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                                                               დანართი N8 

  

 

 
 

IT სამსახურის დებულება 

 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. IT სამსახური ( შემდგომში - სამსახური) არის შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯის  

(შემდგომში - კოლეჯი) სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს კოლეჯს საინფორმაციო 

მომსახურეობით და კომპიუტერული ტექნოლოგიებით. 

2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის,  კოლეჯის დებულების, ამ 

დებულებისა და კოლეჯის  მართვის ორგანოების სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

3. სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია კოლეჯის დირექტორის წინაშე. 

 

მუხლი 2. სამსახურის ფუნქციები 

 

1. სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) კოლეჯის ვებ-გვერდის ადმინისტრირებას; 

ბ) კოლეჯის საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამართულ ფუნქციონირებას და უსაფრთხოებას; 

გ) საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის ფუნქციონირებას; 

დ) კოლეჯისათვის საჭირო ინფორმაციის მოძიებასა და სელექციას; 

ე) კოლეჯის კომპიუტერული ტექნიკის, კომპიუტერული ქსელებისა და სერვისების გამართულ მუშაობას; 

ვ) კოლეჯის სტრუქტურული ერთეულების, მათ შორის ბიბლიოთეკის აი-ტი მხარდაჭერას, რაც მოიცავს 

ტექნიკურ და პროგრამულ უზრუნველყოფას, კომპიუტერული ქსელური ინფრასტრუქტურის 

ინსტალაციას, მონიტორინგსა და მხარდაჭერას; 

ზ) კლიენტური აპარატული უზრუნველყოფის (პერსონალური კომპიუტერები, ლეპტოპები, ნეტბუქები 

და პლანშეტები) მხარდაჭერას და წვრილმან რემონტს, ქსელური ინფრასტრუქტურის ინსტალაციას, 

რემონტს და მხარდაჭერას, კლიენტური საოპერაციო სისტემების და საოფისე პროგრამული 

უზრუნველყოფის მხარდაჭერას; 

თ) კოლეჯის IT   ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერას; 

ი) კრიტიკული სერვისების უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, შესაბამისი წინადადებებისა და 

რეკომენდაციების მომზადებას;  

კ) კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობისა და ადმინისტრაციის მიზნებისათვის გამოყენებული 

საინფორმაციო სისტემების საჭიროების შესწავლას, დაგეგმვას, დანერგვას და უკვე არსებული სისტემების 

მხარდაჭერა/ოპტიმიზაციას;   

ლ) მოქმედი კანონმდებლობით და კოლეჯის მართვის ორგანოების სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სამსახურის სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 
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მუხლი 3. სამსახურის პერსონალი 

 

1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სპეციალისტისაგან. 

2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 

განისაზღვრება ამ დებულებით. უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, კოლეჯის დირექტორის დავალებით, 

სამსახურის უფროსის უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს სპეციალისტი. 

3. სამსახურის  უფროსსა და სპეციალისტს  თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

კოლეჯის დირექტორი. 

4. სამსახურის უფროსი: 

ა) წარმართავს სამსახურის საქმინობას და პასუხისმგებელია სამსახურზე დაკისრებული ამოცანებისა და 

ფუნქციების შესრულებაზე; 

ბ)განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის ორგანიზებისა და დაგეგმვის წესს, ფორმებსა და მეთოდებს;  

გ)კოლეჯის დირექტორს წარუდგენს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს, 

დასკვნებსა და რეკომენდაციებს;  

დ) დირექტორს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ შესრულებულ სამუშაოთა შესახებ;  

ე)არის საკონტაქტო პირი კოლეჯის ინტერნეტ მომწოდებლებთან (პროვაიდერებთან) და  ახორციელებს 

ინტერნეტ-წვდომის   ხარისხის კონტროლს; 

ვ)უზრუნველყოფს სამსახურის საქმიანობაში კანონიერებისა და კონფიდენციალურობის დაცვას კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში; 

ზ)პასუხისმგებელია კოლეჯის  სერვერების (ელ-ფოსტა, ვები, სტატისტიკა, კრიტიკული ინფორმაციის 

რეზერვირება DNS) გამართულ ფუნქციონირებასა და უსაფრთხოებაზე;  

თ)უზრუნველყოფს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის ფუნქციონირებას და საჭირო ინფორმაციის 

მოძიებასა და სელექციას; 

ი)უზრუნველყოფს  კოლეჯის კომპიუტერული ტექნიკის, კომპიუტერული ქსელებისა და სერვისების 

გამართულ მუშაობას; 

კ)უზრუნველყოფს სტრუქტურული ერთეულების, მათ შორის ბიბლიოთეკის აი-ტი მხარდაჭერას, რაც 

მოიცავს ტექნიკურ და პროგრამულ უზრუნველყოფას, კომპიუტერული ქსელური ინფრასტრუქტურის 

ინსტალაციას, მონიტორინგსა და მხარდაჭერას; 

ლ)უზრუნველყოფს კლიენტური აპარატული უზრუნველყოფის (პერსონალური კომპიუტერები, 

ლეპტოპები, ნეტბუქები და პლანშეტები) მხარდაჭერას და წვრილმან რემონტს, ქსელური 

ინფრასტრუქტურის ინსტალაციას, რემონტს და მხარდაჭერას, კლიენტური საოპერაციო სისტემების და 

საოფისე პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერას; 

მ) უზრუნველყოფს კოლეჯის საგანმანათლებლო და ადმინისტრაციის მიზნებისათვის გამოყენებული 

საინფორმაციო სისტემების საჭიროების შესწავლას, დაგეგმვას, დანერგვას და უკვე არსებული სისტემების 

მხარდაჭერა/ოპტიმიზაციას;   

ნ)მოქმედი კანონმდებლობით და კოლეჯის მართვის ორგანოების სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სამსახურის სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 

5. სამსახურის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს კოლეჯის დირექტორი. 

6. სამსახურის სპეციალისტი: 

ა)  სამსახურის უფროსს წარუდგენს თავისი საქმიანობის შესახებ ანგარიშს; 

ბ) საკუთარი მოვალეობების შესრულებისას ხელს აწერს მომზადებულ დოკუმენტაციას, იძლევა 

სათანადო დასკვნებს, შეისწავლის და წარმოადგენს წინადადებებს, პროექტებს და სხვა შესაბამის  

დოკუმენტაციას მასზე დაკისრებული მოვალეობებისა და ცალკეული დავალებების ფარგლებში; 

გ) უზრუნველყოფს ქსელური ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მოდიფიცირებას; 
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დ) უზრუნველყოფს  კოლეჯის  პერსონალის და სასწავლო პროცესისათვის განკუთვნილი 

კომპიუტერული ტექნიკის გამართულად მუშაობას; 

ე) მონაწილეობს თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების პროექტების 

განხორციელებაში; 

ვ) უზრუნველყოფს ინფორმაციის განახლებას ვებ-გვერდზე;  

ზ) ასრულებს ამ დებულებით, შინაგანაწესით,  მართვის ორგანოების და სამსახურის უფროსის მიერ 

სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებულ მოვალეობებსა და ცალკეულ დავალებებს. 

 

მუხლი 4. დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის წესი 

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. 

  

 

 

 

 

 

 


