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თავი 1. ზოგადი დებულებები 

 

 
 

მუხლი 1. დაწესებულების იურიდიული სტატუსი და  წინამდებარე დებულების 

მოქმედების სფერო 

 

 

1. შპს მარნეულის კოლეჯი  (შემდგომში კოლეჯი) წარმოადგენს ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად შექმნილ იურიდიულ პირს, რომლის ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმაა - 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

2. კოლეჯის სრული სახელწოდებაა:  მარნეულის კოლეჯი 

3. კოლეჯის სახელწოდება ინგლისურად: “  COLLEGE OF MARNEULI " 

4. კოლეჯი საგანმანათლებლო საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, 

წინამდებარე დებულებითა და კოლეჯის შიდა სამართლებრივი აქტებით. 

5. კოლეჯს აქვს ბეჭედი, ბიბლიოთეკის ბეჭედი, ფაქსიმელე დირექტორის ხელმოწერით, სატიტულო 

ფურცელი, საბანკო ანაგარიში/ები, ოფიციალური  ვებ-გვერდი, ფეისბუქგვერდი  და  ელ-ფოსტა. 

6. კოლეჯის იურდიული მისამართია: ქ. მარნეული,  26 მაისის ქ. N 80 

7. კოლეჯი ფუნქციონირებს შემდეგ მისამართზე: 26 მაისის ქ. N 80 

8. კოლეჯის ვებ-გვერდი: www.mc.edu.ge 

9. კოლეჯის ელ-ფოსტა: marneulicollege@gmail.com;    marneulisk@gmail.com  

10. ეს დებულება აწესრიგებს კოლეჯის პოლიტიკას, საქმიანობას, სტრუქტურას და მართვას. 

 

მუხლი 2. კოლეჯის  საქმიანობის  საგანი 

 

 

1. კოლეჯის საქმიანობის საგანს წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში განსაზღვრული საგანმანათლებლო საქმიანობა.  

2. კოლეჯი უფლებამოსილია განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მინიჭებული 

პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობა, კურსდამთავრებულს მიანიჭოს შესაბამისი 

კვალიფიკაცია, გასცეს კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომი, ასევე განახორციელოს 

სასერტიფიკატო ან/და სხვა სახის პროგრამები დაინტერესებულ პირთათვის. 

3. კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის პრინციპები და წესები უზრუნველყოფს სამართლიანი, 

კონკურენტუნარიანი, სტუდენტზე/მსმენელზე  ორიენტირებული  საგანმანათლებლო გარემოს შექმნას. 

4. კოლეჯის ინფორმაცია საჯაროა და ყველასათვის ხელმისაწვდომი, გარდა კომერციულ და პირად 

საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა. 

5. კომერციულ საიდუმლოებას მიეკუთვნება  სტრატეგიული განვითსაფინანსო და სახელფასო  

მონაცემები. 

6. პირად საიდუმლოებას მიეკუთვნება პერსონალის, სტუდენტის/მსმენელის  პერსონალური მონაცემები. 

 

 

 

http://www.mc.edu.ge/
mailto:marneulicollege@gmail.com
mailto:marneulisk@gmail.com
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მუხლი 3.  კოლეჯის  პოლიტიკა 

 

კოლეჯის პოლიტიკა შეესაბამება სახელმწიფოს  მიერ დეკლარირებულ პროფესიული განათლების 

მიზნებს.  კოლეჯის მისია, ხედვა და ღირებულებები გაზიარებულია დაინტერესებული მხარეების მიერ 

და საჯაროა. 

მ ი ს ი ა 
 

ჩვენი მისიაა ქვეყნის და რეგიონის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისათვის ფართო სპექტრის 

პროფესიული კადრების მომზადება, სათანადო ცოდნითა და პრაქტიკული უნარებით აღჭურვილი 

კურსდამთავრებულის  ჩამოყალიბება, დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ცხოვრების 

მანძილზე  უწყვეტი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. ქვემო ქართლის მრავალეთნიკურ  

მოსახლეობაში სოციალური ინკლუზიის, ინდივიდის პიროვნული და პროფესიული განვითარების 

ხელშეწყობა; ახალგაზრდებში ტოლერანტობისა და ურთიერთპატივისცემის ფასეულობების 

დამკვიდრება, კურსდამთავრებულთა სამოქალაქო ინტეგრაცია. 

  

ხ ე დ ვ ა    დ ა    ღ ი რ ე ბ უ ლ ე ბ ე ბ ი 
 

კოლეჯი უზრუნველყოფს სწავლებისა და სწავლის მრავალფეროვანი ფორმების განვითარებას. ამისათვის 

სთავაზობს საზოგადოებას ხარისხზე დაფუძნებულ სწავლებას, მრავალფეროვან საგანმანათლებლო 

პროგრამებს ჯანდაცვის, ბიზნესის ადმინისტრირების, განათლებისა და ინჟინერიის მიმართულებით. 

დასაქმებაზე ორიენტირებულ მომზადება-გადამზადების კურსებს, სამეწარმეო უნარების განვითარების 

ხელშეწყობას, სახელმწიფო ენის შესწავლასა და ცოდნის გაღრმავებას.  ქვემო ქართლის მრავალეთნიკურ  

მოსახლეობაში სახელმწიფო ენის პოპულარიზაციას, თითოეული სტუდენტის პოტენციალისა და 

შესაძლებლობის გამოვლენას,  რომ  მან მომავალში  ადგილი  დაიმკვიდროს  კონკურენტულ შრომის 

ბაზარზე.  საკუთარი პერსონალის  მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის 

ხელშეწყობას; პროფესიული სტუდენტისა და პროფესიული განათლების მასწავლებლის მობილობის 

ხელშეწყობას; საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებასა და დანერგვას. 

მიუხედავად მრავალწლიანი გამოცდილებისა მარნეულის კოლეჯი მუდმივად განვითარებასა და 

სიახლეებზე ორიენტირებული სასწავლებელია. 

ვისწრაფვით, რომ ვიყოთ რეგიონში ლიდერი სასწავლო დაწესებულება. კოლეჯის ღირებულებებია  

სამართლიანობა, ტოლერანტობა, გამჭვირვალობა, ობიექტურობა. 
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მ ი ზ ნ ე ბ ი 
 

1. კოლეჯის მიზნებია: 

 ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა; 

 შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული უნარებითა და ცოდნით აღჭურვილი 

პროფესიონალის მომზადება 

 მრავალეთნიკური  სტუდენტებისა  და მსმენელების  სამოქალაქო ინტეგრაცია 

 პერსონალის განვითარება; 

 მატერიალური რესურსის განვითარება; 

2. კოლეჯი უზრუნველყოფს  პოლიტიკის განსაზღვრისა  და შემუშავების  პროცესში  შიდა და გარე 

დაინტერესებული მხარეების  ჩართულობას.   

შიდა  დაინტერესებული მხარე  ---   სტუდენტი, პერსონალი, პარტნიორი, მსენელი; 

გარე  დაინტერესებული მხარე  ---   დამსაქმებელი, თემი, სამინისტრო, დარგობრივი ორგანიზაცია, 

არასამთავრობო სექტორი. 

მუხლი 4. კოლეჯის სტუქტურა 

 

1. კოლეჯის სტრუქტურა 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 5. კოლეჯის სტუქტურული სამსახურები 

 

1. დირექტორი  არის კოლეჯის ხელმძღვანელი და მართვას კოლეჯის ყველა სამსახურს, დირექტორს 

ნიშნავს დამფუძნებელთა კრება და იგი ანგარიშვალდებულია ამ კრების წინაშე; 

2. სასწავლო პროცესის სამსახური მართავს კოლეჯში სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ პროცესებს. 

უზრუნველყოფს საგანამნათლებლო პროგრამების განვითარებას, სასწავლო პროცესის ორგანიზებას, 

სტუდენტების კორპუსის მართვას, სტუდენტურ სერვისებს; 

დირექტორი 

სასწავლო 

პროცესის 

სამსახური 

ადმინისტრაცია  ხარისხის 

მართვის 

სამსახური 



   

5 
 

3. სასწავლო პროცესის სამსახურს ხელმძრვანელობს აკადემიური დირექტორი, მის დაქვემდებარებაშია: 

სასწავლო მენეჯერი, პრაქტიკის მენეჯერი, კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი,  

პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესიული განათლების მასწავლებელი, პრაქტიკის ინსტრუქტორი. 

4. ადმინისტრაცია მართავს კოლეჯში  ადამიანურ და მატერიალურ რესურსს, საკომუნიკაციო 

საშუალებებს, წარმართავს საქმისწარმოებას, უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას. ადმინისტრაციას 

ხელმძღვანელობს დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში. მის დაქვემდებარებაშია: 

საქმისმწარმოებელი/ადამიანური რესურსის მენეჯერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, 

ბიბლიოთეკარი, ბუღალტერი, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, ინფორმაიული ტექნოლოგიის 

სპეციალისტი; დაცვის თანამშრომელი; დამლაგებელი. 

5. ხარისხის მართვის სამსახური უზრუნველყოფს კოლეჯში სწავლა/სწავლების პროცესის ხარისხის 

ამაღლებას და კოლეჯის განვითარებაზე მუდმივ ზრუნვას.  ხარისხის მართვის სამსახურს 

ხელმძღვანელობს  ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი, მის დაქვემდებარებაშია  ხარისხის 

მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი და ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი; 

6. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის მთავარი საგანია სტრუქტურული ერთეულების მენეჯერებისა და 

ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშების წარმოება.  

 

თავი 2. მატერიალური რესურსის მართვა 

 

მუხლი  6. უძრავი ქონების მართვა 

  

1. ამ დებულებით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების მიზნებისათვის კოლეჯი 

მართლზომიერად ფლობს  უძრავ ქონებას, შენობას; 

2. შენობა მდებარეობს ქალაქ მარნეულში 26 მაისის ქუჩა N80 ის მეორე სართულზე; 

3. შენობით სარგებლობის უფლება დასტურდება საიჯარო ხელშეკრულებით და ამონაწერით საჯარო 

რეესტრიდან; 

4. საიჯარო ფართის განკარგვის მიზნით  კოლეჯში არსებობს საიჯარო ფართის აზომვითი ნახაზი; 

5. საიჯარო ხელშეკრულება განახლებადია და უზრუნველყოფს კოლეჯის საქმიანობის მდგრადობას. 

 

მუხლი  7. მოძრავი ქონების მართვა 

 

1. ამ დებულებით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების მიზნებისათვის კოლეჯს მფლობელობაში 

აქვს  მოძრავი ქონება: სასწავლო და ადმინისტრაციული დანიშნულების ინვენტარი, აღჭურვილობა, 

ელექტრონულ-საკომუნიკაციო საშუალებები და სხვა; 

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

ბუღალტერი; 

3. საინვენტარო ელექტრონული ჟურნალის ბეჭდური ვერსია  ყოველწლიურად  ინახება საბუღალტრო 

დოკუმენტაციაში; 

4. კოლეჯის ადმინისტრაციული საქმიანობის და სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად წარმართვის მიზნით 

ინვენტარის, აღჭურვილობის და მასალა-ნედლეულით უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირია 

დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში; 
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5. ინფორმაციული ტექნიკის (კომპიუტერები, პრინტერები, აუდიოაღჭურვილობები, მონიტორები, 

პროექტორები) რაციონალური განკარგვის მიზნით დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს ამ ტექნიკის 

გადანაწილების სქემას სასწავლო და ადმინისტრაციულ აუდიტორიებში და მათ ფუნქციურ 

დანიშნულებას; 

6. ინფორმაციული ტექნიკის  ეფექტური მართვის მიზნით ინფორმაციული ტექნოლოგიის სპეციალისტი 

ახორციელებს ტექნიკის შემოწმებას და მონიტორინგს პერიოდულად და დამდგარ საჭიროებას წარუდგენს 

დირექტორს ანგარიშის/სამსახურეობრივი ბარათის  სახით. 

7. ინფორმაციული ტექნიკის  და საკომუნიკაციო ქსელის  პროფესიული სტუდენტების/მსმენელებისა და 

პერსონალისათვის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირია დირექტორის მოადგილე 

ადმინისტრირების  დარგში;    

8. დაზიანებული ან მოძველებული ინვენტარის (ძირითადი საშუალება) ჩამოწერის მიზნით კალენდარული 

წლის ბოლოს (საჭიროების შემთხვევაში)  იკრიბება ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის კომისია შემდეგი 

შემადგენლობით: 

 ბუღალტერი; 

 დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში  - კომისიის ხელმძღვანელი; 

 საქმისმწარმოებელი/ადამიანური რესურსის მმართველი; 

9. დაზიანებული ან მოძველებული ინვენტარის (ძირითადი საშუალება) ჩამოწერა წარმოებს მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად; 

 

მუხლი  8. სასწავლო და ტექნოლოგიურ პროცესში  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა 

 

1. ნებისმიერი ტრანსპორტირებადი ნივთიერება ან ნივთი და დაგვა-დასუფთავების შედეგად 

შეგროვებული მასა, რომელიც კოლეჯისათვის  აღარ წარმოადგენს საჭიროებას და  დაკარგა 

სამომხმარებლო თვისებები  ექვემდებარება კოლეჯის ტერიტორიიდან გატანას და მუნიციპალიტეტის 

მიერ ორგანიზებულ ნაგვის ურნებში გადაყრას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

2. სასწავლო და ტექნოლოგიურ პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები - ქაღალდის ნარჩენები (სტუდენტის 

შეფასების მტკიცებულება, მატერიალური კითხვარები, ჩამოწერილი წიგნები და ჟურნალები, 

გამოყენებული სასწავლო მასალები, მუყაოს ბაინდერი  და სხვა),  პლასტიკატის ნარჩენები (კალმი, 

პლასტიკური საქაღალდე, ფაილი,  მარკერი, დაფის საშლელი და სხვა) 

3. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები – საყოფაცხოვრებო საქმიანობის, დაგვა-დასუფთავების  შედეგად 

წარმოქმნილი ნარჩენი; 

4. კოლეჯის ტერიტორიაზე   ნარჩენების  შეგროვება ხდება  ტერიტორიაზე არსებულ ერთჯერადი 

პაკეტებით დაფარულ კონტეინერებში, რომლებიც განთავსებულია ყველა აუდიტორიასა და 

ადმინისტრაციულ ოთახში, ასევე დერეფანში;   

5. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება ყოველდღიურად ამ ნარჩენებისათვის განკუთვნილ 

მუნიციპალურ კონტეინერებში/ბუნკერებში; 

6. მსხვილგაბარიტიანი საყოფაცხოვრებო  ნარჩენები პირდაპირ გროვდება ამ ტიპის ნარჩენებისათვის 

განკუთვნილ მუნიციპალურ კონტეინერებში/ბუნკერებში; 

7. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას უზრუნველყოფს დამლაგებელი; 

8. სამშენებლო ან/და სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას  წარმოქმნილი ნარჩენების და ანალოგიური  

ნარჩენების შეგროვება ხდება კოლეჯის ტერიტორიაზე ამ მიზნებისათვის განკუთვნილ 

კონტეინერებში ან ტომრებში, სამშენებლო ნარჩენების გატანა ხდება საჭიროებისამებრ, გონივრულ 

ვადებში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 
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9. კოლეჯის ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანას უზრუნველყოფს სარემონტო სამუშაოების 

მწარმოებელი პირი/ორგანიზაცია,  კოლეჯის გარეთ --- სპეციალური მუნიციპალური სამსახური, 

პასუხისმგებელი პირია დირექტორი; 

10. ბასრი ნარჩენები უნდა მოთავსდეს ბასრი საგნების ჩხვლეტისა და გაჟონვისადმი მდგრად ერთჯერად 

კონტეინერში. სასწავლო პროცესში გამოყენებული შპრიცები ბასრი საგნების კონტეინერში თავსდება 

ყოველგვარი დამატებითი კონტაქტის გარეშე (დაუშვებელია გამოყენებული შპრიცისა და ნემსის  

ერთმანეთისგან განცალკევება, ნემსისთვის თავსახურის ჩამოცმა, ნემსის გაღუნვა, გადაჭრა და 

ქიმიური დამუშავება). ნებისმიერი ნემსი, შპრიცის გარეშე, მიუხედავად იმისა, დაბინძურებულია თუ 

არა ბიოლოგიური სითხეებით, უნდა მოთავსდეს ბასრი ნარჩენების კონტეინერში. ამასთან, ნემსის 

გარეშე გამოყენებული შპრიცები, რომლებიც სამედიცინო მომსახურების სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

გამორიცხავს სისხლსა და ბიოლოგიურ სითხეებთან კონტაქტს, შეიძლება მოთავსდეს 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერში; 

11. ქიმიური ნარჩენები -- იმ შემთხვევაში, როდესაც შეუძლებელია ქიმიური ნარჩენების რაოდენობის 

შემცირების თავიდან აცილება, დასაშვებია მოხდეს შესაბამისი უტილიზაცია. უტილიზაციას 

ექვემდებარება მხოლოდ ისეთი მასალები 

 რომელთა შედგენილობა ცნობილია 

 არ არიან ფეთქებადი 

 არ არიან რადიოაქტიულნი. 

12. ქიმიური და ფარმაცევტული ნარჩენები უნდა შეგროვდეს ერთმანეთისგან განცალკევებულად: 

აღნიშნული ქვეკატეგორიები მოიცავს ვერცხლისწყლის შემცველ დაზიანებულ  

საგნებს/მოწყობილობას, ბატარეებს, კადმიუმის შემცველ ნარჩენებს, ფოტო-რეაგენტებს, ლაქებსა და  

ლაბორატორიულ რეაგენტებს, ციტოტოქსიკურ პრეპარატებსა და სხვა წამლებს. ფარმაცევტული 

საშუალებები შენახული უნდა იყოს პირველად შეფუთვაში, რაც მათი იდენტიფიკაციის საშუალებას 

იძლევა და თავიდან აგვაცილებს ქიმიური ნივთიერებების ერთმანეთთან რეაქციაში შესვლას; 

13. ქიმიური და ფარმაცევტული ნარჩენების მართვასა და უტილიზაციაზე პასუხისმგებელ პირს ნიშნავს 

დირექტორი ბრძანებით; 

 

 

მუხლი  9. ადაპტირებული გარემოს მოწყობა და მართვა 

1. კოლეჯი ქმნის ადაპტირებულ გარემოს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

პროფესიულ სტუდენტთათვის განათლების მისაღებად და მათი სრულფასოვანი ინტეგრაციისათვის 

საზოგადოებაში. 

2. კოლეჯი უზრუნველყოფს გადაადგილების უნარშეზრუდული  პროფესიული სტუდენტების  შენობაში 

თავისუფალ გადაადგილებას. შენობაში, რომელშიც ფუნქციონირებს კოლეჯი შემოსვლა 

შესაძლებელია პანდუსით და ლიფტით.  გადაადგილების უნარშეზღუდულ პირებს თავისუფლად 

შეუძლიათ მივიდნენ აუდიოტორიებში. ხელმისაწვდომია ყველა სახის სერვისი (სანიტარული კვანძით 

სარგებლობა, ბიბლიოთეკით, კომპიუტერული კლასით სარგებლობა და სხვ.), რაც საჭიროა მათთვის 

შესაბამისი განათლების მისაღებად; 

3. კოლეჯის კედლებზე თვალსაჩინოდ გამოკრულია გადაადგილების უნარშეზუდული პირის 

აღმნიშვნელი ნიშანი, რომლის მიხედვითაც აღნიშნულ პირს შეუძლია დახმარების გარეშე დაადგინოს 

გადაადგილების მარშრუტი;  

4. კოლეჯის დაცვის თანამშრომელი ვალდებულია აღნიშნულ პირებს აღმოუჩინოს ყველანაირი 

დახმარება, რაც უზრუნველყოფს მათ შეუფერხებელ და კომფორტულ გადაადგილებას კოლეჯის  

შენობაში;  
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5. კოლეჯის პროფესიული სტუდენტები და პერსონალი ინფორმირებულნი არიან, რომ თუ აღნიშნულ 

პირს, მათთვის სპეციალურად მოწყობილი პანდუსებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული 

უზრუნველყოფის მიუხედავად, მაინც დასჭირდება ---- დაუყოვნებლივ აღმოუჩინონ დახმარება; 

6. ზოგიერთ პროფესიულ პროგრამაზე განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

პროფესიული სტუდენტების დარეგისტრირებისას საჭიროების შემთხვევაში დაწესებულება 

ვალდებულია სამედიცინო სამსახურის ორგანიზებით გამართოს კონსულტაციები პროფესიულ 

სტუდენტთან და პრაქტიკის ობიექტთან, სასწავლო პროგრამის სრულფასოვნად ათვისების 

შესაძლებლობის არსებობისა და პირობების უზრუნველყოფის მიზნით; 

7. მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით, დირექტორი უფლებამოსილია დაადგინოს ამ წესისგან 

განსხვავებული წესები, რომლებიც უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასა და 

აუმჯობესებდეს მომსახურების პროცედურებსა და ფორმებს. 

 

 

მუხლი  10. კომუნიკაციების მართვა 

 

1. კომუნიკაციის მიზნით კოლეჯს აქვს ოფიციალური ელექტრონული ფოსტა 

 marneulicollege@gmail.com  

marneulisk@gmail.com   

რომლის მეშვეობითაც ახორციელებს კომუნიკციას პერსონალთან, სტუდენტებთან, პარტნიორებთან,  

სხვა დაინტერესებულ პირებთან; 

ამ ორი ელექტრონული ფოსტის გარდა დირექტორი ბრძანებით ამტკიცებს პერსონალისთვის 

საკომუნიკაციო ელექტრონული ფოსტის მისამართებს, რაც ასევე ითვლება კოლეჯის ოფიციალურ 

საკომუნიკაციო წყაროდ. 

2. კოლეჯში  შიდა და გარე დაინტერესებულ მხარეებთან  კომუნიკაციის მიზნით  შექმნილია 

კომუნიკაიცის ერთიანი ბაზა: 

 პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების თითოეული ჯგუფისათვის; 

 კურსდამთავრებულებისათვის; 

 ადმინისტრაციული პერსონალისათვის; 

 პროფესიული მასწავლებლებისათვის; 

3. კოლეჯი ვალდებულია მიაწოდოს პერსონალს და სტუდენტებს/მსმენელებს ინფორმაცია 

(დოკუმენტი, სიახლე, საორგანიზაციო შეტყობინება და სხვა)  ელექტრონული ფოსტით; 

4. კონკრეტული ადრესატისათვის ამ ელექტრონული ფოსტით ინფორმაციის (დოკუმენტი, სიახლე, 

საორგანიზაციო შეტყობინება და სხვა)  გაგზავნის შემდეგ  კოლეჯი იხსნის პასუხისმგებლობას ამ 

ადრესატისათვის ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე; 

5. კოლეჯის მართვაში გამოიყენება თანამედროვე ტექნოლოგიები, მათ შორის, ელექტრონული 

საქმისწარმოების სისტემა eflow  და საგანმანათლებლო დაწესებულების ელექტრონული მართვის 

სისტემა (რეესტრი); 

6. საგანმანათლებლო დაწესებულების ელექტრონული მართვის  რეესტრში სწორი და სრულყოფილი 

ინფორმაციის დროულად შეტანაზე პასუხისმგებელი პირია  საქმისმწარმოებელი/ადამიანური 

რესურსის მმართველი; 

mailto:marneulicollege@gmail.com
mailto:marneulisk@gmail.com
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მუხლი  11. ვებგვერდის და ფეისებუქგვერდის ადმინისტრირება 

 

1. კოლეჯს აქვს ოფიციალური ვებგვერდი (www.mc.edu.ge), რომელიც  ასრულებს საკომუნიკაციო და  

საინფორმაციო ფუნქციას; 

2. კოლეჯის ვებგვერდზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ქართულ და რუსულ ენაზე;   

3. ვებგვერდზე  განთავსებულია  საკონტაქტო და სხვა საჭირო ინფორმაცია (მისია, მიზნები,  

სტრუქტურა, საგანმანათლებლო პროგრამის კატალოგი და სხვა საჯარო ინფორმაცია);  

4. საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი ახლდება წლიურად, ასევე პროგრამაში 

განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად; 

5. საგანმანათლებლო პროგრამებში განხორციელებული ცვლილების დროს აკადემიური დირექტორი 

პროგრამის დამტკიცებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში ამზადებს ამ ცვლილების ამსახველ მასალას 

კატალოგისათვის; 

6. საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგის განახლებას უზრუნველყოფს საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი; 

7. კოლეჯის მიერ განხორციელებულ პროგრამებზე  ჩარიცხვის პროცედურები, მოსალოდნელი სწავლის 

შედეგები და მისანიჭებელი კვალიფიკაცია (არსებობის შემთხვევაში), სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებული აუცილებელი მოთხოვნები;  

8. ინფორმაცია პერსონალის შესახებ, ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი, დაწესებულების 

წლიური ანგარიშები, ხელმისაწვდომი სერვისები, სასწავლო და დასაქმების შესაძლებლობები და სხვ.); 

9. ვებგვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია დაწესებულებაში  სსსმ  პირებისთვის ხელმისაწვდომი 

მხარდაჭერის შესახებ; 

10. კოლეჯის ვებგვერდის ტექნიკურად მართვას და ინფორმაციის განახლებას ახორციელებს 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი; 

11. კოლეჯის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელი პირია დირექტორის 

მოადგილე ადმინისტრირების დარგში; 

12. კოლეჯის მარეგულირებელ დოკუმენტებში ცვლილების დროს დირექტორის მოადგილე 

ადმინისტრირების დარგში 5 დღის ვადაში ამზადებს ამ ცვლილების ამსახველ მასალას 

ვებგვერდისათვის; 

13. საგანამანათლებლო პროგრამებში დამტკიცებული  ცვლილების შემთხვევაში სასწავლო პროცესის 

სამსახურის ხელმძღვანელი 5 დღის ვადაში ამზადებს ამ ცვლილების ამსახველ მასალას 

ვეგვერდისათვის; 

14. საკონტაქტო ინფორმაციაში დამტკიცებული  ცვლილების შემთხვევაში საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი 5 დღის ვადაში ამზადებს ამ ცვლილების ამსახველ მასალას 

ვეგვერდისათვის; 

15. პერსონალის  ცვლილების შემთხვევაში საქმისმწარმოებელი/ადამიანური რესურსის მმართველი 5 

დღის ვადაში ამზადებს ამ ცვლილების ამსახველ მასალას ვებგვერდისათვის; 

16. ცვლილების ამსახველი  მასალა იგზავნება საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერთან; 

17. კოლეჯის ვეგვერდის ფუნქციონირებისათვის დომენი და ჰოსტინგი რეგისტრირებულია 

ლიცენზირებულ კომპანიაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

18. კოლეჯს აქვს ოფიციალური ფეისბუქგვერდი (მარნეულის კოლეჯი МАРНЕУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ), რომელიც 

ასრულებს საკომუნიკაციო, ინტერაქტიურ, სარეკლამო და საინფორმაციო ფუნქციას; 

http://www.mc.edu.ge/
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19. კოლეჯის ფეისბუქგვერდს/ინსტაგრამს ტექნიკურად მართვას და ინფორმაციის განახლებას 

ახორციელებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი; 

20. კოლეჯის ფეისბუქვერდზე განთავსებული ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელი პირია 

დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში; 

 

 

მუხლი  12. ფინანსური რესურსის მართვა 

 

1. ამ დებულებით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების მიზნებისათვის კოლეჯს  აქვს  

ფინანსური რესურსი; 

2. კოლეჯის დაფინანსების წყაროა  პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სწავლის გადასახადი,  

„პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის 

სახელმწიფოს მიერ დასაფინანსებელი სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის №244 დადგენილების შესაბამისად  

ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების დაფინანსება,  მოკლევადიანი მომზადებ-გადამადების 

პროგრამის დაფინანსება და სხვა კანონმდებლობით ნებადრთული საქმიანობიდან მიღებული 

დაფინანსება; 

3. კოლეჯის ფინანსური რესურსის მართვაზე პასუხისმგებელი პირია დირექტორი; 

4. კოლეჯის საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის ბუღალტრულ აღრიცხვას ახორციელებს ბუღალტერი 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

5. ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას ახორციელებს ბუღალტერი; 

6. კოლეჯის სასწავლო წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის პროექტს შეიმუშავებს ბუღალტერი; 

7. საპროგნოზო ბიუჯეტის შემუშავება ეფუძნება შემდეგ მონაცემებს: 

 სავარაუდო წლიური შემოსავალი, რომელიც  იანგარიშება შემდეგი სქემის მიხედვით: 

 

 

პროგრამის სახელწოდება ჯგუფის 

მითითებით 

სტუდენტების 

რაოდენობა სასწავლო 

წლის მანძილზე 

პროგრამის 

გადასახადი ერთი 

სტუდენტისათვის 

ჯამი 

 
   

 

 სასწავლო წლის   ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი, რომელიც იანგარიშება შემდეგი სქემის მიხედვით: 

 

წლიური  ხარჯი 

ჯგ
უფ
ი 

1 

ჯგ
უფ
ი 

2 

ჯგ
უფ
ი 

3 

ჯა
მი

 

მასწავლებლის საათობრივი ანაზღაურება    
 

ნედლეული, მასალები     

ადმინისტრაციული ხარჯები      

საკანცელარიო და  საოფისე ხარჯი     
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კომუნალური  და საიჯარო ხარჯი     

დიპლომის/დანართის გაცემა     

სასწავლო ვიზიტი და პრაქტიკის ორგანიზება    
 

მოგება  (ინფრასტრუქტურის განვითარება)     
 

პერსონალის განვითარება       

პროგრამის განვითარება  (პროგრამის დამატება , კვოტების 
გაზრდა , ავტორიზაცია) 

   
 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები     

ჯამი    
სულ წლიური 
ხარჯი 

 

 

8. კოლეჯის სასწავლო წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს ადგენს ბუღალტერი საბუღალტრო 

დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით და წარუდგენს დირექტორს ანგარიშის ფორმით: 

 

 

 

ხარჯის დასახელება 
ხარჯის 

ოდენობა 

აუთვისებელი 

თანხა 

გადახარჯვა 

მასწავლებლის საათობრივი ანაზღაურება    

ნედლეული, მასალები    

ადმინისტრაციული ხარჯები     

საკანცელარიო და  საოფისე ხარჯი    

კომუნალური  და საიჯარო ხარჯი    

დიპლომის/დანართის გაცემა    

სასწავლო ვიზიტი და პრაქტიკის ორგანიზება    

მოგება  (ინფრასტრუქტურის განვითარება)     

პერსონალის განვითარება      

პროგრამის განვითარება  (პროგრამის დამატება , კვოტების გაზრდა , 
ავტორიზაცია) 

   

გაუთვალისწინებელი ხარჯები    

ჯამი    

 

 

თავი 3.  დოკუმენტების შემუშავება და წარმოება 
 

მუხლი  13. მარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავება 

 

1. ამ დებულებით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების მიზნებისათვის კოლეჯი შეიმუშავებს 

და ამტკიცებს მარეგულირებელ დოკუმენტებს; 

2. კოლეჯის საქმიანობის  მარეგულირებელი დოკუმენტებია: 
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 დებულება; 

 სასწავლო პროცესის  რეგულირების  წესი; 

 პროფესიული მომზადების და  პროფესიული გადამზადების პროგრამების დამტკიცებისა და 

განხორციელების წესი; 

 პროფესიულ საგანმანათლებლო  პროგრამაზე  ჩარიცხვის წესი;                    

 შინაგანაწესი; 

 პერსონალის მართვის წესი; 

 ბიბლიოთეკის მართვის წესი; 

 საქმისწარმოების წესი ; 

 უსაფრთხოების დებულება; 

 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები; 

 ვერიფიკაციის მექანიზმი; 

 სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია; 

 კვლევების მეთოდოლოგია; 

3. მარეგულირებელი დოკუმენტების და ამ დოკუმენტებში ცვლილების პროექტს შეიმუშავებს  სამუშაო 

ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით: 

 დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში; 

 აკადემიური დირექტორი; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი; 

 სხვა პირი დირექტორის გადაწყვეტილებით; 

4. მარეგულირებელ დოკუმენტში ცვლილების მიზეზი შესაძლოა იყოს: 

 ხარვეზის აღმოჩენა; 

 ტექნიკური ხასიათის  დაზუსტება; 

 ისეთი ფაქტობრივი გარემოების წარმოშობა, რაც მოითხოვს დებულებაში ასახვას; 

 შინაარსობრივი კორექტირება; 

 საკანონმდებლო ცვლილება; 

 ფორსმაჟორული გარემოება; 

 სხვა გარემოება; 

5. მარეგულირებელ დოკუმენტში  ცვლილების ინიცირება შეუძლია: 

 დირექტორის მოადგილეს ადმინისტრირების დარგში; 

 აკადემიურ დირექტორს; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელს; 

6. მარეგულირებელ დოკუმენტში  ინიცირებული ცვლილების საფუძველზე  დირექტორის მოადგილე 

ადმინისტრირების დარგში უფლებამოსილია შეკრიბოს სამუშაო ჯგუფი ან წარუდგინოს ცვლილების 

პროექტი დირექტორს სამსახურებრივი ბარათით; 

7. სამუშაო ჯგუფი ცვლილების/ცვლილებების  პაკეტს ამზადებს ორი კვირის ვადაში; 

8. მომზადებული ცვლილების/ცვლილებების  პაკეტს სამუშაო ჯგუფი განიხილავს  შეხვედრაზე; 

9. სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებული ცვლილების/ცვლილებების პაკეტი აისახება შეხვედრის ოქმში 

და წარედგინება დირექტორს დასამტკიცებლად; 

10. დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში უფლებამოსილია კონსულტაციისათვის 

მიმართოს კვლიფიციურ პირს ან ორგანიზაციას; 

11. მარეგულირებელ დოკუმენტში ისეთი ტიპის ცვლილების დროს როგორიცაა: 

 ხარვეზის აღმოჩენა; 

 ტექნიკური ხასიათის  დაზუსტება/ცვლილება; 
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 ფორსმაჟორული გარემოება; 

დირექტორი უფლებამოსილია დაამტკიცოს ცვლილება  სამუშაო ჯგუფის  შეკრების გარეშე,  შემდეგი 

ადმინისტრაციული პერსონალის ანგარიშის საფუძველზე: 

 დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში; 

 აკადემიურ დირექტორი; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი; 

 

12. მარეგულირებელ დოკუმენტს და ამ დოკუმენტში შესატან ცვლილებას ამტკიცებს დირექტორი. 

მუხლი  14. ხელშეკრულების შემუშავება 

 

1. ამ დებულებით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების მიზნებისათვის კოლეჯი შეიმუშავებს 

ხელშეკრულებებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

2. კოლეჯის საქმიანობის განხორციელებისათვის გამოიყენება  შემდეგი ტიპის ხელშეკრულებები: 

 შრომითი; 

 მომსახურების; 

 სასწავლო; 

 პრაქტიკის განხორციელების; 

 მიწოდების. 

3. კოლეჯის საქმიანობის განხორციელებისათვის ასევე გამოიყენება იგივე იურიდიული ძალის მქონე: 

 მემორანდუმი; 

 შეთანხმება. 

4. ხელშეკრულებას, მემორანდუმს და შეთანხმებას შეიმუშავებს  სამუშაო ჯგუფი შემდეგი 

შემადგენლობით: 

 დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში; 

 აკადემიური დირექტორი; 

 ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი; 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი; 

 პრაქტიკის მენეჯერი; 

 სხვა პირი დირექტორის გადაწყვეტილებით; 

5. ჯგუფს ხელმძღვანელობს დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში; 

6. დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში უფლებამოსილია კონსულტაციისათვის 

მიმართოს კვლიფიციურ პირს ან ორგანიზაციას; 

თავი 4. დასკვნითი დებულება 

მუხლი 15. კოლეჯის ლიკვიდაცია 

1. კოლეჯის ლიკვიდაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი პირია დირექტორი; 

2. ლიკვიდაციას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის  

იურიდიული პირი - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 

მუხლი 16 მოქმედების ვადა 

1. დებულება ძალაშია დირექტორის მიერ ხელმოწერიდან ახალი დებულების დამტკიცებამდე; 
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2. ყველა ის დამდგარი გარემოება, რაც არ რეგულირდება ამ დებულებით, დარეგულირდება 

დირექტორის  ბრძანებით ან/და  მოქმედი კანონმდებლობით; 

3. დებულებაში ცვლილების განხორცილება შესაძლებელია დირექტორის ბრძანების საფუძველზე; 
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