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საზოგადოებრივი კოლეჯი პანაცეას ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის ანგარიში  

                                  2018 – 2019 სასწავლო წელი   

 

N გასატარებელი ღონისძიებების 

დასახელება 

შესრულების 

პერიოდი 

შემსრულებელი შესრულების მტკიცებულებები 

1.  პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების  დამატება.  პროგრამების 

განხორციელების ხარისხის 

კონტროლი/მონიტორინგი. 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

ხუს 

სპმს 

ფს 

იკს 

1. დირექტორის ბრძანება #90 21.12.2018წ.  

2. ადმინისტრაციული საბჭოს ოქმი #1  21.12.2018წ.  

3. შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის ოქმები; 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ოქმები. 

4. დირექტორის ბრძანება #15 5.03.2019წ.  

ადმინისტრაციული საბჭოს ოქმი #3 4.03.2019წ.  

5. დაწესებულებამ მიიღო გადაწყვეტილება ჩარჩო 

დოკუმენის საფუძველზე შემუშავებული ახალი, ხუთი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

დამატების შესახებ და განახორციელა სტანდარტის 

მიხედვით, შესაბამისი ღონისძიებები. 

      საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების 

მიზნით, შესაბამისი,  მაღალი 

კვალიფიკაციისა/შრომითი გამოცდილების მქონე 

პირებთან,როგორც  პროფესიულ მასწავლებლებთან.  

      გაფორმდა მომსახურების ხელშეკრულებები,  

      პროგრამის დამატებისთვის შეძენილი იქნა ყველა 

საჭირო 

     ინვენტარი/აღჭურვილობა/მასალები. 



2. 

 
 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების, სწავლების ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად სტუდენტების, 

მასწავლებლების, ადმინისტრაციული 

პერსონალის, კურსდამთავრებულთა და 

დამსაქმებელთა გამოკითხვა. 

კითხვარებით მიღებული შედეგების 

კვლევა, ანალიზი, მიღებული შედეგების 

გათვალისწინებით საკითხების 

კორექტირება. 

 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

ხუს 

სპმს 

სუს 
 

1.შევსებული კითხვარები.   

1. კითხვარების შედეგების ანალიზი (სვოტ ანალიზი) 

2. 2. დირექტორის ბრძანება #90 21.12.2018წ.  

3. ადმინისტრაციული საბჭოს ოქმი #1  21.12.2018წ.  

4. დირექტორის ბრძანება #5 8.02.2019წ.  

5. ადმინისტრაციული საბჭოს ოქმი #2  8.02.2019წ.  

6. დირექტორის ბრძანება #42 27.06.2019წ.  

7. ადმინისტრაციული საბჭოს ოქმი #7  21.06.2019წ.  

8. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი პანაცეას  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელების ხარისხის გაუმჯობესების, 

დაწესებულების საქმიანობის ხარისხის ამაღლების 

მიზნით -სასწავლო პროცესის მიმდინარეობასა და 

შედეგებზე მუდმივი მონიტორინგის 

განსახორციელებლად დაწესებულებაში განხორციელდა 

განახლებული რედაქციით, კითხვარებით გამოკითხვა.  

3. სწავლებისა და მიღწეული შედეგების 

კვლევის ხარისხის გაუმჯობესება, 

კოლეჯის პარტნიორ დამსაქმებელთა 

მოთხოვნათა გათვალისწინებით 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

ხუს 

სუს 

1. დამსაქმებელთა კითხვარები  

(ანალიზი)  

2. სწავლის შედეგების გაუმჯობესების მიზნით, 

კოლეჯთან ხანგრძლივი თანამშრომლობით 

დაკვაშირებულ პარტნიორ დაწესებულებებთან 

გააფორმადა გაუმჯობესებული/განახლებული 

ხელშეკრულებები ახალი ვადით. საგანმანათლებლო 

პროგრამების დამატების მიზნით შერჩეული ი იქნა 

ახალი პარტნიორი დაწესებულებები/პრაქტიკის 

ბაზები.  

ადმინისტრაციული საბჭოს ოქმი #7  21.06.2019წ.  

 

4. სტუდენტთა და დაწესებულების 

პერსონალის, პროფესიულ 

განათლებასთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე ინფორმირება. 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

ხუს 

სუს 

იკს 

სპმს 

დაწესებულებაში ხორციელდებოდა  

საინფორმაციო/საკონსულტაციო შეხვედრები  კოლეჯის 

პროფესიულ სტუდენტებთან და მასწავლებლებთან 

 ( დასწრების ფურცლები, ინფორმაცია განთავსებული 

ვებ- გვერდზე და ფეისბუქზე) 

 



5. პრაქტიკაზე და დასაქმებაზე 

ორიენტირებული სასწავლო გარემოს 

სრულყოფა. 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

ხუს 

სპმს 

ფს 
 

1.კოლეჯს ყველა  პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე პრაქტიკის განხორციელებისათვის, 

ხელშეკრულებები გაფორმებული აქვს  შესაბამისი 

დარგის წამყვან დამსაქმებლ კომპანიებთან. (შპს ,,პსპ 

ფარმა“, სს ,,ევექსის ჰოსპიტალები“, შპს ,,საპარუსი“, შპს 

,,ელიტი“,შპს ,,აკად.გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი 

კარდიოლოგიის ცენტრი,შპს კლინიკა ,,ელიტი“,  ა(ა)იპ 

,,საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასი“, შპს 

,,პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა“ და სხვა. 

ადმინისტრაციული საბჭოს ოქმი #3 4.03.2019წ.  

ადმინისტრაციული საბჭოს ოქმი #8 4.07.2019წ.  

 

6. დაწესებულების გარე და შიდა 

ტრენინგებში პროგრამის 

განმახორციელებელი პირების 

მონაწილეობის უზრუნველყოფა. 

მასწავლებლების, ადმინისტრაციული 

პერსონალისთვის მეთოდური 

კონსულტირება და რეკომენდაციების 

გაცემა. 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

ხუს 

სპმრ 

ფს 
 

1. კოლეჯის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს სსიპ - 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის  ღონისძიებებში,  მთელ 

რიგ საინფორმაციო. მეთოდურ 

შეხვედრებში/ტრენინგებში.  

2.  სასწავლო წლის მანძილზე  დაწესებულების 

პროფესიულ მასწავლებლებთან, ადმინისტრაციასთან 

ხდებოდა საინფორმაციო შეხვედრები  საკანონმდებლო 

ცვლილებებთან დაკავშირებით, ასევე ხორციელდებოდა 

სასწავლო მეთოდური 

რეკომენდაციები/კონსულტირება. 

   ( დასწრების ფურცლები). 

ინფორმაცია განთავსებული ვებ- გვერდზე და 

ფეისბუქზე 

3. მიღებული იქნა ახალი რედაქციით შპს 

საზოგადოებრივი კოლეჯი პანაცეას შეფასების 

ინსტრუმენტების წესი. 

4. დირექტორის ბრძანება #18 11.03.2019წ.  

             ადმინისტრაციული საბჭოს ოქმი #4 11.03.2019წ.  

5. ფრაიბურგის კათოლიკური უნივერსიტეტის და 

კარიტასის მიერ ჩატარებული სასწავლო კურსი 

ზრუნვის სფეროში „ქრონიკული ჭრილობების 

მართვა“ 



6. ტრენინგი „შრომის უსაფრთხოებაში“ 

7. GIZ-ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი 

ექთნებისთვის. 

8. სემინარი „საპენსიო შენატანების ადმინისტრირება“ 

 

7. სტუდენტთა  დასაქმების ხელშეწყობა 2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

ხუს 

სუს 

დირექტორი 

1. Edu.aris.ge მიერ შექმნილი გვერდი „პროფესიულ 

სტუდენტებს სამსახური თვითონ ჰპოულობს“ პანაცეას 

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

ხელშეწყობისთვის, ასევე შეხვედრა სტუდენტებთან 

აღნიშნულ საკითხზე; 

2. სოციალურ ქსელში ჯგუფის „დასაქმება პანაცეას 

სტუდენტებისთვის“ შეიქმნა. 

3. დასაქმების ფორუმებში მონაწილეობა. 

4. სტუდენტთა ვიზიტები  კონტრაქტორ ორგანიზაციებში.  

5. წარმატებები მოიპოვეს საერთაშორისო ჩემპიონატზე 

მასაჟის ტექნოლოგიებში “ GEORGIAFEST 2018 „, 

კოლეჯის კურსდამთავრებულებმა :მართა შუბითიძე, 

აბსოლუტური ჩემპიონი გახდა, ხოლო თათია 

კურტანიძე კლასიკური მასაჟის 1 ადგილის მფლობელი.  

  ინფორმაცია განთავსებულია კოლეჯის ვებ- გვერდზე და 

ფეისბუქზე. 

 

8. მასწავლებელთა, სტუდენტთა 

კონფერენციების ორგანიზება 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

სპმს 

ფს 

სუს 

1. კონფერენცია“ დუალური პროფესიული განათლების 

საკოორდიანაციო საბჭო“ 

2. დაწესებულებაში დაიგეგმა და ჩატარდა 

მასწავლებელთა და სტუდენტთა შიდა კონფერენცია. 

3. ტრენინგი კარიერული წინსვლის საკითხები და vs 

დასაქმება. 

4. კონფერენცია თემაზე „ტრანსვერსული უნარების 

განვითარება“;კონფერენცია თემაზე „სახელმწიფო ენა 

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ადამიანური კაპიტალის 

განვითარებისთვის“ 

    ინფორმაცია განთავსებულია კოლეჯის ვებ- გვერდზე 

და ფეისბუქზე. 



9. კოლეჯის ფინასური დაგეგმარების  

დახვეწა, დანახარჯების ეფექტიანობის  

გაზრდა, შესაძლო რისკების ანალიზი 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

ფს ადმინისტრაციული საბჭოს ოქმი N3 04.03.2019წ.    

დასტურდება ფინანსური დოკუმენტაციით.  

 

10. სწავლების მსურველთათვის და 

სტუდენტებისთვის პროფორიენტაციის 

გაწევა 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

სპმს 

ფს 

სუს 

1. სასწავლო პროცესის დაწყებისთანავე გაცნობითი 

პრაქტიკის ორგანიზება ყველა  პროფესიული 

პროგრამის   სტუდენტებისთვის ადმინისტრაციული 

საბჭოს ოქმი N 1  21.12.2018წ. შეხვედრა დარგის წამყვან 

სპეციალისტებთან. 

2. გაფორმდა ახალი მემორანდუმები საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან  სტუდენტთა მობილობით 

უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. 

3. დასაქმების ფორუმები 

 

11. სტუდენტებთან ინდივიდუალური 

მუშაობის მეთოდების განვითარება, 

პრობლემების გადაჭრის მონიტორინგი. 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

სპმს 

ფს 

1. საგანმანათლებლო დაწესებულების შიდა მხარდაჭერის 

ჯგუფისა და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის 

ოქმები.  

2. დაწესებულება შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტების 

საფუძველზე, უზრუნველყოფს სტუდენტებისთვის 

საჭიროების მიხედვით, ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმის შემუშავებას, მობილობის უფლებას, სტუდენტის 

სტატუსის შეჩერებას/აღდგენას. უზრუნველყოფს 

სტუდენტებს შესაბამისი სასწავლო გარემოთი. საკითხის 

ინდივიდუალური შესწავლასა და გადაწყვეტას. 

12. საქართველოს და საზღვარგაეთის 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან 

თანამშრომლობა და გამოცდილების 

გაზიარება. 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

დირექტორი 

ხუს 

დაწესებულებების ურთიერთ თანამშრომლობის 

ხელშეკრულებები (პოლონეთთან და გერმანიასთან) 

სტუდენტთა  პრაქტიკული სწავლებისთვის გაგზავნის 

მიზნით.  

 ინფორმაცია განთავსებული ვებ-გვერდზე და ფეისბუქ 

გვერდზე. 

13.  ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის  

მიმდინარეობის შუალედური   ანგარიში. 

2019  

თებერვალი 
დირექტორი 

ხუს 

ადმინისტრაციული საბჭოს ოქმი N4 11.03.2019 წ. 

14. ხარისხის ამაღლების მიზნით, 

დამსაქმებლებთან სამუშაო,საქმიანი 

ურთიერთობების წარმართვა, არსებული 

გამოცდილებისა და მიღწეული 

შედეგების გათვალისწინებით. შედეგიანი 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

ხუს 

სპმს 

სუს 

1. 2018-2019 სასწავლო წელს გაფორმდა ახალი 

შეთანხმებები- ხელშეკრულებები ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე შექმნილი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების  

განხორციელებისათვის, რომელშიც კიდევ უფრო 



პარტნიორული ურთიერთობების 

შენარჩუნება; ახალი პარტნიორების 

მოძიება და მათთან ხელშეკრულებების 

გაფორმება. 

დეტალიზებული იქნა საგანმანათლებლო 

პროგრამების ხარისხიანად განხორციელების 

პირობები. 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

დამატების მიზნით გაფორმდა ხელშეკრულებები 

ახალ პარტნიორებთან  ( სს ვენჯორჯია, შპს მბს, 

თბილის საბავშვო ბაგა-ბაღი და ა.შ.) 

2. ადმინისტრაციული საბჭოს ოქმი #8 4.07.2019წ.  

 

15. კურსდამთავრებულთა ბაზის გამართულ 

რეჟიმით 

ფუნქციონირება/კონტროლი/შედეგების 

მობილიზაცია, ანალიზი. 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

დირექტორი 

სუს 

1.მუდმივი კონტაქტი კურსდამთავრებულებთან   

2. კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა  

3. კურსდამთავრებულთა სამუშაო/ფუნქციონირებადი 

ბაზა;   

4. კურსდამთავრებულთა კითხვარის ანალიზი 

5. ადმინისტრაციული საბჭოს ოქმი #7  21.06.2019წ.  

 

16. კოლეჯის ვებ-გვერდის მუდმივი 

განახლება, კოლეჯის კატალოგისა და 

ვებ-გვერდის სრული ინფორმაციითა და 

შესაბამისი აქტივობებით 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

ხუს 

სუს 

პო 

1. რეგულარულად განახლებული ვებ-გვერდი. 

გონივრულ ვადებში განთავსებული სიახლეები  

2. კოლეჯის საქმიანობისა და თანამშრომელთა 

აქტივობების დამადასტურებელი მასალა. 

17. დადგენილ სტანდარტებთან სასწავლო 

ფართის, ინვენტარისა და ტექნიკის, 

სასწავლო მასალების შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა. 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

ხუს 

სპმს 

ფს 

ინვენტარის/ტექნიკის/აღჭურვილობის/მასალების, 

მულიაჟების/თვალსაჩინოების შეძენის ან/და ფლობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, მასალები.  

 

18. კოლეჯის საინფორმაციო, ანალიტიკური 

და სარეკლამო საქმიანობის განვითარება. 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

სუს 1. სისტემატურად განახლებული ვებ-გვერდი 

2. სოციალურ ქსელში დაწესებულების შესახებ 

სისტემატურად განთავსებული ინფორმაციები და 

რეკლამები.  

3. უშუალო შეხვედრები-განმარტებები პროფესიული 

განათლებით დაინტერესბულ პირებთან.   

4. დაწესებულებაში არსებობს საგანმანათლებლო 

პროგრამების აღწერილობა (კატალოგი), სადაც 

მოცემულია ინფორმაცია დაწესებულების და მის 

მიერ განხორციელებული აქტივობების, 

მისანიჭებელი კვალიფიკაციების, შესაბამისი 



საგანმანათლებლო პროგრამების მიზნების, სწავლის 

შედეგების, კრედიტებისა და შეფასების წესის 

შესახებ. ასევე მოცემულია ინფორმაცია პრაქტიკის 

ობიექტების, კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

შესახებ, ფოტო მასალა და სხვა. კატალოგის 

განახლება ხდება ყოველ სასწავლო წელს. კატალოგი 

ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული 

პირისთვის, არსებობს ელექტრონული და ბეჭდური 

სახით და განთავსებულია კოლეჯის ვებ–გვერდსა 

და ბიბლიოთეკაში.  

5. ინფორმაცია განთავსებულია კოლეჯის ვებ- 

გვერდზე და ფეისბუქზე.  

 

19. 

 

 

პროგრამული თემატიკის 

გათვალისწინებით კოლეჯის  

ბიბლითეკის  ფონდის პერიოდული 

შევსება. 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

სპმს 

ბიბლიოთეკა 

დირექტორი 

1. შეძენილი/ინტერნეტით მოძიებული 

საგანმანათლებლო რესურსი.  

ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. 

20. 

 
კომფორტული სასწავლო გარემოს შექმნა. 2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

დირექტორი 

ხუს 

ფს 

1.პირველადი გადაუდებელი დახმარების, ასევე 

სტუდენტთა, მასწავლებლების საინფორმაციო სერვისი, 

მოწესრიგებულია სასწავლო გარემო, ზამთრის სეზონი 

უზრუნველყოფილია გათბობის ცენტრალური სისტემის 

მუშაობით,  უსაფრთხოების, სანიტარულ-ჰიგიენური 

ნორმებისა და წესრიგის დაცვა  და მონიტორინგი, 

შესაბამისად შეძენილია სათანადო 

აღჭურვილობა/ინვენტარის/მასალები. დოკუმენტაცია, 

სასწავლო მასალების, თვალსაჩინოების შეძენის/ფლობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.   

2.დაწესებულებაში ჩატარდა მიმდინარე სარემონტო 

სამუშაოები.  

3.დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. 

21. 

 
კომპიუტერული ბაზის, ქსელის და 

ტექნიკური საშუალებების გაუმჯობესება 

საჭიროებების გათვალისწინებით 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

სპმს 

პო 

ქსა 

 

შეძენილი ახალი ინვენტარის/ტექნიკის ფლობის 

დოკუმენტაცია, 



22. 

 

 

 სამუშაოს  მაძიებლთა პროფესიული 

მომზადება-გადამზადების და 

კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო  

პროგრამაში მონაწილეობა. 

 

2018/2019 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

დირექტორი 

ხუს 

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებამ  განახორციელა 

,,სამუშაოს  მაძიებლთა პროფესიული მომზადება-

გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების 

სახელმწიფო  პროგრამის“ ფარგლებში მოკლევადიანი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, რის 

შედეგადაც სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

მიერ კოლეჯი დაჯილდოვდა სიგელითა და პრიზით, 

როგორც წლის საუკეთესო პარტნიორი. 

 

 

ხუს- ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური  

სპმს-სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური  

ფს-ფინანსური სამსახური  

იკს-იურიდიული და კადრების სამსახური  

სუს-საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური 

 სს-სამეურნეო სამსახური  

პო- პროგრამისტი -ოპერატორი 

ქსა-ქსელებისა და სისტემის ადმინისტრაორი 

 

 


