
N საგანმანათლებლო დაწესებულება
1 ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი
2 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
3 ბათუმის სამედიცინო აკადემია
4 კოლეჯი ,,ბლექსი’’
5 საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორი

6 სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
7 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
8 შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია
9 შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

10 სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღა"

11
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის 
სასწავლო უნივერსიტეტი

12 მახინჯაურის საზღვაო ლიცეუმი
13 ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტი"
14 კოლეჯი ,,მერმისი "

15 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა კეთილმსახური მეფე თამარის 
სახელობის სკოლა-პანსიონი

16 სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“
17 შპს ინტერბიზნესის აკადემია
18 შპს ორიენტირი
19 შპს საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი
20 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი "გეორგია"
21 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯიპანაცეა

22 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი

23 სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი
24 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი
25 შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი
26

შპს დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის 
საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი

27 შპს კოლეჯი მესამე სამედიცინო

28 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი თბილისის №1 სამედიცინო 
სასწავლებელი

29 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონი''
30 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელი
31 შპს ყოვლადწმიდა სამების სახელობის ქართული აკადემია
32 ახალი პროფესიული კოლეჯი
33 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

"დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო 
პროგრამის" დანართი N1



34 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

35 კოლეჯი "იკაროსი"

36
საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის "საზოგადოება ცოდნა"

37 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
38 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
39 სსიპ კოლეჯი ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია
40 შპს ბარაკონი
41 შპს თეგეტა აკადემია
42 შპს კეონი აკადემია
43 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali academy
44 შპსსაქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი

45 წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-
კოლეჯი

46 საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის 
საზოგადოებრივი კოლეჯი

47 სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრი"
48 ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯი
49 შპს მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედი
50 შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA
51 შპს საქართველოს საავიაციო აკადემია

52 თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო 
აკადემია

53 ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
54 სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტ2

55 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება შპს "ცოდნა"

56
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების 
და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის ნ. 
ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო 

57 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია

58 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტყიბულის სამთო-
ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

59 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

60 "სიო"
61 სსიპ კოლეჯი "იბერია"
62 სსიპ კოლეჯი "იბერია"
63 შპს ქუთაისის სამედიცინო სკოლა
64 შპს პროფიუნიტი
65 სსიპ კოლეჯი "აისი"



66 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

67 კოლეჯი "პრესტიჟი"

68
შპს ილია - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი

69 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი
70 სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა
71 სსიპ კოლეჯი ,,ერქვანი’’

72
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

73 შპსსაზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია
74 შპს ცხუმ-ეგრისი
75 სსიპ კოლეჯი ,,თეთნულდი"
76 სსიპ კოლეჯი ,,ფაზისი"
77 სსიპ კოლეჯი ,,ლაკადა“
78 კოლეჯი ,,ოპიზარი"

79 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

80 შპს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ბორჯომის კერძო 
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა

81 შპს შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასია
82 შპს მარნეულის კოლეჯი
83 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯი
84 შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯი
85 სსიპ კოლეჯი „მოდუსი“
86 შპს არსი
87 კოლეჯი განთიადი
88 ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
89 შპს ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლა
90 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
91 სსიპ კასპის კოლეჯი
92 ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლა
93 ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტი"
94 აგროსერვისი
95 ახალი პროფესიული კოლეჯი
96 განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი
97 თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

98 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი

99 კოლეჯი ,,ბლექსი’’
100 კოლეჯი განთიადი
101 კოლეჯი "იკაროსი"



102 კოლეჯი ,,მერმისი "
103 კოლეჯი ,,ოპიზარი"
104 კრაფტ დრინქს სქულ რირავო

105
პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი ფერმერთა 
სკოლა

106 საზოგადოებრივი მაუწყებელი
107 სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა
108 სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტ2
109 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
110 სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი
111 საქართველოს ახალგაზრდულ მუშაკთა ასოციაცია
112 საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია
113 საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი
114 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ „112“

115 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

116 საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასი
117 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
118 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
119 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი
120 სსიპ კასპის კოლეჯი
121 სსიპ კოლეჯი "აისი"
122 სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღა"
123 სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“
124 სსიპ კოლეჯი ,,ერქვანი’’
125 სსიპ კოლეჯი ,,თეთნულდი"
126 სსიპ კოლეჯი "იბერია"
127 სსიპ კოლეჯი ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია
128 სსიპ კოლეჯი ,,ლაკადა“
129 სსიპ კოლეჯი „მოდუსი“
130 სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრი"
131 სსიპ კოლეჯი ,,ფაზისი"
132 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

133 ტრისდორფ აგრობიზნეს კონსალტინგი

134
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

135 შპს MAGNIUM+
136 შპს არსი
137 შპს აჭარა ტექსტილე
138 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია
139 შპს ევროპის ბიზნეს სკოლა და კონსალტინგი



140
შპს ესთეტიკური და თერაპიული კოსმეტოლოგიის ცენტრი ლეპოტა

141 შპს ილია - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი

142 შპს ინტერბიზნესის აკადემია
143 შპს კეონი აკადემია
144 შპს მარნეულის კოლეჯი
145 შპს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯი
146 შპს ორიენტირი
147 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali academy
148 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი "გეორგია"
149 შპსსაზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია
150 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,კავკასიონი''
151 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯიპანაცეა
152 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელი
153 შპს საირმის ტურიზმისა და გასტრონომიის აკადემია
154 შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA
155 შპს ტრანსკავკასიის ენერჯი
156 შპსქართული ღვინის გილდია
157 შპს ცხუმ-ეგრისი

158 წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-
კოლეჯი


