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შპს ორიენტირის მისია, ხედვა და  ღირებულებები 
 

მისია - შპს ორიენტირი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომლის მისიას წარმოადგენს, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის ხელშეწყობის გზით, 
შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი კვალიფიციური, კომპეტენტური, პასუხისმგებლიანი, 
კონკურენტუნარიანი ადამიანური რესურსის მომზადება და   დასაქმების ხელშეწყობა, რაც საშუალებას მისცემს მათ, საკუთარი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარების 
საქმეში.  
კოლეჯი ორიენტირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან თავსებად, პროფესიული საგანმანათლებლო, პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების 
პროგრამების განხორციელებაზე ჯანდაცვის, განათლებისა და ბიზნესის სფეროებში. 
 
ხედვა - 2028 წლისთვის შპს ორიენტირი იქნება სწავლების მაღალი დონით გამორჩეული კონკურენტუნარიანი, ერთ-ერთი ლიდერი პროფესიული საგანმანათლებლო 
დაწესებულება, რომელიც მოამზადებს ჯანდაცვის, განათლებისა და ბიზნესის სფეროებში, შრომის ბაზრის გამოწვევების  შესაბამის მაღალკვალიფიციურ ადამიანურ 
რესურსს და რომელიც მზად იქნება უპასუხოს თანამედროვე ეკონომიკურ და სოციალურ გამოწვევებს. 
 
ღირებულებები : 

 
• ხარისხზე ორიენტირება -  

ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე მოთხოვნილი ხარისხი; 
• თანამშრომლობა -  

თანამშრომლობაზე ორიენტირებული ჯგუფი; ღიაა  თანამშრომლობა დამსაქმებლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან; 
• სამართლიანობა -  

კოლეჯში მიღებული გადაწყვეტილებები, ყველა დაინტერესებული მხარის უფლებებისა და მოსაზრებების გათვალისწინებით, ეყრდნობა სამართლიან 
არგუმენტებს და გადაწყვეტილების მიღების ობიექტურ კრიტერიუმებს; 

• სოციალური პასუხიმგებლობა -  
კოლეჯი ითვალისწინებს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის   საჭიროებებს,  პროფესიული 
სტუდენტებისა   და   თანამშრომლების   აქტიური   ჩართულობით, წვლილი შეაქვს ქვეყნის განვითარებაში, სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური 
პრობლემების მოგვარებაში. 
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მისია, ხედვა, ღირებულებები შემუშავების/შეცვლის მეთოდოლოგია 
 
• გააზრებული აქვს საკუთარი ადგილი და როლი საგანმანათლებლო სივრცეში; 
• მისიის, ხედვის, ღირებულებების შემუშავება თანამონაწილეობითი პროცესია და მასში  ჩართული არიან დაწესებულების პერსონალი, პროფესიული    

სტუდენტები, კოლეჯის პარტნიორი ორგანიზაციები/დამსაქმებლები და  მოწვეული სხვა დაინტერესებული მხარეები;  
• მისიის, ხედვის, ღირებულებების შეცვლა შესაძლოა მოხდეს დაწესებულების დამფუძნებლის/დამფუძნებლების ან სხვა დაინტერესებული პირის ინიცირებით. 

შეცვლის ინიცირება უნდა იყოს შესაბამისად დასაბუთებული; 
• მისიის, ხედვა, ღირებულებების  შემუშავება/შეცვლისთვის სამუშო ჯგუფის შექმნის შემთხვევაში, ჯგუფს იწვევს  დირექტორი და ნიშნავს შეხვედრის დროს. 

შეხვედრის დრო და ადგილი ეცნობება შეხვედრის თითოეულ წევრს ელექტრონული ფოსტის/სატელეფონო/პირადი კომუნიკაციის საშუალებით; 
• დაწესებულების მისია,ხედვა, ღირებულებები, საჯაროობის და გაზიარების  უზრუნველსაყოფად, განთავსებულია დაწესებულების ვებ-გვერდზე და 

განთავსებულია კოლეჯის შენობაში თვალსაჩინო ადგილას; 
• დაწესებულების დაინტერესებული მხარეებია: აპლიკანტი, პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი/მისი კანონიერი წარმომადგენელი, მშობელი,  პროფესიული 

განათლების მასწავლებელი, ადმინისტრაციის თანამშრომელი, პარტნიორი კომპანიის წარმომადგენელი, კურსდამთავრებული და სხვ. 
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SWOT - ანალიზი 
 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

• საგანმანათლებლო სივრცეში მოღვაწეობის 28 წლიანი 
გამოცდილება; 

• კოლეჯის საკუთრებაში არსებული შენობა, თანამედროვე 
სტანდარტების ინფრასტრუქტურით; 

• ბიბლიოთაკში არსებული მდიდარი  წიგნადი ფონი; 
• სტუდენტური თვითმმართველობის არსებობა და 

მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება; 
• აქტიური თანამშრომლობა პოტენციურ დამსაქმებლებთან; 
• პოტენციურ დამსაქმებლებელთა მონაცემთა ბაზის 

პერმანენტული ზრდა; 
• სტუდენტებისა და პერსონალის თვითრეალიზაციის 

ხელშეწყობა; 
• კურსადამთავრებულთა დასაქმების მაღალი პროცენტული 

მაჩვენებლი; 
• მოტივირებული თანამშრომელთა გუნდი და პროფესიული 

მასწავლებლები. 

• დამსაქმებელთა ნაკლები ჩართულობა; 
• საერთაშორისო კონტაქტების არარსებობა; 
• სოციალური პირობების შედეგად სტუდენტთა რიცხვის 

შემცირება;  
• პროფესიულ სტუდენტთა /მსმენელთა ნაკლები 

მოტივაცია. 
 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

• პროფესიულ ტესტირებაში ჩართვა, სახელმწიფო ვაუჩერული 
დაფინანსების მიღება; 

• დისტანციური სწავლების დანერგვა; 
• მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადების პროგრამების 

დამატება; 
• სასწავლო პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა ჩართულობით, მათი სოციალიზაციისა 
უზრუნველყოფა; 

• შრომის ბაზრის-დამსაქმებლის მოთხოვნების შესწავლა და 
აღნიშნულზე დაყრდნობით ახალი პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების დამატება; 

• პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიული 
გადამზადება და მათი უნარ-ჩვევების პროფესიულ 
განათლებაში მუდმივად ცვალებად მოთხოვნებთან  მორგება; 

• პოტენციურ დამსაქმებელთა რაოდენობის გაზრდა. 
• საერთაშორისო ურთიერთობების დამყარეაბა. 
• არაფორმალური განათლების აღიარების უფლების 

მოპოვების შესაძლებლობა;  
• დუალური სწავლების დანერვის უფლება;  

• პოტენციურ სტუდენტთა  ზოგადი განათლების დაბალი 
დონე; 

• შრომის ბაზრის მოთხოვნების კვლევის არაზუსტი 
მონაცემები; 

• მუდმივი საკანონმდებლო ცვლილებები; 
• კონკურენტების გაზრდილი რაოდენობა; 
• ქვეყანაში  პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკური ფონის 

გაუარესება. 
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• ზოგადსაგანმანათლებლო მოდულებით ინტეგრირებული 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 
განხორციელების შესაძლებლობა;  

• სოციალური პარტნიორების მზარდი ინტერესი და 
თანამშრომლობის სურვილი;  

• განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერა 
ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 
დანერგვაში; 

• პროფესიული კადრების მოტივაციის გაზრდის მიზნით, 
პერსონალის გადამზადების საშუალება (სამინისტროს 
მხარდაჭერით);  

• დამსაქმებელთა მხარდაჭერა და ჩართულობა პროფესიული 
პროგრამების შერჩევასა და განხორციელებაში, პროფესიული 
სტუდენტების დასაქმებაში.  

• დამსაქმებლებისა და საზოგადოების მხრიდან პროფესიული 
განათლების მიღებაზე საჭიროებების არსებობა;  

• სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტების მიმდინარეობა, 
რომელშიც შეიძლება კოლეჯი ჩაერთოს, - მათ შორის 
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობის შესაძლებლობა. 

 

 

შპს ორიენტირის  მისიდან გამომდინარე განხორციელებისთვის განისაზღვრა  შემდეგი    სტრატეგიული მიზნები 2020-27 წლებისათვის: 

1. პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება; 
2. ინფრასტრუქტურის  და საინფორმაციო რესურსების   განვითარება; 
3. სტუდენტური სერვისების  განვითარება; 
4. ადამიანური რესურსების   განვითარება; 
5. ხარისხის მექანიზმების განვითარება; 
6. ფინანსური მდგრადობის მიზნით დაფინანსების წყაროების დივერსიფიკაცია; 
7. საზოგადოებასთან ურთიერთობის, კარიერული და პიროვნული განვითარება. 
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7   წლიანი    გეგმა 

სტრატეგიულიამოცანა განხორციელების   წლები პასუხისმგებე
ლი 
პირი/სტრუქტ
ურული 
ერთეული 

შესრულების 
ინდიკატორი 

2020  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027   
სტრატეგიულიმიზანი1. პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება  

1. კვლევების ჩატარება პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
დამატებასთან დაკავშირებით 

        01; 02; 05. კვლევის 
შემუშავებული 
კითხვარები; 
განხორციელებულ
ი კვლევები; 
კვლევის 
შესააბმისი 
ანალიზი და 
ანგარიშები. 

2. კვლევების ჩატარება არსებულ 
პროგრამებში სტუდენტთა ზღვრული 
რაოდენობის გაზრდასთან 
დაკავშირებით 

        01; 02; 03; 05. კვლევის 
შემუშავებული 
კითხვარები; 
განხორციელებულ
ი კვლევები; 
კვლევის 
შესწაბმისი 
ანალიზი და 
ანგარიშები. 

3.  პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების 
შემუშავება/დანერგვა/განვითარება 

        01;.02; 03; 04; 07; 
14. 

დანერგილი 
პროფესიული 
საგანმანათლებლ
ო პროგრამები. 
საბჭოს 
გადაწყვეტილება 
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4. ავტორიზებული პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
ფარგლებში სტუდენტთა ზღვრული 
რაოდენობის  გაზრდა 

        01; 02; 03; 04; 07. გაზრდილი 
კონტიგენტი. 
საბჭოს 
გადაწყვეტილება. 

5. მე-4 დონის პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამებში 
ზოგადი განათლების კომპონენტის 
ინტეგრირება 

        01; 02; 03; 04; 07; 
14. 

დანერგილი 
ინტეგრირებული 
საგანმანათლებლ
ო პროგრამა. 
საბჭოს 
გადაწყვეტილება 

6. მომზადება/გადამზადებისპროგრამების 
დანერგვა 

        01; 02; 03. დანერგილი 
მომზადება/გადამ
ზადების 
პროგრამები 

7. ინკლუზიური განათლების განვითარება         01; 02; 03; 07. ინკლუზიური 
განათლების 
სტუდენტებისათვი
ს შეთავაზებული 
სერვისების 
ანგარიში 

სტრატეგიული მიზანი 2. ინფრასტრუქტურის  და საინფორმაციო რესურსების   განვითარება  

1. ინფრასტრუქტურის შეფასება და 
განვითარება 

        01; 08; 09; 15. ჩატარებული 
კვლევები და 
შესაბამისი 
ანგარიშები. 
ინვენტარიზაციის 
ოქმი. შეძენილი 
მატერიალური 
რესურსის ნუსხა. 

2. სასწავლო და სამუშაო გარემოს 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

        01; 12; 13; 15. შემუშავებული 
ხანძარსაწინააღმდ
ეგო, პირველადი 
გადაუდებელი 
დახმარების 
მექანიზმები. 
სრულად 
აღჭურვილი 
სამედიცინ ოთახი. 
მონიტორინგის 
შედეგები. 
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3. საინფორმაციო -სასწავლო 
რესურსების განვითარება 

        01; 03; 05; 14; 16; შესაბამისი 
სასწავლო 
რესურსით 
აღჭურვილი, 
განახლებული 
კომპიუტერული 
ტექნიკა. 
პროგრამების 
შესაბამისი 
განახლებული 
სასწავლო 
მატერიალური 
რესურსი. 

4.  ელექტრონული საქმისწარმოების 
დანერგვა/გაუმჯობესება 

        01; 06. საქმისწარმოების 
ელექტრონული 
სისტემა eflow 

5.  ვებ-გვერდის 
განახლება/განვითარება 

        01; 02; 05; 10; 11. ინფორმატიული, 
მოდმივად 
განახლებული 
ვებგვერდი 

სტრატეგიული მიზანი 3.პროფესიულ  სტუდენტთა/მსმენელთა  სერვისების განვითარება  

1. პროფესიულ სტუდენტთა და 
კურსდამთავრებულთა საჭიროებათა 
კვლევა და შესაბამისი 
ღონისძიებების გატარება. 

        01; 02; 03; 05; 06. შევსებული 
კითხვარები, 
კვლევის და  
გატარებულ 
ღონისძიებათა 
ანგარიშები. 

2. პროფესიული 
სტუდენტების/მსმენელების 
უფლებათა დაცვის მექანიზმების 
განვითარება 

        01; 02; 03; 04; 06. შემუშავებული და 
დანერგილია 
პროფესიული 
სტუდენტების/მსმ
ენელების 
უფლებათა 
დაცვის 
მექანიზმები; 
ამოქმედებულია 
სწავლის 
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საფასურის 
გადახდის 
მოქნილი 
მექანიზმი; 

3. პროფესიულ 
სტუდენტთა/მსმენელთა 
მხარდაჭერის სერვისების 
გაუმჯობესება 

        01; 02; 03; 04; 05. განხორციელებულ
ი მუშაობის 
მასალა/დოკუმენტ
აცია  გაწეული 
საკონსულტაციო 
მომსახურების 
სტატისტიკა,  
დამსაქმებელთა 
ბაზა, 
დასაქმებასთან 
დაკავშირებით 
ჩატარებული 
ღონისძიებების 
დოკუმენტაცია, 
დასაქმებულ 
სტუდენტთა 
მაჩვენებელი 

4. დამატებითი (ექსტრაკურიკულური) 
აქტივობების წახალისებისა და 
სტუდენტური ინიციატივების 
მხარდაჭერის სისტემის 
გაუმჯობესება 

        01; 02; 03; 04; 05.  .ჩატარებულია 
ექსტრაკურიკულუ
რი აქტივობები 
(ექსკურსიები 
/კონფერენციები 
/მასტერკლასები/ 
კონკურსები /და 
სხვა ) 
ამოქმედებულა 
ექსტრაკურიკულუ
რი აქტივობებით 
პროფესიულის 
სტუდენტების 
კმაყოფილების 
კვლევს 
მექანიზმები. 
ღონისძიების 
გეგმა, 
განხორციელებულ
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ი ღონისძიების 
აუდიო, ვიდეო 
მასალა/დოკუმენტ
აცია 

სტრატეგიულიმიზანი 4. ადამიანურირესურსებისგანვითარება  

1. პერსონალის საქმიანობის შეფასება 
და პროფესიული განვითარების 
საჭიროებათა კვლევა. 

        01; 02; 03; 06. შემუშავებული/გან
ვითარებულია 
პერსონალის 
საქმიანობის 
შეფასების 
მარეგულირებელი 
დოკუმენტაცია. 
კვლევის 
ანგარიშები 

2. პერსონალის განვითარებასთან 
დაკავშირებული 
საჭოებების/ინიციატივების 
სტიმულირება 

        01; 02; 03; 06. დაგეგმილი და 
განხორციელებულ
ია ტრენინგები, 
მათ შორის დარგის 
მოქმედი 
ექსპერტების 
მოწვევის და 
პროფესიული 
განათლების 
მასწავლებლების 
პერიოდული 
ვიზიტების 
პრაქტიკის 
ობიექტებზე. 
 

3. ახალი პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
მიხედვით დაწესებულების 
კვალიფიციური პერსონალით 
უზრუნველყოფა 

        01; 02; 03; 05; 06. გამოცხადებული 
კონკურსები 
გაფორმებული 
შრომითი/მომსახუ
რების 
ხელშეკრულებები, 
კვალიფიკაციის 
დამადასტურებელ
ი დოკუმენტაცია 
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4. ახალი თანამშრომლების 
ინტეგრაცია/ადაპტირება  სამუშაო 
გარემოსთან 

        01; 02; 03; 05; 06. პასუხისმგებელი 
პირების გამოყოფა 
და ჩატარებული 
ღონისძიებების 
ანგარიში. 

სტრატეგიული მიზანი 5. ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განვითარება  

1ავტორიზაციის სტანდარტების 
შესაბამისად თვითშეფასების 
განხორციელება 

        01; 02; 03; 05; 06; 
07. 

განხორციელბული 
თვითშეფასება; 
შევსებული 
თვითშეფასების 
ფორმა 

2, კოლეჯის სამართლებრივი 
დოკუმენტაციის ახალ სტანდარტებთან 
შესაბამისობაში მოყვანა/გაუმჯობესება 

        01; 02; 03; 04; 06. სასწავლო 
რგულაციების 
გადახედვა-
შეფასება, 
გაუმჯობესება. 
კოლეჯის მისიის, 
ხედვის 
ღირებულებების 
გადახედვა-
დაზუსტება. 
შვიდწლიანი 
სტრატეგიული 
გეგმის შემუშავება, 
გადახედვა და 
ცვლილებების 
შეტანა. 
სამოქმედო 
გეგმების 
შეფასება, 
ანალიზი და 
შემუშავება, 

3. სწავლა/სწავლების ხარისხის მუდმივი 
განვითარება შესაბამისი ანალიზის 
საფუძველზე 

• სასწავლო პროცესის 
მონიტორინგი 

• თანამედროვე ტენდენციებისა და 
ინოვაციების დანერგვა სასწავლო 
პროცესში 

        01; 02; 03; 14. დანერგილი 
თანამედროვე 
მეთოდები 
(გადამზადებულ 
მასწავლებელთა 
რაოდენობა, 
შემუშავებული 
მეთოდური 
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სახელმძღვანელო
ების რაოდენობა, 
საკონტაქტო 
საათზე დასწრების 
ამსახველი 
დოკუმენტაცია, 
სტუდენტთა 
გამოკითხვა). 
შემუშავებული, 
მოძიებული ვიდეო 
მასალა, 
პრეზენტაციები და 
სხვ. 

4.საგანმანათლებლო პროგრამების შიდა 
შეფასების განხორციელება /შედეგების 
შესაბამისი აქტივობების დაგეგმვა -
განხორციელება 

        01; 02; 03; შეფასების 
შედეგების 
ანალიზი ; 
რეკომენდაციები 
/გაუმჯობესებ 
ული 
რეგულაციები 

5.კოლეჯის დაინტერესებული/ჩართული 
მხარეების გამოკითხვა, შედეგების 
ანალიზი/შედეგების შესაბამისი 
აქტივობების დაგეგმვა - განხორციელება 

        01; 02; 03; 05. კითხვარები; 
გამოკითხვების 
შედეგების 
ანალიზი; 
შემდგომი 
სამოქმედო 
რეკომენდაციები 

სტრატეგიული მიზანი 6 . ფინანსური მდგრადობის მიზნით დაფინანსების წყაროების დივერსიფიკაცია  

1. ფინანსური მდგრადობის მიზნით 
დაფინანსების ალტერნატიული 
წყაროების მოძიება 

        01; 05; 07. გაუმჯობესებული 
ბიუჯეტი 

2. ფინანსური მდგრადობის  შეფასება         01; 04; 07; 08. ფინანსური 
მდგრადობის 
ობიექტური 
შეფასების 
შედეგები, 
დაგეგმილი 
შემდგომი 
აქტივობები 

3. ფინანსური აუდიტის ჩატარება         01; 07. აუდიტის დასკვანა 
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კოლეჯის 
ფინანსური 
მდგომარეობის 
შესახებ 
 

სტრატეგიული მიზანი 7 - საზოგადოებასთან ურთიერთობის, კარიერული და პიროვნული განვითარება  

1.ადგილობრივი თანამშრომლობის  
გაფართოება. 

        01; 02; 05. გაფორმებული 
ურთიერთთანამშრ
ომლობის მე 
ომარუნდები/ხელ
შეკრულებები,ერთ
ობლივი 
პროექტები. 

2.საერთაშორისო თანამშრომლობის  
დანერგვა/განვითარება 
 

        01; 02; 05. საზღვარგარეთ 
არსებულ 
პროფესიულ 
საგანმანათლებ 
ლო 
დაწესებულებებ 
თან დაწყებული 
თანამშრომლობა. 

3.პროფორიენტაციის და კარიერული 
დაგეგმვის ღონისძიებების 
განხორციელება 

        01; 02; 05. ვიზიტები ზოგად 
საგანმანათლებლ
ო 
დაწესებულებებში; 
სოციალური 
ქსელებით 
რეკლამების 
წარმოება; 
საგანმანათლებლ
ო პროექტებში 
ჩართულობის 
დამადასტურებელ
ი დოკუმენტაცია 

7.კურსდამთავრებულთა  
კმაყოფილების  კვლევა  

        01; 02; 05. კურსდამთავრებუ
ლთა კვლევა 
/დამსაქმებელთა 
უკუკავშირის 
ანალიზი. 
სამოქმედო 
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რეკომენდაციები. 

 

შენიშვნა: პასხუხისმგებელი პირის/სტრუქტურის გრაფაში მითითებული კოდების განმარტება: 
 

 
პასუხიმგებელი 

პირის/სტრუქტურული 
ერთეულის კოდი 

საშტატო ერთეულის დასახელება 

01 დირექტორი 
02 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური  
03 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახური 
04 იურისტი 
05 საზოგადოებასთან ურთიერთობის, კარიერული და პიროვნული განვითარების მენეჯერი 
06 საქმისწარმოების პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების 

მართვის მენეჯერი 
07 ფინანსური მენეჯერი 
08 სამეუნრეო და შესყიდვების მენეჯერი 

 
09 მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი 

 
10 ინფორმაციული ტექნლოგიების  მენეჯერი 
11 ვებ გვერდის დიზაინერი 

 
12 დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური  

  

13 
 
შრომის უსაფრთხოების სამსახური  
 

14 
ბიბლიოთეკის  და სამკითხველო დარბაზის უფროსი 
 

15 პირველადი გადაუდებელი  სამედიცინო დახმარების  სამსახურის უფროსი 

16 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი 
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