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შპს საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულმა კოლეჯმა 2021 წელს პირველად მოიპოვა დუალური პროგრამის 

განხორციელების უფლება. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი ამჟამად ანხორციელებს დუალურ სწავლებას 

შემდეგ ორ მიმართულებაზე: 

 

1. კომპიუტერული ქსელი და სისტემები 

2. კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება 

 

ასევე 2021 წელს კოლეჯმა ვებტექნოლოგიების მიმართულებით გაზარდა ზღვრული რაოდენობა და ამჟამად კოლეჯს უფლება აქვს 

ვებტექნოლოგიების მიმართულებით 30 პროფესიული სტუდენტის მიღების.  

ამჯამად კოლეჯის პროფესიული სტუდენტების ზღვრული რაოდენობაა - 60.  

კოლეჯის სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი კოლეჯის ცნობადობის გაზრდაა, 

როგორც ცნობილია კოლეჯი დაარსებულია საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ, რომელიც დღეს რეგიონში ყველაზე დიდი 

კერძო უნივერსიტეტია, უნივერსიტეტს აქვს რეგინალური ოფისები, რომელიც განთავსებულია საქართველოს 3 ყველაზე დიდ 

რეგიონში, როგორიცაა ქუთაისი, ბათუმი და ზუგდიდი. სწორედ აღნიშნული ოფისების მეშვეობით ხდება ინფორმაციის 

გავრცელება რეგიონებში პროფესიული კოლეჯის პროგრამების შესახებ, სკოლებში და სპეციფიურ ჯგუფებში.  

2021 წელს პროფესიული სტუდენტების მიღებისათვის დაიბეჭდა ბრენდირებული მაისურები, ჩანთები, ბლოკნოტები და 

კალმები. 

საქართველოს უნივერსიტეტი მემორანდუმის ფრაგლებში დახმარებას უწევს საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულ 

კოლეჯს დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით, სწორედ ამ მიზნებიდან გამომდინარე, 2021 წელს დასაქმების ფორუმზე 

რომელიც იმართება საქართველოს უნივერსიტეტის კამპსუზე განკუთვნილი იყო ასევე კოლეჯის პროფესიული 

სტუდენტებისათვის.  

2021 წელს ჩატარდა ყოევლწლიური კიბერუსაფრთხოების ფესტივალი, სადაც ასევე კოლეჯის პოპულარიზაციის მიზნით 

წარმოდგენილი იყო კოლეჯის შესახებ ინფორმაცია და განთავსებული იყო კოლეჯის ლოგო მთავარ ბანერზე.  



კოლეჯში დასაქმებული პედაგოგების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, მომზადება/გადამზადების მიზნით, კოლეჯის 

დირექტორმა თხოვნით მიმართა საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორს, HR მენეჯერისა და ბუღალტერის გადამზადების 

მიზნით, კოლეჯის HR მენეჯერმა  და ბუღალტერმა გაიარეს შესაბამისი კურსები, რომელიც დაფინანსებული იყო საქართველოს 

უნივერსიტეტის მიერ.  

ასევე ჩატარდა ტრენინგი პროფესიული მასწავლებლებისა და პროგრამის ხელმძღვანელების მიზნით ხარისხის მიმართულებით.  

2021 წელს კოლეჯმა აქტიურად დაიწყო მუშაობა საერთაშორისო კონტაქტებისა და თანამშრომლობის მოპოვების მიმართულებით.  

2022 წელს ერთ-ერთი წარმატებული თანამშრომლობა განხორციელდა EfVET – the European Forum of Technical and Vocational 

Education and Training, რომლის წევრიც გახდა საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი. აღნიშნულ ორგანიზაციაში 

საქართველოდან მხოლოდ ერთი წევრია და ისიც საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი.  

კოლეჯი ასევე აქტიურად გეგმავს ახალი პროფესიული პროგრამის დამატებას, რომელიც ემსახურება კიბერუსაფრთხოებას, 

აღნიშნული მიმართულებით ასევე დაგეგმილია რომ მოხდეს მომზადება გადამზადების მოკლევადიანი კურსების დამტკიცება, 

აღნიშნულის ფარგლებში კოლეჯმა უკვე დაიწყო თანამშრომლობა რამოდენიმე მსხვილ კერძო კომპანიასთან, სწორედ აღნიშნული 

თემატიკის ფარგლებში კოლეჯი მონაწილეობას იღებს USID მიერ გამოცხადებულ კონკურსში, რომელიც ეხება 

კიბერუსაფრთხოების პროფესიული პროგრამის შექმნას, მის განვითარებას, თანამშრომლების მომზადებას, კიბერუსაფრთხოების 

ლაბორატორიის შექმნას და ასევე მოკლე ვადიანი კურსების მომზადებას, სწორედ ამ მიზნით კოლეჯის დირექტორი და 

დირექტორის მოადგილე 2022 წლის აგვისტოს თვეში იმყოფებოდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში NORVICH UNIVERSITY-ში, 

სადაც მოხდა მემორნადუმი გაფორმება აღნიშნული საკითხის შესახებ, მოხდა ადგილზე ინფორმაციის გაცვლა, საუკეთესო 

პრაქტიკის გაზიარება და სამომავლო გეგმების განხილვა და დაგეგმვა.  

ასევე 2022 წლის ივნისის თვეში მოხდა განაცხადის შეტანა ბრიტანულ მააკრედიტირებელ ორგანიზაციაში BCS რომლის მთავარი 

მიზანია რომ გააძლიეროს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით პროფესიული პროგრამები. აღნიშნული 

ორგანიზაციისაგან კოლეჯი ელოდება შემდეგ ეტაპების გავლას და აკრედიტაციის მიღებას.  

 

ზემოაღნიშნულის შეჯამებით, შეიძლება ითქვას რომ კოლეჯმა 2021-2022 წელს, შეასრულა მისი სამოქმედო გეგმის დიდი ნაწილი.  

 

დანართის სახით წარმოდგენილია სამოქმედი გეგმის აქტიობების დეტალური ჩამონათვალი.  
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არსებული პროგრამების მოდიფიკაცია 

და განახლება/ახალი პროგრამების 

დამატება და  მოთხოვნის შესაბამისად 

და ავტორიზაციის საბჭოსთვის 

წარდგენა

ავტორიზაციის საბჭოზე 

წარდგენილი ახალი სასწავლო 

პროგრამები ჩარჩო დოკუმენტით გათვალისწინებული 

მატერიალური რესურსის დამატება და 

განახლება 

პროგრამა გატანილი 

იყო აკრედიტაცია, 

თუმცა გარკვეული 

მიზეზების გამო ვერ 

მოხერხდა დამატება

არსებულ პროგრამებზე მისაღები 

სტუდენტების კვოტის გაზრდა

საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროში 

მოთხოვნის წარდგენა

პროფესიული სტუდენტთა 

მიღებისათვის ვაკანტური ადგილების 

განსაზღვრა პროგრამის ტიპის 

მიხედვით

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ 

ცენტრში წარდგენილი ანკეტა-

კითხვარი

PR კამპანიის დაგეგმვა

საქართველოს 

უნივერსიტეტის 

თანამონაწილეობით

PR კამპანიის განხორციელება

აპლიკანტების რეგისტრაციის 

გამოცხადება

აპლიკანტების რეგისტრაცია

საბუთების მიღება

ჩარიცხული პირების შესაბამის შიდა 

ბაზაში ასახვა

ჩარიცხული პირების შესაბამის გარე 

ბაზაში ასახვა

აკადემიური კალენდრის შემუშავება

აკადემიური კალენდარი 

პროგრამების მიხედვით, სწავლის 

დაწყება დასრულება და 

არდადეგების პერიოდი

სასწავლო პროცესის 

ადმინისტრირების 

სამსახური, ხარისხის 

მართვის სამსახური, 

დირექტორი

პროფესიული განათლების ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის მიერ  ინიცირებულ 

აქტივობებში აქტიური მონაწილეობის 

მიღება. 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული აქტივობები, 

რომელში კოლეჯი იქნება აქტიურად 

ჩართული

ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმების განვითარება და 

დანერგვა ახალ კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობაში 
 

ახალი კანონმდებლობის 

მოთხოვნისამებრ დანერგილი 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმები

კოლეჯის ინფრასტრუქტურის 

განვითარება

შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 

გამართვა
კოლეჯის დირექტორი

ახალი პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

განხილვა

ახალი პროგრამების შერჩევის 

შემთხვევაში მოდულების ადაპტირება 

განმახორციელებელი პირების 

დამტკიცება

კოლეჯში დასაქმებული პედაგოგების 

პროფესიული განვითარების 

ხელშეწყობა, 

მომზადება/გადამზადება  

ახალი სასწავლო ლაბორატორიების 

მოწყობა და არსებულების განახლება

ახალი კადრების მოზდვა და მათი 

ჩართულობა სასწავლო პროცესებში

პროფესიული ორიენტაციისა და 

კარიერული განვითარების 

სერვისების განვითარება და 

შეთავაზება

საქართველოში წარმოდგენილ 

დონორ და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან მჭიდრო 

თანამშრომლობა პროფორიენტაციის 

ინოვაციური ინსტრუმენტების 

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით

პარტნიორების მოზიდვის მიზნით 

ორგანიზებული აქტივობები, 

დონორებისა და საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მხარდაჭერით 

განხორციელებული პროგრამები და 

პროექტები

პროფესიული სტუდენტების 

ინტერესების კვლევა

აქტივობების 

დაგეგმვა/განხორციელება

პასუხისმგებელი პირი

შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

შესაბამისი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემუშავება ან/და მოდიფიკაცია 

სტრატეგიული მიზანი ამოცანა აქტივობები

განხორციელების ვადები (თვეები)  01.09.2021 – 

01.09.2022 ინდიკატორი

ხარისხის უზრუნველყოფის 

ეფექტური მექანიზმების 

განვითარება და დანერგვა 

ხარისხის მართვის 

სამსახური, იურიდიული 

სამსახური

ახალი პროგრამების დამატება

ხარისხის მართვის 

სამსახური, პროგრამის 

ხელმძღვანელი, კოლეჯის 

დირექტორი, იურისტი, 

ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახური

პროფესიული პროგრამების 

განხორციელებისთვის საჭირო 

სასწავლო რესურსების უწყვეტი 

განვითარების ხელშეწყობა და 

ახალი კადრების მოზიდვა

პროფესიულ კოლეჯში 

განხორციელებული პროფესიული 

პროგრამების პოპულარიზაცია და 

მიმზიდველობის გაზრდა.

დირექტორი, ხარისხის 

მართვის სამსახური, 

სასწავლო პროცესის 

ადმინისტრირების 

სამსახური, 

საზოგადეობასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის სამსახურიპროფესიული სტუდენტების 

ჩართულობის გაზრდა კოლეჯის 

საქმიანობასა და აქტივობებში

პროფესიული სტუდენტების 

გამოკითხვა, დაგეგმილი 

ღონისძიებების განხორციელება

მოთხოვნის შესაბამისად ახალი 

ჩარჩო დოკუმენტების განხილვა და 

შესაბამისი აქტივობების 

განხორციელება

კოლეჯის მიერ განსახორციელებელი 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობა.

ხარისხის მართვის სამსახური

პროგრამების მიმზიდველობის 

გაზდრის მიზნით 

განხორციელებული აქტივობები

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის სამსახური

დარეგისტრირებული აპლიკანტები
სასწავლო პროცესის 

ადმინისტრირების 

სამსახური, ხარისხის 

მართვის სამსახური
ჩარიცხულ სტუდენტთა ბაზა

გეგმის შესრულება

კვოტის შესაბამისად მატერალური 

რესურსების ოპტიმიზაცია და განახლება 

საქართველოს უნივერსიტეტის 

დონაცია ან/და შესყიდვა და  

ხელშეკულებისა და მიღება 

ჩაბარების  საფუძველზე მისი 

გადმოცემა

შესაბამისი ინფრასტრუქტურით აღჭურვა 

ოთახების, საკანცელარიო ნივთები, wi-fi, 

შესაბამისი ელექტრონული პლატორმების 

გამოყენება, პრინტერი და კომპიუტერები 

შესაბამისი რაოდენობის 

ჩარჩო დოკუმენტით გათვალისწინებული 

მასალა ნედლეული, კომპიუტერული 

ტექნიკა, სამუშაო ოთახი შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურით, საკანცელარიო 

ნივთები

შესაბამისი ინფრასტრუქტუღით აღჭურვილი 

ოთახი, საკნაცელარიო მასალა

შესაბამისი ინვენტარის დამატება, 

მოდულის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 

გამართვა, ახალი ლაბორატოების აღჭურვა 

და გამართვა ტექნიკითა და ინტერნეტით

მატერიალური რესურსი ფინანსური რესურსი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


