


შპს საზოგადოებრივი კოლეჯ პანაცეას 

2019-2020 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში 

 

მიზანი 1. შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლი პროგრამების განვითარება 

ამოცანები აქტივობა ინდიკატორ

ი 
განხორციელების ვადები მტკიცებულებები 
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1 . პროფესიული 

საგანმანათლებ 

ლო  სპექტრის 

გაფართოება 

შრომის ბაზრის 

მოთხოვნის 

შესაბამისად 

დამატებული, 

ავტორიზებული 

პროფესიული 

საგანმანათლებლ ო 

პროგრამების 

განხორციელება 

შემუშავებუ 

ლი 

სასწავლო 

გეგმები 

             2019 წელს, 

ახალადავტორიზებული 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამები 

განხორციელდა შემუშავებული 

სასწავლო გეგმების მიხედვით. 

 სპმ სამსახურის მიერ ჩატარდა 

მთელი რიგი აქტივობები პსდ-

ს საგანმანათლებლო 

პროგრამების ეფექტური 

განხორციელებისათვის:  

შეფასების მიმართულებების 

განსაზღვრების ცვლილების და 

შეფასების ინსტრუმენტებთან 

დაკავშირებით, პროფესიული 

სტუდენტის მიღწევათა 

შეფასებებთან, სწავლების 

დისტანციური 

ფორმა/მეთოდით 

განხორციელებასთან 

დაკავშირებით და ა.შ. 

სასწავლო  პროცესის მართვის 

სამსახურის  ოქმები: ოქმი N1 

16. 09.2019; წელი;  ოქმი N2 17. 

01. 2020 წელი; 

ოქმი N3  23.06.2020 წელი. 

პროფესიულ 

მასწავლებლებს/განმახორციე

ლებელ პირებს 

 

სპმს ხუს 
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                კოლეჯის პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამები:1. საექთნო საქმე, 

2.ფარმაცია (სააფთიაქო), 3. 

აღმზრდელი  მოყვანილი იქნა 

განხორციელებულ 

საკანონმდებლო 

ცვლილებებთან 

შესაბამისობაში, რაც 

დასტურდება პსდ-ს  

სამართლებრივი აქტებით და 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

ავტორიზაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილებებით. 

ცვლილება 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის 

მინისტრის20.05.2020 წ. # 58/ნ 

ბრძანების შესაბამისად, 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

აღმზრდელი 

კოლეჯი  

პანაცეას დირექტორის №15 

ბრძანება, 25.05.2020წ.  

შპს საზოგადოებრივი 

კოლეჯ პანაცეას 

ადმინისტრაციული საბჭოს 

ოქმი N10 25.05.2020წ.  

შემუშავებულ 

იქნა/დაკორექტირდა პსდ-ს  

საგანმანათლებლო საქმიანობის 

მარეგულირებელი ახალი 

ადმინ.საბჭოს ოქმი N15 

1.09.2020წ.  დირექტორის 

ბრძანება N32 1.09.2020წ. 

ბრძანება N28 27 .07.2020წ. 

სპმს ხუს 
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                 სამართლებრივი 

რეგულაციები  

ადმინისტრაციული საბჭოს 

ოქმი N13 23.07.2020წ. 

პსდ-ს დირექტორის  

ბრძანებები: N 57 10.09. 2019წ.  

N 17 15.06.2020წ. N 20  

25.06.2020წ. N 27 23.07.2020წ.   

პროფესიული 

საგანმანათლებლო  

ჩარჩოდოკუმენტი 

ფარმაცია(სააფთიაქო)-  

დამტკიცებული, №407/ი 

ბრძანებით.  

სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრის 2020 

წლის 19 თებერვლის # MES 8 20 

00213263 ბრძანებით, 

/ბრძანების დანართი N2-ში 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯ 

პანაცეას  

დირექტორის ბრძანება#8 

20.02.2020წ.  

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯ 

პანაცეას ადმინისტრაციული 

საბჭოს ოქმი N7 19.02.2020 შპს 

სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრის 2020 წლის 19 

თებერვლის 

#MES82000213263 ბრძანებით 

/ბრძანების დანართი N1-

ით/ბრძანების დანართი 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

საექთნო საქმე  

შპს საზოგადოებრივი 

კოლეჯ პანაცეას  

დირექტორის ბრძანება#8 

20.02.2020წ.  

კოლეჯის 

ადმინისტრაციული საბჭოს 

ოქმი N7 19.02.2020  

სპმს ხუს 
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2. პროფესიული 

საგანმანათლებ 

ლო 

პროგრამების 

განხორციელები 

ს ხარისხის 

მონიტორიგი 

პროფესიული 

სტუდენტების, 

პროფესიული 

მასწავლებლების, 

ადმინისტრაციუ 

ლი პერსონალის, 

კურსდამთავრებ 

ულების  და 

დამსაქმებლების 

კმაყოფილების 

კვლევა 

ჩატარებუ

ლი კვლევა 
             პსდ-ს ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ 

ჩატარებულ იქნა 

(კმაყოფილების) 

კვლევები, რომელიც 

მოიცავდა სასწავლო 

პროცესთან და 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

განხორციელებასთან 

დაკავშირებულ ყველა 

ძირითად საკითხს. პსდ-ს 

ხუს-ის სამსახურმა 2020 

წელს წარმოადგინა 

კვლევის ანალიზი.  
პროფესიულ 

მასწავლებლებს/განმახორცი

ელებელ პირებს 

გაეწიათ 

ინდივიდუალუური 

მეთოდური 

რეკომენდაციები, 

ჩაუტარდათ ტრენინგები. 

ახალ საგანმანათლებლო 

სტანდარტების 

დანერგვის/განხორციელები

ს მიზნით. 

დისტანციურ სწავლებასთან 

დაკავშირებით ხუს-ის მიერ  

შემოწდა  პსდ-ს 

საგანმანათლებლო 

 პროგრამები, შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურა 

 

 

 

 

 

 

 

ხუს სპმს 

სუს 
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3. პროფესიული 

საგანმანათლებ 

ლო 

პროგრამების 

ეფექტური 

მართვა, 

თანამედროვე 

სწავლა 

სწავლების 

მეთოდები და 

ფორმები 

შემუშავებული 

სასწავლო 

მასალები, 

სასწავლო 

გეგმები, 

გადამზადებული 

ადამიანური 

რესურსი 

დანერგილ

ი/ 

განხორციე

ლ ებული 

სწავლების 

თანამედრო

ვ ე ფორმა 

(დისტანცი

უ 

რი სწავლება) 

             ახალ საგანმანათლებლო 

სტანდარტებთან 

მიმართებით, 

შემუშავებული იქნა პსდ-

ს შესაბამისი 

მეთოდოლოგიები, 

წესები 

ახალ გამოწვევებთან 

დაკავშირებით დაინერგა 

თანამედროვე სწავლა, 

სწავლების მეთოდები და 

ფორმები. რეალურ 

სამუშაო გარემოში 

სწავლებასთან ერთად, 

Covid 19 პანდემიასთან 

დაკავშირებით 

აუცილებელი წესით, 

ერთ-ერთ 

ალტერნატივად 

შეტანილი/გამოყენებულ

ი იქნა დისტანციური 

სწავლება 

(ელექტრონული 

პლათფორმის zoom.us. 

გამოყენებით) 

კოლეჯის დირექტორის 

ბრძანება N 20  25.06.2020წ. 

პერსონალსა და 

პროფესიულ 

სტუდენტებს 

ჩაუტარდათ 

ტრენინგები.  

ხუს-ის ხელმძღვანელის 

ანგარიშები. 

 

ხუს სპმს 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                მოყვანილი იქნა 

შესაბამისობაში/შესყ

იდული იქნა  

მატერიალური 

რესურსი/აღჭურვი

ლობა/მასალა, 

ნედლეული, 

სასწავლო გეგმები; 

დასწრების 

ფურცელი. 

ბუღალტრული 

დოკუმენტაცია. 

ხუს სპმს 

მიზანი 2. ინფრასტრუქტურისა და სტუდენტური სერვისების განვითარება 

ამოცანები აქტივობა ინდიკატორი განხორციელების ვადები მტკიცებულებები 
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1.დაწესებულები 

ს 

ინფრასტრუქტუ 

რის 

განახლება/მოწყ 

ობა, 

სტანდარტების 

შესაბამისად 

ფართის შეძენა, 

სარემონტო 

სამუშაოების 

დაგეგმვა- 

საგანმანათლებ 

ლო 

პროგრამების 

განხორციელებ 

ის მიზნით; 

განახლებული 

ინვენტარი 

სასწავლო 

მიზნებისთვის; 

განახლებული 

დარგობრივი 

ლაბორატორია 

შეძენილი 

გასარემონტებე 

ლი ფართი 

საგანმანათლებ 

ლო 

პროგრამების 

განხორციელებ 

ისთვის; 

განახლებული 

ინვენტარი 

სასწავლო 

მიზნებისთვის; 

განახლებული 

დარგობრივი 

ლაბორატორია 

             შპს 

საზოგადოებრივი 

კოლეჯ პანაცეას 

დამფუძნებელი/პარ

ტნიორის მიერ 

უზრუნველყოფილი 

იქნა დაწესებულების 

მდებარეობისიგივე 

მისამართზე 

(თ.ერისთავის ქ.2)  

დირექტორი ხუს 

ფს 

სს 

იკს 
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                და იმავე ფართზე, 

დამატებითი ფართის 

შეძენა სასწავლო 

მიზნებისთვის, 

რომელიც ამ ეტაპზე  

საჭიროებს სარემონტო 

სამუშაოების ჩატარებას 

და ამ მიზნით 

შესაბამისი თანხების 

აკუმულირებას.  

2021 წელს შესაბამის 

პროცედურების 

გავლით, 

შესაძლებელი გახდება 

სასწავლო მიზნით 

ახალი ფართის 

გამოყენება. 

შეძენლი იქნა საჭირო 

მასლა/ნედლეული, 

ახალი ინვენტარი, 

განახლდა კაბინეტ-

ლაბორატორიები. 

ბუღალტრული 

დოკუმენტაცია. 

ამონაწერები 

სამეწარმეო/საჯარო 

რეესტრიდან. 

ადმინ.საბჭოს ოქმი N15 

1.09.2020წ.  დირექტორის 

ბრძანება N32 1.09.2020წ. 
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2.პროფესიული 

სტუდენტების 

წარმომადგენლო 

ბითი საბჭოს 

ინიციატივების 

მხარდაჭერა 

დაგეგმილი 

ღონისძიებები 
ჩატარებუ

ლი 

ღონისძიებ

ები 

             პროფესიული 

სტუდენტების 

წარმომადგენლობი 

თი საბჭოს ოქმები. 

ადმინისტრაციული 

საბჭოს ოქმი ო ქ მ ი N 7 

2020 წლის 19.02.2019წ 

შპს საზოგადოებრივი 

დირექტორის 2019 

წლის 25 ნოემბრის N 86 

ბრძანებით 

დამტკიცებული 

იქნა შესაბამისი 

სტუდენტური 

ღონისძიებების 

მხარდასაჭერად. 

ადმინისტრაციული 

საბჭოს ოქმი N 13 

2020 წლის 23.07.2020 წ. 

ბუღალტრული 

დოკუმენტაცია. 

დამტკიცდა 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების ბიუჯეტი, 

რომელშიც 

გათვალისწინებული იქნა 

სტუდენტური 

მხარდაჭერის 

ღონისძიებები. 

დირექტორის ბრძანება 

N26  20.07.2020წ. 

 

 

სპმს ხუს 
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3. უსაფრთხო 

სასწავლო 

გარემოს 

უზრუნველყოფა 

პროფესიული 

სტუდენტებისა 

თვი 

უსაფრთხოების 

მიზნით 

უსაფრთხოების 

წესების დაცვის 

ინსტრუქციის 

გაცნობა 

ჩატარებულ

ი 

უსაფრთხოე

ბის წესების 

დაცვის 

ინსტრუქტა

ჟი 

             პსდ-ს უზრუნველყოფს 

თანამშრომელთა და 

პროფესიულ სტუდენტთა 

უსაფრთხო სწავლისა და 

მუშაობის უსაფრთხო 

გარემოს კანონმდებლობის 

მოთხოვნათა დაცვით.  

პსდ მოქმედებს 

დაწესებულების 

შინაგანაწესისა და 

დისციპლინური ნორმების 

შესაბამისად. პსდ-ს ჰყავს 

შრომის უსაფრთხოების 

სპეციალისტი, რომელმაც 

ჩაატარა შესაბამისი 

ინსტრუქტაჟი 

პერსონალთან და 

პროფესიულ 

სტუდენტებთან. პსდ-ს 

პრაქტიკის ბაზებთან 

გაფორმებულ 

ხელშეკრულებებში 

ნათლად და მკაფიოდ არის 

ჩამოყალიბებული 

მოთხოვნები უსაფრთხო 

გარემოსა და შესაბამისი 

აღჭურვილობის შესახებ, 

რომელიც შესრულდა. 

პსდ-ს შემუშავებული აქვს 

საგანგებო სიტუაციების 

მართვის წესი; სასწავლო 

პროცესის ფარგლებში 

წარმოშობილი ნარჩენების 

უტილიზაციის 

წესი/სასწავლო მიზნით 

გამოსაყენებელი 

შუს სუს 

სპმს 
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                მასალების შენახვისა და 

გამოყენების წესი 

სასწავლო პროცესის 

ფარგლებში. სასწავლო 

პროცესში შექმნილი 

პროდუქტის შენახვისა და 

განკარგვის წესი; 

პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის წესი; პირველადი 

გადაუდებელი დახმარების 

აღმოჩენის 

უზრუნველყოფის წესი; 

სანიტარულ-ჰიგიენური  

უზრუნვეყოფის-

დასუფთავების წესი. 

Covid 19-თან 

დაკავშირებით საგანგებო 

მარეგულირებელი 

წესები/ინსტრუქციები/ 

გეგმები. რეგულაციების 

შესრულებას  

ზედამხედველობს პსდ-ს 

ხუს-ი.  

დასწრების 

ფურცელი. 
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4. პროფესიული 

სტუდენტების 

დასაქმების 

ხელშეწყობა 

მუდმივი 

კონტაქტი 

დამსაქმებლებ 

თან; 

კურსდამთავრე 

ბულთა და 

დამსაქმებელთა 

კმაყოფილების 

კვლევა 

პროფესიუ

ლი 

სტუდენტებ

ის და 

კურსდამთა

ვრე 

ბულების 

დასაქმების 

მაღალი 

მაჩვენებელ

ი 

              

კოლეჯმა გააფორმა 

ხანგრძლივი ვადით  

ხელშეკრულებები დარგის 

წამყვან კომპანიებთან, 

სადაც ხორციელდება 

პროფესიულ სტუდენტთა  

პრაქტიკული სწავლება. 

შესაბამისი უნარ-

ჩვევებისა და ცოდნის 

მიღების საფუძველზე 

მოხდა პროფესიული 

სტუდენტების/კურსდამთა

ვრებულთა დასაქმება, 

რასაც ცხადჰყოფს 

დაწესებულებაში 

ჩატარებული კვლევა/ 

კვლევის ანალიზი.  

პსდ-ს ხუს-ი სხვა 

სამსახურებთან ერთად 

ზრუნავს 

კურსდამთავრებულების 

კარიერულ წინსვლაზე. 

(შესაბამისი 

სასწავლო/პრაქტიკის 

გარემო/დასქმების 

ფორუმები, შეხვედრები, 

კონსულტაციები, პსდ-ს 

ინტერნეტ სივრცე-ჯგუფი) 

 

 

ხუს სუს 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მიზანი 3. ადამიანური რესურსების განვითარება 

ამოცანები აქტივობა ინდიკატორი განხორციელების ვადები მტკიცებულება 
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1.ადამიანური 

რესურსის 

განვითარება/სტ 

იმულიურება 

დაგეგმილი 

ტრენინგები 
ჩატარებული 

ტრენინგები 
             პსდ-ს ხუს-ის 

ხელმძღვანელის 

რეკომენდაციითა და 

შუამდგომლობით, 

მასწავლებელთა 

გამოკითხვით 

მიღებული 

შედეგების 

საფუძველზე, ახალი 

საგანმანათლებლო 

სტანდარტების 

მოთხოვნების 

მიხედვით, შრომის 

უსაფრთხოების/covid

19გათვალისწინებით, 

ჩატარდა მთელი 

რიგი ტრენინგები. 

 

პსდ-ს ხუს-ის 

ხელმძღვანელის 

2019-2020  სასწავლო 

წლის ანგარიშები.  

დასწრების 

ფურცელი. 

(შეფასების 
ინსტრუმენტები, შიდა 
ვერიფიკაცია და სხვა) 

 

სპმს ხუს 

იკს 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

მიზანი 4. ფინანსური მდგრადობა 

ამოცანები აქტივობა ინდიკატორი განხორციელების ვადები მტკიცებულება 
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1.ფინანსური 

მდგრადობის 

მიზნით 

დაფინანსების 

ახალი წყაროს 

მოძიება 

პროფესიულ 

პროგრამებზე 

პროფესიულ 

სტუდენტთა 

ჩარიცხვა 

სახელმწიფო 

დაფინანსებით 

ეროვნული 

პროფესიული 

ტესტირებით 

ჩარიცხული 

პროფესიული 

სტუდენტები 

             ადმინისტრაციული საბჭოს 

ოქმი Nო ქ მ ი N 7 

2020 წლის 19 თებერვალი 
ადმინისტრაციული საბჭოს 

ოქმი Nო ქ მ ი N 13 

2020 წლის 23 ივლისი 

დაწესებულებამ 

გაითვალისწინა 

ფინანსური რისკები, 

სწავლის ღირებულების 

დიდი/შემცირებული 

გადახდები/დავალიანებე

ბი და შესაბამისი 

ღონისძიებებით 

უზრუნველყო 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

მდგრადობა. 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულების 

მართვის სისტემა-

რეესტრი /პროფესიულ 

სტუდენტთა 

რეესტრი 

პსდ-ში სწავლობენ 

როგორც თვით 

დაფინანსებით 

ჩარიცხული 

პროფესიულ 

სტუდენტები, აგრეთვე, 

ეროვნული 

პროფესიული 

ტესტირებით 

ჩარიცხული 

პროფესიული 

სტუდენტები. 

დირექ

ტორი 
ფს 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ამოცანები აქტივობა ინდიკატორი განხორციელების ვადები მტკიცებულება 
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2.საერთაშორისო 

პროექტით 

მიღებული 

ფინანსები 

გერმანიის 

პარტნიორი 

ორგანიზაციის 

მიერ 

ჩატარებული 

სამიზნე 

ჯგუფთან 

ჩატარებული 

სწავლება 

             მასწავლებლის მიერ 

ჩატარებული საათები; 

პარტნიორ 

ორგანიზაციასთან 

გაფორმებული 

ხელშეკრულება; 

დირექ

ტორი 
ხუს 

ფს 

3.დაწესებულები 

ს ფინანსური 

დაგეგმარების 

დახვეწა 

დანახარჯების 

ეფექტიანობის 

გაზრდა და 

შესაძლო 

რისკების 

ანალიზი 

სასწავლო წლის 

ბიუჯეტის 

დაგეგმვა 

შედგენილი 

და 

დამტკიცებუ 

ლი ბიუჯეტი, 

წლიური 

შესყიდვები, 

შედგენილი 

დაწესებულებ 

ის ბალანსი 

             ფინანსური სამსახურის 

მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია 

ადმინისტრაციული საბჭოს 

ოქმი Nო ქ მ ი N 7 

2020 წლის 19 თებერვალი 
ადმინისტრაციული საბჭოს 

ოქმი Nო ქ მ ი N 13 

2020 წლის 23 ივლისი 

ფს დირექტორი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

მიზანი 5. საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

ამოცანები აქტივობა ინდიკატორო განხორციელების ვადები მტკიცებულება 
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1.საკომუნიკაცი 

ო საშუალებების 

განვითარება 

განახლებული 

ვებ.გვერდი, 

გააქტიურებულ 

ი სოციალური 

ქსელები 

ხელმისაწვდო 

მი, 

ინფორმაციუ 

ლი 

ვებ.გვერდი, 

აქტიური 

სოციალური 

ქსელები 

             ვებ.გვერდი - 

www.panacea.edu 

.ge; 

 
Facebook გვერდი 

- 

საზოგადოებრივ 

ი კოლეჯი 

პანაცეა/College 

Panacea; 

ელ.ფოსტა 

panacea.2008@yah

oo.com 

სუს ხუს 

პო 

2.საკომუნიკაცი 

ო  სისტემების 

გამოყენება 

კორპორატიული 

კულტურის 

განვითარების 

მიზნით 

 

ადმინისტრაცი 

ული, 

პროფესიული 

მასწავლებლები 

სთვის, 

პროფესიული 

სტუდენტების 

თვის 

კორპორატიულ 

ი ელ. ფოსტის 

შექმნა 

ადმინისტრაც 

იული, 

პროფესიული 

მასწავლებლებ 

ის, 

პროფესიული 

სტუდენტების 

ელ. ფოსტის 

რეესტრი 

             ადმინისტრაც 

იული, 

პროფესიული 

მასწავლებლებ 

ის, პროფესიული 

სტუდენტების 

ელ. ფოსტის 

რეესტრი 

პო სპმს 

 

 

                  3.ახალი 

პარტნიორების 

მოძიება, 

თანამშრომლობ 

ის გაფართოება 

ოთხ 

დარგობრივ 

ასოციაციასთან 

გაფორმებული 

ხელშეკრულებე 

ბი 

გაფორმებული 

ხელშეკრულებ 

ები და 

განხორციელე 

ბული 

ღონისძიებები 

             გაფორმებული 

ხელშეკრულებებ 

ი პარტნიორ 

ორგანიზაციებთა

ნ 

დირექტორი ხუს 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panacea.edu.ge/
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 პსდ - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება  

 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 ქსელებისა და სისტემის ადმინისტრატორი; 

 შუს - შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი. 
 
 
 
                                                                                                 



                      


