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დამტკიცებულია: სსიპ კოლეჯის „ ,,ბლექსი“ დირექტორის  
2020  წლის 29 დეკემბრის N 01-02/245 ბრძანებით 
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კოლეჯის ,,ბლექსი“ 
თანამშრომელთა თანამდებობრივი ინსტრუქციები 

 

 
 1. ზოგადი დებულებანი  
1.1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ)- კოლეჯის ,,ბლექსი“ (შემდგომში 
,,კოლეჯი“) თანამშრომელთა თანამდებობრივი ინსტრუქციები (შემდგომში  
,,ინსტრუქციები“) განსაზღვრავს: 

 თანამდებობის ძირითად  ფუნქციებს; 

 დაქვემდებარებას; 

 თანამდებობაზე მიღებისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების 

უფლებამოსილ პირს;  

 თანამდებობისადმი წაყენებულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს; 

 მოვალეობებს; 

 ანგარიშგებას და ანგარიშგების ფორმებს; 

 ურთიერთმოქმედებას (შიდა და გარე ურთიერთკავშირს); 

 უფლებებს უშუალო ხელმძღვანელთან და დაქვემდებარებულებთან მიმართებით; 

 პაუხისმგებლობებს (ფუნქციონალური, ფინანსური, მმართველობითი) 

  1.2. კოლეჯში დასაქმებული ყველა პირი ვალდებულია თავისი თანამდებობრივი 

უფლებამოსილების განხორციელების დროს იხელმძღვანელოს თანამდებობის შესაბამისი  

ინსტრუქციით; 
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1.3. თანამდებობრივი ინსტრუქცია კოლეჯში დასაქმებული პირის შრომითი 
ხელშეკრულების ნაწილია.  ინსტრუქციისა და მასში შეტანილი ცვლილებების გაცნობა 

დასტურდება ინსტრუქციაზე ხელმოწერით, რომლის ერთი ეგზემპლარი ინახება 
დასაქმებულის პირად საქმეში. ხელშეკრულებასა და ინსტრუქციას შორის განსხვავების 
არსებობის შემთხვევაში, უპირატესი ძალა აქვს ბოლოს შექმნილ დოკუმენტს. 
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2.1 დირექტორის მოადგილე - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

 

თანამდებობა დირექტორის მოადგილე     

განყოფილება დირექცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი ფუნქცია) 

პროფესიული საგანმანათლებლო სერვისების   დაგეგმვა, მართვა და  ეფექტურობის 

მუდმივი  სრულყოფა. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ კოლეჯის დირექტორს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ 

 სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, რეესტრის 

წარმოების სპეციალისტი, სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერები (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  

შუახევის მუნიციპალიტეტების მისამართებზე),  

ბიბლიოთეკარი/არქივარიუსი. 
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არაპირდაპირ 
PR მენეჯერი, იურისტი, ქსელების ადმინისტრატორი, სამრეწველო 

ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი, მედდა.  

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს – სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი ან ხარისხის მართვის მენეჯერი. 

  აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს – კოლეჯის დირექტორი. 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   
აკადემიური უმაღლესი განათლება  (მაგისტრი ან მაგისტრთან 

გათანაბრებული). 

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

სასურველია კვალიფიკაცია პედაგოგიური, სოციალური 

მეცნიერებების  მიმართულებით. 

 უნდა იცნობდეს საქართველოს კანონს ,,პროფესიული 

განათლების შესახებ“ და აღნიშნული კანონით განსაზღვრულ  

სისტემასთან დაკავშირებულ ყველა  ძირითად რეგულაციას; 

 ასევე, უნდა გააჩნდეს კომპეტენცია  სტრატეგიულ 

დაგეგმვასთან დაკავშირებით.  
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ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება; 
 შინაგანაწესი; 
 საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს  კოლეჯში არსებულ  ყველა 

რეგულაციას. 

დამატებითი 

ცოდნა 

აუცილებელია კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა,  

რომელიმე უცხო ენის ცოდნა: ინგლისური/რუსული.    

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 ეფექტური მონაწილეობის მიღება კოლეჯის მართვაში 

(დაგეგმვა, ორგანიზება, დირექტირება, შესრულების 

კონტროლი, ანალიზი); 

 ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობისა და 

გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

 კომუნიკაციის უნარი; 

 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების უნარი; 

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

მუშაობის 

გამოცდილება 

სასურველია  საგანმანათლებლო სფეროში  ადმინისტრაციულ 

თანამდებობაზე მუშაობის  გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს 

შექმნის ხელშეწყობა,  თანამშრომლებთან,  პარტნიორი 



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 8                                                 
 

 
 
 

 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან პარტნიორული 

და კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის 

შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 კოლეჯის სტრატეგიული განვითარების და 

ყოველწლიური სამოქმედო გეგმების შემუშავების, გეგმის 

მიმდინარეობის მონიტორინგის და გაუმჯობესების 

პროცესის ხელმძღვანელობა, ყოველწლიური ანგარიშის 

მომზადება თანამშრომელთა მიერ წარმოდგენილი 

ანგარიშების საფუძველზე;  

 ავტორიზაციის სტანდარტების მოთხოვნებთან კოლეჯის 

პროგრამების და რესურსების  (ადამიანური, 

მატერიალური) შესაბამისობის მუდმივი მხარდაჭერა, 

რეკომენდაციების შემუშავება და წარდგენა კოლეჯის 

დირექტორთან; 

 სასწავლო პროცესის დაგეგმვასთან დაკავშირებულ  

რეგულაციებთან დაკავშირებით რეკომენდაციების 

შემუშავება და წარდგენა კოლეჯის დირექტორთან; 

 სოციალური პარტნიორობის გაძლიერების ხელშემწყობი 

ღონისძიებების შემუშავება და დაგეგმვა; 
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 შრომის ბაზარის მოთხოვნების შესწავლის 

ხელმძღვანელობა და კოლეჯის პროგრამების დანერგვის 

შესახებ წინადადებების წარდგენა კოლეჯის 

დირექტორთან;  

 სოციალური ინკლუზიის, კოლეჯის თანამშრომელთა და  

პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების პიროვნულ-  

პროფესიული განვითარების ღონისძიებების შემუშავება 

და დაგეგმვა;  

 საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების,  

დანერგვის  ხელშემწყობი ღონისძიებების შემუშავება და 

დაგეგმვა; 

 ახალი თანამშრომლების სამუშაო გარემოსთან 

ინტეგრაციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება და 

წარდგენა კოლეჯის დირექტორთან; 

 კოლეჯში ახალი ადამიანური რესურსის მოზიდვისა და 

არსებული რესურსის განვითარების  მიზნით 

დირექტორისათვის შესაბამისი წინადადებების წარდგენა; 

 კოლეჯის ადამიანური რესურსის  კარიერული 

განვითარების მიმართულებით რეკომენდაციების 

შემუშავება და წარდგენა კოლეჯის დირექტორთან; 

 კოლეჯის დირექტორის ცალკეული დავალებების 

შესრულება; 
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 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა 

ვალდებულებების შესრულება. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

    კოლეჯის დირექტორის მოადგილე ანგარიშვალდებულია კოლეჯის  დირექტორის  

წინაშე.  

 აწარმოებს: 

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიშს  დირექტორთან - II- და  IV კვარტალებში 

წერილობით;  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიშს  დირექტორთან -  ზეპირად საჭიროებისამებრ, 

კვირაში მინიმუმ  ერთხელ. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

     იღებს ინფორმაციას  

 თითოეული  თანამშრომლისაგან მიუხედავად დაქვემდებარებისა  

თუ ეს აუცილებელია სასწავლო პროცესის ფუნქციონირებისათვის. 

 პროფესიულის სტუდენტებისაგან, მსმენელებისაგან. 

       გასცემს ინფორმაციას:  

 დირექტორს რეპორტირების სახით: სასწავლო პროცესების 

შეუსაბამობების, რეკლამაციების, მათი 

კორექტირება/პრევენციის ღონისძიებების შესახებ და სხვ.; 
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 ამზადებს სამსახურებრივ ბარათებს დირექტორის მიერ 

შესაბამისი ღონისძიებების გატარების მიზნით; 

 გასცემს ინფორმაციას  პროფესიულის სტუდენტებს/ მსმენელებს. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

             იღებს ინფორმაციას:  

   საქართველოს განათლების მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს პროფესიული განათლების  დეპარტამენტისაგან, სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისაგან, 

დონორი ორგანიზაციებიდან, პარტნიორი ორგანიზაციებიდან,  

დამსაქმებლებისგან,  საწარმოო პრაქტიკის ობიექტებისაგან  და სხვ. 

          გასცემს ინფორმაციას  

 ზემოთ ჩამოთვლილ  უწყებებს. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

 კოლეჯის დირექტორის შეცვლა მისი არყოფნის შემთხვევაში; 

 აქვს ხელმოწერის და  ბეჭდის გამოყენების უფლება. 

დაქვემდებარებულე

ბთან მიმართებაში 

 დაქვემდებარებულებისთვის  დავალებების დროულად და 

სრულყოფილად შესრულების მოთხოვნა; 

 მასზე დაქვემდებარებულ პირებთან  მიმართებაში წარადგინოს 

დირექტორთან რეკომენდაციები  წახალისებისა და 

დისციპლინარული სასჯელის თაობაზე. 
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თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

ფუნქცია - მოვალეობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი,  თუ 

მისი გადაჭრა არა არის დაკავშირებული ფინანსურ რესურსებთან. 

 

X. პასუხისმგებლო

ბები 

 

კოლეჯის დირექტორის მოადგილე პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი 

ფუნქციებისა და მოვალეობების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, რომელიც 

დაკავშირებულია მის განკარგვაში არსებული 

მატერიალური რესურსის შემთხვევით დაზიანებასთან. 

 ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 
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  მმართველობითი (მმართველობით დონეზე, პასუხისმგებლობების, 

გადაწყვეტილებების მიღების სფეროების ცვლილებები და სხვა) 

კოლეჯისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე არასწორი 

გადაწყვეტილებების გამო. 

XI. დასკვნითი   

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

 დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.2 კოლეჯის ფინანსური მენეჯერი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

თანამდებობა ფინანსური მენეჯერი     

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი ფუნქცია) 

კოლეჯის შემოსავლების  ბიუჯეტის დაგეგმვა, შესრულების კონტროლი და მართვა.   

 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ კოლეჯის დირექტორს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ 

 ბუღალტერი, ლოჯისტიკის მენეჯერი, შესყიდვების 

სპეციალისტი, მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი (მასზე დაქვემდებარებულები). 
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არაპირდაპირ 

მატერიალური რესურსების   სპეციალისტი (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ 

შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტის მისამართებზე)  

 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს – 

ბუღალტერი; 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –  ბუღალტერი - 

შესყიდვების სპეციალისტი. 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   
აკადემიური უმაღლესი განათლება  (მაგისტრი ან მაგისტრთან 

გათანაბრებული პირი). 

კვალიფიკაცია/კომპ

ეტენცია 

   კვალიფიკაცია  - ფინანსები, ეკონომიკა, სამართალი. 

საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს: 

 საქართველოს კანონი ,,პროფესიული განათლების შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

შესახებ“; 

 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი; 

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი; 
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 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი; 

 ,,პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და 

პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განმახორციელებელი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის სახელმწიფოს 

მიერ დასაფინანსებელი სწავლის საფასურის მაქსიმალური 

ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 

2013 წლის 19 სექტემბრის №244 დადგენილება 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება; 

 კოლეჯის შინაგანაწესი; 

 მის საქმინობასთან დაკავშირებული შიდა რეგულაციები. 

დამატებითი 

ცოდნა 

აუცილებელია კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები 

 კოლეჯის ფინანსურ მართვაში (დაგეგმვა, ორგანიზება, 

დირექტირება, შესრულების კონტროლი, ფინანსური ანალიზი); 

 ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობისა და გადაწყვეტილების 

სწრაფად მიღების უნარი; 

 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 

ფინანსების მართვის სფეროში მუშაობის არანაკლებ ორწლიანი  

გამოცდილება. 
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დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან პარტნიორული 

და კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. 

მოვალეობა 

 

 კოლეჯის ფინანსური მართვის უზრუნველყოფა; 

 კოლეჯის პროგრამული, საკუთარი შემოსავლებისა და 

საბიუჯეტო სახსრების  ბიუჯეტის დაგეგმვა  და შესრულების 

კონტროლი;  

 კოლეჯის ფინანსების და მიმდინარე ხარჯების მართვა;  

 სააღრიცხვო, საგადახადო დოკუმენტაციის და ფულადი 

სახსრების ბრუნვის კონტროლი; 

 ფინანსური ოპერაციების საკანონმდებლო მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის კონტროლი; 

 მიმდინარე ფინანსური ტრანსაქციების განხორციელება 

დადგენილი პროცედურების შესაბამისად; 
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 ბუღალტერთან ერთად ფინანსური ანგარიშების (თვიური, 

კვარტალური, წლიური, საბოლოო) მომზადება და წარდგენა 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროში; 

 ზემდგომი პირებისათვის საქმიანობის შესახებ სწორი და 

სრულყოფილი ფინანსური ინფორმაციის მიწოდება; 

 დაქვემდებარებული სტრუქტურული ქვედანაყოფების და 

პერსონალის ხელმძღვანელობა; 

 შესყიდვების სპეციალისტთან და ბუღალტერთან ერთად 

მონაწილეობის მიღება ფინანსური და ადმინისტრაციული 

პროცედურების შემუშავებაში,  პროცედურების დაცვის 

კონტროლი; 

 სახელმწიფო შესყიდვების და გამოსაცემი სამართლებრივი 

აქტების პროექტების ვიზირების ორგანიზება.  შესყიდვების 

სპეციალისტთან ერთად სათანადო კორესპონდენციის 

პროექტების მომზადება გადაუდებელი აუცილებლობით და 

სხვა საფუძვლებით გამოწვეული სახელმწიფო შესყიდვების 

შესათანხმებლად; 

 სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად დადებული 

ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების აღრიცხვის 

ორგანიზება; 

 წლიური ინვენტარიზაციის ორგანიზება; 
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 შესყიდვების სააგენტოში წარსადგენი დოკუმენტაციის 

შემოწმება/კონტროლი დროულად და დადგენილ ვადებში 

გადაგზავნის მიზნით; 

 პროფესიული სტუდენტის ვაუჩერული დაფინანსების მიღების 

დადასტურების ბაზაში ასახული ინფორმაციის მონაცემების 

ანალიზი; 

 პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამების საპროგნოზო 

ბიუჯეტის შემუშავება და კოლეჯის ბიუჯეტში 

გათვალისწინება; 

 დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით შესრულებული 

სამუშაოს შესახებ ანგარიშის მომზადება და დირექტორისთვის 

წარდგენა; 

 მისი და მასზე დაქვემდებარებული პირების მიერ 

შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი;  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება; 

 კოლეჯის დირექტორის სხვა ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  
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კოლეჯის ფინანსური მენეჯერი ანგარიშვალდებულია კოლეჯის  დირექტორის  წინაშე.  

აწარმოებს: 

 კოლეჯის ფინანსური ანგარიშგება  კოლეჯის დირექტორთან ორ კვარტალში 

ერთხელ;                   

 საფინანსო ინსტიტუციებთან სავალდებულო ანგარიშგებას დადგენილი 

პროცედურების შესაბამისად. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  

 დირექტორის მოადგილის  და სასწავლო პროცესში ჩართული 

პირებისაგან; 

 სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერებისაგან (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  

შუახევის მუნიციპალიტეტების მისამართებზე); 

  ინფორმაციას თითოეული დაქვემდებარებული 

თანამშრომელისაგან; 

 რეესტრის წარმოების სპეციალისტისაგან ვაუჩერული 

დაფინანსების დადასტურების მიზნით. 

   გასცემს ინფორმაციას:  

 დირექტორის მოადგილეს,  სასწავლო პროცესის მენეჯერს; 

 სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერებს 

(სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  შუახევის 
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მუნიციპალიტეტების მისამართებზე),  ხარისხის მართვის 

მენეჯერს; 

 სასწავლო პროცესში ჩართული პირებს; 

 რეესტრის წარმოების სპეციალისტს  ვაუჩერული 

დაფინანსების დადასტურების მიზნით. 

 

 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

     იღებს ინფორმაციას:  

ზემდგომი სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი 

დაწესებულებებიდან. 

       გასცემს ინფორმაციას  

ზემდგომ სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი 

დაწესებულებებს. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

  აქვს ფინანსური ტრანსაქციების განხორციელების ავტორიზაცია 

კოლეჯის დირექტორთან შეთანხმებით. 

დაქვემდებარებულე

ბთან მიმართებაში 

   დაქვემდებარებულთათვის დავალებების დროულად და 

სრულყოფილად შესრულების მოთხოვნა. 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

აწარმოოს მოლაპარაკებები კოლეჯის ფუნქციონირებისათვის 

საჭირო ფინანსური საკითხების გადაწყვეტის მიზნით, მათ შორის 
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დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

ზემდგომ ორგანოებთან, თუკი საკითხი არ მოითხოვს 

დირექტორთან შეთანხმებას. 

 

 

X. პასუხისმგებლო

ბები 

 

    კოლეჯის ფინანსური მენეჯერი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 

და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

    ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 ფინანსური დოკუმენტის არასწორად შევსების გამო 

კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

   ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

   მმართველობითი (მმართველობით დონეზე, 

პასუხისმგებლობების,  გადაწყვეტილებების მიღების სფეროების 

ცვლილებები და სხვა)  კოლეჯისთვის მნიშვნელოვან ფინანსურ 

საკითხებზე არასწორი და არაავტორიზებული გადაწყვეტილებების 

გამო. 
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XI. დასკვნითი 

დებულებები 

   წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება მხოლოდ  კოლეჯის დირექტორის მიერ. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.3  ხარისხის მართვის მენეჯერი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

თანამდებობა 
(კოლეჯის ქედისა და შუახევის მისამართებზე)  
 

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი ფუნქციები)  
 

ა) კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის 
სტანდარტებთან შესაბამისობის  მიზნით ხარისხის უზრუნველყოფის 
მექანიზმების  შემუშავება დანერგვა; 

ბ) კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის 
სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგი, შეფასება და შესაბამისი 
რეკომენდაციების შემუშავება. 

 

II.  ექვემდებარება 

უშუალოდ დირექტორის მოადგილეს 

არაპირდაპირ  

III.  დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი 

არაპირდაპირ პროფესიული განათლების მასწავლებლები 
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 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს  –   

ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი; 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს – დირექტორის 

მოადგილე. 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   
აკადემიური უმაღლესი განათლება  (მაგისტრი ან მაგისტრთან 

გათანაბრებული). 

კვალიფიკაცია/ 
კომპენტენცია  

 უნდა იცნობდეს საქართველოს კანონს ,,პროფესიული 
განათლების შესახებ“ და აღნიშნული კანონით განსაზღვრულ  
სისტემასთან დაკავშირებულ ყველა  ძირითად რეგულაციას. 

 სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგიას; 

 კვლევების მეთოდოლოგიას; 

ორგანიზაციის 
სპეციფიკური 
ცოდნა 

 საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს  კოლეჯში არსებულ  ყველა 
რეგულაციას, რომელიც უშუალოდ  უკავშირდება 
ავტორიზაციის პირობების შესრულებას;  

 საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს კოლეჯის ყველა პროგრამას.  
 

დამატებითი 
ცოდნა 

კომპიუტერის საოფისე პროგრამების და რომელიმე უცხო ენის 
ინგლისური/ რუსული  ენა ცოდნა. 

დამატებითი 
უნარ-ჩვევები 

 ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობისა და გადაწყვეტილების 

სწრაფად მიღების უნარი;  
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 ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი;  

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 საკუთარი  პოზიციის  დასაბუთების უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

 კომუნიკაციის  კარგი უნარი; 

 პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 ემოციური ინტელექტი. 

მუშაობის 
გამოცდილება 

სასურველია პროფესიულ საგანმანათლებლო სფეროში მუშაობის  

გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 გუნდური მუშაობის  უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან პარტნიორული 

და კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი შეგრძნება. 

VI. მოვალეობა 

 

 

 კოლეჯში ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის  - დემინგის 

ციკლის დანერგვასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების 

შემუშავება; 
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  თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების საჭიროებათა 

კვლევის დაგეგმვა  და კვლევის შედეგების საფუძველზე  

რეკომენდაციების შემუშავება და დირექციისთვის წარდგენა; 

  პროგრამის გამახორციელებელი პერსონალისთვის 

ტრენინგების ორგანიზება; 

 პერსონალისათვის  განათლების სფეროში უახლესი 

საკანონმდებლო ცვლილებების გაცნობა, მათთვის 

კონსულტირებისა  და დახმარების გაწევა  პროფესიული 

საქმიანობის განსახორციელებლად; 

 პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის კონსულტირება 

სწავლებასა და  შეფასებასთან დაკავშირებულ  საკითხებზე; 

 პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევის 

პროცესში მონაწილეობა; 

 საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების,  პროფესიულ 

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდისა და პროგრამის 

განხორციელების მისამართის ცვლილებისას   მეორე 

სტადარტთან შესაბამისობის შემოწმება და საჭიროების 

შემთხვევაში რეკომენდაციების შემუშავება; 

 ავტორიზაციის, საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების,  

პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდისა 

და პროგრამის განხორციელების მისამართის ცვლილებისას 

განაცხადის მომზადების ორგანიზება; 
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 კოლეჯის თვითშეფასების ანგარიშების  (სტანდარტებისა და 

პროგრამული)  წარდგენა, დადგენილი წესის შესაბამისად; 

 პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის 

შემოწმება დამტკიცებამდე და საჭიროების შემთხვევაში 

რეკომენდაციების შემუშავება; 

 სასწავლო პროცესის ხარისხის შიდა შეფასების მექანიზმების  

გამოყენება პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამების, 

პროფესიული მომზადებისა და   პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების სწავლის შედეგების გასაუმჯობესებლად; 

 ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტთან ერთად  

პროფესიულ სტუდენტთა და პროფესიულ მასაწავლებელთა 

კმაყოფილების კვლევის  დაგეგმვა/ჩატარება  და გამოკითხვის 

შედეგების ანალიზის საფუძველზე  რეკომენდაციების 

შემუშავება სასწავლო პროცესის, საგანმანათლებლო 

პროგრამების სრულყოფასთან დაკავშირებით; 

 პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის, ჩარიცხვის, 

კვალიფიკაციის მინიჭების, სტატუსის შეჩერება/შეწყვეტის, 

მობილობის, დასაქმების  სტატისტიკის ანალიზი პროგრამის 

შეფასების მიზნით; 

 პროგრამების განხორციელების შეფასების შედეგად 

რეკომენდაციების შემუშავება  პროგრამების შემდგომი 
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სრულყოფის მიზნით; გაზიარებული რეკომენდაციების 

შესრულების მონიტორინგის განხორციელება; 

 ვერიფიკაციის პროცესის ხელმძღვანელობა; 

 ავტორიზაციის მესამე, მეოთხე და მეხუთე სტანდარტების 

შესრულებასთან დაკავშირებით დაწესებულების ადამიანური, 

მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსების 

ავტორიზაციის მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობის 

მონიტორინგი და შეფასება; 

  ავტორიზაციის მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობის 

შემთხვევაში - შესრულების არსებული დონის შენარჩუნების, 

ასევე, პროცესების ეფეტურობისა და ეფექტიანობის გაზრდის 

მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება; 

 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის და დირექტორის 

მოადგილის ცალკეული დავალებების შესრულება;    

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები : 

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში დირექტორთან - II და  IV კვარტალებში 

წერილობით; 

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში (ზეპირად) დირექტორის მოადგილესთან  

ყოველკვარტალური; 
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 ყოვეწლიურად კოლეჯის პროგრამების  მინიმუმ 35%  პროფესიული 

საგანამანთლებლო პროგრამის პროგრამული თვითშეფასების ანგარიშის 

წარმოდგენა (ავტორიზაციის მეორე სტანდარტთან მიმართებაში); 

 დაწესებულების  თვითშეფასების ანგარიშის მომზადება 3 წელიწადში ერთხელ 

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარსადგენად. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

 კოლეჯის ყველა თანამშრომლისგან. 

 პროფესიულის სტუდენტებისაგან, მსმენელებისაგან; 

   გასცემს ინფორმაციას:  

 კოლეჯის ყველა თანამშრომელზე განათლების სფეროში 

უახლესი საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ, ხოლო 

ხარისხის შიდა შეფასების განხორციელების  შემდეგ 

ინდივიდუალურად  აცნობს შედეგებს; 

 კომპეტენციის ფარლებში პროფესიულის სტუდენტებს/ 

მსმენლებს. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

    იღებს ინფორმაციას:  

 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ 

ცენტრისაგან; 

    გასცემს ინფორმაციას: 
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 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს. 

IX. უფლებები 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

    მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან მუშაობისათვის და 

სამუშაო პირობების შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებუ

ლებთან 

მიმართებაში 

 მოითხოვოს თანამდებობრივი ინსტრუქციით გათვალისწინებული  

მოვალეობების შესრულება. 

მასზე დაქვემდებარებულ პირთან  მიმართებაში წარადგინოს  

რეკომენდაციები  წახალისებისა და დისციპლინარული სასჯელის 

თაობაზე. 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში - კომუნიკაცია სსიპ განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრთან. 

X.პასუხისმგებლო- 

ბები 

 

კოლეჯის ხარისხის მართვის მენეჯერი პასუხისმგებელია:  

  მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, შინაგანაწესით 

გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა, ვალდებულებების 

დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 
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ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა):   

  კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, რომელიც 

დაკავშირებულია მის განკარგვაში არსებული მატერიალური 

რესურსის შემთხვევით დაზიანებასთან. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა):  

   ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის კრიტიკულობის 

შემთხვევაში. 

მმართველობითი(მმართველობით დონეზე, პასუხისმგებლობების,  

გადაწყვეტილებების მიღების სფეროების ცვლილებები და სხვა):   

   კოლეჯისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე არასწორი 

გადაწყვეტილებების გამო. 

XI. დასკვნითი  
დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 
ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 
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წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,   რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.4  სასწავლო პროცესის მენეჯერი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

თანამდებობა სასწავლო პროცესის მენეჯერი     

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი  ფუნქცია) 

კოლეჯის სასწავლო პროცესის განხორციელების ორგანიზება, მხარდაჭერა და კონტროლი. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ დირექტორის მოადგილეს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ 

 

 დუალური პროგრამების კოორდინატორი, 

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი,  საწარმოო 

პრაქტიკის მენეჯერი, ინკლუზიური პროფესიული 

განათლების სპეციალისტი, პროფესიული განათლების 

მასწავლებლები. 

 უშუალო დაქვემდებარებაშია  ასევე, ინკლუზიური 

პროფესიული განათლების სპეციალისტზე პირდაპირი 

ხაზით დაქვემდებარებული თანამდებობები: სასწავლო 

პროცესის  ასისტენტი, ჟესტური ენის თარჯიმანი. 

არაპირდაპირ 
 



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 35                                                 
 

 
 
 

 

შეცვლა 

აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს:  

 საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი, ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი; 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს – დირექტორის   

მოადგილე. 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   
აკადემიური უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრი ან 

მასთან გათანაბრებული ხარისხი). 

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

 უნდა იცნობდეს საქართველოს კანონს ,,პროფესიული 

განათლების შესახებ“ და აღნიშნული კანონით 

განასაზღვრულ  სისტემასთან დაკავშირებულ  ძირითად 

რეგულაციებს; 

 სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგიას. 

 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება; 
 შინაგანაწესი; 
 საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს კოლეჯში არსებულ 

ყველა რეგულაციას, რომელიც უშულოდ  უკავშირდება  
სასწავლო პროცესს. საფუძვლინად უნდა იცნობდეს 
კოლეჯის ყველა პროგრამას.  



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 36                                                 
 

 
 
 

 

  

დამატებითი ცოდნა 

აუცილებელია კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად 

ცოდნა. 

    

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობისა და 

გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი;  

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი;  

 ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების 

უნარი; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 კომუნიკაციის  კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 

სასურველია პროფესიული განათლების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 გუნდური მუშაობის  უნარი - პოზიტიური გარემოს 

შექმნის ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან 

პარტნიორული და კოლეგიალური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის 

შესაძლებლობა; 
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 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 

 
 სასწავლო პროცესის დაგეგმვაში მონაწილეობა; 
 პროფესიული განათლების მასწავლებლების 

საათობრივი დატვირთვის შედგენა; 
 სასწავლო ცხრილების შემუშავება; 
 მოდულური პროგრამების სასწავლო ცხრილების 

ატვირთვა ელექტრონულ ჟურნალში, მისი საჯაროობის 
უზრუნველყოფა; 

 სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის და პროფესიული 

სტუდენტების დასწრების კონტროლი; 

 პროფესიული განათლების მასწავლებლების მხრიდან 

შრომის დისციპლინის დაცვის კონტროლი; 

 პროფესიული მასწავლებლების მიერ ელექტრონული 

ჟურნალის წარმოების ყოველთვიური შემოწმება;  

 ახალი პროფესიული განათლების მასწავლებლების 
სამუშაო გარემოსთან  ინტეგრაციის პროცესის 
მხარდაჭერა; 

 შეხვედრების განხორციელება კოლეჯის 
მასწავლებლებთან პროფესიულ 
სტუდენტთა/მსმენელთა მიერ სასწავლო მასალის უკეთ 
დაძლევის მეთოდების საკითხებზე, ასევე, შეფასების 
საკითხებთან დაკავშირებით; 

 სასწავლო პროცესის წარმოებისათვის აუცილებელი 
დოკუმენტაციის წარმოება; 
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 პროფესიული სტუდენტების შეფასების უწყისების 
გადაბარება პროფესიული განათლების 
მასწავლებლისგან; 

 დირექტორის მოადგილისათვის ინფორმაციის 
დროული მიწოდება პროფესიულ სტუდენტთა მიერ 
სწავლის შედეგების ვერ დადასტურების თაობაზე; 

 პროფესიული განათლების მასწავლებელთა ვაკანტურ 
პოზიციაზე შერჩევის პროცესში მონაწილეობის მიღება; 

 კურსდამთავრებულთა დიპლომების და 
სერტიფიკატების გაცემისათვის დოკუმენტების 
პროექტების მომზადება დასაბეჭდად;  

 ყოველთვიურად ბუღალტერისათვის ინფორმაციის 
მიწოდება პროფესიული განათლების მასწავლებლების 
მიერ ფაქტიურად ჩატარებული საათების,  შესახებ; 
 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის და 

დირექტორის მოადგილის ცალკეული დავალებების 
შესრულება;    
 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა 
ვალდებულებების შესრულება. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში დირექტორთან - II და  IV კვარტალებში 

წერილობით.  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში (ზეპირად) დირექტორის მოადგილესთან  

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით მინიმუმ ორ კვირაში 

ერთხელ.  

VIII. ურთიერთმოქმედება 
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შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

  იღებს ინფორმაციას: 

 დირექტორის მოადგილის, ხარისხის მართვის 

მენეჯერის, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერის, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სპეციალისტის, 

ბიბლიოთეკარი/არქივარიუსის  და უშუალოდ მასზე 

დაქვემდებარებული პირებისაგან; 

 სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერებისაგან (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  

შუახევის მუნიციპალიტეტების მისამართებზე);  

პროფესიულის სტუდენტებისაგან, მსმენლებისაგან. 

  გასცემს ინფორმაციას:  

 დირექტორის მოადგილეს, ხარისხის მართვის 
მენეჯერს, ფინანსურ მენჯერს, საწარმოო პრაქტიკის 
მენეჯერს, ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტს, 
ბუღალტერს, რეესტრის წარმოების სპეციალისტს,  
ბიბლიოთეკარს/არქივარიუსს, იურისტს და უშუალოდ  
მასზე დაქვემდებარებული პირებს; 

 სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 
მენეჯერებს (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  
შუახევის მუნიციპალიტეტების მისამართებზე);  
პროფესიულის სტუდენტებს/მსმენლებს. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

    იღებს ინფორმაციას:  

 მშობლებისა და მეურვეებისაგან პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა შესახებ - საჭიროებისამებრ. 
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     გასცემს ინფორმაციას  

 მშობლებსა და მეურვეებს პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა  შესახებ. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

 მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან 

მუშაობისათვის და სამუშაო პირობების შექმნა 

დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულებთ

ან მიმართებაში 

 დაქვემდებარებულს მოსთხოვოს კორპორატიული 

წესრიგის და შინაგანაწესის დაცვა, მიღებული 

დავალებების დროულად და სრულყოფილად 

შესრულება;  

 აკონტროლოს პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებისა  და პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელების დასწრება,  აკადემიური 

მდგომარეობა; 

 მასზე დაქვემდებარებულ პირებთან  მიმართებაში 

წარადგინოს  რეკომენდაციები  წახალისებისა და 

დისციპლინარული სასჯელის თაობაზე. 
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თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ საკითხები 

 საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში - შეუძლია 

გაათავისუფლოს პროფესიული სტუდენტი 

მეცადინეობებიდან; 

 ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა შეთანხმდეს 

დირექტორის მოადგილესთან. 

 

X. პასუხისმგებ
ლობები 

 

სასწავლო პროცესის მენეჯერი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი 

ფუნქციებისა და მოვალეობების დროულ და 

კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

   ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და 

სხვა): 

 დოკუმენტის არასწორად წარმოების გამო 

კოლეჯისთვის/პერსონალისათვის მიყენებული 

ზიანის შემთხვევაში. 

   ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, 

სხვა): 

 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 
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 მმართველობითი (მმართველობით დონეზე, 

პასუხისმგებლობების, გადაწყვეტილებების მიღების 

სფეროების ცვლილებები და სხვა)  კოლეჯისთვის  

მნიშვნელოვან საკითხებზე არასწორი 

გადაწყვეტილებების გამო. 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების 

შეტანა ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების თარიღი 29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის დირექტორის 

მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   

 

O    
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2.5  საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი  -  თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

თანამდებობა საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი     

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი ფუნქცია) 

 პროფესიული სტუდენტების საწარმოო პრაქტიკის დაგეგმვა, ორგანიზება, 

მიმდინარეობის  კონტროლი და რეალურ სამუშაო გარემოში მიმდინარე სასწავლო 

პროცესის ეფექტურობის მუდმივი სრულყოფა; 

 დამატებითი ფუნქცია: სასწავლო პროცესის მხარდაჭერა. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ სასწავლო პროცესის მენეჯერს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
პროფესიული განათლების მასწავლებლები 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –  

დუალური პროგრამების კოორდინატორი, ზრდასრულთა განათლების 

კოორდინატორი; 
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  აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს – სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, დუალური პროგრამების კოორდინატორი. 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   
აკადემიური უმაღლესი განათლება  (მაგისტრი ან მაგისტრთან 

გათანაბრებული). 

კვალიფიკაცია/ 

კომპენტენცია  

უნდა იცნობდეს: 
 

 საქართველოს კანონს ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ და 
აღნიშნული კანონით განასაზღვრულ  სისტემასთან 
დაკავშირებულ ყველა  ძირითად რეგულაციას; 

 სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგიას. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

          უნდა იცნობდეს: 

 კოლეჯის წესდება; 
 შინაგანაწესი; 
 უნდა იცნობდეს  სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ 

კოლეჯში არსებულ  ყველა რეგულაციას; 
 საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს კოლეჯის ყველა პროგრამას.  

 

დამატებითი 

ცოდნა 

კომპიუტერის საოფისე პროგრამების და რომელიმე უცხო ენის 

ინგლისური/რუსული ცოდნა.   

დამატებითი 
 კომუნიკაციის და პრეზენტაციის კარგი უნარი; 

 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების უნარი; 
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უნარ-ჩვევები  ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 

სასურველია  განათლების ან სამეწარმეო სფეროში მუშაობის 

გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის  თანამშრომლებთან და პარტნიორი 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან პარტნიორული და 

კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 საწარმოო პრაქტიკის  დაგეგმვა და პროცესის პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმის შესაბამისად 

განხორციელება; 

 საწარმოო პრაქტიკის მასწავლებლის რეკომენდაციებისა და 

პროფესიულ სტუდენტთა ინტერესების გათვალისწინებით  

პროფესიულ სტუდენტთა განაწილება საწარმოო პრაქტიკის 

ობიექტებზე; 
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 პარტნიორი კომპანიისთვის სრულყოფილი ინფორმაციის 

მიწოდება საწარმოო პრაქტიკის პერიოდის, მისაღები 

პროფესიული სტუდენტების რაოდენობის და საწარმოო 

პრაქტიკის მოდულის შესახებ;  

 საწარმოო პრაქტიკის პროცესის მიმდინარეობის, ამ პროცესში 

ჩართული  მასწავლებლების  და პროფესიული სტუდენტების 

შრომის დისციპლინის კონტროლი, საჭიროებისამებრ კოლეჯის 

დირექციის ინფორმირება;  

 პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ ვალდებულებების 

შესრულების კონტროლი. საჭიროებისამებრ, კოლეჯის 

დირექციის ინფორმირება; 

 საწარმოო პრაქტიკის შემაჯამებელი შეხვედრის ორგანიზება, 

უკუკავშირი დაინტერესებული მხარეებისგან; 

 საწარმოო პრაქტიკის დასრულების შემდეგ წერილობითი 

ანგარიშის წარმოდგენა საწარმოო პრაქტიკის 

მიმდინარეობასთან და მოდულის განმახორციელებელი 

მასწავლებლის შრომით ანაზრღაურებასთან დაკავშირებით;  

 პროფესიული სტუდენტების  საწარმოო პრაქტიკით 

კმაყოფილების შესწავლა და წერილობითი ანგარიშის 

წარმოდგენა; 

 პარტნიორი ორგანიზაციებისაგან უკუკავშირის მიღება 

ანკეტური გამოკითხვით პროფესიული სტუდენტების ცოდნასა 
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და უნარებთან დაკავშირებით და წერილობითი ანგარიშის 

წარმოდგენა;  

 საწარმოო  პრაქტიკის განხორციელების მიზნით პარტნიორი 

ორგანიზაციების მოძიება და მათთან მოლაპარაკებების 

გამართვა;  

 კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე შეფასების 

ინსტრუმენტის ტექნიკური მხარის შემოწმება.   

 პროფესიული განათლების მასწავლებლებისაგან 
კალენდარული გეგმებისა და შეფასების ინსტრუმენტების 
ჩაბარება  და მათი სისტემატიზაცია; 

 პროფესიული სტუდენტების შეფასების მტკიცებულებების 
გადაბარება პროფესიული განათლების მასწავლებლისგან; 

 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის ცალკეული 

დავალებების შესრულება;    

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება.                     

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში დირექტორთან - II- და  IV კვარტალებში 

წერილობით.  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში (ზეპირად) სასწავლო პროცესის მენეჯერთან  

ყოველთვიურად; 
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 წერილობითი ანგარიში დირექტორთან საწარმოო პრაქტიკის დასრულების შემდეგ, 

არსებული რეგულაციის შესაბამისად, მათ შორის საწარმოო პრაქტიკის 

მასწავლებელთა მიერ გაწეული სამუშაოს ფინანსურ ანაზღაურებასთან 

დაკავშირებით. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

   იღებს ინფორმაციას  

 კოლეჯის სასწავლო პროცესის მენეჯერისგან, 
პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერისგან, 
პროგრამის ხელმძღვანელისგან, პროფესიული განათლების 
მასწავლებლებისგან; 

 სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერებისაგან (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  

შუახევის მუნიციპალიტეტების მისამართებზე);  

პროფესიულის სტუდენტებისაგან, მსმენლებისაგან. 

  გასცემს ინფორმაციას:  

 დირექტორს,  დირექტორის მოადგილეს, სასწავლო პროცესის 
მენეჯერს, რეესტრის წარმოების სპეციალისტს,  იურისტს, 
სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერებისაგან 
(სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  შუახევის 
მუნიციპალიტეტების მისამართებზე);   

  პროგრამის ხელმძღვანელს, პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებს,  პროფესიულის სტუდენტებს. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 
იღებს ინფორმაციას:  
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  შრომითი ორგანიზაციებიდან კოლეჯის სტუდენტების 

საწარმოო პრაქტიკის გატარების შესაძლებლობების 

შესახებ. 

გასცემს ინფორმაციას  

 შრომით ორგანიზაციებს ჩასატარებელი საწარმოო 

პრაქტიკის დეტალების შესახებ. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან მუშაობისათვის და სამუშაო 

პირობების შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის 

დაქვემდებარებულე

ბთან მიმართებაში 

დაქვემდებარებულს მოსთხოვოს კორპორატიული წესრიგის და 
შინაგანაწესის დაცვა, მიღებული დავალებების დროულად და 
სრულყოფილად შესრულება.  აკონტროლოს საწარმოო პრაქტიკის 
მიმდინარეობა. 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში -  შეუძლია მოკლე პერიოდით  
გაათავისუფლოს საწარმოო პრაქტიკიდან  პროფესიული სტუდენტი 
პარტნიორ ორგანიზაციასთან შეთანხმებით. 
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X. პასუხისმგებლო

ბები 

 

საწარმოო  პრაქტიკის მენეჯერი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 

და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, რომელიც 

დაკავშირებულია მის განკარგვაში არსებული მატერიალური 

რესურსის შემთხვევით დაზიანებასთან. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 
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წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას, რაც დასტურდება ხელმოწერით 

...................................................................   
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2.6 პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის  მენეჯერი - 
თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

თანამდებობა პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი     

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი ფუნქცია) 

     ორგანიზაციის პოლიტიკისა და მიზნების შესაბამისი ღონისძიებების შემუშავება, 

რომელიც ხელს შეუწყობს კოლეჯში პროფესიული ორიენტაციის, კონსულტირების და 

კარიერის დაგეგმვის სისტემის განვითარებას.  

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ  დირექტორის მოადგილეს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –  PR 

მენეჯერს; 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს – PR მენეჯერი. 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  
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კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   
აკადემიური უმაღლესი განათლება (მაგისტრი ან მაგისტრთან 

გათანაბრებული). 

კვალიფიკაცია/ 
კომპეტენცია 

 სასურველია  კვალიფიკაცია  სოციალური მეცნიერებების/ 

განათლების მიმართულებით; 

 საქართველოს კანონს ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ და 

აღნიშნული კანონით განასაზღვრულ  სისტემასთან 

დაკავშირებულ ძირითად რეგულაციებს; 

 უნდა  იცნობდეს კვლევებს შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

შესახებ და  კვლევის ჩატარების მეთოდოლოგიას. 

ორგანიზაციის 
სპეციფიკური 
ცოდნა 

   უნდა იცნობდეს: 

 კოლეჯის წესდებას; 

 კოლეჯის შინაგანაწესს; 

 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესს; 

 კოლეჯის საგანმანათლებლო პროდუქტებს, მომსახურებას, 

პროგრამებს. 

დამატებითი 
ცოდნა 

  აუცილებელია კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა, 

რომელიმე უცხო ენის ცოდნა: რუსული/ინგლისური/გერმანული. 

დამატებითი 
უნარ-ჩვევები 

 ეფექტური კომუნიკაციის და პრეზენტაციის კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
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 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების უნარი; 

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი. 

მუშაობის 
გამოცდილება 

  სასურველია  განათლების ან სამეწარმეო სფეროში მუშაობის 

გამოცდილება. 

დამატებითი 
მახასიათებელი                   

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან პარტნიორული 

და კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 პროფორიენტაციის კუთხით სკოლის მოსწავლეებთან და მათ  
მშობლებთან შეხვედრების და საუბრების ჩატარება კოლეჯის 
სპეციფიკისა და საგანმანათლებლო პროგრამების  შესახებ;  

 საინფორმაციო ბუკლეტების, განაცხადების,  რეკლამების და ა.შ 
შემუშავების პროცესში ჩართულობა; 

 სხვადასხვა ტიპის საპროფორიენტაციო ღონისძიებების 
ორგანიზება; 

 კოლეჯის პროგრამების ცნობადობის ამაღლების მიზნით 
მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებში; 

 დაინტერესებული მხარეებისთვის  კონსულტაციების 
უზრუნველყოფა  კოლეჯში არსებული პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების  და მომზადება/გადამზადების 
პროგრამების შესახებ;  
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 ახალჩარიცხული  პროფესიული სტუდენტებისა და 
მსმენელებისათვის კოლეჯის კარიერული მომსახურების 
სერვისების გაცნობა; 

 პროფესიული სტუდენტების/მსმენელებისთვის  
ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციების ჩატარება  
კარიერის დაგეგმვის საკითხებთან დაკავშირებით;  

  კოლეჯში  დამატებითი/არაფორმალური აქტივობების 
წახალისება და პროფესიული სტუდენტების ინიციატივების 
მხარდაჭერა; 

 კარიერული მხარდაჭერის მომსახურების გაწევა არსებული და 
პოტენციური პროფესიული 
სტუდენტებისთვის/მსმენელებისთვის;  

 ინფორმაციის მიწოდება იმ უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების შესახებ, სადაც პროფესიულ 
სტუდენტს/მსმენელს  ექნება სწავლის გაგრძელების 
შესაძლებლობა; 

 პროფესიული სტუდენტებისთვის/მსმენელებისთვის/ 
კურსდამთავრებულებისთვის  კარიერის დაგეგმვის, სამუშაოს 
მოძიებისა და დასაქმების საკითხებში კონსულტაციების გაწევა;  

 კვლევების ჩატარება მოთხოვნადი  პროფესიების გამოვლენის 
მიზნით (შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი, დაინტერესებულ 
პირებთან მოთხოვნადი); 

 დამსაქმებელი ორგანიზაციების მოძიება და მათთან 
მოლაპარაკებების გამართვა პროფესიულ სტუდენტთა/ 
მსმენელთა კურსდამთავრებულთა  დასაქმების მიზნით;  

 პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების და 
კურსდამთავრებულებისთვის   ინფორმაციის მიწოდება  
დასაქმების შესაძლებლობებთან/ვაკანსიებთან და შემდგომი 
კარიერული განვითარების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით; 
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 პოტენციური დამსაქმებლისა და პროფესიული 
სტუდენტის/მსმენელის/კურდამთავრებულის შეხვედრის 
ხელშეწყობა;   

 კურსდამთავრებულთა ბაზის წარმოება; 
 კოლეჯის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა პროგრამით 

კმაყოფილებასთან დაკავშირებით; 
 კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა დასაქმების შესახებ 

პროგრამის დასრულებიდან 6 თვეში; 
 დამსაქმებელთა გამოკითხვის ჩატარება (შრომის ბაზრის 

კონკრეტულ სეგმენტში მოთხოვნადი პროფესიების გამოვლენა; 
 პარტნიორი ორანიზაციის მიერ კოლეჯთან თანამაშრომლობის 

შეფასება, კურსდამთავრებულთა კომპეტენციების შეფასება და 
სხვ.; 

 პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების  
/კურსდამთავრებულებისთვის  დასაქმების ფორუმში 
მონაწილეობაში მხარდაჭერა; 

 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის და დირექტორის 
მოადგილის ცალკეული დავალებების შესრულება;    

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 
შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 
შესრულება. 

                            

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები 

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში  დირექტორთან - II- და  IV კვარტალებში 

წერილობით; 

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში (ზეპირად) დირექტორის მოადილესთან   

ყოველთვიურად; 
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 შესრულებული სამუშაოს  ანგარიში დირექტორის მოადგილესთან ჩატარებული 

აქტივობების მიხედვით  დასაქმების შესახებ; 

 დამსაქმებლის საჭიროების გამოკვლევა და ანგარიში დირექტორის მოადგილესთან; 

 შრომის ბაზრის კვლევის შედეგების ანგარიში დირექტორის მოადგილესთან. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავში 

-რი 

 

  იღებს ინფორმაციას  

 ხარისხის მართვის მენეჯერისგან, სასწავლო პროცესის 
მენეჯერისგან, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერისგან, სასწავლო და 
ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერებისაგან (სსიპ კოლეჯის 
,,ბლექსი“ ქედისა  და  შუახევის მუნიციპალიტეტების 
მისამართებზე);  ზრდასრულთა განათლების 
კოორდინატორისაგან, დუალური პროგრამების 
კოორდინატორისაგან,  ინკლუზიური პროფესიული განათლების 
სპეციალისტისგან, პროგრამის ხელმძღვანელებისგან, 
პროფესიული განათლების მასწავლებლებისგან, პროფესიული 
სტუდენტებისაგან/მსმენელებისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას:  

 დირექტორს,  დირექტორის მოადგილეს, სასწავლო პროცესის 
მენეჯერს, ხარისხის მართვის მენეჯერს,  რეესტრის წარმოების 
სპეციალისტს, ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორს,  
სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერებს (სსიპ 
კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  შუახევის მუნიციპალიტეტების 
მისამართებზე);  დუალური პროგრამების კოორდინატორს,  
ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტისგან, 
პროგრამის ხელმძღვანელს, პროფესიული განათლების 
მასწავლებლებს, პროფესიულ  სტუდენტებს/მსმენელებს. 
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გარე 

ურთიერთკავში 

-რი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

 პერიოდულად სტუდენტებისთვის კარიერის დაგეგმვასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე დამსაქმებლებისაგან, დასაქმების 

სააგენტოსაგან, სკოლებისაგან, და სხვა  დაინტერესებული 

მხარეებისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას  

 სარეკლამო მასალებს პოტენციურ 

სტუდენტებთან/მსმენელებთან კოლეჯის საქმიანობის შესახებ 

ბუკლეტების, ფლაერების, განაცხადების, პრეზენტაციის 

სახით; 

 იღებს ინფორმაციას კურსდამთავრებულებისაგან, 

დამსაქმებლებისაგან და სხვა დაინტერესებული 

მხარეებისაგან. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელ

თან 

      მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან მუშაობისათვის და 

სამუშაო პირობების შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებ

ულებთან 

მიმართებაში 
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თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლ

ად გადაჭრათ 

საკითხები 

 საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში - მოთხოვნილი ვაკანსიის 

შემთხვევაში;  

 გააგზავნოს დასაქმების ადგილზე კურსდამთავრებული; 

  გავიდეს შეხვედრებზე სკოლებში, შეხვდეს პოტენციურ  

სტუდენტებს მსმენელებს/დამსაქმებლებს. 

 

X. პასუხისმგებლ

ობები 

 

პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი 

პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა და 

ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, რომელიც 

დაკავშირებულია მის განკარგვაში არსებული მატერიალური 

რესურსის შემთხვევით დაზიანებასთან. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

XI. დასკვნითი 
დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 
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დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის 

მიერ 

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.7 PR მენეჯერი  -  თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

თანამდებობა PR მენეჯერი     

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის  ზოგადი მიზანი ( ძირითადი ფუნქცია) 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის უზრუნველყოფა. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ კოლეჯის დირექტორს 

არაპირდაპირ დირექტორის მოადგილეს 

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ  

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –  

პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი; 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –  პროფორიენტაციის 

და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი. 

  

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 
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V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   
აკადემიური უმაღლესი განათლება ( მაგისტრი ან მაგისტრთან 

გათანაბრებული). 

კვალიფიკაცია/ 
კომპეტენცია 

 სასურველია  კვალიფიკაცია სოციალური მეცნიერებები, 

ჟურნალისტიკა და ინფორმაცია; 

 საქართველოს კანონს ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ და 

აღნიშნული კანონით განასაზღვრულ  სისტემასთან 

დაკავშირებულ ძირითად რეგულაციებს.  

 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

უნდა იცნობდეს: 

 კოლეჯის წესდებას; 

 კოლეჯის შინაგანაწესს; 

 კოლეჯის საგანმანათლებლო პროდუქტებს, მომსახურებას, 

პროგრამებს. 

დამატებითი 

ცოდნა 

 კომპიუტერის საოფისე პროგრამები; 

 საპრეზენტაციო ელექტრონული პროგრამები; 

 ინგლისური ენა. 

უნარ-ჩვევები 

 ეფექტური კომუნიკაციის და პრეზენტაციის კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების უნარი; 

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი. 
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მუშაობის 

გამოცდილება 
სასურველია მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან 

პარტნიორული და კოლეგიალური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის 

შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი შეგრძნება. 

VI. მოვალეობა 

 

 ორგანიზაციის პოლიტიკისა და მიზნების შესაბამისად 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის საქმიანობის 

სტრატეგიის შემუშავება/დაგეგმვა და საჭიროების 

შემთხვეავში მასში ცვლილებების შეტანა; 

 წინადადებების შემუშავება საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის კუთხით გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ; 

 ვებ-გვერდის მართვა/ადმინისტრირება, მონიტორინგი,  

უტყუარი ინფორმაციების განთავსება და მუდმივი 

განახლება; 
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 საქმიანი შეხვედრების, ღონისძიებების ფოტო-ვიდეო 

გადაღება და დამუშავება; 

 სარეკლამო ელექტრონული და ბეჭდური პროდუქციის 

(ვებ-გვერდი, ელექტრონული ანგარიშები, ბროშურები და 

სხვ. მასალები) დიზაინის შემუშავება; 

 საინფორმაციო სააგენტოებთან, სარეკლამო სააგენტოებთან 

და მასობრივ მედია - საშუალებებთან თანამშრომლობა; 

 ოფიციალური და ელექტრონული წერილების მომზადება 

კომპეტენციას დაქვემდებარებულ საკითხებზე; 

 კოლეჯის მიერ განსახორციელებელი მიზნობრივი 

კვლევების ტექნიკური მხარდაჭერა სოციალური მედიის 

საშუალებით; 

 კოლეჯის ოფიციალური საკომუნიკაციო საშუალებებით 

(ვებ გვერდი, სოციალური გვერდები, ტელეფონი, ელ - 

ფოსტა და სხვ.)  დაინტერესებულ პირებზე ინფორმაციის 

მიწოდება ან მათი გადამისამართება შესაბამის 

პასუხისმგებელ პირთან; 

 პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების არაფორმალური 

აქტივობების წახალისება და მათი ინიციატივების 

მხარდაჭერა, მათ შორის, კოლეჯის პოპულარიზაციის 

მიზნით; 
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 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის ცალკეული 

დავალებების შესრულება; 

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა 

ვალდებულებების შესრულება. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები: 

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში  დირექტორთან - II და  IV კვარტალებში წერილობით;  

 შესრულებული სამუშაოს  ანგარიში (ზეპირად)  დირექტორთან ჩატარებული აქტივობების 

მიხედვით, კვირაში მინიმუმ ერთხელ. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას: 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესების 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ინფორმაციას კოლეჯის 

დირექტორის, დირექტორის მოადგილის,  სასწავლო და 

ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერებისაგან (სსიპ 

კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  შუახევის მუნიციპალიტეტების 

მისამართებზე);  და   თითოეული თანამშრომლისაგან; 

  პროფესიული სტუდენტების/მსმენელებისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას:  

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესების 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ინფორმაციას 

ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე, მათი ფუნქციების 

გათვალისწინებით; 
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 საჭიროების შემთხვევაში  გასცემს ინფორმაციას პროფესიულ 

სტუდენტებზე/მსმენლებზე. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას: 

 პროფესიული განათლებით დაინტერესებული იურიდიული და 

ფიზიკური პირებისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას: 

 პროფესიული განათლებით დაინტერესებული იურიდიულ და 

ფიზიკური პირებს, პერსონალური მონაცემების დაცვის 

გათვალისწინებით. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელ

თან 

     მოითხოვოს მხარდაჭერა  საზოგადოებასთან მუშაობისათვის  და 

დავალებული მოვალეობის ეფექტურად შესრულების სამუშაო 

პირობების შექმნა. 

დაქვემდებარებ

ულებთან 

მიმართებაში 

-  

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლ

ად გადაჭრათ 

საკითხები 

 საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დამოუკიდებლად ჭრის 

საკითხებს, რომელიც არ  უკავშირდება ფინასურ რესურსების 

საჭიროებას; 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყველა მნიშვნელოვანი 

საკითხი უნდა შეთანხმდეს კოლეჯის დირექტორთან. 
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X. პასუხისმგებ

ლობები 

 

PR მენეჯერი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 
შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 
და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 
შესრულებაზე. 

   ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, რომელიც 
დაკავშირებულია მის განკარგვაში არსებული მატერიალური 
რესურსის შემთხვევით დაზიანებასთან. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 
კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ 

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 
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წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას და  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

...................................................................   
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2.8  რეესტრის წარმოების სპეციალისტი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 
თანამდებობა რეესტრის წარმოების სპეციალისტი     

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (მთავარი ფუნქცია) 

  რეესტრის წარმოება, მათ შორის,  განათლების მართვის ელექტრონული სისტემის 

მეშვეობით. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ  დირექტორის მოადგილეს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს – 

საქმისმწარმოებელი; 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს – საქმისმწარმოებელი. 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 
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განათლება   აკადემიური უმაღლესი განათლება  

კვალიფიკაცია/ 
კომპეტენცია 

 საგანმანათლებლო პროცედურების ცოდნა;  

 რეესტრის წარმოების წესის ცოდნა; 

 განათლების მართვის ელექტრონულ სისტემაში მუშაობა; 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

უნდა იცნობდეს: 

 კოლეჯის წესდებას; 

 კოლეჯის შინაგანაწესს; 

 კოლეჯის მიერ შემუშავებულ რეესტრის წარმოების წესს; 

 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესს; 

 კოლეჯის პროგრამებს. 

დამატებითი 
ცოდნა 

აუცილებელია კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა.  

მართვა. 

     

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

  კომუნიკაციის კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების უნარი; 

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა. 

მუშაობის 

გამოცდილება 
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დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან პარტნიორული 

და კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი შეგრძნება. 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

VI. მოვალეობა 

(დეტალური) 

 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ინფორმაციის 

შეტანა კოლეჯის, კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, 

ინფრასტრუქტურის, აღჭურვილობის, ბიზნესთან 

თანამშრომლობის, ფინანსების შესახებ; 

 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ინფორმაციის 

შეტანა კოლეჯის პროგრამების, კრედიტების, სწავლების 

ხანგრძლივობის, ადგილების (ვაკანტური/დაკავებული), 

ჯგუფების რაოდენობის, სწავლის დაწყების და დასრულების 

თარიღის, ფასის და აპლიკანტთა/სტუდენტთა სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების შესახებ; 

 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში პროფესიული 

განათლების მასწავლებლების/პერსონალის შესახებ 

ინფორმაციის შეტანა მათი სამუშაო გამოცდილების, 

განათლების, ტრენინგების, მოდულების და პროგრამების 

შესახებ, მტკიცებულებების ბაზაში ატვირთვა;  
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 აპლიკანტთათვის ინფორმაციის მიწოდება  კოლეჯში 

რეგისტრაციის პროცედურის  შესახებ; 

 აპლიკანტთა კონსულტირება უცხოეთში და უკუპირებული 

ტერიტორიებზე მიღებული განათლებასთან დაკავშირებით; 

 აპლიკანტთა რეგისტრაცია მართვის ელექტრონულ სისტემაში; 

 პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მინიჭების, სტატუსის 

შეჩერების, სტატუსის შეწყვეტის, მობილობისა  და  

კვალიფიკაციის მინიჭების ასახვა ელექტრონულ ბაზაში; 

 კანონმდებლობით დადგენილი აქტივობების განხორციელება 

პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამებთან, მსმენელთა მოძრაობასთან დაკავშირებით; 

 პროფესიული სტუდენტის ისტორიის შევსება განათლების, 

საწარმოო პრაქტიკის და დასაქმების სტატუსის შესახებ; 

 ელექტრონულ ჟურნალში სასწავლო ჯგუფების შექმნის, 

ცვლების განსაზღვრის, პროფესიული განათლების 

მასწავლებელთა დარტვირთვის შესახებ ინფორმაციის შეტანა; 

 მონაცემთა ბაზის განახლება; 

 პროფესიული მასწავლებლების დახმარების გაწევა 

ელექტრონულ ჟურნალში არსებული პრობლემების აღმოფხვრის 

მიზნით; 
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 პროფესიულ სტუდენტთა, მსმენელთა რეესტრის წარმოება 

სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით: სწავლების პერიოდი, ასაკი, სქესი, 

სოციალური სტატუსი და სხვ;  

 პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის, ჩარიცხვის, 

კვალიფიკაციის მინიჭების, სტატუსის შეჩერება/შეწყვეტის, 

მობილობის სტატისტიკის წარმოება; 

 მართვის ელექტრონულ სისიტემაში კურსდამთავრებულთა 

დიპლომებისა და სერტიფიკატების ატვირთვა და გაცემა; 

 პროგრამების ელექტრონულ სისტემაში ასახვა დადგენილი 

წესის მიხედვით; 

 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის და დირექტორის 

მოადგილის ცალკეული დავალებების შესრულება;    

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება; 

 რეესტრის წარმოების სპეციალისტი ანგარიშვალდებულია 

კოლეჯის დირექტორის მოადგილისა და დირექტორის   წინაშე.                            

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში  დირექტორთან - II- და  IV კვარტალებში 

წერილობით;  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში  (ზეპირად)  დირექტორის მოადგილესთან   

ყოველთვიურად. 
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VIII. ურთიერთმოქმედება 

 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას: 
 ფინანსური მენეჯერისგან, ხარისხის მართვის მენეჯერისგან, 

სასწავლო პროცესის მენეჯერისგან, საწარმოო პრაქტიკის 
მენეჯერისგან, ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორისაგან, 
პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერისგან, 
ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტისგან, 
საქმისმწარმოებლისგან, პროგრამის ხელმძღვანელებისგან, 
პროფესიული განათლების მასწავლებლების, სასწავლო და 
ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერებისაგან (სსიპ კოლეჯის 
,,ბლექსი“ ქედისა  და  შუახევის მუნიციპალიტეტების 
მისამართებზე);   
გასცემს ინფორმაციას:  

 დირექტორს,  დირექტორის მოადგილეს, სასწავლო პროცესის 
მენეჯერს, ხარისხის მართვის მენეჯერს, ზრდასრულთა 
განათლების კოორდინატორს, საქმისმწარმოებელს, დუალური 
პროგრამების კოორდინატორს, პროგრამის ხელმძღვანელს, 
პროფესიული განათლების მასწავლებლებს, სასწავლო და 
ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერებს (სსიპ კოლეჯის 
,,ბლექსი“ ქედისა  და  შუახევის მუნიციპალიტეტების 
მისამართებზე);   

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

    იღებს ინფორმაციას:  
 აპლიკანტებისაგან/კანონიერი წარმომადგენლებისაგან 

რეგისტრაციის პროცესში; 
 სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის 

წარმომადგენლებისაგან. 
გასცემს ინფორმაციას: 
 აპლიკანტებს/კანონიერ წარმომადგენლებს  რეგისტრაციის 

პროცესში; 
 სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის 

წარმომადგენლებს. 
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IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან მუშაობისათვის და სამუშაო 

პირობების შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებ

ულებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

 საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში; 

 უფლებამოსილია დამოუკიდებლად აწარმოოს კომუნიკაცია სსიპ 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის წარმომადგენლებთან. 

 

X. პასუხისმგებ

ლობები 

 

რეესტრის წარმოების სპეციალისტი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 
შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა და 
ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 
 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 
 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 
კრიტიკულობის შემთხვევაში. 
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XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 
ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულ

ია კოლეჯის 

დირექტორის 

მიერ  

.............................................................. /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.9 იურისტი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

თანამდებობა იურისტი     

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი  ფუნქცია) 

კოლეჯის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ 
კოლეჯის დირექტორს 

 

არაპირდაპირ დირექტორის მოადგილეს 

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ  

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –  

შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების  მქონე პირი; 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –  

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 
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განათლება   
აკადემიური უმაღლესი განათლება  (მაგისტრი ან მაგისტრთან 

გათანაბრებული). 

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

კვალიფიკაცია - სამართალმცოდნეობა 

საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს შემდეგ სამართლებრივ  
რეგულაციებს: 
 

 საქართველოს კანონს ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ და 
აღნიშნული კანონით განსაზღვრულ  სისტემასთან 
დაკავშირებულ ყველა  ძირითად რეგულაციას; 

 საქართველოს ორგანულ კანონს - შრომის კოდექსი; 
 საქართველოს ორგანული კანონი - ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსი. 
ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 კოლეჯის წესდებას; 

 საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს  კოლეჯში არსებულ  ყველა 

რეგულაციას. 

დამატებითი 

ცოდნა 
აუცილებელია კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა. 

დამატებითი’ 

უნარ-ჩვევები 

 საკუთარი  პოზიციის  დასაბუთების უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

 ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი;  

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 კომუნიკაციის  კარგი უნარი; 

 პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა. 
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მუშაობის 

გამოცდილება 
სასურველია  პროფესიით  ერთწლიანი სამუშაო  გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან 

პარტნიორული და კოლეგიალური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი შეგრძნება; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

VI. მოვალეობა 

 ორგანიზაციის პოლიტიკისა და მიზნების და კანონმდებლობის 

შესაბამისად კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების, კოლეჯის 

სამართლებრივი რეგულირების წესების პროექტების 

მომზადების პროცესში მონაწილეობის მიღება და 

სამართლებრივი ექსპერტიზის განხორციელება; 

 კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში 

მოყვანა და სამართლებრივი მიზანშეწონილობის შეფასება; 

 დირექტორისთვის სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებული 

დასკვნების და მოსაზრებების მომზადება და წარდგენა; 
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 მონაწილეობა ზემდგომი ორგანოებიდან მიღებული 

დოკუმენტების და კოლეჯში შემოსული იურიდიულ-

სამართლებრივი ხასიათის განცხადება - საჩივრების შესწავლასა 

და განხილვაში. შესაბამისი დასკვნების და რეკომენდაციების 

მომზადება და ხელმძღვანელობისთვის წარდგენა; 

 შემოსული კორესპოდენციის საპასუხო 

ინფორმაციის/წერილების მომზადება, კომპეტენციის 

შესაბამისად; 

 კოლეჯის საქმიანობიდან გამომდინარე, გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების/მემორანდუმის პროექტის მომზადება და/ან 

შეთანხმება და სამართლებრივი ექსპერტიზა; 

 შრომითი ხელშეკრულებების მომზადება და დადება კოლეჯის 

თანამშრომლებთან; 

  სასწავლო ხელშეკრულებების მომზადება კოლეჯის 

პროფესიულ სტრუდენტებთან/მსმენელებთან ან   

წარმომადგენელთან; 

 დუალური პროგრამების ფარგლებში სამმხრივი 

ხელშეკრულებების მომზადება კოლეჯის პროფესიულ 

სტრუდენტებთან/ ან   წარმომადგენელთან და პარტნიორ 

ორგანიზაციასთან; 

 დირექტორის მიერ გაცემული რწმუნების (მინდობილობის) 

საფუძველზე კოლეჯის ინტერესების დაცვა სასამართლოში და 
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სხვა სტრუქტურებში. საჭირო ინფორმაციის დაუყოვნებლივ 

წარდგენა კოლეჯის ხელმძღვანელობისთვის; 

 კოლეჯის ინფორმაციულ-ანალიტიკური უზრუნველყოფა 

საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საკანონმდებლო და კანონმქვემდებარე აქტების თაობაზე; 

 საჭიროებისამებრ, კოლეჯის თანამშრომლების და 

პროფესიული სტუდენტების, მსმენელების სამართლებრივი 

კონსულტირება, თანამშრომელთა პირადი საქმეების წარმოება; 

 კოლეჯის თანამშრომელთა დანიშვნის, გადაყვანის, 

დაწინაურების, გათავისუფლების, შვებულების, მივლინების, 

წახალისების და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის 

შეფასების შესახებ და სხვ. ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების 

მომზადება; 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უფლებამოსილი პირის 

კონსულტირება; 

 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის ცალკეული 

დავალებების შესრულება; 

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა კომპეტენციას 

მიკუთვნებულ საკითხების სამართლებრივი უზრუნველყოფა. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები 
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          ანგარიშვალდებულია კოლეჯის  დირექტორის  წინაშე.   

     აწარმოებს: 

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიშს  დირექტორთან - II  და  IV კვარტალებში 

წერილობით; 

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიშს  დირექტორთან -  ზეპირად საჭიროებისამებრ, 

კვირაში მინიმუმ  ერთხელ.  

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

კოლეჯის ყველა თანამშრომლისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას:  

კოლეჯის ყველა თანამშრომელზე, საჭიროებისამებრ. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

საკანონმდებლო მოთხოვნებში ცვლილებების შესახებ კოლეჯის მიერ 

შესყიდული შესაბამისი ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით. 

გასცემს ინფორმაციას:  

საჭიროებისამებრ, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

IX. უფლებები: 
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უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან მუშაობისათვის და სამუშაო 

პირობების შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულე

ბთან მიმართებაში 
  

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

         საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უფლებამოსილია 

წარმოადგინოს ხედვები სამართლებრივ საკითხებთან 

დაკავშირებით. 

კოლეჯის მართვის ყველა მნიშვნელოვანი სამართლებრივი საკითხი უნდა შეთანხმდეს 

დირექტორთან. 

X. პასუხისმგებლო

ბები 

 

იურისტი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 

და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 დაუდევრობის გამო კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის 

შემთხვევაში. 
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ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის 

მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

მინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,   რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.10 საქმისმწარმოებელი  - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

 

თანამდებობა საქმისმწარმოებელი     

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი  ფუნქცია) 

  კოლეჯის საქმიანობის უზრუნველყოფა ელექტრონული საქმისწარმოების 

ავტომატიზირებული სისტემის მეშვეობით. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ კოლეჯის დირექტორს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –  

რეესტრის წარმოების სპეციალიტი; 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –  რეესტრის წარმოების 

სპეციალისტი, ბიბლიოთეკარი/არქივარიუსი. 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  
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კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება    მინიმუმ პროფესიული განათლება  

კვალიფიკაცია/ 
კომპეტენცია 

საქმისწარმოების პროცედურების და ელექტრონული პროგრამის 

,,eflow”- ცოდნა  და მართვა. 

ორგანიზაციის 
სპეციფიკური ცოდნა 

 კოლეჯის წესდებას; 

 კოლეჯის შინაგანაწესს; 

 უნდა იცნობდეს კოლეჯის საგანმანათლებლო სერვისებს, 

ფლობდეს ინფორმაციას კოლეჯის პროგრამების თაობაზე. 

დამატებითი ცოდნა 

აუცილებელია კომპიუტერული საოფისე პროგრამების კარგად 

ცოდნა. 

    

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების 

უნარი; 

 კომუნიკაციის და პრეზენტაციის კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 
სასურველია ერთწლიანი სამუშაო  გამოცდილება 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
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 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან 

პარტნიორული და კოლეგიალური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის 

შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 

 კოლეჯის საქმისწარმოების  წარმართვა; 

 კოლეჯში შემოსული და გასული კორესპოდენციების 

რეგისტრაცია, სისტემატიზაცია და მათი ოპერატიული 

მიწოდება ხელმძღვანელობის და შემსრულებლებისათვის; 

 დირექტორის ბრძანებების, პროფესიული სტუდენტებისა 

და მსმენელების  ხელშეკრულებების რეგისტრაციის 

უზრუნველყოფა; 

 კორესპონდენციის, მათ შორის, კონტროლზე აყვანილი 

დავალებების დადგენილ ვადებში შესრულების კონტროლი; 
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 საქმისწარმოებაში დასრულებული დოკუმენტაციის 

აღრიცხვა, დამუშავება და გადაცემა არქივისთვის არსებული 

წესის შესაბამისად; 

  საჭიროებისამებრ დოკუმენტაციის (კორესპონდენცია, 

ცნობა და სხვ)  მომზადება და გაცემა; 

 მომზადებული დოკუმენტაციის (ბრძანება, ოქმი, 

კორესპონდენცია, წერილი და ა.შ) შესაბამისი 

პირებისათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით,  

გაცნობის უზრუნველყოფა; 

 საჭიროებისამებრ,  კოლეჯის დირექტორის ცალკეული 

დავალებების შესრულება;    

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება.                     

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში დირექტორთან -   წერილობით II  და  IV 

კვარტალების ბოლოს;  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში დირექტორთან -  ზეპირად საჭიროებისამებრ, 

კვირაში მინიმუმ  ერთხელ. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 
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შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  - ადმინისტრაციის თანამშრომლებისაგან, 

საჭიროებისამებრ, სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერებისაგან (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  შუახევის 

მუნიციპალიტეტების მისამართებზე);  სასწავლო და 

ადმინისტრაციული პროცესების  მხარდაჭერის 

სპეციალისტებისაგან  (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  

შუახევის მუნიციპალიტეტების მისამართებზე);   

გასცემს ინფორმაციას  -  ადმინისტრაციის თანამშრომლებს,  

სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერებს (სსიპ 

კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  შუახევის მუნიციპალიტეტების 

მისამართებზე);  სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების  

მხარდაჭერის სპეციალისტებს  (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედის 

და შუახევის  მუნიციპალიტეტების მისამართებზე). 

   პროფესიული განათლების მასწავლებლებზე, პროფესიულ 

სტუდენტებზე/მსმენელებზე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:შემოსული კორესპონდენციის სახით. 

გასცემს ინფორმაციას: დაინტერესებულ მხარეებზე, მხოლოდ  

დირექტორთან შეთანხმებით. 

IX. უფლებები: 
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უშუალო 

ხელმძღვანელთან 

მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან მუშაობისათვის და 

სამუშაო პირობების შექმნა დავალებული მოვალეობის 

ეფექტურად შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულე

ბთან მიმართებაში 
 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ საკითხები 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში. 

 დოკუმენტაციის მართვასთან დაკავშირებული ყველა 

მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა შეთანხმდეს 

დირექტორთან. 

 

X. პასუხისმგებლო

ბები 

 

საქმისმწარმოებელი პასუხისმგებელია:  

   მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა და 

მოვალეობების  დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 
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XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების 

შეტანა ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

 29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ 

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას, რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.11 ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი  - თანამდებობრივი 
ინსტრუქცია 

თანამდებობა ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი     

განყოფილება შტატგარეშე 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი ფუნქცია) 

   კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის 

სტანდარტებთან შესაბამისობის  მიზნით ხარისხის უზრუნველყოფა. 

II.  ექვემდებარება 

უშუალოდ ხარისხის მართვის მენეჯერს 

არაპირდაპირ  

III.  დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ   

არაპირდაპირ პროფესიული განათლების მასწავლებლები 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –   ხარისხის 

მართვის მენეჯერი; 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს – ხარისხის მართვის 

მენეჯერი. 

IV.  თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 
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V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   
 აკადემიური უმაღლესი განათლება   (მაგისტრი ან მასთან 

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი). 

კვალიფიკაცია/ 

კომპენტენცია  

 უნდა იცნობდეს საქართველოს კანონს ,,პროფესიული 

განათლების შესახებ“ და აღნიშნული კანონით 

განასაზღვრულ  სისტემასთან დაკავშირებულ ყველა 

ძირითად რეგულაციას; 

 სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგიას; 

 კვლევების მეთოდოლოგიას. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

კოლეჯის წესდებას: 

 საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს  კოლეჯში არსებულ ყველა 

რეგულაციას, რომელიც უშულოდ  უკავშირდება ავტორიზაციის 

პირობების შესრულებას;  

 საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს კოლეჯის ყველა პროგრამას. 

 

დამატებითი 

ცოდნა 

 კომპიუტერის საოფისე პროგრამების და რომელიმე უცხო ენის 

(ინგლისური/რუსული) ცოდნა. 

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

  გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი;  

 ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი;  

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 საკუთარი  პოზიციის  დასაბუთების უნარი; 
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 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

 კომუნიკაციის  კარგი უნარი; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

 ემოციური ინტელექტი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 

სასურველია პროფესიულ საგანმანათლებლო სფეროში მუშაობის  

გამოცდილება 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 გუნდური მუშაობის  უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან პარტნიორული 

და კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი შეგრძნება. 

VI. მოვალეობა 

 

 კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის  მიზნით 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების შემუშავებაში 

მონაწილეობა;   

 ავტორიზაციის, პროგრამების დამატების/კვოტის 

გაზრდის/მისამართის ცვლილების პროცესებთან დაკავშირებულ 

აქტივობებში მონაწილეობის მიღება; 
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 ავტორიზაციის, პროგრამების დამატების/კვოტის 

გაზრდის/მისამართის ცვლილების პროცესებთან დაკავშირებით 

განაცხადების  მომზადებაში მონაწილეობის მიღება; 

 პროგრამის განხორციელების ხარისხის შეფასების შედეგების 

გაანალიზების პროცესში მონაწილეობის მიღება; 

 პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის კონსულტირება 

სწავლებასა და  შეფასებასთან დაკავშირებულ  საკითხებზე; 

 დამწყები პროფესიული განათლების მასწავლებლების  სასწავლო 

პროცესში ჩართულობის ხელშეწყობა: კონსულტირება 

სწავლებისა და შეფასების მეთოდების, კალენდარული გეგმის, 

შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავებასთან დაკავშირებით; 

 ვერიფიკაციის პროცესში მონაწილეობა, დადგენილი წესის 

შესაბამისად; 

 პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ 

წარმოდგენილი კალენდარული გეგმის მოდულთან 

შესაბამისობის შემოწმება; 

 პერსონალის საქმიანობის შეფასების და პროფესიული 

განვითარების საჭიროებათა კვლევაში მონაწილეობის მიღება; 

 პროგრამის ხელმძღვანელთა კონსულტირება პროფესიული 

საგანამანთლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის  

საკითხებთან დაკავშირებით; 
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 ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმის შესაბამისად, 

მონაწილეობა  დაწესებულების რესურსების რეგულარულ 

შეფასებასა და განვითარებაში; 

 პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა კმაყოფილების, 

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა თვითშეფასების 

კვლევა ხარისხის მართვის მენეჯერთან შეთანხმებული 

კვლევის ინსტრუმენტებით; 

 ხარისხის მართვის მენეჯერის ხელმძღვანელობით ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემის დანერგვა პროფესიული 

მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამებთან 

მიმართებაში. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები : 

 ზეპირი ანგარიში  უშუალო ზემდგომისათვის  ყოველთვიურად მიმდინარე 

საკითხებთან დაკავშირებით. 

 ხარისხის მართვის მენეჯერთან ერთად, შესრულებული სამუშაოს რეპორტი 

დირექტორთან - II-და  IV კვარტალებში წერილობით.  

 ხარისხის მართვის მენეჯერთან ერთად, შესრულებული სამუშაოს რეპორტი 

(ზეპირად) დირექტორის მოადგილესთან  ყოველკვარტალური; 

 ხარისხის მართვის მენეჯერთან ერთად, დაწესებულების  თვითშეფასების ანგარიშის 

მომზადება 3 წელიწადში ერთხელ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულ ცენტრში წარსადგენად. 
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VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

 კოლეჯის ყველა თანამშრომლისგან; 

 პროფესიული სტუდენტებისაგან/მსმენელებისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას:  

 კოლეჯის ყველა თანამშრომელზე განათლების სფეროში 

უახლესი საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ, ხოლო 

ხარისხის შიდა შეფასების განხორციელების  შემდეგ 

ინდივიდუალურად  აცნობს შედეგებს; 

 კომპეტენციის ფარგლებში პროფესიულ 

სტუდენტებს/მსმენელებს. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას: 

 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს, 

თავისი კონპეტენციის ფარგლებში. 

IX.  უფლებები 
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უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან მუშაობისათვის და სამუშაო 

პირობების შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულე

ბთან მიმართებაში 
 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

  საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში - კომუნიკაცია სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრთან. 

X.პასუხისმგებლ

ობები 

 

კოლეჯის ხარისხის უზრუნვეყოფის სპეციალისტი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა და 

ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა):  

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, რომელიც 

დაკავშირებულია მის განკარგვაში არსებული მატერიალური 

რესურსის შემთხვევით დაზიანებასთან. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა):  
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 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

   

 

XI. დასკვნითი  

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას, რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.12 ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი - თანამდებობრივი 
ინსტრუქცია 

 

თანამდებობა ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი     

განყოფილება შტატგარეშე მოსამსახურე 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი ფუნქცია) 

კოლეჯის პროფესიული მომზადების და  პროფესიული გადამზადების პროგრამების  

განხორციელების კოორდინირება. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ  სასწავლო პროცესის  მენეჯერს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
პროფესიული განათლების მასწავლებლები 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –  

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი, დუალური პროგრამების კოორდინატორი; 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –  სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი,  საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი, დუალური პროგრამების 

კოორდინატორი. 
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IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   
აკადემიური უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრი ან 

მასთან გათანაბრებული ხარისხი). 

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

უნდა იცნობდეს: 

 საქართველოს კანონს ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ 

და აღნიშნული კანონით განასაზღვრულ  სისტემასთან 

დაკავშირებულ ყველა ძირითად რეგულაციას; 

 უნდა  იცნობდეს კვლევებს შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

შესახებ; 

 სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგიას. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

  უნდა იცნობდეს: 

 კოლეჯის წესდებას; 

 კოლეჯის შინაგანაწესს; 

 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესს; 

 პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების  

პროგრამებთან დაკავშირებულ  რეგულაციებს; 

 საფუძლიანად უნდა იცნობდეს კოლეჯის  პროფესიული 

მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამებს. 
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დამატებითი ცოდნა 

აუცილებელია, კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად 
ცოდნა;  

სასურველია, რომელიმე უცხო ენის ცოდნა: 
რუსული/ინგლისური/გერმანული.   

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 კომუნიკაციის და პრეზენტაციის კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების უნარი; 

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 

სასურველია პროფესიული განათლების სფეროში მუშაობის   

გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

 კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან და პარტნიორი 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან პარტნიორული და 

კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი შეგრძნება. 

VI. მოვალეობა 

 

 შრომის ბაზარზე მოქმედი კომპანიების საჭიროებების 

შესწავლა და მასზე დაფუძნებით პროფესიული 

მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების განახლების/დამატების ინიცირება; 
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 პროფესიული მომზადების და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების შემუშავების პროცესში 

ჩართულობა, საჭიროების შემთხვევაში კოორდინაცია; 

 კომუნიკაცია დამსაქმებლებთან პარტნიორობის 

გაუმჯობესების მიზნით; 

 პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების 

პროგრამების პოპულარიზაციისათვის ცნობიერების 

ასამაღლებელი ღონისძიებების დაგეგმვა და 

განხორციელება; 

 პროფესიული მომზადების და გადამზადების 

პროგრამებისთვის პროფორიენტაციული ხასიათის 

აქტივობების დაგეგმვასა და განხორციელებაში 

მონაწილეობის მიღება; 

 პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების 

პროგრამებზე აპლიკანტთა შერჩევის მეთოდოლოგიის 

შემუშავებაში მონაწილეობა და დარეგისტრირებულ 

აპლიკანტთა შერჩევის პროცესის ორგანიზება; 

 პროფესიული მომზადების და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების სასწავლო პროცესის 

განხორციელების მიზნით სასწავლო გრაფიკის შედგენა; 

 პროფესიული მომზადების და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების განმახორციელებელ პირთა 
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საათობრივი  დატვირთვის მომზადებაში მონაწილეობის 

მიღება; 

 პროფესიული მომზადების და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების განხორციელების პროცესში 

მასწავლებელთა და მსმენელთა მხარდაჭერა, მათ შორის 

დისტანციური სწავლების პროცესში; 

 რეალურ სამუშაო გარემოში მიმდინარე სასწავლო 

პროცესის მონიტორინგი და ინსტრუქტორის მხარდაჭერა; 

 პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების ფარგლებში შეფასების 

ინსტრუმენტების ვალიდაციაში მონაწილეობის მიღება 

(ინსტრუმენტის ტექნიკური მხარის შემოწმება); 

 პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამებზე მსმენელთა დასწრების 

მონიტორინგის წარმოება და საჭიროების შემთხვევაში 

დირექციის წერილობითი  ინფორმირება; 

 პროფესიული მომზადების და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების კურსდამთავრებულთა  

შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-

ანალიზი; 
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 პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების 

პროგრამების სერტიფიკატის დანართის პროექტის 

მომზადება  (ქართულ ენაზე); 

 პროფესიული მომზადების და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების შესახებ აქტიური 

კომუნიკაციის პროცესში მონაწილეობა სამთავრობო და 

არასამთავრობო უწყებებთან; 

 ზრდასრულთა განათლების საკითხებზე ახალი 

ინიციატივების შეთავაზება პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი 

დაწესებულებისთვის; 

 განსახორციელებელი აქტივობების წლიური გეგმის 

შემუშავება და წლიური ანგარიშის წარდგენა; 

 ზრდასრულთა განათლების საკითხებზე ბიუჯეტის 

შემუშავების და განკარგვის პროცესში მონაწილეობა; 

 ინიცირება ზრდასრულთა განათლების ახალი სერვისების 

ჩამოყალიბების მიზნით; 

 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის, დირექტორის 

მოადგილის და ხარისხის მართვის მენეჯერის ცალკეული 

დავალებების შესრულება;    
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 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა 

ვალდებულებების შესრულება; 

 კომპეტენციის ფარგლებში სხვა საქმიანობის 

განხორციელება, რომელიც გამომდინარეობს კოლეჯის 

ინტერესებიდან და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს 

კანონმდებლობას.                     

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში (ზეპირად) სასწავლო პროცესის 

მენეჯერთან  სასწავლო პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით  ორ 

კვირაში მინიმუმ  ერთხელ; 

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში  დირექტორთან - II და  IV კვარტალებში 

წერილობით; 

 ყოველი პროგრამის დასრულების შემდეგ ამზადებს პროგრამულ ანგარიშს 

მაკონტროლებელ სამინისტროში წარსადგენად. 

 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

იღებს ინფორმაციას  

საჭირო ინფორმაციას დირექტორისგან,  დირექტორის 

მოადგილისაგან, ფინანსური მენეჯერისაგან, სასწავლო პროცესის 
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 მენეჯერისგან, სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერებისაგან (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  შუახევის 

მუნიციპალიტეტების მისამართებზე);   

  პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერისგან,  

ხარისხის მართვის მენეჯერისგან, პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებისგან და ინსტრუქტორებიდან, რეესტრის წარმოების 

სპეციალისტისაგან, ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

სპეციალისტისგან, მსმენელებისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას:  

 დირექტორს,  დირექტორის მოადგილეს, სასწავლო პროცესის 

მენეჯერს,  სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერებს (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  შუახევის 

მუნიციპალიტეტების მისამართებზე);  პროფორიენტაციის და 

კარიერის დაგეგმვის მენეჯერს, ფინანსურ მენეჯერს, 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტს, 

რეესტრის წარმოების სპეციალისტს,  იურისტს,  PR მენეჯერს, 

პროფესიული განათლების მასწავლებლებს, მსმენელებს. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

 პარტნიორი ორგანიზაციებიდან სასწავლო პროცესი   

მიმდინარეობასთან დაკავშირებით; 
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 შრომითი ორგანიზაციებიდან შრომის ბაზრის საჭიროებების 

შესახებ; 

 პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების კურსდამთავრებულებისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას : 

 მაკონტროლებელ  სამინისტროს  პროგრამებთან 

დაკავშირებით; 

 ყოველკვარტალურად, მაკონტროლებელ  სამინისტროში  

ელექტრონულად  წარადგენს ზრდასრულთა განათლების 

კოორდინატორთა ინდივიდუალური აქტივობების ცხრილს; 

 დამსაქმებლებს; 

 პროგრამის ფარგლებში პარტნიორ ორგანიზაციებს აწვდის  

ინფორმაციას სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული 

საკითხების თაობაზე. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

    მოითხოვოს მხარდაჭერა მუშაობისათვის და სამუშაო 

პირობების შექმნა დავალებული მოვალეობების ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულებ

თან მიმართებაში 

დაქვემდებარებულს მოსთხოვოს კორპორატიული წესრიგის და 

შინაგანაწესის დაცვა, მიღებული დავალებების დროულად და 

სრულყოფილად შესრულება.  
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თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

 საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში   უზრუნველყოს 

სასწავლო პროცესის მხარდაჭერა, როგორც კოლეჯში, ასევე 

კომპანიაში. 

 

 

 

X. პასუხისმგებ

ლობები 

 

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 

და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 
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დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას, რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.13 დუალური პროგრამების კოორდინატორი  -    თანამდებობრივი 
ინსტრუქცია 

თანამდებობა დუალური პროგრამების კოორდინატორი     

განყოფილება შტატგარეშე მოსამსახურე 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი ფუნქცია) 

დუალური პროგრამების დანერგვისა და განხორციელების პროცესის კოორდინაცია. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ სასწავლო პროცესის მენეჯერს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
პროფესიული განათლების მასწავლებელები 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს – 

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი, ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი;  

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –  საწარმოო 

პრაქტიკის მენეჯერი, ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი. 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:   
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დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   
აკადემიური უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრი ან მასთან 

გათანაბრებული ხარისხი). 

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

 

უნდა იცნობდეს: 

 საქართველოს კანონს ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ და 

აღნიშნული კანონით განასაზღვრულ  სისტემასთან 

დაკავშირებულ ყველა ძირითად რეგულაციას. 

 უნდა  იცნობდეს კვლევებს შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

შესახებ; 

 სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგიას. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

უნდა იცნობდეს: 

 კოლეჯის წესდებას; 

 კოლეჯის შინაგანაწესს; 

 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესს; 

 დუალურ პროგრამებთან დაკავშირებულ  რეგულაციებს; 

 საფუძლიანად უნდა იცნობდეს კოლეჯის  დუალურ  

პროგრამებს. 

დამატებითი 

ცოდნა 
აუცილებელია კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა,  
ინგლისური ენის ცოდნა. 

დამატებითი 
 კომუნიკაციის და პრეზენტაციის კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 
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უნარ-ჩვევები  ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების უნარი; 

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 

სასურველია პროფესიული განათლების სფეროში მუშაობის  

გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი. 

 კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან და პარტნიორი 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან პარტნიორული და 

კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის 

შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი შეგრძნება. 

VI. მოვალეობა 
                                       

 შრომის ბაზარზე მოქმედი კომპანიების საჭიროებებზე 
დაფუძნებით დუალური პროგრამების განახლების/დამატების 
ინიცირება; 

 დუალური პროგრამების შემუშავების პროცესში აქტიური 
ჩართულობა; 

 კომუნიკაცია დამსაქმებლებთან, პარტნიორობის 
გაუმჯობესების მიზნით; 

 დუალური პროგრამებისთვის საპროფორიენტაციო 
აქტივობების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მონაწილეობის 
მიღება; 
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 დუალურ პროგრამებზე აპლიკანტთა შერჩევის 
მეთოდოლოგიის შემუშავებაში მონაწილეობა და 
დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა შერჩევის პროცესის 
ორგანიზება; 

 კოლეჯს/პროფესიულ სტუდენტს/საწარმოს შორის სამმხრივი 
ხელშეკრულების გაფორმების ორგანიზება; არასრულწლოვანი 
სტუდენტების შემთხვევაში საწარმოსა და 
მშობელთან/კანონიერ წარმომადგენელთან კოორდინაციის 
უზრუნველყოფა; 

 დუალური პროგრამების სასწავლო პროცესის კოორდინაცია; 
 დუალური პროგრამის ინსტრუქტორთა და პროფესიული 

განათლების მასწავლებელთა კოორდინაცია; 
 კომუნიკაცია დუალური პროგრამების პროფესიულ 

სტუდენტებთან და მათგან უკუკავშირის მიღება სასწავლო 
პროცესთან დაკავშირებით; 

 პროფესიული სტუდენტის ჩანაწერების ჟურნალის, როგორც 
შეფასების მტკიცებულების ყოველთვიური შემოწმება და 
პროგრამასთან შესაბამისობაში მისი ანალიზი, პროგრამის 
ხელმძღვანელის მხარდაჭერით; 

 დუალურ პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტთა 
შუალედური და საკვალიფიკაციო გამოცდების ორგანიზება და 
მონაწილეობა; 

 დუალური პროგრამების პოპულარიზაციისთვის ცნობიერების 
ასამაღლებელი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; 

 დუალური პროგრამების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის 
შეგროვება/ანალიზი; 

 კომპეტენციის ფარგლებში სხვა საქმიანობის განხორციელება, 
რომელიც გამომდინარეობს კოლეჯის ინტერესებიდან და არ 
ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას; 
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 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის  და დირექტორის 
მოადგილის ცალკეული დავალებების შესრულება;    

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 
შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 
შესრულება.                    

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები 
      შესრულებული სამუშაოს ანგარიში (ზეპირად) სასწავლო პროცესის მენეჯერთან  
სასწავლო პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით  ორ კვირაში მინიმუმ ერთხელ. 

შესრულებული სამუშაოს ანგარიში  დირექტორთან - II და  IV კვარტალებში 
წერილობით.  

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავში

რი 

 

 იღებს ინფორმაციას  

საჭირო ინფორმაციას დირექტორისგან,  დირექტორის 

მოადგილისაგან, სასწავლო პროცესის მენეჯერისგან, 

პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერისგან,  ხარისხის 

მართვის მენეჯერისგან, სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერებისაგან (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  

შუახევის მუნიციპალიტეტების მისამართებზე);  პროფესიული 

განათლების მასწავლებლებისგან და ინსტრუქტორებიდან, რეესტრის 

წარმოების სპეციალისტისაგან;  

 დუალური პროგრამების პროფესიულის სტუდენტებისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას:  
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დირექტორს,  დირექტორის მოადგილეს, სასწავლო პროცესის 
მენეჯერს, პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერს, 
ფინანსურ მენეჯერს,  რეესტრის წარმოების სპეციალისტს,  იურისტს,  
PR მენეჯერს, სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 
მენეჯერებს (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  შუახევის 
მუნიციპალიტეტების მისამართებზე);   

პროფესიული განათლების მასწავლებლებს, დუალური 
პროგრამების პროფესიულის სტუდენტებს.  

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

 პარტნიორი ორგანიზაციებიდან სასწავლო პროცესი 

მიმდინარეობასთან დაკავშირებით; 

 შრომითი ორგანიზაციებიდან შრომის ბაზრის საწიროებების 

შესახებ; 

გასცემს ინფორმაციას : 

 დამსაქმებლებს; 

 პროგრამის ფარგლებში პარტნიორ ორგანიზაციებს აწვდის  

ინფორმაციას სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული 

საკითხების თაობაზე. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

მოითხოვოს მხარდაჭერა მუშაობისათვის და სამუშაო პირობების 

შექმნა დავალებული მოვალეობების ეფექტურად 

შესრულებისათვის 
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დაქვემდებარებ

ულებთან 

მიმართებაში 

დაქვემდებარებულს მოსთხოვოს კორპორატიული წესრიგისა და 

შინაგანაწესის დაცვა, მიღებული დავალებების დროულად და 

სრულყოფილად შესრულება.  

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში   უზრუნველყოს სასწავლო 

პროცესის  მხარდაჭერა,  როგორც კოლეჯში, ასევე კომპანიაში. 

 

კოლეჯის დუალური პროგრამების სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებული ყველა 

მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა შეთანხმდეს სასწავლო პროცესის მენეჯერთან და 

დირექტორის მოადგილესთან. 

X. პასუხისმგებლ

ობები 

 

 დუალური პროგრამების კოორდინატორი პასუხისმგებელია:  

     მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, შინაგანაწესით 

გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა და 

ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 
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ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას, რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.14 ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი -  
თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 
თანამდებობა ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი     

განყოფილება შტატგარეშე მოსამსახურე 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი ფუნქცია) 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე  აპლიკანტების/პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების  მხარდაჭერა  

პროფესიული ორიენტაციის, დაწესებულებაში ჩარიცხვისა  და სასწავლო პროცესის 

განხორციელების დროს. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ სასწავლო პროცესის მენეჯერს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

 

უშუალოდ 

 სასწავლო პროცესის ასისტენტი; 

 ჟესტური ენის თარჯიმანი; 

 სხვა დამხმარე ადამიანური რესურსი (არსებობის შემთხვევაში). 

 

არაპირდაპირ 
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შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –  

სასწავლო პროცესის ასისტენტი;  

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს – სასწავლო 

პროცესის ასისტენტი. 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება: 

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   აკადემიური უმაღლესი განათლება  

კვალიფიკაცია 

 კვალიფიკაცია  - ფსიქოლოგიის, განათლების,  სოციალური 

მეცნიერებების მიმართულებით. 

უნდა იცნობდეს: 

 საქართველოს კანონს ,,პროფესიული განათლების შესახებ“   

ავტორიზაციის დებულებას;  

 ინკლუზიური პროფესიული  განათლების ძირითად 

პრინციპებს. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

უნდა იცნობდეს: 

 კოლეჯის წესდებას; 

 კოლეჯის შინაგანაწესს; 

 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესს; 
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 ინლუზიურ პროფესიულ განათლებასთან 

დაკავშირებით კოლეჯის რეგულაციებს; 

 კოლეჯის პროგრამებს; 

 კოლეჯის საგანმანათლებლო სერვისებს. 

დამატებითი 

ცოდნა 

აუცილებელია, კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად 

ცოდნა. 

 

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 კომუნიკაციის და პრეზენტაციის კარგი უნარი; 

 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების უნარი; 

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 

   

 სასურველია, პროფესიით  სამუშაო გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 ტოლერატული; 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა; 

 კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან და პარტნიორი 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან პარტნიორული და 

კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა; 

 დისციპლინირებულობა;  
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 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა.  

VI. მოვალეობა 

 

 სსსმ და/ან  შშმ პირთა დაწესებულებაში მოზიდვისთვის,   
კარიერის დაგეგმვისა და პროფესული ორიენტაციის 
მენეჯერთან ერთად,  თანამშრომლობა  
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და სხვა 
ინსტიტუციებთან; 

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან 
შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთა და მათი 
ოჯახების კონსულტირება პროფესიული განათლების 
სისტემაში ჩართვის თაობაზე;  

  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროფესიული 
ინტერესების და წინა პროფესიული უნარ–ჩვევების 
შეფასება, პროფესიული ორიენტაცია და პროფესიულ 
განათლებაში ტრანზიცია;  

  ალტერნატიული პროფესიული მოსინჯვის დაგეგმვა და 
ჩატარება; 

 პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან და სხვა 
სპეციალისტებთან თანამშრომლობით   სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პროფესიული 
სტუდენტების/მსმენელების პროფესიულ განათლებასთან 
დაკავშირებული საჭიროებების შეფასება და 
ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით,    
სასწავლო პროცესის და გარემოს/საწარმოო პრაქტიკის (მაგ.: 
სასწავლო მასალის ადაპტირება, გარემოს მორგება, 
დამატებით მხარდაჭერის გაწევა, გამოცდების მორგება და 
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სხვა) მორგება; საჭიროების შემთხვევაში, სხვა 
სპეციალისტებთან თანმშრომლობით,  სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული 
სტუდენტისთვის/მსმენელებისთვის  ინდივიდუალურ 
სასწავლო გეგმის შედგენა; 

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პროფესიული 
სტუდენტის/მსმენელის   საგანმანათლებლო პროცესთან 
დაკავშირებული დოკუმენტაციისა  და ბაზების 
წარმოება(მაგალითად პორტფოლიო, დასაქმების ბაზა და 
სხვა);  

 სწავლის პროცესში სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების და/ან  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  
პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების  
უზრუნველყოფა უწყვეტი მხარდაჭერით,    სასწავლო 
პროცესთან დაკავშირებული კონსულტაციების გაწევა   
პროფესიული განათლების მასწავლებლებისა  და სხვა 
სპეციალისტებისთვის; 

 დაწესებულების ადმინისტრაციასთან  შეთანხმებით, 
დაწესებულებაში, პრაქტიკის განმახორციელებელ 
ორგანიზაციებში, დასაქმების ადგილებში,   ინიცირება     და 
განხორციელება ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი 
და პოპულარიზაციის ხელშემწყობი აქტივობების, 
მხარდაჭერა   ინკლუზიური კულტურის დანერგვისთვის; 

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან 
შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პროფესიული 
სტუდენტების/მსმენელების საგანმანათლებლო პროცესის 
მართვისას,  მოქმედება მულტიდისციპლინური გუნდური 
მიდგომით; 
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 მონაწილეობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
და/ან  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პროფესიული 
სტუდენტების/მსმენელების ინდივიდუალური 
საჭიროებებით განპირობებული დამატებითი/დამხმარე 
სერვისების და მატერიალური და ადამიანური რესურსის 
განსაზღვრის პროცესში, დაწესებულების 
ადმინისტრაციისთვის ინფორმაციის მიწოდება საჭირო 
მხარდაჭერის თაობაზე;   

 ინფორმაციის მიწოდება  სასწავლო პროცესის 
მენეჯერისათვის,  სსსმ პირის მიღწეული სწავლების 
შედეგების თაობაზე; 

 დაწესებულების სხვა სპეციალისტებთან, პოტენციურ 
დამსაქმებელთან და სხვადასხვა დაკავშირებულ 
უწყებასთან თანამშრომლობა  სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე და/ან შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმებისთვის 
(სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის 
ადვოკატირება, დამსაქმებლის კონსულტირება და სხვა);  

 მონაწილეობა სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურული 
ქვედანაყოფის მიერ დაგეგმილ პროფესიული განვითარების 
ტრენინგებში/სამუშაო შეხვედრებში და ინკლუზიური 
პროფესიული განათლების მხარდამჭერ 
აქტივობებში/ღონისძიებებში;  

 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის და  
დირექტორის მოადგილის  ცალკეული დავალებების 
შესრულება;    

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 
შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 
შესრულება. 
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VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები: 

 შესრულებული სამუშაოს  ანგარიში დირექტორთან - II და  IV 

კვარტალებში წერილობით; 

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში (ზეპირად) სასწავლო 

პროცესის მენეჯერთან  სსსმ/შშმ პირთა სწავლებასთან 

დაკავშირებით მინიმუმ ორ კვირაში  ერთხელ. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავში

რი 

 

იღებს ინფორმაციას: 

 დირექტორის,  დირექტორის მოადგილის,  სასწავლო პროცესის 

მენეჯერის, პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერისგან,  პროფესიული განათლების მასწავლებლების, 

რეესტრის წარმოების სპეციალისტისა და  მასზე 

დაქვემდებარებული პირების, სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერებისაგან (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  

შუახევის მუნიციპალიტეტების მისამართებზე). 

გასცემს ინფორმაციას:  

 დირექტორს,  დირექტორის მოადგილეს,  სასწავლო პროცესის 

მენეჯერს, პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერის, 

ფინანსურ მენეჯერს, პროფესიული განათლების მასწავლებლებს, 

რეესტრის წარმოების სპეციალისტს, PR  მენეჯერს,  სასწავლო და 

ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერებს (სსიპ კოლეჯის 
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,,ბლექსი“ ქედისა  და  შუახევის მუნიციპალიტეტების 

მისამართებზე);     

 იურისტს,  მედდას, ხარისხის მართვის მენეჯერს, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სპეციალისტს და მასზე დაქვემდებარებულ 

პირებს. 

გარე 

ურთიერთკავშ

ირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

 პროფორიენტაცია/ტრანზიციის პროცესში რესურსცენტრების, 

დღის ცენტრების, რეაბილიტაციის ცენტრებისა და სხვ. 

დაინტერესებული ორგანიზაციებისაგან; 

 მშობლებისა და მეურვეებისაგან სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა შესახებ; 

 პროფესიული სტუდენტებისაგან,  მსმენლებისაგან; 

 სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრებისაგან 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პროფესიულ 
განათლებაში ჩართვისა და პროფესიული განათლების 
უზრუნველყოფის პროცესში;   

 შრომითი ორგანიზაციებიდან პირის დასაქმების 
შესაძლებლობის და სამუშაო გარემოს შესახებ. 

 

 გასცემს ინფორმაციას  
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 მშობლებსა და მეურვეებს სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა 

შესახებ; 

 სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრებს 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პროფესიულ 

განათლებაში ჩართვისა და პროფესიული განათლების 

უზრუნველყოფის პროცესში;   

 შრომით ორგანიზაციებს სსსმ/შშმ პირის კომპეტენეციების 

შესახებ; 

     დღის ცენტრებს, რეაბილიტაციის ცენტრებს აწოდებს  

ინფორმაციას              კოლეჯის საგანმანთლებლო სერვისების 

თაობაზე. 

 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან 

    მოითხოვოს მხარდაჭერა მუშაობისათვის და სამუშაო პირობების 

შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულ

ებთან 

მიმართებაში 

აკონტროლოს  სასწავლო პროცესის ასისტენტისა და ჟესტური ენის 

თარჯიმნის მირ დაკისრებული მოვალეობების შესრულება. 
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თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში - შეუძლია 

გაათავისუფლოს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე  სსსმ/შშმ  მეცადინეობიდან  (საჭიროების შემთხვევაში 

კანონიერ წარმომადგენელთან შეთანხმებით); 

ზემდგომთან შეთანხმების გარეშე უფლებამოსილია დაესწროს 

ნებისმიერ მეცადინეობას, სადაც სწავლობს სსსმ/შშმ  პირი. 

ინკლუზიური განათლების ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა შეთანხმდეს 

დირექტორის მოადგილესთან. 

X. პასუხისმგებლ

ობები 

 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი 

პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, შინაგანაწესით 

გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა და 

ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე; 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, რომელიც 

დაკავშირებულია მის განკარგვაში არსებული მატერიალური 

რესურსის შემთხვევით დაზიანებაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, 

სხვა): 
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 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას, რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.15 სასწავლო პროცესის ასისტენტი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

თანამდებობა სასწავლო პროცესის ასისტენტი 

განყოფილება შტატგარეშე მოსამსახურე 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი ფუნქცია) 

   სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე   კოლეჯის სტუდენტების/მსმენელებისთვის მხარდაჭერა სასწავლო პროცესის 

განხორციელების დროს. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ ინკლუზიური პროფესიული  განათლების სპეციალისტს. 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –  

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი; 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –  კოლეჯის 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი. 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  
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კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება აკადემიური უმაღლესი განათლება 

კვალიფიკაცია 

   კვალიფიკაცია - ფსიქოლოგიის, განათლების,  სოციალური 

მეცნიერებების, ფილოლოგიის  მიმართულებით. 

უნდა იცნობდეს: 

 საქართველოს კანონს ,,პროფესიული განათლების შესახებ“; 

ავტორიზაციის დებულებას; 

  ინკლუზიური პროფესიული  განათლების ძირითად 

პრინციპებს. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 

უნდა იცნობდეს: 

 კოლეჯის წესდებას; 

 კოლეჯის შინაგანაწესს; 

 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესს; 

 ინკლუზიური პროფესიულ განათლებასთან 

დაკავშირებით კოლეჯის რეგულაციებს; 

 კოლეჯის პროგრამებს. 

დამატებითი 

ცოდნა 

       აუცილებელია, კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად 

ცოდნა. 
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უნარ-ჩვევები 

 კომუნიკაციის და პრეზენტაციის კარგი უნარი; 

 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების 

უნარი; 

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 
  

დამატებითი 

მახასიათებელი 

 ტოლერანტული; 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს 

შექმნის ხელშეწყობა; 

 კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან და პარტნიორი 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან პარტნიორული 

და კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა.  

VI. მოვალეობა 

 

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
პირის პროფესიული ორიენტაციის უზრუნველყოფის 
და პროფესიულ განათლებაში ტრანზიციის 
ხელშეწყობის პროცესში მონაწილება; 

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა სასწავლო 



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 133                                                 
 

 
 
 

 

პროცესთან დაკავშირებული საჭიროებების შეფასებისა 
და დოკუმენტაციის წარმოების პროცესში 
მონაწილეობა;  

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
ჩართულობაზე დაკვირვება სასწავლო პროცესის ასევე, 
საწარმოო პრაქტიკის დროს და  დაკვირვების 
მონაცემების დოკუმენტირება/ ანალიზი;  

 საჭიროების შემთხვევაში  სასწავლო და სამუშაო 
მასალის ადაპტირება სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების და/ან შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა სასწავლო და თვით-მოვლის აქტივობებში 
დამოუკიდებელი ფუნქციონირების ხარისხის 
გაზრდის მიზნით;   

 ინკლუზიური პროფესიული განათლების 
სპეციალისტთან თანამშრომლობით,  დაწესებულების 
და პრაქტიკის მიმღები ორგანიზაციის/პარტნიორი 
კომპანიის გარემოს შეფასება  და  საჭირო 
ცვლილებების განსახორციელებლად 
გეგმის/რეკომენდაციების შემუშავება. კომპლექსური 
ადაპტაციები საჭიროების  შემთხვევაში,  
დაწესებულების ადმინისტრაციის წინაშე 
რეკომენდაციების წარდგენა; 

 ალტერნატიული  ტესტირების პროცესში 
მონაწილეობა; 

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტთა 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებაში 
მონაწილეობა;  
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 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პროფესიულ 
სტუდენტთან/მსმენელთან მუშაობა სწავლასთან და 
დამოუკიდებელ ფუნქციონირებასთან 
დაკავშირებული უნარების გაძლიერების მიზნით. 
საჭიროების შემთხვევაში, პრაქტიკული მხარდაჭერა 
(დახმარება) სასწავლო/პრაქტიკის პროცესთან და 
ყოველდღიურ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული 
აქტივობების დროს; 

 თანამშრომლობა სამინისტროს 
მულტიდისციპლინური გუნდების წევრებთან 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 
პროფესიულ განათლებაში ჩართვისა და პროფესიული 
განათლების უზრუნველყოფის პროცესში;  

 თანამშრომლობა პროფესიული განათლების 
მასწავლებლებთან,  სხვა სპეციალისტებთან, 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პროფესიული 
სტუდენტების/მსმენელების ოჯახის წევრებთან და 
მოქმედება  გუნდური მიდგომით;  

 დაწესებულების სხვა სპეციალისტებთან ერთად 
დაგეგმვა და მონაწილეობა ინკლუზიური 
პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის და 
დაწესებულებაში/პრაქტიკის განმახორციელებელ 
ორგანიზაციაში/პარტნიორ  კომპანიაში ინკლუზიური 
კულტურის დანერგვის პროცესში;  

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და/ან 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პროფესიული 
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სტუდენტის დასაქმების მხარდამჭერ ღონისძიებებში 
მონაწილეობა  (სტუდენტის ადვოკატირება, 
პოტენციური დასაქმების გარემოს შეფასება, შესაბამისი 
რეკომენდაციების შემუშავება, კონსულტირება და 
სხვა);  

 მონაწილეობა სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურული 
ქვედანაყოფის მიერ დაგეგმილ პროფესიული 
განვითარების ტრენინგებში/სამუშაო შეხვედრებში და 
ინკლუზიური პროფესიული განათლების მხარდამჭერ 
აქტივობებში/ღონისძიებებში. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები   

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში დირექტორთან  II და  IV 

კვარტალებში წერილობით;  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში (ზეპირად) სასწავლო პროცესის 

მენეჯერთან სსსმ/შშმ პირთა სწავლებასთან დაკავშირებით მინიმუმ  

თვეში ერთხელ; 

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში (ზეპირად) ინკლუზიური 

პროფესიული განათლების სპეციალისტთან  სსსმ/შშმ პირთა 

სწავლებასთან დაკავშირებით მინიმუმ  კვირაში  ერთხელ. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავში

რი 

 

იღებს ინფორმაციას: 

 დირექტორის,  დირექტორის მოადგილის,  სასწავლო 

პროცესის მენეჯერის, ინკლუზიური პროფესიული 

განათლების სპეციალისტისაგან, პროფორიენტაციის 
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და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერისგან,  პროფესიული 

განათლების მასწავლებლებისაგან, ჟესტური ენის 

თარჯიმნისაგან. 

 პროფესიული სტუდენტებისაგან/მსმენელებისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას:  

 დირექტორს,  დირექტორის მოადგილეს,  სასწავლო 

პროცესის მენეჯერს, ინკლუზიური პროფესიული 

განათლების სპეციალისტს, პროფორიენტაციის და 

კარიერის დაგეგმვის მენეჯერს, პროფესიული 

განათლების მასწავლებლებს,   მედდას, ხარისხის 

მართვის მენეჯერს, ხარისხის უზრუნველყოფის 

სპეციალისტს,  ჟესტური ენის თარჯიმანს. 

 პროფესიული სტუდენტებს/მსმენელებს. 

 

გარე 

ურთიერთკავშ

ირი 

 

იღებს ინფორმაციას:   

 მშობლებისა და მეურვეებისაგან სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა შესახებ; 

 შრომითი ორგანიზაციებიდან პირის დასაქმების 

შესაძლებლობისა და სამუშაო გარემოს შესახებ. 
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გასცემს ინფორმაციას  

 მშობლებსა და მეურვეებს სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა 

შესახებ. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელ

თან 

მოითხოვოს მხარდაჭერა მუშაობისათვის და სამუშაო პირობების 

შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულ

ებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

 ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში იმოქმედოს საკუთარი 

კომპეტენციის ფარგლებში (მათ შორის,   სსსმ/შშმ  პროფესიული 

სტუდენტის/მსმენელის მეცადინეობიდან   გამოყვანა). 
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X. პასუხისმგებ

ლობები 

 

 სასწავლო პროცესის ასისტენტი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი 

ფუნქციებისა და ვალდებულებების დროულ და 

კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, 

რომელიც დაკავშირებულია მის განკარგვაში 

არსებული მატერიალური რესურსის შემთხვევით 

დაზიანებაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 
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კოლეჯის 

დირექტორის 

მიერ 

.............................................................. /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

გავეცანი ინსტრუქციას, რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პ 



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 140                                                 
 

 
 
 

 

2.16 ჟესტური ენის თარჯიმანი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

თანამდებობა ჟესტური ენის თარჯიმანი 

განყოფილება შტატგარეშე მოსამსახურე 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი ფუნქცია) 

სსსმ/შშმ  (ყრუ) პირებისთვის ჟესტურ ენაზე სასწავლო პროცესის ჩატარების 

უზრუნველყოფა. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტს. 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

-   

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება მინიმუმ პროფესიული განათლება 
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კვალიფიკაცია ქართული ჟესტური ენის ცოდნა. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 უნდა იცნობდეს: 

კოლეჯის შინაგანაწესს; 

 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესს; 

 პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც ახორციელებს საქმიანობას. 

დამატებითი 

ცოდნა 
კომპიუტერის საოფისე პროგრამების ცოდნა. 

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 ქართულ ენაზე გამართულად  წერისა და  მეტყველების 

უნარი; 

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 

 

მუშაობის 

გამოცდილება 
სასურველია, მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი 

 ტოლერანტობა; 

 კომუნიკაციის უნარი; 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან პარტნიორული 

და კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 142                                                 
 

 
 
 

 

 შრომისმოყვარეობა;   

 დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი შეგრძნება. 

VI. მოვალეობა 

 

 სმენის დარღვევის მქონე იმ პროფესიული 
სტუდენტის/აპლიკანტის/მსმენელის რომელის წამყვანი 
საკომუნიკაციო ენა არის ჟესტური,  სასწავლო პროცესის, 
საწარმოო პრაქტიკის, პროფესიული ორიენტაციის და 
პროფესიულ  განათლებასთან დაკავშირებულ სხვა 
სიტუაციებში თარგმანით  უზრუნველყოფა   – ქართული 
ენიდან ქართულ ჟესტურ ენაზე და, პირიქით, ქართული 
ჟესტური ენიდან ქართულ ენაზე; 

 ეფექტური თარგმანის განხორციელების მიზნით, 
თანამშრომლობა პროფესიული განათლების 
მასწავლებლებთან და საჭიროების შემთხევაში სხვა 
სპეციალისტებთან საკითხის თარგმანის მომზადების 
მიზნით;  

 მონაწილეობა ჟესტური ენით მოსარგებლე პროფესიული 
სტუდენტის, აპლიკანტის, მსმენელის კანონიერ 
წარმომადგენელთან გამართულ საინფორმაციო, 
საკონსულტაციო და დაწესებულების სხვა სპეციალისტების 
ერთობლივ სამუშაო შეხვედრებში; 
 შეფასება სმენის დარღვევის სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული 
სტუდენტის/აპლიკანტის/მსმენელის ენობრივ 
შესაძლებლობებსა და აღნიშნულის გათვალისწინებით, 
განსაზღვრა მისთვის კომუნიკაციის საუკეთესო ფორმა - 
ჟესტური ენა ან ჟესტების თანხლებით მეტყველება;  
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 საჭიროების შემთხვევაში, ხელის შეწყობა სმენის 
დარღვევის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის ჟესტურ 
ენაზე კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების გაძლიერება და 
თარჯიმნის დახმარების ეფექტურად გამოყენება; 
აღნიშნულ პროცესში თანამშრომლობა პროფესიული 
განათლების მასწავლებლებთან და სხვა 
სპეციალისტებთან, რათა ჟესტური ენის სწავლებაში 
მოხდეს  საგნობრივი ლექსიკის ინტეგრირება; 

 მონაწილეობა სმენის დარღვევის სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული 
სტუდენტის/მსმენელის  ინდივიდუალური სასწავლო 
გეგმის შედგენის და განხორციელების პროცესში;  

 შესაძლებლობების ფარგლებში, სმენის დარღვევის 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის თანაკურსელებთან 
და პერსონალთან  ინტერაქციის უზრუნველყოფა; 

 საჭიროების შემთხვევაში, სმენის დარღვევის სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის 
პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის და სხვა 
სპეციალისტებისათვის  ქართული ჟესტურ ენის შესწავლა; 

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
სტუდენტთან/მის კანონიერ წარმომადგენელთან 
გამართულ საინფორმაციო/საკონსულტაციო და 
დაწესებულების სხვა სპეციალისტების ერთობლივ სამუშაო 
შეხვედრებში მონაწილეობა. 

 სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურული ქვედანაყოფის 
მიერ დაგეგმილ პროფესიული განვითარების 
ტრენინგებში/სამუშაო შეხვედრებში და ინკლუზიური 



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 144                                                 
 

 
 
 

 

პროფესიული განათლების მხარდამჭერ 
აქტივობებში/ღონისძიებებში მონაწილეობა; 

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 
შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა 
ვალდებულებების შესრულება.  

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

სპეციალისტს კვირაში მინიმუმ ერთხელ აწოდებს ინფორმაციას (ზეპირად)  

პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის მიღწევებისა და საჭიროებების თაობაზე. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  

 იღებს საჭირო ინფორმაციას სასწავლო პროცესის მენეჯერის, 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტის, 

სასწავლო პროცესის ასისტენტის და პროფესიული 

განათლების მასწავლებლებისაგან. 

 პროფესიული სტუდენტებისაგან,  მსმენელებისაგან; 

 

გასცემს ინფორმაციას:  

 დირექტორს, დირექტორის მოადგილეს, სასწავლო პროცესის 

მენეჯერს, ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

სპეციალისტს, სასწავლო პროცესის ასისტენტს და 

პროფესიული განათლების მასწავლებლებს. 

 პროფესიული სტუდენტებს/ მსმენელებს; 
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გარე 

ურთიერთკავში

რი 

 

 იღებს ინფორმაციას:  

პროფესიული სტუდენტის კანონიერი წარმომადგენლისაგან. 

  გასცემს ინფორმაციას  

პროფესიული სტუდენტის კანონიერ წარმომადგენელს. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთ

ან  

მოითხოვოს მხარდაჭერა  მუშაობისათვის და სამუშაო პირობების 

შექმნა დავალებული მოვალეობების ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებ

ულებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

საკითხებს წყვეტს მინიმუმ ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

სპეციალისტთან შეთანხმებით. 

 

X. პასუხისმგებლო

ბები 
ჟესტური ენის თარჯიმანი  პასუხისმგებელია:  
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  მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა და 

ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, რომელიც 

დაკავშირებულია მის განკარგვაში არსებული მატერიალური 

რესურსის შემთხვევით დაზიანებაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია  

კოლეჯის  

დ 

ირექტორის მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 
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წინამდებარე  

ინსტრუქციის  

გაცნობის  

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას, რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.17 ქსელების ადმინისტრატორი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

თანამდებობა ქსელების ადმინისტრატორი 

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი  ფუნქცია) 

საინფორმაციო ინფრასტრუქტურისა და IT პროცესების სისტემის უზრუნველყოფა და  

საინფორმაციო ტექნოლოგიების IT რისკების მართვა. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ კოლეჯის დირექტორს 

არაპირდაპირ დირექტორის მოადგილეს 

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
IT სპეციალისტი 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –  

შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების  მქონე პირი 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –   

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 
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განათლება   მინიმუმ პროფესიული განათლება  

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

კვალიფიკაცია  -  ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით. 

უნდა შეეძლოს საინფორმაციო ინფრასტრუქტურისა და IT პროცესების 

სისტემის უზრუნველყოფა, ქსელის ადმინისტრირება  (CISCO Call 

Manager Express-ის ან Mikrotik ადმინისტრირება)  საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების IT რისკების მართვა. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება; 

 შინაგანაწესი; 

 საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს კოლეჯის ქსელურ 

პროგრამებს, კოლეჯის ელექტრონულ სარეგისტრაციო ბაზას; 

  კოლეჯის რეგულაციებს IT რისკების მართვასთან 

დაკავშირებით. 

დამატებითი 

ცოდნა 

სასურველია რომელიმე უცხო ენის ცოდნა: ინგლისური ენა/ რუსული 

ენა.   

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 კომუნიკაციის და ახსნის კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 

სასურველია, პროფესიით მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი  

გამოცდილება. 
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დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების უნარი; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან პარტნიორული და 

კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

VI. მოვალეობა 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიების IT რისკების მართვის 

რეგულაციის შემუშავება და  ინიცირებების წარდგენა 

სისტემის ეფექტურობის ასამაღლებლად; 

 კომპიუტერული ტექნიკის გამართულობის უზრუნველყოფა; 

 კომპიუტერული ტექნიკის სათანადო პროგრამული 

უზრუნველყოფა; 

  დაზიანებული კომპიუტერული ტექნიკის შეკეთება, ან 

შეკეთების საჭიროების  თაობაზე წერილობითი ინფორმაციის  

წარდგენა; 

 ყველანაირ კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვის 

ხელმძღვანელობა; 
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 დისტანციური საკომუნიკაციო/სასწავლო  პლატფორმების 

გამართული ფუნქციონირების მხარდაჭერა; 

 კომპიუტერული სისტემის აღჭურვა ვირუსული დაზიანების 

საწინააღმდეგო პროგრამით, მათი პერიოდული განახლება; 

 კომპიუტერულ სისტემაში ინფორმაციის დაცვა, მათ შორის,  

კონფიდენციალური და პირადი მონაცემების შესახებ 

ინფორმაციის გადინების აღკვეთის მიზნით; 

 ინტერნეტ პროვაიდერებთან ურთიერთობა და წამოჭრილი 

პრობლემების ოპერატიული აღმოფხვრა; 

 კომპიუტერული სისტემის პერიოდული ტესტირება 

გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად; 

 ახალი თანამშრომლების ინფორმირება და მხარდაჭერა IT 

ინფრასტრუქტურასთან და რისკების მართვასთან 

დაკავშირებით; 

 ვიდეო სათვალთვალო სისტემის გამართული მუშაობის 

მხარდაჭერა; 

 ვებ-გვერდის ტექნიკური უზრუნველყოფა; 

 თანამშრომელთა სამსახურში  გამოცხადების აღრიცხვის  

ელექტრონული ტაბელის გამართვა,  გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფა და განსაზღვრული წესის შესაბამისად 

დირექტორისათვის  ინფორმაციის წერილობით წარდგენა; 
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 კოლეჯისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის  

cloud სერვისში განთავსების მხარდაჭერა;   

 კოლეჯის მიერ სასწავლო პროცესში გამოყენებული სხვადასხვა 

ტიპის სასწავლო/საკომუნიკაციო პლატფორმების ტექნიკური 

მხარდაჭერა; 

 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის ცალკეული 

დავალებების შესრულება;    

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს  ანგარიში დირექტორთან - II- და  IV კვარტალებში 

წერილობით; 

 შესრულებული სამუშაოს  ზეპირი ანგარიში  დირექტორთან  

(საჭიროებისამებრ). 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  

 საჭირო ინფორმაციას პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების, დირექტორის მოადგილის, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერისაგან ქსელში პრობლემების შესახებ. 
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 პროფესიულის სტუდენტებისაგან, მსმენელებისაგან მის 

კომპეტენციას დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით. 

 IT სპეციალისტისაგან  (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა და 

შუახევის მუნიციპალიტეტების მისამართებზე) 

გასცემს ინფორმაციას:  

 კოლეჯის ყველა თანამშრომელს კომპეტენციის 

შესაბამისად;  

 პროფესიულის სტუდენტებს/ მსმენელებს კომპეტენციის 

ფარგლებში; 

 IT სპეციალისტს (ქედისა და შუახევის მუნიციპალიტეტების 

მისამართებზე) 

გარე 

ურთიერთკავში

რი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

ახალი ტექნოლოგიების შესახებ. 

გასცემს ინფორმაციას  

ინტერნეტპროვაიდერს. 

 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან მუშაობისათვის და სამუშაო 

პირობების შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 
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დაქვემდებარებულ

ებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

მხოლოდ საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში. 

 

 

X. პასუხისმგე

ბლობები 

 

ქსელების ადმინისტრატორი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 

და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

  ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 
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XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის  

მიერ 

 

 

.............................................................. /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას, რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.18   ბუღალტერი  - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

 

თანამდებობა ბუღალტერი     

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი ფუნქცია) 

კოლეჯის საბუღალტრო აღრიცხვის უზრუნველყოფა მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად;  

II.  ექვემდებარება 

უშუალოდ  ფინანსურ მენეჯერს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ  

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს – 

ფინანსური მენეჯერი; 

  აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს – ფინანსური მენეჯერი. 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 
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V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   აკადემიური უმაღლესი განათლება.   

კვალიფიკაცია 

/კომპეტენცია 

კვალიფიკაცია - ბუღალტერი. 

საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს: 

 საქართველოს კანონს ,,პროფესიული განათლების შესახებ“  

 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი; 

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი; 

 ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

შესახებ“ საქართველოს კანონი; 

 „სახელწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების 

მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 

წლის 31 დეკემბრის  №424 ბრძანება; 

 „ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების 

ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების 

თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 

დეკემბრის №1321 ბრძანება; 

 „ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების 

ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 აპრილის №364 

ბრძანება. 
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 პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების 

განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განმახორციელებელ 

საგანმანათლებლო   დაწესებულებებისთვის სახელმწიფოს მიერ 

დასაფინანსებელი  სწავლის საფასურის მაქსიმალური  

ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“  საქართველოს მთავრობის 

2013 წლის 19 სექტემბრის №244 დადგენილება; 

 2020 წლის 15 იანვარს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №17 

ბრძანებით დამტკიცებულ ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციების 

ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის და მისი 

გამოყენების შესახებ ინსტრუქცია“; 

 2020 წლის 2 დეკემბერს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

№289 ბრძანებით დამტკიცებულ ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციების 

მიერ  ცვეთის/ამორტიზაციის ბუღალტრულ აღრიცხვასა და 

ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვის შესახებ ინსტრუქციის 

დამტკიცების თაობაზე“. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

უნდა იცნობდეს: 

 კოლეჯის წესდებას; 

 კოლეჯის შინაგანაწესს; 

 მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ შიდა რეგულაციებს. 

დამატებითი 

ცოდნა 
აუცილებელია კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა.  
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დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 დაკვირვებულობა; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 
ბუღალტრად  მუშაობის არანაკლებ ორწლიანი  გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების უნარი; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან პარტნიორული და 

კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალე

ობა 

 

 კოლეჯის საბუღალტრო აღრიცხვის უზრუნველყოფა მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად; 

 კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და 

ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ხელფასების და სხვა 

გასაცემი თანხების დროული აღრიცხვა და გაცემა; 
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 ანგარიშსწორების განხორციელება სხვადასხვა 

ორგანიზაციებთან, საწარმოებთან და ცალკეულ პირებთან; 

 ფულადი სახსრების, ანგარიშსწორების და მატერიალურ 

ფასეულობათა ინვენტარიზაციის შედეგების ფინანსურ 

დოკუმენტებში დროული ასახვის უზრუნველყოფა; 

 ბუღალტრული ანგარიშების შედგენა, ბუღალტრული 

დოკუმენტების, აღრიცხვის რეგისტრირების, ხარჯთა 

ნუსხების, მათი გაანგარიშებისა და სხვა საბუთების 

დადგენილი წესით არქივში ჩაბარება; 

 ფინანსური საქმიანობის გამჭვირვალობის პრინციპის 

უზრუნველყოფა თავის ქმედებებში; 

 კოლეჯის მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა და 

შემოსავალში აყვანა, ტვირთ-სამასალო ანგარიშების უწყისების 

წარმოება;   

 ხარჯებთან დაკავშირებული ყველა ზედნადების განხილვა; 

 საგადახადო დეკლარაციების წარდგენა კანონმდებლობით 

დადგენილ ვადებში; 

 სტატისტიკური ანგარიშების წარდგენა კანონმდებლობით 

დადგენილ ვადებში; 

 საბუღალტრო პროგრამის წარმოება; 
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 ძირითადი საშუალებების ცვეთის კოეფიციენტების 

გაანგარიშება და ამორტიზებული ინვენტარიზაციის 

მასალების ჩამოწერა; 

 დახარჯული სასწავლო მასალების ჩამოწერა ყოველთვიურად 

შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე; 

 შესყიდვების სააგენტოსა და საფინანსო - საგადასახადო 

ინსტიტუციებში წარსადგენი დოკუმენტაციის შემოწმება და 

კონტროლი დროულად და დადგენილ ვადებში გადაგზავნის 

მიზნით; 

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება; 

 კოლეჯის დირექტორის და ფინანსური მენეჯერის სხვა 

ცალკეული დავალებების შესრულება. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 კოლეჯის ბუღალტერი ანგარიშვალდებულია კოლეჯის  დირექტორის  წინაშე და 

ფინანსური მენეჯერის წინაშე, აწარმოებს  წლიურ ანგარიშს; 

 კოლეჯის ბუღალტრული ანგარიშის ყოველთვიური ზეპირი ანგარიში  ფინანსურ 

მენეჯერთან.                     

VIII. ურთიერთმოქმედება 
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შიდა 

ურთიერთკავშ

ირი 

 

იღებს ინფორმაციას 

ფინანსური მენეჯერი, შესყიდვების სპეციალისტი, ლოჯისტიკის 

მენეჯერი, მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, კოლეჯის სხვა 

თანამშრომელებზე საჭიროებისამებრ. 

გასცემს ინფორმაციას:  

კოლეჯის ყველა თანამშრომელზე საჭიროებისამებრ, კომპეტენციის 

შესაბამისად. 

გარე 

ურთიერთკავ

შირი 

 

  იღებს ინფორმაციას:  

ზემდგომი სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი 

დაწესებულებებიდან. 

   გასცემს ინფორმაციას  

ზემდგომ სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს შესაბამის 

დაწესებულებებს. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელ

თან  

აქვს ფინანსური ტრანზაქციების განხორციელების ავტორიზაცია 

კოლეჯის ფინანსურ მენეჯერთან შეთანხმებით. 
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დაქვემდებარე

ბულებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებ

ლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

მხოლოდ კოლეჯის ფინანსურ მენეჯერთან შეთანხმებით. 

 

X. პასუხისმგებ

ლობები 

 

კოლეჯის ბუღალტერი  პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი 

ფუნქციებისა და ვალდებულებების დროულ და 

კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 ფინანსური დოკუმენტის არასწორად შევსების გამო 

კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

 ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 
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XI. დასკვნი

თი 

დებულე

ბები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის 

მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას, რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   

 

O     
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2.19 შესყიდვების სპეციალისტი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

თანამდებობა შესყიდვების სპეციალისტი     

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი  ფუნქცია) 

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შედგენაში მონაწილეობა, შესყიდვების განხორციელება, 

დოკუმენტაციის შედგენა. 

II ექვემდებარება 

უშუალოდ ფინანსურ მენეჯერს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ  

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს – 

ფინანსური მენეჯერი; 

  აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –   ურთიერთჩანაცვლება 

ორი სპეციალისტის არსებობის დროს. 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 
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V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:   

დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   აკადემიური უმაღლესი განათლება. 

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

 

  კვალიფიკაცია    - ფინანსები, ეკონომიკა, სამართალი; 

  საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს: 

 საქართველოს კანონი ,,პროფესიული განათლების შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“. 

უნდა შეეძლოს: 

 ეფექტური მონაწილეობის მიღება კოლეჯის შესყიდვების 

დაგეგმვაში; 

 ტექნიკური დავალების შეფასების უნარი; 

 მომწოდებლის შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრის 

შესაძლებლობა. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება; 

 შინაგანაწესი; 

 კოლეჯის შიდა რეგულაციები, რომელთა ცოდნა 

აუცილებელია თანამდებობრივი ინსტრუქციების 

შესასრულებლად. 
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დამატებითი 

ცოდნა 

აუცილებელია კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა.  

 

უნარ-ჩვევები 

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 

შესყიდვების სფეროში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი  

გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან 

პარტნიორული და კოლეგიალური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეო

ბა 

 

 შესყიდვისა და ანგარიშსწორების პროცედურების შესრულება;   

 შესყიდვების ორგანიზაციული საკითხების განხორციელება; 

 შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვების 

პროცედურის განხორციელება, ტენდერების მომზადება 
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(საქართველოს კანონის ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“  

და ,,სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 

წლის 14 ივნისის  №12 ბრძანებით დამტკიცებული 

,,ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი, “სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის  2015 წლის 17 

აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული გამარტივებული 

შესყიდვის კრიტერიუმები და გამარტივებული შესყიდვის 

ჩატარების წესი“-ს და სხვა მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად; 

 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების 

მომზადება (გამარტივებული, კონსოლიდირებული და 

ელექტრონული ტენდერი); 

 სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად დადებული 

ხელშეკრულებების, ხელშეკრულებებში ცვლილება-

შეთანხმებების, მიღება-ჩაბარების აქტების და სხვა 

დოკუმენტების აღრიცხვა; 

 შესყიდვის ობიექტებისთვის cpv კოდების მორგება; 

 შესყიდვების გეგმაში E-PLAN-ში ასახოს CPV  კოდებში 

შეტანილი ცვლილებები; 

 ლოჯისტიკის მიერ მოწოდებული ინვოისების დამუშავება და 

მათ საფუძველზე ფასების და ხარისხის გათვალისწინებით 
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შესაბამისი დაკვეთების მიცემა სხვადასხვა ან ერთი 

ორგანიზაციისთვის; 

 ანგარიშსწორების დოკუმენტაციის დროულად და 

სისტემატიურად გადაცემა ბუღალტერისთვის; 

 ბუღალტერთან ერთად შესყიდვების სააგენტოსთვის 

კანონმდებლობით განსაზღვრული დოკუმენტაციის და 

კვარტალური/წლიური  ანგარიშის წარდგენა ელექტრონული 

და სხვა საშუალებით; 

 სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების 

ელექტრონული ბაზის ფორმირება; 

 როგორც სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი, ევალება 

სატენდერო კომისიის სწორი და გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფა; 

 სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება, შესყიდვისთვის 

ელექტრონული  ტენდერის გამოცხადება, ტენდერის 

მსვლელობის და შედეგების შესახებ სატენდერო კომისიის 

ინფორმირება, შესაბამისი ოქმების მომზადება და შესაბამის 

ველში ატვირთვა; 

 ხელშეკრულებების, მიღება-ჩაბარების აქტების და 

შეთანხმებების ატვირთვა Spa.ge-ზე გაფორმებიდან 

არაუმეტეს 10 დღის ვადისა; 



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 170                                                 
 

 
 
 

 

 დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით შესრულებული 

სამუშაოს შესახებ ანგარიშის მომზადება და კოლეჯის 

დირექტორისთვის წარდგენა;    

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება;                                                                                                              

 კოლეჯის დირექტორის სხვა ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

კოლეჯის შესყიდვების სპეციალისტი ანგარიშვალდებულია კოლეჯის  ფინანსური 

მენეჯერის წინაშე.   

აწარმოებს: 

 კოლეჯის ფინანსური ანგარიშგება  კოლეჯის დირექტორთან ორ 

კვარტალში ერთხელ; 

 კოლეჯის შესყიდვების ანგარიშის  კოლეჯის ფინანსურ მენეჯერთან 

საჭიროებისამებრ;                   

 შესყიდვების სააგენტოსთან სავალდებულო ანგარიშგებას დადგენილი 

პროცედურების შესაბამისად. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 
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შიდა 

ურთიერთკავ

შირი 

 

იღებს ინფორმაციას  

 სასწავლო პროცესების ფუნქციონირებისათვის საჭირო 

შესყიდვების შესახებ ინფორმაციას დირექტორისა და 

ფინანსური მენეჯერისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას:  

 ფინანსურ მენეჯერს რეპორტირების სახით. 

გარე 

ურთიერთკავ

შირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

სახელმწიფო სააგენტოდან. 

გასცემს ინფორმაციას  

სახელმწიფო  სააგენტოს. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელ

თან  

კოლეჯის ფინანსურ მენეჯერთან შეთანხმებით. 

დაქვემდებარე

ბულებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან კომუნიკაცია; 

 კომუნიკაცია მომწოდებელ კომპანიებთან. 
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დამოუკიდებ

ლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

 

 

X. პასუხ

ისმგებლობ

ები 

 

კოლეჯის შესყიდვების სპეციალისტი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 

და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 ფინანსური დოკუმენტის არასწორად შევსების გამო 

კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

 

XI. დასკვნითი 

დებულებე

ბი 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება მხოლოდ  კოლეჯის დირექტორის მიერ. 
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დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის 

მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

...................................................................   

 

O     
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2.20 ლოჯისტიკის მენეჯერი  -  თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 
 

თანამდებობა ლოჯისტიკის მენეჯერი     

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი  ფუნქცია) 

კოლეჯის მომარაგება, აუცილებელი შესყიდვების პრაქტიკული განხორციელება, 

შესყიდვების დოკუმენტაციის მოგროვება. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ ფინანსურ მენეჯერს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ  

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს – 

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორს;     

  აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს  – მატერიალური რესურსების 

უზრუნველყოფის კოორდინატორი.     

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  
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კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   უმაღლესი აკადემიური  განათლება 

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 
 უნდა იცნობდეს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ მოთხოვნებს; 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება; 

 კოლეჯის შინაგანაწესი 

 კოლეჯის შიდა რეგულაციები, რომელთა ცოდნა აუცილებელია 

თანამდებობრივი ინსტრუქციების შესასრულებლად. 

დამატებითი 

ცოდნა 
კომპიუტერის საოფისე პროგრამების ცოდნა. 

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

 კომუნიკაციის უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 
სასურველია  ერთწლიანი  სამუშაო გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან 

პარტნიორული და კოლეგიალური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება; 
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 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 პროვაიდერი კომპანიების და ორგანიზაციების ელექტრონული 

ბაზის შექმნა და მუდმივად განახლება; 

 შესასყიდ საქონელზე პროვაიდერის ინფორმაციის გადაგზავნა 

და მათგან ინვოისების მოთხოვნა; 

 პროვაიდერებისგან შესყიდვების აუცილებელი დოკუმენტების 

(მიღება-ჩაბარების პროცესში მონაწილეობის მიღება; 

 მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე (მიღება-ჩაბარების აქტზე 

ხელმომწერი და პასუხისმგებელი პირი) შეძენილი 

საქონლის/მომსახურების მიღება; 

 კოლეჯის გამართული საქმიანობისთვის ფინანსური 

მენეჯერისა და შესყიდვების სპეციალისტისაგან განცხადების 

მიღება (საკანცელარიო ნივთების, სამეურნეო საქონლის, და ა.შ.)  

 სწავლებისათვის საჭირო სასწავლო და სამეურნეო საჭიროების 

მასალების დროულად მომარაგება; 

 დაკისრებული მოვალეობის შესრულება დროულად და 

კვალიფიციურად; 

 კოლეჯის ყველა თანამშრომელთან შეთანხმებული და 

კოორდინირებული მუშაობა; 



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 177                                                 
 

 
 
 

 

 კოლეჯის ბალანსზე რიცხული ავტომობილით სარგებლობა 

სამსახურეობრივი ფუნქციების შესასრულებლად; 

 ავტომობილით კოლეჯის თანამშრომლების გადაადგილება 

მათი სამსახურეობრივი ფუნქციების შესასრულებლად 

კოლეჯის დირექტორის, ან დირექტორის მოადგილის 

მითითების თანახმად; 

 შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის მომზადება და 

კოლეჯის ფინანსური მენეჯერისთვის წარდგენა;                                                                                                                                    

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება;                                                                                                               

 კოლეჯის დირექტორის სხვა ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

    კოლეჯის ლოჯისტიკის მენეჯერი ანგარიშვალდებულია კოლეჯის  ფინანსური მენეჯერის 

წინაშე მოთხოვნის შემთხვევაში. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას: 

 სასწავლო პროცესების ფუნქციონირებისათვის საჭირო 

შესყიდვების შესახებ ინფორმაციას მიღება ფინანსური 

მენეჯერისა და შესყიდვების სპეციალისტისაგან. 
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გასცემს ინფორმაციას:  

 ფინანსური მენეჯერი, შესყიდვების სპეციალისტი, ბუღალტერი. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

  იღებს ინფორმაციას:  

   მომწოდებლებისაგან შესასყიდი პროდუქციის შესახებ. 

გასცემს ინფორმაციას: 

    მომწოდებლებს შესასყიდი საქონლის/მომსახურების შესახებ. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  
კოლეჯის ფინანსურ მენეჯერთან შეთანხმებით. 

დაქვემდებარებ

ულებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

დამოუკიდებლად აწარმოოს ფასთა კვლევა. 
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X. პასუხისმგ

ებლობები 

 

კოლეჯის ლოჯისტიკის მენეჯერი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა და 

ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 ფინანსური დოკუმენტის არასწორად შევსების გამო 

კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში, კოლეჯისთვის 

მნიშვნელოვან ფინანსურ საკითხებზე არასწორი და 

არაავტორიზებული გადაწყვეტილებების გამო. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

...................................................................   
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ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 
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2.21 სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი -    
თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

თანამდებობა სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი     

განყოფილება შტატგარეშე მოსამსახურე 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი ფუნქცია) 

კოლეჯის სასწავლო პროცესის სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის  მართვა. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ დირექტორს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ 
 

 

არაპირდაპირ 
დირექტორის მოადგილეს. 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –  

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –  

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 
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განათლება   პროფესიული განათლება  

კვალიფიკაცია/ 

კომეტენცია 

2D და 3D პროგრამების ცოდნა; 

FabLabs - ლაბორატორიის დანადგარებთან მუშაობის უნარები. 

 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

კოლეჯის შინაგანაწესი 

დამატებითი 

ცოდნა 

 აუცილებელია კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად 

ცოდნა;  

 სასურველია რომელიმე უცხო ენა ცოდნა  რუსული/ინგლისური. 

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 
 კომუნიკაციის და პრეზენტაციის კარგი უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 

სასურველია, FabLabs ლაბორატორიის დანადგარებთან მუშაობის  

გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 
 სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის დანადგარებთან 

მუშაობა; 

https://www.fablabs.io/
https://www.fablabs.io/
https://www.fablabs.io/
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 ფაბლაბში მოსული მომხმარებლისთვის ტექნიკური 

კონსულტაციების გაწევა; 

 სხვადასხვა ტიპის მაღალტექნოლოგიურ პროექტებზე 

მუშაობა; 

 ღონისძიებების და სხვადასხვა აქტივობების 

დაგეგმვა/განხორციელება, რაც მიმართული იქნება 

ფაბლაბში პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა 

ჩართულობისკენ; 

 ლაბორატორიის დანადგარებისა და იდეის შესახებ 

პროფესიული სტუდენტების/მსმენელებისათვის 

პრეზენტაციის და ტურის ჩატარება; 

 კოლეჯის ადმინისტრაციას, პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებთან და პროფესიულ სტუდენტებთან ერთად 

ერთობლივი პროექტების განხორციელება ლაბორატორიის 

სასწავლო პროცესში გამოსაყენებლად; 

 ფაბლაბების ქსელებთან კოორდინირებული მუშაობა; 

 სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის აპარატურის 

მოვლა; 

 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის და დირექტორის 

მოადგილის ცალკეული დავალებების შესრულება;    
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 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 ლაბორატორიაში შესრულებული სამუშაოს ანგარიში დირექტორთან  II და 

IV კვარტალების ბოლოს  (წერილობით); 

 ზეპირი ანგარიში დირექტორთან მოთხოვნისამებრ შესრულებულ 

სამუშაოებთან დაკავშირებით. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  

 საჭირო ინფორმაციას კოლეჯის სასწავლო პროცესის 

მენეჯერისგან, PR მენეჯერისგან, პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებისაგან, სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერებისაგან სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერებისაგან (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  

შუახევის მუნიციპალიტეტების მისამართებზე). 

გასცემს ინფორმაციას:  

 დირექტორს, დირექტორის მოადგილეს,  ხარისხის მართვის 

მენეჯერს, სასწავლო პროცესის მენეჯერს, PR მენეჯერისგან, 

მასწავლებლებს, სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერებს (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედისა  და  შუახევის 
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მუნიციპალიტეტების მისამართებზე);  პროფესიულ სტუდენტებს, 

მსმენელებს. 

 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

 

გასცემს ინფორმაციას: 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

მოითხოვოს  სამუშაო პირობების შექმნა დავალებული 

მოვალეობის ეფექტურად შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულ

ებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში  
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X. პასუხისმგე

ბლობები 

 

სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი 

პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა და 

ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 
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წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.22 მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი 
თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

თანამდებობა მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი     

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი ფუნქცია) 

კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა და შენარჩუნება. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ ფინანსურ მენეჯერს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ დამხმარე თანამშრომელი,  დამლაგებელი,  დარაჯი. 

არაპირდაპირ  

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს  - 

ლოჯისტიკის მენეჯერი. 

  აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს – ლოჯისტიკის მენეჯერი.  

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   აკადემიური უმაღლესი განათლება 
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კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

უნდა იცნობდეს: 

 „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და 

ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ 

დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფინანსთა  მინისტრის  

№605 2010 წლის 23 ივლისი ბრძანება. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება; 

 კოლეჯის შინაგანაწესი; 

 კოლეჯის შიდა რეგულაციები, რომელთა ცოდნა აუცილებელია 

თანამდებობრივი ინსტრუქციების შესასრულებლად. 

დამატებითი 

ცოდნა 
კომპიუტერის საოფისე პროგრამების ცოდნა.  

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 ორგანიზაციული უნარ-ჩვევები; 

  დაგეგმვისა და სამუშაო დროის ოპტიმალურად განაწილების 

უნარი. 

 

მუშაობის 

გამოცდილება 
სასურველია ერთწლიანი სამუშაო  გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან 
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პარტნიორული და კოლეგიალური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (მათ შორის 

საკომუნიკაციო და ენერგეტიკული) გამართულობის 

უზრუნველყოფა; 

 მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების გეგმის შედგენა; 

 მონაწილეობა კოლეჯის საკუთრებაში არსებული 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ინვენტარიზაციაში; 

 კოლეჯში არსებული ინვენტარის მუშა მდგომარეობაში 

შენარჩუნება. ინვენტარის დაზიანების შემთხვევაში 

დირექციისადმი წერილობითი მიმართვა; 

 კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შენარჩუნება და 

გაუმჯობესება; 

 კოორდინაცია საწყობის მუშაობაზე, შემოსავალ-გასავალის 

აღრიცხვა - მატერიალური პასუხისმგებლობა ლოჯისტიკის 

კუთხით; 

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება;   
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 კოლეჯის დირექტორის სხვა ცალკეული დავალებების 

შესრულება.                                 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი კოლეჯის  ფინანსური 

მენეჯერს წარუდგენს შემდეგ ანგარიშებს: 

 საწყობში ნაშთების მოძრაობის შესახებ;                     

 კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  

 სასწავლო პროცესის მენეჯერისაგან სასწავლო პროცესის 

უზრუნველყოფის საჭიროებების შესახებ; 

 მატერიალურ-ტექნიკურ საშუალებების შესახებ 

ინფორმაციას  თანამშრომლებისაგან; 

 მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის 

სპეციალისტისაგან (კოლეჯის ,,ბლექსი“ შუახევისა დაა 

ქედის მუნიციპალიტეტების მისამართებზე). 

გასცემს ინფორმაციას: 

კოლეჯის თანამშრომლებზე კომპეტენციის ფარგლებში. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 
იღებს ინფორმაციას:  
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გასცემს ინფორმაციას  

 

IX.უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  
 

დაქვემდებარებულ

ბთან მიმართებაში 
 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

 ინვენტარის შიდა მოძრაობა; 

 ინვენტარის შეკეთების ორგანიზება თუ არ მოითხოვს 

მომსახურების ხელშეკრულების გაფორმებას; 

 დამხმარე პერსონალზე ჰიგიენური  საშუალებების 

გაცემა. 

 

X. 

პასუხისმგებლობ

ები 

 

კოლეჯის მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა და 

ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 
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ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 დაუდევრობის გამო კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის 

შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის 

მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.23 ბიბლიოთეკარი / არქივარიუსი  - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 
თანამდებობა ბიბლიოთეკარი  / არქივარიუსი 

განყოფილება ადმინისტრაცია 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი ფუნქციები) 

 კოლეჯში არსებული წიგნის ფონდის სათანადო წესით აღრიცხვა, შენახვა და მოვლა; 

 საარქივო საქმიანობის უზრუნველყოფა. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ  დირექტორის მოადგილეს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –  

საქმისმწარმოებელი; 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –  

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 
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განათლება   მინიმუმ პროფესიული განათლება. 

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

 ბიბლიოთეკის პროცედურების, წიგნების შენახვა-დაარქივების 

პროცედურების ცოდნა; 

 საარქივო საქმიანობის ცოდნა. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

ორგანიზაციის სპეციფიკური ცოდნა: 

 უნდა იცნობდეს კოლეჯის შინაგანაწესს; 

 კოლეჯის მიერ შემუშავებული რეგულაციები ბიბლიოთეკის 

სარგებლობასა და საარქივო საქმიანობასთან დაკავშირებით. 

  

     

     

 

დამატებითი ცოდნა კომპიუტერის საოფისე პროგრამების ცოდნა. 

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების უნარი; 

 ეფექტური კომუნიკაციის უნარი. 

 

მუშაობის 

გამოცდილება 
სასურველია  მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი  გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს 

შექმნის ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან 

პარტნიორული და კოლეგიალური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის 

შესაძლებლობა; 
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 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

VI. მოვალეობა 

 სასწავლო რესურსის როგორც წიგნადი, ასევე 

ელექტრონულის, დამუშავება საბიბლიოთეკო წესის 

შესაბამისად; 

 სტუდენტების,  პროფესიული განათლების მასწავლებლების და 

ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ კოლეჯის ბიბლიოთეკის 

გამოყენების ხელშეწყობა; 

 ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის (Openbiblio) 

წარმოება; 

 წინადადებების წარდგენა ბიბლიოთეკის თანამედროვე 

პროფესიული, სამეცნიერო და საჭიროების შემთხვევაში, 

მხატვრული ლიტერატურით, ასევე, ჟურნალ-გაზეთებით 

მომარაგების შესახებ; 

 წიგნადი ფონდის ინვენტარიზაციის ხელშეწყობა 

კანონმდებლობის შესაბამისად; 

 ბიბლიოთეკის დოკუმენტური მასალის დაცულობის 

უზრუნველყოფა; 

 პროფესიული სტუდენტების საკვანძო კომპეტენციების  

განვითარების მიზნით  ბიბლიოთეკაში სხვადასხვა ტიპის 

ღონისძიებების ორგანიზება/ჩატარების ხელშეწყობა; 
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 პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო გარემოსთან 

ადაპტაციის პერიოდში ინფორმაციის მიწოდება კოლეჯის 

საბიბლიოთეკო რესურსისა და სამკითხველოს სარგებლობის 

უფლებების თაობაზე; 

   შუახევისა და ქედის  მუნიციპალიტეტების მისამართების 

სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მხარდაჭერის 

სპეციალიტებისათვის   მომართვის შემთხვევაში   კოლეჯის 

ბიბლიოთეკაში დაცული ელექტრონული სასწავლო 

რესურს(ებ)ის მიწოდება; 

 ბიბლიოთეკის სივრცის ორგანიზება; 
 უზრუნველყოფს წიგნადი ფონდის დაცვას; 

 არქივის დაკომპლექტება იმ დოკუმენტებით, რომელთა 

შემადგენლობა გათვალისწინებულია მოქმედი 

კანონმდებლობით და არქივის დებულებით; 

 არქივში არსებული და გადასაცემი 

დოკუმენტების/ინფორმაციის საარქივო წესით აღრიცხვა/დაცვა; 

 არქივში დაცული დოკუმენტაციის/ინფორმაციის სათანადო 

წესით გამოყენების უზრუნველყოფა; 

 მომართვიანობის შემთხვევაში, არქივში დაცული  ინფორმაციის 

მოძიება და გაცემა,  კანონმდებლობის შესაბამისად;  

 დოკუმენტების შემფასებელი ექსპერტიზის ჩატარებისა, 

საორგანიზაციო და მეთოდური ღონისძიებების კომპლექსის 
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განხორციელების უზრუნველყოფა დოკუმენტების მუდმივი 

შენახვისათვის გადაცემის მიზნით; 

 პასუხისმგებელია არქივში დაცულ მკაცრი აღრიცხვის 

დოკუმენტებზე (დიპლომი, სერტიფიკატი), მათ შენახვასა და 

დადგენილი წესის მიხედვით გაცემაზე, უფლებამოსილი პირის 

მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში; 

 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის ცალკეული 

დავალებების შესრულება;    

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება.                     

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში  დირექტორთან - II და  IV კვარტალებში 

წერილობით.  

 შესრულებული სამუშაოს  ანგარიში (ზეპირად)  დირექტორის მოადგილესთან  

ჩატარებული აქტივობების მიხედვით, თვეში მინიმუმ ერთხელ. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  

საჭირო ინფორმაციას პროფესიული განათლების მასწავლებლების, 

ადმინისტრაციული პერსონალის და 

სტუდენტებისაგან/მსმენელებისაგან, სასწავლო და 
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ადმინისტრაციული პროცესების  მხარდაჭერის სპეციალისტისაგან 

(სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ ქედის და შუახევის  მუნიციპალიტეტების 

მისამართებზე). 

გასცემს ინფორმაციას:  

 ბიბლიოთეკაში არსებული დოკუმენტირებული მასალის 

შესახებ კოლეჯის თანამშრომელებს და პროფესიულ  

სტუდენტებს/მსმენელებს.  

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

    მოქალაქისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას  

  მოქალაქეებზე ოფიციალური მომართვის შემთხვევაში. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან მუშაობისათვის და სამუშაო 

პირობების შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებუ

ლებთან 

მიმართებაში 
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თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

 საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მოემსახუროს 

ბიბლიოთეკაში პერსონალს, პროფესიულ  სტუდენტებს, 

მსმენელებს; 

 ბიბლიოთეკასა და არქივთან დაკავშირებული ყველა 

მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა შეთანხმდეს 

დირექტორის მოადგილესთან. 

 

X. პასუხისმგებლ

ობები 

 

ბიბლიოთეკარი /არქივარიუსი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 

და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, რომელიც 

დაკავშირებულია მის განკარგვაში არსებული რესურსის 

შემთხვევით დაზიანებასთან. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება მხოლოდ  კოლეჯის დირექტორის მიერ. 
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დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას, რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.24 მედდა  - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

 

თანამდებობა მედდა 

განყოფილება ტექნიკური 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი  ფუნქცია) 

 კოლეჯის  სივრცეში თანამშრომელების, პროფესიული სტუდენტების, მსმენელების  

ჯანმრთელობაზე  ზრუნვა. 

 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ დირექტორს 

არაპირდაპირ დირექტორის მოადგილეს 

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს – 

მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის;  

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –  

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  
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კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება    მინიმუმ პროფესიული განათლება  

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

 საექთნო საქმე; 
 პირველადი გადაუდებელი დახმარების კომპეტენცია; 

უნდა იცნობდეს: 

 საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ; 
 

 

 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება;  

 კოლეჯის შინაგანაწესი; 

 პორველად გადაუდებელ დახმარებასთნ დაკავშირებით  

კოლეჯში არსებული რეგულაცია. 

 

დამატებითი 

ცოდნა 
სანიტარული ჰიგიენის მართვა 

დამატებითი  

უნარ-ჩვევები 

 კომუნიკაციის კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 
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მუშაობის 

გამოცდილება 
 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 მოწესრიგებულობა; 

 შრომისმოყვარეობა; 

 დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 ზრუნვა კოლეჯის სამუშაო გარემოს ჰიგიენის დაცვაზე; 

 ჯანმრთელობის დაზიანების (საწარმოო ტრავმა) შემთხვევაში 

პირველადი გადაუდებელი დახმარების გაწევა კოლეჯის 

თანამშრომლების, პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელებისთვის, ხოლო მდგომარეობის 

გაუარესების შემთხვევაში, სასწრაფო დახმარების გამოძახება; 

 სსსმ/შშმ სტუდენტების/მსმენელებისათვის პირველადი 

გადაუდებელი დახმარების გაწევა; 

 პროფესიული სტუდენტებისათვის/მსმენელებისათვის  

პირადი ჰიგიენის შესახებ რეკომენდაციების გაცემა; 

 პირველადი  გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო 

რესურსებთან და მედიკამენტებთან დაკავშირებით  

წერილობითი მოთხოვნის შედგენა; 

 მედიკამენტების ვადების კონტროლი და შესაბამისი 

ღონისძიებების გატარება; 
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 კოლეჯში  შემოსული პირების თერმოსკრინინგი  და 

შესაბამისი რეაგირება; 

 ჯანმრთელობისათვის  საფრთხის შემცველ სიტუაციებში 

კანონდებლობით დადგენილ რეგულაციების დაცვის 

მხარდაჭერა. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში  დირექტორთან - II და  IV კვარტალებში 

წერილობით; 

 შესრულებული სამუშაოს  ანგარიში (ზეპირად)  დირექტორთან ჩატარებული 

აქტივობების მიხედვით, მოთხოვნისამებრ. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  

 კოლეჯის ნებისმიერი თანამშრომლის და პროფესიული 

სტუდენტისაგან/მსმენელისაგან; 

 მედდებისაგან (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“  შუახევისა და ქედის 

მუნიციპალიტეტების მისამართებზე); 

 ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტებისაგან 

სსსმ/შშმ პირის საჭიროების თაობაზე  (საჭიროების 

შემთხვევაში). 

გასცემს ინფორმაციას:  
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 დირექტორს და დირექტორის მოადგილეს საჭიროებისამებრ, 

ჩატარებული სამუშაოს  შესახებ; 

 მედდებს (სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“  შუახევისა და ქედის 

მუნიციპალიტეტების მისამართებზე). 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

გასცემს ინფორმაციას  

გადაუდებელ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

   მოითხოვოს მხარდაჭერა მუშაობისათვის და სამუშაო პირობების 

შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულ

ებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

        საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მოითხოვოს კოლეჯის 

პერსონალის და სტუდენტებისგან ჰიგიენის მოთხოვნების 

დაცვა. 
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X. პასუხისმგებ

ლობები 

 

მედდა პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 

და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 ადამიანებისთვის დაუდევრობის და უყურადღებობის გამო 

მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება მხოლოდ  კოლეჯის დირექტორის მიერ. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 
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დირექტორის 

მიერ  

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,   რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.25 დამხმარე თანამშრომელი -  თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

თანამდებობა დამხმარე თანამშრომელი 

განყოფილება ტექნიკური 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ფუნქცია) 

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორის ხელშეწყობა 

კოლეჯის ტერიტორიაზე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის საუკეთესო მდგომარეობაში 

შენარჩუნების მიზნით. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

ურთიერთჩანაცვლება  

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 
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განათლება     

კვალიფიკაცია/

კომპეტენცია 

სასურველია -  ტექნიკური; 

 სხვადასხვა ტექნიკური სამუშაოს კორექტულად და 

უსაფრთხოდ შესრულების ცოდნა. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

შინაგანაწესი. 

დამატებითი 

ცოდნა 
 

დამატებითი’ 

უნარ-ჩვევები 

 შრომისმოყვარეობა; 

 დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა. 

მუშაობის 

გამოცდილება 
 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 დაკვირვებული; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 გუნდური მუშაობის უნარი; 

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის 

კოორდინატორის მითითებების შესრულება კოლეჯის 
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ტერიტორიაზე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოწესრიგების 

მიზნით;  

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს  ზეპირი ანგარიში მატერიალური რესურსების 

უზრუნველყოფის კოორდინატორის წინაშე.                            

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს  

კოლეჯის მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის 

კოორდინატორისაგან. 

 გასცემს ინფორმაციას:  

კოლეჯის მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის 

კოორდინატორს.                            

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

გასცემს ინფორმაციას  

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

მოითხოვოს მხარდაჭერა მუშაობისათვის და სამუშაო პირობების 

შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად შესრულებისათვის. 
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დაქვემდებარებულ

ებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

 

 

X. პასუხისმგებლ

ობები 

 

დამხმარე თანამშრომელი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 

და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

 ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისათვის დაუდევრობის და უყურადღებობის გამო 

მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 
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დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის 

მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   

 

O     
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2.26 დამლაგებელი  -  თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

თანამდებობა დამლაგებელი 

განყოფილება ტექნიკური 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ფუნქცია) 

სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დაცვა/შენარჩუნება შენობასა და გარე ტერიტორიაზე 

კოლეჯის საუკეთესო მდგომარეობაში შენარჩუნების მიზნით. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორს. 

არაპირდაპირ  

III.  დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

ურთიერთჩანაცვლება  

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   - 



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 215                                                 
 

 
 
 

 

კვალიფიკაცია/ 
კომპეტენცია 

ჰიგიენური სამუშაოების (დასუფთავება, რეცხვა, დეზინფექცია) 

კორექტულად და უსაფრთხოდ შესრულების უნარი. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 შინაგანაწესის ცოდნა. 

დამატებითი 

ცოდნა 

 ქიმიკატებთან მუშაობის წესების ცოდნა; 

 შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების ცოდნა. 

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა.  

მუშაობის 

გამოცდილება  

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 კოლეგიალურობა; 

 მოწესრიგებული; 

 წესიერება. 

 

VI. მოვალეობა 

 

 ზრუნვა კოლეჯის შენობის შიდა სივრცეებში სამუშაო გარემოს 

სისუფთავეზე; 

 კოლეჯის მთელ ტერიტორიაზე სანიტარულ-ჰიგიენური წესების 

დაცვა; 
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 სათანადო ინვენტარის, სარეცხი და სადეზინფექციო 

საშუალებების მოთხოვნა; 

 დასუფთავების საშუალებების ფერით იდენტიფიცირება, მათი 

სუფთად და მოწესრიგებულად შენახვა; 

 ქიმიური საშუალებების გამოყენება  მითითებული 

ინსტრუქციების  შესაბამისად; 

 ნარჩენების სწორად განთავსება და დროულად გატანა კოლეჯის 

შენობიდან; 

 კოლეჯის შენობაში განთავსებული მცენარეების მოვლის  

უზრუნველყოფა; 

 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის ცალკეული 

დავალებების შესრულება;    

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

  ჩატარებული დასუფთავების სამუშაოების და ქიმიკატების ხარჯვის ანგარიში 

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორის წინაშე.                            

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 
იღებს ინფორმაციას  
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 დავალებას იღებს კოლეჯის მატერიალური რესურსების 

უზრუნველყოფის კოორდინატორისაგან.                            

გასცემს ინფორმაციას:  

 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

გასცემს ინფორმაციას  

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

 მოითხოვოს მხარდაჭერა მუშაობისათვის და სამუშაო 

პირობების შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებ

ულებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლა

დ გადაჭრათ 

საკითხები 
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X. პასუხისმგებლ

ობები 

 

დამლაგებელი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, შინაგანაწესით 

გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა და 

ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისათვის დაუდევრობის და უყურადღებობის გამო 

მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

 

დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის 

მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 
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წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.27 დარაჯი  - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

 

თანამდებობა დარაჯი 

განყოფილება ტექნიკური 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ფუნქცია) 

კოლეჯის მატერიალური ფასეულობის,  შენობის და შენობის მიმდებარე ტერიტორიის 

(ეზოს) მონიტორინგი და დაცვა არაავტორიზებული შეღწევისაგან. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორს. 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

 ურთიერთჩანაცვლება  

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 
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განათლება    

კვალიფიკაცია/ 
კომპეტენცია 

 საგანგებო კრიზისულ სიტუაციებში (ხანძარი, წყალდიდობა, 

მიწისძვრა და სხვ.) ქცევის წესების ცოდნა; 

 დაცვის და უსაფრთხოების წესების ცოდნა; 

 სანიტარული და ხანძარსაწინააღმდეგო ზომების ცოდნა. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

  შინაგანაწესი. 

დამატებითი 

ცოდნა 
 

უნარ-ჩვევები 

 სიფხიზლე, ყურადღებიანობა, კეთილსინდისიერება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა.  

მუშაობის 

გამოცდილება 
 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 თავაზიანი; 
 ტაქტიანი, ეთიკის ნორმების დამცველი; 
 დაკვირვებული; 
 საიმედო; 
 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 დროულად გამოცხადება და ობიექტის ჩაბარება 

ყოველდღიურად, დადგენილი წესების მიხედვით; 
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 ობიექტის დათვალიერება, დარღვევების აღრიცხვა ჟურნალში; 

 პერიოდულად კოლეჯის პერიმეტრის მონიტორინგის 

ჩატარება; 

 სამუშაოს დასრულებისას მორიგე ცვლასთან ერთად ობიექტის 

(საკეტები, სიგნალიზაცია, მექანიზმები, ელექტრო 

მოწყობილობები, უბნები) შემოწმება; 

 ავარიების, ხანძრის და სხვა საგანგებო სიტუაციების 

შემთხვევაში დაუყოვნებლივ  უშუალო უფროსთან 

ინფორმაციის მიწოდება; 

 გადაუდებელ შემთხვევაში  სახანძრო, სასწრაფო დახმარების 

და სხვა ავარიული სამსახურების გამოძახება; 

 კრიტიკულ სიტუაციებში ზომების მიღება, რისთვისაც 

ნებადართულია სამსახურებრივი და სასაწყობე სათავსოების 

გახსნა; 

 ყველა საგანგაშო და საკამათო სიტუაციის შეტყობინება 

ადმინისტრაციისთვის და შესაბამისი აქტების შედგენა; 

 ობიექტზე მექანიკური მოქმედების ლუქების დაზიანების, 

სიგნალიზაციის ამუშავების ან სხვა საგანგაშო ნიშნების 

აღმოჩენის, უცხო პირების აღმოჩენის შემთხვევაში ზომების 

მიღება; 

 საჭიროებისამებრ  კოლეჯის დირექტორის ცალკეული 

დავალებების შესრულება;    
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 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება; 

 დარაჯი ანგარიშვალდებულია კოლეჯის მატერიალური 

რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორის წინაშე.                            

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

      დარაჯი აწარმოებს ანგარიშს მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის 

კოორდინატორის წინაშე ყველა საეჭვო და არაავტორიზებული შეღწევის შესახებ დამდგარ 

ფაქტზე.                            

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  

დავალებას იღებს კოლეჯის მატერიალური რესურსების 

უზრუნველყოფის კოორდინატორისაგან.                            

გასცემს ინფორმაციას:  

     შესრულებული სამუშაოს შესახებ ინფორმაციას აძლევს კოლეჯის 

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორს.                            

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

გასცემს ინფორმაციას  



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 224                                                 
 

 
 
 

 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

მოითხოვოს მხარდაჭერა მუშაობისათვის და სამუშაო პირობების 

შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულ

ებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

 

 

X. პასუხისმგებ

ლობები 

 

დარაჯი პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 

და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 
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 კოლეჯისათვის დაუდევრობის და უყურადღებობის გამო 

მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

  

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
29.12.2020 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის 

მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.28 პროფესიული განათლების მასწავლებლის სამსახურეობრივი 

ინსტრუქცია 
 პროფესიული განათლებლის მასწავლებლის სამსახურეობრივი ფუნქცია - მოვალეობებია: 
 

1. მონაწილეობა მიიღოს პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების/პროგრამების შემუშავებისა და სრულყოფის პროცესში; 

2. განახორციელოს პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის   სწავლება და შეფასება   
შესაბამისი  პროგრამით (მოდულური/მომზადება/გადამზადება) 
გათვალისწინებული  მოთხოვნებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

3. უზრუნველყოს  პროფესიულ სტუდენტებში/მსმენელებში  პროგრამის შესაბამისი 
ცოდნის,  უნარ-ჩვევების ან/და კომპეტენციების  გამომუშავება; 

4. შეიმუშაოს  და დროულად  მიაწოდოს შესაბამის პასუხისმგებელ პირ(ებ)ს 
პროფესიული სტუდენტის  შეფასების ინსტრუმენტები  და კალენდარული 
გეგმები   კოლეჯის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად;  

5. საჭიროების შემთხვევაში, მონაწილეობა მიიღოს პროფესიული 
სტუდენტ(ებ)ისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების, 
განხორციელების პროცესში კოლეჯის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად; 

6. გაუწიოს პროფესიულ  სტუდენტებს  კონსულტირება  აკადემიური  შეფასების 
გაუმჯობესების მიზნით; 

7. უზრუნველყოს პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის შეფასების სისტემის 
ვალიდურობა, სანდოობა, გამჭირვალეობა, სამართლიანობა, ობიექტურობა; 

8. დროულად მიაწოდოს შესაბამის პასუხისმგებელ პირ(ებ)ს პროფესიული 
სტუდენტის შეფასების მტკიცებულებები, უწყისები; 

9. მაღალ პროფესიულ დონეზე ჩაატაროს მეცადინეობები შესაბამისი სასწავლო 
რესურსების გამოყენებით; 

10. წერილობითი ფორმით მოითხოვოს სასწავლო პროცესისათვის საჭირო მასალა-
ნედლეული, კოლეჯის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად; 

11. უზრუნველყოს სწავლების პროცესში უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, 
პრაქტიკული კომპონენტის სწავლების პროცესში საჭიროების შემთხვევაში,  
შესაბამისი ინსტრუქტაჟის ჩატარება და  პროფესიულ სტუდენტთა ინფორმირების 
ჟურნალის წარმოება;  

12. უზრუნველყოს მუშაობის პერიოდში წამოჭრილი პრობლემების შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდება  დირექციისა და  ადმინისტარციისათვის; 
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13. იზრუნოს საკუთარი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და მონაწილეობა მიიღოს 
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა  კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 
კოლეჯის მიერ შეთავაზებულ სწავლებებში; 

14. დაიცვას მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით,  შინაგანაწესით, 
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით და  კოლეჯის დირექტორის 
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული პირობები. 
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2.29 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი - თანამდებობრივი 
ინსტრუქცია 

თანამდებობა  შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი 

განყოფილება 
შტატგარეშე მოსამსახურე  

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი  ფუნქცია) 

      სსიპ კოლეჯში ,,ბლექსი“ დასაქმებულებისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების 
სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ფუნქციური შესაძლებლობების სამუშაოს უარყოფითი 
ასპექტებისაგან დაცვის სისტემის უზრუნველყოფა შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებების 
დანერგვა და მართვა. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ დირექტორს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს – 

მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის;  

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –  

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 
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განათლება   
  შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის 

გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. 

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

❖ საქართველოს კანონი „შრომის ინსპექციის შესახებ“;  
❖ საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის 
კოდექსი“;  
❖ საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების 
შესახებ“;  
❖ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;  
❖ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბერი №590 
დადგენილება „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების 
შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის №370 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება;  

 კოლეჯის შინაგანაწესი; 

  უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რეგულაციები. 

დამატებითი 

ცოდნა კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა.  

დამატებითი  

უნარ-ჩვევები 

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი;  
  ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი;  
 დეტალებზე ორიენტირებულობა;  
 კომუნიკაციის კარგი უნარი;  
 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი.  

მუშაობის 

გამოცდილება 

სასურველია უსაფრთხოების მიმართულებით ერთწლიანი სამუშაო 

გამოცდილება 
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დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 
 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან პარტნიორული 
და კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება;  

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა;  
 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 
 დისციპლინირებულობა; 
 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა.  

 

VI. მოვალეობა 

 

 
 ინსტუქციების პერიოდული განახლება კანონმდებლობისა და 

დაწესებულების მოთხოვნების შესაბამისად; 
 შრომის უსაფრთხოების ტრენინგებისა და ინსტრუქტაჟების 

რეგულარულად ჩატარება და პერსონალის ცოდნის შემოწმება, ამ 
მიზნით ტესტირების, სიმულაციების და სხვა სახის 
შემოწმებების წარმოება პერსონალისა და სტუდენტებისათვის; 

 სახანძრო ინსტრუქციების შემუშავება და იმიტაციების ჩატარება 
ყოველწლიურად; 

 აუცილებლობის შემთხვევაში გარე ტრენინგების საჭიროების 
ინიცირება; 

  სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებისა და 
ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმების 
დანერგვა და შესრულება;  

  სამუშაო ადგილებზე იძულებითი შრომისა და შრომითი 
ექსპლუატაციის პრევენციის მიზნით დროული 
რეკომენდაციების მიცემა;  

 სამუშაო ადგილებზე მომხდარი უბედური შემთხვევის მოკვლევა 
და შესაბამისი რეაგირება;  

 პროფესიული დაავადების შესაძლო გამომწვევი მიზეზების 
დადგენის მიზნით სამუშაო ადგილის სანიტარულ-ჰიგიენური 
დახასიათების შედგენა;  
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 ინფორმაციის მოპოვებისა და დაზუსტების მიზნით შესაბამისი 
ტექნიკური ხასიათის გაზომვების ჩატარება; 

  სამუშაო ადგილზე არსებული მდგომარეობისა ან/და 
დოკუმენტაციის შესწავლის საფუძველზე, კომპეტენციის 
ფარგლებში, დარღვევების გამოვლენა და გამოსწორება;  

 კომპეტენციის ფარგლებში, პროექტების დაგეგმვა/შემუშავების 
პროცესში მონაწილეობა;  

  საქმიანობის სფეროში, სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება;  
  კომპეტენციის ფარგლებში, სამსახურის წლიური ანგარიშის 

მომზადებაში მონაწილეობის მიღება; 
  კომპეტენციის ფარგლებში შემოსული კორესპონდენციის 

განხილვა;  
 კომპეტენციის ფარგლებში, სამსახურში შექმნილი 

კომისიების/სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში და სამსახურის 
სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობა; 

 საქმიანობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული 
წინადადებების/ინიციატივების მომზადება და 
ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;  

 ფუნქციების შესასრულებლად გამოყოფილი მატერიალური 
საშუალებების ეფექტიანი გამოყენება. 

 
VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში  დირექტორთან - II და  IV კვარტალებში 

წერილობით. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  

 კოლეჯის ნებისმიერი თანამშრომლის და პროფესიული 

სტუდენტისაგან/მსმენელისაგან; 
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გასცემს ინფორმაციას:  

 კოლეჯის ნებისმიერ თანამშრომლს და პროფესიულ 

სტუდენტებს/მსმენელებს. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

 საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსგან. 

გასცემს ინფორმაციას  

 საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

   მოითხოვოს მხარდაჭერა მუშაობისათვის და სამუშაო პირობების 

შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულ

ებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

        საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მოითხოვოს კოლეჯის 

პერსონალის და სტუდენტებისგან ჰიგიენის მოთხოვნების 

დაცვა. 
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X. პასუხისმგებ

ლობები 

 

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი  პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 

და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 ადამიანებისთვის დაუდევრობის და უყურადღებობის გამო 

მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება მხოლოდ  კოლეჯის დირექტორის მიერ. 

დამტკიცების 

თარიღი 
 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 
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დირექტორის 

მიერ  

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,   რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.30 სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი - 
თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

თანამდებობა 
 სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი  
(სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ შუახევის  მუნიციპალიტეტის 
მისამართზე) 

განყოფილება შტატგარეშე მოსამსახურე 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი  ფუნქცია) 

კოლეჯის სასწავლო  და ადმინისტრაციული პროცესების განხორციელების ორგანიზება, 

მხარდაჭერა და კონტროლი. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ დირექტორის მოადგილეს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ 

 

  სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მხარდაჭერის სპეციალისტი, მედდა, IT სპეციალისტი, 

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი, პროფესიული განათლების 

მასწავლებლები. 

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 
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 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს 

- სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მხარდაჭერის სპეციალისტი  

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –   სასწავლო და 

ადმინისტრაციული პროცესების მხარდაჭერის სპეციალისტი 

 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   
აკადემიური უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრი ან 

მასთან გათანაბრებული ხარისხი). 

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

 უნდა იცნობდეს საქართველოს კანონს ,,პროფესიული 

განათლების შესახებ“ და აღნიშნული კანონით 

განასაზღვრულ  სისტემასთან დაკავშირებულ  ძირითად 

რეგულაციებს; 

 სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგიას. 

 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება; 
 შინაგანაწესი; 
 საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს კოლეჯში არსებულ 

ყველა რეგულაციას, რომელიც უშულოდ  უკავშირდება  
სასწავლო პროცესს. უნდა იცნობდეს კოლეჯის ყველა 
პროგრამას. მათ შორის, საფუძვლიანად შუახევის 
მისამართზე 
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დამატებითი ცოდნა 

აუცილებელია კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად 

ცოდნა. 

    

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობისა და 

გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი;  

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი;  

 ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების 

უნარი; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 კომუნიკაციის  კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 

სასურველია პროფესიული განათლების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 გუნდური მუშაობის  უნარი - პოზიტიური გარემოს 

შექმნის ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან 

პარტნიორული და კოლეგიალური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის 

შესაძლებლობა; 
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 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 

 დაწესებულების მისიის, სტრატეგიული და წლიური 
სამოქმედო გეგმების შემუშავების პროცესში 
მონაწილეობა; 

 ჩართულობა შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი 
პროფესიების გამოვლენაში და ინიცირების წარდგენა 
პროგრამების დანერგვასთან დაკავშირებით; 

 ჩართულობა პროფესიული 
საგანმანათლებლო/პროფესიული მომზადების, 
პროფესიული გადამზადების პროგრამების 
შემუშავების პროცესში; 

 ჩართულობა საპროფორიენტაციო მუშაობაში; 
 პროფესიული განათლების მასწავლებელთა ვაკანტურ 

პოზიციაზე შერჩევის პროცესში მონაწილეობის მიღება; 
 ახალი თანამშრომლების სამუშაო გარემოსთან 

ინტეგრაციის მხარდაჭერა; 
 სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, ზემდგომთან 

შეთანხმებით; 
 პროფესიული განათლების მასწავლებლების 

საათობრივი დატვირთვის შედგენა; 
 შუახევის მისამართზე დასაქმებული პერსონალის 

შრომის დისციპლინის დაცვის კონტროლი; 
 შეხვედრების ორგანიზება/განხორციელება კოლეჯის 

მასწავლებლებთან პროფესიულ 
სტუდენტთა/მსმენელთა მიერ სასწავლო მასალის უკეთ 
დაძლევის მეთოდების საკითხებზე, ასევე, შეფასების 
საკითხებთან დაკავშირებით; 

 შეფასების ინსტრუმენტების ვალიდაცია; 
  დირექტორის მოადგილისთვის ინფორმაციის 

დროული მიწოდება პროფესიულ სტუდენტთა მიერ 
სწავლის შედეგების ვერ დადასტურების თაობაზე; 
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  კურსდამთავრებულთა დიპლომების და 
სერტიფიკატების გაცემისთვის  დოკუმენტების 
პროექტების მომზადება დასაბეჭდად; 

  ყოველთვიურად ბუღალტერისთვის ინფორმაციის 
მიწოდება პროფესიული განათლების მასწავლებლების 
მიერ ფაქტიურად ჩატარებული საათების შესახებ, 
აღრიცხვის ჟურნალის შესაბამისად; 

 პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების 
მხარდაჭერის ღონისძიებების დაგეგმვა და 
განხორციელება; 

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 
შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა 
ვალდებულებების შესრულება. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში დირექტორთან - II და  IV კვარტალებში 

წერილობით.  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში (ზეპირად) დირექტორის მოადგილესთან  

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით მინიმუმ ორ კვირაში 

ერთხელ.  

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

  იღებს ინფორმაციას: 

 დირექტორის მოადგილის, ხარისხის მართვის 

მენეჯერის, ფინანსური მენეჯერის, სასწავლო და 

ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერისაგან (ქედის 

მისამართზე), ხარისხის უზრუნველყოფის 

სპეციალისტის, პროფორიენტაციის და კარიერის 
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დაგემვის მენეჯერის, რეესტრის წარმოების 

სპეციალისტის, PR მენეჯერის, იურისტის, 

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორის, 

დუალური პროგრამების კოორდინატორის, 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტის 

და უშუალოდ მასზე დაქვემდებარებული პირებისაგან; 

 კოლეჯის  სტუდენტებისაგან, მსმენლებისაგან. 

  გასცემს ინფორმაციას:  

 დირექტორის მოადგილეს, ხარისხის მართვის 

მენეჯერს, ფინანსურ მენეჯერს,  ხარისხის 

უზრუნველყოფის სპეციალისტს, ბუღალტერს, 

პროფორიენტაციის და კარიერის დაგემვის მენეჯერის, 

რეესტრის წარმოების სპეციალისტის, PR მენეჯერის, 

იურისტის, ზრდასრულთა განათლების 

კოორდინატორის, დუალური პროგრამების 

კოორდინატორის, ინკლუზიური პროფესიული 

განათლების სპეციალისტის  და უშუალოდ  მასზე 

დაქვემდებარებულ პირებს; 

 პროფესიულ სტუდენტებს/მსმენლებს. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

    იღებს ინფორმაციას:  
 მშობლებისა და მეურვეებისაგან პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა შესახებ - საჭიროებისამებრ. 
 საგანმანათლებლო რესურსცენტრებისაგან 
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  პარტნიორებისაგან; 
 დამსაქმებლებისაგან; 

     გასცემს ინფორმაციას: 

 მშობლებსა და მეურვეებს პროფესიულ 
სტუდენტთა/მსმენელთა  შესახებ. 

 საგანმანათლებლო რესურსცენტრებს; 
 პარტნიორებს; 
 დამსაქმებლებს; 

 
IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

 მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან 

მუშაობისათვის და სამუშაო პირობების შექმნა 

დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულებთ

ან მიმართებაში 

 დაქვემდებარებულს მოსთხოვოს კორპორატიული 

წესრიგის და შინაგანაწესის დაცვა, მიღებული 

დავალებების დროულად და სრულყოფილად 

შესრულება;  

 აკონტროლოს პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებისა  და პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელების დასწრება,  აკადემიური 

მდგომარეობა; 

 მასზე დაქვემდებარებულ პირებთან  მიმართებაში 

წარადგინოს  რეკომენდაციები  წახალისებისა და 

დისციპლინარული სასჯელის თაობაზე. 
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თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ საკითხები 

 ფუნქცია - მოვალეობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი 

საკითხი,  თუ მისი გადაჭრა არა არის დაკავშირებული 

ფინანსურ რესურსებთან ან არ საჭიროებს დირექტორის 

მოადგილესთან შეთანხმებას. 

 

X. პასუხისმგებ
ლობები 

 

სასწავლო და ადმინისტრაციული  პროცესების მენეჯერი 

პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი 

ფუნქციებისა და მოვალეობების დროულ და 

კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

   ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და 

სხვა): 

 დოკუმენტის არასწორად წარმოების გამო 

კოლეჯისთვის/პერსონალისათვის მიყენებული 

ზიანის შემთხვევაში. 

   ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, 

სხვა): 

 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 
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XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტან  

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების თარიღი  

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის დირექტორის 

მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.31 სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი - 
თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

თანამდებობა 
 სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი  
(სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“  ქედის  მუნიციპალიტეტის 
მისამართზე) 

განყოფილება შტატგარეშე მოსამსახურე 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი  ფუნქცია) 

კოლეჯის სასწავლო  და ადმინისტრაციული პროცესების განხორციელების ორგანიზება, 

მხარდაჭერა და კონტროლი. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ დირექტორის მოადგილეს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ 

 

  სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მხარდაჭერის სპეციალისტი, მედდა, IT სპეციალისტი, 

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი, პროფესიული განათლების 

მასწავლებლები. 

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 245                                                 
 

 
 
 

 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს 

- სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მხარდაჭერის სპეციალისტი  

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –   სასწავლო და 

ადმინისტრაციული პროცესების მხარდაჭერის სპეციალისტი 

 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   
აკადემიური უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრი ან 

მასთან გათანაბრებული ხარისხი). 

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

 უნდა იცნობდეს საქართველოს კანონს ,,პროფესიული 

განათლების შესახებ“ და აღნიშნული კანონით 

განასაზღვრულ  სისტემასთან დაკავშირებულ  ძირითად 

რეგულაციებს; 

 სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგიას. 

 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება; 
 შინაგანაწესი; 
 საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს კოლეჯში არსებულ 

ყველა რეგულაციას, რომელიც უშულოდ  უკავშირდება  
სასწავლო პროცესს. უნდა იცნობდეს კოლეჯის ყველა 
პროგრამას. მათ შორის, საფუძვლიანად ქედის 
მისამართზე 



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 246                                                 
 

 
 
 

 

  

დამატებითი ცოდნა 

აუცილებელია კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კარგად 

ცოდნა. 

    

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობისა და 

გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი;  

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი;  

 ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების 

უნარი; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 კომუნიკაციის  კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 

სასურველია პროფესიული განათლების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 გუნდური მუშაობის  უნარი - პოზიტიური გარემოს 

შექმნის ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან 

პარტნიორული და კოლეგიალური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის 

შესაძლებლობა; 
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 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 

 დაწესებულების მისიის, სტრატეგიული და წლიური 
სამოქმედო გეგმების შემუშავების პროცესში 
მონაწილეობა; 

 ჩართულობა შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი 
პროფესიების გამოვლენაში და ინიცირების წარდგენა 
პროგრამების დანერგვასთან დაკავშირებით; 

 ჩართულობა პროფესიული 
საგანმანათლებლო/პროფესიული მომზადების, 
პროფესიული გადამზადების პროგრამების 
შემუშავების პროცესში; 

 ჩართულობა საპროფორიენტაციო მუშაობაში; 
 პროფესიული განათლების მასწავლებელთა ვაკანტურ 

პოზიციაზე შერჩევის პროცესში მონაწილეობის მიღება; 
 ახალი თანამშრომლების სამუშაო გარემოსთან 

ინტეგრაციის მხარდაჭერა; 
 სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, ზემდგომთან 

შეთანხმებით; 
 პროფესიული განათლების მასწავლებლების 

საათობრივი დატვირთვის შედგენა; 
 შუახევის მისამართზე დასაქმებული პერსონალის 

შრომის დისციპლინის დაცვის კონტროლი; 
 შეხვედრების ორგანიზება/განხორციელება კოლეჯის 

მასწავლებლებთან პროფესიულ 
სტუდენტთა/მსმენელთა მიერ სასწავლო მასალის უკეთ 
დაძლევის მეთოდების საკითხებზე, ასევე, შეფასების 
საკითხებთან დაკავშირებით; 

 შეფასების ინსტრუმენტების ვალიდაცია; 
  დირექტორის მოადგილისთვის ინფორმაციის 

დროული მიწოდება პროფესიულ სტუდენტთა მიერ 
სწავლის შედეგების ვერ დადასტურების თაობაზე; 
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  კურსდამთავრებულთა დიპლომების და 
სერტიფიკატების გაცემისთვის  დოკუმენტების 
პროექტების მომზადება დასაბეჭდად; 

  ყოველთვიურად ბუღალტერისთვის ინფორმაციის 
მიწოდება პროფესიული განათლების მასწავლებლების 
მიერ ფაქტიურად ჩატარებული საათების შესახებ, 
აღრიცხვის ჟურნალის შესაბამისად; 

 პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების 
მხარდაჭერის ღონისძიებების დაგეგმვა და 
განხორციელება; 

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 
შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა 
ვალდებულებების შესრულება. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში დირექტორთან - II და  IV კვარტალებში 

წერილობით.  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში (ზეპირად) დირექტორის მოადგილესთან  

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით მინიმუმ ორ კვირაში 

ერთხელ.  

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

  იღებს ინფორმაციას: 

 დირექტორის მოადგილის, ხარისხის მართვის 

მენეჯერის, ფინანსური მენეჯერის, სასწავლო და 

ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერისაგან 

(შუახევის მისამართზე), ხარისხის უზრუნველყოფის 

სპეციალისტის, პროფორიენტაციის და კარიერის 
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დაგემვის მენეჯერის, რეესტრის წარმოების 

სპეციალისტის, PR მენეჯერის, იურისტის, 

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორის, 

დუალური პროგრამების კოორდინატორის, 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტის 

და უშუალოდ მასზე დაქვემდებარებული პირებისაგან; 

 კოლეჯის  სტუდენტებისაგან, მსმენლებისაგან. 

  გასცემს ინფორმაციას:  

 დირექტორის მოადგილეს, ხარისხის მართვის 

მენეჯერს, ფინანსურ მენეჯერს,  ხარისხის 

უზრუნველყოფის სპეციალისტს, ბუღალტერს, 

პროფორიენტაციის და კარიერის დაგემვის მენეჯერის, 

რეესტრის წარმოების სპეციალისტის, PR მენეჯერის, 

იურისტის, ზრდასრულთა განათლების 

კოორდინატორის, დუალური პროგრამების 

კოორდინატორის, ინკლუზიური პროფესიული 

განათლების სპეციალისტის  და უშუალოდ  მასზე 

დაქვემდებარებულ პირებს; 

 პროფესიულ სტუდენტებს/მსმენლებს. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

    იღებს ინფორმაციას:  
 მშობლებისა და მეურვეებისაგან პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა შესახებ - საჭიროებისამებრ. 
 საგანმანათლებლო რესურსცენტრებისაგან 



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 250                                                 
 

 
 
 

 

  პარტნიორებისაგან; 
 დამსაქმებლებისაგან; 

     გასცემს ინფორმაციას: 

 მშობლებსა და მეურვეებს პროფესიულ 
სტუდენტთა/მსმენელთა  შესახებ. 

 საგანმანათლებლო რესურსცენტრებს; 
 პარტნიორებს; 
 დამსაქმებლებს; 

 
IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

 მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან 

მუშაობისათვის და სამუშაო პირობების შექმნა 

დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულებთ

ან მიმართებაში 

 დაქვემდებარებულს მოსთხოვოს კორპორატიული 

წესრიგის და შინაგანაწესის დაცვა, მიღებული 

დავალებების დროულად და სრულყოფილად 

შესრულება;  

 აკონტროლოს პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებისა  და პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელების დასწრება,  აკადემიური 

მდგომარეობა; 

 მასზე დაქვემდებარებულ პირებთან  მიმართებაში 

წარადგინოს  რეკომენდაციები  წახალისებისა და 

დისციპლინარული სასჯელის თაობაზე. 
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თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ საკითხები 

 ფუნქცია - მოვალეობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი 

საკითხი,  თუ მისი გადაჭრა არა არის დაკავშირებული 

ფინანსურ რესურსებთან ან არ საჭიროებს დირექტორის 

მოადგილესთან შეთანხმებას. 

 

X. პასუხისმგე
ბლობები 

 

სასწავლო და ადმინისტრაციული  პროცესების მენეჯერი 

პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი 

ფუნქციებისა და მოვალეობების დროულ და 

კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

   ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და 

სხვა): 

 დოკუმენტის არასწორად წარმოების გამო 

კოლეჯისთვის/პერსონალისათვის მიყენებული 

ზიანის შემთხვევაში. 

   ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, 

სხვა): 

 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 
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XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტან  

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების თარიღი  

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის დირექტორის 

მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.32 სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მხარდაჭერის 
სპეციალისტი  - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

თანამდებობა 
  სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მხარდაჭერის 
სპეციალისტი  
(სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“   შუახევის   მუნიციპალიტეტის 
მისამართზე) 

განყოფილება შტატგარეშე მოსამსახურე 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი  ფუნქცია) 

  კოლეჯის სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების განხორციელების  მხარდაჭერა. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ    სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –   

სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –   სასწავლო და 

ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერს 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 



 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია                                                         გვ. 254                                                 
 

 
 
 

 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება    მინიმუმ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი  

კვალიფიკაცია/ 
კომპეტენცია 

 უნდა იცნობდეს საქართველოს კანონს ,,პროფესიული 

განათლების შესახებ“ და აღნიშნული კანონით 

განასაზღვრულ  სისტემასთან დაკავშირებულ  ძირითად 

რეგულაციებს; 

 სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგიას; 

ორგანიზაციის 
სპეციფიკური ცოდნა 

 კოლეჯის წესდებას; 

 კოლეჯის შინაგანაწესს; 

 საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს კოლეჯში არსებულ ყველა 
რეგულაციას, რომელიც უშულოდ  უკავშირდება  
სასწავლო პროცესს. საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს 
კოლეჯის შუახევის მისამართზე განსახორციელებელ  
ყველა პროგრამას.  

დამატებითი ცოდნა 
აუცილებელია კომპიუტერული საოფისე პროგრამების კარგად 

ცოდნა.  

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 კომპიუტერული უნარები ( Word; Microsoft Excel; 

PowerPoint, Outlook.com); 

 ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების 

უნარი; 

  დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 კომუნიკაციის კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 
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მუშაობის 

გამოცდილება 
სასურველია ერთწლიანი სამუშაო  გამოცდილება 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან 

პარტნიორული და კოლეგიალური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის 

შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 სასწავლო ცხრილების შემუშავება; 
 მოდულური პროგრამების სასწავლო ცხრილების ატვირთვა 

ელექტრონულ ჟურნალში, მისი საჯაროობის 
უზრუნველყოფა; 

 პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების მეცადინეობებზე 
დასწრების კონტროლი; 

 სასწავლო პროცესის წარმოებისათვის აუცილებელი 
დოკუმენტაციის წარმოება; 
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 პროფესიული სტუდენტების შეფასების მტკიცებულებების 
და შეფასების უწყისების გადაბარება პროფესიული 
განათლების მასწავლებლისგან; 

 პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების მხარდაჭერის 
ღონისძიებებში ჩართულობა, მათი 
ინფორმირება/კონსულტირება სასწავლო პროცესთან 
დაკავშირებულ საკითხებში; 

 სამკითხველო ოთახის ფუნქციონირების მხარდაჭერა; 
 პროფესიული სტუდენტებისათვის ელექტრონული 

სასწავლო რესურსების წვდომასთან დაკავშირებით 
კონსულტაციების ჩატარება; 

 პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა სხვადასხვა ტიპის 
ღონისძიებების მხარდაჭერა; 

 პროფესიული სტუდენტებისათვის კოლეჯის დომეინით  
ანგარიშის შექმნა და კოლეჯის პორტალზე - 
https://elearning.blacksea.edu.ge/  რეგისტრაცია; 

 კოლეჯის პორტალზე  - https://elearning.blacksea.edu.ge/ 
კოლეჯში არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების  
შესაბამისად, ელექტრონული საგანმანათლებლო 
რესურს(ებ)ის ატვირთვა;  

  მოქალაქეების, პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების 
განცხადებების კოლეჯის ოფიციალურ მისამართზე 
info@blacksea.edu.ge გადაგზავნა საქმისწარმოების 
ავტომატიზირებულ სისტემაში - “eflow“ რეგისტრირების 
მიზნით. 

 პროფესიული სტუდენტებისა და მსმენელების 
ხელშეკრულებების რეგისტრაციის უზრუნველყოფა.  

https://elearning.blacksea.edu.ge/
https://elearning.blacksea.edu.ge/
https://elearning.blacksea.edu.ge/
https://elearning.blacksea.edu.ge/
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 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 
შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 
შესრულება.                     

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში დირექტორთან -   წერილობით II  და  IV 

კვარტალების ბოლოს;  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერთან    -  ზეპირად საჭიროებისამებრ, კვირაში მინიმუმ  ერთჯერ. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  - სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერისაგან, შუახევის მისამართზე არსებული 

 ყველა თანამშრომლისაგან,  ბიბლიოთეკარ/არქივარიუსაგან,  

საქმისმწამოებლისაგან,   პროფესიული განათლების 

მასწავლებისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას  - სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერს, შუახევის მისამართზე არსებულ ყველა 

თანამშრომელს, ბიბლიოთეკარ/არქივარიუსს,  საქმისმწამოებელს, 

პროფესიული განათლების მასწავლებლებზე, პროფესიულ 

სტუდენტებზე/მსმენელებზე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 
იღებს ინფორმაციას:  შემოსული კორესპონდენციის სახით.  
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 გასცემს ინფორმაციას: დაინტერესებულ მხარეებზე, მხოლოდ  

სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენჯერთან 

შეთანხმებით.  

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან 

მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან მუშაობისათვის და 

სამუშაო პირობების შექმნა დავალებული მოვალეობის 

ეფექტურად შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულე

ბთან მიმართებაში 
 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში. 

 დოკუმენტაციიასთან დაკავშირებული ყველა 

მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა შეთანხმდეს სასწავლო და 

ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერთან. 
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პასუხისმგებლობები 

 

    სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მხარდაჭერის 

სპეციალისტი  პასუხისმგებელია:  

   მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა და 

მოვალეობების  დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

X. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების 

შეტანა ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

  

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ 

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 
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წინამდებარე 

ინსტრუქციის გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას, რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.33 სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მხარდაჭერის 
სპეციალისტი  - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

თანამდებობა 
  სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მხარდაჭერის 
სპეციალისტი  
(სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“   ქედის   მუნიციპალიტეტის 
მისამართზე) 

განყოფილება შტატგარეშე მოსამსახურე 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი  ფუნქცია) 

  კოლეჯის სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების განხორციელების  მხარდაჭერა. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ    სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –   

სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –   სასწავლო და 

ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი 

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 
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V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება    მინიმუმ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი  

კვალიფიკაცია/ 
კომპეტენცია 

 უნდა იცნობდეს საქართველოს კანონს ,,პროფესიული 

განათლების შესახებ“ და აღნიშნული კანონით 

განასაზღვრულ  სისტემასთან დაკავშირებულ  ძირითად 

რეგულაციებს; 

 სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგიას; 

ორგანიზაციის 
სპეციფიკური ცოდნა 

 კოლეჯის წესდებას; 

 კოლეჯის შინაგანაწესს; 

 საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს კოლეჯში არსებულ ყველა 
რეგულაციას, რომელიც უშულოდ  უკავშირდება  
სასწავლო პროცესს. საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს 
კოლეჯის ქედის მისამართზე განსახორციელებელ  ყველა 
პროგრამას.  

დამატებითი ცოდნა 
აუცილებელია კომპიუტერული საოფისე პროგრამების კარგად 

ცოდნა.  

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 კომპიუტერული უნარები ( Word; Microsoft Excel; 

PowerPoint, Outlook.com); 

 ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების 

უნარი; 

  დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 კომუნიკაციის კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 
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მუშაობის 

გამოცდილება 
სასურველია ერთწლიანი სამუშაო  გამოცდილება 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან 

პარტნიორული და კოლეგიალური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის 

შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 სასწავლო ცხრილების შემუშავება; 
 მოდულური პროგრამების სასწავლო ცხრილების ატვირთვა 

ელექტრონულ ჟურნალში, მისი საჯაროობის 
უზრუნველყოფა; 

 პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების მეცადინეობებზე 
დასწრების კონტროლი; 

 სასწავლო პროცესის წარმოებისათვის აუცილებელი 
დოკუმენტაციის წარმოება; 
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 პროფესიული სტუდენტების შეფასების მტკიცებულებების 
და შეფასების უწყისების გადაბარება პროფესიული 
განათლების მასწავლებლისგან; 

 პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების მხარდაჭერის 
ღონისძიებებში ჩართულობა, მათი 
ინფორმირება/კონსულტირება სასწავლო პროცესთან 
დაკავშირებულ საკითხებში; 

 სამკითხველო ოთახის ფუნქციონირების მხარდაჭერა; 
 პროფესიული სტუდენტებისათვის ელექტრონული 

სასწავლო რესურსების წვდომასთან დაკავშირებით 
კონსულტაციების ჩატარება; 

 პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა სხვადასხვა ტიპის 
ღონისძიებების მხარდაჭერა; 

 პროფესიული სტუდენტებისათვის კოლეჯის დომეინით  
ანგარიშის შექმნა და კოლეჯის პორტალზე -   
https://elearning.blacksea.edu.ge/ რეგისტრაცია; 

 კოლეჯის პორტალზე  - https://elearning.blacksea.edu.ge/ 
კოლეჯში არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების  
შესაბამისად, ელექტრონული საგანმანათლებლო 
რესურს(ებ)ის ატვირთვა;  

  მოქალაქეების, პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების 
განცხადებების კოლეჯის ოფიციალურ მისამართზე 
info@blacksea.edu.ge გადაგზავნა საქმისწარმოების 
ავტომატიზირებულ სისტემაში - “eflow“ რეგისტრირების 
მიზნით. 

 პროფესიული სტუდენტებისა და მსმენელების 
ხელშეკრულებების რეგისტრაციის უზრუნველყოფა.  

https://elearning.blacksea.edu.ge/
https://elearning.blacksea.edu.ge/
https://elearning.blacksea.edu.ge/
https://elearning.blacksea.edu.ge/
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 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 
შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 
შესრულება.                     

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში დირექტორთან -   წერილობით II  და  IV 

კვარტალების ბოლოს;  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერთან    -  ზეპირად საჭიროებისამებრ, კვირაში მინიმუმ  ერთჯერ. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  - სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერისაგან, ქედის მისამართზე არსებული 

 ყველა თანამშრომლისაგან,  ბიბლიოთეკარ/არქივარიუსაგან,  

საქმისმწამოებლისაგან,   პროფესიული განათლების 

მასწავლებისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას  - სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერს, ქედის მისამართზე არსებულ ყველა 

თანამშრომელს, ბიბლიოთეკარ/არქივარიუსს,  საქმისმწამოებელს, 

პროფესიული განათლების მასწავლებლებზე, პროფესიულ 

სტუდენტებზე/მსმენელებზე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 
იღებს ინფორმაციას:  შემოსული კორესპონდენციის სახით.  
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 გასცემს ინფორმაციას: დაინტერესებულ მხარეებზე, მხოლოდ  

სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენჯერთან 

შეთანხმებით.  

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან 

მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან მუშაობისათვის და 

სამუშაო პირობების შექმნა დავალებული მოვალეობის 

ეფექტურად შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულე

ბთან მიმართებაში 
 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ საკითხები 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში. 

 დოკუმენტაციიასთან დაკავშირებული ყველა 

მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა შეთანხმდეს სასწავლო და 

ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერთან. 

 

X. პასუხი

სმგებლობები 

 

    სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მხარდაჭერის 

სპეციალისტი  პასუხისმგებელია:  

   მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა და 

მოვალეობების  დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 
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ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 ფუნქციების შესრულებიდან გამომდინარე შედეგის 

კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების 

შეტანა ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

  

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ 

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას, რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.34 მედდა  - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

თანამდებობა 
მედდა 

(სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“   ქედის   მუნიციპალიტეტის მისამართზე) 

განყოფილება შტატგარეშე მოსამსახურე 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი  ფუნქცია) 

  სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“   (ქედის   მუნიციპალიტეტის მისამართზე) სივრცეში 

თანამშრომელების, პროფესიული სტუდენტების, მსმენელების  ჯანმრთელობაზე  ზრუნვა. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს – 

მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირი 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –  

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 
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V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება    მინიმუმ პროფესიული განათლება  

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

 საექთნო საქმე; 
 პირველადი გადაუდებელი დახმარების კომპეტენცია; 

უნდა იცნობდეს: 
 საქართველოს კანონს ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ; 

 
 
 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება;  

 კოლეჯის შინაგანაწესი; 

 პორველად გადაუდებელ დახმარებასთნ დაკავშირებით  

კოლეჯში არსებული რეგულაცია. 

 

დამატებითი 

ცოდნა 
სანიტარული ჰიგიენის მართვა 

დამატებითი  

უნარ-ჩვევები 

 კომუნიკაციის კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 
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დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 მოწესრიგებულობა; 

 შრომისმოყვარეობა; 

 დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 

 

 ზრუნვა კოლეჯის სამუშაო გარემოს ჰიგიენის დაცვაზე; 

 ჯანმრთელობის დაზიანების (საწარმოო ტრავმა) შემთხვევაში 

პირველადი გადაუდებელი დახმარების გაწევა კოლეჯის 

თანამშრომლების, პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელებისთვის, ხოლო მდგომარეობის 

გაუარესების შემთხვევაში, სასწრაფო დახმარების გამოძახება; 

 სსსმ/შშმ სტუდენტების/მსმენელებისათვის პირველადი 

გადაუდებელი დახმარების გაწევა; 

 პროფესიული სტუდენტებისათვის/მსმენელებისათვის  პირადი 

ჰიგიენის შესახებ რეკომენდაციების გაცემა; 

 პირველადი  გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო 

რესურსებთან და მედიკამენტებთან დაკავშირებით  

წერილობითი მოთხოვნის შედგენა; 

 მედიკამენტების ვადების კონტროლი და შესაბამისი 

ღონისძიებების გატარება; 

 კოლეჯში  შემოსული პირების თერმოსკრინინგი  და შესაბამისი 

რეაგირება; 
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 ჯანმრთელობისათვის  საფრთხის შემცველ სიტუაციებში 

კანონდებლობით დადგენილ რეგულაციების დაცვის 

მხარდაჭერა. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში  დირექტორთან - II და  IV კვარტალებში 

წერილობით; 

 შესრულებული სამუშაოს  ანგარიში (ზეპირად)   სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერთან  ჩატარებული აქტივობების მიხედვით, მოთხოვნისამებრ. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  

კოლეჯის ნებისმიერი თანამშრომლის და პროფესიული 

სტუდენტისაგან/მსმენელისაგან; 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტებისაგან 

სსსმ/შშმ პირის საჭიროების თაობაზე  (არსებობის/საჭიროების 

შემთხვევაში). 

გასცემს ინფორმაციას:  

 სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერს 

საჭიროებისამებრ, ჩატარებული სამუშაოს  შესახებ. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

იღებს ინფორმაციას:  

გასცემს ინფორმაციას  
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 გადაუდებელ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

   მოითხოვოს მხარდაჭერა მუშაობისათვის და სამუშაო პირობების 

შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებულ

ებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

        საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მოითხოვოს კოლეჯის 

პერსონალის და სტუდენტებისგან ჰიგიენის მოთხოვნების დაცვა. 

 

X. პასუხისმგებ

ლობები 

 

მედდა პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 

და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 
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 ადამიანებისთვის დაუდევრობის და უყურადღებობის გამო 

მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

 

XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება მხოლოდ  კოლეჯის დირექტორის მიერ. 

დამტკიცების 

თარიღი 
 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის 

მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,   რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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2.35 მედდა  - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

თანამდებობა 
მედდა 

(სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“   შუახევის   მუნიციპალიტეტის მისამართზე) 

განყოფილება შტატგარეშე მოსამსახურე 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი  ფუნქცია) 

  სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“   (ქედის   მუნიციპალიტეტის მისამართზე) სივრცეში 

თანამშრომელების, პროფესიული სტუდენტების, მსმენელების  ჯანმრთელობაზე  ზრუნვა. 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერს 

არაპირდაპირ  

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს – 

მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირი 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –  

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 
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V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება    მინიმუმ პროფესიული განათლება  

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

 საექთნო საქმე; 
 პირველადი გადაუდებელი დახმარების კომპეტენცია; 

უნდა იცნობდეს: 
 საქართველოს კანონს ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ; 

 
 
 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება;  

 კოლეჯის შინაგანაწესი; 

 პორველად გადაუდებელ დახმარებასთნ დაკავშირებით  

კოლეჯში არსებული რეგულაცია. 

 

დამატებითი 

ცოდნა 
სანიტარული ჰიგიენის მართვა 

დამატებითი  

უნარ-ჩვევები 

 კომუნიკაციის კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 
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დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 მოწესრიგებულობა; 

 შრომისმოყვარეობა; 

 დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალე

ობა 

 

 ზრუნვა კოლეჯის სამუშაო გარემოს ჰიგიენის დაცვაზე; 

 ჯანმრთელობის დაზიანების (საწარმოო ტრავმა) შემთხვევაში 

პირველადი გადაუდებელი დახმარების გაწევა კოლეჯის 

თანამშრომლების, პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელებისთვის, ხოლო მდგომარეობის 

გაუარესების შემთხვევაში, სასწრაფო დახმარების გამოძახება; 

 სსსმ/შშმ სტუდენტების/მსმენელებისათვის პირველადი 

გადაუდებელი დახმარების გაწევა; 

 პროფესიული სტუდენტებისათვის/მსმენელებისათვის  პირადი 

ჰიგიენის შესახებ რეკომენდაციების გაცემა; 

 პირველადი  გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო 

რესურსებთან და მედიკამენტებთან დაკავშირებით  

წერილობითი მოთხოვნის შედგენა; 

 მედიკამენტების ვადების კონტროლი და შესაბამისი 

ღონისძიებების გატარება; 

 კოლეჯში  შემოსული პირების თერმოსკრინინგი  და შესაბამისი 

რეაგირება; 
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 ჯანმრთელობისათვის  საფრთხის შემცველ სიტუაციებში 

კანონდებლობით დადგენილ რეგულაციების დაცვის 

მხარდაჭერა. 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს ანგარიში  დირექტორთან - II და  IV კვარტალებში 

წერილობით; 

 შესრულებული სამუშაოს  ანგარიში (ზეპირად)   სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერთან  ჩატარებული აქტივობების მიხედვით, მოთხოვნისამებრ. 

VIII. ურთიერთმოქმედება 

შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  

კოლეჯის ნებისმიერი თანამშრომლის და პროფესიული 

სტუდენტისაგან/მსმენელისაგან; 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტებისაგან 

სსსმ/შშმ პირის საჭიროების თაობაზე  (არსებობის/საჭიროების 

შემთხვევაში). 

გასცემს ინფორმაციას:  

 სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერს 

საჭიროებისამებრ, ჩატარებული სამუშაოს  შესახებ. 

გარე 

ურთიერთკავშირი 

იღებს ინფორმაციას:  

გასცემს ინფორმაციას  
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 გადაუდებელ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს. 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელ

თან 

   მოითხოვოს მხარდაჭერა მუშაობისათვის და სამუშაო პირობების 

შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად შესრულებისათვის. 

დაქვემდებარებუ

ლებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლა

დ გადაჭრათ 

საკითხები 

        საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მოითხოვოს კოლეჯის 

პერსონალის და სტუდენტებისგან ჰიგიენის მოთხოვნების დაცვა. 

 

X. პას

უხისმგებლ

ობები 

 

მედდა პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 

და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 
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 ადამიანებისთვის დაუდევრობის და უყურადღებობის გამო 

მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

 

XI. დასკვნი

თი 

დებულებებ

ი 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება მხოლოდ  კოლეჯის დირექტორის მიერ. 

დამტკიცების 

თარიღი 
 

ინსტრუქცია 

დატკიცებული

ა კოლეჯის 

დირექტორის 

მიერ 

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

 გავეცანი ინსტრუქციას,   რაც დასტურდება ხელმოწერით 
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გაცნობის 

დადასტურება 

...................................................................   
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2.36 მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის 
სპეციალისტი - თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

თანამდებობა 

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის  სპეციალისტი   

(სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“  შუახევისა და ქედის   მუნიციპალიტეტის 

მისამართებზე) 

განყოფილება შტატგარეშე მოსამსახურე 

I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი (ძირითადი ფუნქცია) 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა და შენარჩუნება (კოლეჯის ქედისა და შუახევის 

მისამართებზე) 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ 
სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერს ( ქედის და 

შუახევის მისამართებზე) 

არაპირდაპირ ფინანსურ მენეჯერს 

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ  

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს  -  

  აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –  

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  
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კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   აკადემიური უმაღლესი განათლება 

კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

უნდა იცნობდეს: 
 „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და 

ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ 
დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფინანსთა  მინისტრის  
№605 2010 წლის 23 ივლისი ბრძანება. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება; 

 კოლეჯის შინაგანაწესი; 

 კოლეჯის შიდა რეგულაციები, რომელთა ცოდნა აუცილებელია 

თანამდებობრივი ინსტრუქციების შესასრულებლად. 

დამატებითი ცოდნა კომპიუტერის საოფისე პროგრამების ცოდნა.  

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 ორგანიზაციული უნარ-ჩვევები; 

 ანალიტიკური აზროვნება; 

  ორგანიზაციული უნარ-ჩვევები, დაგეგმვისა და სამუშაო დროის 

ოპტიმალურად განაწილების უნარი; 

 კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი. 

მუშაობის გამოცდილება სასურველია ერთწლიანი სამუშაო  გამოცდილება  

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
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 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან პარტნიორული 

და კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. 

VI. მოვალეობა 

 

  კოლეჯი ,,ბლექსი“- ს ქედისა და შუახევის მისამართებზე 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (მათ შორის საკომუნიკაციო და 

ენერგეტიკული) გამართულობის უზრუნველყოფა; 

 მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების გეგმის შედგენა; 

 მონაწილეობა კოლეჯის საკუთრებაში არსებული 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ინვენტარიზაციაში; 

 კოლეჯში არსებული ინვენტარის მუშა მდგომარეობაში 

შენარჩუნება. ინვენტარის დაზიანების შემთხვევაში 

დირექციისადმი წერილობითი მიმართვა; 

 კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შენარჩუნება და 

გაუმჯობესება; 

 კოორდინაცია საწყობის მუშაობაზე, შემოსავალ-გასავალის 

აღრიცხვა - მატერიალური პასუხისმგებლობა ლოჯისტიკის 

კუთხით; 

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების 

შესრულება;   
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 კოლეჯის დირექტორის სხვა ცალკეული დავალებების 

შესრულება.          

დასაქმებულმა სამუშაო უნდა შეასრულოს პროგრამების 

განხორციელების ორ მისამართზე (ქედა და შუახევი) 

ადმინისტრაციასთან შეთანხმებული სამუშაო გრაფიკის შესაბამისად.                        

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის  სპეციალისტი კოლეჯის სასწავლო და 

ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერებს    წარუდგენს შემდეგ ანგარიშებს: 

 საწყობში ნაშთების მოძრაობის შესახებ;                     

 კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ. 

IX. ურთიერთმოქმედება 

შიდა ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  

  სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერებისაგან სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესის უზრუნველყოფის საჭიროებების შესახებ; 

 სასწავლო პროცესების ფუნქციონირებისათვის საჭირო 

შესყიდვების შესახებ ინფორმაციას მიღება ფინანსური 

მენეჯერისაგან; 

 მატერიალურ-ტექნიკურ საშუალებების შესახებ 

ინფორმაციას  თანამშრომლებისაგან. 

გასცემს ინფორმაციას: 
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სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერს, ფინანსურ 

მენეჯერს.  

გარე 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

 

გასცემს ინფორმაციას  

 

IX.უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  
 

დაქვემდებარებულე

ბთან მიმართებაში 
 

თქვენ გაქვთ უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ საკითხები 

 ინვენტარის შიდა მოძრაობა; 

 ინვენტარის შეკეთების ორგანიზება თუ არ მოითხოვს 

მომსახურების ხელშეკრულების გაფორმებას; 

 დამხმარე პერსონალზე ჰიგიენური  საშუალებების გაცემა. 

 

X. პასუხისმგებლობები 

 

კოლეჯის მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის სპეციალისტი 
პასუხისმგებელია:  

 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 
შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა და 
ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ შესრულებაზე. 
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ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 დაუდევრობის გამო კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის 
შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 

დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების თარიღი  

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის მიერ  

............................................................... /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას,  რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   

2.37 IT სპეციალისტი -  თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

თანამდებობა IT სპეციალისტი  
(სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ შუახევისა და ქედის   მუნიციპალიტეტების 
მისამართზე). 

განყოფილება შტატგარეშე მოსამსახურე 
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I. თანამდებობის ზოგადი მიზანი  (ძირითადი  ფუნქცია) 

საინფორმაციო ინფრასტრუქტურისა და IT პროცესების სისტემის უზრუნველყოფა და  

საინფორმაციო ტექნოლოგიების IT რისკების მართვა 

II. ექვემდებარება 

უშუალოდ 

სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ შუახევისა და ქედის   მუნიციპალიტეტების 

მისამართების სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერებს 

არაპირდაპირ ქსელების ადმინისტრატორს 

III. დაქვემდებარებაში ჰყავს 

უშუალოდ  

არაპირდაპირ 
 

შეცვლა 

 აღნიშნულ თანამდებობის პირს მისი არ ყოფნისას შეიძლება ჩაენაცვლოს –  

შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების  მქონე პირი 

 აღნიშნულმა თანამდებობის პირმა შეიძლება ჩაანაცვლოს –   

IV. თანამდებობაზე მიღება და თანამდებობიდან გათავისუფლება ხდება:  

კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე 

V. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დასაქმებულს ამ თანამდებობაზე მოეთხოვება: 

განათლება   მინიმუმ პროფესიული განათლება  
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კვალიფიკაცია/ 

კომპეტენცია 

კვალიფიკაცია  -  ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით. 

უნდა შეეძლოს საინფორმაციო ინფრასტრუქტურისა და IT პროცესების 

სისტემის უზრუნველყოფა, ქსელის ადმინისტრირება  (CISCO Call 

Manager Express-ის ან Mikrotik ადმინისტრირება)  საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების IT რისკების მართვა. 

ორგანიზაციის 

სპეციფიკური 

ცოდნა 

 კოლეჯის წესდება; 

 შინაგანაწესი; 

   კოლეჯის რეგულაციებს IT რისკების მართვასთან 

დაკავშირებით. 

დამატებითი 

ცოდნა 

სასურველია რომელიმე უცხო ენის ცოდნა: ინგლისური ენა/ რუსული 

ენა.   

დამატებითი 

უნარ-ჩვევები 

 კომუნიკაციის და ახსნის კარგი უნარი; 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი. 

მუშაობის 

გამოცდილება 

სასურველია, პროფესიით მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი  

გამოცდილება. 

დამატებითი 

მახასიათებელი                   

 ქართულ ენაზე გამართულად წერის და მეტყველების უნარი; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 
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 გუნდური მუშაობის უნარი - პოზიტიური გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა, კოლეჯის სხვა თანამშრომლებთან პარტნიორული და 

კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბება; 

 შრომისმოყვარეობა, დატვირთვით მუშაობის შესაძლებლობა; 

 დისციპლინირებულობა;  

 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

VI. მოვალეობა 

 

  კომპიუტერული ტექნიკის გამართულობის უზრუნველყოფა; 

  კომპიუტერული ტექნიკის სათანადო პროგრამული 

უზრუნველყოფა; 

 დაზიანებული კომპიუტერული ტექნიკის შეკეთება, ან 

შეკეთების საჭიროების თაობაზე უშუალო ზემდგომის 

ინფორმირება, საჭიროების შემთხვევაში, წერილობითი 

ინფორმაციის წარდგენა; 

 კომპიუტერული სისტემის აღჭურვა ვირუსული დაზიანების 

საწინააღმდეგო პროგრამით, მათი პერიოდული განახლება; 

 კომპიუტერულ სისტემაში ინფორმაციის დაცვა, მათ შორის, 

კონფიდენციალური და პირადი მონაცემების შესახებ 

ინფორმაციის გადინების აღკვეთის მიზნით; 

 ინტერნეტ პროვაიდერებთან ურთიერთობა და წამოჭრილი 

პრობლემების ოპერატიული აღმოფხვრა; 
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 კომპიუტერული სისტემის პერიოდული ტესტირება გამართული 

მუშაობის  უზრუნველსაყოფად; 

 ვიდეოსათვალთვალო სისტემის გამართული მუშაობის 

მხარდაჭერა; 

 ახალი თანამშრომლების ინფორმირება და მხარდაჭერა IT 

ინფრასტრუქტურასთან და რისკების მართვასთან 

დაკავშირებით; 

 თანამშრომელთა სამსახურში გამოცხადების აღრიცხვის 

ელექტრონული ტაბელის გამართვა, გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფა და განსაზღვრული წესის შესაბამისად 

ინფორმაციის წერილობით წარდგენა. 

დასაქმებულმა სამუშაო უნდა შეასრულოს პროგრამების 

განხორციელების ორ მისამართზე (ქედა და შუახევი) 

ადმინისტრაციასთან შეთანხმებული სამუშაო გრაფიკის შესაბამისად. 

 

VII. ანგარიშგება და ანგარიშგების ფორმები  

 შესრულებული სამუშაოს  ანგარიში დირექტორთან - II- და  IV კვარტალებში 

წერილობით; 

 შესრულებული სამუშაოს  ზეპირი ანგარიში   სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერთან  (საჭიროებისამებრ). 

VIII. ურთიერთმოქმედება 
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შიდა 

ურთიერთკავშირი 

 

იღებს ინფორმაციას  

 საჭირო ინფორმაციას თანამშრომლებისაგან IT 

ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ. 

პროფესიულის სტუდენტებისაგან, მსმენელებისაგან მის 

კომპეტენციას დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით. 

გასცემს ინფორმაციას:  

 კოლეჯის ყველა თანამშრომელს კომპეტენციის შესაბამისად;  

 პროფესიულის სტუდენტებს/ მსმენელებს კომპეტენციის 

ფარგლებში.  

გარე 

ურთიერთკავში

რი 

 

იღებს ინფორმაციას:  

ახალი ტექნოლოგიების შესახებ. 

გასცემს ინფორმაციას  

ინტერნეტპროვაიდერს. 

 

IX. უფლებები: 

უშუალო 

ხელმძღვანელთან  

მოითხოვოს მხარდაჭერა პერსონალთან მუშაობისათვის და სამუშაო 

პირობების შექმნა დავალებული მოვალეობის ეფექტურად 

შესრულებისათვის. 
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დაქვემდებარებულ

ებთან 

მიმართებაში 

 

თქვენ გაქვთ 

უფლებები 

დამოუკიდებლად 

გადაჭრათ 

საკითხები 

მხოლოდ საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში. 

 

 

X. პასუხისმ

გებლობები 

 

IT სპეციალისტი  პასუხისმგებელია:  
 მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით, 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული საკუთარი ფუნქციებისა 

და ვალდებულებების დროულ და კვალიფიციურ 

შესრულებაზე. 

  ფინანსური (საჯარიმო სანქციები, პრემიების მოხსნა და სხვა): 

 კოლეჯისთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში. 

ფუნქციონალური (ფუნქციების და დავალებების შეცვლა, სხვა): 

 შედეგის კრიტიკულობის შემთხვევაში. 
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XI. დასკვნითი 

დებულებები 

წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

დამტკიცების 

თარიღი 
 

ინსტრუქცია 

დატკიცებულია 

კოლეჯის 

დირექტორის  

მიერ 

 

 

.............................................................. /გიორგი გოგიტიძე/ 

წინამდებარე 

ინსტრუქციის 

გაცნობის 

დადასტურება 

 გავეცანი ინსტრუქციას, რაც დასტურდება ხელმოწერით 

 

...................................................................   
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