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დანართი N10 

  

 

 

სტუდენტთა მომსახურების, უწყვეტი განათლებისა და  კარიერული განვითარების  

ცენტრის დებულება 
 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1. ეს დებულება განსაზღვრავს  შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული  კოლეჯის  (შემდგომში – 

კოლეჯი) სტუდენტთა მომსახურების, უწყვეტი განათლებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის 

(შემდგომში - ცენტრი) სტრუქტურას, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს ცენტრის 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. 

2. ცენტრი წარმოადგენს კოლეჯის სტრუქტურულ ერთეულს. 

3. ცენტრი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების, საკანონმდებლო აქტების, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, 

კოლეჯისა და წინამდებარე დებულების შესაბამისად. 

4. ცენტრი თავისი ამოცანებისა და ფუნქციების განხორციელებისას წარმოადგენს კოლეჯს. 

5. ცენტრი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია კოლეჯის დირექტორისა და  დირექტორის 

მოადგილის წინაშე. 

მუხლი 2.  ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები  

1. ცენტრის  ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია: 

ა)  პროფესიული სტუდენტების ხელშეწყობა დასაქმებისათვის აუცილებელი ზოგადი უნარ-ჩვევების 

განვითარებაში; 

ბ) პროფესიული სტუდენტების ინფორმირება შრომის ბაზრის დინამიკასა და პერსპექტივებზე. მათთვის 

კონსულტაციების გაწევა შრომის ბაზრის მიმდინარე თუ სამომავლო მოთხოვნებთან დაკავშირებით; 

გ)  სტუდენტების დახმარება პროფესიულ ორიენტაციასა და თვითგამორკვევაში, პრიორიტეტების განსაზღვრაში 

და საკუთარი განათლებისა და კარიერის სწორად წარმართვაში; 

დ) სტუდენტების დახმარება დამსაქმებლებთან ურთიერთობაში და ამ მიზნით კონკრეტული თემატური 

ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; 

ე) დამსაქმებლებთან მჭიდრო თანამშრომლობა სტუდენტების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით. სასწავლო 

პროცესთან დამსაქმებელთა მეტად დაახლოებისა და  სამომავლოდ, პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებში მათი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად; 

ვ) დასაქმების ინტერნეტსაიტებზე არსებული ვაკანსიების რაოდენობრივი და თვისობრივი ანალიზი შრომის 

ბაზრის დინამიკასა და ტენდენციებზე დაკვირვებისა და აქტიური დამსაქმებლების გამოვლენის მიზნით; 

ზ) შრომის ბაზრის კვლევების განხორციელება კოლეჯის მასშტაბით, როგორც სტუდენტების, ასევე 

დამსაქმებლების პერიოდული გამოკითხვა ადამიანურ რესურსებზე მოთხოვნა-მიწოდებაზე დაკვირვების 

მიზნით;     

თ) პროფესიულ  პროგრამაზე ჩარიცხული პირების შესახებ ინფორმაციის სისტემატიზაცია; 

ი) სტუდენტების მრავალკომპონენტიანი, სრული კომპიუტერული რეესტრული ბაზის შექმნა და მოხმარება 

ცენტრის კომპეტენციის ფარგლებში;   

კ) პროფესიული განვითარების მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;   

ლ) დაინტერესებულ პირთათვის  მოსამზადებელი პროგრამების ( ზოგადი უნარები, უცხო ენები) სწავლება; 

მ) პროფესიულ სტუდენტთა ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, სტუდენტებესათვის სათანადო კონსულტაციებისა 

და დახმარების გაწევა, სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და მიღწევების გასაუმჯობესებლად მათთვის 

აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდება; 

ნ) ცენტრის კომპეტენციის ფარგლებში თანამშრომლობა საქართველოსა და უცხოეთის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაბამის სტრუქტურებთან; 

ო) კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული, პროფესიული მომზადების, კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი და გადამზადების/ტრენინგების სხვადასხვა კურსების განხორციელება; 

პ) მოქმედი კანონმდებლობით და კოლეჯის მართვის ორგანოების სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული 

ცენტრის სხვა ფუნქციების განხორციელება.         

მუხლი 3. ცენტრის სასწავლო პროცესი უწყვეტი განათლების მიმართულებით   



შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

 

1. ცენტრის ცალკეულ უწყვეტი განათლების პროგრამაზე მსმენელის ჩარიცხვა ხდება კოლეჯის დირექტორის 

ბრძანების საფუძველზე. აღნიშნული ბრძანება გამოიცემა მსმენელთან შესაბამისი ხელშეკრულების  გაფორმების 

საფუძველზე.  

2. ცენტრში ცალკეული საგნობრივი ჯგუფების ჩამოყალიბება, ჯგუფში ჩარიცხვა, ჯგუფიდან ამორიცხვა, 

ჯგუფიდან ჯგუფში გადაყვანა ხდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

3. ცენტრი უზრუნველყოფს: 

ა) მსმენელთათვის სასწავლო პროცესის ორგანიზებას, აყალიბებს სასწავლო ჯგუფებს ან/და აწესებს სწავლების 

ინდივიდუალურ გრაფიკს, განსაზღვრავს  სასწავლო პროცესისა და  საკონტროლო ტესტირებებისთვის/ 

გამოცდებისთვის აუცილებელი საათების რაოდენობას, ორგანიზებას უწევს ცენტრის სასწავლო პროცესის 

წარმართვის მიზნით სპეციალისტების/პერსონალის მოწვევას, ადგენს ტრენინგების, საკონტროლო ტესტირებების 

ცხრილებს; 

ბ) კოლეჯის დირექტორისათვის თითოეული პროგრამის/ტრენინგ-კურსის ხარჯთაღრიცხვის წარდგენას; 

4. ცენტრი უზრუნველყოფს დაინტერესებულ პირთათვის (მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა), მომზადებას 

ქართული ენის შესწავლას;   

5. ტრენინგ-პროგრამის დასრულების შემდეგ,  კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით კოლეჯი  გასცემს 

მსმენელისათვის სერტიფიკატს. 

6.  ცენტრის მსმენელის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს: 

ა) სწავლის შეწყვეტის თაობაზე მსმენელის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, წარმოდგენილი 

არაუგვიანეს სწავლების პირველი ეტაპის დასრულებისა. ასეთ შემთხვევაში დაბრუნებას ექვემდებარება მხოლოდ 

მე-2 ეტაპის სწავლის საფასური, თუკი ის წინასწარ იყო გადახდილი; 

ბ) სწავლის საფასურის გადაუხდელობა ან ხელშეკრულებით ნაკისრი სხვა ვალდებულების დარღვევა. 

გ) მეცადინეობებზე გამოუცხადებლობა, დიდი რაოდენობით გაცდენები (50% და მეტი); 

დ) კოლეჯის  შინაგანაწესით დადგენილი ნორმების უხეში დარღვევა (დისციპლინარული გადაცდომა, რაც 

კოლეჯის შინაგანაწესის თანახმად არის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი). 

მუხლი 4. ცენტრის სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა 

1. ცენტრი შედგება ცენტრის ხელმძღვანელისა და სპეციალისტისაგან. 

2. ცენტრის საქმიანობას წარმართავს ცენტრის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები განისაზღვრება ამ 

დებულებით. უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, დირექტორის დავალებით, ცენტრის უფროსის უფლება-

მოვალეობებს ახორციელებს სპეციალისტი. 

3. ცენტრის უფროსს და სპეციალისტს თანამდებობაზე თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს კოლეჯის დირექტორი დირექტორის მოადგილესთან შეთანხმებით. 

4. ცენტრის უფროსი: 

ა)  წარმართავს ცენტრის საქმინობას და პასუხისმგებელია ცენტრზე დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების 

შესრულებაზე; 

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

გ) დირექტორის მოადგილეს წარუდგენს ცენტრის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს, დასკვნებსა და 

რეკომენდაციებს; 

დ) კოლეჯის დირექტორს ყოველწლიურად  წარუდგენს ანგარიშს ცენტრის მიერ შესრულებულ სამუშაოთა 

შესახებ;  

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

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

წარუდგენს დირექტორის მოადგილეს  წინადადებებს ცალკეული საკითხების მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის 

მიზნით; 

ზ) იხილავს და კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს კოლეჯის სამართლებრივი აქტების, 

ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების  ვიზირებას; 

თ) უზრუნველყოფს ცენტრის საქმიანობაში კანონიერებისა და კონფიდენციალურობის დაცვას კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში; 

ი) დადგენილი წესის მიხედვით იხილავს კორესპოდენციას და კომპეტენციის ფარგლებში იღებს 

გადაწყვეტილებებს;  

კ) კონსულტაციებს უწევს სტუდენტებს პროფესიული ორიენტაციისა და დასაქმების საკითხებზე; 

ლ) ქმნის დამსაქმებელთა ერთიან მონაცემთა ბაზას, ორგანიზაციების ხელმძღვანელებისა და ადამიანური 

რესურსების მენეჯერების დეტალური საკონტაქტო ინფორმაციით; 

მ) კოორდინაციას უწევს დამსაქმებლებთან ურთიერთობას. ამყარებს რეგულარულ კონტაქტებს 

დამსაქმებლებთან ინფორმაციის გაცვლის მიზნით; 

ნ) ახორციელებს შრომის ბაზრის დინამიკის რეგულარულ ანალიზს, არსებული ვაკანსიების მონიტორინგს; 



შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

 

ო) ხელს უწყობს სტუდენტებს დამსაქმებლებთან ურთიერთობაში; 

პ) უზრუნველყოფს დამსაქმებლებთან მიზნობრივი შეხვედრების მოწყობას. დასაქმების ფორუმების 

ორგანიზებასა და ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინირებას, როგორც შინაარსობრივი, 

ასევე ორგანიზაციული თვალსაზრისით; 

ჟ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს კოლეჯის  სტუდენტების მომსახურებას მათ შეკითხვებზე, 

წინადადებებზე და განცხადებებზე პასუხის გაცემისა და კონსულტაციის გაწევის სახით;  

რ) უზრუნველყოფს ცენტრში სასწავლო-მეთოდური საქმიანობის ეფექტურ მიმდინარეობას; 

ს) ზრუნავს მოკლევადიანი პროგრამების/ტრენინგ-კურსების განახლებაზე; 

ტ) უზრუნველყოფს მსმენელებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების, აღრიცხვისა და შეფასების ჟურნალების 

დადგენილი წესით წარმოებასა და შენახვას; 

უ) პასუხისმგებელია  ცენტრის პროგრამების ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით, ცენტრის განვითარებისათვის 

განსაზღვრული ხარჯების გამოყენებისათვის ეფექტური ღონისძიებების შერჩევაზე; 

ფ) ახორციელებს წინამდებარე დებულებით, კოლეჯის   სამართლებრივი აქტებითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს,  ცენტრის კომპეტენციის ფარგლებში. 

5. ცენტრის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს კოლეჯის დირექტორი. 

6. ცენტრის სპეციალისტი: 

ა)  ცენტრის 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) ახორციელებს სტუდენტებისთვის პირველადი კონსულტაციის გაწევას კარიერული განვითარების, შრომის 

ბაზრის საკითხებზე; 

დ) საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს სტუდენტების დახმარებას სააპლიკაციო დოკუმენტებთან 

დაკავშირებით (CV-ს, სამოტივაციო წერილის გადახედვა, რჩევები, რეკომენდაციები); 

ე) უზრუნველყოფს სტუდენტების ინფორმირებას (ელ-ფოსტის, მოკლე ტექსტური შეტყობინების ან სხვა 

გზავნილების საშუალებით) კონკრეტული ვაკანსიების შესახებ, დამსაქმებელთა მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის გავრცელებას სტუდენტებს შორის;      

ვ) უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა ბაზის შექმნას და განახლებას; 

ზ) ორგანიზებას უკეთებს ცენტრის ეგიდით დაგეგმილ ღონისძიებებს; 

თ) ასრულებს ამ დებულებით, შინაგანაწესით, კოლეჯის დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა   და ცენტრის 

უფროსის  მიერ სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებულ მოვალეობებსა და ცალკეულ დავალებებს. 

7. ცენტრში მოწვეული პერსონალის შრომის საათობრივი ანაზღაურება, ასევე თითოეულ პროგრამაზე სწავლის 

საფასური (მათ შორის შეღავათიანი სწავლის საფასური) განისაზღვრება კოლეჯის  დირექტორის ბრძანებით.  

8. ცენტრის უფროსი ყოველთვიურად წარუდგენს დირექტორს სამსახურებრივ ბარათს მოწვეული პერსონალის 

მიერ შესრულებული სამუშაოს (საათების) რაოდენობის შესახებ. ანაზღაურების გაცემა ხდება დირექტორის 

ბრძანებით ყოველთვიურად. 

მუხლი 5. ცენტრის  ხარჯთაღრიცხვა 

1. ცენტრის საქმიანობის შედეგად კოლეჯის  შემოსავლის წყაროა ცენტრის პროგრამის/ტრენინგ-კურსის 

მსმენელთა სწავლის საფასური.  ასეთი წყარო შეიძლება იყოს საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული 

სხვა შემოსავლები. 

2. ცენტრის თითოეული პროგრამის/ტრენინგ-კურსის ხარჯთაღრიცხვას კოლეჯის ფინანსურ   სამსახურთან 

შეთანხმებით ადგენს ცენტრის უფროსი და ამტკიცებს კოლეჯის დირექტორი.   

3. თითოეული პროგრამის/ტრენინგ-კურსის ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას გაითვალისწინება შემდეგი:  

ა) ცენტრის პროგრამაზე/ტრენინგ-კურსზე სწავლების საფასურის (შემოსავლების) 60% მოხმარდება მოწვეული 

პერსონალის შრომის ანაზღაურებას; 

ბ) ცენტრის პროგრამაზე/ტრენინგ-კურსზე სწავლების საფასურის (შემოსავლების) 40%  კოლეჯის შემოსავლებში.     

 

მუხლი 6. დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის წესი 

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 


