 ნდ№2-020101 - ბნსუ-ის ხარისხის სახელმძღვანელო;
2.1.4. ნდ №2-020101-01- დოკუმენტების მართვის პროცედურა;
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3. ტერმინები, განსაზღვრებები, შემოკლებები
წინამდებარე ჩამონათვალში გამოიყენება ხარისხის სახელმძღვანელოსა და იმ
ნორმატიულ
დოკუმენტებში მოყვანილი ტერმინები, განსაზღვრებები, შემოკლებები, რომელთა საფუძველზეც
დამუშავდა ეს დებულება.
3.1. ტერმინები, განსაზღვრებები









ნორმატიული დოკუმენტი - დოკუმენტი, რომელიც ადგენს სხვადასხვა
საქმიანობის წესს,
საერთო პრინციპებსა და დახასიათებას და ეხება სხვადასხვა საქმიანობის სახეებსა და მათ
შედეგებს.
პროცედურა - ნორმატიული დოკუმენტი, რომელიც ადგენს სასწავლო უნივერსიტეტში ამა
თუ იმ პროცესის შესრულებისათვის მოქმედებების თანმიმდევრობას.
თანამდებობრივი ინსტრუქცია - ნორმატიული დოკუმენტი, რომელიც
განსაზღვრავს,
თანამდებობაზე დანიშნული მუშაკის კვალიფიკაციის მიმართ მოთხოვნებს, მოვალეობებს,
უფლებებსა და პასუხისმგებლობას.
სტრუქტურული სქემა - დოკუმენტი, რომელიც გრაფიკულად გამოსახავს ქვეგანყოფილების
სტრუქტურას, პერსონალის ადმინისტრაციულ და ფუნქციონალურ ურთიერთკავშირს.
აღრიცხული ეგზემპლარი - დოკუმენტი, რომელსაც გააჩნია სააღრიცხვო
ნომერი,
აღრიცხული ეგზემპლარების სიის მიხედვით.
დოკუმენტის ორიგინალი - დოკუმენტის ეგზემპლარი, რომელსაც გააჩნია უფროსის ნამდვილი
ხელწერა.

3.2. შემოკლებები







IMO-საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია
ISO-სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
ბნსუ-შპს ,,ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი”
ხს - ხარისხის სისტემა
ნდ - ნორმატიული დოკუმენტი
სდ - საინფორმაციო დოკუმენტი

4. გარე ნორმატიული დოკუმენტების ჩამონათვალი (კატეგორია 1-გარე) ნდ №2-010106
ჯგუფის
№№,
რიგითი
№
ჯგუფში

დოკუმენტის დასახელება

გამოცემის
წელი

1

2

საიდენტიფ
იკაციო
ნომერი

3
4
გარე ნორმატიული დოკუმენტები
ეროვნული კანონები, კანონქვემდებარე აქტები

აქტუა
ლიზა
ციაზე
პასუხ.
თ.პ.
(კოდი
)
5

აღრიცხ
ული
ეგზემპ
ლარები
ს
მფლობე
ლები
(კოდი)
6

01
საქართველოს კონსტიტუცია

1995

1-01-01

11

11

01
02
02

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია
საქართველოს შრომის კოდექსი

2008
2010

1-01-02
1-01-03

11
11

11
07, 10,11

03

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

1999

1-01-04

11

11
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04
05
06
07
08
09
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18

19

20

21

22

23
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საქართველოს
ადმინისტრაციული
საპროცესო
კოდექსი
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
საქართველოს საზღვაო კოდექსი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
საქართველოს
კანონი
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის შესახებ
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონი
პროფესიული განათლების შესახებ კანონი
საქართველოს კანონი სპეციალური პროფესიული
განათლების შესახებ
ზოგადი განათლების შესახებ კანონი
საქართველოს
კანონი
განათლების
ხარისხის
განვითარების შესახებ
საქართველოს კანონი მეზღვაურთა განათლებისა და
სერტიფიცირების შესახებ
საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ კანონი
მეწარმეთა შესახებ კანონი
საჯარო
ინფორმაციის
ასლის
გადაღების
მოსაკრებლის შესახებ კანონი
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №414
1999 წლის 1 ივლისი ქ. თბილისი ,,საქმისწარმოების
ერთიანი წესების” დამტკიცებისა და ამოქმედების
შესახებ.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ბრძანება
N 1102 მასწავლებლის პროფესიული განვითარების
საგანმანათლებლო
პროგრამის
აკრედიტაციის
დებულების დამტკიცების შესახებ
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
ბრძანება №154/ნ სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა
და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის
გაცემისა
და
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს შორის აკრედიტებულ უმაღლეს
საგანმანათლებლო
პროგრამაზე
სახელმწიფო
სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო
სამაგისტრო
გრანტის
გადატანის
წესისა
და
პირობების დამტკიცების შესახებ
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ბრძანება
N227
სამაგისტრო
გამოცდების
ჩატარების
დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო
გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების
მინისტრის
ბრძანება
№126/ნ
უმაღლესი
და
პროფესიული
განათლების
დამადასტურებელი
სახელმწიფო დოკუმენტების - დიპლომისა და
პროფესიული დიპლომის ფორმების დამტკიცების
შესახებ
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ბრძანება
N 147 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული
ზოგადი განათლების აღიარების წესის დამტკიცების
შესახებ
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1999

1-01-05

11

11

1997
1997
1997
2010
2007

1-01-06
1-01-07
1-01-08
1-01-09
1-01-10

11
11
11
11
11

11
11
11,18
11,12
11

2004
2007
2011

1-01-11
1-01-12

11
11

07,11
07,11

2005
2010

1-01-12/01
1-01-13
1-01-14

11
11

11,22
11

2012

1-01-15

11

07,11

1996
1994
2005

1-01-16
1-01-17
1-01-18

11
11
11

11,18
11
11

1999

1-01-19

11

11

1-01-21

11

2009
11
11
15.09.11

1-01-23
11

2009

1-01-24

22.07.11

1-01-25

11

11

11

11

2009

1-01-26

11
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28
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34
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საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების
მინისტრის
ბრძანება
N
1102
მასწავლებლის
პროფესიული
განვითარების
საგანმანათლებლო
პროგრამის აკრედიტაციის დებულების დამტკიცების
შესახებ
განათლებისა
(და
მეცნიერების)
სამინისტრო
ბრძანება
N 3 უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ
საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების
მინისტრის ბრძანება №36/ნ
ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების
მინისტრის ბრძანება №113/ნ ზოგადი განათლების
დამადასტურებელი
სახელმწიფო
დოკუმენტის
გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების
მინისტრის ბრძანება №18/ნ ექსტერნატის ფორმით
მიღებული
განათლების
სერტიფიცირების
დებულების დამტკიცების შესახებ
განათლებისა
(და
მეცნიერების)
სამინისტრო
ბრძანება N 357 საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის – ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და
შეფასების ცენტრის
დებულების დამტკიცების
შესახებ
საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების
მინისტრის ბრძანება N 89/ნ საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – განათლების აკრედიტაციის
ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაციის გზით საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის
- განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების
მინისტრის
ბრძანება
№120/ნ
ეროვნული
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ
განათლებისა
(და
მეცნიერების)
სამინისტრო
ბრძანება
N
149
უმაღლესი
განათლების
დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის –
დიპლომის დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების
მინისტრის ბრძანება №19/ნ ერთიანი ეროვნული
გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო
სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების
შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის ბრძანება N 10/ნ უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის
წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერებისმინისტრის ბრძანება N 99/ნ
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის
დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ
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გარე ნორმატიული დოკუმენტების
ჩამონათვალი

საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების
მინისტრის ბრძანება
N 98/ნ საქართველოში
გაცემული საგანმანათლებლო
დოკუმენტების
ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში
მიღებული განათლების აღიარების წესისა და
საფასურების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 379
2011-2012 სასწავლო წლისათვის
სახელმწიფოსასწავლო გრანტის სრული და
ნაწილობრივი ოდენობების განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების
მინისტრის
ბრძანება
№152/ნ
პროფესიული
ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების
თაობაზე
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერებისმინისტრის ბრძანება №19/ნ ერთიანი
ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის
დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის ბრძანება №224/ნ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი
ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო
გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე
აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის
კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების
წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების
შესახებ
საქართველოს
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №001 2012
წლის 16 იანვარი
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №009
2012 წლის 2 აპრილი ქ. ბათუმი
„მეზღვაურის წიგნაკის ფორმის, მისი დამზადების,
გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ
სსიპ – საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
დირექტორის 2012 წლის 16 იანვრის №001 ბრძანებაში
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო სსიპ - საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №015 2012 წლის 12 ივნისი ქ. ბათუმი
„მეზღვაურის წიგნაკის ფორმის, მისი დამზადების,
გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის _ საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 16 იანვრის №001
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
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გარე ნორმატიული დოკუმენტების
ჩამონათვალი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო სსიპ – საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №017
2012 წლის 12 ივლისი ქ. ბათუმი
„მეზღვაურის წიგნაკის ფორმის, მისი დამზადების,
გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების
შესახებ” საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 16 იანვრის №001
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის ბრძანება №024 2012 წლის
15 ოქტომბერი ქ. ბათუმი „მეზღვაურის წიგნაკის
ფორმის, მისი დამზადების, გაცემისა და გამოყენების
წესის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
დირექტორის 2012 წლის 16 იანვრის №001 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №29 2012 წლის 5 დეკემბერი ქ. ბათუმი
„მეზღვაურის წიგნაკის ფორმის, მისი დამზადების,
გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის - საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 16 იანვრის №001
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
დირექტორის
ბრძანება №32 2013 წლის 4 იანვარი ქ.
ბათუმი„მეზღვაურის წიგნაკის ფორმის, მისი
დამზადების, გაცემისა და გამოყენების წესის“
დამტკიცების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის - საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 16
იანვრის №001 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ
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საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება №12
2013 წლის 8 აგვისტო ქ. ბათუმი „მეზღვაურის
წიგნაკის ფორმის, მისი დამზადების, გაცემისა და
გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 16 იანვრის №001
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სა მინისტრო ს საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის ბრძანება №02 2015 წლის 1
ივნისი ქ. ბათუმი ,,მეზღვაურის წიგნაკის ფორმის,
მისი დამზადების, გაცემისა და გამოყენების წესის’’
დამტკიცების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის “საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს” დირექტორის 2012 წლის
16 იანვრის N001 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სა მინისტრო ს საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის ბრძანება №02 2016 წლის 4
მარტი ქ. ბათუმი „მეზღვაურის წიგნაკის ფორმის,
მისი დამზადების, გაცემისა და გამოყენების წესის“
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 16
იანვრის №001 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის ბრძანება № 002 2012 წლის
23 იანვარი „მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების
, მათი გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების
შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №010
2012 წლის 2 აპრილი ქ. ბათუმი
„მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების, მათი
გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ
სსიპ – საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
დირექტორის 2012 წლის 23 იანვრის №002 ბრძანებაში
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო სსიპ -საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტო დირექტორის
ბრძანება №016 2012 წლის 12 ივნისი ქ. ბათუმი
„მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების, მათი
გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის _ საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 23 იანვრის №002
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს სიპ - საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება
№018 2012 წლის 12 ივლისი ქ. ბათუმი
„მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების, მათი
გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 23 იანვრის №002
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №023 2012 წლის 15 ოქტომბერი ქ. ბათუმი
„მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების, მათი
გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 23 იანვრის №002
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №27 2012 წლის 26 ნოემბერი ქ. ბათუმი
„მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების, მათი
გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის - საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 23 იანვრის №002
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
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საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №28 2012 წლის 30 ნოემბერი ქ. ბათუმი
„მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების, მათი
გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
დირექტორის 2012 წლის 23 იანვრის №002 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №30 2012 წლის 5 დეკემბერი ქ. ბათუმი
„მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების, მათი
გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის - საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 23 იანვრის №002
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №01 2013 წლის 11 თებერვალი ქ. ბათუმი
„მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების, მათი
გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 23 იანვრის №002
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №16 2013 წლის 19 სექტემბერი ქ. ბათუმი
„მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების, მათი
გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
დირექტორის 2012 წლის 23 იანვრის №002 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ
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საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება „მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების,
მათი გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების
შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
დირექტორის 2012 წლის 23 იანვრის №002 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება „მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების,
მათი გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების
შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
დირექტორის 2012 წლის 23 იანვრის №002 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება „მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების,
მათი გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების
შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
დირექტორის 2012 წლის 23 იანვრის №002 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №024 2012 წლის 15 ოქტომბერი
„მეზღვაურის წიგნაკის ფორმის, მისი დამზადების,
გაცემისა და გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 16 იანვრის №001
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №022 2012 წლის 16 ოქტომბერი
„მეზღვაურის მომზადებისა და წვრთნის აღრიცხვის
წიგნაკის ფორმის და მისი გამოყენების წესის“
დამტკიცების შესახებ
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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
26.04.2013
1-01-55/ც1
განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დირექტორის
11
11
ბრძანება №04 2013 წლის 26 აპრილი ქ. ბათუმი
„მეზღვაურის მომზადებისა და წვრთნის აღრიცხვის
წიგნაკის ფორმის და მისი გამოყენების წესის“
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 16
ოქტომბრის №022 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე
საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების
2013
1-01-59
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
11
11
თაობაზე
პარლამანტის კანონი N6178 15.05.2012
01-01-15/ც1
- „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების
11
11
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე
პარლამანტის კანონი N2790 - საქართველოს კანონი
14.11.2014
01-01-15/ც2
„მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების
11
11
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე
საქართველოს კანონი მეთევზე-მეზღვაურთა
29.06.2012
01-01-60
განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ
11
11
საქართველოს მთავრობის
31.12.2013
01-01-61
დადგენილება №411 2013 წლის 31 დეკემბერი ქ.
11
11
თბილისი ტექნიკური რეგლამენტი „საზღვაოსაწვრთნელი დაწესებულებების აღიარებისა და
საზღვაო-სასწავლო დაწესებულებებისა და საზღვაოსაწვრთნელი დაწესებულებების პერიოდული
მონიტორინგის წესის“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და
26.02.2014 01-01-62
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო
11
11
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №01 2014 წლის 26 თებერვლის
„მეზღვაურთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის
სტანდარტების დამტკიცების შესახებ”
საქართველოს ეკონომიკისა და
25.12.2014 01-01-63
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო
11
11
ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №05 2014 წლის 25 დეკემბერის „საზღვაოსაწვრთნელი დაწესებულებების აღიარებისა და
საზღვაო-სასწავლო დაწესებულებებისა და საზღვაოსაწვრთნელი დაწესებულებების პერიოდული
მონიტორინგის წესის“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის
23.12.2015 01-01-64
11
11
№370 დადგენილება, ,,სახანძრო უსაფრთხოების
წესებისა და პირობების“ შესახებ ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს კანონი სამოქალაქო უსაფრთხოების
29.05.2014 01-01-65
11
11
შესახებ
ბნსუ-ის საქმიანობაში გამოყენებადი საერთაშორისო სტანდარტები, კოდექსები, კონვენციები,
ნორმატიული აქტები
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საერთაშორისო სტანდარტი
ISO 9001:2015
"ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები. მოთხოვნები";

-

საერთაშორისო სტანდარტი
ISO 9000:2015 "ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები. ძირითადი
დებულებები და ლექსიკონი";
საერთაშორისო სტანდარტი
ISO 9004:2009 "ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები. რეკომენდაციები
საქმიანობის გაუმჯობესებისათვის"
SOLAS. Consolidated edition 2014
STCW including Manila Amendments
MARPOL Consolidated edition 2011
Guidelines for the implementation of Annex V of
MARPOL
Revised MARPOL Annex VI (Air Pollution) Nox
Technical Code 2008,2009 ed., including 2011 supplement
BASIC TRAINING FOR OIL AND
CHEMICAL TANKER CARGO
OPERATIONS (Model course 1.01)
ADVANCED TRAINING FOR OIL TANKER CARGO
OPERATIONS (Model course 1.02)
ADVANCED TRAINING FOR CHEMICAL TANKER
CARGO OPERATIONS (Model course 1.03) (IMO Draft)
RADAR NAVIGATION, RADAR PLOTTING AND USE
OF ARPA– Operational level (Model course 1.07)
RADAR, ARPA, BRIDGE TEAMWORK AND SEARCH
AND RESCUE– Management level (Model course 1.08)
DANGEROUS, HAZARDOUS AND HARMFUL
CARGOES (Model course 1.10)
ELEMENTARY FIRST AID (Model course 1.13 plus
compendium) (2000 edition)
MEDICAL FIRST AID (Model course 1.14 plus
compendium) (2000 edition)
MEDICAL CARE (Model course 1.15 plus compendium)
(2000 edition)
PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES (Model course
1.19) (2000 edition)
FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING (Model course
1.20) (2000 edition)
PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES
(Model course 1.21) (2000 edition)
PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE
BOATS OTHER THAN FAST RESCUE BOATS (Model
course 1.23) (2000 edition)
PROFICIENCY IN FAST RESCUE BOATS (Model course
1.24) (2000 edition)
GENERAL OPERATOR’S CERTIFICATE FOR GMDSS
(Model course 1.25 plus compendium) (2004 edition)
CROWD MANAGEMENT, PASSENGER SAFETY AND
SAFETY TRAINING FOR PERSONNEL PROVIDING
DIRECT SERVICES TO PASSENGERS IN PASSENGER
SPACES (Model course 1.28)
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PROFICIENCY IN CRISIS MANAGEMENT AND
HUMAN BEHAVIOUR TRAINING INCLUDING
PASSENGER SAFETY, CARGO SAFETY AND HULL
INTEGRITY TRAINING (Model course 1.29)
ADVANCED FIRE FIGHTING (Model course 2.03 plus
compendium)
OIL TANKER CARGO AND BALLAST HANDLING
SIMULATOR (Model course 2.06) (2002 edition)
ENGINE-ROOM SIMULATOR (Model course 2.07) (2002
ed.)
PORT STATE CONTROL (Model course 3.09) (2001 ed.)
MARINE ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION
(Instructor manual) (Model course 3.11 (2000 edition)
MARINE ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION
(Training manual) (Model course 3.11 (2000 edition)
ASSESSMENT, EXAMINATION AND CERTIFICATION
OF SEAFARERS (Model course 3.12 plus compendium)
(2000 edition)
MARITIME ENGLISH (Model course 3.17) (2000 edition)
TRAINING COURSE FOR INSTRUCTORS (Model course
6.09 (2001 edition)
CHIEF AND SECOND ENGINEER OFFICER (MOTOR
SHIPS) (Model course 7.02)
International STCW- F95 Convention, R/E, St. Petersburg
Convention on the International regulations for
Preventing Collisions at Sea (GOLREGS)
INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE (ISM
CODE) AND GUIDELINES ON IMPLEMENTATION OF
THE ISM CODE, ICS, ISF,
INERT GAS SYSTEMS (1990 edition)
CRUDE OIL WASHING SYSTEMS (2000 edition)
INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS
CODE (IMDG Code) - VOLUME 1, 2
IMDG CODE SUPPLEMENT
International Convention on Load Lines. Consolidated
2005 ed
International code for Fire safety systems (FSS Code),
London, 2001
Code on Intact Stability for all types of ships covered by
IMO Instruments, 2nd ed., IMO, 2002
INTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR HIGHSPEED CRAFT, 2000 (HSC Code) (2008 edition)
International Code of signals, IMO, London, 2003
International Code for the construction and equipment of
ships carrying dangerous chemicals in bulk (IBC Code) and
Index of Dangerous chemicals carried in Bulk, IMO,
London, 2007
IMSBC Code (International Maritime Solid Bulk Cargoes
Code) 2013 and Supplement
MASTER AND CHIEF MATE (Model course 7.01) (IMO
Draft)

ნდ №2-010106

15-18

ვერსია: 0
თარიღი: 25.01.2018

2000

1-02-24/E

03

03

2000

1-02-25/E

03

03

2002

1-02-26/E

03

03

2002

1-02-27/E

03

03

2001

1-02-28/E

03

03

2000

1-02-29/E

03

03

2000

1-02-30/E

03

03

2000

1-02-31/E

03

03

2000
2001

1-02-32/E
1-02-33/E

03
03

03
03

2013

1-02-34/E

03

03

1995

1-02-35/E

03

03

2003

1-02-36/E

03

03

2014

1-02-37/E

03

03

1990
2000

1-02-40/E
1-02-41/E

03
03

03
03

2014
2014
2005

1-02-42/E
1-02-43/E
1-02-49/E

03
03
03

03
03
03

2001

1-02-50/E

03

03

2002
2008

1-02-51/E
1-02-52/E

03
03

03
03

2003

1-02-53/E

03

03

2007

1-02-56/E

03

03

2013

1-02-57/E

03

03

2013

1-02-61/E

03

03

ცვლილება:0

შპს ,,ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი”

51

52

53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

გარე ნორმატიული დოკუმენტების
ჩამონათვალი

THE OPERATIONAL USE OF ELECTRONIC CHART
DISPLAY AND INFORMATION SYSTEMS (ECDIS)
(MODEL COURSE 1.27)
INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY
CODE AND SOLAS AMENDMENTS 2002, CODE 2003
EDITION
OFFICER IN CHARGE OF ENGINEERING WATCH,
IMO MODEL COURSE 7.04 ( IMO Draft)
INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY
(ISPS) CODE, ЗАО ЦНИИМФ 2003
OPERATIONAL USE OF INTEGRATED BRIDGE
SYSTEMS INCLUDING INTEGRATED NAVIGATION
SYSTEMS (Model course 1.32) (2005 Edition)
AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEMS (AIS) (Model
course 1.34)
STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES
CHEMICAL TANKER CARGO & BALLAST HANDLING
(Model course 1.37) (2007 Edition)
MARITIME SEARCH AND RESCUE ADMINISTRATION
(Model course 3.13) (2003 Edition)
ISPS – SHIP SECURITY OFFICER (Model course 3.19)
(2003 Edition)
SHIP SIMULATOR AND BRIDGE TEAMWORK (Model
course 1.22) (2002 Edition)
Ballast Water Management Convention and the
Guidelines for its implementation
Guidelines for the development of Shipboard Marine
Pollution Emergency Plans
MLC Maritime Labor Convention, 2006 ed.
Securitytraining for seafarers withdesignated security
duties (Model course 3.26)
Security awareness training for all seafarers (Model course
3.27)
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5. შემოწმებები, კონტროლი
ჩამონათვალის შესრულების მიმდინარე კონტროლი ხორციელდება:
1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ სამსახურის უფროსის ხელმძღვანელობით;
2. ბნსუ-ის სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელების მიერ.
მოცემული ჩამონათვალის მართვის წესის შემოწმება წარმოებს ბნსუ-ის ხარისხის სისტემის შიგა და
გარე შემოწმებების დროს.
6.რესურსები
წინამდებარე ცამონატვალის მოთხოვნების უზრუნველყოფისათვის უნდა გამოიყოს შემდეგი საჭირო
რესურსები:
1. ჩამონათვალის შემუშავებისთვის საჭირო ნორმატიული დოკუმენტები;
2. კვალიფიციური პერსონალი, რომელიც შეიმუშავებს ჩამონათვალს;
3. მატერიალური რესურსები: საბეჭდი ქაღალდი, სამუშაო ადგილების მოწყობილობები,
კომპიუტერები, გასამრავლებელი ტექნიკა;
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შპს ,,ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი”
4.

გარე ნორმატიული დოკუმენტების
ჩამონათვალი

ვერსია: 0
თარიღი: 25.01.2018

ფინანსური რესურსები საშტატო განრიგის თანახმად პერსონალის შრომის ანაზღაურებისთვის
და ბნსუ-თვის საჭირო ნორმატიული დოკუმენტების ახალი გამოცემების სისტემატური
შეძენისათვის.

7. პასუხისმგებლობის და უფლებამოსილების განაწილება
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი-კანცლერი:
1. ამტკიცებს წინამდებარე ჩამონათვალს და მასში ცვლილებებს;
2. გამოყოფს შესაბამის მატერიალურ, ფინანსურ და ადამიანურ რესურსებს.
ხარისხის მენეჯერი:
1. წარუდგენს დასამტკიცებლად ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს-კანცლერს წინამდებარე
ჩამონათვალს;
2. პასუხისმგებელია წინამდებარე ჩამონათვალის დებულებების შესრულებაზე.
ბნსუ-ის ხარისხის მთავარი სპეციალისტი:
1. პასუხისმგებელია წინამდებარე ჩამონათვალის მუდმივ განახლებაზე;
2. პასუხისმგებელია წინამდებარე ჩამონათვალის პერიოდულ შემოწმებაზე.
ბნსუ-ის სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელები:
1. უშუალოდ ღებულობენ მონაწილეობას მოცემული ჩამონათვალის განახლებაში და
ხელმძღვანელობენ მისით მუშაობის დროს;
2. ორგანიზებას უწევენ წინამდებარე ჩამონათვალის პერსონალზე გაცნობას ხელმოწერის ქვეშ.
8. ანგარიშგებითი დოკუმენტები
ბნსუ-ის ყოველ სტრუქტურულ ქვედანაყოფში, წინამდებარე ჩამონათვალის თანახმად, არის და
გამოიყენება შესაბამისი გარე ნორმატიული დოკუმენტების აღრიცხული ეგზემპლარები.
9. კონფიდენციალურობა
წინამდებარე ჩამონათვალი წარმოადგენს ბნსუ-ის შიგა ნორმატიულ დოკუმენტს და არ ექვემდებარება
სხვა მხარეზე წარდგენას, გარდა აუდიტორებისა ბნსუ-ის ხარისხის სისტემის შემოწმების ჩატარებისას
და საზღვაო ტრანსპორტის დეპარტამენტის წარმომადგენლებისა (ბნსუ-ის ხელმძღვანელობის
წერილობითი თანხმობით).
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შპს ,,ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი”

გარე ნორმატიული დოკუმენტების
ჩამონათვალი

ვერსია: 0
თარიღი: 25.01.2018

10. პერსონალის დოკუმენტზე გაცნობის ფურცელი
გვარი,
ინიციალი
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ხელმოწერა

გაცნობის
თარიღი
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