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მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

 

    შპს - მარნეულის კოლეჯის (შემდგომში-კოლეჯი) შინაგანაწესი წარმოადგენს კოლეჯის 

ნორმატიულ დოკუმენტს და განსაზღვრავს პერსონალის სამსახურში მიღების  და 

გათავისუფლების წესს;  არეგულირებს  პერსონალთან სამართლებრივ ურთიერთობას,  ადგენს 

სამუშაო  დატვირთვასა და  პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. 

   კოლეჯის საქმიანობას, დეკლარირებული მისიის, მიზნებისა და ამოცანების თანმიმდივრულ და 

ეფექტურ რეალიზებას წარმართავს ამ დოკუმენტით განსაზღვრული პერსონალი, რომლის  

საქმიანობაც  განისაზღვრება შესაბამისი საშტატო ერთეულითა და სამუშაო აღწერილობით; 

 

 

მუხლი 2. კოლეჯის  საშტატო  განრიგი 

 

 

ადმინისტრაციული საშატატო ერთეულის დასახელება საშტატო ერთეულის რაოდენობა 

დირექტორი 1 

დირექტორის მოადგილე 1 

ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი 1 

ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი 2 

სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი 1 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 1 

საქმისმწარმოებელი, HR 1 

კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის 

მენეჯერი 

1 

ბიბლიოთეკარი 1 

ბუღალტერი 1 

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი 1 

პროგრამის ხელმძღვანელი 

განისაზღვრება დამტკიცებული 

პროფესიული პროგრამების 

შესაბამისად 

პრაქტიკის ხელმძღვანელი 

განისაზღვრება დამტკიცებული 

პროფესიული პროგრამების 

შესაბამისად 

 

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი საშტატო ერთეულის რაოდენობა 

პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

განისაზღვრება დამტკიცებული 

პროფესიული პროგრამების 

შესაბამისად  
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დამხმარე საშატატო ერთეულის დასახელება საშტატო ერთეულის რაოდენობა 

IT სპეციალისტი 2 

დაცვის თანამშრომელი 1 

დამლაგებელი 1 

 

 

მუხლი 3. კოლეჯის პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და სამუშაო აღწერილობა 

 

3.1 დირექტორი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 უმაღლესი განათლება; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მმართველ პოზიციაზე მუშაობის სულ მცირე სამწლიანი 

გამოცდილება; 

 

სამუშაო აღწერილობა 

 

1. ამტკიცებს კოლეჯის რეკვიზიტებს; 

2. გამოსცემს ბრძანებას/ცვლილებას ბრძანებაში; 

3. ამტკიცებს კოლეჯის მარეგულირებელ დოკუმენტებს/ცვლილებას დოკუმენტებში; 

4. ამტკიცებს კოლეჯის საშტატო განრიგრს; 

5. ამტკიცებს სტრატეგიულ გეგმას/ცვლილებას გეგმაში; 

6. ამტკიცებს ერთწლიან სამოქმედო გეგმას/ცვლილებას გეგმაში; 

7. ამტკიცებს საგანმანათლებლო პროგრამას/ცვლილებას პროგრამაში; 

8. აუქმებს საგანმანათლებლო პროგრამას; 

9. ამტკიცებს პროგრამის დმატებაზე მომუშავე ჯგუფის შემადგენლობას/ცვლილებას 

შემადგენლობაში; 

10. ნიშნავს/ათავისუფლებს  პერსონალს; 

11. ნიშნავს/ათავისუფლებს  პერსონალს გამოსაცდელი ვადით; 

12. გამოსცემს ბრძანებას პერსონალის შვებულების შესახებ; 

13. გამოსცემს ბრძანებას პერსონალის მივლინების შესახებ; 

14. გამოიყენებს პერსონალის მიმართ წახალისების ზომებს; 

15. გამოიყენებს პერსონალის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომებს; 

16. ამტკიცებს სასწავლო წლის უქმე დღეებს; 

17. ამტკიცებს საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა 

კონტინგენტის ზღვრულ რაოდენობას; 

18. ამტკიცებს  პროგრამაზე სწავლის  გადასახადს; 

19. გამოსცემს ბრძანებას საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების შესახებ; 

20. ამტკიცებს რეგისტრაციის ვადებს; 

21. ამტკიცებს  სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ვადებს. 



   

 
 

შინაგანაწესი    5 
 

22. ამტკიცებს რეგისტრაციისათვის წარმოსადგენ დოკუმენტების ნუსხას; 

23. ამტკიცებს მიმღები კომისიის შემადგენლობას; 

24. ანიჭებს პირს პროფესიული სტუდენტის სტატუსს; 

25. უჩერებს პროფესიულ სტუდენტს სტატუსს; 

26. უწყვეტს  პროფესიულ სტუდენტს სტატუსს; 

27. აღუდგენს პროფესიულ სტუდენტს სტატუსს; 

28. ამტკიცებს კალენდარულ გეგმას; 

29. ამტკიცებს სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის ფორმას; 

30. ამტკიცებს შეფასების უწყისის ფორმას;   

31. ამტკიცებს სტუდენტის სწავლის შედეგების სააპელაციო კომისიას; 

32. ამტკიცებს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას; 

33. ამტკიცებს აპლიკანტის განცხადების ფორმას; 

34. აფორმებს ხელშეკრუელებას პროფესიულ სტუდენტთან/მეურვესთან; 

35. გამოსცემს ბრძანებას სტუდენტის მობილობის შესახებ; 

36. ამტკიცებს წლიურ ბიუჯეტს; 

37. ამტკიცებს დამატებითი მომსახურების საფასურს; 

38. ამტკიცებს ინფორმაციული ტექნიკის გადანაწილების სქემას; 

39. ამტკიცებს კრედიტების აღიარების კომისას; 

40. ამტკიცებს საკვლიფიკაციო კომისიას; 

41. ამტკიცებს დიპლომის დანართის ფორმას; 

42. აფორმებს მომსახურების ხელშეკრულებას; 

43. პასუხისმგებელია  დიპლომების კოლეჯში უფლებამოსილი პირისთვის მიწოდებაზე;  

44. ხელმოწერით ამოწმებს დიპლომს; 

45. ხელმოწერით ამოწმებს დიპლომის დუბლიკატს; 

46. ხელმოწერით ამოწმებს სერტიფიკატს; 

47. პასუხისმგებელია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად  ნარჩენების მართვაზე; 

48. ხელმოწერით ამოწმებს გასულ კორესპოდენციას; 

49. ხელმოწერით ამოწმებს არქივიდან გასულ კორესპონდენციას; 

50. გასცემს მინდობილობას; 

51. წარმოადგენს კოლეჯს მესამე პირებთან ურთიერთობაში, რომლის დროსაც ის მოქმედებს  

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

52. გამოსცემს ბრძანებას სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებით; 

53. განკარგავს კოლეჯის ფინანსებსა და ქონებას; 

54. პასუხისმგებელია კოლეჯის ტერიტორიაზე სტუდენტებისა და პერსონალისათვის 

ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფაზე, პირველადი გადაუდებელი 

დახმარების აღმოჩენასა და ორგანიზებაზე; 

55. დირექტორის მოადგილის არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს მის მოვალეობას; 

56. ზრუნავს საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე; 

57. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

58. დირექტორი ანგარიშვალდებულია  დამფუძნებლების წინაშე. 
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3.2 დირექტორის მოადგილე 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 უმაღლესი განათლება; 

 საბუღალტრო აღრიცხვის ცოდნა; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მმართველ პოზიციაზე მუშაობის სულ მცირე სამწლიანი 

გამოცდილება; 

 

სამუშაო აღწერილობა 

 

1. მონაწილეობს სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში/ცვლილების შეტანის პროცესში; 

2. მონაწილეობს ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში/ცვლილების შეტანის პროცესში; 

3. ადგენს პერსონალის დისციპლინური პასუხისმგებლობის აქტს; 

4. აწარმოებს ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას; 

5. აწარმოებს პერსონალის შრომის ანაზღაურებას უნაღდო ან ნაღდი ანგარიშსწორების წესით; 

6. ხელმძღვანელობს საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაზე/ცვლილების შეტანაზე მომუშავე 

ჯგუფს; 

7. განსაზღვრავს პროგრამაში ინიცირებული ცვლილების საჭიროებას; 

8. ადგენს საგანმანათლებლო პროგრამის ბიუჯეტს; 

9. პროგრამის დამატებისას ადგენს მატერიალურ/ტექნიკური რესურსის შესაბამისობას პროგრამის 

მოთხოვნებთან; 

10. წარუდგენს დირექტორს წერილობით დასაბუთებულ ინიციატივას საგანმანათლებლო 

პროგრამის გაუქმების შესახებ; 

11. განსაზღვრავს პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა კონტინგენტის ზღვრულ რაოდენობას 

პროგრამებზე; 

12. უზრუნველყოფს  სასწავლო პროცესს  მატერიალური რესურსით;  

13. უზრუნველყოფს  კოლეჯის საქმიანობას  მატერიალური რესურსით;  

14. ადგენს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ღირებულებას; 

15. ხელმძღვანელობს საბიბლიოთეკო რესურსის  ჩამოწერის კომისიას; 

16. ხელმძღვანელობს ძრითადი საშუალებების ჩამოწერის კომისიას; 

17. უზრუნველყოფს  ინფორმაციული ტექნიკის  და საკომუნიკაციო ქსელის  პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელებისა და პერსონალისათვის ხელმისაწვდომობას; 

18. უზრუნველყოფს  საგანმანათლებლო დაწესებულების ელექტრონული მართვის  რეესტრში 

სწორი და სრულყოფილი ინფორმაციის დროულად შეტანას; 

19. უზრუნველყოფს კოლეჯის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის სისწორეს; 

20. უზრუნველყოფს კოლეჯის ფეისბუქგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის სისწორეს; 

21. შეიმუშავებს კოლეჯის სასწავლო წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის პროექტს; 

22. განსაზღვრავს საგანმანათლებლო პროგრამის ღირებულებას; 

23. ხელმძღვანელობს მარეგულირებელი დოკუმენტების და ამ დოკუმენტებში ცვლილების 

შემუშავების ჯგუფს; 

24. ხელმძღვანელობს ხელშეკრულების, მემორანდუმის და შეთანხმების  შემუშავების ჯგუფს; 
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25. ამზადებს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშს; 

26. დირექტორის არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს  მის მოვალეობას დირექტორი; 

27. საქმისმწარმოებელი HR  არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს მის მოვალეობას;  

28. ბუღალტერის  არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს მის მოვალეობას;  

29. ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე; 

30. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

 

 

 

3.3 ხარისხის მართვის  სამსახურის ხელმძღვანელი 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 უმაღლესი განათლება; 

 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის  სტანდარტების ცოდნა; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობის სულ მცირე სამწლიანი გამოცდილება; 

 

სამუშაო აღწერილობა 

1. ხელმძღვანელობს  სტრატეგიული გეგმის შემუშავების/ცვლილების შეტანის პროცესს; 

2. ხელმძღვანელობს  ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავების/ცვლილების შეტანის პროცესს; 

3. ხელმძღვანელობს სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის  მონიტორინგის პროცესს; 

4. ამზადებს სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშს; 

5. მონაწილეობს საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების/ცვლილების შეტანის პროცესში; 

6. ამზადებს შრომის ბაზრის მოთხოვნათა ანალიზს; 

7. ადგენს კოლეჯის ადამიანური რესურსის შესაბამისობას პროგრამის მოთხოვნებთან; 

8. არჩევს პროგრამის განმახორციელებელ პირებს; 

9. წარუდგენს დირექტორს წერილობით დასაბუთებულ ინიციატივას საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ცვლილების  შესახებ; 

10. წარუდგენს დირექტორს წერილობით დასაბუთებულ ინიციატივას საგანმანათლებლო 

პროგრამის გაუქმების  შესახებ; 

11. მონაწილეობს  მიმღები კომისიის მუშაობაში; 

12. შეიმუშავებს დიპლომის დანართის ფორმას; 

13. მონაწილეობს  სტუდენტის სწავლის შედეგების სააპელაციო კომისიის მუშაობაში; 

14. მონაწილეობს საკვალიფიკაციო კომისიის მუშაობაში; 

15. მონაწილეობს მარეგულირებელ დოკუმენტების შემუშავებაში და ცვლილებების შეტანაში; 

16. მონაწილეობს ხელშეკრუელების, მემორანდუმის და შეთანხმების შემუშავებაში; 

17. ამზადებს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშს; 

18. უზრუნველყოფს ხარისხის მექანიზმების განხორციელებას; 

19. ხელმძღვანელობს ხარისხის მართვის სამსახურის სხდომებს; 

20. მოდერაციას უწევს ფოკუსჯგუფებთან შეხვედრებს; 

21. ამზადებს ჩატარებული კვლევის ანალიზის დოკუმენტს; 

22. ორგანიზებას უწევს პერსონალის პროფესიული განვითარების ღონისძიებეს; 

23. ამზადებს თვითშეფასების დოკუმენტს; 

24. ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე; 
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25. ხარისხის მართვის სპეციალისტის არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს  მის მოვალეობას; 

26. სასწავლო პროცესის მენეჯერის არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს მის მოვალეობას; 

27. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

 

 

 

3.4 ხარისხის მართვის სპეციალისტი 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 უმაღლესი განათლება; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობის სულ მცირე სამწლიანი გამოცდილება; 

 

სამუშაო აღწერილობა 

1. მონაწილეობს კოლეჯის სტუდენტების კითხვარების შემუშავებაში; 

2. მონაწილეობს პროფესიული მასწავლებლებლების კითხვარების შემუშავებაში 

3. მონაწილეობს ადმინისტრაციული პერსონალის კითხვარების შემუშავებაში 

4. მონაწილეობს კოლეჯის პროფესიული სტუდენტების გამოკითხვაში; 

5. მონაწილეობს პროფესიული მასწავლებლებლების გამოკითხვაში; 

6. მონაწილეობს ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვაში; 

7. ესწრება საკონტაქტო საათს და ავსებს სპეციალურ კითხვარს 

8. ესწრება სტუდენტის სწავლის შედეგების  შეფასების პროცესს და ავსებს სპეციალურ 

კითხვარს; 

9. ამზადებს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშს; 

10. მონაწილეობს სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის პროცესში 

11. მონაწილეობს კოლეჯის პერსონალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის 

ღონისძიებების ორგანიზებასა და განხორიელებაში; 

12. უზრუნველყოფს ხარისხის მექანიზმების განხორციელებას; 

13. უზრუნველყოფს ფოკუსჯგუფებთან შეხვედრების აღწერას; 

14. ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე; 

15. ხარისხის მართვის ხელმძღვანელის არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს მის მოვალეობას; 

16. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

  

 

 

 

3.5 სასწავლო პროცესის მენეჯერი  

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 უმაღლესი განათლება; 

 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის  სტანდარტების ცოდნა; 

 პროფესიული განათლების მასწავლებლად მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნა (საოფისე პროგრამები). 

 

სამუშაო აღწერილობა 
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1. მონაწილეობს საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების/ცვლილების შეტანის პროცესში; 

2. მოიძიებს და ამუშავებს დასამატებელი პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტს; 

3. მონაწილეობს აღჭურვილობის და სასწავლო რესურსის პროგრამასთან  შესაბამისობაში 

მოყვანის პროცესში; 

4. ადაპტირებას უკეთებს ჩარჩო დოკუმენტს და მოდულებს; 

5. წარუდგენს დირექტორს წერილობით დასაბუთებულ ინიციატივას საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ცვლილების  შესახებ; 

6. განსაზღვრავს პროგრამაში ინიცირებული ცვლილების საჭიროებას; 

7. ხელმძღვანელობს შეფასების ინსტრუმენტების შეთანხმების და ვერიფიკაციის პროცესს; 

8. ხელმოწერით ამოწმებს შეთანხმებულ შეფასების ინსტრუმენტს; 

9. მონაწილეობს  მიმღები კომისიის მუშაობაში; 

10. გეგმავს სასწავლო პროცესს; 

11. ხელმძღვანელობს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობას; 

12. შეიმუშავებს/შეაქვს ცვლილება  სასწავლო კალენდარში; 

13. ადგენს/შეაქვს ცვლილება  მეცადინეობის ცხრილში; 

14. ხელმძღვანელობს მასწავლებლის მიერ კალენდარული გაგმის შემუშავების პროცესს; 

15. გეგმავს სტუდენტის დამატებითი შეფასების პროცესს; 

16. მონაწილეობს სტუდენტის შეფასების მტკიცებულებების განადგურების კომისიის მუშაობაში; 

17. მონაწილეობს  სტუდენტის სწავლის შედეგების სააპელაციო კომისიის მუშაობაში; 

18. განსაზღვრავს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის საჭიროებას; 

19. ხელმძღვანელობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების პროცესს; 

20. ადგენს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას; 

21. უზრუნველყოფს გეგმის პროექტის სსსმ პირისათვის გაცნობას; 

22. ამზადებს პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მინიჭების შესახებ ბრძანების პროექტს; 

23. მობილობის  დროს წერს დასკვნას პროფესიული სტუდენტის მიერ შერჩეულ პროგრამაზე 

ჩარიცხვის წინაპირობებთან შესაბამისობის თაობაზე; 

24. ხელმძღვანელობს კრედიტების აღიარების კომისიას; 

25. ადგენს  კრედიტების აღიარების  სქემას; 

26. ხელმძღვანელობს საკვლიფიკაციო კომისიას; 

27. ამზადებს მონაცემებს იმ პირების შესახებ, რომელთაც მიენიჭათ კვალიფიკაცია; 

28. ამზადებს პროგრამებში განხორციელებული  ცვლილების ამსახველ მასალას ვებგვერდისათვის; 

29. მონაწილეობს მარეგულირებელ დოკუმენტების შემუშავებაში და ცვლილებების შეტანაში; 

30. მონაწილეობს ხელშეკრუელების, მემორანდუმის და შეთანხმების შემუშავებაში; 

31. ამზადებს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშს; 

32. ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე; 

33. პროგრამის ხელმძღვანელის არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს მის მოვალეობას; 

34. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

  

 

 

3.6 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 
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საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 უმაღლესი ან პროფესიული განათლება; 

 რუსული ან/და ინგლისური ენის ცოდნა  B2 დონეზე    

 საკომუნიკაციო-საინფორმაციო საშუალებების  ცოდნა მომხმარებლის დონეზე;   

 საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნა (საოფისე პროგრამები). 

 

სამუშაო აღწერილობა 

 

1. მონაწილეობს საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების/ცვლილების შეტანის პროცესში; 

2. მოიძიებს პარტნიორ ორგანიზაციებს შემდგომი თანამშრომლობის და სტუდენტების პრაქტიკის 

მიზნით; 

3. მონაწილეობს ხელშეკრულების, მემორანდუმის და შეთანხმების სამუშაო ჯგუფში; 

4. ორგანიზებას უწევს სამოქმედო გეგმით გაწერილ სტუდენტურ  აქტივობებს, როგორიცაა: 

ექსკურსია, საახლწლო ღონისძიება, სტუდენტური თვითშემოქმედების კონცერტი,  

საინფორმაციო ლექციები და შეხვედრები და სხვა; 

5. უზრუნველყოფს კომუნიკაციას კოლეჯსა და პარტნიორ ორგანიზაციებს შორის; 

6. უზრუნველყოფს კომუნიკაციას სტუდენტებსა და პრაქტიკის ორგანიზაციებს შორის; 

7. უზრუნველყოფს კომუნიკაციას კოლეჯსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის; 

8. უზრუნველყოფს ვებგვერდისათვის კოლეჯის საკონტაქტო ინფორმაციის განახლებას; 

9. ამზადებს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშს; 

10. ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე; 

11. კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს მის 

მოვალეობას;  

12. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

 

 

 

 

3.7 საქმისმწარმოებელი  HR 

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 უმაღლესი ან პროფესიული განათლება; 

 საკომუნიკაციო-საინფორმაციო საშუალებების  ცოდნა მომხმარებლის დონეზე; 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნა (საოფისე პროგრამები). 

 

სამუშაო აღწერილობა 

 

1. კოორდინირებას უწევს საქმისწარმოების ერთიანისისტემის ორგანიზებას, 

2. აღრიცხავს ბრძანებებს რეგისტრაციის ჟურნალში; 

3. აღრიცხავს სხდომის ოქმებს რეგისტრაციის ჟურნალში; 

4. აღრიცხავს შემოსული კორესპონდენციას რეგისტრაციის ჟურნალში; 

5. აღრიცხავს გასული კორესპონდენციას რეგისტრაციის ჟურნალში; 

6. აღრიცხავს ხელშეკრულებებს რეგისტრაციის ჟურნალში; 
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7. აღრიცხავს მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტს - დიპლომების რეგისტრაციის ჟურნალში; 

8. აღრიცხავს  სერტიფიკატების აღრიცხვის ჟურნალში; 

9. ამზადებს ბრძანების ტექსტს დირექტორთან შეთანხმებით; 

10. აწარმოებს საქმეთა დამუშავებას და დოკუმენტების გადაცემას კოლეჯის არქივში; 

11. აღწერს დოკუმენტაციას საარქივო ჟურნალში; 

12. გასცემს საარქივო ცნობებს, ამონაწერებს, ასლებს, მიმოწერას საარქივო მასალების მიღება-გაცემის 

და საარქივო საქმიანობის სხვა საკითებზე 

13. აწარმოებს და მართავს პერსონალის პირად საქმეებს 

14. აწარმოებს და მართავს სტუდენტების პირად საქმეებს 

15. შეჰყავს სათანადო ინფორმაცია საგანმანათლებლო დაწესებულების ელექწტრონული მართვის 

სისტემაში; 

16. იღებს აპლიკანტების განაცხადებს და დოკუმენტაციას; 

17. აწარმოებს აპლიკანტების რეგისტრაციას; 

18. აცნობებს სააპელაციო კომისიის მუშაობის შედეგს სტუდენტს; 

19. აცნობებს სააპელაციო კომისიის მუშაობის შედეგს პროგრამის ხელმძღვანელს; 

20. მობილობის დროს გადასცემს სტუდენტს დოკუმენტაციას; 

21. გასცემს დიპლომს და დანართს; 

22. გასცემს სერტიფიკატს; 

23. მონაწილეობს საბიბლიოთეკო რესურსის  ჩამოწერის კომისიის მუშაობაში; 

24. მონაწილეობს ძრითადი საშუალებების ჩამოწერის კომისიის მუშაობაში; 

25. ასახავს საგანმანათლებლო დაწესებულების ელექტრონული მართვის  რეესტრში ინფორმაციას; 

26. ამზადებს ინფორმაციას პერსონალის  შესახებ ვებგვერდისათვის; 

27. ადგენს საშტატო ერთეულის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან  საშტატო ერთეულზე მიღების 

მსურველის  მონაცემების შესაბამისობას 

28. ადგენს საშტატო ერთეულის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან  პროფესიული განათლების 

მასწავლებლად მიღების მსურველის  მონაცემების შესაბამისობას 

29. ახალ პერსონალს აცნობს კოლეჯის პოლიტიკას, ნორმატიულ დოკუმენტებს, რეგულაციებს, 

სამუშაო გარემოს და თანამშრომლებს; 
30. აცნობს პირს დირექტორის გადაწყვეტილებას დანიშვნაზე უარის შემთხვევაში და უბრუნებს 

დოკუმენტაციას; 

31. ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე; 

32. ბიბლიოთეკარის არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს მის მოვალეობას; 

33. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

 

 

 

 

3.8 ბუღალტერი 

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 უმაღლესი ან პროფესიული განათლება; 

 საბუღალტრო აღრიცხვის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

 

სამუშაო აღწერილობა 

 

1. განსაზღვრავს პროგრამის ღირებულებას; 

2. აწარმოებს საინვენტარო (სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების)  ელექტრონული 
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ჟურნალს; 

3. ახპორციელებს კოლეჯის საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის ბუღალტრულ აღრიცხვას; 

4. ახპორციელებს ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას; 

5. ახორციელბს კოლეჯის საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის დეკლარირებას მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად; 

6. შეიმუშავებს კოლეჯის სასწავლო წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის პროექტს;  

7. ამზადებს კოლეჯის სასწავლო წლის ბიუჯეტის შესრუელების ანგარიშს; 

8. აწარმოებს პერსონალის სახელფასო დარიცხვას; 

9. აწარმოებს პერსონალის შრომის ანაზღაურებას უნაღდო ან ნაღდი ანგარიშსწორების წესით; 

10. აწარმოებს სახელფასო ანარიცხების დეკლარირებას; 

11. მონაწილეობს ძრითადი საშუალებების ჩამოწერის კომისიის მუშაობაში; 

12. ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე; 

13. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

 

 

 

3.9 ბიბლიოთეკარი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 უმაღლესი ან პროფესიული განათლება; 

 საბიბლიოთეკო საქმისწარმოების ცოდნა; 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნა (საოფისე პროგრამები). 

 

სამუშაო აღწერილობა 

 

1. ხელმძღვანელობს და მართავს ბიბლიოთეკის საქმიანობას; 

2. საბიბლიოთეკო წესით ამუშავებს მატერიალურ და ელექტრონულ რესურსს; 

3. აწარმოებს საბიბლიოთეკო რესურსის აღრიცხვის (საინვენტარო) ჟურნალს; 

4. აწარმოებს ელექტრონულ თემატურ კატალოგს; 

5. აწარმოებს ბიბლიოთეკის საწევრო ბარათებს; 

6. აკონტროლებს ბიბლიოთეკიდან გასული რესურსის ვადებს და პირობების სესრულებას; 

7. აკონტოლებს ბიბლიოთეკის ტერიტორიაზე რესურსის გამოყენების ვადებს და პირობებს; 

8. აკონტროლებს ბიბლიოთეკაში წესრიგის დაცვას; 

9. დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად გამოავლენს ჩამოსაწერ საბიბლიოთეკო რესურსს; 

10. მოიწვევს ამ დებულებით დადგენილი პროცედურის შესაბამისად საბიბლიოთეკო რესურსის  

ჩამოწერის კომისიას; 

11. მონაწილეობს საბიბლიოთეკო რესურსის  ჩამოწერის კომისიის მუშაობაში; 

12. ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე; 

13. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 
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3.10 კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 უმაღლესი ან პროფესიული განათლება; 

 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობის სულ მცირე 3 წლიანი 

გამოცდილება; 

 პროფორიენტაციის სფეროში მუშაობის სულ მცირე ერთწლიანი გამოცდილება; 

 საკომუნიკაციო-საინფორმაციო საშუალებების  ცოდნა მომხმარებლის დონეზე;   

 საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნა (საოფისე პროგრამები). 

 

სამუშაო აღწერილობა 

 

1. იკვლევს კოლეჯის კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლს; 

2. საგანამნათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვით დაინტერესებული პირებს კონსულტაციას უწევს 

პროფორიენტაციასა  და შემდგომი კარიერული შესაძლებლობების შესახებ; 

3. პროგრამის გაუქმების შემთხვევაში უზრუნველყოფს პროფესიული სტუდენტის 

ინფორმირებას დამდგარი ან მოსალოდნელი ცვლილების შესახებ და იმ შეთავაზებების 

შესახებ, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება მისი სწავლის უწყვეტობა; 

4. უზრუნველყოფს კოლეჯის სტუდენტებისათვის და მსმენელებისათვის პროფესიული 

ორიენტაციის, დასაქმების ფორუმებისა და სხვა საინფორმაციო ღონისძიებების განხორციელებას; 

5. აწვდის ინფორმაციას სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს სხვადასხვა პროფესიისთვის 

საჭირო ადამიანური რესურსებისა  საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესდახებ; 

6. უზრუნველყოფს კოლეჯსა და დამსაქმებელ ორგანიზაციას შორის კომუნიკაციას; 

7. უზრუნველყოფს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების კომუნიკაციას პოტენციურ 

დამსაქმებელთან; 

8. ატარებს საინფორმაციო შეხვედრებს სტუდენტებსა და მსმენელებთან კარიერული 

განვითარების შესაძლებლობების შესახებ; 

9. ატარებს ცრუ განგაშს; 

10. ამზადებს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშს; 

11. ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე; 

12. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს მის 

მოვალეობას; 

13. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

 

 

 

3.11 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 პროფესიული კვალიფიკაცია- უნარები და ტექნიკური ჩვევები, რომლებიც დასტურდება შესაბამისი 

აკრედიტებული პროგრამის გავლის დამადასტურებელი მოწმობით. 

 

სამუშაო აღწერილობა 
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1. შეიმუშავებს  კოლეჯის შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკას; 

2. კოლეჯის პერსონალისათვის ატარებს უსაფრთხოების სწავლებას; 

3. კოლეჯის სტუდენტებისათვის ატარებს უსაფრთხოების სწავლებას; 

4. უზრუნველყოფს სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების 

შემთხვევების რეგისტრაციას, მოკვლევას და ანგარიშგებას; 

5. რეგულარულად უზრუნველყოფს ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომარეობის 

შემოწმებას, დაცვის საშუალებების მოვლას, მათ სწორად გამოყენებაზე კონტროლს; 

6. ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე; 

7. დაცვის თანამშრომლის არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს მის მოვალეობას; 

8. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

 

 

3.12 პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

 უმაღლესი განათლება, ან პროფესიული განათლება, ან სულ მცირე ორწლიანი სამუშაო 

გამოცდილება, ან მასწავლებლად მუშაობის სულ მცირე ერთწლიანი გამოცდილება; 

 

სამუშაო აღწერილობა 

 

1. მონაწილეობს საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების/ცვლილების შეტანის პროცესში; 

2. წარუდგენს დირექტორს წერილობით დასაბუთებულ ინიციატივას საგანმანათლებლო პროგრამაში 

ცვლილების  შესახებ; 

3. მონაწილეობს სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში/ცვლილების შეტანის პროცესში; 

4. მონაწილეობს ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში/ცვლილების შეტანის პროცესში; 

5. განახორციელებს სწავლებას საგანმანათლებლო პროგრამაზე; 

6. შიმუშავებს კალენდარულ გეგმას; 

7. აწარმოებს  სტუდენტის/მსმენელის სწავლის შედეგების შეფასებას; 

8. აწარმოებს  სტუდენტის/მსმენელის სწავლის შედეგების დამატებით შეფასებას; 

9. უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის შეფასების შედეგის გაცნობას პირადი ინფორმაციის 

დაცვით; 

10. შეიმუშავებს სტუდენტის/მსმენელის სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტს; 

11. მონაწილეობს სტუდენტის/მსმენელის სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის 

ვერიფიკაციის პროცესში; 

12. აწარმოებს სტუდენტის/მსმენელის შეფასების უწყისს; 

13. სტუდენტს/მსმენელს ინფორმაციას აწვდის მოდულის ფარგლებში მოქმედი შეფასების მეთოდების 

და შეფასებასთან დაკავშირებული რეგულაციების შესახებ; 

14. აწვდის ინფორმაციას სტუდენტებს სასწავლო კურსის/მოდულის შესახებ,  სწავლის შედეგების, 

შეფასების წესებისა და სისტემის შესახებ, აცნობს შეფასების მიმართულებებს; 

15. მონაწილეობს პროგრამის/მოდულების ადაპტირების პროცესში; 

16. ახდენს მოდულების მოდიფიცირებას/აკომოდირებას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 

შემუშავების პროცესში; 
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17. მონაწილეობს  სტუდენტის სწავლის შედეგების სააპელაციო კომისიის მუშაობაში; 

18. ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე; 

19. პროფესიული განათლების მასწავლებლის არყოფნის შემთხვევაში ასრუელბს მის მოვალეობას; 

20. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

 

 

 

3.13 პროგრამის ხელმძღვანელი 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

 უმაღლესი განათლება, ან პროფესიული განათლება, ან მასწავლებლად მუშაობის სულ მცირე 

ორწლიანი გამოცდილება; 

 

სამუშაო აღწერილობა 

 

1. მონაწილეობს საგანმანათლებლო პროგრამის ცვლილების შეტანის პროცესში; 

2. მიმართავს პასუხისმგებელ პირს პროგრამის სასწავლო კურსებით/მოდულებით  განსაზღვრული 

სასწავლო მასალით უზრუნველყოფის მოთხოვნით; 

3. იღებს პროგრამის სასწავლო კურსებით/მოდულებით  განსაზღვრული სასწავლო მასალას 

პასუხისმგებელი პირისაგან მიღება-ჩაბარების აქტით; 

4. პასუხისმგებელია სასწავლო მასალის შენახვაზე; 

5. გადასცემს მასწავლებელს სასწავლო კურსებით/მოდულებით  განსაზღვრული სასწავლო მასალას, 

რასაც აფორმებს მიღება-ჩაბარების აქტით; 

6. პროგრამის  დასრულების შემდეგ მიღება-ჩაბარების აქტით გადასცემს პასუხისმგებელ პირს 

გაუხარჯავ მასალას ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 

7. აწარმოებს სტუდენტის პორტფოლიოს; 

8. განათავსებს შეფასების მტკიცებულებას სტუდენტის პორტფოლიოში; 

9. მონაწილეობს მტკიცებულებების განადგურების კომისიის მუშაობაში; 

10. აკონტროლებს  სტუდენტის შეფასების უწყისების წარმოების პროცესს; 

11. ახდენს მოდულების მოდიფიცირებას/აკომოდირებას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 

შემუშავების პროცესში; 

12. მონაწილეობს კრედიტების აღიარების/ჩათვლის კომისიის მუშაობაში; 

13. მონაწილეობს საკვალიფიკაციო კომისიის მუშაობაში; 

14. კონსულტაციას უწევს სტუდენტს შემდეგ საკითხებზე: განმეორებით გამოცდაზე/შეფასებაზე  

გასვლის პირობები;  სასწავლო კურსის/მოდულის  ხელმეორედ გავლის ვალდებულება; 

გაცდენილი მეცადინეობის აღდგენის განრიგი;  შეფასების გასაჩივრების უფლება და წესი. 

15. ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე; 

16. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

 

3.14 პრაქტიკის ხელმძღვანელი 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
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 უმაღლესი განათლება, ან პროფესიული გნათლება, ან სამუშაო გამოცდილება. 

 

 

სამუშაო აღწერილობა 

 

1. სტუდენტების აღრიცხვის წარმოება; 

2. სტუდენტების ხელშეწყობა ორგანიზაციის სხვადასხვა განყოფილებესა თუ დანაყოფებში 

როტაციის დროს; 

3. სტუდენტების საჭიროებების იდენტიფიცირება და მოგვარება ან კოლეჯისთვის შეტყობინება; 

4. სტუდენტების დასწრების ან სწავლის შედეგების ათვისების საკითხებთან დაკავშირებით 

პროგრამის ხელმძღვანელთან კომუნიკაცია; 

5. მოდულის/მოდულის სწავლის შედეგების განმახორციელებელ პირებთან კომუნიკაცია სწავლების 

და შეფასების საკითხებთან დაკავშირებით; 

6. სტუდენტების შეფასების მტკიცებულებების მოგროვება და პროგრამის ხელმძღვანელისათვის 

გადაცემა; 

7. პარტნიორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობასთან ხელშეკრულების პირობების შესრულებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე თანამშრომლობა; 

8. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

 

 

3.15 IT სპეციალისტი 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

 სრული ზოგადი განათლება, ან პროფესიული გნათლება,   

 რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა საკომუნიკაციო დონეზე; 

  საკომუნიკაციო-საინფორმაციო საშუალებების ცოდნა მომხმარებლის დონეზე; 

  საოფისე და  საძიებო  პროგრამების ცოდნა;   

 

სამუშაო აღწერილობა 

1. მართავს კოლეჯის ვებგვერდს; 

2. მართავს კოლეჯის ფეისბუქგვერდს; 

3. უზრუნველყოფს ვებგვერდზე სიახლეების განთავსებას; 

4. უზრუნველყოფს ფეისბუქგვერდზე სიახლეების განთავსებას; 

5. მართავს ვებგვერდზე განთავსებულ ელექტრონულ კატალოგს; 

6. უზრუნველყოფს კოლეჯის საინფორმაციო ტექნიკური საშუალებების გამართულად 

მუშაობას; 

7. IT სპეციალისტის არყოფნის შემთხვევასი ასრუელბს მის მოვალეობას; 

8. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

 

 

 

3.16 დაცვის  თანამშრომელი 

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
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 სკოლის საბაზო საფეხურის განათლება, ან პროფესიული გნათლება,  

  

სამუშაო აღწერილობა 

 

1. უზრუნველყოფს გადაადგილების უნარშეზრუდული  პროფესიული სტუდენტების, 

მსმენელების ან  სტუმრების შენობაში თავისუფალ გადაადგილებას; 

2. უზრუნველყოფს კოლეჯის ტერიტორიაზე წესრიგის დაცვას; 

3. უზრუნველყოფს სამუშაო დროის განმავლობაში კოლეჯში მატერიალური ფასეულობების 

დაცვას; 

4. საგანგებო ვითარების დროს უკავშირდება შესაბამის უწყებებს (სასწრაფო, სახანძრო, პატრული 

და ა.შ.). 

5. შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს მის მოვალეობას; 

6. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

 

 

 

 

 

3.17 დამლაგებელი 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

 სკოლის საბაზო საფეხურის განათლება, ან პროფესიული გნათლება,  

  

სამუშაო აღწერილობა 

1. უზრუნველყოფს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას; 

2. უზრუნველყოფს კოლეჯის ტერიტორიაზე სასწავლო ფართის დასუფთავებას; 

3. უზრუნველყოფს კოლეჯის ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული ფართის დასუფთავებას; 

4. უზრუნველყოფს კოლეჯის ტერიტორიაზე სანჰიგიენური წერტილების დასუფთავებას; 

5. უზრუნველყოფს დეზინფექციის ჩატარებას საჭიროების შემთხვევაში; 

6. იცავს საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ შრომის უსაფრთხოების წესებს; 

 

 

მუხლი 4. ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის დანიშვნის წესი 

 

1. ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის სამსახურში მიღება წარმოებს საქართველოს 

შრომის კოდექსისა და წინამდებარე შინაგანაწესის შესაბამისად; 

2. ადმინისტრაციულ და დამხმარე პერსონალს სამსახურში იღებს და ათავისუფლებს კოლეჯის 

დირექტორი; 

3. პერსონალის სამსახურში მიღება ფორმდება დირექტორის ბრძანებით ან ხელშეკრულებით. 

პირის დანიშვნის საფუძველია მისი განცხადება და საშტატო ერთეულის საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებთან  მისი შესაბამისობა; 
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4. პირის საშტატო ერთეულის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან  მის შესაბამისობას ადგენს 

უფლებამოსილი პირი - კოლეჯის საქმისმწარმოებელი HR; 

5. ადმინისტრაციული/დამხმარე პერსონალის პოზიციის  დაკავებისათვის პირმა უნდა 

წარმოადგინოს: 

 განცხადება დირექტორის სახელზე; 

 პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 

 ერთი ფოტოსურათი  3*4; 

 კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი/ები (საჭიროების შემთხვევაში); 

 სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში); 

 CV; 

 სხვა დამატებითი დოკუმენტი  (საჭიროების შემთხვევაში) რაც დაადასტურებს პირის 

შესაბამისობას  საკვლიფიკაციო  მოთხოვნებთან; 

6. სასურველ პოზიციაზე დანიშვნის მიზნით პირი განცხადებით და თანდართული 

დოკუმენტაციით  მიმართავს კოლეჯის დირექტორს; 

7. განცხადება რეგისტრირდება შემოსული კორესპოდენციის ჟურნალში;  

8. საქმისმწარმოებელი HR დაადგენს პირის შესაბამისობას საშტატო ერთეულის 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან; 

9. საქმისმწარმოებელი HR უფლებამოსილია მოითხოვოს პირისგან დამატებითი დოკუმენტაცია 

და გაიაროს მასთან გასაუბრება; 

10. საქმისმწარმოებელი HR განცხადების შემოსვლიდან არაუგვიანეს ხუთი დღისა, წარუდგენს 

დირექტორს შემოსულ განცხადებას და თანდართულ დოკუმენტაციას განხილვისათვის;  

11. დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება პირის საშტატო ერთეულზე 

დანიშვნის ან დანიშვნაზე უარის შესახებ; 

12. დირექტორის მიერ პირის საშტატო ერთეულზე დანიშვნაზე უარის საფუძველი შეიძლება 

იყოს: 

 პირის შეუსაბამობა საშტატო ერთეულის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან; 

 საშტატო ერთეულზე ვაკანტური ადგილის არარსებობა; 

 გამოსაცდელი ვადის ამოწურვა; 

 სხვა გადაწყვეტილება, რაც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას; 

13. დირექტორი უფლებამოსილია პირი სამუშაოდ მიიღოს გამოსაცდელი ვადით, შრომის 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

14. დირექტორის გადაწყვეტილება პირის საშტატო ერთეულზე დანიშვნის ან გამოსაცდელი 

ვადით დანიშვნის შესახებ აისახება შესაბამის ბრძანებაში ან ფორმდება 

შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულება; 

15. პირის საშტატო ერთეულზე დანიშვნის (ან ხელშეკრულების გაფორმების) შემდეგ, 

საქმისმწარმოებელი HR ვალდებულია: 

 გააცნოს საშტატო ერთეულის სამუშაო აღწერილობა; 

 გააცნოს კოლეჯის შინაგანაწესი; 

 გააცნოს კოლეჯის დებულება; 

 გააცნოს კოლეჯის მისია და ღირებულებები; 
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 გააცნოს კოლეჯის პერსონალი; 

 წარუდგინოს კოლეჯის პერსონალს პირი; 

 გააცნოს კოლეჯის ინფრასტრუქტურა; 

 დააკვალიანოს და დაეხმაროს სამუშაო გარემოს გაცნობაში; 

16. დირექტორის მიერ მიღებული უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, 

საქმისმწარმოებელი HR ვალდებულია: 

 აცნობოს პირს დირექტორის გადაწყვეტილება განცხადების მიღებიდან არაუგვიანეს 

თხუთმეტი დღისა; 

 დაუბრუნოს პირს წარმოდგენილი დოკუმენტაცია; 

 

 

მუხლი.5 პროგრამის განამახორციელებელი პერსონალის დანიშვნის წესი 

 

1. პროფესიული განათლების მასწავლებლად პრაქტიკის ხელმძღვანელად  პირის სამსახურში 

მიღება წარმოებს საქართველოს შრომის კოდექსისა და წინამდებარე შინაგანაწესის 

შესაბამისად; 

2. პროფესიული განათლების მასწავლებლად პირს სამსახურში იღებს და ათავისუფლებს 

კოლეჯის დირექტორი; 

3. პროფესიული განათლების მასწავლებლის პოზიციაზე პირის დანიშვნის საფუძველია მისი 

პირადი განცხადება და პროფესიული პროგრამის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან  მისი 

შესაბამისობა; 

4. პროფესიული პროგრამის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან  პირის  შესაბამისობას ადგენს 

უფლებამოსილი პირი - კოლეჯის საქმისმწარმოებელი HR; 

5. პროფესიული მასწავლებლის პოზიციის  დაკავებისათვის პირმა უნდა წარმოადგინოს: 

 განცხადება დირექტორის სახელზე სასურველი პროფერსიული პროგრამისა და 

სასწავლო კურსის/მოდულის მითითებით; 

 პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 

 ერთი ფოტოსურათი  3*4; 

 CV; 

 კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი/ები (არსებობის შემთხვევაში); 

 სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის 

შემთხვევაში); 

 სხვა დამატებითი დოკუმენტი,  რაც დაადასტურებს პირის შესაბამისობას  

საკვლიფიკაციო  მოთხოვნებთან (საჭიროების შემთხვევაში); 

 კანონმდებლობით ან პროფესიული პროგრამით გათვალისწინებული სხვა 

დოკუმენტები (საჭიროების შემთხვევაში). 

6. პროფესიული განათლების  მასწავლებლად მიღების მიზნით პირი განცხადებით და 

თანდართული დოკუმენტაციით  მიმართავს კოლეჯის დირექტორს; 

7. განცხადება რეგისტრირდება შემოსული კორესპოდენციის ჟურნალში; 

17. საქმისმწარმოებელი HR დაადგენს პირის შესაბამისობას საშტატო ერთეულის 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან; 
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18. საქმისმწარმოებელი HR უფლებამოსილია მოითხოვოს პირისგან დამატებითი დოკუმენტაცია 

და გაიაროს მასთან გასაუბრება; 

19. საქმისმწარმოებელი HR განცხადების შემოსვლიდან არაუგვიანეს ხუთი დღისა, წარუდგენს 

დირექტორს შემოსულ განცხადებას და თანდართულ დოკუმენტაციას განხილვისათვის;  

20. დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება პირის პროფესიული განათლების 

მასწავლებლად დანიშვნის ან დანიშვნაზე უარის შესახებ; 

21. დირექტორის მიერ პირის საშტატო ერთეულზე დანიშვნაზე უარის საფუძველი შეიძლება 

იყოს: 

 პირის შეუსაბამობა საშტატო ერთეულის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან; 

 საშტატო ერთეულზე ვაკანტური ადგილის არარსებობა; 

 გამოსაცდელი ვადის ამოწურვა; 

 სხვა გადაწყვეტილება, რაც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას; 

22. დირექტორი უფლებამოსილია პირი სამუშაოდ მიიღოს გამოსაცდელი ვადით, შრომის 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

23. დირექტორის გადაწყვეტილება პირის საშტატო ერთეულზე დანიშვნის ან გამოსაცდელი 

ვადით დანიშვნის შესახებ აისახება შესაბამის ბრძანებაში ან ფორმდება 

შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულება; 

24. პირის საშტატო ერთეულზე დანიშვნის (ან ხელშეკრულების გაფორმების) შემდეგ, 

საქმისმწარმოებელი HR ვალდებულია: 

 გააცნოს პროფესიული განათლების მასწავლებლის სამუშაო აღწერილობა; 

 გააცნოს კოლეჯის შინაგანაწესი; 

 გააცნოს კოლეჯის დებულება; 

 გააცნოს კოლეჯის მისია და ღირებულებები; 

 გააცნოს კოლეჯის პერსონალი; 

 წარუდგინოს კოლეჯის პერსონალს პირი; 

 გააცნოს კოლეჯის ინფრასტრუქტურა; 

 დააკვალიანოს და დაეხმაროს სამუშაო გარემოს გაცნობაში; 

25. დირექტორის მიერ მიღებული უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, 

საქმისმწარმოებელი HR ვალდებულია: 

 აცნობოს პირს დირექტორის გადაწყვეტილება განცხადების მიღებიდან არაუგვიანეს 

თხუთმეტი დღისა; 

 დაუბრუნოს პირს წარმოდგენილი დოკუმენტაცია; 

 

 

მუხლი.6 პერსონალის სამუშაო დატვირთვა 

 

1. სამუშაო დრო წარმოადგენს კალენდარული დროის ნაწილს, რომლის განმავლობაშიც 

დასაქმებული ვალდებულია განახორციელოს მასზე დაკისრებული სამსახურებრივი 

მოვალეობები; 
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2. კოლეჯში დაწესებულია ექვსდღიანი სამუშაო კვირა, დასვენების დღეა კვირადღე; 

3. სამუშაო დღე იწყება 9.30 საათზე და სრულდება 17.30 საათზე; 

4. შაბათს სამუშაო დღე იწყება 9,30 საათზე და სრულდება 14,00 საათზე. 

5. სამუშაო დღის განმავლობაში შესვენება განისაზღვრება ერთი საათით, სამუშაო პროცესის 

შეფერხების თავიდან ასაცილებლად, პერსონალი კუთვნილი შესვენებით სარგებლობს  

დირექტორთან  შეთანხმებული გრაფიკით; 

6. დასაქმებულს  უფლება  აქვს დაისვენოს დასვენების დღეებში და საქართველოს შრომის 

კოდექსით დადგენილ უქმე დღეებში; 

7. დამსაქმებელს უფლება აქვს, განსაკუთრებულ შემთხვევაში, ერთჯერადად დაადგინოს 

საქართველოს შრომის კოდექსისგან განსხავებული უქმე დღე, რომელიც ფორმდება კოლეჯის 

დირექტორის ბრძანებით; 

8. დასვენებისა და უქმე დღეებში, აგრეთვე სამუშაო დროის შემდგომ სამუშაო ადგილზე მუშაობა 

შესაძლებელია: 

ა)კოლეჯის დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებით, საქართველოს კანონმდებლობით 

მკაცრად განსაზღვრულ გამონაკლის შემთხვევებში და დადგენილი თავისებურებების 

შესაბამისად, სათანადო კომპენსაციით ფულადი ან/და სამაგიერო დასვენების დღის სახით; 

ბ) საკუთარი ინიციატივით, კოლეჯის დირექტორის სიტყვიერი თანხმობის საფუძველზე. 

9. არასამუშაო დროს საკუთარი ინიციატივით, დირექტორის დავალების გარეშე სამუშაოს 

შესრულებისას დასაქმებულს კომპენსაცია ან სხვაგვარი ანაზღაურება არ მიეცემა. ამასთან 

აღნიშნული გარემოება არ აბრკოლებს ამ დასაქმებულის მიმართ წახალისების ზომების 

გამოყენებას; 

10. საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილ უქმე დღეებში დასაქმებულის მიერ სამუშაოს 

შესრულება ითვლება ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ და მისი პირობები განისაზღვრება მოქმედი 

კანონმდებლობით; 

11. დასაქმებული, რომელიც ამ შინაგანაწესით დადგენილი პირობების დაცვით არასამუშაო 

დროს იმყოფება სამუშაო ადგილზე (დასვენების, ან უქმე დღეებში, სამუშაო დროის შემდეგ) 

და ახორციელებს მისთვის მინიჭებულ უფლება-მოვალეობებს, ვალდებულია: 

ა) დაიცვას შრომის უსაფრთხოება; 

ბ) გაუფრთხილდეს კოლეჯის ქონებას. 

12. კოლეჯის პერსონალისათვის, რომელიც მოვალეობას ასრულებს მომსახურების 

ხელშეკრულების საფუძველზე, სამუშაო დატვირთვა  რეგულირდება მასთან გაფორმებული 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოვალეობების შესაბამისად; 

 

 

მუხლი.7 სამართლებრივი ურთიერთობა  დამკვეთსა და შემსრულებელს  შორის მოსახურების 

ხელშეკრუელების საფუძველზე  

 

1. კოლეჯის პერსონალთან, რომელიც მოვალეობას ასრულებს მომსახურების ხელშეკრულების 

საფუძველზე სამართლებრივი ურთიერთობა რეგულირდება მასთან გაფორმებული 

ხელშეკრულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით; 

2. სამუშაო აღწერილობა, დაკისრებული მვალეობები, დამკვეთისა და შემსრულებლის 

უფლება-მოვალეობები, შრომის ანაზღაურება, სამუშაო დატვირთვა, სამუშაო პერიოდი და სხვა 
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მნიშვნელოვანი პირობები განისაზღვრება ინდივიდუალურად დამკვეთსა და შემსრულებელს 

შორის შემდგარი შეთანხმების საფუძველზე. 

 

მუხლი.8 სამართლებრივი  ურთიერთობა  დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის 

დირექტორის ბრძანების  საფუძველზე პირის დანიშვნის დროს 

 

1. დასაქმებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით - წელიწადში სულ 

მცირე 24 სამუშაო დღით; 

2. დასაქმებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე შვებულებით - წელიწადში 

სულ მცირე 15 კალენდარული დღით; 

3. თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, მხარეთა შეთანხმების 

საფუძველზე, დამსაქმებელი უფლებამოსილია დაადგინოს დასაქმებულთათვის წლის 

განმავლობაში ანაზღაურებად შვებულებათა მიცემის რიგითობა; 

4. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულს 

აუნაზღაუროს გამოუყენებელი შვებულება შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობის 

პროპორციულად; 

5. დასაქმებულს ანაზღაურებადი შვებულების მოთხოვნის უფლება წარმოეშობა მუშაობის 

თერთმეტი თვის გასვლის შემდეგ. დასაქმებულს მხარეთა შეთანხმებით შვებულება შეიძლება 

მიეცეს აღნიშნული ვადის გასვლამდეც; 

6. შვებულება ფორმდება დასაქმებულის მიერ წარდგენილი განცხადების/სიტყვიერი 

განცხადების საფუძველზე, კოლეჯის დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებით; 

7. დასაქმებულს მუშაობის თერთმეტი თვის შემდეგ  შვებულება შეიძლება მიეცეს სამუშაო 

წლის ნებისმიერ დროს; 

8. მხარეთა შეთანხმებით შეიძლება შვებულების ნაწილ-ნაწილ გამოყენება; 

9. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ანაზღაურებას ექვემდებარება 

ანაზღაურებადი შვებულება განურჩევლად იმისა, ერთდროულად იყო გამოყენებული თუ 

ნაწილ-ნაწილ; 

10. ანაზღაურებად შვებულებაში არ ითვლება დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდი, 

შვებულება ორსულობისა და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება ახალშობილის შვილად 

აყვანის გამო და დამატებითი უხელფასო შვებულება; 

11. შესაძლებელია, დასაქმებულის შვებულება შეწყვეტილი იქნეს იმ ვადაზე ადრე, ვიდრე ეს 

გათვალისწინებული იყო შვებულების თაობაზე დირექტორის ბრძანებით. შვებულების 

ვადაზე ადრე შეწყვეტის ინიციატორი შესაძლებელია იყოს როგორც დამსაქმებელი, ასევე - 

დასაქმებული; 

12. ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებისას დასაქმებული ვალდებულია 2 კვირით ადრე 

გააფრთხილოს დამსაქმებელი შვებულების აღების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

გაფრთხილება შეუძლებელია გადაუდებელი სამედიცინო ან ოჯახური პირობების გამო; 

13. განსაკუთრებული გარემოებების არსებობისას, დამსაქმებელი უფლებამოსილია გამოიძახოს 

დასაქმებული კუთვნილი შვებულებიდან. მხარეთა შეთანხმებით, დასაქმებულის 

შვებულებიდან გამოძახება ანაზღაურდება ან მას მიეცემა სანაცვლო დასვენების დღეები; 

14. შვებულების შეწყვეტა ფორმდება კოლეჯის დირექტორის მიერ გამოცემული სამართლებრივი 

აქტით; 

15. დასაქმებულის თანხმობით დასაშვებია შვებულების გადატანა მომდევნო წლისთვის, 
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რომელიც ფორმდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით; 

16. აკრძალულია ანაზღაურებადი შვებულების გადატანა ზედიზედ 2 (ორი) წლის განმავლობაში; 

17. დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობის, მშობიარობისა და 

ბავშვის მოვლის გამო შვებულება 730 კალენდარული დღის ოდენობით; 

18. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებიდან ანაზღაურებადია 183 

კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთვევაში - 200 

კალენდარული დღე; 

19. ამ მუხლის მე-15 პუნქტით გათვალისწინებული შვებულება დასაქმებულს თავისი 

შეხედულებისამებრ შეუძლია გადაანაწილოს ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ 

პერიოდებზე; 

20. დასაქმებულს, რომელმაც იშვილა ერთ წლამდე ასაკის ბავშვი, თავისი მოთხოვნის 

საფუძველზე ეძლევა ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულება ბავშვის დაბადებიდან 

550 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შვებულებიდან ანაზღაურებადია 90 კალენდარული 

დღე; 

21. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულება და ახალშობილის შვილად 

აყვანის გამო შვებულება ანაზღაურდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

22. ამ მუხლით დადგენილ ნორმებსა და დასაქმებულთან გაფორმებული ხელშეკრულებით 

დადგენილ ნორმებს შორის კოლიზიის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება 

დასაქმებულთან გაფორმებული ხელშეკრულებით დადგენილ ნორმებს შვებულების მიცემის 

წესის ნაწილში; 

23. მივლინება არის დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის ადგილის დროებით შეცვლა, სამუშაოს 

ინტერესებიდან გამომდინარე; 

24. დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის მივლინებაში გაგზავნა არ მიიჩნევა შრომითი 

ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად, თუ მივლინების პერიოდი არ აღემატება 

წელიწადში 45 კალენდარულ დღეს. მივლინება, საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით ფორმდება კოლეჯის დირექტორის სამართლებრივი აქტით, რომელსაც 

დაინტერესებულ პირს/პირებს აცნობებს საქმისწარმოების სამსახური; 

25. დამსაქმებელი ვალდებულია სრულად აუნაზღაუროს დასაქმებულს მივლინებასთან 

დაკავშირებული ხარჯები. მივლინების ფინანსური უზრუნველყოფის შეუფერხებლად 

განხორციელების მიზნით, მივლინების შესახებ კოლეჯის დირექტორის ბრძანება უნდა 

გადაეცეს ბუღალტერს; 

26. დასაქმებული ვალდებულია მივლინებიდან დაბრუნების შემდეგ არაუგვიანეს 5 სამუშაო 

დღის ვადაში ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, 

ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 

 

 

 

მუხლი 9. პერსონალის  შრომის ანაზღაურება 

 

1. შრომის ანაზღაურების ფორმა და ოდენობა განისაზღვრება შრომითი ხელშეკრულე-

ბით/მომსახურების ხელშეკრულებით, კოლეჯის დირექტორის მიერ გამოცემული 

სამართლებრივი აქტით ან/და საშტატო განრიგით; 

2. შრომითი ურთიერთობის მქონე პერსონალის სახელფასო დარიცხვა ხორციელდება 

დირექტორის მიერ ბრძანებით დამტკიცებული საშტატო ერთეულების სახელფასო 

ანაზღაურების საფუძველზე  ყოველი თვის ბოლო 7 დღის ფარგლებში; 
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3. მომსახურების ხელშეკრუელების მქონე პერსონალის სახელფასო დარიცხვა ხორციელდება 

მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მომსახურების ხელშეკრულების პირობებისა და 

შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად; 

4. პერსონალის სახელფასო დარიცხვას აწარმოებს ბუღალტერი; 

5. პერსონალის სახელფასო დარიცხვა და გაცემა აღირიცხება სახელფასო აღრიცხვის უწყისში; 

6. პერსონალის გადახდის წყაროსთან დაბეგვრა ხორციელდება საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად; 

7. ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას აწარმოებს ბუღალტერი ან დირექტორის მოადგილე; 

8. შრომის ანაზღაურებას უნაღდო ან ნაღდი ანგარიშსწორების წესით აწარმოებს ბუღალტერი ან 

დირექტორის მოადგილე; 

9. სახელფასო ანარიცხების დეკლარირებას აწარმოებს ბუღალტერი მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად; 

10. კოლეჯი არ არის პასუხისმგებელი საბანკო სისტემებში წარმოქმნილი მიზეზებით შრომის 

ანაზღაურების გაცემის შეფერხებებზე და ამით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებაზე; 

11. დამსაქმებელს უფლება აქვს, დასაქმებულის შრომის ანაზღაურებიდან დაქვითოს ზედმეტად 

გაცემული თანხა; 

12. დამსაქმებელს უფლება აქვს, დასაქმებულის შრომის ანაზღაურებიდან დაქვითოს თანხა 

სახელმწიფო სტრუქტურებიდან ან სააღსრულებო ბიუროდან მიღებული ოფიციალური 

მოთხოვნის საფუძველზე;  

13. შრომითი ანაზღაურებიდან ერთჯერადად დაქვითვის საერთო ოდენობა არ უნდა 

აღემატებოდეს შრომის ანაზღაურების 50%; 

14. შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ისეთი საკითხები, რაც არ არის გაწერილი ამ 

შენაგანაწესში, რეგულირდება დირექტორის ინდივიდუალური ბრძანებით; 

 

 

 

მუხლი 10. პერსონალის პროფესიული განვითარება 

 
1. ხარისხის მართვის სამსახური უზრუნველყოფს კოლეჯის ადამიანური რესურსის მუდმივ 

განვითარებას. ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი სამოქმედო გეგმის მიხედვით 

გაწერილ ვადაში ორგანიზებას უწევს ამ გეგმით გაწერილ ღონისძიებებს, რისთვისაც:  

 არჩევს შეხვედრების ფორმატს;  

 არჩევს შეხვედრების  ადგილს;   

 სამოქმედო გეგმის შესრულების ანალიზის საფუძველზე არჩევს  შეხვედრების შინაარს; 

 შეარჩევს და ათანხმებს მონაწილეებთან  შეხვედრის თარიღს; 

 შეარჩევს  ტრენერს; 

 გადასცემს ამ ინფორმაციას ხარისხის მართვის სპეციალისტს დაინტერესებული პირებისათვის 

გასაცნობად.  

2. ხარისხის მართვის სპეციალისტი/ები 3 დღის ვადაში აცნობს წარმოდგენილ ინფორმაციას. 

დაინტერესებულ მხარეებს. ხარისხის მართვის სპეციალისტი : 

 კოორდიანაციას უწევს შეხვედრის ორგანიზებას; 

 უზრუნველყოფს მონაწილეებს საჭირო რესურსით და მასალით;  

 აღრიცხავს მონაწილეების დასწრებას; 
 

პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნით ჩატარებული ღონისძიებები (ტრენინგი, სამუშაო 
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შეხვედრა, კონფერენცია, აღირიცხება ,,ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრების“  ჟურნალში. 
 

მუხლი 11. შრომითი ურთიერთობის შეჩერება 
 

1. შრომითი ურთიერთობის შეჩერება არის შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული სამუშაოს დროებით შეუსრულებლობა, რომელიც არ იწვევს შრომითი 

ურთიერთობის შეწყვეტას; 

2. შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძველია: 

ა) გაფიცვა; 

ბ) აქტიური ან/და პასიური საარჩევნო უფლების განხორციელება; 

გ)საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 

საგამოძიებო, პროკურატურის ან სასამართლო ორგანოებში გამოცხადება; 

დ) სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა; 

ე) სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევა; 

ვ) შვებულება ორსულობის, მშბიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება 

ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის 

გამო; 

ზ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის თავშესაფარში ან/და კრიზისულ ცენტრში 

მოთავსება, რომლის დროსაც შეუძლებელი ხდება მის მიერ სამსახურებრივ 

მოვალეობათა შესრულება, მაგრამ არა უმეტეს 30 კალენდარული დღისა წელიწადში; 

თ) დროებითი შრომისუუნარობა, თუ მისი ვადა არ აღემატება ზედიზედ 40 

კალენდარულ დღეს, ან ექვსი თვის განმავლობაში საერთო ვადა არ აღემატება 60 

კალენდარულ დღეს; 

ი) კვალიფიკაციის ამაღლება, პროფესიული გადამზადება ან სწავლა, რომლის 

ხანგრძლივობაც წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 30 კალენდარულ დღეს; 

კ) ანაზღაურების გარეშე შვებულება; 

ლ) ანაზღაურებადი შვებულება. 

3. დასაქმებულის მიერ ამ მუხლის 2 პუნქტით (გარდა „ბ“ ქვეპუნქტისა) გათვალისწინებული 

საფუძვლით შრომითი ურთიერთობის შეჩერების მოთხოვნის შემთხვევაში დამსაქმებელი 

ვალდებულია შრომითი ურთიერთობა გონივრული ვადით შეაჩეროს. შრომითი 

ურთიერთობა შეჩერებულად ჩაითვლება მოთხოვნის წარდგენიდან შეჩერების შესამაბისი 

საფუძვლის აღმოფხვრამდე; 

4. შრომითი ურთიერთობის შეჩერების შემთხვევაში, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტის 

„ვ“  ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, დასაქმებულს არ მიეცემა შრომის 

ანაზღაურება, თუ საქართველოს კანონმდებლობით ან შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ 

არის განსაზღვრული; 

5. საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ  შემთხვევებში საგამოძიებო, 

პროკურატურის ან სასამართლო ორგანოში გამოცხადებასთან დაკავშირებული ხარჯები 

ანაზღაურდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით; 

6. დასაქმებული ვალდებულია შვებულებაში გასვლამდე ან სამსახურეობრივ მივლინებაში 

გამგზავრებამდე უზრუნველყოს მასთან არსებული სამსახურეობრივი ხასიათის 

დოკუმენტაციის გადაცემა დირექტორისათვის, ამ დოკუმენტების ელექტრონული ვერსიების 

ადგილსამყოფელის მითითებით. 

 

მუხლი 12. შრომითი ურთიერთობის  შეწყვეტის საფუძვლები 
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1. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლებია: 

ა)ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები, 

რომლებიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალების შემცირებას; 

ბ) მომსახურების ხელშეკრულების ვადის გასვლა; 

გ) ხელშეკრულებით/შინაგანაწესით  გათვალისწინებული სამუშაოს შეუსრულებლობა; 

დ)დასაქმებულის მიერ თანამდებობის/სამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილობითი 

განცხადების საფუძველზე დატოვება; 

ე)  დირექტორის მიერ სულ მცირე სამჯერ წერილობითი საყვედურის გამოცხადება; 

   ვ) დირექტორის მიერ სულ მცირე სამჯერ წერილობითი გაფრთხილება შრომითი 

ურთიერთობის შეწყვეტის შესაძლებლობის შესახებ; 

ზ)დასაქმებულის პროფესიული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა მის მიერ დაკავებულ 

თანამდებობასთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან; 

თ) დასაქმებულის მიერ შეცდომაში შემყვანი საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციის წარდგენა; 

ი) თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, ხანგრძლივი შრომისუუნარობა 

- თუკი შრომისუუნარობის ვადა აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს, ან 6 თვის 

განმავლობაში საერთო ვადა აღემატება 60 კალენდარულ დღეს, ამასთანავე დასაქმებულს 

გამოყენებული აქვს ამ შინაგანაწესით გათვალისწინებული შვებულება; 

კ) სასამართლო განაჩენის ან გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლა, რომელიც 

სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობას გამორიცხავს; 

ლ) სასამართლოს მიერ მიღებული და კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება 

გაფიცვის უკანონოდ ცნობის შესახებ; 

მ) დასაქმებულის გარდაცვალება; 

ნ) დამსაქმებლის ლიკვიდაციის წარმოების დაწყება ან ავტორიზაციის ვადის 

ამოწურვა/გაუქმება; 

ო) სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს ხელშეკრულების შეწყვეტას. 

 

 

მუხლი 13. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის პროცედურა 

 

1. დამსაქმებლის მხრიდან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის პროცედურების დაწყების 

საფუძველი არის ამ შინაგანაწესის  მე-11 მუხლის ა)გ)ე)ვ)ზ)თ) პუნქტებში მითითებული 

გარემოებების გამოვლენა, რაც დასტურდება მინიმუმ სამი პირის (კოლეჯის პერსონალი ან 

პროფეისული სტუდენტი ან პროფესიული მასწავლებელი) ხელმოწერით დამოწმებული 

ოქმით ან აქტით ან სამსახურეობრივი ბარათით; 

2. დამსაქმებლის მიერ ამ შინაგანაწესით გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლით შრომითი 

ურთიერთობის შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია არანაკლებ 15 კალენდარული 

დღით ადრე გააფრთხილოს დასაქმებული წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით. 

ამასთანავე, დასაქმებულს მიეცემა კომპენსაცია არანაკლებ ერთი თვის შრომის ანაზღაურების 

ოდენობით, შრომითი ურთიერთობის  შეწყვეტიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში; 

3. ამ შინაგანაწესით მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისიწნებული 

საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების დასაქმებულის ინიციატივით შეწყვეტისას 

დასაქმებული ვალდებულია არანაკლებ 30 კალენდარული დღით ადრე გააფრთხილოს 

დამსაქმებელი წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით; 

4. დასაქმებულს უფლება აქვს, შრომითი ხელშეკრულების შეწტყვეტის თაობაზე დამსაქმებლის 

შეტყობინების მიღებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში გაუგზავნოს მას წერილობითი 

შეტყობინება ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლის წერილობითი დასაბუთების 
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მოთხოვნის თაობაზე; 

5. დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულის მოთხოვნის წარდგენიდან 7 კალენდარული 

დღის ვადაში წერილობით დაასაბუთოს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი; 

6. დასაქმებულს უფლება აქვს, წერილობითი დასაბუთების მიღებიდან 30 კალენდარული დღის 

ვადაში სასამართლოში გაასაჩივროს დამსაქმებლის გადაწყვეტილება შრომითი 

ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ; 

7. დასაქმებული ვალდებულია შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის 

მიღებიდან ხუთი სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოს სამსახურთან დაკავშირებული და 

მისთვის მინდობილი დოკუმენტაციის (შესაბამისი ელექტრონული ვერსიების 

ადგილსამყოფელის მითითებით) და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის დირექტორისათვის 

გადაცემა მიღება ჩაბარების აქტით; 

8. თუ დამსაქმებელი დასაქმებულის მოთხოვნის წარდგენიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში 

წერილობით არ დაასაბუთებს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველს, დასაქმებულს 

უფლება აქვს, 30 კალენდარული დღის ვადაში სასამართლოში გაასაჩივროს დამსაქმებლის 

გადაწყვეტილება შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. ამ შემთხვევაში დავის 

ფაქტობრივი გარემოებების მტკიცების ტვირთი ეკისრება დამსაქმებელს; 

9. სასამართლოს მიერ დასაქმებულთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ 

დამსაქმებლის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შემთხვევაში, სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით, დამსაქმებელი ვალდებულია პირვანდელ სამუშაო ადგილზე აღადგინოს 

პირი, რომელსაც შეუწყდა შრომითი ხელშეკრულება, ან უზრუნველყოს ის ტოლფასი 

სამუშაოთი, ან გადაუხადოს მას კომპენსაცია სასამართლოს მიერ განსაზღვრული ოდენობით. 

 

 

 

მუხლი 14. დავა 

 

1. დავა არის შრომითი ურთიერთობის დროს წარმოშობილი უთანხმოება, რომლის გადაწყვეტაც 

შედის შრომითი ურთიერთობის მხარეთა კანონიერ ინტერესებში; 

2. დავა წარმოიშობა მხარის მიერ მეორე მხარისათვის გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინებით 

უთანხმოების შესახებ; 

3. შრომითი ურთიერთობის დროს დავის წარმოშობის საფუძველი შეიძლება იყოს: 

ა)საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ადამიანის უფლებებისა და 

თავისუფლებების დარღვევა; 

ბ) შრომითი ხელშეკრულების ან შრომის პირობების დარღვევა; 

გ) დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის შრომითი ურთიერთობის არსებით 

პირობებთან დაკავშირებული უთანხმოება. 

4. დავის განხილვა არ იწვევს შრომითი ურთიერთობის შეჩერებას; 

5. შრომითი ურთიერთობის დროს წარმოშობილი დავა უნდა გადაწყდეს დამსაქმებელსა და 

დასაქმებულს შორის შემათანხმებელი პროცედურებით, ან/და სასამართლოსათვის ან 

არბიტრაჟისათვის მიმართვით. 

 

 

 

 

მუხლი 15. დავის განხილვის პროცედურები 
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1. ინდივიდუალური დავა უნდა გადაწყდეს მხარეთა შორის შემათანხმებელი პროცედურებით, 

რაც გულისხმობს დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების 

გამართვას; 

2. მხარე მეორე მხარეს უგზავნის შემათანხმებელი პროცედურების დაწყების შესახებ 

წერილობით შეტყობინებას, რომელშიც ზუსტად უნდა იყოს განსაზღვრული დავის 

წარმოშობის საფუძველი და მხარის მოთხოვნები; 

3. მეორე მხარე ვალდებულია ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისიწნებული წერილობითი 

შეტყობინება განიხილოს და თავისი გადაწყვეტილება წერილობით აცნობოს მხარეს 

შეტყობინების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში; 

4. წარმომადგენლები ან მხარეები იღებენ წერილობით გადაწყვეტილებას, რომელიც არსებული 

შრომითი ურთიერთობის  ნაწილი ხდება; 

5. თუ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისიწნებული წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 14 

კალნედარული დღის განმავლობაში შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული, მხარეს უფლება აქვს, 

მიმართოს სასამართლოს; 

6. თუ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისიწნებული წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 14 

კალენდარული დღის განმავლობაში მხარემ თავი აარიდა შემათანხმებელ პროცედურებში 

მონაწილეობას, დავის ფაქტობრივი გარემოებების მტკიცების ტვირთი მას ეკისრება; 

7. მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ დავის არბიტრაჟისათვის გადაცემაზე; 

8. დაუშვებელია დავის განხილვის პროცესში მხარის მიერ მოთხოვნის გაზრდა ან დავის საგნის 

შეცვლა. 
 

 

მუხლი 16. დასაქმებული პერსონალის წახალისება 

 

1. კოლეჯში დასაქმებულთა წახალისება ხდება მოვალეობის კეთილსინდისიერად და 

სანიმუშოდ შესრულებისთვის, კოლეჯში ხანგრძლივი და სამაგალითო მუშაობის 

საფუძველზე; 

2. წახალისების სახეებია: 

ა) დირექტორის მიერ წერილობითი მადლობის გამოცხადება; 

ბ) პრემიის გაცემა; 

გ) ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოება. 

3. ბ) და გ)  ქვეპუნქტების შემთხვევაში წახალისება ცხადდება დირექტორის ბრძანებით; 

4. ბრძანებაში გაიწერება წახალისების საფუძველი,  პრემიის ოდენობა ლარებში ან ფასიანი 

საჩუქრის ღირებულება ლარებში; 
 

მუხლი 17. დასაქმებული  პერსონალის  დისციპლინური  პასუხისმგებლობა 

 

1. დასაქმებულის მიერ შინაგანაწესით განსაზღვრული ვალდებულებების დარღვევის 

შემთვევაში დირექტორი უფლებამოსილია მის მიმართ გამოიყენოს საქართველოს 

კანონმდებლობით და ამ შინაგანაწესით დადგენილი დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

ზომები; 

2. დისციპლინური პასუხისმგებლობის სახეებია: 

ა) დირექტორის მიერ წერილობითი საყვედურის გამოცხადება; 

ბ) დირექტორის მიერ წერილობითი  გაფრთხილება შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის 

შესაძლებლობის შესახებ; 

გ) შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა; 
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3. დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძველი შეიძლება იყოს: 

ა)  ამ შინაგანაწესით განსაზღვრული მოვალეობების სისტემატიური შეუსრულებლობა; 

ბ)  ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოვალეობების სისტემატიური შეუსრულებლობა; 

გ) ამ შინაგანაწესით განსაზღვრული სამუშაო დროის (მუხლი 6: პერსონალის სამუშაო 

დატვირთვა) უგულვებელყოფა, რაც გამოიხატება სამუშაოზე სისტემატიურ დაგვიანებასა 

და სამუშაო დღის გაცდენაში; 

4. პერსონალის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ფაქტი აისახება დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის აქტში; 

5. დისციპლინური პასუხისმგებლობის აქტს ადგენს დირექტორის მოადგილე; 

6. დისციპლინური პასუხისმგებლობის აქტს ხელმოწერით ამოწმებს დირექტორის მოადგილე 

და  კოლეჯის პერსონალი ან/და სტუდენტი - სულ მცირე სამი პირი; 

 
 

 

მუხლი 18. შინაგანაწესის დამტკიცება და  მოქმედების ვადა 

 

1. კოლეჯის შინაგანაწესს ამტკიცებს დირექტორი;  

2. კოლეჯის შინაგანაწესში შეტანილ ცვლილებას ამტკიცებს დირექტორი; 

3. შინაგანაწესი ძალაში დირექტორის მიერ ხელმოწერის დღიდან ახალი შინაგანაწესის 

დამტკიცებამდე; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


