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                                                               დანართი N1 

 

შპს   იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯის    ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  

დებულება 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები  

1. შპს   იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯის        (შემდგომში - კოლეჯი) ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური (შემდგომში სამსახური) შექმნილია კოლეჯის სასწავლო და 

ადმინისტრაციული ერთეულების მუშაობის, აგრეთვე მისი პერსონალის პროფესიული განვითარების 

ხარისხის სისტემატური შეფასების მიზნით. 

2.  სამსახური არის კოლეჯის მართვის ორგანო. 

3. სამსახური თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის, კოლეჯის 

დებულების, წინამდებარე დებულებისა და დირექტორის ბრძანებების შესაბამისად. 

4. თავისი ფუნქციების განხორციელებისას სამსახური ანგარიშვალდებულია დირექტორის წინაშე. 

მუხლი 2. სამსახურის ფუნქციები 

1. სასწავლო და ადმინისტრაციული ერთეულების  საქმიანობის შეფასება და რეკომენდაციების 

შემუშავება მისი სრულყოფის მიზნით;  

2. კოლეჯის  ავტორიზაციის პროცედურებისათვის მომზადება;  

3. სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა;  

4. ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის, ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებისა და 

პროცედურების, სწავლებისა და პერსონალის  შეფასების წესის შემუშავება;  

5. თანამშრომლობა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაბამის 

სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი 

უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად;  

6. კოლეჯის მიერ განხორციელებული პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამების  

მონიტორინგისა და აკადემიური ექსპერტიზის კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების 

შემუშავება და მათ საფუძველზე სისტემატური მონიტორინგის ორგანიზება, მათ შორის,  

ექსპერტებთან თანამშრომლობით;  

7. რეკომენდაციების შემუშავება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომი 

სრულყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა თაობაზე;  

8. მონაწილეობა  პერსონალის კითხვარების შემუშავებაში და კითხვარის ანალიზის საფუძველზე 

რეკომენდაციების შემუშავება კოლეჯის  საქმიანობის შემდგომი სრულყოფის მიზნით;  

9. მონაწილეობა კურსდამთავრებულთა დიპლომის დანართების მონიტორინგის პროცესში;  

10. კონფერენციების, ტრენინგების, სემინარების, საკონსულტაციო და საინფორმაციო 

შეხვედრების ორგანიზება კოლეჯის პროფესიული მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციული 

პერსონალისთვის   პროგრამის შემუშავებასთან, ავტორიზაციასთან დაკავშირებულ 

აქტუალურ საკითხებზე;  

11. ავტორიზაციის თვითშეფასების კითხვარის და თვითშეფასების ანგარიშის, თანდართული 

დოკუმენტაციის მომზადების ორგანიზება;  

12. სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა; 

13. კოლეჯის  ორგანიზაციული სტრუქტურისა და მართვის, სტუდენტების მხარდაჭერის 

სერვისების, პერსონალის მართვის, განვითარებისა და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობის, 

მატერიალური, საინფორმაციო  და ფინანსური რესურსების შესაბამისობის დადგენა 
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ავტორიზაციის სტანდარტებთან კოლეჯის შესაბამის სტრუქტურებთან, პასუხისმგებელ 

პირებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით; 

14. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, მომზადება-გადამზადების, უწყვეტი 

განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების    განხორციელების შეფასების წესის შემუშავება 

და შეფასების პროცესის განხორციელება  დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით; 

15. რეკომენდაციების წარდგენა საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებისთვის 

(კოორდინატორებისთვის), აგრეთვე დირექტორისათვის    პროგრამების სრულყოფის მიზნით; 

16. დირექტორის სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება სამსახურის კომპეტენციის 

ფარგლებში; 

17. კანონმდებლობითა და კოლეჯის დებულებით  გათვალისწინებული სხვა 

უფლებამოსილებების განხორციელება. 

1. მუხლი 3. სამსახურის სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა 

1. სამსახურს ხელმძღვანელობს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, რომელსაც 

თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს კოლეჯის დირექტორი. 

2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი: 

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს  სამსახურის საქმიანობას;  

ბ) ახორციელებს კოლეჯის  ხარისხის  უზრუნველყოფის  საქმიანობის  ზოგად  კოორდინაციას;  

გ) წარმოადგენს სამსახურს   კომპეტენციის ფარგლებში  კოლეჯს  მესამე პირებთან ურთიერთობისას;  

დ) ხელს აწერს სამსახურის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებსა და დოკუმენტებს; 

ე) საქართველოს კანონმდებლობით, კოლეჯის დებულებითა და წინამდებარე დებულებით 

დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით 

ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში; 

ვ) აკონტროლებს კოლეჯში მოქმედ საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სასწავლო გეგმების 

მომზადებას და წარმართვას;        

ზ) იხილავს სამსახურის მიერ შესრულებულ დოკუმენტაციას და გადაწყვეტილების მოსაღებად 

წარუდგენს კოლეჯის დირექტორს;         

თ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, კოლეჯის სამართლებრივი აქტებითა და 

წინამდებარე დებულებით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს და დავალებებს თავისი კომპეტენციის 

ფარგლებში.  

3. სამსახურის შემადგენლობაში შედის სამსახურის სპეციალისტი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს 

და ათავისუფლებს დირექტორი. 

4. სამსახურის სპეციალისტი: 

ა) ასრულებს   სამსახურის უფროსის   მითითებების შესაბამისად დავალებებს; 

ბ) აკონტროლებს  პერსონალის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხს; 

გ) მონაწილეობს კოლეჯის  სასწავლო და ადმინისტრაციული  პერსონალის პროფესიული 

განვითარების ხარისხის შეფასების პროცესში; 

დ) მონაწილეობს  ავტორიზაციის  პროცესისათვის თვითშეფასების მომზადებაში; 

ე) მონაწილეობს სასწავლო პროცესთან, ავტორიზაციასთან დაკავშირებული   სამართლებრივი 

აქტების პროექტების შემუშავების პროცესში; 
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ვ) ასრულებს კოლეჯის დირექტორისა და სამსახურის უფროსის სხვა დავალებებს და 

ანგარიშვალდებულია მათ წინაშე. 

მუხლი 4. დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის წესი 

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. 


