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გილოცავთ!  თქვენ გახდით მარნეულის 

კოლეჯის სტუდენტი    

თუ გსურთ მიაღწიოთ წარმატებას, გახდეთ პროფესიონალი და შეხვდეთ მომზადებული 

თანამედროვეობის გამოწვევებს, მაშინ  პროფესია უნდა აირჩიოთ გააზრებულად,   კარგად 

ისწავლოთ და  დაეუფლოთ პროფესიულ უნარებს.   ხოლო  ჩვენ,  ჩვენი მხრიდან  ხარისხიანი 

საგანმანათლებლო პროგრამების გარდა,  გთავაზობთ ბევრ საინტერესო სერვისს: 

პროფორიენტაცია  და კარიერული 

მხარდაჭერა 

იმისათვის, რომ მომავალში გაუადვილდეს პროფესიის არჩევა,  ჩვენი კოლეჯი ყველა 

დაინტერესებულ პირს ეხმარება  მიიღოს ინფორმაცია სხვადასხვა პროფესიის შესახებ: სად არის 

შესაძლებელი დასაქმება, რა კონკრეტული უნარები თუ ცოდნა შეუძლია მიიღოს სტუდენტმა 

კოლეჯში, რომ მომავალში დასაქმდეს საკუთარი კვალიფიკაციისა და ცოდნის შესაბამისად.  

სტუდენტების კარიერული მხარდაჭერის მიზნით კოლეჯი აქტიურად თანამშრომლობს 

დამსაქმებლებთან. კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით კოლეჯის 

ვებგვერდზე და ფეისბუქის გვერდზე მუდმივად ქვეყნდება ინფორმაცია ვაკანსიების შესახებ; 

კოლეჯის ხელშეწყობით სტუდენტები და კურსდამთავრებულები მონაწილეობას იღებენ 

დასაქმების ფორუმებსა და სხვა ღონისძიებებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით; კარიერული 

დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი ეხმარება სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს 

მოიძიონ ვაკანსიები, ჰქონდეთ კომუნიკაცია პოტენციურ დამსაქმებლებთან, გამოიყენონ 

თანამედროვე ტექნოლოგიები საკუთარი პროფესიონალზმისა და უნარების 

დემონსტრირებისათვის. 

კარიერული დაგემვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი  კოლეჯის სტუდენტებსა და მსმენელებს 

უწევს კონსულტაციას და აწვდის კონკრეტულ ინფორმაციას, თუ  რა ნაბიჯები უნდა გადადგან მათ 

მომავალი პროფესიული განვთარებისა და კარიერული წინსვლისათვის. 

  

 

 

 

 

 

 

დამატებითი შეკითხვებისა და რეკომენდაციებისათვის დაგვიკავშირდით  

nonayavelashvili678@gmail.com  

 

mailto:nonayavelashvili678@gmail.com
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კონსულტაცია სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებით 

 

სასწავლო პროცესის დასაწყისშივე კოლეჯის ადმინისტრაცია და მასწავლებლები აწვდიან 

სტუდენტებს ინფორმაციას სწავლის გრაფიკის და ცხრილების შესახებ, შეფასების ფორმებისა და  

წესების შესახებ. ასევე,  სხვა საჭირო საკითხებზე.  კოლეჯში არსებული წესის მიხედვით კოლეჯის 

სტუდენტებს აქვთ განმეორებითი გამოცდის/შეფასების შესაძლებლობა, შეფასების გასაჩივრების 

უფლება, გაცდენილი მეცადინეობების აღდგენის უფლება, სხვა სასწავლებელში ან იგივე 

სასწავლებელში მსგავს პროგრამაზე მობილობის უფლება. 

 

 

 

 

    

 

სამედიცინო დახმარება 

ჩვენ ვზრუნავთ სტუდენტებისა და პერსონალისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს 

შექმნისათვის.  კოლეჯში მკაცრად კონტროლდება სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები. შენობაში 

არსებობს პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის კუთხე,  სადაც ინახება პირველადი 

გადაუდებელი დახმარებისათვის საჭირო ყველა საშუალება, პირველადი სამედიცინო დახმარების 

აღმოჩენას უზრუნველყოფს სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პირი, რომელიც ასევე 

პასუხისმგებელია პირველადი დახმარების საშუალებების შენახვა/მონიტორინგზე. თუ 

მეცადინეობის ან შესვენების დროს სტუდენტი თავს შეუძლოდ იგრძნობს, საჭიროა შეატყობინოს 

ამის შესახებ  მასწავლებელს ან ადმინისტრაციის რომელიმე თანამშრომელს. საჭიროების 

შემთხვევაში ჩვენ გამოვიძახებთ სასწარაფო სამედიცინო დახმარებას ან  სტუდენტი 

გათავისუფლდება სამეცადინეო საათიდან. 

  

 

 

 

დამატებითი შეკითხვებისა და რეკომენდაციებისათვის დაგვიკავშირდით  

nino.gomelauri@yahoo.com 

 

დამატებითი შეკითხვებისა და რეკომენდაციებისათვის დაგვიკავშირდით  

nanakharaishvili@gmail.com  

 

mailto:nino.gomelauri@yahoo.com
mailto:nanakharaishvili@gmail.com
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უსაფრთხოების დაცვა 

კოლეჯში თვალსაჩინოდ რამოდენიმე ადგილას გამოკრულია საევაკუაციო გეგმა და ევაკუაციის 

პროცედურები, რომლის შესაბამისად საჭიროების შემთხვევაში მოხდება შენობის უსაფრთხო 

დატოვება.  კოლეჯის ტერიტორიაზე  შრომისა და  სწავლის უსაფრთხო პირობების შექმნაზე და ამ 

პირობების დაცვაზე ზრუნავს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი. 

კოლეჯი აღჭურვილია შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით, ცეცხლმაქრებით, რომელიც 

განთავსებულია  სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მიერ დადგენილ ადგილებზე 

და მისი გამოყენების ინსტრუქცია გამოკრულია აღნიშნულ ინვენტართან.  პერსონალისა და 

სტუდენტებისათვის სისტემატიურად ტარდება უსაფრთხოების სწავლება; 

  

 

 

 

 

ბიბლიოთეკით სარგებლობა 

მარნეულის კოლეჯში არსებობს ბიბლიოთეკა. კოლეჯის ბიბლიოთეკარი უზრუნველყოფს 

სტუდენტებსა და მსმენელებს  ყველა საჭირო სახელმძღვანელოთი, კონსპექტით, თუ სხვა სახის 

ლიტერატურით. გარდა ბეჭდური ვერსიისა, მკითხველებისათვის ხელმისაწვდომია 

ბიბლიოთეკის კომპიუტერში ელექტრონული კატალოგი და საბიბლიოთეკო რესურსის 

ელექტრონული ვერსიები. ყველა მსურველს შეუძლია ისარგებლოს  პრინტერით, ასლის 

გადამღები და სკანერის აპარატით .  ბიბლიოეთაკაში გამოკრულია ბიბლიოთეკით სარგებლობის 

წესები, რომელთა დაცვა აუციელებლია. 

   

 

 

 

დამატებითი შეკითხვებისა და რეკომენდაციებისათვის დაგვიკავშირდით  

marneulicollege@gmail.com  

 

დამატებითი შეკითხვებისა და რეკომენდაციებისათვის დაგვიკავშირდით  

vasili.vasil@gmail.com  

 

mailto:marneulicollege@gmail.com
mailto:vasili.vasil@gmail.com
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ინფორმაციული ტექნოლოგიებით 

სარგებლობა 

კოლეჯში ყველა სტუდენტისათვის  ხელმისაწვდომია ინფრომაციული ტექნოლოგიებით და 

ინტერნეტით სარგებლობა 

  

 

 

 

დამატებითი  საგანმანათლებლო  

პროგრამები 

რეგიონის ახალგაზრდებისა და ყველა დაინტერესებული პირის უწყვეტი სწავლის პრონციპიდან 

გამომდინარე კოლეჯი ახორციელებს ისეთი მოკლევადიან  საგანმანათლებლო  პროგრამებს, 

რომლებიც მომავალში  ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობის გაზრდას. 

ეს კი ემსახურება დასაქმების ხელშეწყობას. პროგრამები მიმართულების მიხედვით 

მრავალფეროვანია - სამედიცინო, სკოლამდელი აღზრდა, საფინანსო და საბუღალტრო სერვისები, 

ინფორმაციული მხარდაჭერა, სამეწარმეო უნარების განვითარება. ჩვენთან,  ასევე, ხორციელდება 

ქართული ენის და რუსული ენის შემსწავლელი კურსები. კოლეჯი ხელს უწყობს სხვადასხვა 

ორგანიზაციებს  განახორციელონ მსგავსი ტიპის პროგრამები კოლეჯის სტუდენტებისათვის; 

 

  

 

  

  

 

 

დამატებითი შეკითხვებისა და რეკომენდაციებისათვის დაგვიკავშირდით  

nino.gomelauri@yahoo.com  

 

დამატებითი შეკითხვებისა და რეკომენდაციებისათვის დაგვიკავშირდით  

gventsadze.nana@gmail.com  

 

mailto:nino.gomelauri@yahoo.com
mailto:gventsadze.nana@gmail.com
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სტუდენტური აქტივობები 

სწავლისა და  განვითარების მოტივაციის მაღლების მიზნით  ჩვენ ვთავაზობთ სტუდენტებს 

სხვადასხვა სახის გასართობ და შემეცნებით პროგრამებს.  ხელს ვუწყობთ სტუდენტებს სასწავლო 

გეგმის გარეშე  აქტივობების განხორციელებაში. სასწავლო პროცესის მიღმა მათ შეუძლიათ 

მოსინჯონ ძალები და თავი წარმოაჩინონ  თვითშემოქმედებით კონცერტებში, კონკურსებში, 

კონფერენციებში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებებში და სხვ.  კოლეჯის ტერიტორიაზე 

არსებობს საკონფერენციო დარბაზი, სტუდენტებისათვის დასასვენებელი სივრცე. კოლეჯი 

აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომ 

მრავალფეროვანი, შემეცნებითი და საინტერესო გახადოს სტუდენტების სტუდენტური ცხოვრება. 

 

 

 

 

შშმ პირებისათვის 

კოლეჯის ტერიტორია სრულად არის ადაპტირებული შშმ პირებისათვის სწავლების 

უზრუნველსაყოფად და მომავალში მათი ინტეგრაციისათვის - არსებობს პანდუსები ,არსებობს 

სპეციალური ეტლი. კედლებზე გამოკრულია მიმართულების მიმანიშნებლები. ასევე,  კოლეჯში 

გამოყოფილია პირი, რომელიც უზრუნველყოფს გადაადგილების უნარშეზრუდული  

პროფესიული სტუდენტების, მსმენელების ან  სტუმრების შენობაში თავისუფალ 

გადაადგილებას; 
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