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*00004280*

№ 00004280
15/09/2021

„შპს      საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების  შესახებ“  
        შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 01 ივლისის  N63  ბრძანებაში ცვ

  ლილების შეტანის შესახებ
 
 

   ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით საჭიროა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის
მარეგულირებელი დებულებაში ცვლილების შეტანა.
   შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის წესდების შესაბამისად, 
 

                                          ვბრძანებ :
 

1. „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების
შესახებ“ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 01 ივლისის N63
ბრძანებაში შევიდეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული დანართი შეიცვალოს ახალი
თანდართული დანართით.
2. ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

კერძო კოლეჯების ასოციაცია
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
დირექტორი
სუხიშვილი რუსუდან
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                შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი 

 

 

                                           მარეგულირებელი დებულება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გორი   
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მუხლი 1. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის იურიდიული სტატუსი და წინამდებარე წესების 

მოქმედების სფერო  

 

1. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი (შემდგომში - კოლეჯი) წარმოადგენს ,,მეწარმეთა შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად შექმნილ იურიდიულ პირს, რომლის ორგანიზაციულ 

სამართლებრივი  ფორმაა ‐ კერძო  სამართლის  იურიდიული  პირი ‐ შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოება. 

2. კოლეჯის სრული სახელწოდებაა: 

ა. ქართულად: შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი  

ბ. ინგლისურად: COMMUNITY COLLEGE AMAGI LLC  

3. კოლეჯი საგანმანათლებლო საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, 

წინამდებარე დებულებითა და კოლეჯის შიდა სამართლებრივი აქტებით. 

4. კოლეჯს აქვს ბეჭედი, სატიტულო ფურცელი, საბანკო ანგარიში, ოფიციალური ვებ-გვერდი და 

საკონტაქო ელ-ფოსტა.  

5. კოლეჯის იურდიული მისამართია: საქართველო, ქ. გორი, გორგასლის ქუჩა N 1ა.  

6. კოლეჯის ფაქტობრივი (საქმიანობის განხორციელების) მისამართია: საქართველო, ქ. გორი, 

ცხინვალის გზატკ. N9.  

7. ეს წესი აწესრიგებს კოლეჯში პროფესიული საგანმანათლებლო პროცედურების 

განხორციელების პროცესს, კოლეჯის საქმიანობის პრინციპებსა და წესებს.  

 

მუხლი 2. კოლეჯის საქმიანობის საგანი  

 

1.კოლეჯის საქმიანობის საგანს წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში განსაზღვრული საგანმანათლებლო საქმიანობა.  

2.კოლეჯი უფლებამოსილია განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

მინიჭებული საგანმანათლებლო საქმიანობა - პროფესიულისაგანმანათლებლო  პროგრამების 

განხორციელება და მიანიჭოს პროგრამით გათვალისწინებული შესაბამისი კვალიფიკაცია, ასევე 

განახორციელოს პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების ან/და სხვა სახის 

პროგრამები დაინტერესებულ პირთათვის.  

3.კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის პრინციპები და წესები უზრუნველყოფენ სამართლიანი, 

კონკურენტუნარიანი, პროფესიულ სტუდენტზე/მსმენელზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო 

გარემოს შექმნას.  

 

მუხლი 3. კოლეჯის სტრუქტურა  

 

1. კოლეჯის სტრუქტურა ეფუძნება კოლეჯის მართვის თანამედროვე სტანდარტებს და 

უზრუნველყოფს კოლეჯის მიერ დეკლარირებული მისიის, ხედვისა და ღირებულებების 

თანმიმდევრულ და ეფექტურ რეალიზებას.  

2. კოლეჯის თანამშრომელთა საქმიანობის სამართლებრივი რეგულაციები განისაზღვრება 

წინამდებარე დებულებით და შრომითი ხელშეკრულებებით;  

3. კოლეჯის საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებისა და მომსახურების სერვისების 

გამრავალფეროვნების მიზნით კოლეჯის დირექტორი უფლებამოსილია შექმნას შესაბამისი 
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სტრუქტურული ერთეულები, ხელშეკრულებით მოიწვიოს შესაბამისი კომპეტენციის 

სპეციალისტები/ექსპერტები.  

4. კოლეჯის მმართველი სუბიექტებია: 

ა) პარტნიორთა საერთო კრება; 

ბ) დირექტორი; 

გ) დირექტორის მოადგილე; 

დ) ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი; 

ე) ხარისხის მენეჯერი.  

5. კოლეჯის თანამშრომლები არიან: 

ა) სასწავლო პროცესის მენეჯერი; 

ბ) საქმისწარმოების მენეჯერი; 

გ) პერსონალის მართვის მენეჯერი; 

დ) ფინანსური მენეჯერი; 

ე) IT მენეჯერი; 

ვ) PR, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი; 

ზ) იურისტი; 

თ) ბუღალტერი; 

ი) ბიბლიოთეკარი; 

     კ) ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი 

ლ) ექიმი; 

        მ) უსაფრთხოების სპეციალისტი.  

ნ) დამლაგებელი 

 

6. კოლეჯის დამხმარე პერსონალს განეკუთვნება კოლეჯის საჭიროებისათვის ხელშეკრულებით 

დაქირავებული პერსონალი - კოლეჯის სრულფასოვანი და ეფექტური ფუნქციონირებისათვის 

შეიძლება  კოლეჯის  მიერ  ხელშეკრულების  საფუძველზე  მოწვეული  იქნეს 

შესაბამისი კომპეტენციისა  და  რაოდენობის  სპეციალისტები.  დამხმარე  პერსონალის 

უფლებამოვალეობები განისაზღვრება მათთან დადებული ხელშეკრულებით.  

 

მუხლი 4. პარტნიორთა საერთო კრება  

 

1. კოლეჯის მართვის უმაღლესი ორგანოა პარტნიორთა საერთო კრება; 

2. პარტნიორთა საერთო კრება იღებს შემდეგ გადაწყვეტილებებს: 

ა) ფინანსური ანგარიშის დამტკიცება; 

ბ) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ქონების პარტნიორთა შორის განაწილება; 

გ) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მიერ საკუთარ კაპიტალში წილის შეძენა; 

დ) წილებიდან ან წილების კლასებიდან გამომდინარე უფლებების ცვლილება; 

ე) პარტნიორის გარიცხვა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან; 

ვ) პარტნიორის გასვლა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან; 
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ზ) ხელმძღვანელი პირის თანამდებობაზე დანიშვნა, მასთან სასამსახურო ხელშეკრულების 

დადება და მისი თანამდებობიდან გათავისუფლება; 

თ) სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სამეთვალყურეო საბჭოს 

შექმნა კანონით არის გათვალისწინებული; 

ი) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევა, არჩევის ვადის განსაზღვრა, გათავისუფლება; 

კ) დირექტორისა და სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშების დამტკიცება; 

ლ) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის საქმიანობის ანაზღაურების განსაზღვრა; 

მ) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის ან დირექტორის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო 

პროცესში მონაწილეობა (მათ შორის, ამ პროცესისთვის წარმომადგენლის დანიშვნა); 

ნ) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების რეორგანიზაცია; 

ო) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დაშლა; 

პ) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმების/წესდების 

ცვლილების მიღება. 

 

მუხლი 5. დირექტორი  

 

1. კოლეჯის დირექტორს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს პარტნიორთა საერთო კრება.  

2. კოლეჯის დირექტორი ხელმძღვანელობს და წარმართავს კოლეჯის საქმიანობას.  

3. კოლეჯის  დირექტორის უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება კოლეჯის  წესდებით, 

სასამსახურო ხელშეკრულებით და წინამდებარე წესებით.  

4. დირექტორი მოქმედებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, საზოგადოების წესდების, ამ 

წესებისა და კოლეჯის სამართლებრივი აქტების შესაბამისად, წარმოადგენს კოლეჯს ყველა 

ორგანიზაციასა და დაწესებულებაში ან ამ უფლებას გადასცემს სხვას. 

5. დირექტორი ახორციელებს შემდეგ უფლებამოსილებებს:  

ა) სამართლებრივი აქტით - ბრძანებით თანამდებობაზე კოლეჯის თანამშრომლების დანიშვნა- 

გათავისუფლება;  

ბ) თანამშრომლებს შორის ფუნქციებისა და მოვალეობების განაწილება, წახალისებისა და 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენება;  

გ) კოლეჯის სასწავლო პროგრამების განმახორციელებელ პირების თანამდებობაზე 

დანიშვნაგათავისუფლება;  

დ) ბრძანების ფორმით იღებს გადაწყვეტილებას თუ რომელ პროგრამებზე გამოცხადდეს მიღება, 

მოცემულ წელს და რა ოდენობის ვაკანტურ ადგილებზე; 

ე) ყველა  დონის  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამების, სასერტიფიკატო, 

კვალიფიკაციის ამაღლების, პროფესიული მომზადების, პროფესიული გადამზადების, 

სახელმწიფო ენაში მომზადების, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის 

მენეჯერის წარდგინებით დამტკიცება;  

ვ) პროგრამების ბიუჯეტის შედგენაში მონაწილეობა;  

ზ) სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ვადების დამტკიცება;  

თ) ფინანსური რესურსების მართვა;  
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ი) უფლებამოსილება  დისციპლინარული ხასიათის  ღონისძიებების გატარებაზე როგორც 

კოლეჯის  ადმინისტრაციული  პერსონალის,  ასევე  პროგრამების განმახორციელებელი 

პირებისა და პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების მისამართით; 

კ)მინდობილობების გაცემა;  

ლ) ხელშეკრულებების დადება ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, ადმინისტრაციულ და 

დამხმარე პერსონალთან,  პროგრამების განმახორციელებელ პერსონალთან და  პროფესიულ 

სტუდენტებთან/მსმენელებთან;  

მ) ბრძანებების  გამოცემა კოლეჯის მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით;  

ნ) კოლეჯის შესყიდვების განხორციელების ხელმძღვანელობა კანონით დადგენილი წესით;  

ო) კომპეტენციის ფარგლებში სხვა საქმიანობის განხორციელება, რომელიც გამომდინარეობს 

კოლეჯის ინტერესებიდან, არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და კოლეჯის 

წესდებას.  

6. კოლეჯის დირექტორი ანგარიშვალდებულია კოლეჯის პარტნიორთა საერთო კრების წინაშე.  

 

მუხლი 6. დირექტორის მოადგილე 

 

1. კოლეჯის დირექტორის მოადგილეს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორი. 

2. დირექტორის მოადგილე ახორციელებს შემდეგ უფლებამოსილებებს: 

ა) კოლეჯის სტრატეგიული და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება, განხორციელება, 

მონიტორინგი, გაუმჯობესებაზე ზრუნვა; 

ბ) ადმინისტრაციული რესურსების მართვა და განვითარებაზე ზრუნვა; 

გ) კოლეჯში წესრიგის დაცვის კონტროლი; 

დ) პროფესიული სტუდენტების უფლებების დაცვა და კონტროლი პროფესიული სტუდენტების 

სერვისებზე; 

ე) მუშაობს კოლეჯის პროფილის სასწავლო დაწესებულებებთან პარტნიორული 

ურთიერთობების დასამყარებლად; 

ვ)მონაწილეობს კოლეჯის ბიუჯეტის შედგენაში; 

ზ) ხელმძღვანელობს კოლეჯის მიერ ჩასატარებელ გამოკითხვებს; 

თ) დირექტორის არყოფნის შემთხვევაში (მივლინება, შვებულება და სხვა)  დირექტორის 

ფუნქცია-მოვალეობის შესრულება; 

ი) კომპეტენციის ფარგლებში სხვა საქმიანობის განხორციელება, რომელიც გამომდინარეობს 

კოლეჯის ინტერესებიდან, არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და კოლეჯის 

წესდებას. 

3. კოლეჯის დირექტორის მოადგილე ანგარიშვალდებულია კოლეჯის დირექტორის წინაშე. 

 

მუხლი 7. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 

1. კოლეჯის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს 

დირექტორი. 

2. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ახორციელებს შემდეგ უფლებამოსილებებს: 

ა) ხელმძღვანელობს ადმინისტრაციას; 

ბ) კოორდინაციას უწევს  მიმდინარე წლის ბიუჯეტის შესრულებასა და მომდევნო წლის 

ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებას; 
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გ) პასუხისმგებელია კოლეჯის ფინანსური და ეკონომიკური საქმიანობის ეფექტიანობაზე, 

სწავლის გადასახადების ამოღების ორგანიზებაზე, სასწავლო პროცესის დისციპლინის, სამუშაო 

განრიგისა და შინაგანაწესის დაცვაზე; 

 დ) ამზადებს შესრულებული სამუშაოების შესახებ ანგარიშებს და დასამტკიცებლად 

წარუდგენს დირექტორს; 

 ზ) ანგარიშვალდებულია კოლეჯის დირექტორის წინაშე. 

 

მუხლი 8. ხარისხის მენეჯერი  

 

1. ხარისხის მენეჯერი პასუხისმგებელია კოლეჯში სასწავლო პროცესის განხორციელების 

ხარისხზე და საგანმანათლებლო საქმიანობის მუდმივ დინამიურ განვითარებაზე;  

2. ხარისხის  მენეჯერი  ხარისხის  განვითარებისა  და  მართვის მიზნით 

კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან აქტიური კოორდინაციით ახორციელებს შემდეგ ფუნქციებს:  

ა)  ხარისხის სისტემური სრულყოფისათვის ღონისძიებების განხორციელება,  კოლეჯის 

რესურსებზე ზრუნვა, აგრეთვე, პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, ხარისხის 

სისტემატურ შეფასებაზე და მის განვითარება-განახლებაზე ზრუნვა;  

ბ) ავტორიზაციის/პროგრამების დამატებისდა სხვა პროცესების ორგანიზების ხელშეწყობა;   

გ) პროფესიული საგანმანათლებლო, პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების შემუშავების ხელმძღვანელობა;  

დ) პროფესიული საგანმანათლებლო, პროფესიული მომზადების და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების შეფასებაში მონაწილეობა და განვითარებაზე ზრუნვა;   

ე) პროფესიული საგანმანათლებლო, პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების განვითარებასთან დაკავშირებით წინადადებების/რეკომენაციების შემუშავება;   

ვ) პროფესიული საგანმანათლებლო, პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების  

პროგრამების სრულყოფის, სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის განვითარების საკითხებზე წინადადებების/რეკომენდაციების შემუშავება;   

ზ) პოტენციური დამსაქმებლების ჩართვის ხელშეწყობა პროფესიული საგანმანათლებლო, 

პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების  პროგრამების შემუშავების, 

გაუმჯობესების და სწავლების პროცესში;  

თ) საგანმანათლებლო პროცესში ჩართული პირების (პროგრამის განმახორციელებელი 

პერსონალი, პროფესიული სტუდენტები/მსმენელები, პრაქტიკის ობიექტების 

წარმომადგენლები) გამოკითხვების ორგანიზების ხელშეწყობა, მონაცემების ანალიზი და 

უკუკავშირის მიცემა;   

ი) გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე დაინტერესებული პირებისთვის ანგარიშის 

წარდგენა;   

კ) სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვაზე ზრუნვა;   

ლ) საგანმანათლებლო საქმიანობის და რესურსების შეფასების ხელშეწყობა;  

3. ხარისხის მენეჯერი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია დირექტორის 

წინაშე. 

4. ხარისხის მენეჯერს ნიშნავს და ათავისუფლებს კოლეჯის დირექტორი.  

5. ხარისხის მენეჯერის მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის გადაწყვეტილებით 

ითავსებს  სასწავლო პროცესის მენეჯერი.  
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მუხლი 9. სასწავლო პროცესის მენეჯერი  

 

1. სასწავლო პროცესის მენეჯერი კოორდინაციას უწევს კოლეჯში სასწავლო პროცესს და 

პასუხისმგებელია სასწავლო პროცესების ეფექტურად ორგანიზებასა და მართვაზე.  

2. სასწავლო პროცესის მენეჯერის ფუნქციები:  

ა) პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა მომსახურება;   

ბ)  სასწავლო პროცესის მართვა;  

გ) პროფესიული სტუდენტების/მსმენელის ინფორმირება გონივრულ ვადებში;  

დ)განხორციელებული / დაგეგმილი სტუდენტური/მსმენელის ინიციატივების, აქტივობების და 

პროექტების  ორგანიზება;  

ე) სასწავლო პროცესის მიმდინარეობაზე დაკვირვება, შესწავლა, კვლევა, განმავითარებელი 

საქმიანობის დაგეგმვა-განხორციელება;  

ვ) პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა სოციალიზაციის მიზნით განსაკუთრებული 

საჭიროების მქონე პირთა საჭიროებების განსაზღვრა-მომსახურება და ადაპტირებული გარემოს 

შექმნაზე ზრუნვა;  

ზ) პროფესიულ სტუდენტის/მსმენელის შეფასების მტკიცებულებების  ცალკე საქმედ შენახვა;  

თ) პროფესიულ სტუდენტის/მსმენელის   განცხადებების, პრეტენზიების მიღება და 

განსახილველად მომზადება;   

ი) პროფესიულ სტუდენტის/მსმენელის   სასწავლო ბარათების შევსება;  

კ) სწავლის დასაწყისში  ან საჭიროებისამებრ სასწავლო გეგმის მიხედვით არსებულ მოდულებში 

შემავალი მასალების და ნედლეულის შესახებ ინფორმაციის კოლეჯის დირექტორისთვის 

წარდგენა; ასევე გახარჯული მასალების და ნედლეულის აღრიცხვა; 

ლ)პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, პროფესიული მომზადების და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამის დასრულების შემდეგ  თითოეული პროფესიულ 

სტუდენტის/მსმენელის   მიღებული შეფასებების შესწავლადა დადგენა დაძლეულ იქნა თუ არა 

სწავლის შედეგები და  კურსდამთავრებულთა სიის კოლეჯის დირექტორისთვის  წარდგენა 

შემდგომი რეაგირებისათვის;  

მ) პროფესიული სტუდენტების/მსმენელის სასწავლო გარემოსთან ადაპტაციის ღონისძიებების 

გატარების უზრუნველყოფა. 

3. სასწავლო პროცესის მენეჯერი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია 

ხარისხის მენეჯერის წინაშე. 

4. სასწავლო პროცესის მენეჯერს ნიშნავს და ათავისუფლებს კოლეჯის დირექტორი.  

5. სასწავლო პროცესის მენეჯერის მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის 

გადაწყვეტილებით ითავსებს  ხარისხის მენეჯერი.  

 

მუხლი 10. საქმისწარმოების მენეჯერი  

 

1. საქმისწარმოების მენეჯერი უზრუნველყოფს კოლეჯში საქმისწარმოების ერთიანი სისტემის 

ორგანიზებას და დოკუმენტებზე მუშაობის წესის დაცვას.  

2. საქმისწარმოების მენეჯერის  ფუნქციები:  

ა)პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელების პირადი საქმეების წარმოება;  
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ბ) პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების შესახებ სტატუსის მოპოვების, შეჩერების და 

შეწყვეტის, ასევე მათ შესახებ შესაბამისი ბრძანებების მომზადება და კონტროლი მათ 

შესრულებაზე; 

გ) თანამშრომლების თანამდებობაზე  დანიშვნის, დაწინაურება/დაქვეითებისა  და 

გათავისუფლებისათვის  შესაბამისი დოკუმენტაციის  მომზადება  (ბრძანების  პროექტი, ა.შ.) და 

შემდგომი რეაგირებისათვის დირექტორისათვის  წარდგენა;  

დ)შემოსული  კორესპონდენციის აღრიცხვა, რეგისტრაცია, გონივრულ ვადაში 

დირექტორისათვის გადაცემა, დოკუმენტების გადაცემა შემსრულებლისათვის;  

ე)გასული დოკუმენტების რეგისტრაცია და გაგზავნის უზრუნველყოფა;  

ვ) საქმისწარმოებაში ბეჭდების, ბლანკების სათანადო გამოყენება. 

3. საქმისწარმოების მენეჯერი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია 

დირექტორის წინაშე. 

4. საქმისწარმოების მენეჯერს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორი.  

 

5. საქმისწარმოების მენეჯერის მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის 

გადაწყვეტილებით ითავსებს  პერსონალის მართვის მენეჯერი.  

 

მუხლი 11. პერსონალის მართვის მენეჯერი  

 

1. პერსონალის მართვის მენეჯერი შეიმუშავებს პერსონალის მართვის მარეგულირებელ 

დოკუმენტაციას და  უზრუნველყოფს მისი ჯეროვნად განხორციელების პროცესს კოლეჯში.  

2. პერსონალის მართვის მენეჯერის ფუნქციები:  

ა) კოლეჯის მისიასა დამიზნებთან შესაბამისობაში მყოფი ორგანიზაციული სტრუქტურების  

ფორმირების უზრუნველყოფა; 

ბ) ფუნქცია‐მოვალეობების გადანაწილება  თანამშრომლებს და პერსონალს შორის;  

გ) მაღალი კვალიფიკაციის კადრების მოზიდვა და  შერჩევა;  

დ) კოლეჯის ყველა თანამშრომლის (ადმინისტრაციული, პროგრამის განმახორციელებელი 

პერსონალი, დამხმარე პერსონალი) პირადი საქმეების წარმოება, ხელშეკრულების ფორმების 

მომზადება და სათანადო წესით შენახვა/დაცვა;  

ე)  საჭიროებისამებრ კოლეჯის  პერსონალის   შრომის წიგნაკების შევსება;  

ვ) კოლეჯის პერსონალის მიერ შრომის კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების 

უზრუნველყოფა და კონტროლი;  

ზ) სამუშაოთა აღწერილობების  მომზადება, მათი სამსახურებრივი მოვალეობებისა და სამუშაოს 

შესრულების შეფასების კრიტერიუმების  დადგენა;  

თ)  ახალი თანამშრომლების  სამუშაო გარემოსთან ინტეგრაციის უზრუნველყოფა;  

ი) პერსონალის მივლინების შესახებ შესაბამისი ბრძანების პროექტის შემუშავება და შესაბამის 

სამივლინებო ფურცელზე მოსამსახურის  გასვლის დადასტურება. 

3. პერსონალის მართვის მენეჯერი ანგარიშვლადებულია  დირექტორის წინაშე. 

4. პერსონალის მართვის მენეჯერს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორი. 

5. პერსინალის მართვის მენეჯერის  მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის 

გადაწყვეტილებით ითავსებს   საქმისწარმოების მენეჯერი.  
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მუხლი 12. ფინანსური მენეჯერი  

 

1. ფინანსური მენეჯერი მონაწილეობს კოლეჯის ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში და 

ზედამხედველობას უწევს კოლეჯის ფინანსური რესურსების მოძრაობას.  

2. ფინანსური მენეჯერის ფუნქციები:  

ა)   კოლეჯის ბუღალტერიის წარმოების ზედამხედველობის უზრუნველყოფა;  

ბ) გადასახადების დაანგარიშება და გადახდაზე ზედამხედველობის განხორციელება;  

გ)  კოლეჯის სახელფასო და სხვა გადარიცხვების ზედამხედველობა;  

დ) კოლეჯში მიმდინარე პროექტების საბიუჯეტო ხარჯების კოორდინირება და კონტროლი;  

ე)  ხარჯების მდგომარეობის კონტროლის განხორციელება პროექტების და ოფისის ხარჯების 

კუთხით.  

3. ფინანსური მენეჯერი ანგარიშვალდებულია  დირექტორის წინაშე. 

4. ფინანსურ მენეჯერს ნიშნავს და ათავისუფლებს კოლეჯის დირექტორი.  

5. ფინანსური მენეჯერის მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის 

გადაწყვეტილებით ითავსებს ბუღალტერი.  

 

მუხლი 13. IT მენეჯერი  

 

1. IT მენეჯერი უზრუნველყოფს კოლეჯის ციფრული და  ინტერნეტ-სერვისებით უზრუნველყოფას.  

2. IT მენეჯერის ფუნქციებია:  

ა) კოლეჯის ვებ გვერდზე ინფორმაციის  ტექნიკურად განთავსება;  

ბ) კოლეჯის კომპიუტერული ქსელის დაგეგმარება, გამართვა და ოპტიმალური  

ფუნქციონირება;  

გ) საინფორმაციო ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შექმნა-განვითარება.  

დ) კოლეჯის ელექტრონული ფოსტის სერვერის გამართული მუშაობა და მასში ახალი 

მომხმარებლების რეგისტრაცია;  

ე) კოლეჯის ოფიციალური ვებ-გვერდის მუდმივი ოპერატიული განახლება;  

ვ) კოლეჯში მომხმარებლებისთვის  კომპიუტერული სერვისების მიწოდება და სარგებლობის 

უზრუნველყოფა  დადგენილი წესით.  

ზ) კოლეჯის ინტერნეტ დომენის შექმნა და დომენური სახელების სერვერის გამართული 

ფუნქციონირება;  

თ) კოლეჯის კომპიუტერული ტექნიკისათვის სტანდარტული პროგრამული უზრუნველყოფის 

ინსტალაცია, პროგრამული დარღვევების აღმოფხვრა, ვირუსებისაგან გაწმენდა.   

ი) კომპიუტერული ტექნიკის მოდერნიზაცია და რემონტი;  

კ) პრეზენტაციებისათვის შესაბამისი აპარატურისა და ელექტრონული მასალის მომზადებაში 

პროფესიული განათლების მასწავლებლების  ასისტირება;  

ლ) ვიდეოკონფერენეციებისათვის ქსელური მხარდაჭერის კონფიგურირება და შესაბამისი 

აპარატურის მომზადება და გამართული ფუნქციონირება;  

მ) კოლეჯის ავტორიზაციისათვის კომპიუტერული ტექნიკის ინვენტარიზაციის პროცესში  

მონაწილეობის მიღება;  

ნ) ერთიან ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება;  

ო) პასუხისმგებელია ანკეტა-კითხვარის შევსებაზე. 
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3. IT მენეჯერი ანგარიშვალდებულია დირექტორის წინაშე.  

4. IT მენეჯერს ნიშნავს და ათავისუფლებს კოლეჯის დირექტორი.  

5. IT მენეჯერის მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის გადაწყვეტილებით 

ითავსებს ერთ-ერთი თანამშრომელი.  

 

მუხლი 14. PR, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი  

 

1. PR, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი ზრუნავს კოლეჯში პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა მოზიდვაზე და შემდგომში  კურსდამთავრებულთა  დასაქმებაზე.  

2. PR, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერის ფუნქციები:  

ა)  პარტნიორ ორგანიზაციებთან (მათ შორის საზღვარგარეთ) კომუნიკაციის და მიმოწერის 

ოპერირება;  

ბ)     კოლეჯის სახელით ოფიციალური მიმართვებისა და განცხადებების გამოქვეყნება;  

გ)  საზოგადოებასთან ურთიერთობის უზრუნველყოფა კოლეჯისთვის ხელმისაწვდომი ყველა 

სოციალური ქსელისა და მედია საშუალების გამოყენებით.  

დ)  ბეჭდურ და ელექტრონულ საშუალებებში კოლეჯის შესახებ გამოქვეყნებული ინფორმაციის  

კონტროლი და განსახილველად კოლეჯის დირექტორთან წარდგენა;  

ე)    კოლეჯის დირექტორთან შეთანხმებით ინფორმაციის განთავსება სოციალურ ქსელებში და 

ვებ გვერდზე განთავსებისათვის მომზადება.  

ვ)     პასუხობს  სოციალურ  ქსელებში  დასმული  კითხვების  უფლებამოსილების 

 ფარგლებში რეაგირება და პასუხი;  

ზ)    კოლეჯისათვის  საინფორმაციო მასალების მომზადება; 

თ)    კოლეჯისათვის პრესრელიზების მასალების მომზადება; 

ი) ახორციელებს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა და ზრდასრულთა 

პროფორიენტაციის განხორციელება;  

კ) პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელების კარიერის დაგეგმვის წარმართვა;  

ლ)  შრომის ბაზარზე ახალ სპეციალობათა საჭიროების კვლევა;  

მ) კოლეჯში მეტი მოტივირებული ახალგაზრდის სასწავლებლად მოზიდვის მიზნით  სამიზნე 

ჯგუფებისთვის ცალ-ცალკე  საპრეზენტაციო პაკეტების მომზადება;  

ნ) დადგენილი წესით სამინისტროდან უფლების მოპოვება და ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლების  მოსწავლეებთან  პერიოდულად პრეზენტაციების მოწყობა კოლეჯის პროფესიული 

პროგრამების სწავლების სპეციფიკის და დასაქმების პერსპექტივების შესახებ;  

ო) პროფესიული სტუდენტებისთვის/მსმენელების დახმარების გაწევა კარიერის დაგეგმვაში, 

სამუშაოს მოძიებასა და დასაქმებაში;  

პ)   დასაქმებული პროფესიული სტუდენტების, მსმენელების და კურსდამთავრებულების ბაზის 

შექმნა;  

ჟ)  დამსაქმებელი ორგანიზაციების მოძიება და მათთან მოლაპარაკებების წარმართვა 

პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა/კურსდამთავრებულთა დასაქმების მიზნით;  

რ) დამსაქმებელთა წარმომადგენლების პერიოდული შეხვედრების  ორგანიზება კოლეჯის 

პროფესიულ სტუდენტებთან/მსმენელების და ამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება;  

ს) სასწავლო პროცესის ფარგლებში პარტნიორ მედია წარმოებებში კოლეჯის პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელების გაცნობითი ექსკურსიების დაგეგმვა და მოწყობა;  
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ტ) პროფესიული სტუდენტებისთვის/მსმენელების პერიოდულად თემატური შეხვედრების 

მოწყობა დარგის წარმატებულ სპეციალისტებთან და ცნობილ საზოგადო მოღვაწეებთან;  

უ)   პროფესიული სტუდენტებისთვის/მსმენელების/კურსდამთავრებულებისთვის ინფორმაციის 

მიწოდება არსებული ვაკანსიების შესახებ;  

ფ) თანამშრომლობა ისეთ ორგანიზაციებთან, რომლებიც პროფესიულ სტუდენტებს/მსმენელების 

პრაქტიკული ტრენინგისა და სტაჟირების გავლის საშუალებას აძლევენ;  

ქ) კოლეჯში  ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა მიზნობრივი ექსკურსიების 

დაგეგმვა და მასპინძლობა;  

ღ) პროფესიული სტუდენტებისთვის/მსმენელისთვის/აპლიკანტებისთვის კარიერის 

დაგეგმვასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება;  

ყ)  დაინტერესებული პირებისთვის  ინფორმაციის გაცნობა კოლეჯის  მიერ შეთავაზებული 

პროგრამების, ადამიანური რესურსის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და კოლეჯის 

პარტნიორი ორგანიზაციების შესახებ;  

შ)  დაინტერესებული პირებისთვის   “ღია კარის“ დღეების მოწყობა;  

ჩ) პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების და კურსდამთავრებულებისთვის  მათი 

კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული სამუშაო შესაძლებლობების გაცნობა.  

ც) პროფესიული სტუდენტების/მსმენელის/კურსდამთავრებულების დახმარება რეზიუმეს, 

სამოტივაციო წერილისა და გასაუბრების მომზადებაში;  

ძ)   კურსდამთავრებულთა კვლევის წარმოება კოლეჯის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის 

შესაბამისად; 

ჭ) უზრუნველყოფსპროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვით დაინტერესებული 

პირის: 

ჭ.ა) პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობების გაცნობას; 

ჭ.ბ) ინფორმაციის მიწოდებას: 

ჭ.ბ.ა) კონკრეტულ პროგრამაზე დაშვების წინაპირობების შესახებ; 

ჭ.ბ.ბ) ინფორმაციის მიწოდებას კონკრეტულ პროგრამაზე შერჩევის თავისებურებების შესახებ; 

ჭ.ბ.გ) პროგრამაზე რეგისტრაციის პროცედურებთან დაკავშირებით; 

ხ) ვალდებულია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვით დაინტერესებული 

პირისდაეხმაროს რეგისტრაციაში; 

ჯ) ვალდებულია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვით დაინტერესებულ 

პირს მიაწოდოს ინფორმაცია მის მიერ გასაწევი საგანმანათლებლო სერვისების, მათ შორის, 

პროგრამის თავისებურებების (მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, სწავლის გაგრძელებისა და 

დასაქმების შესაძლებლობები, სწავლის ხანგრძლივობა და ინტენსივობა, პროგრამის შინაარსი და 

მისი განხორციელების ფორმა, თანაგანმახორციელებელი ორგანიზაციები, დაფინანსების 

შესაძლებლობები და სხვა მახასიათებლები) შესახებ. 

3. PR, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი ანგარიშვალდებულია 

დირექტორის წინაშე.  

4. PR, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერს ნიშნავს და ათავისუფლებს 

კოლეჯის დირექტორი.  

5. PR, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერის მოვალეობას მისი არყოფნის 

შემთხვევაში დირექტორის გადაწყვეტილებით ითავსებს  სასწავლო პროცესის მენეჯერი.  
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მუხლი 15. ბუღალტერი  

 

1. ბუღალტერი ახდენს კოლეჯის ფინსანსური პროცესების ადმინისტრირებას და ახდენს კოლეჯის 

სახელმწიფო და კერძო სექტორის ფინანსურ დაწესებულებებთან კომუნიკაციას.  

2. ბუღალტრის ფუნქციები:  

ა)  კოლეჯის ბიუჯეტის პროექტის მომზადება;  

ბ) მოსალოდნელი ხარჯების კვარტალური გაწერა;  

გ) ხელშეკრულების პროექტების, მიღება-ჩაბარებისა და ურთიერთშედარების აქტების 

მომზადება;  

დ) უზრუნველყოფს სამეურნეო ოპერაციების დროული გაფორმების უზრუნველყოფა;  

ე) პირველადი დოკუმენტების მიღება, გადამოწმება, ანგარიშსწორების უზრუნველყოფა და 

აღრიცხვის უზრუნველყოფა;  

ვ)  ხელფასების გაანგარიშება და სახელფასო უწყისების მომზადება;  

ზ) მივლინების გაანგარიშება, ვალდებულების დოკუმენტებისა და საგადახდო მოთხოვნების 

მომზადება;  

თ)  ბანკთან ურთიერთობის კოორდინირება;  

ი) სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების  აღრიცხვა,  გასავლის  ზედდებულების, 

 შიდა გადაადგილების ზედდებულების მომზადება, ჩამოწერის სამუშაოების ორგანიზება, 

ძირითადი საშუალებების ცვეთის დარიცხვა;   

კ)კოლეჯის ინვენტარიცაზიის ჩატარებაში მონაწილეობა;   

ლ) ჟურნალ-ორდერულ უწყისების და ყოველწლიური ბალანსის დადგენა;  

მ) ყოველკვარტლური და ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშის წარმოება კოლეჯის მიმდინარე 

პროექტების ფარგლებში გაწეული ხარჯების შესახებ;   

ნ)კოლეჯის მიმდინარე პროექტების ფინანსური ადმინისტრირების უზრუნველყოფა;  

ო) საგადასახადო  დეპარტმენტთან  ვალდებულებით  განსაზღვრულიურთიერთობის 

განხორციელება და ანგარიშგება დადგენილ ვადებსა და პირობებში;  

პ)სტატისტიკური მონაცემების გაანგარიშება და სტატისტიკის დეპარტამენტისათვის დროულად 

მიწოდება;   

ჟ) კოლეჯის უზრუნველყოფა დროული და ხარისხიანი შესყიდვებით;  

რ)პროგრამული ბიუჯეტის შემუშავებაში მონაწილეობა. 

3. ბუღალტერი ანგარიშვალდებულია დირექტორის წინაშე.  

4. ბუღალტერს ნიშნავს და ათავისუფლებს კოლეჯის დირექტორი.  

5. ბუღალტრის მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის გადაწყვეტილებით 

ითავსებს ფინანსური მენეჯერი.  

 

მუხლი 16. იურისტი  

 

1. იურისტი ახდენს კოლეჯის სამართლებრივი საკითხების რეგულირებას ყველა ინსტიტუციურ 

დონეზე და უზრუნველყოფს კოლეჯის მიერ შემუშავებული დოკუმენტაციის  კანონმდებლობის 

სრული დაცვით  შესრულების სისწორეზე მონიტორინგს.  

2. იურისტის ფუნქციებია:  
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ა) დირექტორის მიერ გამოსაცემი ადმინისტრაციული აქტების შესაბამისობის დადგენა 

უპირატესად იურიდიული ძალის მქონე სამართლებრივ აქტებთან;  

ბ)  კოლეჯის სასამართლოში მოსარჩელე და მოპასუხე სუბიექტი ყველა იმ უფლებით, რაც 

მინიჭებული ექნება მას დირექტორის მიერ გაცემული მინდობილობის ფარგლებში;  

გ) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად შრომითი, შესყიდვების და სხვა სახის 

ხელშეკრულებების  და შეთანხმებების მომზადება;  

დ) სამსახურეობრივი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, სამართლებრივ საკითხებზე 

კონსულტაციების გაწევა კოლეჯის პირადი შემადგენლობისთვის;  

ე) კოლეჯის დირექტორის წინაშე, გაწეული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის წარუდგენა;  

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში   სხვა საქმიანობის განხორციელება, რომელიც გამომდინარეობს 

კოლეჯის ინტერესებიდან, არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და კოლეჯის 

წესდებას.  

3. იურისტი ანგარიშვალდებულია დირექტორის წინაშე.  

4. იურისტს  ნიშნავს და ათავისუფლებს კოლეჯის დირექტორი.  

5. იურისტის მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის გადაწყვეტილებით  ითავსებს 

კოლეჯის ერთ-ერთი თანამშრომელი. 

 

მუხლი 17. ბიბლიოთეკარი  

 

1. ბიბლიოთეკარი უზრუნველყოფს  კოლეჯის ბიბლიოთეკის სასწავლო საქმიანობისათვის  

შეფერხების გარეშე ფუნქციონირებას. ბიბლიოთეკარი ასევე ახდენს კოლეჯის პერსონალისა და 

პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების უზრუნველყოფას თანამედროვე წიგნადი ფონდით, 

როგორც ელექტრონული სახის, ასევე ციფრულ მატარებლებზე არსებული რესურსებით. 

კოლეჯის მისიის და მიზნების უზრუნველსაყოფად, ბიბლიოთეკარი ეფექტურ კოორდინაციაშია  

პროგრამების განმახორციელებელ პირებთან, ხარისხის მენეჯერთან და ბუღალტერთან;  

2. ბიბლიოთეკარის ფუნქციებია:  

ა) საბიბლიოთეკო ფონდის სისტემატური შევსება-განახლება, მათი დაცვა და მკითხველთათვის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;   

ბ) დაინტერესებულ პირთათვის ეფექტური მომსახურების უზრუნველყოფა და მუდმივი ზრუნვა 

მომსახურების ფორმებისა და მეთოდების გაუმჯობესებისათვის;  

გ) ზრუნვა საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის;  

დ)  ბიბლიოთეკის საქმიანობის წარმართვა;  

ბ) ბიბლიოთეკის ქონების დაცვასა და მიზნობრივ გამოყენებაზე პასუხისმგებლობა;  

გ) სათანადო ღონისძიებების გატარება ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

სრულყოფის, საბიბლიოთეკო ფონდების დაცვის, თანამშრომელთა და მკითხველთათვის 

აუცილებელი პირობების შექმნის მიზნით;  

დ) სასწავლო პროცესის მენეჯერის მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში 

მონაწილეობა, მათ შორის პროფესიულ სტუდენტებისთვის/მსმენელების  ბიბლიოთეკით 

სარგებლობის წესების გაცნობა;  

ე) ბიბლიოთეკაში მომხმარებლისათვის სრულყოფილი მომსახურების გასაწევად გამოყოფილი 

სპეციალური სამკითხველო დარბაზის ზედამხედველობა;   
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ვ)  მკითხველთა მომსახურება ბიბლიოთეკის ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით და 

სხვადასახვა სახის ინფორმაციით;  

ბ) მსურველთათვის სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ მკითხველის 

ფორმულარების გახსნა;  

გ)  წიგნების მიღება, უზრუნველყოფს მათი დამუშავების უზრუნველყოფა საბიბლიოთეკო 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;  

დ)  წიგნების აღრიცხვა ელექტრონულ და ქაღალდის კატალოგებში;  

ე)  კოლეჯის მიერ გამოწერილი პერიოდიკის დამუშავება და აღრიცხვა;   

ვ)  კოლეჯის სამკითხველო დარბაზში სათანადო წესრიგის დაცვა;  

ზ)  მკითხველების  მომსახურება სამკითხველო დარბაზში. 

3. ბიბლიოთეკარი ანგარიშვალდებულია დირექტორის წინაშე.  

4. ბიბლიოთეკარს ნიშნავს და ათავისუფლებს კოლეჯის დირექტორი.  

5. ბიბლიოთეკარის მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის გადაწყვეტილებით 

ითავსებს  ერთ-ერთი თანამშრომელი.  

 

მუხლი 18. ექიმი  

1. კოლეჯის შენობაში არსებობს სპეციალური სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის ოთახი, 

სადაც ინახება პირველადი დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტები და ამის შესახებ 

ინფორმირებულნი არიან პროფესიული სტუდენტები/მსმენელები და პერსონალი.  

2. სამედიცინო დახმარებას ახორციელებს კოლეჯის ექიმი, რომელსაც ეკისრება სრული 

პასუხისმგებლობა გაწეულ საქმიანობაზე. ექიმის ფუნქციებია: 

ა) პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა;  

ბ) კონსულტაციის გაწევა საჭიროების შემთხვევაში;  

გ) კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევების დანიშვნა საჭიროების შემთხვევაში;  

დ) კოლეჯის თანამშრომელთა და პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების ანტენატალურ 

სახელმწიფო პროგრამაში დარეგისტრირება, ორსულობის მართვა;  

ე)ავადობათა დროული დიაგნოსტირება;  

ვ) საჭირო მანიპულაციების ჩატარება;  

ზ)  მედიკამენტების ვარგისიანობაზე პასუხისმგებლობა, არსებული და შესაძენი მედიკამენტების 

ვადის გადამოწმება და მხოლოდ გადამოწმების შემდეგ მათი გამოყენება. 

3. ექიმი ანგარიშვალდებულია დირექტორის წინაშე.  

4. ექიმს ნიშნავს და ათავისუფლებს კოლეჯის დირექტორი.  

5. ექიმის მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის გადაწყვეტილებით ასრულებს 

შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირი ხელშეკრულების საფუძველზე.  

6. ისეთი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის საჭიროებისას, რომლის კომპეტენცია არ აქვს კოლეჯს, 

ოპერატიულად გამოძახებული იქნება სასწრაფო სამედიცინო  დახმარება.  

 

მუხლი 19. უსაფრთხოების სპეციალისტი  

 

1. უსაფრთხოების სპეციალისტის ფუნქციები:  
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ა) ენერგეტიკის, კავშირგაბმულობის, დაცვის, უსაფრთხოებისა და სხვა სისტემების საქმიანობის 

კოორდინაცია;  

ბ) კოლეჯის სასწავლო ოთახების უზრუნველყოფა, მატერიალურ ფასეულობათა დაცვა და 

უსაფრთხოება;  

გ) კოლეჯის ტერიტორიაზე მყოფი პროფესიული სტუდენტებისა/მსმენელების და პერსონალის 

უსაფრთხოებაზე ზრუნვა;  

დ)  კოლეჯის ტერიტორიაზე წესრიგის დაცვაზე ზრუნვა;  

ე) ხანძრის ან სხვა საგანგებო სიტუაციებში კოლეჯის ტერიტორიაზე მყოფ პირთა ევაკუაციის და 

დახმარების გაწევის ორგანიზება;  

ვ)  კოლეჯის პერსონალისა და პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების კონსულტაციები 

თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;  

ზ) საჭიროების შემთხვევაში პირებისათვის  დახმარების აღმოჩენა, რაც უზრუნველყოფს მათ 

შეუფერხებელ და კომფორტულ გადაადგილებას კოლეჯის შენობაში. 

2. უსაფრთხოების სპეციალისტი ანგარიშვალდებულია დირექტორის წინაშე.  

3. უსაფრთხოების სპეციალისტს  ნიშნავს და ათავისუფლებს კოლეჯის დირექტორი.  

4. უსაფრთხოების სპეციალისტის მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის 

გადაწყვეტილებით ითავსებს ერთ-ერთი თანამშრომელი. 

 

მუხლი 20. ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი 

 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი: 

ა) უშუალოდ ადევნებს თვალყურს და აქტიურად მართავს სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტის/მსმენელების საჭირო მომსახურების პროცესს.  

ბ) ახდენს შეზღუდული შესაძლებლობის ან/და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე პირთა (შშმ/სსსმ) ინფორმირებას კოლეჯში  მოზიდვის მიზნით;  

გ) კონსულტირებას უწევს შშმ/სსსმ პირებს და მათ ოჯახებს პროფესიული განათლების 

სისტემაში ჩართვის შესაძლებლობების შესახებ; გამოხატავს მხარდაჭერას გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში;  

დ) აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინურ გუნდებთან  შშმ/სსსმ 

პირთა ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემიდან პროფესიული განათლების სისტემაში 

გადამისამართების პროცესში;  

ე) აფასებს შშმ/სსსმ პირების პროფესიულ ინტერესებს წინა პროფესიული უნარ-ჩვევების 

დადგენის მიზნით;  

ვ) PR, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერთან ერთად ახორციელებს შშმ/სსსმ 

პირთა პროფორიენტაციას;  

ზ) პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან ერთად ამოწმებს პროფესიული 

სტუდენტის/მსმენელის დოკუმენტაციას, რათა სწავლის დაწყებამდე ადეკვატურად, 

პროფესიული სტუდენტის/მსმენელისსაჭიროებებისა და შესაძლებლობის შესაბამისად, 

დაიგეგმოს სასწავლო პროცესი;  

თ) განსაზღვრავს შშმ/სსსმ პროფესიული სტუდენტთათვის/მსმენელების სასწავლო პროცესს და 

სასწავლო გარემოს მათი ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით;  
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ი) საჭიროების შემთხვევაში, სასწავლო პროცესის დაწყებამდე, გეგმავს დამატებით შეხვედრას 

სსსმ პროფესიულ სტუდენტთან/მსმენელთან ან/და მის წარმომადგენელ პირთან (ოჯახის წევრი, 

სოციალური მუშაკი, თარჯიმანი და ა. შ.);  

კ) ამოწმებს თითოეული პროფესიული სტუდენტის/მსმენელების დამატებითი სერვისის ან 

მორგების საჭიროებას;  

ლ) მონაწილეობს  ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებაში;  

მ) ახდენს პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და სხვა სპეციალისტთა კონსულტირებას 

და მხარდაჭერას შშმ/სსსმ პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელების სწავლის პროცესში;  

ნ) ახდენს შშმ/სსსმ პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელების საგანმანათლებლო პროცესის და 

მხარდამჭერი აქტივობების დოკუმენტირებას;  

ო)  წარმოადგენს  პროფესიული  სტუდენტის/მსმენელების ინდივიდუალური 

 ტრანზიციის გეგმის საკონტაქტო პირს;  

პ) მხარდაჭერას უწევს პირს ჩაერთოს  სწავლებაში; 

ჟ) ასრულებს  კოლეჯის დირექტორის მიმდინარე დავალებებს;  

რ) კომპეტენციის ფარგლებში  ახორციელებს სხვა საქმიანობას, რომელიც გამომდინარეობს 

კოლეჯის ინტერესებიდან; არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და კოლეჯის 

წესდებას.  

 

მუხლი 21. პროგრამის ხელმძღვანელი 

 

  1. პროფესიული სტანდარტისან/და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/პროფესიული 

მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამის  განსახორციელებლად თითოეულ 

პროგრამას ხელმძღვანელობს შესაბამისი დარგისა და საჭირო კომპეტენციის მქონე პროგრამის 

ხელმძღვანელი. 

 2. პროგრამის ხელმძღვანელი ვალდებულია:  

ა)იყოს ჩართული პროგრამის შემუშავების პროცესში და გაუწიოს კოორდინირება;   

ბ)მოახდინოს  პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 

და ინსტრუქტორთა  საქმიანობის კონსულტირება/ორგანიზება; 

გ) გაწიოს დახმარება სასწავლო გეგმების /ინდგეგმების შედგენაში;  

დ) იყოს  ჩართული  მონიტორინგის  პროცესში  პროგრამების  ‐ მოდულების 

კალენდარული გეგმების/ შეფასების ინსტუმენტების დროს;  

ე) მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით განახორციელოს სხვა შესაბამისი სასწავლო 

პროცესში მიცემული დავალება  დირექტორისა  და ხარისხის მენეჯერის დავალების შესაბამისად; 

ვ) მუდმივად იზრუნოს პროგრამის განვითარებაზე, რაც მოიცავს შემდეგს: 

ვ.ა) ახდენს  პროგრამისათვის საჭიროების კვლევას /მასალა ნედლეული/მატერიალური 

რესურსები/სასწავლო რესურსები; 

ვ.ბ)მონაწილეობს ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების 

პროცეში; 

ვ.გ) პროგრამის ხელმძღვანელი შეფასების ინსტრუმენტს გამოყენებამდე ამოწმებეს თემატურად  

ვ.დ) პროგრამის ხელმძღვანელი  პერიოდულად ახორციელებს  პრაქტიკის ობიექტზე ვიზიტს  

ინსტრუქტორებთან ერთად მოდულის განხორციელების  უზრუნველსაყოფად; 
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ვ.ე) ჩართულია პროგრამისათვის საჭირო მასალა ნედლეულისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

სრულყოფასა და განვითარებაში; 

ვ.ვ) საჭიროებისამებრ ჩართულია ვერიფიკაციის პროცესში ინტერესთა კონფლიქტის დაცვით; 

3. პროგრამის ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულია დირექტორის  და ხარისხის მენეჯერის წინაშე.  

4.პროგრამის ხელმძღვანელს, თანამდებობაზე ნიშნავს და ანთავისუფლებს კოლეჯის 

დირექტორიბრძანებით და ფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულება.  

 

მუხლი 22. პროფესიული განათლების მასწავლებელებელი  

 

პროფესიული განათლების მასწავლებელი: 

ა) მოდულის და სასწავლო გეგმის შესაბამისად წარმართავს სასწავლო პროცესს;  

ბ) ანაწილებს თემატიკას კალენდარული  გეგმის მიხედვით;  

გ) ატარებს თეორიული და პრაქტიკულ მეცადინეობებს;  

დ) შეიმუშავებს შეფასების ინსტრუმენტებს;  

ე) აფასებს პროფესიულ სტუდენტებს/მსმენელების;  

ვ) მონაწილეობს პროფესიული განვითარების აქტივობებში (ტრენინგები, სემინარები, სამუშაო 

შეხვედრები);  

ზ) ახორციელებს კოლეჯის რესურსებზე ზრუნვას; 

 ანგარიშვალდებულია  კოლეჯის სასწავლო პროცესის მენეჯერთან; 

თ) კომპეტენციის ფარგლებში  ახორციელებს სხვა საქმიანობას, რომელიც გამომდინარეობს 

კოლეჯის ინტერესებიდან, არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და კოლეჯის 

წესდებას.  

 

მუხლი 23. პერსონალის (მათ შორის  პროფესიული განათლების მასწავლებლების) მუდმივმოქმედი 

შესარჩევი კომისია 

 

კომისიის წევრი:  

ა) ადგენს შერჩევის თემატიკას;  

ბ) უშუალოდ ესწრება აპლიკანტებთან გასაუბრებას;  

გ) სვამს წინასწარ მომზადებულ კითხვებს და აფასებს აპლიკანტს;  

დ) მონაწილეობს შერჩევის შედეგების შეჯამებაში;  

ე) ასრულებს კოლეჯის დირექტორის მიმდინარე დავალებებს.  

 

მუხლი 24. დამლაგებელი  

1. დამლაგებელი:  

ა) დღეში ორჯერ - დილით, სწავლის დაწყებამდე და პირველი ცვლის სწავლის დასრულების 

შემდეგ ასუფთავებს სასწავლო გარემოს და ტუალეტებს;  

ბ) ყოველდღიურად ასუფთავებს ადმინისტრაციულ ოთახებს;  

გ) ყოველკვირეულად ასუფთავებს საერთო სარგებლობის დერეფანს;  

დ) ყოველთვიურად წმენდს კოლეჯის ფანჯრებს;  
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ე) კოლეჯის სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების უზრუნველსაყოფად იყენებს სპეციალურ 

ჰიგიენურ საშუალებებს;  

ვ) ყოველკვირეულად  ასუფთავებს იმ სივრცეებს, სადაც განთავსებულია 

ძვირადღირებული სატელევიზიო და აუდიო ტექნიკა;  

ზ) ანგარიშვალდებულია კოლეჯის დირექტორთან;  

თ) კომპეტენციის ფარგლებში  ახორციელებს სხვა საქმიანობას, რომელიც გამომდინარეობს 

კოლეჯის ინტერესებიდან, არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და კოლეჯის 

წესდებას.  

2. დამლაგებელს ნიშნავს და ათავისუფლებს კოლეჯის დირექტორი.  

3. დამლაგებლის მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის გადაწყვეტილებით 

ასრულებს ხელშეკრულებით აყვანილი პირი.  

 

 

მუხლი 25. დაინტერესებულ პირთა კონსულტირება 

 

1. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვით დაინტერესებული პირის (შემდგომში 

დაინტერესებული პირი)  მიმართვის შემთხვევაში კოლეჯი უზრუნველყოფს: 

ა) პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობების გაცნობას; 

ბ) ინფორმაციის მიწოდებას: 

ბ.ა) კონკრეტულ პროგრამაზე დაშვების წინაპირობების შესახებ; 

ბ.ბ) ინფორმაციის მიწოდებას კონკრეტულ პროგრამაზე შერჩევის თავისებურებების შესახებ; 

ბ.გ) პროგრამაზე რეგისტრაციის პროცედურებთან დაკავშირებით. 

2. კოლეჯი ვალდებულია დაინტერესებულ პირს დაეხმაროს რეგისტრაციაში. 

3. კოლეჯი ასევე ვალდებულია დაინტერესებულ პირს მიაწოდოს ინფორმაცია მის მიერ გასაწევი 

საგანმანათლებლო სერვისების, მათ შორის, პროგრამის თავისებურებების (მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია, სწავლის გაგრძელებისა და დასაქმების შესაძლებლობები, სწავლის ხანგრძლივობა 

და ინტენსივობა, პროგრამის შინაარსი და მისი განხორციელების ფორმა, თანაგანმახორციელებელი 

ორგანიზაციები, დაფინანსების შესაძლებლობები და სხვა მახასიათებლები) შესახებ. 

4. დაინტერესებულ პირთა კონსულტირება ხორციელდება როგორც კოლეჯში ვიზიტით, ასევე 

ონლაინ საკომუნიკაციო საშუალებებით (სატელეფონო კონსულტაცია, კოლეჯის ვებ-გვერდზე 

ინფორმაციის გამოქვეყნება, სოციალური არხების გამოყენებით, კოლეჯის ვებ-გვერდზე და 

ელექტრონულ ფოსტაზე კითხვის დასმით). დაინტერესებულ პირთა კონსულტირება ასევე 

ხორციელდება ღია კარის დღეების მოწყობით როგორც კოლეჯში ვიზიტით, ასევე ონლაინ. 

5. ამ მუხლით გათვალისწინებული დაინტერესებულ პირთა კონსულტირება ხორციელდება 

მიმართვის შესაბამისად, მთელი წლის განმავლობაში. 

6. ამ მუხლით გათვალისწიენბული კონსულტირება განახორციელოსPR, პროფორიენტაციისა და 

კარიერის დაგეგმვის მენეჯერმა.  
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მუხლი 26. პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი 

 

1.პროფესიულ სტუდენტად მიიჩნევა ის პირი, რომელიც ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის თანახმად ჩაირიცხა და სწავლობს კოლეჯში პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის გასავლელად. 

2.პროფესიული სტუდენტების ჩარიცხვის პროცედურა ეფუძნება სამართლიანობისა და 

გამჭვირვალობის პრინციპებს. 

3.სახელმწიფო დაფინანსების მიღების მსურველი პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების 

პროცედურები რეგულირდება „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და 

პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 

წლის 02 ივლისს N42/ნ ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების 

შესაბამისად.  

4. კოლეჯში წარმოსადგენი დოკუმენტების წარმოდგენის და ხელშეკრულების გაფორმების 

ვადებს, ასევე წარმოსადგენი დოკუმენტების წარმოდგენის ფორმას ამტკიცებს კოლეჯის 

დირექტორი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით; 

5. კოლეჯი აპლიკანტის მიერ დოკუმენტაციის წარდგენიდან განათლების და მეცნიერების 

მინისტრის მიერ დადგენილ ვადაში დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტით რიცხავს აპლიკანტებს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

 დააფორმებს ხელშეკრულებას  აპლიკანტთან/კანონიერ 

წარმომადგენელთან/მხარდამჭერთან, აპლიკანტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ჩარიცხვის შესახებ;   

6. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროგრამაზე ჩარიცხვა 

ხორციელდება „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 02 

ივლისს N42/ნ ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების 25-ე 

მუხლის შესაბამისად.  

7. პროფესიული სტუდენტის  სტატუსის მოსაპოვებლად სავალდებულოდ წარსადგენი 

დოკუმენტებია:   

ა)  სარეგისტრაციო განცხადება (ივსება საბუთების ჩაბარების დროს);  

ბ)  პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობის/ID ბარათის) ასლი 

(უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შემთხვევაში - პასპორტის/პირადობის მოწმობის ასლი და 

სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი);   

გ)  2 ფოტოსურათი 3x4;  

დ)  საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი იმ აპლიკანტებისთვის, რომლებსაც 

სურთ ჩაირიცხონ საშუალო საფეხურის იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, სადაც 

ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები (აპლიკანტს 

არ მოეთხოვება განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა, თუ აღნიშნული 

განათლების შესაბამისი საფეხურის დაძლევა, აპლიკანტის რეგისტრაციის მომენტში, 

დადასტურებულია  მართვის სისტემის მიერ);  

ე)  მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის 

(შესაბამისიგანათლების სხვა ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღების 

შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული 

განათლების აღიარების დოკუმენტის) დედანი/სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი 
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(აპლიკანტს არ მოეთხოვება განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა, თუ 

აღნიშნული განათლების შესაბამისი საფეხურის დაძლევა, აპლიკანტის რეგისტრაციის 

მომენტში, დადასტურებულია  მართვის სისტემის მიერ). 

8. სარეგიტრაციო განცხადება არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში შეივსება მისი კანონიერი 

წარმომადგენლის მიერ.  

9. არასრულწლოვანი პირის პირადი საქმე ასევე უნდა მოიცავდეს არასწრულწლოვნის 

დაბადების მოწმობის ასლს, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლს, 

მეურვის შემთხვევაში კი მეურვეობის დამადასტურებელ დოკუმენტს.  

10.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებმა დამატებით უნდა წარმოადგინონ: 

ა)საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის 

შეფასების ფორმა; 

ბ)  სენსორული (სმენის და მხედველობის) დარღვევის შემთხვევაში: 

ბ.ა)  აუდიოგრამა (სმენის დარღვევის შემთხვევაში); 

ბ.ბ) ოფთალმოლოგის მიერ გაცემული ცნობა (მხედველობის დარღვევის შემთხვევაში); 

გ) ქცევითი და ემოციური აშლილობის შემთხვევაში, უფლებამოსილი სპეციალისტის მიერ 

გაცემული სამედიცინო ცნობა; 

დ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის  დამადასტურებელი დოკუმენტი 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

ე) მეურვის არსებობის შემთხვევაში დამატებით წარსადგენია: 

ე.ა) მეურვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობის/ID ბარათის) 

ასლი და დედანი; 

ე.ბ) მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

11. სარეგისტრაციო სისტემაში მცდარი მონაცემების ასახვა შესაძლოა გახდეს აპლიკანტის 

ჩარიცხვაზე უარის თქმის ან პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვის შესახებ კოლეჯის 

დირექტორის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 

ნაწილობრივბათილად/ბათილად ცნობის საფუძველი. 

12. აპლიკანტის ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველია ასევე აპლიკანტის მიერ კოლეჯის 

დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ 

ვადებში  დოკუმენტებისარ წარმოდგენა. 

13. აპლიკანტთა მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტებს განიხილავს საქმისწარმოების მენეჯერი და 
ახდენს კოლეჯის დირექტორის ინფორმირებას ჩასარიცხი აპლიკანტების შესახებ; 

14.დირექტორი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ჩარიცხავს 
აპლიკანტებს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე და აფორმებს ხელშეკრულებას 
აპლიკანტთან/კანონიერწარმომადგენელთან/მხარდამჭერთან, პროფესიულ საგანმანათლებლო 
პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ; 

15.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა ჩარიცხვაპროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:  

ა) რეგისტრაცია; 

ბ) მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

აპლიკანტის ფუნქციური და აკადემიური უნარების შეფასება;  

გ) აპლიკანტის მიერ პროფესიის პრაქტიკული მოსინჯვა; 

დ) დაწესებულებაში ჩარიცხვა. 
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16. პრაქტიკული მოსინჯვა გულისხმობს პირის მიერპროგრამისთვის ყველაზე დამახასიათებელი 

აქტივობის/აქტივობების პრაქტიკულ შესრულებას მისინდივიდუალურ საჭიროებებსა და 

შესაძლებლობებზე მორგებულ პირობებში, რომელსაც თან ახლავსრეფლექსიის პროცესი და 

რომელიც ემსახურება აპლიკანტის მიერ საკუთარ შესაძლებლობებსა დაპროფესიულ ინტერესებში 

უკეთ გარკვევას, ისევე, როგორც პრაქტიკულ მოსინჯვაზედამკვირვებლების მიერ კონკრეტულ 

პროფესიასთან/პროგრამასთან მიმართებით პირის ძლიერი დასუსტი მხარეების განსაზღვრას. 

17.თუ პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების რაოდენობა აღემატება პროგრამისთვის 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტებისთვის გათვალისწინებულ 

ადგილების რაოდენობას ჩარიცხვის დროს უპირატესობა ენიჭება სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე აპლიკანტს, რომელიც პირველად მოიპოვებს პროფესიული სტუდენტის 

სტატუსს. 

18. ამ მუხლის მე-17 პუნქტით განსაზღვრული კრიტერიუმით ფილტრაციის შემთხვევაში თუ 

კონკურსში  მონაწილე სსსმ აპლიკანტთა რაოდენობა აღემატება სსს მქონე პირებისთვის 

გამოცხადებული ადგილების რაოდენობას უპირატესობა მიენიჭებათ ასაკით უმცროს აპლიკანტებს. 

19. ამ მუხლის მე-18  პუქნტით განსაზღვრული კრიტერიუმით ფილტრაციის შემთხვევაში თუ 

კონკურსში  მონაწილე სსსმ აპლიკანტთა რაოდენობა აღემატება სსს მქონე პირებისთვის 

გამოცხადებული ადგილების რაოდენობას უპირატესობა მიენიჭებათ იმ აპლიკანტს, რომლებიც 

არიან მრავალშვილიანი ოჯახიდან. 

20.სარეგიტრაციო განცხადება არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში შეივსება მისი კანონიერი 
წარმომადგენლის მიერ. 
 
21.არასრულწლოვანი პირის პირადი საქმე ასევე უნდა მოიცავდეს არასწრულწლოვნის დაბადების 
მოწმობის ასლს, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლს, მეურვის 
შემთხვევაში კი მეურვეობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. 

22. მსმენელად მიიჩნევა პირი, რომელიც სწავლობს პროფესიული მომზადებისპროგრამაზე, 
პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე ან/და სახელმწიფო ენაში მომზადების პროგრამაზე. 

23. მსმენელს უფლება აქვს, დისკრიმინაციის გარეშე ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობითა 
და საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული ყველა უფლებითა და 
თავისუფლებით. 

 

მუხლი 27. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის უფლებები/მოვალეობები  

 

1.პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს მიიღოს მისი ინტერესების შესაბამისი 

ხარისხიანი განათლება, აქტიურად იყოს ჩართული სასწავლო და პრაქტიკულ საქმიანობაში. 

2.დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის უფლებების/მსმენელს შეზღუდვა, თუ იგი არ 

ემსახურება სასწავლო პროცესის ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტას, მაღალი ხარისხის 

სწავლების, დისციპლინისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ან არ არის მიმართული ამ წესით 

დადგენილი კოლეჯის მიზნებისა და პრინციპების საწინააღმდეგო საქმიანობის აღკვეთისათვის. 

3.კანონმდებლობითა და კოლეჯის შიდასამართლებრივი აქტებით დადგენილი უფლებების გარდა 

კოლეჯის პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი უფლებამოსილია: 

ა) მოსთხოვოს კოლეჯის ადმინისტრაციას კანონმდებლობით, კოლეჯის შიდასამართლებრივი 

აქტებით, პროფესიულ სტუდენტთან/მსმენელთან დადებული ხელშეკრულებითა და 

საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება;  

ბ) ისარგებლოს კოლეჯის სასწავლო და დამხმარე რესურსით, საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და 

სხვა საშუალებებით; 
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გ) მიიღოს კოლეჯის  ადმინისტრაციისგან  ამომწურავი ინფორმაცია თავისიუფლებების, 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და კოლეჯის სხვა რესურსების შესახებ.  

დ) თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი და დასაბუთებული უარი თქვას იმ იდეათა 

გაზიარებაზე, რომელსაც სთავაზობენ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას;  

ე) მონაწილეობა მიიღოს ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში; 

ვ) მიიღოს მონაწილეობა კოლეჯის მიერ განხორციელებული სასწავლო პროცესის შეფასებაში.  

4.პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი ვალდებულია: 

ა) დაიცვას კანონმდებლობის, კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის მარეგულირებელი 

დებულებისა და სხვა შიდა სამართლებრივი აქტების მოთხოვნები; 

ბ) შეასრულოს საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი მოთხოვნები; 

გ) შეასრულოს კოლეჯთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

დ) დაიცვას სხვა პირების უფლებები და კანონიერი ინტერესები;   

ე) სასურველი შედეგის მიღწევის მიზნით არ გამოიყენოს პლაგიატი;   

ვ) გაუფრთხილდეს კოლეჯის ინფრასტრუქტურას;   

ზ) იმოქმედოს იმგვარად, რომ არ შეურაცყოს კოლეჯის პრესტიჟი.  

5. პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს წარადგინოს დამატებითი/არაფორმალური 

აქტივობების ინიციატივა. ინიციატივის წარდგენა ხდება კოლეჯის დირექტორის სახელზე 

განცხადების წარდგენით, რომელიც უნდა შეიცავდეს დამატებითი/არაფორმალური აქტივობების 

დეტალურ აღწერას, მოსალოდნელ შედეგებს, საჭირო რესურსებს და ვადებს. განცხადებას 

განიხილავს სასწავლო ან/და საწარმოო დეპარტამენტი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, 

რომელიც დადებით დასკვნას გასცემს იმ შემთხვევაში თუ ინიციატივა ეხება პროფესიულ, 

შემეცნებით, მსოფმხედველობის, განათლების, ინტელექტუალურ განვითრებას, აქტუალურ 

თემებზე დებატებს. გადაწყვეტილება დამატებითი/არაფორმალური აქტივობების განხორციელების 

შესახებ მიიღება კოლეჯის დირექტორის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემით 

ინიციატივის წარდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში, რომელიც უნდა შეიცავდეს დაგეგმილ 

აქტივობის განხორციელებაზე პასუხისმგებელ პირებს, ვადებს და რესურსებს. 

დამატებითი/არაფორმალური აქტივობების შესახებ უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების 

შემთხვევაში ინიციატორს ეცნობება დასაბუთებული უარი.    

 

მუხლი 28. სტუდენტის/მსმენელის ქცევის წესები და პასუხისმგებლობა  

 

1.პროფესიული სტუდენტები/მსმენელები ვალდებულნი არიან გაუფრთხილდნენ დაწესებულების 

პრესტიჟს, ზუსტად დაიცვან კოლეჯის ტერიტორიაზე ქცევის წესები, აგრეთვე ეთიკის ნორმები 

კოლეჯის პერსონალთან და სხვა სტუდენტებთან/მსმენელებთან ურთიერთობაში.  

2.კოლეჯის ტერიტორიაზე პროფესიულ სტუდენტებს/მსმენელებს ეკრძალებათ:  

ა) თამბაქოს მოწევა კოლეჯის შენობაში;  

ბ) ხმაური და მეცადინეობისათვის ხელის შეშლა, რაც გამოიწვევს პროფესიული 

სტუდენტის/მსმენელის  გაფრთხილებას;  

გ) კოლეჯის შენობის ტერიტორიაზე პოლიტიკური ხასიათის გამოსვლებისა და მიტინგების 

მოწყობა, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას;  

დ) კოლეჯის შენობაში ცეცხლსასროლი ან გაზის იარაღით შესვლა, რაც გამოიწვევს 

გაფრთხილებასა და შესაბამის კანონით განსაზღვრულ პასუხისმგებლობას;  

ე) კოლეჯის ტერიტორიაზე აზარტული თამაშები, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას.  
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ვ) ალკოჰოლური საშუალებების გამოყენება, ანალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ კოლეჯში 

გამოცხადება, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას.  

ზ) ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენება, გავრცელება, რაც გამოიწვევს ადმინისტრაციულ ან 

სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, კანონმდებლობით დადგენილი წესით;  

თ) გამოცდის ჩატარებისა და გამოცდაზე ქცევის წესების დარღვევა, რაც გამოიწვევს 

გაფრთხილებას; კოლეჯში გამოცხადება გარეგნულად მოუწესრიგებელი სახით, არაადეკვატური 

ჩაცმულობით და ჰიგიენის ნორმების დაუცველად, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას;  

ი) აუდიტორიული მეცადინეობის ხელის შეშლა ან ჩაშლა, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას;  

კ) კოლეჯის შენობაში განცხადებების ჩამოხევა ან გაფუჭება, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას;  

ლ)პროფესიული სტუდენტების/მსმენელებისან/და თანამშრომლებისათვის ცრუ ინფორმაციის 

მიწოდება, რომლის მიზანიც იყო აუდიტორიული მეცადინეობის ან გამოცდის ჩაშლა, ან 

გაცდენების საპატიოდ ჩათვლა ან  მისი ოჯახის წევრებთან დაწესებულების თანამშრომლობის 

კონტაქტისათვის ხელის შეშლა, რაც გამოიწვევს გაფრთხილებას;  

მ) კოლეჯის ქონების დაზიანება, დაკარგვა ან დაუბრუნებლობა, რაც გამოიწვევს მიყენებული 

ზიანის  

ანაზღაურების ვალდებულებას და გაფრთხილებას;  

ნ) კოლეჯისათვის საჭირო დოკუმენტაციის უნებართვოდ აღება ან განადგურება, რაც გამოიწვევს 

ამ ქმედების შედეგად დამდგარი ზიანის ანაზღაურებას.  

ო) კოლეჯის ტერიტორიის (შენობისა და ეზოს) დანაგვიანება-დაბინძურება, რაც გამოიწვევს 

დასუფთავების ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულებას და გაფრთხილებას.  

 

მუხლი 29. პროგრამის განმახორციელებელი პირი  

 

1.სასწავლო საქმიანობის სრულყოფილად წარმართვისათვის კოლეჯს ჰყავს მოქმედი 

კანონმდებლობითა და კოლეჯის სასწავლო მიზნებიდან გამომდინარე საჭირო ოდენობის 

პროგრამის განმახორციელებელი პირები;  

2.პროგრამის განმახორციელებელი პირი შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული 

განათლების IV ან V საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელი ან პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი 

პროფესიით მუშაობის გამოცდილება. 

3.IV საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელ პროგრამის განმახორციელებელ პირს უფლება არ 

აქვს,ასწავლოს V საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში. 

4.შესაბამისი პროფესიული სტანდარტით შეიძლება დადგინდეს დამატებითი მოთხოვნები. 

5. პროგრამის განმახორციელებელ პირს უფლება აქვს: 

ა) მონაწილეობა მიიღოს კოლეჯის სასწავლო პროცესის წარმართვაში კოლეჯის სამართლებრივი 

აქტების შესაბამისად; 

ბ) ჩარევის გარეშე განახორციელოს თეორიული და პრაქტიკული სწავლება; 

გ)  პროგრამის ფარგლებში დამოუკიდებლად განსაზღვროს  პროგრამების შინაარსი, სწავლების 

მეთოდები და საშუალებები;   

დ) განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის დებულებით, შინაგანაწესითა და სხვა 

შიდა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული უფლებები. 

6.პროგრამის განმახორციელებელი პირი ვალდებულია: 

ა) დაიცვას ამ დებულებისა და კოლეჯის სამართლებრივი აქტების მოთხოვნები;  

ბ) შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი მოვალეობები; 
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7.პროგრამის განმახორციელებელ პირს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს კოლეჯის 

დირექტორი.  

8.კოლეჯში პროგრამის განმახორციელებელი პირის თანამდებობის დაკავება შესაძლებელია 

კონკურსით ან კოლეჯის დირექტორის გადაწყვეტილებით, რომელიც ფორმდება დირექტორის 

ბრძანებით.  

9.პროგრამის განმახორციელებელი პირი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას:  

ა) განცხადება კოლეჯის დირექტორის სახელზე;  

ბ) cv;  

გ) ორი ცალი ფოტოსურათი 3x4;  

დ) უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV ან V საფეხურის კვალიფიკაციის ან 

შესაბამისი პროფესიით მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის შესაბამისი 

წესით დამოწმებული ასლი.  

ე)პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი. 

10. პროგრამის განმახორციელებელი პირის თანამდებობის დასაკავებლად შემოსული 

საბუთების შემოწმებას, გაანალიზებას და შესაბამისი კანდიდატების შერჩევას ახორციელებს 

სპეციალური კომისია, რომელიც კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით იქმნება. წარმოდგენილი 

საბუთების ანალიზის საფუძველზე კომისია შეარჩევს პროგრამის განმახორციელებელი პირის 

თანამდებობის დასაკავებელ შესაბამის კანდიდატებს და დასამტკიცებლად წარუდგენს კოლეჯის 

დირექტორს, რომელიც მათ დანიშნავს ბრძანებით და გაფორმდება შესაბამისი შრომის 

ხელშეკრულება.  

 

მუხლი 30. პროგრამის განმახორციელებელი პირის თანამდებობიდან განთავისუფლება  

 

1. პროგრამის განმახორციელებელი პირის თანამდებობიდან განთავისუფლების საფუძველია:  

ა) პირადი განცხადება;   

ბ) ვადიანი ხელშეკრულების ვადის გასვლა; 

გ) შინაგანაწესისა და წესების სისტემატური დარღვევა; 

დ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა; 

ე) კანონმდებლობით განსაზღრული სხვა შემთხვევები. 

2. პროგრამის განმახორციელებელი პირის გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება 

შესაძლებელია გასაჩივრდეს სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

მუხლი 31. პროგრამის განმახორციელებელ პირთან სამართლებრივი ურთიერთობა 

 

1. პროგრამის განმახორციელებელ პირთან სამართლებრივი ურთიერთობა                                                                  

რეგულირდება მათთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე. 

2. პროგრამის განმახორციელებელი პირის სამუშაო დატვირთვა და სამუშაო პერიოდი 

განისაზღვრება ინდივიდუალურად, რომელიც შეესაბამება შესაბამის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო/პროფესოიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამასა და 

საქართველოს შრომის კოდექსს.  
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მუხლი 32. პროგრამის განმახორციელებელ პერსონალის მოვალეობა  

 

1. მოდულის განმახორციელებელი პირი/პროფესიული განათლების მასწავლებელი მოდულის 

განხორციელების დაწყებამდე  ადგენს  კალენდარულ გეგმას თითოეული პროფესიული 

მოდულისათვის.  

2. მოდულის განმახრციელებელმა პირმა/პროფესიული განათლების მასწავლებელმა შეფასების 

ინსტრუმენტი  შეფასებამდე სასწავლო პროცესის მენეჯერთან უნდა წარმოადგინოს 

ელექტრონულად  კოლეჯის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული ფორმით.  

3. შეფასების პრინციპებია:  

ა) ვალიდურობა - გამოყენებული შეფასების ინსტრუმენტი უნდა იყოს შესაფასებელი სწავლის 

შედეგის რელევანტური და იძლეოდეს სწავლის შედეგის ყველა კრიტერიუმის შეფასების 

შესაძლებლობას;  

ბ) სანდო - განხორციელებული შეფასების შედეგები გამყარებული უნდა იყოს სათანადო 

მტკიცებულებებით;  

გ) გამჭვირვალე - შეფასების პროცესის და დადასტურების პირობების და  მოთხოვნების,  ასევე 

შეფასების შესახებ სხვა საჭირო ინფორმაცია წინასწარ უნდა იყოს ცნობილი ყველა შესაფასებელი 

პირისათვის.  

დ) სამართლიანი - შეფასების პროცესი ორგანიზებული უნდა იყოს იმგვარად, რომ ის საშუალებას 

აძლევს შესაფასებელ პირს დაადასტუროს მიღწეული სწავლის შედეგები (მათ შორის შეფასების 

დრო, შეფასების გარემო, გამოყენებული მასალები, აღჭურვილობა და სხვა პირობები), 

შეფასებისას ყველა ერთნაირ პირობებში უნდა იყოს ჩაყენებული.  

ე) ობიექტური - ყველა შესაფასებელი პირი ერთნაირი შესრულების (შედეგების) 

პირობებშიერთნაირად უნდა იყოს შეფასებული.  

 

მუხლი33. პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის  მტკიცებულებების და უწყისების შენახვა  

 

1. მოდულის მიმდინარეობის განმავლობაში პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის  

დადასტურებული სწავლის შედეგების მტკიცებულებები ინახება მოდულის განმახორციელებელ 

პირთან.   

2.მოდულის დასრულების შემდეგ აღნიშნული მტკიცებულებები ჩაბარდება სასწავლო პროცესის 

მენეჯერს  და შეინახება უწყისის გაფორმებიდან 3 წლის განმავლობაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ, 

ერთი კვირის განმავლობაში,  ნებისმიერი მტკიცებულება შეიძლება გაიტანოს პროფესიულმა 

სტუდენტმა/მსმენელის  მომართვის საფუძველზე; შემდეგ მტკიცებულებების განადგურება 

ნებადართულია.  

3. საბოლოო შეფასების უწყისები ივსება მოდულის დასრულებისთანავე ან სწავლის შედეგების 

განმეორებით დადასტურების შემდეგ (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში), მოდულის 

განმახორციელებელი პირის მიერ და ბარდება სასწავლო პროცესის მენეჯერს; პროგრამის 

დასრულების შემდეგ უწყისები გადაეცემა შესაბამის თანამშრომელს დაარქივების მიზნით;  

 

მუხლი 34.გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები  

1.წინამდებარე წესებს ბრძანებით ამტკიცებს კოლეჯის დირექტორი.  

2.წინამდებარე წესებში ცვლილებების განხორციელება შესაძლებელია დირექტორის ბრძანებით.  

 



1

*00006494*

№ 00006494
29/10/2021

 „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების შესახებ“
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 01 ივლისის N63 ბრძანებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ
 

       შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მიერ ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის დენტალური საქმის ასისტირების (სტომატოლოგის ასისტენტი)  დამატების გამო
საჭიროა ცვლილება შევიდეს კოლეჯის მარეგულირებელ დებულებაში.
      შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის წესდების და კოლეჯის იურისტის   2021 წლის 29
ოქტომბრის N 6489 სამსახურეობრივი ბარათის შესაბამისად,
 
                                          ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :
 
1. „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების
შესახებ“ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 01 ივლისის N63
ბრძანებაში შევიდეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული დებულების 26-ე მუხლს
დაემატოს შემდეგი შინაარსის 24-ე პუნქტი:
„24. სწავლის უფლების მოპოვება საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
ხდება კოლეჯის მიერ განსაზღვრული შერჩევის წესის შესაბამისად“.
2. ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
 

კერძო კოლეჯების ასოციაცია
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შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
დირექტორი
სუხიშვილი რუსუდან
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*00007266*

№ 00007266
19/11/2021

 „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების შესახებ“
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 01 ივლისის N63 ბრძანებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ
 
 

       შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის IT რისკების პრევენციის მიზნით მიზანშეწონილია IT
მენეჯერის ფუნქციების შეცვლა. დებულებაში გაწერილი ფუნქციების ნაწილი მიზანშეწონილია
ჰქონდეს ადამიანური რესურსების მენეჯერს.
      შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის წესდების შესაბამისად,
 

                                          ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :
 
1. „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების
შესახებ“ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 01 ივლისის N63
ბრძანებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„2. პერსონალის მართვის მენეჯერის ფუნქციები:
ა) კოლეჯის მისიასა და მიზნებთან შესაბამისობაში მყოფი ორგანიზაციული სტრუქტურების
ფორმირების უზრუნველყოფა;
ბ) ფუნქციამოვალეობების გადანაწილება თანამშრომლებს და პერსონალს შორის;
გ) მაღალი კვალიფიკაციის კადრების მოზიდვა და შერჩევა;
დ) კოლეჯის ყველა თანამშრომლის (ადმინისტრაციული, პროგრამის განმახორციელებელი
პერსონალი, დამხმარე პერსონალი) პირადი საქმეების წარმოება, ხელშეკრულების ფორმების
მომზადება და სათანადო წესით შენახვა/დაცვა;
ე)    საჭიროებისამებრ კოლეჯის პერსონალის   შრომის წიგნაკების შევსება;
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ვ) კოლეჯის პერსონალის მიერ შრომის კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების
უზრუნველყოფა და კონტროლი;
ზ) სამუშაოთა აღწერილობების მომზადება, მათი სამსახურებრივი მოვალეობებისა და
სამუშაოს შესრულების შეფასების კრიტერიუმების დადგენა;
თ) ახალი თანამშრომლების სამუშაო გარემოსთან ინტეგრაციის უზრუნველყოფა;
ი) პერსონალის მივლინების შესახებ შესაბამისი ბრძანების პროექტის შემუშავება და შესაბამის
სამივლინებო ფურცელზე მოსამსახურის გასვლის დადასტურება;
კ) კოლეჯის ვებ გვერდზე ინფორმაციის ტექნიკურად განთავსება;
ლ) კოლეჯის ელექტრონული ფოსტის სერვერის გამართული მუშაობა და მასში ახალი
მომხმარებლების რეგისტრაცია;
მ) კოლეჯის ოფიციალური ვებ-გვერდის მუდმივი ოპერატიული განახლება;
ნ) კოლეჯის ინტერნეტ დომენის შექმნა და დომენური სახელების სერვერის გამართული
ფუნქციონირება;
ო) ერთიან ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება;
პ) პასუხისმგებელია ანკეტა-კითხვარის შევსებაზე“.
ბ) ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„2. IT მენეჯერის ფუნქციებია:
ა) კოლეჯის კომპიუტერული ქსელის დაგეგმარება, გამართვა და ოპტიმალური
ფუნქციონირება;
ბ) საინფორმაციო ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შექმნა-განვითარება.
გ) კოლეჯში მომხმარებლებისთვის კომპიუტერული სერვისების მიწოდება და სარგებლობის
უზრუნველყოფა დადგენილი წესით.
დ) კოლეჯის კომპიუტერული ტექნიკისათვის სტანდარტული პროგრამული უზრუნველყოფის
ინსტალაცია, პროგრამული დარღვევების აღმოფხვრა, ვირუსებისაგან გაწმენდა.
ე) კომპიუტერული ტექნიკის მოდერნიზაცია და რემონტი;
ვ) პრეზენტაციებისათვის შესაბამისი აპარატურისა და ელექტრონული მასალის მომზადებაში
პროფესიული განათლების მასწავლებლების ასისტირება;
ზ) ვიდეოკონფერენეციებისათვის ქსელური მხარდაჭერის კონფიგურირება და შესაბამისი
აპარატურის მომზადება და გამართული ფუნქციონირება;
თ) კოლეჯის ავტორიზაციისათვის კომპიუტერული ტექნიკის ინვენტარიზაციის პროცესში
მონაწილეობის მიღება;
ი)   საინფორმაციო ტექნოლოგიების IT რისკების შეფასება და მართვა;
კ) IT ვირუსისგან დამცავი სისტემის შემოწმება;
ლ) კოლეჯის ინტერტეტით (მათ შორის უკაბელო ინტერნეტი) უზრუნველყოფის პრევენცია;
მ) IP მისამართების კონფიგურაცია“.
 
2. ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

კერძო კოლეჯების ასოციაცია
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
დირექტორი
სუხიშვილი რუსუდან
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1.  

*00004013*

№ 00004013
24/05/2022

 „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების შესახებ“
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 01 ივლისის N63 ბრძანებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ
    

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის წესდების შესაბამისად,
 

                                          ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :
 
1. „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების
შესახებ“ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 01 ივლისის N63
ბრძანებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებულ დებულებას დაემატოს
შემდეგი შინაარსის მე-9  მუხლი:1

„  მუხლი 9 . სასწავლო პროცესის სპეციალისტი1

 

სასწავლო პროცესის სპეციალისტი ახორციელებს კოლეჯში სასწავლო პროცესის
ტექნიკურ დახმარებას.

   2. სასწავლო პროცესის სპეციალისტის ფუნქციებია:
ა) ორგანიზებას უწევს პროფესიულ სტუდენტს კოლეჯის შენობაში გადაადგილებისას;
ბ) სასწავლო პროცესის მენეჯერის დავალებით ათავსებს მეცადინეობის ცხრილს
საინფორმაციო დაფაზე და სოციალურ ქსელში დაინტერესებული პირებისთვის გაზიარების
მიზნით;
გ) პროფესიული განათლების მასწავლებლის ყოველდღიური აღრიცხვის ჟურნალის წარმოება
და ანგარიშგება სასწავლო პროცესის მენეჯერთან;
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დ) სასწავლო პროცესის მენეჯერის დავალებით ახორციელებს გაკვეთილის დაწყებისა და
დამთავრების კონტროლს ზარის მეშვეობით;
ე) სასწავლო პროცესის მენეჯერის დავალებით ახორციელებს პროფესიული სტუდენტებისა და
პროფესიული განათლების მასწავლებლების საგაკვეთილო სივრცეში ყოფნის კონტროლს;
ვ) ახდენს პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის შეფასების მტკიცებულებების შეგროვებას;
ზ) სასწავლო პროცესის მენეჯერის დავალებით ახდენს სასწავლო გარემოში საჭირო
ინვენტარისა და მასალა ნედლეულის აღრიცხვას;
თ) ხარისხის მეჯეჯერის დავალებით ახორციელებს ტექნიკურ უზრუნველყოფას კვლევებისა
და გამოკითხვების პროცესში“.
 
2. ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

კერძო კოლეჯების ასოციაცია
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
დირექტორი
სუხიშვილი რუსუდან
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*00004189*

№ 00004189
31/05/2022

„შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების შესახებ“
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 01 ივლისის N63 ბრძანებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ
    

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის წესდების შესაბამისად,
 
                                          ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :
 
1. „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების
შესახებ“ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 01 ივლისის N63
ბრძანებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებულ დებულებას დაემატოს
შემდეგი შინაარსის 22 -ე მუხლი:1

„  მუხლი 221. პრაქტიკის ინსტრუქტორი
1.          პრაქტიკის ინსტრუქტორი კოლეჯსა და პრაქტიკის ობიექტს შორის გაფორმებული
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, გამოთქვამს წერილობით თანხმობას ამა თუ იმ
მოდულის/მოდულების პრაქტიკული ნაწილის განხორციელების თაობაზე.
2. პრაქტიკის ინსტრუქტორი მოვალეობებია:
ა) პრაქტიკის დაწყებამდე, ერთობლივად პროფესიული განათლების
მასწავლებელთან/პროგრამის შესაბამის ხელმძღვანელთან ერთად ადგენენ პრაქტიკის
განხორციელების კალენდარულ    გეგმას რომელიც  წარმოადგენს მოკლე აღწერას პრაქტიკის 
პროგრამისა და განხორციელების შესახებ. კალენდარული გეგმა ისე უნდა შედგეს, რომ
უზრუნველყოფილი იყოს მოდულის შედეგებისა და კრიტერიუმების მოთხოვნები.
ბ) პრაქტიკის განმავლობაში აცნობს პროფესიულ სტუდენტს/ებს პრაქტიკის ორგანიზაციის
სტრუქტურას, ორგანიზაციის შინაგანაწსს,შრომითი ურთიერთობების მოწყობის ასპექტებს,
სამუშაო გარემოს, პროფესიულ სპეციფიკას, შრომისა და სანიტარული უსაფრთხოების
ძირითად ნორმები,
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გ) გააცნოს ეთიკის ნორმები პროფესიულ სტუდენტებს;
დ) განახორციელოს ინსტრუქტაჟი პრაქტიკის ობიექტზე ქცევის წესებისა და უსაფრთხოების
ნორმების შესახებ;
ე) ახდენს სტუდენტთა რეგულარული ზედამხედველობას;
ვ) უწევს პროფესიულ სტუდენტს/ებს საჭიროებისამებრ კონსულტაციას;
ზ) გააცნოს პროფესიულ სტუდენტს/ებს პრაქტიკული კომპონენტის გავლისთვის საჭირო
პირობები და
უზრუნველყოს პრაქტიკის პერიოდში შესასრულებული ამოცანების განმარტება;
თ) დღიურის წარმოების შემთხვევაში, ყოველკვირეულად შეამოწმოს სტუდენტის მიერ
წარმოებული დღიური პრაქტიკული კომპონენტის მიმდინარეობის შესახებ;
ი) მოდულის შესაბამისად პრაქტიკის ინსტრუქტორი შეფასების ინსტრუმენტის საფუძველზე
აფასებს პროფესიული სტუდენტს/ებს დადგენილი შეფასების კრიტერიუმებით“.
 
2. ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

კერძო კოლეჯების ასოციაცია
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
დირექტორი
სუხიშვილი რუსუდან
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*00004243*

№ 00004243
01/06/2022

„შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების შესახებ“
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 01 ივლისის N63 ბრძანებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ
    

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის წესდების შესაბამისად,
 
                                          ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :
 
1. „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების
შესახებ“ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 01 ივლისის N63
ბრძანებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული დებულების 22 -ე1

მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„  მუხლი 221. პრაქტიკის ინსტრუქტორი
1.          პრაქტიკის ინსტრუქტორი კოლეჯსა და პრაქტიკის ობიექტს შორის გაფორმებული
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, გამოთქვამს წერილობით თანხმობას ამა თუ იმ
მოდულის/მოდულების პრაქტიკული ნაწილის განხორციელების თაობაზე.
2. პრაქტიკის ინსტრუქტორი მოვალეობებია:
ა) პრაქტიკის დაწყებამდე, პროფესიული განათლების მასწავლებელთან/პროგრამის შესაბამის
ხელმძღვანელთან ერთად ადგენს პრაქტიკის განხორციელების კალენდარულ    გეგმას,
რომელიც  წარმოადგენს მოკლე აღწერას პრაქტიკის პროგრამისა და განხორციელების შესახებ. 
კალენდარული გეგმა ისე უნდა შედგეს, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მოდულის შედეგებისა
და კრიტერიუმების მოთხოვნები.
ბ) პრაქტიკის განმავლობაში აცნობს პროფესიულ სტუდენტს/ებს პრაქტიკის ორგანიზაციის
სტრუქტურას, ორგანიზაციის შინაგანაწესს, შრომითი ურთიერთობების მოწყობის ასპექტებს,
სამუშაო გარემოს, პროფესიულ სპეციფიკას, შრომისა და სანიტარული უსაფრთხოების
ძირითად ნორმებს.
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გ) აცნობს  ეთიკის ნორმებს პროფესიულ სტუდენტებს;
დ) ახორციელებს ინსტრუქტაჟს პრაქტიკის ობიექტზე ქცევის წესებისა და უსაფრთხოების
ნორმების შესახებ;
ე) ახდენს პროფესიულ სტუდენტთა რეგულარულ ზედამხედველობას;
ვ) უწევს პროფესიულ სტუდენტს/ებს საჭიროებისამებრ კონსულტაციას;
ზ) აცნობს პროფესიულ სტუდენტს/ებს პრაქტიკული კომპონენტის გავლისთვის საჭირო
პირობებს და უზრუნველყობს პრაქტიკის პერიოდში შესასრულებული ამოცანების
განმარტებას;
თ) დღიურის წარმოების შემთხვევაში, ყოველკვირეულად ამოწმებს  პროფესიული სტუდენტის
მიერ წარმოებულ დღიურს პრაქტიკული კომპონენტის მიმდინარეობის შესახებ;
ი) მოდულის შესაბამისად ,,შემსრულებელი“ შეფასების ინსტრუმენტის საფუძველზე აფასებს
პროფესიული სტუდენტს/ებს დადგენილი შეფასების კრიტერიუმებით;
კ) აგროვებს შეფასების მტკიცებულებებს  და ახდენს სასწავლო პროცესის მენეჯერთან
ანგარიშგებას“.
 
2. ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

კერძო კოლეჯების ასოციაცია
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
დირექტორი
სუხიშვილი რუსუდან
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*00004883*

№ 00004883
28/06/2022

„შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების შესახებ“
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 01 ივლისის N63 ბრძანებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ
    

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის წესდების შესაბამისად,
 
                                          ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :
 
1. „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების
შესახებ“ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 01 ივლისის N63
ბრძანებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-8
მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის "მ" ქვეპუნქტი:
"მ) კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის პრაქტიკის ობიექტების
მოძიება, მოლაპარაკების წარმოება, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების,
ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების გაფორმებისას ობიექტთან სისტემატიური კომუნიკაცია
და პრაქტიკის ობიექტებთან დადებული მემორანდუმების და ხელშეკრულებების ვადების
კონტროლი“.
 
2. ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

კერძო კოლეჯების ასოციაცია
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შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
დირექტორი
სუხიშვილი რუსუდან


