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კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა

პროფესიული მომზდადება  გადამზადების
პროგრამების დაგეგმვა/განხორციელება

 

* * * * * * * * * *

* * * * * *
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* * * * * * * * *

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული 
პროგრამების  შემუშავება და განხორციელების 
უფლების მოპოვება * * * * * *

არსებული და ახალი ჩარჩო დოკუმენტის 
საფუძველზე
შემუშავებული პროგრამების) 
დანერგვა/განვითარება,

არსებული და ახალი ჩარჩო დოკუმენტის 
საფუძველზე შემუშავებული პროგრამების 

განხორციელება და მონიტორინგი

* * * * * * * * *

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების 
ხარისხის მონიტორინგის დაგეგმვა

* * * * * *

სატყეო განათლების დანერგვა და ტყის მდგრადი 
მართვის პროფესიონალების მომზადება

ადგილობრივ ბიზნეს პარტნიორებთან 
თანამშრომლობა  მოკლე ვადიანი პროგრამების 

ფარგლებში

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული 
კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო 
პროგრამის" ფარგლებში მოკლევადიანი 

სასერთიფიკატო მომზადება/გადამზადების 
პროგრამების დანრგვა

გაეროს განვითარების პროგრამისა და 
შვეიცარიის მთავრობის ხელშეწყობით  

"ლოქდაუნის" დროს შეჩერებული სასწავლო 

*

მიზანი N1  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებასა და ახალი პროგრამების შემუშავება/დამატებაზე ზრუნვა დამსაქმებლის მოთხოვნის 
შესაბამისად/მათ შორის ინტეგრირებული  სწავლების დანერგვა 

შრომის ბაზრის კვლევა 

* *

*დამსაქმებლის გამოკითხვა

 ინტეგრირებული პროგრამების 
განხორციელება დანერგვა .

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული 
ინტეგრირებული პროგრამების  შემუშავება და 

განხორციელების უფლების მოპოვება, პროგრამის 
განხორციელება და მონიტორინგი

პროგრამის შემუშავება და მონიტორინგი

N ამოცანები აქტივობები
განხორციელების ვადები



სასწავლო  პროგრამებისა და პრაქტიკული 
ტრენინგისთვის საჭირო არჭურვილობა და 

მასალები

*

* * * *

პროფესიული სტუდენტების გამოკითხვა * *

კვლევის შედეგების ანალიზი * *

ტრენინგის დაგეგმვა * *

ტრენინგის ჩატარება/ მონიტორინგი/ 
სერტიფიცირება * * * * *

სტუდენტთა მიღების დაგეგმბის 
უზრუნვეკყოფა

სტუდენტთა მიღებისთვის საჭირო 
ღონისძიებები/მათი ინფორიმირება

* * * * * * * * *

სასწავლო პროცესის მონიტორინგის ს 
განვითარება

შიდა მონიტორინგის ჯგუფის მიერ შემუშავებული 
რეკომენდაციების განხილვა პროფესიული 
განათლების მასწავლებელთან/პროგრამის 

ხელმძღვანელთან ერთად
* * *

საწარმოო ობიექტის მოკვლევა და 
ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკების წარმოება. 

დამსაქმებლებთან დაკავშირება და მათი 
დაინტერესება * * * * * * * * * *

საწარმოო/გაცნობითი პრაქტიკისთვის 
მემორანდუმების გაფორმება * * * * * * * * * *

3

პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა

თანამშრომლობის განვითარება
კოლეჯებთან და დამსაქმებლებთან

 მიზანი N 3 სასწავლო პროცესის ხარისხის განვითარებაზე ზრუნა

მიზანი N2  პროფესიული მასწავლებლებისდა და სტუდენტების ცოდნისა და კვალიფიკაციის ამაღლება მათ

"ლოქდაუნის" დროს შეჩერებული სასწავლო 
პროგრამების განახლება და ახალი 

საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის 
გამოკითხვა

 პროფესიული განათლების მასწავლებლისა 
და პროფესიული სტუდენტების საჭიროებათა 

კვლევა /ანალიზი

2



პროფესიული სტუდენტების საწარმოო/გაცნობით 
პრაქტიკაზე გაშვების ორგანიზება * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

ექვსწლიან გეგმაში ასახული ამოცანების 
აქტივობებად

ჩაშლის პროცედურები * *

SWOT ანალიზის ჩატარება ჰჯლკჯჰკლჯჰკ *

SWOT ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი 
საჭიროებებიდან

პრიორიტეტების განსაზღვრა
*

კოლეჯის საცხოვრებელი კორპუსის 
შეჩერებული სამშენებლო სამუშაოების 

განახლება

ფინანსური საკითხების მოძიება და შექმნილი 
პრობლემების მოგვარება

* *

თანამშრომლებისა და სტუდენტებისთვის 
უსაფრთხოების წესების გაცნობისა და სწავლების 

უზრუნველყოფა

კოვიდ-19 ის პანდემიასთან საბრძოველად 
სტუდენტებისა და  პერსონალის ინფორმირება 

ცნიბიერების ამაღლების მიზნით

კოვიდ -19  წინააღნდეგ გატარებული 
ღონისძიებები 

სანიტარულ-ჰიგიანური
ნორმების, უსაფრხოებისა და დაცვის 

ღონისძიებების
უზრუნვეყოფა

მათ შორის კოვიდ-19 ის საწინააღდეგო 
სტანდარტის უზრუნველყოფა

4

ხარისხის უწყვეტ
გაუმჯობესებაზე ზრუნვა

ხარისხის ციკლის შესაბამისად: დაგეგმე-
განახრციელე-შეაფასეგანავითარე

არაფორმალური პროფესიული განათლების 
მექანიზმის ამოქმედება

მიზანი N 4 ხარისხის განვითარებაზე ზრუნვა

 მიზანი N 5 კოლეჯის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის ინფრასტრუქტურის განვითარება /ახალი ლაბორატორიების მოწყობა და აღჭურვა

არაფორმალური განათლების მქონე პირების 
გამოკითხვა არაფორმალური განათლების 

აღიარების თაობაზე



პროგრამის "სატყეო საქმე" ლაბორატორიის 
მოწყობა

ლაბორატორიის  განმახლება და აღჭურვა * * *

პროგრამების "კულინარია" და  
"კონდიტერია"   ლაბორატორიის მოწყობა 
განახლება

ლაბორატორიის  ახალი დანადგარებით აღჭურვა,,  
ფაბლაბის ლაბორატორიის მომარაგება შესაბამისი 
რესურსით * * * * * * * * * *

პროფესიული სტუდენტების ინტერესების კვლევა

* *

კვლევის შედეგების გათვალისწინებით, 
აქტივობების დაგეგმვა/განხორციელება * *

ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ 
ორგანიზებულ ღონისძიებებში მონაწილეობა

* * *

ვიზიტები ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში/ "ღია კარის" დღეების 

ორგანიზება კოლეჯში

* * * * *

ვებგვერდი/სოციალური ქსელებით რეკლამის 
წარმოება * * * * * * * * * * *

პროფესიული განათლების ფესტივალების 
ორგანიზება/ მონაწილეობის მიღება * * *

კურსდამთავრებულთა ჩართვა კოლეჯის 
პოპულარიზაციაში

კოლეჯის კურსდამთავრებულების მონაწილეობა 
"ღია კარის" დღეებში, სხვადასხვა აქტივობებში

* *

კურსდამთავრებულთა დასაქმების 
ხელშეწყობა

ვაკანსიების მოძიება,
კურსდამთავრებულთა ინფორმირება და 

რეკომენდაციის გაცემა
* * * * * * * * * * *

მიზანი N 6 პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა 

6

პროფორიენტაციის ღონისძიებების 
ორგანიზება

5

პროფესიული სტუდენტების
ჩართულობის გაზრდა კოლეჯის 

საქმიანობასა და აქტივობებში



VII

კვლევის შედეგების პროფორიენტაციისა და კარიერის ადამიანური

ანალიზი დაგეგმვის მენეჯერი რესურსი

კვლევის შედეგების 
ანალიზი

პროფორიენტაციისა და კარიერის 
დაგეგმვის მენეჯერი

ადამიანური 
რესურსი

პროფესიული

მომზადებისა და ადამიანური

* პროფესიული
გადამზადების

დირექტორი, დირექტორის 
მოადგილე,,იურისტი, ხარისხის მართვის 

და ფინანსური
რესურსი

პროგრამა

ანგარიში, საშუალო

პროფესიული

* საგანმანათლებლო 
პროგრამა, რომელშიც 

ინტეგრირებულია 
ზოგადი განათლების

დირექტორი, დირექტორის 
მოადგილე,,იურისტი, ხარისხის მართვის 

მენეჯერი, სასწ. პროცესისა და საწ.პრაქტიკის 
მენეჯერი

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, 
სასწავლო პროცესის მონიტორინგის 

სპეციალისტი

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი

პროფესიული 
საგანმანათლებლო 

პროგრამის 
ავტორიზაცია

დირექტორი,  დირექტორის მოადგილე,, 
ხარისხის მართვის მენეჯერი,  სასწ.პროცესისა 

და საწ.პრაქტიკის მენეჯერი, პროფესიული 
განათლების მასწავლებელი, პროგრამის 

ხელმძღვანელი

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი

*

სასწავლო პროცესზე 
დასწრების ანგარიშები

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, 
სასწავლო პროცესის მონიტორინგის 

სპეციალისტი

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი

გეგმის არსებობა ხარსხსის მართვის მენეჯერი

ადამიანური 
რესურსი

გეგმის არსებობა ხარსხსის მართვის მენეჯერი

ადამიანური 
რესურსი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებასა და ახალი პროგრამების შემუშავება/დამატებაზე ზრუნვა დამსაქმებლის მოთხოვნის 

შესრულების 
ინდიკატორი პასუხისმგებელი პირი

საჭირო 
რესურსები



აღჭურვილობა და 
მასალები

ხარსხსის მართვის მენეჯერი

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი

გამოკითხვა ხარისხის მართვის მენეჯერი
ადამიანური 
რესურსი

გამოკითხვა ხარისხის მართვის მენეჯერი
ადამიანური 
რესურსი

გამოკითხვა ხარისხის მართვის მენეჯერი
ადამიანური 
რესურსი

გამოკითხვის შედეგი
ხარისხის მართვის მენეჯერი

ადამიანური 
რესურსი

ტრენინგის გეგმა

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი,  
საქმისმწარმოებელი

ადამიანური 
რესურსი

ტრენინგის/ 
მონიტორინგის 

ანგარიში/ სერტიფიკატი

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, , 

საქმისმწარმოებელი
ადამიანური და 

ფინანსური 
რესურსი

ღონისძიებები

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი

ანგარიში

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, 

ადამიანური 
რესურსი

* შეხვედრები

დირექტორი,  დირექტორის მოადგილე, 
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი
ადამიანური 
რესურსი

* მემორანდუმები

დირექტორი, დირექტორის მოადგილე,  
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი,  
იურისტი ადამიანური 

რესურსი

სასწავლო პროცესის ხარისხის განვითარებაზე ზრუნა

მათ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა



* მემორანდუმები

დირექტორის მოადგილე, პროფორიენტაციისა 
და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, 
სასწავლო/საწ პროცესის მენეჯერი,

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი

*

ანგარიშები

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი, სასწავლო/საწ პროცესის მენეჯერი ადამიანური 

რესურსი

* ანგარიშები

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი, სასწავლო /საწ პროცესის მენეჯერი, 
ადამიანური 
რესურსი

* ანგარიშები

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი, სასწავლო /საწ. პროცესის 
მენეჯერი, ადამიანური 

რესურსი

საცხოვრებელი 
კომპლექსის პროექტი 

დირექტორი, იურისტი
ადამიანური და 

ფინანსური 
რესურსი

საზოგადოებასთან უ,რთიერთობის 
მენეჯერი,, სასწ/საწ. პროცესის მენეჯერი, 

მედდა

საზოგადოებასთან უ,რთიერთობის 
მენეჯერი,, სასწ/საწ. პროცესის მენეჯერი, 

მედდა

საზოგადოებასთან უ,რთიერთობის 
მენეჯერი,, სასწ/საწ. პროცესის მენეჯერი, 

მედდა

 

ადამიანური 
რესურსი

კოლეჯის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის ინფრასტრუქტურის განვითარება /ახალი ლაბორატორიების მოწყობა და აღჭურვა

სტატისტიკური 
მონაცემები

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი,

საზოგადოებასთან ურთიერთობების 
მენეჯერი



*

დანადგარები დირექტორის მოადგილე, შესყიდვების 
სპეციალისტი, მთ/ბუღალტერი, 

მატერიალური რესურსების მენეჯერი, 
ლოჯისტიკა, 

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი

*
დანადგარები დირექტორის მოადგილე, შესყიდვების 

სპეციალისტი, მთ/ბუღალტერი, 
მატერიალური რესურსების მენეჯერი, 
ლოჯისტიკა, 

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი

გამოკითხვა

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი

ადამიანური 
რესურსი

ღონისძიებები

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი, პროფესიული განათლების 
მასწავლებელი

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი

* ღონისძიებები

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი/

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
ადამიანური 
რესურსი

ანგარიში

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი/

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი/ 

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი

* ანონსი/რეკლამა

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი/

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი

ღონისძიება, 
ფესტივალი

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი/

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი

"ღია კარის" 
დღე/ღონისძიება

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი/

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი

* დასაქმებულთა 
სტატისტიკა

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, 

ადამიანური 
რესურსი

პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა 


