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1. შესავალი 
 
 

ხარისხის უზრუნველყოფა კოლეჯში  ვალდებულებას წარმოადგენს. კოლეჯში მოქმედი ხარისხის უზრუნველყოფის 
შიდა მექანიზმების განხორციელების უზრუნველყოფის კოორდინაციას ახორციელებს ხარისხის მართვის სამსახური. 

 
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყენება შემდეგი გარე მექანიზმები: 

 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაცია; 
 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენა; 
 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების შესრულების გეგმიური და 

არაგეგმიური მონიტორინგი; 
 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების პროცედურები; 
 პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის პროცედურები; 
 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების პროცედურები; 
 საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების პროცედურა, 

რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. 
 
 

2. ზოგადი მიმოხილვა (Executive Summery) 

 
 
კოლეჯში ხარისხის მართვის მენეჯერი სპეციალისტებთან ერთად: 
 
 კოორდინაციას უწევს დაწესებულების ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის გავლის, 

ასევე საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებისა და სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის პროცედურებს. 
 ხელმძღვანელობს თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენის პროცედურებს; 
 ახორციელებს მუდმივ მონიტორინგს ავტორიზაციის პირობების შესრულებაზე; 
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 ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების პროცედურებს. საჭიროების შემთხვევაში 
შეიმუშავებს რეკომენდაციებსა და შესაბამის სამოქმედო გეგმას საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომი 
სრულყოფის მიზნით; 

 ახორციელებს ხარისხის შიდა შეფასებას, რისთვისაც უფლებამოსილია - ნებისმიერი სტრუქტურული ერთეულიდან 
გამოითხოვოს საჭირო ინფორმაცია, ხოლო სამსახურები ვალდებულნი არიან დაუყოვნებლივ მიაწოდონ ეს 
ინფორმაცია ან აცნობონ მიზეზი მის მიწოდებაზე უარის თქმის შესახებ; 

 ახორციელებს ხარისხის მართვის არსებული მექანიზმების გადახედვას ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის 
მნიშვნელოვანი გამოწვევის - პროფესიულ განათლებაში მიმდინარე რეფორმებიდან გამომდინარე (მ.შ. მოდულური 
პროგრამების დანერგვა და დუალური სწავლების პრინციპების შემოღება); 

 აცნობს პერსონალს განათლების სფეროში უახლეს საკანონმდებლო ცვლილებებს, უწევს მათ კონსულტირებას და 
დახმარებას პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად. 

 ატარებს ლექცია - სემინარებს სწავლებისა და  სტუდენტის შეფასების თანამედროვე მეთოდების შესახებ. 
 

ხარისხის შიდა შეფასების მიზნით აწარმოებს: 
 ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით პერსონალის კონსულტირებას; 
 კოლეჯის ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსების სტანდარტებთან შესაბამისობის 

მონიტორინგს; 
 კოლეჯში მიმდინარე პროცესების სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგს; 
 კოლეჯის მიერ გაწეული მომსახურეობის შესახებ დაინტერესებულ მხარეთა მხრიდან უკუკავშირის, ასევე სხვა სახის 

ინფორმაციის წყაროებზე დაყრდნობით, გაწეული მომსახურეობის, მათ შორის სწავლა-სწავლების და 
სტუდენტთა/მსმენელთა მიერ სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების პროცესის მონიტორინგს; 

 სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით განორციელებული მონიტორინგის პროცესში საჭირო 
რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემების იდენტიფიცირებს, მათი შეგროვებასა და ანალიზს; 

 სტანდარტებთან შესაბამისობის თაობაზე ანგარიშების მომზადებას;      
 სტანდარტებთან ნებისმიერი შეუსაბამობის შემთხვევაში შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით რეკომენდაციების 

შემუშავებას; 
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3. განხორციელებული ღონისძიებები 

3.1. ხარისხის სამსახურის 2020  წელს დაგეგმილი სამუშაოები კოლეჯის 2020 წლის სამოქმედო გეგმიდან 
 

კოლეჯის 2020 წლის სამოქმედო გეგმიდან ამონარიდები 

ამოცანა N აქტივობა 

1. ხარისხის უწყვეტ 
გაუმჯობესებაზე 
ზრუნვა ხარისხის  

ციკლის შესაბამისად:  
დაგეგმე-განახრციელე-

შეაფასე-განავითარე 

1 
თვითშეფასების N2 (45 საგანმანათლებლო პროგრამისთვის) სტანდარტის  მომზადება განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარსადგენად 

2 
მარეგულირებელი დოკუმენტის "პროფესიული სტუდენტების შეფასების მტკიცებულებების შენახვის ვადებისა 
შესახებ" მოდიფიცირება 

3 ვერიფიკაციის მექანიზმის დანერგვა 
4 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება 
5 პროგრამების ანალიზი/გაუმჯობესება 

      

2.პროფესიული  
საგანმანათლებლო 

პროგრამების, 
პროფესიული 

მომკზადება/გადამზად
ების პროგრამების  

დამატების 
პროცედურების 
განხორციელება 

1 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების: 
1. მეფუტკრეობა; 
2. მძიმე ტექნიკის ოპერირება; 
შემუშავება/დამტკიცება/ავტორიზაციით დამატების პროცედურების განხორციელება 

2 

საგანმანათლებლო პროგრამებებზე განხორციელების მიდგომის დამატება (მოდულური)/დამტკიცება/ კვოტის 
გაზრდის პროცედურები ავტორიზაციის გზით: 
1.მშენებლობის წარმოება-თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი; 
2.მშენებლობის წარმოება- იატაკისა და ფილის  სამუშაოები; 
3. მშნებლობის წარმოება - სამღებრო სამუშაოები 

3 
ინტეგრირებული პროგრამის "კომპიუტერული ქსელი და სისტემები" შემუშავება/დამტკიცება/კვოტის გაზრდის 
პროცედურები ავტორიზაციის გზით. 
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4 

პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამების მომზადება/დამტკიცება/დამატების პროცედურები 
დადასტურების გზით დამატების პროცედურები დადასტურების გზით: 
1. თმის შეჭრა მოდელირება; 
2. ღონისძიების მოწყობა; 
3. საკონდიტრო მინი ნაწარმის მომზადება და დეკორირება; 
4. მიღება-განთავსების სამსახურის პროცედურები; 
5. ელექტრონული საქმისწარმოება 

5 

პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამების მომზადება/დამტკიცება/დამატების პროცედურები 
გრძელი გზით: 
1. კონსულტანტ-გამყიდველი; 
2. გიდი; 
3. ტუროპერატორი; 
4. მასაჟისტი; 
5. ვებ- ინტერფეისის დეველოპერი; 
6. ჯარას მეფუტკრეობა; 

      

6. ახალი პროექტების,  
პარტნიორების მოძიება 

2 
განაცხადის მომზადება გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში (UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
PRPGRAMME: UNDP) 

3 
,,სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში განაცხადის 
მომზადება 

4 
,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო 
პროგრამის" ფარგლებში განაცხადის მომზადება 

5 
არის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინტერნეიშენელი" 
საქართველოში განაცხადის მომზადება 

      
8. კოლეჯის 
პერსონალის 

განვითარების 
ხელშეწყობა 

1 პერსონალის კმაყოფილების კითხვარის შემუშავება  
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კოლეჯის 2020 წლის მოდიფიცირებული გეგმიდან ამონარიდები 

ამოცანა N აქტივობა 

1. ხარისხის უწყვეტ 
გაუმჯობესებაზე 
ზრუნვა ხარისხის  

ციკლის შესაბამისად:  
დაგეგმე-განახრციელე-

შეაფასე-განავითარე 

2 თვითშეფასების N1 სტანდარტის მომზადება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარსადგენად 

5 
თვითშეფასების N2 (30 საგანმანათლებლო პროგრამისთვის) სტანდარტის  მომზადება განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარსადგენად 

6 
თვითშეფასების N3, N4, N5 სტანდარტის მომზადება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 
წარსადგენად 

15 ვერიფიკაციის მექანიზმის გადახედვა/კორექტირება/დანერგვა 

16 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება 

17 პროგრამების ანალიზი/გაუმჯობესება 

      
2.პროფესიული  

საგანმანათლებლო 
პროგრამების, 
პროფესიული 

მომკზადება/გადამზად
ების პროგრამების  

დამატების 
პროცედურების 
განხორციელება 

1 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების: 
1. მეფუტკრეობა- ქობულეთის მისამართზე; 
2. მეფუტკრეობა -ხულოს მისამამართზე 
შემუშავება/დამტკიცება/ავტორიზაციით დამატების პროცედურების განხორციელება 

2 

საგანმანათლებლო პროგრამებებზე განხორციელების მიდგომის შეცვლა (მოდულური)/დამტკიცება/ ავტორიზაციის 
გზით: 
1.მშენებლობის წარმოება-თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი; 
2.მშენებლობის წარმოება- იატაკისა და ფილის  სამუშაოები; 
3. მშნებლობის წარმოება - სამღებრო სამუშაოები 

3 
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში „სასტუმრო მომსახურება“, „სარესტორნო მომსახურება“, 
„კონდიტერია“, „კულინარიის ხელოვნება“ არჩევით მოდულად   "ბარის ორგანიზების" დამატება ავტორიზაციის 
გზით 

4 
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში   „სასტუმრო მომსახურება“, „სარესტორნო მომსახურება“, ზოგადი 
განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირება- პროგრამის  
შემუშავება/დამტკიცება/პროცედურები ავტორიზაციის გზით.  
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3.2.  ხარისხის სამსახურის  2020 წლის პრიორიტეტები: 
 
 კოლეჯის თვითშეფასების მომზადება  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარსადენად; 
 კოლეჯის მარეგულირებელი დოკუმენტების ახალი ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა; 
 ვერიფიკაციის პროცესის გაწერა; 
 პროფესიული საგანმანათლერბლო პროგრამების მ.შ ინტეგრირებული პროგრამების დამატება; 
 ინტეგრირებული პროგრამების დანერგვა; 
 პროფესიული მომზადება/პროფესიული გადამზადების პროგრამების დამატება; 
 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება/განვითარება; 

 

3.3. დაუგეგმავი დავალებები/საკითხები 

ხშირია დაუგეგმევი დავალებებისა თუ საკითხების განხილვა-განხორციელება, რომელშიც აუცილებელია აქტიური 
ჩართულობა. ასეთია, სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა, ასევე პანდემიისგან გამოწვეული ახალი საჭიროებების 
დაგეგმვა/განხორციელება; 

3.4 შესრულებული სამუშაო: 

1.  სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯს ,,ახალი ტალღა’’ და „ქემონიქს ინტერნეიშენელ ინკ.“-ის ფილიალს „ქემონიქს 
საქართველოს“ შორის 2019 წლის 17 აპრილს გაფორმებული ნასყიდობის ჩარჩო ხელშეკრულება No. 072-ACED001-001-P-2019 
ფარგლებში მოვამზადეთ ტრენინგ-კურსები  -  სულ 5. (იხ. 10/01/2020 წლის N16216 წერილი) 
2. სამოქმედო გეგმის 1 ამოცანის -ხარისხის უწყვეტ გაუმჯობესებაზე ზრუნვა ხარისხის  ციკლის შესაბამისად:  დაგეგმე-
განახრციელე-შეაფასე-განავითარე. ერთ-ერთ  აქტივობას წარმოადგენდა მარეგულირებელი დოკუმენტის "პროფესიული 
სტუდენტების შეფასების მტკიცებულებების შენახვის ვადებისა შესახებ" მოდიფიცირება, შევიმუშავეთ ეს დოკუმენტი (იხ. 
16/01/2020 წლის წერილი N16982, რომელიც დამტკიცდა შესაბამისი აქტით (16/01/2020 წლის ბრძ N01-04/04-ით); 
3. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროფესიული განათლების 
განვითარების დეპარტამენტის უფროსისთვის მომზადდა პროფესიული უნარების განვითარების  საორიენტაციო და 
სასერტიფიკატო კურსების განხორციელების 2019 წლის შემოდგომის სემესტრის ანგარიშები -სულ 16.  (იხ. 17/01/2020 წლის 
N44545 კორ); განაცხადები განვაახლეთ 11/03/2020 წლის N292132 კორესპონდენციით; 
4. შევიმუშავეთ 37 არასაბიუჯეტო მოკლევადიანი პროგრამა „ტრენინგ-კურსები“(იხ.23/01/2020 წლის 
N68862 კორესპონდენცია), რომელიც დამტკიცდა 24/01/2020 წლის N01-04/11 ბრძანებით; 
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5. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხარისხის განვითარების მიზნით შევიმუშავეთ 
რეკომენდაციები პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის კალენდარული გეგმების წარმოებისა და შეფასების 
ინსტრუმენტის შემუშავების შესახებ. (იხ. 05/02/2020 წლის N136759 წერილი) 
6. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების საფუძველზე შევიმუშავეთ და 
წარმოგიდგინეთ ხარისხის მართვის მენეჯერისა და ხარისხის მართვის სპეციალისტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და 
ფუნქცია-მოვალეობები (იხ. 06/02/2020 წლის N141603 კორესპონდენცია); 
7. წარმოვადგინეთ  ახალი ავტორიზაციის სტანდარტის შესაბამისად კოლეჯის თანამშრომელთა ფუნქცია-მოვალეობების 
პროექტი განსახილველად (იხ.11/02/2020 წლის N 168382 წერილი); 
8.  სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შევიმუშავეთ  "მასწავლებელთა პროფესიული საჭიროების კვლვის" 
და "ინსტრუქტორთა პროფესიული საჭიროების კვლვის" კითხვარები, რომლის ანალიზით დადგინდება მათი საჭიროებები და 
დაიგეგმება შესაბამისი აქტივობები. (იხ. 11/02/2020 წლის N170037 წერილი)   კითხვარი დამტკიცებულია 11/02/2020 წლის 01-
04/21 ბრძანებით; 
9. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროფესიული უნარების განვითარების 
პროგრამის (WSD პროგრამა) ფარგლებში მოვამზადეთ 18 განაცხადის 2019 წელს განხორციელებული პროფესიული უნარების 
განვითარების სასერტიფიკატო კურსების  და 2017-2019 წლებში განხორციელებული პროფესიული უნარების განვითარების 
საორიენტაციო კურსების გაგრძელებასთან დაკავშირებით. (იხ. 14/02/2020 წლის N187723 კორესპ) 
10. საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების მიზნით სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 
2020 წლის 19 თებერვლის N MES 4 20 00213232 ბრძანებით "ვეტერინარიის" ჩარჩო დოკუმენტში განხორციელებული 
ცვლილების შესაბამისად, განვახორციელეთ ცვლილება ავტორიზებულ საგანმანათლებლო პროგრამაში "ვეტერინარია" და 
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ფორმულირება ჩამოყალიბდა „უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ვეტერინარიაში/ 
Higher Vocational Qualification in Veterinary. 
ასევე, სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2020 წლის 19 თებერვლის N MES 8 20 00213263 
ბრძანებით „საექთნო განათლების“ და "ფარმაციის (სააფთიაქო)" ჩარჩო დოკუმენტებში განხორციელებული ცვლილების 
შესაბამისად, განვახორციელეთ ცვლილება ავტორიზებულ საგანმანათლებლო პროგრამებში "საექთნო განათლება" და 
"ფარმაცია", მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ფორმულირება ჩამოყალიბდა "საექთნო განათლების" პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამისთვის -„უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში/ Higher Vocational Qualification 
in Nursing.“. ხოლო "ფარმაციის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის -„უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია 
ფარმაციაში/Higher Vocational Qualification in Pharmacy.“ (იხ. 20/02/2020 წლის N 218976 წერ). პროგრამები დამტკიცდა 
20/02/2020 წლის N01-04/25 ბრძანებით და ეცნობა ხარისხის ცენტრს (იხ. წერილი 20/02/2020 წლის N218037 წერილი 
"პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოსთან შუამდგომლობის შესახებ"); 
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11. სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოსთან 19.02.2020 წლის №07-05/2 ხელშეკრულების 
საფუძველზე მოვამზადეთ პროფესიული მომზადების 11  და გადამზადების 5 ტრენინგ კურსი. (იხ. 26/02/2020 წლის N246608 
წერ); 
12. შევიმუშავეთ ინტეგრირებული მასწავლებლების შერჩევის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და ჩართული ვიყავით შერჩევის 
პროცესში, რის შედეგადაც შეირჩა ყველა ინტეგრირებული მოდულისთვის განმახორციელებელი პირი; 
13. მოდიფიცირება განიცადა და დაემატა ინტეგრირებული მოდულები, შემუშავდა შესაბამისის სასწავლო გეგმა და 
დამტკიცდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "კომპიუტერული ქსელი და სისიტემები". მომზადდა შესაბამისი 
განაცხადი, რომელიც წარდგენილი იქნა ხარისხის ცენტრში; (იხ. 04/03/2020 წლის N269291 წერ) 
14. 2014 წლის 11 ივლისის N 01-05/104 ბრძანებით დამტკიცებული პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვის წესში შევიტანეთ 
ცვლილებები პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულებაში ცვლილებები - 26.09.2019 N203/ნ შესაბამისად; 
15. დავიწყეთ მუშაობა საგანმანათლებლო პროგრამის "მეფუტკრეობა" შემუშავებაზე (იხ. 28/02/2020 წლის N262195 წერ). 
შემუშავებული პროგრამა წარვადგინეთ დასამტკიცებლად 14/04/2020 წლის N338354 კორესპონდენციით; მომზადდა და 
გაიგზავნა განაცხადი  სსიპ  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში პროგრამის დამატების მიზნით, 
როგორც ქობულეთის, ასევე ხულოს ფილიალისათვის, სულ 2 განაცხადი. (იხ. 01/05/2020 წლის N 357580 კორ); 
16.გამოვიკვლიეთ და შევისწავლეთ მოდულების მოთხოვნები სასწავლო რესურსის შესახებ, რომელიც შევათანხმეთ ამ 
მოდულის მასწავლებლებს, შედეგად განხორციელდა სახელმძღვანელოების შესყიდვა (იხ. 04/03/2020 წლის N269634 წერ); 
17. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში "სასტუმრო მომსახურება", "სარესტორნო მომსახურება", "კულინარიის 
ხელოვნება" და "კონდიტერია" შევიტანეთ ცვლილებები, არჩევით მოდულად დავამატეთ "ბარის ორგანიზება", რის 
საფუძველზეც პროგრამის მოცულობა გაიზარდა 80 კრედფიტიდან 88 კრედიტი, აღნიშნული ეცნობა სსიპ-განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორს თამარ მახარაშვილს (06/03/2020 წლის N278353); დამუსავდა და 
გაიგზავნა ცენტრის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია (იხ. 15/04/2020 წლის N337571 კორ); 
18. მომზადდა პროფესიული მომზადების პროგრამა "სასტუმროს მიღება-განთავსების პროცედურები" (იხ. 17/03/2020 წლის 
N304125); 
19. რეესტრის მონაცემებისა და პროგრამაში ჩართული საწარმოების გამოკითხვის შედეგად პროგრამის განვითარების 
მიზნით ცვლილება შევიტანეთ 23.07.2018 წლის N01-04/109 ბრძანებით დამტკიცებულ (ცვლილება 26.08.2018 წლის N01-
04/129; 08.11.2018 წლის N01-04/165; 05.03.2019 წლის N01-04/35 ბრძანებებით) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში 
„მშენებლობის წარმოება - თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი“,„მშენებლობის წარმოება- იატაკისა  და  ფილის 
 სამუშაოები“  და  „მშენებლობის წარმოება - სამღებრო სამუშაოები“. შევცვალეთ განხორციელების მიდგომა დუალურიდან 
მოდულურზე. (იხ. 24/03/2020 წლის N315195 კორ). ცვლილების შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული (ცვლილება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
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კულტურისა და სპორტის მინისტრის 11.02.2020 წლის №25/ნ ბრძანება) „საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ავტორიზაციის დებულებაის“ 53-ე  მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად ინფორმაცია ეცნობა სსიპ განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრს (იხ. 25/03/2020 წლის N315772 კორესპ); ხარისხის ცენტრის მოთხოვნის საფუძველზე 
მომზადდა და გაიგზავნა დოკუმენტაცია (იხ. 29/004/2020 წლის N353508 კორესპ); 
20. პროგრამის განვითარების მიზნით შევიდა ცვლილებები სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღა’’ დირექტორის 
2017 წლის 18 აგვისტოს N01-04/107  ბრძანებით დამტკიცებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში: „სასტუმრო 
მომსახურება“(ცვლილება: 15.11.2017 წლის   N 01-04/166 ბრძანება,   01.02.2018 წლის N 01-04/10 ბრძანება,  08.08.2018 წლის  
N01-04/118 ბრძანება,  22.02.2019 წლის N01-04/30 ბრძანება, 05.03.2020 წლის №01-04/38 ბრძანება; 14.04.2020 წლის N01-04/55 
ბრძანება),  „სარესტორნო მომსახურება“ (ცვლილებები:  15.11.2017 წლის N 01-04/166 ბრძანება, 01.02.2018 წლის N 01-04/10 
ბრძანება      08.08.2018 წლის  N 01-04/118 ბრძანება, 05.03.2019 წლის N 01-04/35 ბრძანება, 05.03.2020 წლის №01-04/38 
ბრძანება; 14.04.2020 წლის N01-04/55 ბრძანება) განვახორციელეთ ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის 
შედეგების ინტეგრირება. (იხ. 29/04/2020 წლის N352328 კორ) და შევიტანეთ განაცხადი აღნისნულის შესახებ ხარისხის 
ცენტრში; 
21. ახალი ავტორიზაციის სტანდარტის შესაბამისად ცვლილებები განვახორციელეთ 17/10/2019 წლის N01-04/174 ბრძანებით 
დამტკიცებულ "სტრატეგიული დაგეგმარების, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიაში", რომელიც ასევე 
ითვალისწინებს  "მისია, ხედვა და ღირებულებების დაინტერესებული მხარეების მიერ გაზიარებისა და საჯაროდ 
ხელმისაწვდომობის მექანიზმის" შემუშავებას (იხ. 22/06/2020 წლის N 499418 კორესპონდენცია); 
22.  22/06/2020 წლის N499418 კორესპონდენციით წარმოვადგინე დასამტკიცებლად და N01-04/85 ბრძანებით დამტკიცდა 
„სტრატეგიული დაგეგმარების, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია“ 
23. 26/06/2020 წლის N 521057 კორესპონდენციით წარმოვადგინე დასამტკიცებლად და N01-04/91 ბრძანებით დამტკიცდა 
„პროგრამის ხელმძღვენელები  და მათი სამუშაო აღწერილობა (ფუნქცია-მოვალეობა)“ 
24.  01/07/2020 წლის N 546867 კორესპონდენციით მოვითხოვე, რომ ავტორიზაციის მეორე სტანდარტის 2.2. პროგრამის 
განხორციელების რესურსის შესაბამისად სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს (matsne.gov.ge) საკანონმდებლო აქტების 
საძიებო სისტემა უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ბიბლიოთეკაში პროფესიული მასწავლებლისათვის, ასევე იურისტისთვის და 
ფინანსური სამსახურისთვის, რის საფუძველზეც განხორციელდა შესაბამისი ქმედებები, რის შედეგადაც კოლეჯს გააჩნია 
საკანონმდებლო მაცნესთან ხელმიწვდომა; 
25. 07/07/2020 წლის N549062 კორესპონდენციით წარმოვადგინე დასამტკიცებლად და N01-04/105 ბრძანებით დამტკიცდა:  
1. კურსდამთავრებულთა  კვლევის მეთოდოლოგია და კითხვარი; 
2. კითხვარი დუალური პროგრამის ინსტრუქტორისათვის; 
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3. პროფესიული საგანმანათლებო დაწესებულებების  ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის  შეფასების მიზნით 
პროფესიულ სტუდენტთა კვლევის მეთოდოლოგია და კითხვარი; 
4. პროგრამის შეფასების მიზნით პროფესიულისტუდენტების კვლევის მეთოდოლოგია და კითხვარი; 
5. საწარმოო პრაქტიკის ფარგლებში პარტნიორი ორგანიზაციის კვლევის მეთოდოლოგია და კითხვარი; 
6. პროფესიული სტუდენტის მიერ საწარმოო პრაქტიკის შეფასების კვლევის მეთოდოლოგია  და   კითხვარი 
შესაბამისად ძალადაკარგულად გამოცხადდეს; 
7. დამსაქმებელთა   კვლევის მეთოდოლოგია და კითხვარი; 
 
26. 13/07/2020 წლის N593668 კორესპონდენციით წარმოვადგინე დასამტკიცებლად და N01-04/112 ბრძანებით დამტკიცდა 
„სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი“ 
27. 13/07/2020 წლის N595163 კორესპონდენციით წარმოვადგინე დასამტკიცებლად და N01-04/111 ბრძანებით დამტკიცდა 
„დამსაქმებელთა და კურსდამთავრებულთა ბაზის ფორმები“ 
28. 13/07/2020 წლის N619335 კორესპონდენციით წარმოვადგინე დასამტკიცებლად და N01-04/119 ბრძანებით დამტკიცდა 
ტრენონგ-კურსი "აფთიაქის ტექნიკური თანამშრომელი" და "პარაფარმაციის კონსულტანტი". 
29. 27/07/2020 წლის N633134 კორესპონდენციით წარმოვადგინე დასამტკიცებლად და N01-04/126 ბრძანებით დამტკიცდა: 

• სსიპ კოლეჯის "ახალი ტალღა" სტრუქტურა; 
• სსიპ კოლეჯის "ახალი ტალღა"თანამდებობრივი ინსტრუქცია (სამუშაო აღწერილობები); 
• სსიპ კოლეჯის "ახალი ტალღა" დ/ხულოს ფილიალის თანამდებობრივი ინსტრუქცია (სამუშაო აღწერილობები); 
• სსიპ კოლეჯის "ახალი ტალღა" შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების  (შტატგარეშე) თანამდებობრივი 

ინსტრუქცია (სამუშაო აღწერილობები); 
30. 27/07/2020 წლის N634041 კორესპონდენციით წარმოვადგინე დასამტკიცებლად და N01-04/125 ბრძანებით დამტკიცდა 
"ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის" დოკუმენტი; 
31. 31/07/2020 წლის N650404 კორესპონდენციით წარმოვადგინე ავტორიზაციის საბჭოს დადებითი გადაწყვეტილებები, 
კერძოდ: 

• 29/07/2020წლის N 644717 ბრძანება - სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღისთვის“ „მეფუტკრეობის“ საგანმანათლებლო 
პროგრამის დამატების შესახებ დ/ხულოს მისამართზე; 

• 29/07/2020წლის N 644787 ბრძანება - სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღისთვის“ „მეფუტკრეობის“ საგანმანათლებლო 
პროგრამის დამატების შესახებ ქობულეთის მისამართზე; 
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• 29/07/2020წლის N 644718 ბრძანება სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღისთვის“ „სასტუმროს მომსახურების“ საშუალო 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ, რომელშიც 
ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

• 29/07/2020წლის N 644721 ბრძანებით შეიცვალა განხორციელების მიოდგომა დუალურიდან მოდულურზე შემდრგ 
პროგრამებზე: მშენებლობის წარმოება - სამღებრო სამუშაოები, მშენებლობის წარმოება - თაბაშირმუყაოს 
კონსტრუქციების მონტაჟი, მშენებლობის წარმოება - იატაკისა და ფილის სამუშაოები; 

• 29/07/2020წლის N 644719 ბრძანება სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღისთვის“ „სარესტორნო მომსახურების“ საშუალო 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ, რომელშიც 
ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 
 

32. 31/07/2020 წლის N651297 კორესპონდენციით წარვადგინეთ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 
სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღას" თვითშეფასება 2020; 
33. 13/08/2020 წლის N686033 კორესპონდენციით წარმოვადგინე დასამტკიცებლად და N01-04/138 ბრძანებით დამტკიცდა 
ტრენინგ-კურსები: 

• შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა; 
• საავტომობილო გადაზიდვები; 
• საწყობის ლოგისტიკა; 
• საზღვაო გადაზიდვები. 

34. 13/08/2020 წლის N687697 კორესპონდენციით წარმოვადგინე დასამტკიცებლად და N01-04/139 ბრძანებით დამტკიცდა 
მოდიფიცირებული, გაერთიანებული "პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, რომლის სავალდებულო პროფესიული 
მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 50% ან მეტი მიიღწევა რეალურ სამუშაო გარემოში აპლიკანტთა 
კონკურსით შერჩევის წესი"  
35. 17/08/2020 წლის N 689662 კორესპონდენციით წარვადგინეთ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ 
ცენტრში პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტებში ცვლილებების შეტანის ინიცირების წერილი შემდეგი 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის: 

• ელექტროობა; 
• შედუღება; 
• ბუღალტრული აღრიცხვა; 
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• საოფისე საქმე; 
• საფინანსო სერვისები; 
• ღონისძიების ორგანიზება; 

36. 21/08/2020 წლის N714037კორესპონდენციით განვსაზღვრეთ შეფასების სისტემის სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის უზრუნველყოფის, შეფასების სისტემის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით  შერჩევის მექანიზმი - რისკების 
სისტემა;  
37. დავიწყეთ მუშაობა და 01/09/2020 წლის N751450 კპორესპონდენციით საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის მაშინდელ უფროსს 
ქალბატონ ირინე წეროძეს ვაცნობეთ "2017-19 წლებში დაწყებული პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამის (WSD 
პროგრამა) კურსების გაგრძელების შესახებ," კოლეჯისა და სკოლების მზაობა; 
38. 14/09/2020 წლის N 824809 კორესპონდენციით წარმოვადგინე დასამტკიცებლად და N01-04/174  ბრძანებით დამტკიცდა 
პროფესიული მომზადების პროგრამები  "საქმისწარმოება", "ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება სასტუმრო სფეროს 
საწარმოებში" და "სასტუმროს გაყიდვები და მარკეტინგი" 
39. 15/09/2020 წლის N 827329 კორესპონდენციით წარმოვადგინეთ ვერიფიკაციის გეგმა შერჩევის მექანიზმის (რისკების 
სისტემის) შესაბამისად.  
40. დავიწყეთ ვერიფიკაციის მექანიზმის დანერგვა. ამ მიზნით,  რისკების სისტემის  საფუძველზე, განვახორციელეთ 
სტუდენტთა შეფასების ინსტრუმენტებისა და სტუდენტთა შეფასების მტკიცებულებების  მონიტორინგი და შევაფასეთ 
შემდეგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:  “ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი”; „ბაღის დიზაინი“; „სასტუმრო 
მომსახურება“; კომპიუტერული ქსელი და სისტემები“; „ფარმაცია“; „ფოტოგრაფია“; „სატყეო საქმე“; 
შედეგად შევიმუშავებთ რეკომენდაციები  და დავსახეთ  შესაბამისი სამოქმედო გეგმა საგანმანათლებლო პროგრამების 
შემდგომი სრულყოფის მიზნით.  
თუმცა სამწუხაროდ პანდემიიდან გამომდინარე ეს პროცესი ბოლომდე ვერ მივიყვანეთ. 
41.  სასწავლო პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით   შევიმუშავეთ და განვახორციელეთ შემდეგი ტრენინგ-კურსები  
პროფესიული მასწავლებლებისთვის:  

• მოდულის სტრუქტურა, სწავლების შედეგების არსი და კალენდარული გეგმის შემუშავება 
• 2.სტუდენტთა სწავლებისა და შეფასების მეთოდების გაცნობა 
• 3.სტუდენტთა შეფასების ინსტრუმენტების ფორმების გაცნობა 
• 4.სტუდენტთა შეფასების მტკიცებულებების შეგროვება/შენახვის წესები 

ტრენინგ-კურსები ხორციელდებოდა  კვირის ყოველ ხუთშაბათს. ტრენინგებს ესწრებოდა, როგორც  დამწყები, ისე  
გამოცდილი პროფესიული მასწავლებლები. შედეგად გადაიხედა და გაუმჯობესდა სხვადასხვა საგანმანათლებლო 
პროგრამის შეფასების ინსტრუმენტების  60 %.  
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. 
42. შევისწავლეთ სტანდარტებთან, შიდა მარეგულირებელ დოკუმენტერბთნ, ადამიანურ და მატერიალურ რესურსებთან 
შესაბამისობაში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და  09/10/2020 წლის N 892427 კორესპონდენციით 
წარმოვადგინეთ შემდეგი მოდიფიცირებული პროგრამები, რომელიც დამტკიცდა 01-04/175 ბრძანებით: 

1. კულინარიის ხელოვნება 
2. სასტუმრო მომსახურება 
3. სარესტორნო მომსახურება 
4. ხის მხატვრული დამუშავება 
5. ინფორმაციის ტექნოლოგია 
6. ელექტროობა 
7. ბუღალტრული აღრიცხვა 
8. ლოგისტიკა 
9. ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება 
10. ჰაერის კონდიცირება 
11. საფინანსო სერვისები 
12. შედუღება(საბაზო) 
13. შედუღება(საშუალო) 
14. საოფისე საქმე 
15. ღონისძიების ორგანიზება 
16. თმის სტილისტი    
17. მშენებლობის წარმოება-იატაკისა და ფილის სამუშაოები 
18. მშენებლობის წარმოება-სამღებრო სამუშაოები 
19. მშენებლობის წარმოება-თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი 
20. წყალმომარაგების სისტემები 
21. სატყეო საქმე 
22. კომპიუტერული ქსელი და სისტემები 
23. ბაღის დიზაინი 
24. კონდიტერია 
25. მსუბუქი ავტომობილის ელექტრო  და ელექტრონული სისტემების შეკეთება 
26. ფარმაცია 
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27. ვეტერინარია 
28. საექთნო განათლება 

43. დუალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში - "კულინარიის ხელოვნება", "სარესტორნო 
მომსახურება", "სასტუმრო მომსახურება" დემატა  სასწავლო საწარმოები, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულებები, ესნია: 

• შპს "ნიკალა" 
• შპს "აკროპოლი" 
• შპს "პარაგრაფ შეკვეთილი" 
• შპს "პეპე" 

რაც ეცნობა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურს 28/09/2020 წლის N901751 კორესპონდენციით. 

44. 16/10/2020 წლის N987036 კორესპონდენციით სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრს წარედგინა 
თვითშეფასების ანგარიშით გათვალისწინებული დანართის სახით წარსადგენი დოკუმენტები (სულ 46 საქაღალდე) 
45. კორონავირუსის პანდემიიდან გამომდინარე შეზღუდვების გათვალისწინებით დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის 
დასარეგულირებლად შევიმუშავეთ "სასწავლო პროცესის დისტანციურად წარმართვისა და მიღებული შედეგების შეფასების 
წესი და პირობები" და წარვადგინე დასამტკიცებლად 08/11/2020 წლის N 1077031 კორესპონდენციით, რომელიც დამტკიცდა 
ბრძანება 01-04/181-ით. 
46. კორონავირუსის პანდემიიდან გამომდინარე შეზღუდვების გათვალისწინებით დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის 
მიზნით პროგრამის ხელმძღვანელებთან ერთად გამოვიკვლიეთ თუ პროგრამაში შემავალი მოდულების რომელი სწავლის 
შედეგი შეიძლება გავიტანოთ დისტანციური (ელექტრობნული) სწავლებით და რომელი ვერ განხორციელდება 
დისტანციურად.  08/11/2020 წლის N1076971 კორესპონდენციით მიხედვით მოვიკვლიეთ შემდეგი პროფესიული განათლების 
პროგრამები: 

• სასტუმრო მომსახურება;  
• სარესტორნო მომსახურება; 
• კომპიუტერული ქსელები და სისტემები; 
• შედუღება (მე-3 დონე); 
• საფინანსო სერვისები; 
• საოფისე საქმე; 
• საექთნო განათლება; 
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• ვებ ინტერფეისის დეველოპერი; 
• ბუღალტრული აღრიცხვა; 
• ტუროპერატორი. 

47. ცვლილებები განვახორციელეთ შემდეგი პროგრამების სასწავლო გეგმებში, რაც დამტკიცდა (N 01-04/182 ბრძანებით)   
• სასტუმრო მომსახურება (ინტეგრირებული)-(დამტკივებული 18.08.2017 წლის N 01-04/107 

ბრძანებით, ცვლილება:09.10.2020 წლის N01-04/175 ბრძანება); 
• სასტუმრო მომსახურება (დუალური)-(დამტკივებული 18.08.2017 წლის N 01-04/107 ბრძანებით,ცვლილება:09.10.2020 

წლის N01-04/175 ბრძანება); 
• სარესტორნო მომსახურება(ინტეგრირებული)-(დამტკივებული 18.08.2017 წლის N 01-04/107 

ბრძანებით, ცვლილება:09.10.2020 წლის N01-04/175 ბრძანება); 
• სარესტორნო მომსახურება (დუალური)-(დამტკივებული 18.08.2017 წლის N 01-04/107 

ბრძანებით, ცვლილება:09.10.2020 წლის N01-04/175 ბრძანება); 
• კომპიუტერული ქსელები და სისტემები (ინტეგრირებული)- (დამტკივებული 13.08.2018 წლის N 01-04/124 

ბრძანებით, ცვლილება:09.10.2020 წლის N01-04/175 ბრძანება); 
• შედუღება (დუალური)- (დამტკივებული 01.02.2018 წლის N 01-04/10 ბრძანებით, ცვლილება:09.10.2020 წლის N01-

04/175 ბრძანება); 
       დუალურ პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ საწარმოებთან (შპს "ანაგი" - პროგრამა "შედუღება", შპს "აკროპოლი" - 
პროგრამა "სარესტორნო მომსახურება" და შპს "პარაგრაფ შეკვეთილი" - პროგრამა "სასტუმრო მომსახურება") 
თანამშრომლობით 2020 წლის მიღების ჯგუფებისათვის ასევე შეიცვალა პროგრამებით განსაზღვრული შედეგების 
განაწილების სქემა.   წარმოგიდგენილია ასევე აღნიშნული პროგრამების მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმები. 
48.  11/11/2020 წლის N1081243 კორესპონდენციით სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  
პროფესიული  განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ვაცნობეთ, რომ ა.წ. 10 ნოემბერს კოლეჯმა დაიწყო 
დისტანციურ სწავლების პირველი ეტაპი; 
49. 16/11/2020 წლის N 1090861 კორესპონდენციით    დუალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს "სარესტორნო 
მომსახურება" და "კულინარიის ხელოვნება"  დაემატა სწავლის შედეგების მიღწევის ადგილი - საწარმოები. 
კერძოდ: "კულინარიის ხელოვნებას" დაემატა შპს "ნიკალა" და შპს "პეპე", ხოლო "სარესტორნო მომსახურებას" შპს 
"აკროპოლი", ცვლილებები განვახორციელეთ პროგრამებში, რომელიც დამტკიცდა N01-04/185 ბრძანებით, ხოლო 
ზემოაღნიშნული 17/11/2020 წლის N1090247 კორესპონდენციით ეცნობა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს, საავტორიზაციო პერიოდში 
განხორციელებული ცვლილებების გამო,  ასევე გაიგზავნა შესაბამისი დოკუმენტაცია; 
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50. 16/11/2020 წლის N 1095667 კორესპონდენციით   მოვიკვლიეთ შემდეგი პროფესიული განათლების პროგრამები, თუ 
პროგრამაში შემავალი მოდულების რომელი სწავლის შედეგი შეიძლება გავიტანოთ დისტანციური (ელექტრობნული) 
სწავლებით და რომელი ვერ განხორციელდება დისტანციურად: 

• ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება; 
• ბაღის დიზაინი; 
• ელექტროობა; 
• ინფორმაციის ტექნოლოგია; 
• კონდიტერია; 
• კონსულტანტ-გამყიდველი; 
• კულინარიის ხელოვნება; 
• ლოგისტიკა; 
• მსუბუქი ავტომობილის შეკეთება; 
• ფარმაცია 
• ღონისძიების ორგანიზება; 
• საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი. 

შესაბამისად ცვლილებები განვახორციელეთ შემდეგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო გეგმებში, 
რომელიც დამტკიცდა N01-04/186 ბრძანებით 
     2019 წლის  საგაზაფხულო  მიღება: 

1.  სასტუმროს მომსახურება (დონე 4) ჯგუფი   N163-მ დაN164-მ 
2. სარესტორნო მომსახურება  (დონე 4) ჯგუფი N 165-მ  და N166-მ 

 2019 წლის  საშემოდგომო  მიღება: 

1.  ინფორმაციის ტექნოლოგია   (დონე 3 )   ჯგუფი N  217-მ და N218-მ 
2. ელექტროობა  (დონე 3 )   ჯგუფი N 190-მ   
3. კონდიტერია (დონე 3) ჯგუფი N180-მ და ჯგუფი N181-მ 
4. სასტუმროს მომსახურება (დონე 4) ჯგუფი   N194-მ   და   N195-მ 
5. სარესტორნო მომსახურება  (დონე 4) ჯგუფი N 196-მ  და N197-მ 
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6. ფარმაცია (სააფთიაქო) – (დონე 5 ) ჯგუფი N 219-მ და N220 -მ 
7. ბაღის დიზაინი - (დონე 4) ჯგუფი N210-მ 

 2020  წლის  მიღება: 

1. ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება - (დონე 3) ჯგუფი N227-მ 
2. სასტუმროს მომსახურება (დონე 4) (დუალური)  ჯგუფი   N11-დ 
3. კონდიტერია (დონე 3) ჯგუფი N243-მ 

51. ზემოაღნიშნული 17/11/2020 წლის  N1099485 კორესპონდენციით ვაცნობეთ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს, 

52. დისტანციურად პროგრამების განხსახორციელებლად 20/11/2020 წლის N1105478 კორესპონდენციით გავაგზავნეთ 
მოდიფიცირებული სასწავლო/ინდივიდუალურ გეგმები,  რომლებიც მომზადდა დ/ხულოს ფილიალის კონკრეტული 
ჯგუფებისათვის  

• სასტუმრო მომსახურება- 2019 წლის საგაზაფხულო მიღება ჯგ N-3 ფ 
• სასტუმრო მომსახურება -  2019 წლის საშემოდგომო მიღება ჯგ N7-ფ 
• ელექტროობა, ჯგ N 5-ფ 

ასევე წარვადგინეთ დ/ხულოს 2020 წლის მიღების ჯგუფებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 
მოდიფიცირებული სასწავლო/ინდივიდუალური გეგმები: 

• სასტუმრო მომსახურება 
• ელექტროობა 
• ინფორმაციის ტექნოლოგია 

 53. ქობულეთის მისამართისთვის მოდიფიცირება შევიტანეთ 2020 წლის მიღების შემდეგი ჯგუფების პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო გეგმებში (იხ. დანართი 3): 

• ელექტროობა; 
• სასტუმრო მომსახურება; 
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• სარესტორნო მომსახურება; 
• ჰაერის კონდიცირება. 

 ზემოაღნიშნული დამტკიცდა N01-04/193 ბრძანებით; 
54. 24/11/2020 წლის N1114418 კორესპონდენციით წარმოვადგინე დასამტკიცებლად და N01-04/199  ბრძანებით დამტკიცდა 40 
სთ-იან ტრენინგ-კურსი: "საგზაო მოძრაობისა და უსაფრთხო ტრანსპორტირების წესები მძიმე ტექნიკის ოპერატორისათვის 
მართვის მოწმობა S   კლასი" 
55. 14/12/2020 წლის N1194750 კორესპონდენციით წარმოვადგინე დასამტკიცებლად და N01-04/212  ბრძანებით დამტკიცდა 
პროფესიული მომზადების პროგრამას "ხე-ტყის დამზადება", რომელიც 15/12/2020  წლის N1202717 კორესპონდენციით 
გაიგზავნა ხარისხის ცენტრში დადასტურების მიზნით; 
56. 15/12/2020 წლის  N1202377 კორესპონდენციით ვაცნობეთ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 
ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ინფორმაცია  სწავლის შედეგების მიღწევის 
ადგილის ცვლილების შესახებ კორონავირუსის პანდემიიდან გამომდინარე პროფესიულ საგანმანათლებლო 
პროგრამებისთვის "მღებავი", "თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მემონტაჟე" და "ფილამწყობი" სწავლება ნაცვლად, 
კოლეჯში არსებული სასწავლო ლაბორატორიისა, გაანაახლს სშპს "მარდთან". 
57. აქტიურად ვმონაწილეობდი,  სსიპ-კოლეჯ „ახალი ტალღასა“ და გაეროს განვითარების (UNDP) პროგრამას შორის, 2020 
წლის 3 აგვისტოს გაფორმებული N00102163 ხელშეკრულების „გაეროს განვითარების პროგრამის - „ახალი ავტორიზაციის 
სტანდარტებთან კოლეჯის მარეგულირებელი დოკუმენტაციისა და გარემოს, კერძოდ, მცირედმხედველობისა და 
უსინათლოთათვის, შესაბამისობაში მოყვანის“ ფარგლებში აყვანილ ექსპერტებთან, მათთან გაფორმებული ხელშეკრულების 
ფარგლებში მარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავებაში; 
58. 25.12.2020 წლის N 1228701 კორესპონდენციით წარმოვადგინე პროფესიული მომზადების პროგრამას "ბარის ორგანიზება და 
ფუნქციონირება", რომელიც დამტკიცდა N01-04/221 ბრანებით. 
59. მივაწოდე ახალ დამტკიცებული მარეგულირებელი დოკუმენტები ვიზუალურად დამუშავებული და PDF-ში გადაყვანილი 
კლოლეჯის ვაბ -გვერდზე ასატვირთად. 
60. გავაკეთე ორგანიზება სსიპ-კოლეჯ „ახალი ტალღასა“ და გაეროს განვითარების (UNDP) პროგრამას შორის, 2020 წლის 3 
აგვისტოს გაფორმებული N00102163 ხელშეკრულების „გაეროს განვითარების პროგრამის - „ახალი ავტორიზაციის 
სტანდარტებთან კოლეჯის მარეგულირებელი დოკუმენტაციისა და გარემოს, კერძოდ, მცირედმხედველობისა და 
უსინათლოთათვის, შესაბამისობაში მოყვანის“ ფარგლებში შემაჯამებელი სეხვედრის. 
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   ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციის (COVID-19) გამო ვერ განხორციელდა დაგეგმილი 
ღონისძიებები, კერძოდ;  
  
1. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროფესიული უნარების განვითარების 
პროგრამის (WSD პროგრამა) ფარგლებში მომზადებული პროგრამები; 
2. სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოსთან 19.02.2020 წლის №07-05/2 ხელშეკრულების 
საფუძველზე მომზადებული პროფესიული მომზადების  და გადამზადების ტრენინგ კურსები; 
 
  
     ამრიგად,   ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 22/01/2020 წლის N01-04/08 (ცვლილება 28/05/2020 წლის N01-04/70) 
ბრძანებით დამტკიცებული კოლეჯის 2020 წლის სამოქმედო გეგმის ხარისხის სამსახურისთვის დაგეგმილი სამუშაოები 
შესრულებულია.  

4. განხორციელებული საქმიანობის შედეგად მიღებული  მნიშვნელოვანი შედეგები 

 კოლეჯს აქვს უფლებამოსილება განახორციელოს 30 ახალი ოპტიმიზირებული ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე 
შემუშავებული პროგრამა, სხვადასხვა მიდგომით და მისამართზე; 

 კოლეჯს აქვს უფლებამოსილება განახორციელოს  3 ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამა 
 მომზადდა კოლეჯის თვითშეფასება 
 14 პროფესიული მომზადება/პროფესიული გადამზადების პროგრამა; 
 50 ტრენინგ-კურსები 
 შესაბამისობაში მოვიდა კოლეჯის მარეგულირებელი დოკუმენტები ახალი ავტორიზაციის სტანდარტებთან   
 დაინერგა  ვერიფიკაციის მექანიზმი 
 პედაგოგთა უმეტესი ნაწილი მომზადდა მოდულების განხორციელებისთვის. კერძოდ; მოდულის სტრუქტურის 

გაცნობა, კალენდარული გეგმების გაწერა, შეფასების ინსტრუმენტების შემუშვება, განხილვა. 
 საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმები ონლაინ სწავლებისთვის. 

 დისტანციური სწავლების აღდგენა თითქმის ყველა პროგრამაზე 
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