
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი 

 

კოლეჯის საქმიანობის შეფასება 
 

(2017-2021  წლების დინამიკა) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
გორი 

2022 წ 



კოლეჯის სახელწოდება: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯია ამაგი 

იურიდუილი მისამართი გორი გორგასლის ქუჩა N1 ა 

ფაქტობრივი მისამართი: გორი ცხინვალის გზ.N9 

ხელმძღვანელი პირი: რუსუდან  სუხიშვილი 

ტელეფონი 0(370)27-05-57 

ელ-ფოსტა info.college.amagi@gmail.com 

 

 

კოლეჯის მიერ განხორციელებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები 

 

N 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 

1 ფარმაცევტის 

თანაშემწის 

მეხუთე 

საფეხურის 
პროფესიული 
პროგრამა 

ფარმაცევტის 

თანაშემწის  

მეხუთე 

საფეხურის 
პროფესიული 
პროგრამა 

ფარმაცევტის 

თანაშემწის 

მეხუთე 

საფეხურის 
პროფესიული 
პროგრამა 

პრაქტიკოსი 

ექთნის 

პროფესიული 

პროგრამა 

საექთნო განათლება 

პროფესიული 
პროგრამა 

2 ექთნის თანაშემწის 
პროფესიული 
პროგრამა 

ექთნის თანაშემწის 
პროფესიული 
პროგრამა 

ექთნის თანაშემწის 
პროფესიული 
პროგრამა 

საექთნო 

განათლება 

პროფესიული 
პროგრამა 

ფარმაცია სააფთიაქო 

პროფესიული 

პროგრამა 

3 ბუღალტრის 

მესამე საფეხურის 

პროფესიული 
პროგრამა 

პრაქტიკოსი 

ექთნის 

პროფესიული 

პროგრამა 

პრაქტიკოსი 

ექთნის 

პროფესიული 

პროგრამა 

ფარმაცია 

სააფთიაქო 

პროფესიული 

პროგრამა 

ვეტერინარია 

პროფესიულ

ი პროგრამა 

4 ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

მესამე 
საფეხურის 
პროფესიულიპროგრამა 

 საექთნო 

განათლება 

პროფესიული 

პროგრამა 

ვეტერინა

რია 

პროფესი

ული 

პროგრამა 

 

5   ფარმაცია სააფთიაქო 
პროფესიული 
პროგრამა 

  

6   ვეტერინარია 
პროფესიული 
პროგრამა 

  

 

 

 

 

პროფესიულ სტუდენტთა მაჩვენებელი 

შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგში 2021 წელს პროფესიულ  სტუდენტთა რაოდენობა გაიზარდა 10%-ით 2020 წლის  

მაჩვენებელთან  შედარებით; 

                    2021 წლის კონტიგენტის გაზრდა განპირობებულია: 

 ბაზრის მოთხოვნა კვალიფიციურ კადრზე დარგის მიმართულებით. 

 სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროფესიული პროგრამები 

 პროფესიული სტუდენტების ზღვრული ოდენობის გაზრდა 

   

 

 

ქვევით მოცემულ ცხრილებში  იხილეთ პროფესიული სტუდენტთა  შენარჩუნებისა  და კურსდამთავრებულთა    

დასაქმების  დინამიკა 2017-2021 წლებში: 

 

 

 

mailto:info.college.amagi@gmail.com


პროფესიული სტუდენტების ჩარიცხვის მაჩვენებელი წლების მიხედვით 

2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020წელი 2021 წელი 

37 

პროფესილი 

სტუდენტი 

53 

პროფესიული  

სტუდენტი 

70 

პროფესიულ

ი სტუდენტი 

80 

პროფესიული 

სტუდენტი 

88 

პროფესიული 

სტუდენტი 

 

 

 

შეჩერებული სტატუსის მქონე პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა 

2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 

6 

პროფესიული 

სტუდენტი 

12 

პროფესიული 

სტუდენტი 

2 

პროფესიული 

სტუდენტი 

1 

პროფესიულ

ი სტუდენტი 

0 

პროფესიული 

სტუდენტი 

 

 

შეწყვეტილი სტატუსის მქონე პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა 

2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 

2 

პროფესიული 

სტუდენტი 

1 

პროფესიულ

ი სტუდენტი 

3 

პროფესიული 

სტუდენტი 

4 
პროფესიული 

სტუდენტი 

          2 

პროფესოი;ი 

სტუდენტი 

 

 

შიდა და გარე მობილობის შესახებ ინფორმაცია; 

შიდა მობილობა გარე   მობილობა 

0 0 



კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი (კვალიფიკაციის  მიხედვით) 

სასწავლო 
წელი 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

კურსდამთავრებუ

ლთა 
რაოდენობა 

დასაქმებულთა 
მაჩვენებელი 

კვალიფიკაციის 
მიხედვით  

2017   ინფორმაციული ტექნოლოგიები 7 1 

ფარმაცევტის თანაშემწე 12 8 

ბუღალტერი 13 0 

ექთნის თანაშემწე 12 4  

2018 ფარმაცევტის თანაშემწე 21  15 

ექთნის თანაშემწე 3 1 

2019 ფარმაცევტის თანაშემწე 23 17  

ექთნის თანაშემწე 14  5 

2020 ფარმაცევტის თანაშემწე 19 10 

2021 პრაქტიკოსი ექთანი 19  8 

ფარმაცია (სააფთიაქო) 33 20  

 

პროფესიული განათლების მასწავლებლების  მაჩვენებელი 

შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგში 2021 წელს  შესაბამისი კონკურსების საფუძველზე მიღებული იქნა: 

 18  პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

  15  პრაქტიკის ინსტრუქტორი. 

         ამჟამად კოლეჯში დასაქმებულია 47 პროფესიული განათლების მასწავლებელი და პრაქტიკის  44  ინსტრუქტორი. 

          2017-21წლების მიხედვით დინამიკა იხ.  ქვევით მოცემულ ცხრილში. 
 

 2017 წელს 2018წელი 2019წელი 2020წელი 2021 წელი 

 10 პირი 19 პირი 12 პირი 8 

ერთეული 

18 ერთეული 

N გვარი და სახელი გვარი და სახელი გვარი და სახელი გვარი და სახელი გვარი და სახელი 

1. გიგაური ანა იჩქითი ნანა მიროტაძე ნინო თამარა დადიანიძე მაჭარაშვილი გიორგი 

2. ლომსაძე ლალი გორგაძე ნინო სრესელი ლალი ლიანა ერგემლიძე ჩუბინიშვილი ზაზა 

3. მანელიძე სოფიო მიროტაძე ნინო ყაზიშვილი ლილი ლაშა ნინოშვილი მთვარელიძე ილია 

4. არავიაშვილი 

მარიკა 

მამესწარაშვილი 

იოსებ 

მანჯავიძე მარინე ანა ქოთოლაშვილი ჩადუნელი მაია 

5. მანაგაძე თამარ ილურიძე ნინო გინტური ზაქარია ანა ბერკაცაშვილი გოჩაშვილი იამზე 

6. კორინთელი მზია სამხარაძე ანნა ხუბულური ვახტანგ ნელი ქარქიშვილი თუხარელი გელა 

7. მიქელაძე ხათუნა ლომიძე ვიტალი სამადაშვილი ზელმა ნანა მღებრიშვილი აბესაძე ქეთევან 

8. ლომსაძე ნინო ნოზაძე ციური კაპანაძე მევლუდ ნანი არევაძე მაისურაძე ირმა 

9. ჭიღლაძე ვარინა ქიტიაშვილი გივი მაღრაძე ნონა  კერესელიძე ნატალია 

10. გიორგაძე მარიამ დადიანიძე თამარ ფირალიშვილი  მანანა  ბერიაშვილი გიგა 

11.  ყაზიშვილი ლილი აბრამიშვილი ლანა  კარელიძე ცირა 

12.  ჭინჭარაული შუქია მაზმიშვილი მაკა  ბერკაცაშვილი ირინე 

13.  ჯოლბორდი 
მირანდა 

  გოცირიძე თამარ 

14.  ელიაშვილი თეა   ოქროპირიძე რუსუდანი 

15.  ვანიშვილი ელენე   გოგატიშვილი მარგარიტა 

16.  სიმონიშვილი ოლღა   დავითიძე ანა 

17.  ადუაშვილი ქეთევან   ცერცვაძე ლიკა 

18.  ქანაშვილი ქეთევან   მანველიშვილი მედეა 

19.  მაზმიშვილი მაკა    



2021  წელს კოლეჯში შესაბამისი კონკურსების საფუძველზე ადმინისტრაციული ერთეული გაიზარდა 10 ერთეულით 

 ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 1 ერთეული 

 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი 1 ერთეული 

 პროფესიული პროგრამის ხელმძღვანელი 1 ერთეული 

 არქივარიუსი 1 ერთეული 

 დარაჯი 2 ერთეული 

 PR,პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი   1 ერთეული 

 IT მენეჯერი 1 ერთეული 

 თერმოსკრინინგის სპეციალისტი 1 ერთეული  

 

                   2021 წელს თანამდებობრივად  დაწინაურდა ორი თანამშრომელი 

o კონსულტანტი 

o იურისტის თანაშემწე 

 

 2017 წელს 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 

 15 ერთეული 13 ერთეული 13 ერთეული 10 ერთეული   ერთეული 

N გვარი და სახელი გვარი და სახელი გვარი და სახელი გვარი და სახელი გვარი და სახელი 

1 სუხიშვილი 

ეკატერინე 

სუხიშვილი რუსუდან რუსუდან 

სუხიშვილი 
ქეთევან საური - 

ბიბლიოთეკარი 

ზვიად სუხიშვილი 

ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელი 

2 დვალი ნინო დვალი ნინო დვალი ნინო მერაბ 

კაბულაშვილი - 

უსაფრთხოების 

სპეციალისტი 

ტატო 

კურდღელაშვილი 

შრომის 

უსაფრთხოების 

სპეციალისტი 

3 ყაზაროვი ნინო ყაზაროვი ნინო ყაზაროვი ნინო ნაზი პაპაშვილი - 

უსაფრთხოების 

სპეციალისტი 

ირინა ბერკაცაშვილი 

პროფესიული 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

4 მახნიაშვილი 

ნინო 
კორინთელი მაია კორინთელი მაია გივი 

თინიკაშვილი - 

უსაფრთხოების 

სპეციალისტი 

ნაირა ბადაშვილი 

არქივარიუსი 

5 ბუხრაძე 

ეკატერინე 

ბუხრაძე ეკატერინე ბუხრაძე ეკატერინე ფატიმა ფარნიაშვილი - 

ინკლუზიური 

პროფესიული 

განათლების 

სპეციალისტი 

ნოზაძე ტარიელი 

დარაჯი 

6 ბალახაშვილი 

ივანე 

ბალახაშვილი ივანე ქოთოლაშვილი ანა ზაქარია გინტური - 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებელი 

ჯოჯიშვილი ზურაბი 

დარაჯი 

7 ქოთოლაშვილი 

ანა 

ქოთოლაშვილი ანა ნოზაძე ჯემალ მარიამ ჯოხაძე - 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებელი 

სოფიო ჭუმბურიძე 

PR,პროფორიენტაც

იისა და კარიერის 

დაგეგმვის 

მენეჯერი    

8 ნოზაძე ჯემალ ნოზაძე ჯემალ ეგნატაშვილი მარინე თამარ ელიკაშვილი - 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებელი 

გიორგი საზანდრიშვილი 

IT მენეჯერი 



9 ეგნატაშვილი 
მარინე 

ეგნატაშვილი მარინე ეგნატაშვილი თამარ ვლადიმერ იაცკო - 
დარაჯი 

მარიამ ჯაფარიძე 

თერმოსკრინინგის 
სპეციალისტი 

10 ეგნატაშვილი 

თამარ 

ეგნატაშვილი თამარ ნოზაძე ჯემალ სოფიო სუხიშვილი - 

კონსულტანტი 

იურიდიულ 

საკითხებში 

 

 

11 ნინო 
მახნიაშვილი 

ნინო მიხანაშვილი ლომიძე იოსებ   

12 ნინო 
მიხანაშვილი 

ნოზაძე ჯემალ ბალახაშვილი ივანე   

13 ნოზაძე ჯემალ ლომიძე იოსებ დავით 
განჯელაშვილი 

  

14 ლომიძე იოსებ     

15 სუხიშვილი 

რუსუდან 

    

 

 

 

პროფესიული განათლების  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება 
 

                                                                                                              
2021  წელი 

 13 თებერვალს კოლეჯის ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტიტს მიერ კოლეჯის 
პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის ჩატრდა ტრენინგი  თემაზე „სოციალური განწყობის 
სტრუქტურა და შეცვლა“. ასევე, გაიცა სახელობითი სერთიფიკატები. 

 
 25 აპრილი-25 ივნისს  კოლეჯის  ინფორმაციული წიგნიერების პროფესიული განათლების 

მასწავლებლის მიერ პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის ჩატარდა სრული კურსი  საოფისე 
კომპიუტერული პროგრამებში. მასწავლებლებს  გადაეცათ სერთიფიკატები. 

 
 15-17 ივნისს მოწვეული ტრენერის მიერ პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის ჩატარდა 

ონლაინ ტრენინგი ეფექტური სწავლების მეთოდებზე. მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები. 
 
 საზოგადოება ბილიკსა და კოლეჯს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, კოლეჯის 

პროფესიული განათლებისა მასწავლებლებისთვის ივნისიდან ოქტომბრის თვის ჩათვლით ჩატარდა 
რამოდენიმე ონლაინ ტრენინგი, კერძოდ “სწავლების მეთოდები და სწავლების ეფექტურობის გაზრდა“, 
„საპროექტო განაცხადის მომზადების საფუძვლები/ციფრული თანამშრომლობის ინსტრუმენტები“, 
“ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლათფორმების გაძლიერება Links ფარგლებში“, 
„ეფექტური კომუნიკაციის და პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები“. ტრენინგის ყველა მონაწილეს გადაეცა 
სერთიფიკატი. 

 
 საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში „პროფესიულ 

განათლებაში ინოვაციური სწავლება და შეფასება“  მიიღო მონაწილეობა კოლეჯის პროფესიული 
განათლების მასწავლებელმა და გადაეცა მონაწილეობის დამადასტურებელი სერთიფიკატიც. 

 
 კოლეჯში მოქმედი პროგრამების ხელმძღვანელებისა და მათივე დარგის სპეციალისტებისთვის ჩატარდა 

ონლაინ ტრენინგი „კომპეტენციებზე დაფუძნებული სწავლა-სწავლება და შეფასება პროფესიულ 
განათლებაში“ კერძო კოლეჯების ორგანიზებით. მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები. 

 
 30 ნოემბერი - 1 დეკემბერს კოლეჯის ახალი პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის ჩატარდა 

ონლაინ ტრენინგი კოლეჯია ხარისხის მენეჯერისა და მოწვეული ტრენერის მიერ თემაზე „პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების მექანიზმები“. მასწავლებლებს გადაეცათ 
სერთიფიკატები. 

 
 ვეტერინარიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი 2021 წელს ჩართული იყო 

პროფესიული დარგობრივი საბჭოს მუშაობაშია იგი დაჯილდოვდა საბჭოს მუშაობაში შეტანილი 
განსაკუთრებული წვლილისათვის. 



პერსონალის პროფესიული განვითარება 
 

2021 წელი 

 22 იანვარს პერსონალის მართვის მენეჯერმა გაიარა ინოვაციური განათლების ცენტრის მიერ ჩატარებული 

ონლაინ ტრენინგი  „პერსონალის მართვის პოლიტიკა და დაგეგმვა სასწავლო დაწესებულებებში. HR სისტემები 

და თანამედროვე მენეჯემენტი“. 

 26-28 იანვარს კოლეჯის კონსულტანტის მიერ ჩატარდა ვებინარი „ხარისხის კულტურა საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში“ კოლეჯის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის  და გაიცა სახელობითი სერთიფიკატები. 

 5, 6 და 7 ივლისს  მოწვეული ტრენერის მიერ კოლეჯში ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა 3 

დღიანი ტრენინგი თემაზე „რეკომენდაციები და განმარტებები პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტებთან დაკავშირებით“ . აღნიშნული ტრენინგის დამადასტურებელი 

სერთიფიკატები დაცულია თანამშრომელთა პირად საქმეში 

 

 

 

             სასწავლო პროცესის ორგანიზება 
 

 სასწავლო პერიოდის განმავლობაში ხდება მეცადინეობის განრიგის დაცვა, ხორციელდება სასწავლო პროცესის 

მონიტორინგი როგორც დისტანციური სწავლების დროს ასევე აუდიტორული მეცადინეობის პერიოდში. 

 სასწავლო ცხრილი ხელმისაწვდომია ყველა პროფესიული სტუდენტისთვის,რომელიც გამომდინარეობს სასწავლო  

გეგმიდან იგი გამოკრულია საინფორმაციო დაფაზე და ასევე ატვირთულია ყველა ჯგუფში(სოც. ქსელი).  

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებში ყველა მოდულის დაწყების წინ ხდება მოდულის განმახორციელებელთან 

შეხვედრა რის შემდეგ პროფესიული მასწავლებელი ადგენს კალენდარულ გეგმას, და სწავლის შედეგებს. ყველა სიახლე  

ხელმისაწვდომია პროფესიული სტუდენტისთვის. 

 

               პროფესიული სტუდენტების და პროფესიული განათლების მასწავლებლების თანაფარდობა 2021 წელს 

 
 ფარმაცია 

(სააფთიაქო) 

პროფესიული 

პროგრამა 

საექთნო განათლება 

პროფესიული 

პროგრამა 

ვეტერინარია 

პროფესიული 

პროგრამა 

პროფესიული სტუდენტი 76 76 48 

პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 
25 24 24 

ინსტრუქტორები 4 15 10 

 

 

 



 

                პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა პროგრამების მიხედვით 

ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიული 

პროგრამა 

საექთნო განათლება პროფესიული 

პროგრამა 

ვეტერინარია პროფესიული 

პროგრამა 

2019 წელი 

33 24 13 

2020 წელი 

70 49 28 

                                   2021 წელი 

76 76 46 

 

პრაქტიკის ობიექტებთან  დადებული მემორანდუმები და ხელშეკრულებები 

 

N 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 

1 შპს გორიფარმი შპს გორიფარმი შპს ნიშა სს გეფა შპს ავერსი ფარმა 

2 შპს იმედი და მარიამი შპს იმედი და მარიამი შიდა ქართლის 

ვეტერინართა 

რეგიონულიასოც

იაცია 

შპს აღმოსავლეთ 

ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის 

ცენტრი 

შპს ბრაით სმაილი 

3 სს იავნანა სს იავნანა სსიპ 

საქართველოს 

სოფლისმეურნეო

ბის 

სამინისტროსლაბორატ
ორია 

თბილისის 

ფსიქიატრიული 

კლინიკა 

შპს მარიმედი 

4 შპს

 ევრორეგიონ

ული 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

შპსევრორეგიონულის

ასწავლო 

უნივერსიტეტი 

შპს გორი  შპს დენტალ ლენდი  

5 ა(ა)იპ 

,,საქველმოქმედ

ოფონდი საქართველოს 

კარიტასი“ 

შპს გორმედი ვეტერინალური 

კლინიკა მარკო 

ი/მირმა 

მთიულიშვილი 

 ი/მ ნინო მაისურაძის 

სტომატოლოგიური 

კლინიკა  

6  სააფთიაქო ქსელი 
ბარბარე 

ვეტ.აფთიაქი ი/მ 
მევლუდ კაპანაძე 

 შპს ბი.ელ დენტალი  

7  შპს პსპ ფარმი აიპ გორის 

მუნიციპალიტეტისს

პეციალური 

სერვისების 

მიწოდებისსააგენტო 

  

8  სს ქართული 

კრედიტი 

ს.ს.ი.პ გორის 

გიორგი 

აბრამისვილისსახე

ლობის 

საქართველოს 

თავდაცვისსამინისტრო

ს 

სამხედრო ჰოსპიტალი 

  

9   შპს ალტა სოფთვეალრი   

10   შპს გორიფარმი   

11   შპს იმედი და მარიამი   

12   სს იავნანა   

13   შპს გორმედი   



14   სააფთიაქო ქსელი 

ბარბარე 

  

15   შპს პსპ ფარმი   

16   სს ქართული კრედიტი   

 
 
 
 
 
 

ინფორმაცია პროგრამების განხორციელებისთვის საჭირო რესურსების შესახებ  სასწავლო რესურსები,     
 

 

 პროფესიული პროგრამებისათვის შეძენილი წიგნების რაოდენობა 

2017 წელი 

წიგნები რაოდენობა 

სასწავლო ლიტერატურა 155 

სერიული გამოცემები 13 

2018 წელი 

წიგნები რაოდენობა 

სასწავლო ლიტერატურა 6 

სერიული გამოცემები 12 

2019 წელი 

წიგნები რაოდენობა 

სასწავლო ლიტერატურა 287 

სერიული გამოცემები 6 

2020 წელი 

წიგნები რაოდენობა 

სასწავლო ლიტერატურა 8 

სერიული გამოცემები 2 

2021 წელი 

წიგნები რაოდენობა 

სასწავლო ლიტერატურა 56 

სერიული გამოცემები 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


