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                                                               დანართი N6 

 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის  სამსახურის დებულება 

 

მუხლი 1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის  სამსახური 

1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის   სამსახური (შემდგომ - სამსახური) არის შპს იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის ქართული კოლეჯის  (შემდგომში - კოლეჯი)  სტრუქტურული ერთეული, რომელიც 

უზრუნველყოფს საზოგადოების ინფორმირებულობას კოლეჯში მიმდინარე და დაგეგმილი მნიშვნელოვანი 

ღონისძიებების, პროგრამებისა და პროექტების შესახებ.      

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

დებულებისა და  კოლეჯის  მართვის ორგანოების სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

3. სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია კოლეჯის დირექტორის წინაშე. 

 

მუხლი 2.  სამსახურის   ფუნქციები 

 

სამსახურის ფუნქციებს წარმოადგენს: 

ა) კოლეჯის ინტერესებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით,  საზოგადოებაში მისი ცნობადობის 

ხარისხის ამაღლების მიზნით,  სხვადასხვა სახის აქტივობის დაგეგმვა და ორგანიზება; 

ბ) კოლეჯში მიმდინარე და დაგეგმილი მნიშვნელოვანი  ღონისძიებების, პროგრამებისა და პროექტების 

შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის ხარისხის ზრდა. 

გ)კოლეჯის  საზოგადოებასთან და მედიასთან  ურთიერთობის სტრატეგიის პროექტების შემუშავება; 

დ) კოლეჯის  სახელით ოფიციალური მიმართვებისა და განცხადებების გამოქვეყნების ორგანიზება; 

ე) კოლეჯის  საქმიანობის პოპულარიზაცია; 

ვ) საზოგადოების წარმომადგენლების კოლეჯის ადმინისტრაციასთან  და  პერსონალთან შეხვედრების 

ორგანიზაცია; 

ზ)  პარტნიორი  დაწესებულებების დელეგაციების მიღების ორგანიზება; 

თ) კოლეჯში კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის დაგეგმვა; 

ი) კოლეჯის ვებგვერდის  მართვა და განვითარება; 

კ) კოლეჯის სხვადასხვა ოფიციალური სოციალური მედიის არხების მართვა და განვითარება.   

ლ) პრესკონფერენციების, ბრიფინგების, ინტერვიუების,  აგრეთვე სემინარების ორგანიზება; 

მ) პრესრელიზების, საინფორმაციო მასალების მომზადება;  

ნ) საინფორმაციო ბროშურების შინაარსის მომზადება,  დიზაინი და ბეჭდვისთვის მომზადება; 

ო)აპლიკანტების  მიღების კამპანიის წარმართვა და   ღონისძიებების ორგანიზება; 

 

მუხლი 3. სამსახურის პერსონალი 

1.   სამსახური შედგება სამსახურის ხელმძღვანელის და სპეციალისტისგან.  



შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 
 
 

2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის ხელმძღვანელი, რომლის უფლებამოსილებები 

განისაზღვრება ამ დებულებით. ხელმძღვანელის არყოფნის შემთხვევაში,  დირექტორის დავალებით, 

სამსახურის ხელმძღვანელის უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს სპეციალისტი. 

3. სამსახურის პერსონალს თანამდებობაზე თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

კოლეჯის დირექტორი. 

4. სამსახურის ხელმძღვანელი: 

ა)  წარმართავს სამსახურის საქმიანობას 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) უზრუნველყოფს სამსახურის საქმიანობაში კანონიერებისა და კონფიდენციალურობის დაცვას კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

ვ) ახორციელებს წინამდებარე დებულებით,  კოლეჯის  სამართლებრივი აქტებითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს,  სამსახურის კომპეტენციის 

ფარგლებში. 

5.  სამსახურის სპეციალისტი: 

ა) საქმიანობს სამსახურის ხელმძღვანელის  მითითებების მიხედვით;   

ბ) მონაწილეობს   საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სტრატეგიის პროექტების 

შემუშავებაში; 

გ) მონაწილეობს კოლეჯის  საქმიანობის პოპულარიზაციაში; 

დ) მონაწილეობს კოლეჯში კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის დაგეგმვაში; 

ე) ამზადებს პრესრელიზების, საინფორმაციო მასალებს;  

ვ) ამზადებს საინფორმაციო ბროშურების შინაარსს და  დიზაინს; 

ზ) ასრულებს ამ დებულებით, შინაგანაწესით,   მართვის ორგანოების და სამსახურის ხელმძღვანელის 

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. 

 


