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საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,პანაცეაში“ 

პროგრამის განმხორციელებელი პირის,  

პროფესიული მასწავლებლის 

შერჩევის წესი 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულება 

  

1. საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,პანაცეაში“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებითა და 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით (მოდულური პროგრამით) სწავლებისთვის 

პროგრამის განმხორციელებელი პირის, პროფესიული მასწავლებლის  შერჩევის - მიღების წესი 

 მიზნად ისახავს კვალიფიციური  და სათანადო ცოდნისა და გამოცდილების, ასევე საჭირო 

უნარ-ჩვევების მქონე პირების  შერჩევას. 

2. საზოგადოებრივ კოლეჯში საგანმანათლებლო პროგრამის განმხორციელებელი პირის, 

მასწავლებლის მიღება ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

3. საგანმანათლებლო პროგრამებით სწავლება ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

პირის მიერ. 

4. პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

4.1. საქართველოს კანონით „პროფესიული განათლების შესახებ“, პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი  შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV და V 

საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელი ან პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით 

მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი“. 

4.2. IV საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელ პროფესიული განათლების მასწავლებელს უფლება 

არ აქვს, ასწავლოს V საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში.  

4.3.  შესაბამისი პროფესიული სტანდარტით შეიძლება დადგინდეს დამატებითი მოთხოვნები.  

მუხლი 2. მოდულური პროგრამის განმხორციელებელი პირის,  პროფესიული    მასწავლებლის  

ვაკანსიის გამოცხადება და შერჩევა                          



1. კოლეჯის ვებ-გვერდზე ქვყნდება პროგრამის განმხორციელებელი პირის / პროფესიული 

განათლების მასწავლებლის ვაკანსიის შესახებ ინფორმაცია, სადაც მითითებულია 

ვაკანსიის დასახელება, სტანდარტის შესაბამისი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, წარსადგენი 

დოკუმენტაცია  და პირობები; 

2. ვაკანსის დროს, დადგენილი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, შეიძლება 

უპირატესობა მიენიჭოს კოლეჯში უკვე მომუშავე პირს. 

3. გამოქვეყნების დღიდან  იწყება საბუთების მიღება და განხილვა. კვალიფიკაციის შესაბამისობის 

დადგენის მიზნით წარმოდგენილ დოკუმენტაციას განიხილავენ საზოგადოებრივი კოლეჯის 

დირექტორი და ხარისხის უზრუნველყოფის ხელმძღვანელი (დირექტორის მოადგილე).  

4. დასაკავებელ თანამდებობაზე კანონმდებლობით დადგენილი კვალიფიკაციის შესაბამისობის 

დადგენისას, პროგრამის განმხორციელებელი პირი, პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

ინიშნება  დირექტორის ბრძანებით. 

5. შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება შესაბამისი დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟს და 

გამოცდილებას სამუშაო ადგილის მიხედვით.  

6. შესაბამისი პროფესიული სტანდარტის გათვალისწინებით შეიძლება  დაწესებულების მიერ 

დადგინდეს დამატებითი მოთხოვნები.  

7. ამ თანამდებობის დასაკავებლად, თუ ვერ მოხერხდა კანდიდატურის შერჩევა, დირექტორის 

ბრძანებით შესაძლებელია გამოცხადეს კონკურსი. კონკურსის ჩატარების პირობები და წესი 

განისაზღვრება კონკურსის ჩატარების შესახებ დირექტორის ბრძანებით. 

8. საგანმანათლებლო სტანდარტების შესაბამისად შერჩეულ პირთან ფორმდება  ხელშეკრულება 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით. 

9. საწარმოო პრაქტიკული მეცადინეობის კლინიკის (პრაქტიკის) ბაზაზე ჩატარებისას, პრაქტიკას 

განახორციელებენ,  კლინიკის მიერ შეთავაზებული ან/და კლინიკაში მომუშავე სპეიალისტები. 

10. პრაქტიკის (როგორც პროგრამის) განმხორციელებელი პირი, უნდა აკმაყოფილებდეს 

კანონმდებლობით  დადგენილ მოთხოვნებს. 

 

მუხლი  3.   წარსადგენი დოკუმენტაცია  

 

1. ვაკანსიის დაკავების მსურველმა კანდიდატმა უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: 

ა)  პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ; 

ბ)  ავტობიოგრაფია-cv;  

გ) განათლებისა  დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (დედანთან ერთად. დედანი უბრუნდება); 

დ) შესაბამისი კვალიფიკაციით, შრომითი გამოცდილების   დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

ე)  კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტები. 

2. საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი უფლებამოსილია გააუქმოს პირის თანამდებობაზე 

დანიშვნის ბრძანება თუ: 

ა)   დანიშნულმა პირმა უფლებამოსილებათა დაწყებამდე წარადგინა შესაბამისი განცხადება; 

ბ)  გამოვლინდა გარემოებები, რომლებიც გამორიცხავენ თანამდებობაზე დანიშვნას. 

 

მუხლი  4. ცვლილებები და დამატებები 

 

  წინამდებარე წესში ცვლილებები და დამატებები შედის საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,პანაცეას“ 

ადმინისტრაციული საბჭოს განხილვისა და დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. 

 

 

 

 

 



 


