
1

*00000800*

№ 00000800
08/02/2022

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
 

      შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის წესდების და კოლეჯის დირექტორის მოადგილის
2022 წლის 08 თებერვლის N764 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე,
 

                                                                ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 
  1. დამტკიცდეს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის სამოქმედო გეგმა
თანადართული დანართის შესაბამისად.
 
   2. ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

კერძო კოლეჯების ასოციაცია
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
დირექტორი
სუხიშვილი რუსუდან



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

x x x

საბიბლიოთეკო და სასწავლო რესურსის 
მონიტორინგი და სრულყოფა

x x x x x x

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

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

უსაფრთხოების სისტემაზე ზრუნვა და 
გათბობის სისტემის გადამოწმება-
სრულყოფა

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

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

მონიტორინგის უკუკავშირი 
დაიტერესებულ პირთათვის X X

მონიტორინგის შედეგების ანგარიში

X X

ინფრასტრუქტურის და 
საინფორმაციო 

რესურსების 
განვითარება

პროფესიულ 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების 
მოთხოვნათა 
გათვალისწინებით 
მატერიალური ბაზის 
შეფასება და 
განვითარება

მიზანი ამოცანა აქტივობა
თვეები

ამოცანა
თვეები

აქტივობა

შვიდწლიანი, 
ციკლური 
სტრატეგიული 
განვითარებისა და 
ერთწლიანი 
სამოქმედო გეგმების 
კონტროლი

მიზანი

პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულების 
სტრატეგიული 
განვითარება



 ცვლილების განხორციელება და 
შემუშავება X X

დაიტერესებულ პირთათვის გაზიარება ვებ-
გვერზე განთავსება

X X

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  საგანმანათლებლო პროგრამების 
განხორციელებისა და განვითარების 
მიმართულებით  შიდა ხარისხის  
მექანიზმის  გაუმჯობესება დახვეწა

X X X

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

პროფესიული სტუდენტების 
კმაყოფილების კვლევა

X X

კურსდამთავრებულების გამოკითხვების 
ჩატარება X X

მატერიალური რესურსის საჭიროების 
მონიტორინგი X X

საგანმანათლებლო პროგრამების  შეფასების 
კვლევა

X X

საგანმანათლებლო 
პროგრამები

მიზანი ამოცანა

აქტივობა

 

საგანმანათლებლო 
პროგრამის დაგეგმვა , 
შემუშავება,შეფასება 
და განვითარება 



დამსაქმებელთა კვლევა

X X

 პროფესიული განათლების 
მასწავლებლების  გამოკითხვა X X

პროგრამის მდრადობის მიზნით 
ფინანსური უზრუნველყოფის 
მონიტორინგი

X X

პროფესიული პროგრამა ფარმაცია 
(სააფთიაქო) ვერიფიკაცია x x

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 
ვეტერინარია ვერიფიკაცია x x

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  
დენტალური საქმის 
ასისტირენა(სტომატოლოგის ასისტენტი) 
ვერიფიკაციაპროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 
საექთნო განათლება ვერიფიკაცია

x x

ელექტრონული შეფასების სისტემის 
განვითარება  , შექმნილი მეილების 
გამოყენებით პროფესიული სტუდენტების 
ინფორმირება 

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

შრომის ბაზრისა და საზოგადოების 
მოთხოვნების გათვალისწინებით 
პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების ,მომზადება/ გადამზადების  
სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავება 

X X X X

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

მიზანი ამოცანა

აქტივობა

თვეები



ხარისხის 
უზრუნველყოფა

 სასწავლო განრიგის (ცხრილი)
ხელმისაწვდომობა X X X X X X X X X X X X

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

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

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

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

X X

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
   პროფესიული სტუდენტების 
ინფორმირების მიწოდება ვებ-გვერდისა და 
მეილების საშუალებით X X X X X X X X X X X X

 პროფესიული სტუდენტებისათვის 
საინფორმაციო შეხვედრა იურისტთან  
რათა იცნობდნენ და იყენებენ მათ 
უფლებებსა და კანონიერი ინტერესების 

x

თვითმართველობის ღონისძიება ექთნის 
დღესთან დაკავშირებით თემა  ჯანსაღი
ცხოვრების წესის

x

თვითმართველობის ღონისძიება 
ფარმაცევტთა საერთაშორისო დღესთან 
დაკავშირებით თემა 

x

სასწავლო პროცესის 
ორგანიზება

პროფესიული 
სტუდენტები და მათი 
მხარდაჭერის 
ღონისძიებები

პროფესიულ 
სტუდენტზე 
ორიენტირება

მიზანი

აქტივობა

თვეები
ამოცანა



თვითმართველობის ღონისძიება  
ცხოველთა დაცვის დღესთან  
დაკავშირებით

x

შემეცნებითი ექსკურსია
x x

თვითმართველობის ღონისძიება  
საახალწლო ღონისძიება x

 პირველადი გადაუდებელი დახმარების 
აღმოჩენის მიზნით პროფესიული  
სტუდენტთა ინფორმირება პასუხისმგებელ 
პირთან შეხვედრა

x

პოტენციურ დამსაქმებლებთან  
პროფესიული სტუდენტების შეხვედრის 
ორგანიზება მათი შემდგომი დასაქმების 

X X X X X X

სსსმ და სშშმ პირების საჭიროებებისა  და 
მოთხოვნილებების შესაბამისად 
ინდივიდუალურ საჭიროებებზე ზრუნვა

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

 საბიბლიოთეკო რესურსებისა  და მათი 
სარგებლობის წესების გაცნობა X

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
პერსონალისა და 
პროფესიული 
განათლების 
მასწავლებელთა 

კოლეჯის განვითარებისა და მდგრადობის 
მიზნით შესაბამისი კვალიფიკაციის 
კადრების მოზიდვა  

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

 პროფესიული განათლების მასწავლებეთა  
გადამზადებაზე ზრუნვა, როგორც 
სასწავლო პროცესისათვის  ინოვაციური 
მეთოდების
დანერგვის კუთხით ასევე დარგის 

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

\

მიზანი ამოცანა

აქტივობა

თვეები



პროფესიული განათლების 
მასწავლებლების გადამზადება- 
კომპიუტერული უნარების 
გაუმჯობესებაზე ზრუნვა  
საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების
ეფექტურ გამოყენება

X X X

 პერსონალის კმაყოფილების
კვლევის განხორციელება და ანალიზი

X X

პერსონალის საქმიანობის შეფასება და 
პროფესიული განვითარების საჭიროებათა 
კვლევის ანგარიში

X

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

x x

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

სკოლის მოსწავლეებისათვის კოლეჯის 
პროფესიული საგანმანათლებლო  
პროგრამების გაცნობა 

X X X X X X

კურსდამთავრებულზე ზრუნვა მათი 
დასაქმების პერსპექტივები X X X X X X X X X X X X

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

X X

პროფესიული პროგრამების რეკლამირება 
ვებ გვერდის,სოციალური 
ქსელების,ჩატარებული ღონისძიებების 
საშუალებით

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

მიზანი ამოცანა აქტივობა

თვეები

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა და, 

კარიერული 
განვითარება

პროფორი
ენტაციის
ღონისძიე

ბების
განხორცი

ელება



ჩატარებულია ინვენტარიზაცია; განახლებულია სასწავლო 
გარემო;

ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელი

საინვენტარიზაციო 
კომისია

მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად 
განახლებულია სასწავლო რესურსი; 

ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელი

ხარისხის მენეჯერი
ბიბლიოთეკარი პროგრამის ხელმძღვანელები 

დირექტორის მიერ ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი

 ინფორმაციული ტექნოლოგიები ხელმისაწვდომია; მათი
ადმინისტრირების ხარისხით პროფესიული სტუდენტისა 

და პერსონალის კმაყოფილება 90%-ია;

ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელი

IT მენეჯერი მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი

უსაფრთხოების წესების დაცვა უზრუნველყოფილია;
უსაფრთხოების წესების დაცვის მიზნით საინფორმაციო

ღონისძიებები ჩატარებულია;

ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელი

უსაფრთხოების 
სპეციალისტი

ბუღალტერი

სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების
შესრულების მონიტორინგის შედეგებში და წლიურ
ანგარიშში ასახულია სამოქმედო გეგმის შესაბამისად
 შესრულებული მიმართულებები;

ხარისხის მენეჯერი  სამუშაო ჯგუფი კოლეჯის პარტნიორი ორგანიზაციები

უკუკავშირი მონიტორინგის შედეგებზე 
განხორციელებულია; ხარისხის მენეჯერი თანამშრომლები

 მოდულის განმახორციელებელი პირები,პროფესიული 
სტუდენტები,ადმინისტრაცია პრაქტიკის 
განმახორციელებელი წარმომადგენლები

სამსახურების ყოველწლიურ ანგარიშებში,
ასევე, მონიტორინგის შედეგებში ასახულია სამოქმედო 
გეგმის შესაბამისად მიღწეული შედეგები, დასახულია 
გასაუმჯობესებელი მიმართულებები;

ხარისხის მენეჯერი თანამშრომლები

 მოდულის განმახორციელებელი პირები,პროფესიული 
სტუდენტები,ადმინისტრაცია პრაქტიკის 
განმახორციელებელი წარმომადგენლები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯის   ამაგი   ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა (2022  წ.) სასწავლო წელი

ინდიკატორი
პასუხისმგებელი  

პირი
შემსრულებელი თანამონაწილე                                           

პასუხისმგებელი  
პირი

შემსრულებელი თანამონაწილე                                           ინდიკატორი



სამოქმედო გეგმაში ცვლილება განხორციელებულია 
სტრატეგიული დაგეგმარების, მონიტორინგისა და შეფასები 
მეთოდოლოგიის შესაბამისად;

ხარისხის მენეჯერი თანამშრომლები

 მოდულის განმახორციელებელი პირები,პროფესიული 
სტუდენტები,ადმინისტრაცია პრაქტიკის 
განმახორციელებელი წარმომადგენლები

სამოქმედო გეგმა/მისი შესრულების ანგარიში კოლეჯის 
ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია

ხარისხის მენეჯერი 
PR,პროფორიენტაციის

ა და კარიერის 
დაგეგმვის მენეჯერი

პერსონალის მართვის მენეჯერი

ხარისხის მექანიზმები განვითარებულია; 
დამადასტურებელი დოკუმენტი -

ფაქტობრივი მდგომარეობა
დირექტორი ხარისხის მენეჯერი 

პროგრამის ხელმძღვანელები, IT მენეჯერი,პერსონალის 
მართვის მენეჯერი

უკუკავშირი, მონიტორინგის შედეგებზე განხორ 
ციელებულია;

დამადასტურებელი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი მდგომარეობა

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის მენეჯერი მოდულის განმახორციელებელი პირები

 კმაყოფილია პროფესიულ სტუდენტთა დაახლოებით 80%;   
დამადასტურებელი დოკუმენტი -

ფაქტობრივი მდგომარეობა

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის მენეჯერი 

პროგრამის ხელმძღვანელები,პროფესიული სტუდენტები

კმაყოფილია კურსდმათავრებულთა  80%;  
დამადასტურებელი დოკუმენტი -

ფაქტობრივი მდგომარეობა

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის მენეჯერი 

კურსდამთავრებულები

ყველასთვის ხელმისაწვდომია თანამედროვე მატერიალური 
რესურსი;  დამადასტურებელი დოკუმენტი -

ფაქტობრივი მდგომარეობა

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის მენეჯერი 

პროგრამის ხელმძღვანელები,,დარგის სპეციალისტი

პროგრამები/მოდულები შეფასებულია; 
ვერიფიკაციაჩატარებულია; კმაყოფილების კვლევები 

ჩატარებულია; დამადასტურებელი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი მდგომარეობა

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის მენეჯერი 

პროგრამის ხელმძღვანელები,

ინდიკატორი
პასუხისმგებელი  

პირი
შემსრულებელი თანამონაწილე                                           



დამსაქმებლებთან გაფორმებულია ხელშეკრულებები; 
ჩატარებულია კვლევა; დამადასტურებელი დოკუმენტი -

ფაქტობრივინმდგომარეობა

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის მენეჯერი 

პრაქტიკის ობიექტების წარმომადგენლები

გამოკითხვა ჩატარებულია; დამადასტურებელი დოკუმენტი 
-ფაქტობრივი მდგომარეობა

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის მენეჯერი 
პროგრამის ხელმძღვანელები,

მონიტორინგი ჩატარებულია; დამადასტურებელი 
დოკუმენტი - ფაქტობრივი მდგომარეობა

დირექტორი ფინანსური მენეჯერი
ხარისხის მენეჯერი პროგრამის ხელმძღვანელები 

ბუღალტერი

ვერიფიკაცია ჩატარებულია; დამადასტურებელი 
დოკუმენტი -ფაქტობრივი მდგომარეობა

ხარისხის მენეჯერი
პროგრამის 

ხელმძღავნელი
დარგის სპეციალისტი

ვერიფიკაცია ჩატარებულია; დამადასტურებელი 
დოკუმენტი -ფაქტობრივი მდგომარეობა

ხარისხის მენეჯერი
პროგრამის 

ხელმძღავნელი
დარგის სპეციალისტი

ვერიფიკაცია ჩატარებულია; დამადასტურებელი 
დოკუმენტი -ფაქტობრივი მდგომარეობა

ხარისხის მენეჯერი
პროგრამის 

ხელმძღავნელი
დარგის სპეციალისტი

ვერიფიკაცია ჩატარებულია; ვერიფიკაცია ჩატარებულია; 
დამადასტურებელი დოკუმენტი - ფაქტობრივი 

მდგომარეობა
ხარისხის მენეჯერი

პროგრამის 
ხელმძღვანელი

დარგის სპეციალისტი

ელექტრონული შეფასების სისტემა; შექმნილია 
პროფესიული სტუდენტების ელ.ფოსტები; 
სტუდენტთა ინფორმირების მაღალი დონე;

ხარისხის მენეჯერი IT მენეჯერი სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ჩატარებული შრომის ბაზრის კვლევა; დამადასტურებელი 
დოკუმენტი - ფაქტობრივი მდგომარეობა

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის მენეჯერი პროგრამის ხელმძღვანელები, დარგის სპეციალისტი

ინდიკატორი
პასუხისმგებელი  

პირი
შემსრულებელი თანამონაწილე                                           



ცხრილი ყველასათვის ხელმისაწვდომია; 
დამადასტურებელი დოკუმენტი -ფაქტობრივი

მდგომარეობა
ხარისხის მენეჯერი

სასწავლო პროცესის 
მენეჯერი

IT მენეჯერი

სასწავლო პროცესი ორგანიზებულია; დამადასტურებელი 
დოკუმენტი -ფაქტობრივი მდგომარეობა

ხარისხის მენეჯერი
სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი
IT მენეჯერი

დამსაქმებლებთან გაფორმებულია ახალი 
ხელშეკრულებები; დამადასტურებელი დოკუმენტი -

ფაქტობრივი მდგომარეობა
დირექტორი ხარისხის მენეჯერი

PR,პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი

პრაქტიკის განმახორციელებელ პირებთან შეხვედრების 
ინტენსივობა გაზრდილია; დამადასტურებელი დოკუმენტი -

ფაქტობრივი მდგომარეობა
ხარისხის მენეჯერი

სასწავლო პროცესის 
მენეჯერი

პროგრამის ხელმძღვანელები

კოლეჯის ვებ-გვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია და 
სოციალურ ქსელში შექმნილია ჯგუფებში

დირექტორის 
მოადგილე

სასწავლო პროცესის 
მენეჯერი 

პერსონალის მართვის მენეჯერი; PR,პროფორიენტაციისა 
და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი

იურისტთა შეხვედრები ჩატარებულია; პროცესის 
დამადასტურებელი დოკუმენტები/აქტივობები; 

დირექტორის 
მოადგილე

იურისტი ხარისხის 
მენეჯერი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ჩატარებული ღონისძიება
დირექტორის 

მოადგილე
პროგრამის 

ხელმძღვანელი
სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ჩატარებული ღონისძიება
დირექტორის 

მოადგილე
თვითმართველობა

PR,პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი

ინდიკატორი
პასუხისმგებელი  

პირი
შემსრულებელი თანამონაწილე                                           



ჩატარებული ღონისძიება
დირექტორის 

მოადგილე
თვითმართველობა

PR,პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი

ჩატარებული ღონისძიება
დირექტორის 

მოადგილე
თვითმართველობა

PR,პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი

ჩატარებული ღონისძიება
დირექტორის 

მოადგილე
თვითმართველობა

PR,პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი

ღონისძიება ჩატარებულია; პროცესის დამადასტურებელი 
დოკუმენტები/აქტივობები; 

დირექტორის 
მოადგილე

PR,პროფორიენტაციის
ა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი
ექიმი

ღონისძიება ჩატარებულია; პროცესის დამადასტურებელი 
დოკუმენტები/აქტივობები; 

დირექტორის 
მოადგილე

PR,პროფორიენტაციის
ა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი
სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ღონისძიება ჩატარებულია; პროცესის დამადასტურებელი 
დოკუმენტები/აქტივობები; 

დირექტორი

ინკლუზიური 
პროფესიული 
განათლების 

სპეციალისტი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ჩატარებული ღონისძიებები; პროცესის დამადასტურებელი 
დოკუმენტები/აქტივობები; 

დირექტორის 
მოადგილე

ბიბლიოთეკარი სასწავლო პროცესის მენეჯერი

 საგანმანათლებლო პროგრამები და მენეჯმენტი 
უზრუნველყოფილია კვალიფიციური კადრით; დანიშვნის 

აქტები, შრომითი ხელშეკრულებები; 
დირექტორი

პერსონალის მართვის 
მენეჯერი

პერსონალის შესაეჩევი კომისია

  პერსონალის პროფესიული განვითარების
ღონისძიებები უზრუნველყოფილია ფინანსურად, 

ადმინისტრაციულად და ადამიანური რესურსებით;  
პროცესის დამადასტურებელი დოკუმენტები/აქტივობები; 

დირექტორი
პერსონალის მართვის 

მენეჯერი ხარისხის 
მენეჯერი 

პროგრამის ხელმძღვანელი

ინდიკატორი
პასუხისმგებელი  

პირი
შემსრულებელი თანამონაწილე                                           



  პერსონალის პროფესიული განვითარების
ღონისძიებები უზრუნველყოფილია ფინანსურად, 

ადმინისტრაციულად და ადამიანური რესურსებით; 
პროცესის დამადასტურებელი დოკუმენტები/აქტივობები; 

პერსონალის 
მართვის მენეჯერი

ინფორმაციული 
წიგნიერების 

განმახორციელებელი 
პირი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

პერსონალის 95% კმაყოფილია; პროცესის 
დამადასტურებელი დოკუმენტები/აქტივობები; 

დირექტორის 
მოადგილე

პერსონალის მართვის 
მენეჯერი

PR,პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი

 პერსონალის შეფასება ჩატარებულია, მათი პროფესიული 
განვითარების 

გეგმა შედგენილია; პროცესის დამადასტურებელი 
დოკუმენტები/აქტივობები; 

დირექტორი
პერსონალის მართვის 

მენეჯერი
PR,პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი

პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის 
ტრენინგები ჩატარებულია; პროცესის დამადასტურებელი 

დოკუმენტები/აქტივობები; 
ხარისხის მენეჯერი

ინკლუზიური 
პროფესიული 
განათლების 

სპეციალისტი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ღონისძიება ჩატარებულია; დამადასტურებელი დოკუმენტი 
- ფაქტობრივი
მდგომარეობა

დირექტორის 
მოადგილე

PR,პროფორიენტაციის
ა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი
თვითმმართველობა

პოტენციურ დამსაქმებლებთან მემორანდუმები 
გაფორმებულია; დამადასტურებელი დოკუმენტი -

ფაქტობრივი მდგომარეობა
დირექტორი

PR,პროფორიენტაციის
ა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი
დამსაქმებლები

ღონისძიება ჩატარებულია; დამადასტურებელი დოკუმენტი 
-

ფაქტობრივი მდგომარეობა
დირექტორი

PR,პროფორიენტაციის
ა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი
პროგრამის ხელმძღვანელი, ხარისხის მენეჯერი

პროგრამების შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია 
კოლეჯის ვებ-გვერდზე და სოციალურ ქსელებში; 

დამადასტურებელი დოკუმენტი -
ფაქტობრივი მდგომარეობა

დირექტორი
PR,პროფორიენტაციის

ა და კარიერის 
დაგეგმვის მენეჯერი

პერსონალის მართვის მენეჯერი

ინდიკატორი
პასუხისმგებელი  

პირი
შემსრულებელი თანამონაწილე                                           



შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი კატეგორიები - ოფისისთვის საჭირო ინვენტარის 
საგნების და ავეჯის შეძენის ხარჯი, სასწავლო ლიტერატურა,ნორმატიული აქტები საცნობარო სპეც 

ლიტერატურა ჟურნალ გაზეთების და ყველა სახის საგამომცემლო სასტაბმო მოდულის განხორციელებისათვის 
საჭირო მასალა ნედლეულის ხარჯი ; მოდულის განხორციელებისაატვიოს საჭირო ინვენტარის ხარჯი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წილის ბიუჯეტის კატეგორია საოფისე ტექნიკის ინვენტ. მანქანა 
დანადგარეექსპლატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022  წლის   ბიუჯეტი კატეგორია - საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, 
მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუ-ატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შენიშვნა

შენიშვნა

რესურსი

რესურსი 



შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022  წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

    

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შენიშვნასხვა ჩართული მხარეები (გარდა დაწესებულებისა)



შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - მცირეფასია საოფისე ტექნიკის შეძენა 
და მონტაჟის ხარჯი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - პროფესიული პროგრამეის 
ავტორიზაცია ოფისის ხარჯები; ოფისის ხარჯი

შენიშვნარესურსი



შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - პროფესიული სტუდენტების 
თვითმართველობის ხარჯი;კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - პროფესიული სტუდენტების 
თვითმართველობის ხარჯი;კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები

შენიშვნარესურსი



შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - პროფესიული სტუდენტების 
თვითმართველობის ხარჯი;კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - პროფესიული სტუდენტების 
თვითმართველობის ხარჯი;კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - პროფესიული სტუდენტების 
თვითმართველობის ხარჯი;კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 2022 წლის   ბიუჯეტი, კატეგორია - ოფისის ხარჯები
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