
1

*00003429*

№ 00003429
23/07/2021

„შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ შპს
საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 24 თებერვლის N00000618

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
     კოლეჯის ხარისხის მენეჯერმა 2021 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგისა
და ინფორმაციის შეგროვების შედეგად თანამშრომლებისგან მიღებული ანგარიშების
საფუძველზე წარმოადგინა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2021 წლის ერთწლიანი
სამოქმედო გეგმა, რომელიც განხილულ იქნა შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის მიერ და მოხდა
კოლეჯის ბიუჯეტთან შესაბამისობის დადგენა. აღნიშნულის გამო კოლეჯის 2021 წლის
სამოქმედო გეგმა საჭიროებს ახალი რედაქციით დამტკიცებას.
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის წესდების და კოლეჯის დირექტორის მოადგილის 2021 წლის 22 ივლისის
N3408 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე
 
                                                                ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 
 
  1. „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 24 თებერვლის N00000618
ბრძანებაში შევიდეს ცვლილება და შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2021 წლის
სამოქმედო გეგმა დამტკიცდეს ცვლილებებით თანდართული დანართის სახით.
2. ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

კერძო კოლეჯების ასოციაცია
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შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
დირექტორი
სუხიშვილი რუსუდან



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

სასწავლო აუდიტორიების კეთილმოწყობა 

x x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

კაბინეტ -
ლაბორატორიების  (მათ
 შორის  კომპიტერული ლაბორატორიის) 
და ბიბლიოთეკის ინვენტარის  სრულყოფა 

x x x x x x x x x x x x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზის 

განახლება-
გაუმჯობესება

სასწავლო და 
დამხმარე ფართის 
შესაბამისობაში 
მოყვანა მოდულურ 
პროფესიულ 
პროგრამების 
მოთხოვნათა 
გათვალისწინებით

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი  ამაგის  ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

მიზანი ამოცანა აქტივობა
თვეები შესრულების 

ინდიკატორი



პროგრამების განხორციელების 
მიზნებისთვის მასალა-ნედლეულის შეძენა

x x x x x x x x x x x x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის განახლება

x x x x x x x x x x x x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

კომპიუტერული
ბაზის, ტექნიკის,
ქსელის და ტექნიკური
საშუალებების გაუმჯობესება მიმდინარე
საჭიროებების
გათვალისწინებით

x x x x x x x x x x x x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა



ინვენტარიზაცია

x x x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პროფესიული სტუდენტათვათვის 
თავისუფალი სივრცის მოწყობა 

x x x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

გათბობის სისტემის გადამოწმება-
სრულყოფა

X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

სტრატეგიული დაგეგმარების, 
მონიტორინგისა და შეფასების 
მეთოდოლოგიის შესაბამისად სამოქმედო 
გეგმის გადახედვა მონიტორინგი

X X ანგარიში

მონიტორინგის უკუკავშირი 
დაიტერესებულ პირთათვის 

X x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

ამოცანა
თვეები

აქტივობა

შვიდწლიანი, 
ციკლური 
სტრატეგიული 
განვითარებისა და 
ერთწლიანი 
სამოქმედო გეგმების 
კონტროლი

მიზანი

პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულების 
სტრატეგიული 
განვითარება

შესრულების 
ინდიკატორი



მონიტორინგის შედეგების ანგარიში

X x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

სამოქმედო გეგმის  ცვლილების 
განხორციელება და შემუშავება

X x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

დაიტერესებულ პირთათვის გაზიარება ვებ-
გვერზე განთავსება

X x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

საგანმანათლებლო პროგრამისათვის 
პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრულ 
ოდენობის განსაზღვრავა  შესაბამისი 
მეთოდოლოგიის მიხედვით X X X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

საგანმანათლებლო 
პროგრამები

შესრულების 
ინდიკატორი

მიზანი ამოცანა

აქტივობა

თვეები

საგანმანათლებლო 
პროგრამის დაგეგმვა , 
შემუშავება,შეფასება 
და განვითარება 



მონიტორინგი პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამების :  
მოდულები, სასწავლო გეგმა მოდულების 
წინაპირობების და პროფესიულ 
სტუდენტთა კვირეული დატვირთვის 
გათვალისწინებით

X X X X X X X X X X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პროფესიული სტუდენტების 
კმაყოფილების კვლევა

X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

კურსდამთავრებულების გამოკითხვების 
ჩატარება 

X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

მატერიალური რესურსის საჭიროების 
მონიტორინგი 

X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

საგანმანათლებლო პროგრამების  
შეფასების კვლევა

X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

დამსაქმებელთა კვლევა

X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

 პროფესიული განათლების 
მასწავლებლების  გამოკითხვა

X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა



პროგრამის მდრადობის მიზნით 
ფინანსური უზრუნველყოფის 
მონიტორინგი X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პროგრამების შესაბამისად 
მასწავლებლების 
შერჩევა/ხელშეკრულებების განახლება X X X X X X X X X X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პროფესიული პროგრამა ფარმაცია 
(სააფთიაქო) ვერიფიკაცია

x x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამა ვეტერინარია ვერიფიკაცია

x x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამა საექთნო განათლება ვერიფიკაცია

x x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

ელექტრონული შეფასების სისტემის 
დანერგვა და განვითარება

x x x x x x x x x x x x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

შრომის ბაზრისა და საზოგადოების 
მოთხოვნების გათვალისწინებით ახალი 
მოდულური, გადამზადების და/ან 
სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავება 
და დანერგვა

X X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

მიზანი ამოცანა

აქტივობა

თვეები შესრულების 
ინდიკატორი



ხარისხის 
უზრუნველყოფა

 სასწავლო განრიგის (ცხრილი)
ხელმისაწვდომობა

X X X X X X X X X X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

სასწავლო
გეგმებთან თანხვედრა,
მეცადინეობის განრიგის დაცვა,
სასწავლო პროცესის
მიმდინარეობის კონტროლი

X X X X X X X X X X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

სასწავლო მიზნებისათვის ონლაინ 
სწავლების ორგანიზების მიზნით 
პროგრამა zoom ის  სასწავლო 
მიზნებისათვის გამოყენება

X X X X X X X X X X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პრაქტიკის კომპონენტის 
განმახორციელებელ პარტნიორთა 
არეალის გაფართოება X X X X X X X X X X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

სანიტარული/უსაფრთხო 
სასწავლო/სამუშაო გარემოშზე ზრუნვა 

X X X X X X X X X X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

მედიკოსთა კლუბის შექმნა და
ფუნქციონირება 

X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პრაქტიკის განმახორციელებელ პირთა  
წარმომადგენლებთან  შეხვედრა და მათგან 
პროფესისათან დაკავშირებული 
სიახლეების გაზიარება და პრაქტიკული 
კურსის განხორციელების შედეგების 
უკუკავშირის მიღება

X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

სასწავლო პროცესის 
ორგანიზება



სასწავლო 
მონაცემების/ინფორმაციის/მტკიცებულებე
ბის სათანადო აღრიცხვა და შენახვას X X X X X X X X X X X X

შეფასების 
ინსტრუმენტები

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ვებ-გვერდზე პერიოდული ინფორმიციის 
განახლება და   პროფესიული 
სტუდენტების ინფორმირების მიწოდება.

X X X X X X X X X X X X

ვებ-გვერდზე 
განთავსებული 
ინფორმაციადა 

სოციალურ 
ქსელში შექმნილი 

ჯგუფებში
 პროფესიული სტუდენტებისათვის 
საინფორმაციო შეხვედრა იურისტთან   
მათი უფლებებსა და კანონიერი 
ინტერესების დაცვის მექანიზმების  
იცნობდის მიზნით.

x x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

მედიკოსთა კლუბის შეხვედრა ექთნის 
დღესთან დაკავშირებით

x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

 პირველადი გადაუდებელი დახმარების 
აღმოჩენის მიზნით პროფესიული  
სტუდენტთა ინფორმირება პასუხისმგებელ 
პირთან შეხვედრა

x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პოტენციურ დამსაქმებლებთან  
პროფესიული სტუდენტების შეხვედრის 
ორგანიზება მათი შემდგომი დასაქმების 
მიზნით

X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პროფესიული 
სტუდენტები და მათი 
მხარდაჭერის 
ღონისძიებები

პროფესიულ 
სტუდენტზე 
ორიენტირება

მიზანი

აქტივობა

თვეები
ამოცანა

შესრულების 
ინდიკატორი



სსსმ პირების საჭიროებებისა  და 
მოთხოვნილებების შესაბამისად 
ინდივიდუალურ საჭიროებებზე ზრუნვა X X X X X X X X X X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

კურსდამთავრებულზე ზრუნვა მათი 
დასაქმების პერსპექტივები

X X X X X X X X X X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

ღია კარის დღეების ორგანიზება,  
პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების გაცნობა, ჩარიცხვის წესის 
გაცნობა

X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

 საბიბლიოთეკო რესურსებისა  და მათი 
სარგებლობის წესების გაცნობა 

X
ჩატარებული 
ღონისძიებები

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

პერსონალისა და 
პროფესიული 
განათლების 
მასწავლებელთა 
განვითარება

კოლეჯის განვითარებისა და მდგრადობის 
მიზნით შესაბამისი კვალიფიკაციის 
კადრების მოზიდვა  X X X X X X X X X X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

ახალი პროფესიული განათლების 
მასწავლებეთა  გადამზადებაზე  ზრუნვა 
და  სამუშაო გარემოსთან  ინტეგრირება X X X X X X X X X X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პროფესიული განათლების 
მასწავლებლების გადამზადება- 
კომპიუტერული პროგრამებში X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

ადამიანური 
რესურსები 

კარიერული წინსვლა 

მიზანი ამოცანა

აქტივობა

თვეები შესრულების 
ინდიკატორი



 პერსონალის კმაყოფილების
კვლევის განხორციელება და ანალიზი

X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პერსონალის საქმიანობის შეფასება და 
პროფესიული განვითარების საჭიროებათა 
კვლევის ანგარიში X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პროფესიული განათლების 
მასწავლებელთა ტრენინგი შეფასების 
ინსტრუმენტების შემუშავების 
გასაუმჯობესებლად

X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პროფესიული განათლების 
მასწავლებელთა  ტრენინგი სსმ და შშმ 
პირთა სასწავლო გარემო და მიდგომები x x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

პერსონალის გადამზადება პროცესისათვის 
ელექტრონული საქმისწარმოების 
განვითარებისთვის x x

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა

 სწავლების ინოვაციური მეთოდების
დანერგვის ხელშეწყობა, რაც
უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესში 
პროფესიული
სტუდენტის აქტიურ ჩართვას,
ინოვაციური აზროვნების წახალისებას,
საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების
ეფექტურ გამოყენებას  ტრენინგების 
ორგანიზება

X X X X X X X X X X X X

დამადასტურებელ
ი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი 
მდგომარეობა



დირექტორი

ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებუ

ლი პირი 
ბუღალტერი 

სასწავლო 
პროცესის 
მენეჯერი 

უსაფრთხოების 
სპეციალისტი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი 
კატეგორია - სარემონტო 

სამუშაოები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 

ანგარიშში

დირექტორი

კოლეჯში 
არსებულ გარემო 
მონიტორინგის 

ჯგუფი პროგრამის 
ხელმძღვანელები

სასწავლო პროცესის 
მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი 
კატეგორიები - 

მცირეფასიანი საოფისე 
ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების/დემონტაჟ
ის ხარჯი; ოფისისათვის 

საჭირო საგნებისა და 
მასალების შეძენის 

ხარჯი; საოფისე 
ტექნიკის, ინვენტარის, 
მანქანა-დანადგარების 

მოვლა-შენახვის, ექსპლუ-
ატაციისა და მიმდინარე 

რემონტის ხარჯი.

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

შენიშვნა

გეგმა (2021 წ.)

პასუხისმგებე
ლი  პირი

შემსრულებელი თანამონაწილე                                           რესურსი



დირექტორი

კოლეჯში 
არსებულ გარემო 
მონიტორინგის 

ჯგუფი პროგრამის 
ხელმძღვანელები

სასწავლო პროცესის 
მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი 
კატეგორიები - მოდულის 

განხორციელებისთვის 
საჭირო მასალების 
ხარჯი; მოდულის 

განხორციელებისთვის 
საჭირო ინვენტარის 

ხარჯი.

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორი
პროგრამის 

ხელმძღვანელები
ბიბლიოთეკარი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი 
კატეგორია - 

ნორმატიული აქტების, 
საცნობარო, სპეც. 

ლიტერატურა, ჟურნალ-
გაზეთების შეძენა და 

ყველა სახის 
საგამომცემლო -სასტამბო      

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორი IT მენეჯერი
ხელშეკრულების 

საფუძველზე 
მომსახურე პირი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი 
კატეგორიები - ოფისის 

ხარჯი, (ინტერნეტი, 
საიტი); საოფისე 

ტექნიკის,  ინვენტარის, 
მანქანა-დანადგარების 

მოვლა-შენახვის, ექსპლუ-
ატაციისა და მიმდინარე 

რემონტის ხარჯი.

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში



ფინანსური 
მენეჯერი

საინვენტარიზაციო 
 კომისია

პასუხისმგებელი 
პირები

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორი
სასწავლო 
პროცესის 
მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორი
უსაფრთხოების 

სპეციალისტი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი 
კატეგორია - საოფისე 

ტექნიკის, ინვენტარის, 
მანქანა-დანადგარების 

მოვლა-შენახვის, ექსპლუ-
ატაციისა და მიმდინარე 

რემონტის ხარჯი

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

ხარისხის 
მენეჯერი

 სამუშაო ჯგუფი
კოლეჯის 

პარტნიორი 
ორგანიზაციები

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

ხარისხის 
მენეჯერი 

თანამშრომლები

 მოდულის 
განმახორციელებელი 

 
პირები,პროფესიული 

 
სტუდენტებიპრაქტიკ

ის 
განმახორციელებელი 

 წარმომადგენლები

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

შენიშვნა
პასუხისმგებე

ლი  პირი
შემსრულებელი თანამონაწილე                                           რესურსი 



ხარისხის 
მენეჯერი 

თანამშრომლები

 მოდულის 
განმახორციელებელი 

 
პირები,პროფესიული 

 სტუდენტები, 
პრაქტიკის 

განმახორციელებელი 
 წარმომადგენლები

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები
მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

ხარისხის 
მენეჯერი 

თანამშრომლები

მოდულის 
განმახორციელებელი 

 
პირები,პროფესიული 

 სტუდენტები, 
პრაქტიკის 

განმახორციელებელი 
 წარმომადგენლები

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

ხარისხის 
მენეჯერი 

PR მენეჯერი IT მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორი
ხარისხის 
მენეჯერი 

პროგრამის 
ხელმძღვანელები,პერ

სონალის მართვის 
მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

შენიშვნა
პასუხისმგებე

ლი  პირი
შემსრულებელი თანამონაწილე                                           

სხვა ჩართული 
მხარეები (გარდა 
დაწესებულებისა)



ხარისხის 
მენეჯერი 

პროგრამის 
ხელმძრვანელები, 

სასწავლო 
პროცესის 
მენეჯერი

მოდულის 
განმახორციელებელი 

 პირები

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის 
მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის 
მენეჯერი

პროფორიენტაციისა 
და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის 
მენეჯერი

სასწავლო პროცესის 
მენეჯერი კოლეჯში 

არსებულ გარემო 
მონიტორინგის 

ჯგუფი, პროგრამის 
ხელმძღვანელები

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის 
მენეჯერი

სასწავლო პროცესის 
მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის 
მენეჯერი

პროფორიენტაციისა 
და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის 
მენეჯერი

სასწავლო პროცესის 
მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში



დირექტორი
ფინანსური 
მენეჯერი

პროგრამის 
ხელმძღვანელები

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

პერსონალის 
მართვის 
მენეჯერი 

კომისია
იურისტი, იურისტის 

თანაშემწე

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

ხარისხის 
მენეჯერი

პროგრამის 
ხელმძღავნელი

დარგის 
სპეციალისტი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

ხარისხის 
მენეჯერი

პროგრამის 
ხელმძღავნელი

დარგის 
სპეციალისტი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

ხარისხის 
მენეჯერი

პროგრამის 
ხელმძღვანელი

დარგის 
სპეციალისტი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

ხარისხის 
მენეჯერი

პროგრამის 
ხელმძღვანელი

სასწავლო პროცესის 
მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორი 
ხარისხის 
მენეჯერი 

პროგრამის 
ხელმძღვანელები, 

დარგის 
სპეციალისტი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

შენიშვნა
პასუხისმგებე

ლი  პირი
შემსრულებელი თანამონაწილე                                           რესურსი



ხარისხის 
მენეჯერი

სასწავლო 
პროცესის 
მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

ხარისხის 
მენეჯერი

სასწავლო 
პროცესის 
მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

ხარისხის 
მენეჯერი

IT მენეჯერი, 
პროგრამის 

განმახორციელებლ
ები 

სასწავლო პროცესის 
მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორი
ხარისხის 
მენეჯერი

პროგრამის 
ხელმძღვანელი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორი
უასფრთხოების 

სპეციალისტი
დამლაგებელი 

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

სასწავლო 
პროცესის 
მენეჯერი

პროგრამის 
ხელმძღვანელი

პროფესიული 
მასწავლებლები

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

ხარისხის 
მენეჯერი

პროფორიენტაციის
ა და კარიერის 

დაგეგმვის 
მენეჯერი

პროგრამის 
ხელმძღვანელები

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები
მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში



დირექტორი
სასწავლო 
პროცესის 
მენეჯერი

საქმისწარმოების 
მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 
ანგარიშში

დირექტორი PR მენეჯერი IT მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 

ანგარიშში

დირექტორის 
მოადგილე

იურისტი
სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 

ანგარიშში

დირექტორის 
მოადგილე

პროფორიენტაციის
ა და კარიერის 

დაგეგმვის 
მენეჯერი

საექთნო განათლების 
პროგრამის 

ხელმძღვანელი

შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის 2021 

წლის   ბიუჯეტი, 
კატეგორია - ოფისის 

ხარჯები

მტკიცებულებები 
წარმოდგენილია 

ანგარიშში

დირექტორის 
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