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სტრატეგიული მიზანი N1. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება-გაუმჯობესება 
 

ამოცანა 
  შესრულების 

ინდიკატორი 
ანგარიში 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1.1 . სასწავლო და დამხმარე 

ფართის შესაბამისობაში მოყვანა 

მოდულურ პროფესიულ 

პროგრამების მოთხოვნათა 

გათვალისწინებით 

X X X X X X X 
ფოტო მასალა 

 

პანდემიის პირობების 

გათვალისწინებით 

შესაბამოსობაში მოვიდა სასწავლო   

ფართი. სასწავლო ინვენტარი  

განთავსდა 

პროგრამების მოთხოვნათა 

გათვალისწინებითა და იმ 

სტანდარტის გათვალისწინებით 

რაც გულისხმობდა დისტანციის 

დაცვას. შესაბამისობაში მოვიდა 

დამხმარე ფართი სადაც 

განთავსდა ხელის 

სადენზინფექციო საშუალებები. 

კოლეჯმა გაიარა უსაფრთხოების 

ნორმების ყველა რეგულაცია 

1.2 კაბინეტ - 

ლაბორატორიების (მათ 

 შორის კომპიტერული 

ლაბორატორიის) და 

ბიბლიოთეკის ინვენტარის  

სრულყოფა  

X X X X X X X არ შესრულდა 

აღნიშნული აქტივობა შპს 

საზოგადიებრივი კოლეჯი ამაგის 

მიერ დაგეგმილი იყო აგვისტო, 

სექტემბერი, ოქტომბრის თვეში 

თუმცა, პანდემიის 

ხელისშემშლელი ფაქტორების 

გამო გადაინაცვლა  2021  წელს. 

1.3 ბიბლიოთეკის წიგნადი 

ფონდის განახლება 
X X X X X X X იხილეთ დანართი1 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი 

ამაგის საბიბლიოთეკო ფონდი 

განახლდა  7 წიგნით და 

გაგრძელდება სამომავლო 

1.4 სანიტარულ-ჰიგიენური 

წერტილების,ხანძარსაწინააღმდე

გო სისტემის და პირველადი 

სამედიცინო დახმარების 

გადამოწმება- სრულყოფა 

X X X X X X X 

21.საგადახ.დავალ.N1876 

22,05,20 საგადახ. 

დავ.N1877, 

27, 05, 20 საგადახ. 

დავ.N1879 

04,06,20 

საგადახ.დავ.N1896 

17,06,20 

საგადახ.დავ.N1898 

04,09,20 საგადას. 

პანდემიის პირობების 

გათვალისწინებით  

განსაკუთრებული ყურადღება 

მიექცა სანიტარულ-ჰიგიენური 

ნორმების დაცვას. კერძო 

კოლეჯების ასოციაციასთან 

თანამშრომლობით შემუშავდა და 

დამტკიცდა დასუფთავების 

გრაფიკის ცხრილი. გადამოწმდა 

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა, 

მოეწყო რეგულაციების 



დავN2046 

10,09,20 

საგადახ.დავ.N2053 

24,09,20 საგად. 

დავ.N2070 

20,11,20 საგად.დავ. 

N2171 

14,12,20 

საგადასხ.დავ.N2226 

16,02,20 საგადასხ. 

დავ.N2230 

 

მოთხოვნებიდან გამომდინარე 

საკარანტინო ოთახი რომელიც 

აღიჭურვა სათანადო მასალა-

ნედლეულით. 

 

1,5 ინვენტარის 

განახლება/შეკეთება მისი 

ფიზიკური და მორალური 

ცვეთის გათვალისწინებით; 

ადაპტირებული გარემოს 

განვითარება 

X X X X X X X არ შესრუკდა 

აღნიშნული აქტივობა შპს 

საზოგადიებრივი კოლეჯი ამაგის 

მიერ დაგეგმილი იყო 

აგვისტო,სექტემბერი,ოქტომბრის 

თვეში თუმცა , პანდემიის 

ხელისშემშლელი ფაქტორების 

გამო გადაინაცვლა  2021  წელს. 

1.6 გათბობის სისტემის 

გადამოწმება-სრულყოფა 
X X X X X X X შესრულებული სამუშაო 

მოხდა გადამოწმება გათბობის 

სისტემის უსაფრთხოების 

თანამშრომლის მიერ. და 

გაგრძელდება სამომავლოდ. 

 

 

 

 

 

სტრატეგიული მიზანი N2. პროფესიული საგანმანათლებლო, სასერტიფიკატო და მომზადება-გადამზადების  პროგრამები 
 

ამოცანა 
  

შესრულების ინდიკატორი ანგარიში 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2.1ფარმაცია (სააფთიაქო)და 

საექთნო განათლების  

მოდულური პროგრამების   

ზღვრული რაოდენობის 

გაზრდა 

X             

შპს - კოლეჯი 

„ამაგისთვის“ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე „ფარმაცია 

(სააფთიაქო)“ პროფესიულ 

სტუდენტთა ადგილების 

2020 წელს კოლეჯის 2019 წლის 

კვლევის შედეგად განხორციელდა  

მოდულური პროგრამის ფარგლებში 

პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული 

ოდენობის გაზრდა. 

განათლების ხარისხის განვითარების 



ზღვრული რაოდენობის 

გაზრდის შესახებ 
13/06/2020 

MES 7 20 00464697 
 

შპს - კოლეჯი 

„ამაგისთვის“ „საექთნო 

განათლების“ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სტუდენტთა 

ადგილების ზღვრული 

რაოდენობის გაზრდის 

შესახებ 
13/06/2020 

MES 5 20 00464695 

ეროვნული ცენტრის მიერ საკითხი 

დადებითად გადაწყდა 

 

2020 წელს კოლეჯის 2019 წლის 

კვლევის შედეგად განხორციელდა  

მოდულური პროგრამის ფარგლებში 

პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული 

ოდენობის გაზრდა. 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ საკითხი 

დადებითად გადაწყდა 

2.3პროფესიულ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამებში ზოგადი 

განათლების კომპონენტის 

ინტეგრირება; 

  X   

        

  

2.3პროფესიული მომზადების 

პროგრამისა და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამის 

შემუშავება 

  X   

        

  

2.4პროგრამების შესაბამისად 

მასწავლებლების 

შერჩევა/ხელშეკრულებების 

განახლება 

X X X X X X X 

1.06.02.2020 ბრძა N06 

2.  06.02.2020 ბრძ N02 

3. 

16.07.2020  ბრძN00000487 

4. 02.10.2020 ბრძ 

N00001900 

5.05.10.2020 ბრძ 

00001956 

6.05.10.2020 ბრძ 

00001958 

7.02.10.2020 ბრძ 

00001899 

8.16.02.2020 ბრძ 

N00003589 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების მდგრადობის გაზრდის 

მიზნით მიღებული იქნა 8 

პროფესიული განათლების  

მასწავლებელი და გაფორმდა მათთან 

შესაბამისი ხელშეკრულებები 



2.5შრომის ბაზრისა და 

საზოგადოების მოთხოვნების 

გათვალისწინებით ახალი 

მოდულური, მოკლე 

ციკლის,გადამზადების და/ან 

სასერტიფიკატო პროგრამების 

შემუშავება და დანერგვა 

X X X X X X X 

დირექტორის ბრძანება 66 

20.01.07 

დირექტორის ბრძანება 65 

2020.01.07 

დირექტორის ბრძანება 36 

2020.13.05 
 

თანამედროვე შრომის ბაზრისა და 

საზოგადოებრივ  მოთხოვნათა 

პირობების გათვალისწინებით 

კოლეჯი ამაგისა და განათლების 

განვითარების და დასაქმების 

ცენტრის თანამშრომლობით 

კოლეჯის ბაზაზე განხორციელდა 

სასერტიფიკატო პროგრამა 

მოკლევადიანი, პროფესიული 

ტრენინგ-კურსი  ; მედდის კურსი , 

ვეტ.ტექნიკოსის ტრენინგის-

პროგრამა .განხორციელდა 

წარმატებით რამაც   ხელი შეუწყო  

ტრენინგის კურსის 

მონაწილეთათვის წარმატებით 

დასაქმებას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სტრატეგიული მიზანი N3.  ხარისხის უზრუნველყოფა 
  

ამოცანა 
  შესრულების 

ინდიკატორი 
ანგარიში 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

3.1 სწავლების ინოვაციური 

მეთოდების დანერგვის 

ხელშეწყობა, რაც 

უზრუნველყოფს სასწავლო 

პროცესში სტუდენტის აქტიურ 

ჩართვას, ინოვაციური 

აზროვნების წახალისებას, 

საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიების ეფექტურ 

გამოყენებას და შეფასების 

ობიექტური, სამართლიანი 

და გამჭვირვალე 

პროცედურების დანერგვას  X X X X X X X 

დირექტორის ბრძანება 

№ 0000339927/11/2020 

დირექტორის ბრძანება 

№ 0000362721/12/2020 

№ 0000340327/11/2020 

შპს საზოგადოებრივი 

კოლეჯი ამაგში 

სწავლების 

ონლაინ/დისტანციურ 

რეჟიმში 

განხორციელების შესახებ 
27/11/2020 

№ 00003399 

პროფესიული განათლების 

განვითარების 

დეპარტამენტის 

ინიციატივით 

განხორციელდა   

დარგობრივი მოდულების 

გადამუშავება  

პროფესიული პროგრამებისა 

მოდულების კომპონენტები 

რომელთა სწავლება 

შესაძლებელია 

ონლაინ/დისტანციურ 

ფორმატში.ონლაინ 

სწავლების პირობებში 

შეიცვალა სასწავლო გეგმები 

და მოერგო ონლაინ 

სასწავლო გარემოს. 

პრაქტიკულმა კურსმა 

გადაინაცვლა. სასწავლო 

პროცესმა გადაინაცვლა 

zoomის პლათფორმაზე. 

მოხდა პროფესიული 

მასწავლებლების 

გადამზადება რაც 

გაგრძელდება სამომავლოდ. 

3.2.სასწავლო პრაქტიკის 

ობიექტების  ჩართვა 

პროფესიულ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების პრაქტიკული 

კომპონენტის განხორციელების 

კუთხით 
X X X X X X X შესრულდა 

კოლეჯი აფართოვებს 

პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან 

ურთიერთთანამშრომლობის  

არეალს. გაფორმდა 

ხელშეკრულება წამყვან 

ფარმაცევტულ სააფთიაქო 

ქსელთან სს გეფასთან, 

სამომავლოდ 

ფარმაცია(სააფთიაქო) 

პროფესიული პროგრამის 

პროფესიული 

სტუდენტებისათვის 

პრაქტიკული კურსის 



განხორციელების მიზნით. 

მემორანდუმი და 

ხელშეკრულებები  დაიდო  

შპს აღმოსავლეთ 

საქართველოს ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ცენტრთან 

და თბილისის 

ფსიქიატრიულ 

კლინიკასთან. 
 

3.3. პროფესიული 

სტუდენტების,  პოტენციური 

დამსაქმებლების, 

კურსდამთავრებულების 

გამოკითხვების ჩატარება 

X X X X X X X 
გამოკითვა google form 

2020წ 

პროფესიულ სტუდენტების 

კმაყოფილების კვლევის 

ანგარიში განხორციელდა 

2020 წლის 1.იანვარშს  და 2 

ნოემბერს. 

3.4. ჩატარებული 

გამოკითხვების შედეგების 

გაანალიზება -შეფასება და 

შესაბამისი ცვლილებების 

განხორციელება  

X X X X X X X 

განთავსებულია ვებ-

გვერძე 

:შპსსაზოგადოებრივიკო

ლეჯიამაგისპროფესიულ

სტუდენტთაკმაყოფილებ

ისკვლევისანგარიში 

(2020) 

პროფესიულ სტუდენტების 

კმაყოფილების კვლევის 

ანგარიში განხორციელდა 

2020 წლის 1.იანვარშს  და 2 

ნოემბერს. 

3.5.პროფესიული მოდულური 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების პერიოდული 

განახლება სტანდარტებთან 

შესაბამისობაში მოყვანის 

მიზნით 

X X X X X X X 

1. დირექტორის ბრძანება 

N52 18.06.2020; 

2. დირექტორის ბრძანება 

N59 30.06.2020; 

3. დირექტორის ბრძანება 

N63 01.07.2020 

4. დირექტორის ბრძანება 

N64 01.07.2020 

5. დირექტორის ბრძანება 

N17 13.03.2020 

6. დირექტორის ბრძანება 

N28 15.04.2020 

7. დირექტორის ბრძანება 

N29 15.04.2020 

8. დირექტორის ბრძანება 

N9 20.02.2020 

9. დირექტორის ბრძანება 

N31  20.04.2020 

და სხვა 

განხორციელდა შპს 

საზოგადოებრივი კოლეჯი 

ამაგის  სამართლებრივი 

დოკუმენტაციის 

გადამუშავება  

სტანდარტთან შესაბამისად. 

შედგა სამუშაო ჯგუფი, 

სამუშაო ჯგუფის მიერ 

შემუშავდა 

კითხვარები.ხარისხის 

მექანიზმის დახვეწა 

განვითარების მიზნით. 
 

http://amagi.edu.ge/tinyImage/report.pdf
http://amagi.edu.ge/tinyImage/report.pdf
http://amagi.edu.ge/tinyImage/report.pdf
http://amagi.edu.ge/tinyImage/report.pdf
http://amagi.edu.ge/tinyImage/report.pdf


3.6 მილევადი საგნობრივი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების პერიოდული 

გადასინჯვა  სტანდარტით 

განსაზღვრულ სწავლის 

შედეგებზე 

ორიენტირებულობის 

თვალსაზრისით 

X X X         

დირექტორის ბრძანება 

№ 0000339927/11/2020 

დირექტორის ბრძანება 

№ 0000362721/12/2020 

№ 0000340327/11/2020 

შპს საზოგადოებრივი 

კოლეჯი ამაგში 

სწავლების 

ონლაინ/დისტანციურ 

რეჟიმში 

განხორციელების შესახებ 
27/11/2020 

№ 00003399 

პროფესიული განათლების 

განვითარების 

დეპარტამენტის 

ინიციატივით 

განხორციელდა   

დარგობრივი მოდულების 

გადამუშავება  პროფესიული 

პროგრამებისა მოდულების 

კომპონენტები რომელთა 

სწავლება შესაძლებელია 

ონლაინ/დისტანციურ 

ფორმატში.ონლაინ 

სწავლების პირობებში 

შეიცვალა სასწავლო გეგმები 

და მოერგო ონლაინ 

სასწავლო გარემოს. 

პრაქტიკულმა კურსმა 

გადაინაცვლა 

3.5. პროფესიული 

მასწავლებლების გადამზადება-

პროფესიულ განვითარებაზე 

ზრუნვა  

X X X X X X X 

შეხვედრის სქრინები: 

2020,14.12 

2020.04.12 

2020.27.11 

2020.21.11 

2020.18.11 

2020.16.11 

202014.11 

2020.13.11 

2020.06.11 

2020.04.11 

2020.30.10 

2020.27.10 

2020.28.10 

2020.21.10 

2020.20.10 

2020.31.08 

პროფესიულ მასწავლებლებს 

უწყვეტ რეჟიმში 

უტარდებოდათ ტრენინგები 

სადაც ეცნობოდნენ  

კალენდარული გეგმების 

შემუშავებას, შეფასების 

ინსტრუმენტების 

შემუშავებას ასევე სწავლის  

მექანიზმებს  და მიდგომებს 

 3.6 პერსონალის კმაყოფილების 

კვლევის განხორციელება 
X X X X X X X 

შპს საზოგადოებრივი 

კოლეჯი 

ამაგის  პერსონალის    სა

ჭიროებათა კვლევა 

03.07. 2020 დან 

10.07.2020 მდე. 

სამსახურეობრივი 

ბარათი N00000591 

23.07.202 

ჩატარდა პერსონალის 

კმაყოფილების კვლევა და 

შედეგების საფუძველზე 

მოხდა შესაბამისი რეაგირება 

როგორიცაა გასვლითი 

ექსკურსიის მოწყობა და 

შრომითი ანაზღაურების   

გაზრდა . 

 

 



 

 

 

სტრატეგიული მიზანი N4.  პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირება და მათი მხარდამჭერი ღონისძიებების გატარება 

 

ამოცანა 
  შესრულების 

ინდიკატორი 
ანგარიში 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

4.1 პროფესიული სტუდენტებისათვის 

კულტურული, სპორტული, გასართობი 

და შემეცნებითი ხასიათის 

ღონისძიებათა ორგანიზება 

X X X X X X X არ შესრულდა 

არსეებული 

ეპიდვითარებიდან 

გამომდინარე სპორტული 

ღონისძიება არ ჩატარებულა 

4.2.მედიკოსთა კლუბის შექმნა  და 

ფუნქციონირება 
X X X X X X X 

შეხვედრის სქრინი 

 

შედგა შეხვედრა ონლაი 

ფორმატში განიხილებოდა 

ახალი covid 19 პანდემია 

შეხვედრას წარუძღვა შპს 

გორმედის მთავარი 

ექთანი,პროფესიული 

განათლების მასწავლებელი 

ხათუნა მიქელაძე 

4.3. პოტენციურ დამსაქმებლებთან  

პროფესიული სტუდენტების 

შეხვედრის ორგანიზება მათი შემდგომი 

დასაქმების მიზნით 

X X X X X X X 

ფოტო სურათები 

 

 

 
 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი 

ამაგში განხორციელდა 

ვეტერინარიის პროფესიული 

სტუდენტებისათვის 

დამსაქმებელთან შეხვედრა . 

ასევე პროფესიული 

პროგრამის 

ფარმაცია(სააფთიაქო ) 

პროფესიული 

სტუდენებისათვის მოეწყო 

ონლაინ შეხვედრა გოფარმის 

წარმომადგენელთამ, 

რომელმაც გააცნო პირველი 

კატეგორიის სააფთიაქო 

ქსელის მუშაობის მიდგომები. 



4,4საერთაშორისო დამსაქმებლებთან 

ურთიერთობის დამყარება 
X X X X X X X 

ვერ შესრულდა  

პანდემიისგან გამოწვეული 

სასწავლო პროცესის 

შეჩერებების გამო. 

4.5. სტუდენტთა პროფესიული და 

ინტელექტუალური შესაძლებლობების 

განვითარების ხელშემწყობი 

ღონისძიებების  განხორციელება, 

როგორიცაა მათი ჩართულობის 

უზრუნველყოფა კონფერენციებში, 

პროფესიონალთა მიერ ორგანიზებულ 

ღონისძიებებში   და სხვა. 

X X X X X X X 
შეხვედრის ფოტო 

მასალა 

2020 წლის 6 ივლისს და 

 2020 წლის 5 ოქტომბერს 

ჩატარდა შეხვედრა პროგრამის  

ხელმძღვანელების 

თანამონაწილეობით მოხდა 

იურისტისა და პროფესიულ 

სტუდენტებბთან 

საინფორმაციო შეხვედრა, 

სადაც პროფესიულ 

სტუდენტებს განემარტათ 

საკუთარი უფლებები 

2020წლის 28 ივლის ფერმერ 

გივი აბალაკის ფერმაში  

ვიზიტი ცხოველთა 

ვიზუალური შემოწმება . 

16 ნოემბერი შპს 

გორი(მეფრინველეობის 

ფაბრიკაში)ვიზიტი 

ფრინველის ვიზუალური 

შემოწმება და საფრინველეს 

სანიტარულ ჰიგიენური 

პირობების გაცნობა  

4.5. სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე პროფესიული 

სტუდენტებისათვის ადაპტირებული 

გარემოს  გაუმჯობესება/ 

უზრუნველყოფა 

X X X X X X X 
შერულებული 

სამუშაო. 

შშმ და სსსმ პირებისთვის 

კომფორტული 

გადაადგილებისა და 

სასწავლო პირობების 

გაუმჯობესებისთვის 

შემოსასვლელი 

დერეფნები აღჭურვილია 

პანდუსებით 

არსებობს ყველა სტანდარტის 

დაცვით სველი 

წერტილი და ლიფტი. 

4.6    სასწავლო განრიგის (ცხრილი) 

ხელმისაწვდომობა, სასწავლო 

გეგმებთან თანხვედრა, 

მეცადინეობის განრიგის დაცვა, 

სასწავლო პროცესის 

მიმდინარეობის კონტროლი 

X X X X X X X 

სასწავლო 

ცხრილები 

განთავსებული 

დახურულ 

ჯგუფებში და 

საინფორმაციო 

დაფაზე.სასწავლო 

პროცესის 

ანგარიში 

სასწავლო ცხრილი 

განთავსებულია 

საინფორმაციო დაფაზე და 

აგრეთვე სოც-ქსელებში 

კოლეჯის მიერ შექმნილ 

დახურულ ჯგუფებში, 

რომელიც თანხვედრაშია 

სასწავლო გეგმებთან.ხდება 

მეცადინეობის განრიგის დაცვა 

, ყველა ცვლილება გონივრულ 



ვადაში ხელმისავდომია 

პროფესიული 

სტუდენტებისთვის და 

პროფესიული 

მასწავლებლებისთვის. ყოველ 

დღე მიმდინარეობს სასწავლო 

პროცესის კონტროლი, 

როგორც აუდიტორიებში 

აგრეთვე ეპიდვითარებიდან 

გამომდინარე ონლაინ 

მეცადინეობის დროს. 

 

 

სტრატეგიული მიზანი N5. საორგანიზაციო პროცედურები 
 

ამოცანა 
  

შესრულების ინდიკატორი ანგარიში 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

5.1 ღია კარის დღეების 

ორგანიზება,  პროფორიენტაციის 

ღონისძიებების მოწყობა, 

ვიზიტების განხორციელება 

ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში  

X X X X X X X შეხვედრის ფოტო მასალა 

2020 წლის 6 ივლისს და 

 2020 წლის 5 ოქტომბერს ჩატარდა 

შეხვედრა პროგრამის  

ხელმძღვანელების 

თანამონაწილეობით მოხდა 

იურისტისა და პროფესიულ 

სტუდენტებბთან საინფორმაციო 

შეხვედრა, სადაც პროფესიულ 

სტუდენტებს განემარტათ საკუთარი 

უფლებები. 

5.2.კურსდამთავრებულთა და 

სტუდენტთა ჩართვა 

დაწესებულების ცნობადობის 

ამაღლების ღონისძიებებში   

X X X X X X X 

არსებული ფოტო მასალა. 

არსებული 

კურსდამთავრებულთა ბაზა 

შეიქმნა კურსდამთავრებულთა ბაზა 

რომელიც 

უზრუნველყოფს,კონტაქტის ყველა 

კურსდამთავრებულთან. 

კურსდამთავრებულები ჩართულები 

არიან ღონისძიებებში 

დამამთავრებელ კლასებში 

პროფორიენტაციის ამაღლების 

მიზნით. გორის მეცხრე საჯარო 

სკოლაში კურსდამთავრებულმა 

მარიამ მიქელაძე შეხვდა 

მოსწავლეებს და ესაუბრა როგორც 

ფარაცევტის თანაშემწის უფლება 

მოვალეობაზე ასევე კოლეჯის 



შესახებ. 

5.3.ორგანიზაციული 

სტრუქტურის დახვეწის 

ღონისძიებების გატარება 

X X X X X X X 

"შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი 

ამაგის  საშტატო  ნუსხის  დამტ

კიცების შესახებ "შპს 

საზოგადოებრივი  კოლეჯი 

ამაგის  დირექტორის 2018 

წლის  09 ოქტომბრის N43 

ბრძანებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 05.08.2020 

ბრძ N00000781 

2020 წელს დამტკიცებული 

პროფესიული სტანდარტის 

გაანალიზების შედეგად გამოიკვეთა 

საჭიროება პროგრამის 

განვითარებისა და 

ხელმძღვანელების გაძლიერების 

კუთხით მათი უფლება 

მოვალეობების გაზრდა . 

განხორციელდა საშტატო ნუსხის 

განახლება .და პროგრამის 

ხელმძღვანელების დანიშვნა 

5.4  კვლევის დაგეგმვა-ორგანიზება X X X X X X X 
განთავსებული ვებ გვერძე 

amagi.edu.ge 

 მოდულის შეფასებას და 

სასწავლო რესურსების 

შეფასება 

 პროგრამის 

განმახორციელებელი 

პირის/პროფესიული 

განათლების მასწავლებლის 

შეფასება 

 კოლეჯის ეფექტური 

საქმიანობის შეფასება 

 კურსდამთავრებულების და 

პარტნიორი 

ორგანიზაციების 

გამოკითხვა 

 კურსდამთავრებულთა 

თეორიული და 

პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების კვლევა 

5.5ავტორიზაციის განაცხადის 

წარდგენა  სსიპ-განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნულ 

ცენტრში 

        X     
  

5.6. პროგრამების დამატების 

განაცხადის წარდგენა სსიპ-

განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრში         

X     
  



 5,7 მოდულურ პროფესიულ 

პროგრამების შესაბამისად 

სასწავლო ინვენარისა და 

მატერიალურ ტექნიკური მასალის 

გათვალისწინებით  სტუდენტთა 

ზღვრული რაოდენობის დადგენა 

X X X X 

  

    

პროფესიულ სტუდენტთა 

ზღვრული რაოდენობის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგია  

დირექტორის ბრძანება N 17 

2020 წლის 13 მარტი 

პროფესიულ სტუდენტთა 

ზღვრული რაოდენობის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგია  
 

5.8 შიდა ნორმატიული 

რეგულაციების განახლება და ახალ 

სტანდარტებთან შესაბამისობაში 

მოყვანა 

X X X X X X X 

1. დირექტორის ბრძანება 

N52 18.06.2020; 

2. დირექტორის ბრძანება 

N59 30.06.2020; 

3. დირექტორის ბრძანება 

N63 01.07.2020 

4. დირექტორის ბრძანება 

N64 01.07.2020 

5. დირექტორის ბრძანება 

N17 13.03.2020 

6. დირექტორის ბრძანება 

N28 15.04.2020 

7. დირექტორის ბრძანება 

N29 15.04.2020 

8. დირექტორის ბრძანება 

N9 20.02.2020 

9. დირექტორის ბრძანება 

N31  20.04.2020 

10. და სხვა 

განხორციელდა კოლეჯის 

სამართლებრივი დოკუმენტაციის 

გადამუშავება თანამშრომლებთან 

ერთად ახალ სტანდარტთან 

შესაბამისობაში. 

 


