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სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის (შემდგომში - სამსახური) წარმოადგენს შპს იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის ქართული კოლეჯის  სტრუქტურულ ერთეულს. 

2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კანონმდებლობის, კოლეჯის დებულებისა  და 

წინამდებარე დებულების შესაბამისად. 

3. სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია კოლეჯის დირექტორისა და დირექტორის 

მოადგილის  წინაშე. 

 

მუხლი 2.  სამსახურის მიზნები, ამოცანები და ფუნქციები 

1. სამსახურის მიზანია სასწავლო პროცესის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად წარმართვისა და 

კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადების პროცესისათვის ხელშეწყობა. 

2. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად სამსახურის ამოცანები და ფუნქციებია: 

ა) პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების უახლესი მეთოდების დანერგვისათვის ხელშეწყობა; 

დიპლომების/დიპლომების დუბლიკატების და სერთიფიკატების გაცემის უზრუნველყოფა; 

ბ) პროფესიულ  საგანმანათლებლო სივრცეში კოლეჯის  ინტეგრაციის ხელშეწყობა;  

გ) პროფესიული სტუდენტების მობილობის პროცესის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა; 

დ) წარმატებული პროფესიული სტუდენტების ხელშეწყობისათვის სპეციალური პროგრამების დანერგვის 

უზრუნველყოფა;  

ე) ღია კარის დღის ორგანიზება; 

ვ) სტუდენტთა ინფორმირება სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

ზ) სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის მონიტორინგი; 

თ) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირების შესახებ ინფორმაციის სისტემატიზაცია;     

ი) მოქმედი კანონმდებლობით და კოლეჯის მართვის ორგანოების სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული 

სამსახურის სხვა ფუნქციების განხორციელება.  

მუხლი 3. სამსახურის სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა 

1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სპეციალისტისაგან. 

2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის ხელმძღვანელი, რომლის უფლებამოსილებები 

განისაზღვრება ამ დებულებით. ხელმძღვანელის არყოფნის შემთხვევაში, დირექტორის დავალებით, სამსახურის 

ხელმძღვანელის უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს სპეციალისტი. 

3. სამსახურის ხელმძღვანელსა და სპეციალისტს თანამდებობაზე თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს დირექტორი დირექტორის მოადგილესთან შეთანხმებით. 

4. სამსახურის ხელმძღვანელი: 

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 დირექტორის მოადგილეს წარუდგენს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს, 

დასკვნებსა და რეკომენდაციებს; 

დ) კოლეჯის დირექტორს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ შესრულებულ სამუშაოთა 

შესახებ;  
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ე) ხელმძღვანელობს სამსახურის მოკლე და გრძელვადიანი სამუშაო გეგმების შემუშავებას და მათ შესრულებას; 

ვ) ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით სამსახურისათვის დაკისრებული ფუნქციების შესრულებას, რისთვისაც 

წარუდგენს კოლეჯის დირექტორის მოადგილეს წინადადებებს ცალკეული საკითხების მოწესრიგებისა და 

გადაწყვეტის მიზნით; 

ზ) იხილავს და კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს კოლეჯის სამართლებრივი აქტების, 

ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების  ვიზირებას; 

თ) სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობს შესამუშავებელი დოკუმენტების შედგენასა და 

ექსპერტიზაში; ახორციელებს დიპლომების/დიპლომების დუბლიკატების და სერთიფიკატების გაცემაზე 

კონტროლს; 

ი)უზრუნველყოფს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოებას „საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის  N127/ნ ბრძანების შესაბამისად და პასუხისმგებელია მის სწორად 

წარმართვაზე.  

კ) უზრუნველყოფს, სამსახურის საქმიანობაში კანონიერებისა და კონფიდენციალურობის დაცვას კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში; 

ლ) დადგენილი წესის მიხედვით იხილავს კორესპოდენციას და კომპეტენციის ფარგლებში იღებს 

გადაწყვეტილებებს;  

მ) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელებთან, დარგების ექსპერტებთან თანამშრომლობით შეიმუშავებს წინადადებებს საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემდგომი განვითარების მიზნით; 

ნ) უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგის შემუშავებას, გამოცემას და ინტერნეტში 

განთავსებას; 

ო) ახორციელებს წინამდებარე დებულებით, კოლეჯის  სამართლებრივი აქტებითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს,  სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში. 

5. სამსახურის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს  კოლეჯის დირექტორი. 

6. სამსახურის სპეციალისტი: 

ა)  სამსახურის ხელმძღვანელს 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) ახდენს სასწავლო პროცესის განხორციელების ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას; 

დ) მონაწილეობს პროფესიული სტუდენტების სასწავლო პროცესში ინტეგრირებსათვის განსახორციელებელ 

ღონისძიებებში; 

ე) მოიპოვებს და ამუშავებს დიპლომების დუბლიკატებისა და ხარვეზით დაბეჭდილი დიპლომების შესახებ 

ინფორმაციას;  

ვ) უზრუნველყოფს დიპლომების, დიპლომების დუბლიკატების და სერტიფიკატების კონტროლს, მათ 

სრულყოფას და დადგენილი პროცედურების შესაბამისად მათი გაცემის წარმოებას; 

ზ) ხელს უწყობს სამსახურის უფროსს  პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის 

წარმოებაში, აწვდის მონაცემებს და პასუხისმგებელია მონაცემთა სისწორეზე.    

თ) ასრულებს ამ დებულებით, შინაგანაწესით, კოლეჯის მართვის ორგანოების და სამსახურის ხელმძღვანელის 

მიერ სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებულ მოვალეობებსა და ცალკეულ დავალებებს. 

მუხლი 5. დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის წესი 

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 


