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2020-2021 წწ  სამოქმედო  გეგმა 

სტრატეგიული 
ამოცანა 

 

აქტივობები 

 
მიზნის მიღწევის 
ინდიკატორი 

 

შესრულების მტკიცებულება 
 
შემსრულებელი 

რესურსები განხორციელების თვე 

მატერიალური ფინანსური ადამიანური 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

პროფესიულ
ი 
საგანმანათლ
ებლო 
პროგრამების 
სპექტრის 
გაფართოება 
კონტიგენტი
ს 
რაოდენობის 
გაზრდა 

1. კვლევის 
შედეგების 
ანალიზი 
2.დამატებითი 
პრაქტიკის 
ობიექტების 
მოძიება 
3. დამატებითი 
პროფესიული 
განათლების 
მასწავლებლები
ს 
შერჩევა/დაკონტ
რაქტება; 
4. დამატებითი 
მატერიალურ -
ტექნიკური 
ბაზით 
უზრუნველყოფ
ა; 
5. პროფესიულ 
სტუდენტთა 
რაოდენობის 
გაზრდის 
განაცხადის 
შეტანა 
 

1. შერჩეულია 
არანაკლებ   
ერთი პროგრამა, 
რომლის 
ფარგლებში 
განხორციელდება 
კვოტის გაზრდა 
(საექთნო 
განათლება) 
2. შეტანილი  
განაცხადი კვოტის 
გაზრდის შესახებ 
თაობაზე 
3.საგანმანათლებლ
ო დაწესებულების 
ავტორიზაციის 
საბჭოს დადებითი 
გადაწყვეტილება  

1. პროგრამის დამატების 
მიზანშეწონილობის 
დასაბუთების 
დოკუმენტი. 
2. კვოტის გაზრდის  
დასაბუთების 
დოკუმენტი. 
3. დირექტორის  
ბრძანება 
პროგრამის 
შემუშავებისთვის 
სამუშაო ჯგუფის 
შექმნის შესახებ 
4. პროგრამის 
განხორციელებისათვის 
უზრუნველყოფილი 
საჭირო მატერიალურ- 
ტექნიკური 
აღჭურვილობა 
5.პროგრამის 
განხორციელებისათვის 
საჭირო 
საგანმანათლებლო 
რესურსი 
6.პროგრამის 
განხორციელებისათვი
ს საჭირო ადამიანური  
რესურსი(ხელშეკრუ
ლება, პირადი საქმე) 
7.ხარისხის 
უზრუნველყოფის 
სამსახურის 
უფროსის 
მოხსენებითი ბარათი 
პროფესიული 
პროგრამების 
დასამტკიცებლად 
წარსადგენად 
8.დირექტორის  
ბრძანება 
პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
პროგრამის 
დამტკიცების 
შესახებ; 
9.პროგრამის დამატების   
შევსებული  განაცხადი 

01,02,03,04,0
5,06,07,08 
პროგრამის 
განმახორცი
ელებელი 
პირები 

უზრუნვე
ლყოფი 
ლია 

 

უზრუნ
ველყ 

ოფილი
ა 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

უზრუნვე
ლყოფ 
ილია 

 
 

 
 
 
 
 

 

    

       



10. პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 
ავტორიზაციის 
საბჭოს 
გადაწყვეტილება 

პროფესიულ
ი 
საგანმანათლ
ებლო 
პროგრამის 
დამატება 

1.შრომის 
ბაზრის 
კვლევა/კვლევის 
არსებულ 
შედეგების 
მოძიება 
2.კვლევის 
შედეგების 
ანალიზი(პროგრ
ამა შერჩეული 
იქნება ბაზრის 
კვლევის 
ანალიზის 
საფუძველზე) 
3.პრაქტიკის/პრა
ქტიკული 
კომპონენტის 
განსახორციელე
ბლად 
პარტნიორი 
ორგანიზაციის     
მოძიება 
დასამატებელი 
პროგრამის 
მიხედვით 
4.პროფესიული 
განათლების 
მასწავლებლები
ს 
შერჩევა/დაკონტ
რაქტება; 

1. შერჩეული  
არანაკლებ    
ერთი პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
პროგრამა, რომლის  
განხორციელების 
უფლების მოპოვება  
სურს კოლეჯს  
(,,აღმზრდელი) 
1. შეტანილი   
განაცხადი 
პროგრამის 
დამატების  
თაობაზე 
2. 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულების 
ავტორიზაციის 
საბჭოს დადებითი 
გადაწყვეტილება  

1. პროგრამის დამატების 
მიზანშეწონილობის 
დოკუმენტი 
2. დირექტორის ბრძანება 
პროგრამის 
შემუშავებისთვის 
სამუშაო ჯგუფის 
შექმნის შესახებ 
 
3. პროგრამის 
განხორციელებისათვის 
უზრუნველყოფილი 
საჭირო მატერიალურ- 
ტექნიკური 
აღჭურვილობა 
 
4.პროგრამის 
განხორციელებისათვის 
საჭირო 
საგანმანათლებლო 
რესურსი 
5. პროგრამის 
განხორციელების ათვის 
საჭირო ადამიანური  
რესურსი(ხელშეკრულე
ბა, პირადი საქმე) 
6. ხარისხის 
უზრუნველყოფის 
სამსახურის 
უფროსის 
მოხსენებითი ბარათი 

01,02,03,04,0
5,06,07,08 
პროგრამის 
განმახორცი
ელებელი 
პირები 

    
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
  
 
 

 

    

       



5.მატერიალურ -
ტექნიკური 
ბაზით 
უზრუნველყოფ
ა; 
6.პროგრამის 
დამატების 
მიზნით 
განაცხადის 
შეტანა 

პროფესიული 
პროგრამის 
დასამტკიცებლად 
წარსადგენად 
7.დირექტორის 
ბრძანება 
პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
პროგრამის 
დამტკიცების 
შესახებ; 
8. პროგრამების 
დამატების შესახებ 
შევსებული განაცხადი 
 
9. პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 
ავტორიზაციის 
საბჭოს 
გადაწყვეტილება 
 
 

მე-4 დონის 
პროფესიულ 
საგანმანათლ

ებლო 
პროგრამ
ებში 

ზოგადი 
განათლე

ბის 
კომპონენ

ტის 
ინტეგრი
რება 

1.მე-4 დონის 
პროფესიულ 
საგანმანათლებ
ლო 
პროგრამაში(„ღ
ონისძიების 
ორგანიზება“ 
ზოგადი 
განათლების 
კომპონენტის 
ინტეგრირებასთ
ან 
დაკავშირებულ
ი 
დოკუმენტების 
შემუშავება 
 
2.მატერიალურ
ი რესურსის 
შეძენა; 
3.ადამიანური 
რესურსის 
მოძიება-
დაკონტრაქტება
; 
4. პროფესიული 
საგანმანათლებ
ლო 

1. დამტკიცებული  
მე-4 
დონის  
პროფესიულ 
საგანმანათლებლო 
პროგრამებში 
ზოგადი 
განათლების 
კომპონენტის 
ინტეგრირებასთან 
დაკავშირებული 
შიდა 
მარეგულირებელი 
დოკუმენტები;  
2. დირექტორის 
ბრძანება 
პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების 
(ზოგადი 
განათლების 
კომპონენტით) 
დამტკიცების 
შესახებ. 
3. მე-4 დონის 
პროფესიულ 
საგანმანათლებლო 
პროგრამებში  

1.   დირექტორის მიერ 
დამტკიცებული შიდა 
მარეგულირებელი აქტი, 
პროფესიულ 
საგანმანათლებლო 
პროგრამაში ზოგადი 
კომპონენტის 
ინტეგრირების 
პროცედურის შესახებ 
2. დირექტორის მიერ 
დამტკიცებული  
პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
პროგრამები, რომლებშიც 
ინტეგრირებულია 
ზოგადი 
განათლების 
კომპონენტი 
3.საგანმანათლებლო 
რესურსი 
4. ზოგადი განათლების 
კომპონენტის 
განხორციელებისათვის 
საჭირო აღჭურვილობა 
5. პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 
ავტორიზაციის 

01,02,04,05,0
6,07,08 
პროგრამის 
განმახორცი
ელებელი 
პირები 

 
უზრუნვე
ლყოფი 
ლია 
 
 
 

 
უზრუნვ
ელყ 
ოფილია 

 

 
უზრუნვე
ლყოფ 
ილია 
 
 
 

 

            



პროგრამების 
დამტკიცება 
ზოგადი 
განათლების 
კომპონენტით 

შეტანილი  
ზოგადი 
განათლების 
კომპონენტი 

საბჭოს დადებითი  
გადაწყვეტილება 



 
 
 
 
 
მომზადება- 
გადამზადებ
ის 
პროგრამების 
დანერგვა 

1. 
საგანმანათლებ
ლო 
პროგრამის 
ცალკეული 
სწავლის 
შედეგების 
საფუძველზ
ე 
მომზადება-
გადამზადების 
პროგრამების 
შემუშავება 
(უფლების  
მოპოვების 
გარეშე) 
 

2.  
საგანმანათლებ
ლო 
პროგრამის 
ცალკეული 
სწავლის 
შედეგების 
საფუძველზ
ე 
მომზადება-
გადამზადების 
პროგრამების 
შემუშავება 
(ავტორიზაციი
ს გზით) 

  

3. მომზადება- 
გადამზადების 
სახელმწიფო 
პროგრამის 
ფარგლებში 
განსახორციელე
ბლი 
პროგრამების 
განხორციელება
. 

 

1. შემუშავდა 
მოკლევადიანი 
პროგრამები 
‘’სადღესასწაულო 
ღონისძიების 
დაგეგმვა“ და 
,,სალაროს 
ოპერაციების 
განხორციელება“ . 

პროგრამის-
‘’სადღესასწაულო 
ღონისძიების 
დაგეგმვა“ 
განხორციელება 
დაიწყო 2021 წლის 
23 ივნისს და 
დასრულდება 
2021 წლის 07 
აგვისტოს. 
2. 
კანონმდებლობით 
დადგენილი 
წესით 
გაკეთებული  
განაცხადი 
მომზადება-
გადამზადების 
სახელმწიფო 
პროგრამის 
ფარგლებში 
3.მიღებული  
თანხმობა  
‘’სადღესასწაულო 
ღონისძიების 
დაგეგმვა“ 
მოკლევადიანი 
პროგრამის 
განხორციელებაზე 
პროგრამაზე-
,,სალაროს 
ოპერაციების 
განხორციელება“ , 
შეტანულია 
განაცხადი. 
4.მსმენელთა 
სწავლება 
 

1.  დირექტორის მიერ 
დამტკიცებულიმოკლევადი
ანი პროგრამები 
2. პროგრამების 
დადასტურებაზე  
გაკეთებული განაცხადი 
3. პროგრამების 
განხორციელების 
უფლების 
დამადასტურებელი აქტი 
4.დირექტორის ბრძანება 
მსმენელთა ჩარიცხვის 
შესახებ 
  

01;02;05 
პროგრამის 
განმახორციე
ლებელი 
პირები 

 უზრუნვე
ლყოფ 
ილია 

   

             

 
 
 
 

 



 

საგანმანათლებ
ლო 
პროგრამების  
განვითარება 

1.პროგრამის 
შეფასების 
მექანიზმით 
გათვალისწინებ
ული 
აქტივობების 
განხორციელება
; 
2. პროგრამის 
განხორციელებ
ის ხარისხის 
შეფასების 
შედეგების 
ანალიზი 
3. საჭიროების 
შემთხვევაში 
ცვლილებების 
განხორციელება 
საგანმანათლებ
ლო 
პროგრამაში/მო
დულებში 
4.დისტანციური 
სწავლების 
დახვეწა. 

1. ჩატარებული 
გამოკითხვა, 
2.მეცადინეობებზე 
დასწრების 
ამსახველი 
დოკუმენტი. 
3.ვერიფიკაციის 
ჯგუფის დასკვნა. 
4.იდენტიფიცირებ
ული პრობლემება; 
5. შემუშავებული 
რეკომენდაციები; 
6.საჭიროებების 
გათვალისწინებით 
შემდგომი 
განვითარების 
გეგმა; 
7. 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების 
ფარგლებში 
იდენტიფიცირებუ
ლი სწავლის 
შედეგები, 
რომელთა 
განხორციელება 
შესაძლებელია 
დისტანციური 
სწავლების 
მეთოდით 

1.პროფესიულ 
სტუდენტთა 
გამოკითხვის შედეგები; 
2.პროფესიულ 
განათლების 
მასწავლებელთა 
გამოკითხვის შედეგები;  
4.მეცადინეობაზე 
დასწრების აქტების 
შედეგები; 
5.ვერიფიკაციის 
შედეგები; 
6.სამოქმედო გეგმის 
ანგარიშები; 
6. განახლებული 
პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
პროგრამები; 
7.გადისტანციურებული 
პროგრამები; 
8.დისტანციური 
სწავლების 
განხორციელების 
შედეგები/ანგარიშები 
 
 
 

02;05 
პროგრამის 
განმახორციე
ლებელი 
პირები,პროგ
რამის 
ხელმძღვანე
ლი 

               

   

უზრუნვე
ლყო
ფი 
ლია 

უზრუნვ
ელყოფი 
ლია 
  
 

უზრუნვე
ლყოფ
ი ლია 

   
   



ინფრასტრუქ
ტურის 
შეფასება და 
განვითარებ
ა 

1.მატერიალურ
-ტექნიკური 
ბაზის  
შემოწმების 
მიზნით 
კომისიის 
შექმნა; 
2..სამუშაო 
ჯგუფის 
საქმიანობის 
შედეგების 
შეჯერება; 
3.ინვენტარიზა
ციის 
შედეგების 
დამტკიცება; 
4. ახალი 
ინვენტარის 
შეძენა 
(საჭიროების 
გათვალისწინე
ბით) 
 

1. კომისიის მიერ  
მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზის 
შემოწმების 
შედეგები; 
2. განახლებული 
ინფრასტრუქტურა  
 

1. დირექტორის ბრძანება 
სამუშაო ჯგუფის 
შექმნის შესახებ 
2. სამუშაო ჯგუფის 
დასკვნა  

3.დირექტორის ბრძანებით 
დამტკიცებული 
ინვენტარიზაციის 
დოკუმენტი. 

4.შესყიდვის 
აქტები/ფლობის 
დამადასტურებელი სხვა 
დოკუმენტაცია  

 

01;02,04;08 
პროგრამის 
განმახორციე
ლებელი 
პირები 

 
 
 
უზრუნვე

ლყო
ფი 
ლია 

 
 
 
 
 

 
 
 
უზრუნ
ველყ 
ოფილ
ია 

  
 
 
 

 
 
 
უზრუნ

ველ
ყოფ 
ილი
ა 

 
 

            

საინფორმაციო 
-სასწავლო 
რესურსების 
განვითარება 

1.IT 
ინფორმაციის 
ტექნოლოგიები
ს 
ინფრასტრუქტუ
რის შეფასება; 
2.საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები
ს IT რისკების 
მართვის 
სისტემის 
დანერგვა; 
3.პროფესიულ 
სტუდენტთა და 
პერსონალის 
ინფორმირების 
ერთიანი 
ელექტრონული 
საკომუნიკაციო 
მექანიზმის 
/სისტემის 
დახვეწა 
4.ვებ-გვერდის 
მუდმივი 
სრულყოფა; 
5.საგანმანათლე

1. 
იდენტიფიცირებუ
ლი პრობლემები; 
2. გამართული 
ელფოსტის 
ერთიანი სისტემა; 
3. IT ინფორმაციის 
ტექნოლოგიების  
განახლებული  
ინფრასტრუქტურა 
მინიმუმ 20%; 
4.ვებ-გვერდის და 
კატალოგის 
გაუმჯობესება და 
დაინტერესებული 
მხარეებისათვის 
მეტი ინფორმაციის 
მიწოდება 
სერვისების შესახებ; 
5.ბიბლიოთეკის 
ფონდში   
დამატებული  
ელექტრონული 
სასწავლო რესურსი 

1.ელ-ფოსტის ერთიანი 
ჯგუფი პროფესიული 
სტუდენტებისთვის, ასევე 
პერსონალისთვის და/ან სხვა 
ელექტრონული სისტემა; 
2.ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების მართვის 
რეგულაცია 
3.ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების 
ინფრასტრუქტურის 
შესწავლის შედეგი 
(კომპიუტერული ტექნიკა, 
პროგრამული 
უზრუნველყოფა, 
ინტერნეტი); 
4.IT ვირუსისგან დამცავი 
სისტემის შემოწმების 
შედეგი; 
5.ვებ-გვერდსა და 
სოც.ქსელის გვერდზე 
საკონტაქტო და სხვა საჭირო 
ინფორმაცის,სიახლეების და 
ასევე პროგრამების 
კატალოგის 
დათვალიერების შედეგი; 

01; 
02,04;05,07 

უზრუნვე
ლყო
ფილ
ია 

უზრუნ
ველყ 
ოფილ
ია 

   

  

უზრუნ
ველ
ყოფ 
ილი
ა 

            
 
 
 



ბლო 
პროგრამების 
კატალოგის 
განახლება; 
6.ბიბლიოთეკის 
საგანმანათლებ
ლო რესურსის  
განახლება 

6.ბიბლიოთეკის ფონდში   
დამატებული  
ელექტრონული სასწავლო 
რესურსი 
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პროფესიული 
სტუდენტების 
/მსმენელების 
/მსმენელის 
უფლებების 
დაცვა 

1.პროფესიუ
ლი 
სტუდენტები
სათვის/მსმე
ლებისათვის  
უფლებებისა 
და 
კანონიერი 
ინტერესების 
დაცვის 
მექანიზმების 
გაცნობა; 
 

1.პროფესიულ 
სტუდენტთა/მსმენ
ელთა 
კმაყოფილების 
კვლევის შედეგები 

1.მოქმედ 
კანონმდებლობასთან 
შესაბამისი, ვებ-
გვერდზე 
გამოქვეყნებული 
მარეგულირებელი 
წესები; 

2. შპს ორიენტირსა და 
პროფესიულ 
სტუდენტს შორის 
გაფორმებული 
ხელშეკრულების 
ნიმუშები; 

3.ინდივიდუალური  
სასწავლო გეგმების 
შემუშავების 
რეგულაცია; 
საჭიროების 
შემთხვევაში, 
პროფესიული 
სტუდენტისათვის 
შემუშავებული 
ინდივიდუალური 
სასწავლო გეგმა; 

4. კვლევის შედეგების 
ამსახველი დოკუმენტი 

05,06 
პროგრამ
ის 
განმახორ
ციელებე
ლი 
პირები 

უზრუნვე
ლყოფილ
ია 

უზრუნვ
ელყოფი
ლია 

უზრუნვე
ლყოფილ
ია 

            

 1.სტუდენტთ
ა/მსმენელთა  
მხარდაჭერის 
სერვისების 
განვითარებ
ის მიზნით ,  
არსებული 
რესურსების 
შესახებ  
 
კმაყოფილები
ს კვლევა 
2.კვლევის 
შედეგების 
ანალიზი; 
3.რეკომენდაც
იების და 
სამოქმედო 

 

1. 
წარმოდგენილი  
სტუდენტთა 
მხარდაჭერის 
სერვისებით 
მოსარგებლეთა 
კმაყოფილების 
კვლევის 
შედეგები 
(მინიმუმ 65 % 
კმაყოფილი) ; 

1. სტუდენტთა 
მხარდაჭერის 
სერვისებით 
მოსარგებლეთა 
კმაყოფილების 
კვლევის შედეგები 

2. საჭიროების 
შემთხვევაში 
რეკომენდაციები და  
სამოქმედო გეგმა. 

01,05,08  
უზრუნვე

ლყო

ფი 

ლია 

 
უზრუნ
ველყ 

ოფილ

ია 

 

 
უზრუნვე

ლყოფ 

ილია 

            

 
 
 
 
პროფესიულ 
სტუდენტთა
/მსმენელთა 
მხარდაჭერი

სა  
სერვისების 
გაუმჯობესე

ბა 
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გეგმის 
შემუშავება(სა
ჭიროებების 
გათვალისწინ
ებით; 
 

დამატებითი/
არაფორმალუ

რი 
აქტივობების 
წახალისება
სა და 
სტუდენტ
ური 
ინიციატივე
ბის 

მხარდაჭერის 
სისტემის 

გაუმჯობესება 

1. 
გამოკითხვის 
ჩატარება; 
2.სტუდენტთ
ა/მსმენელთა 
ინიციატივებ
ის 
იდენტიფიცი
რება; 
3.იდენტიფიც
ირებული 
აქტივობების 
განხილვა; 
4.სტუდენტთ
ა/მსმენელთა 
ინიციატივებ
ის 
მხარდაჭერა 

სტუდენტთა/,,მსმ
ენელთა 
საინიციატივო 
ჯგუფის მიერ 
ინიცირებული  
აქტივობი არ  
ყოფილა.  
პანდენიის 
COVID-19 
გავრცელების 
გამო 

1. პროფესიულ 
სტუდენტთა/მსმენელთა 
გამოკითხვის შედეგები; 
 

01;03;;05  
უზრუნვე

ლყო
ფი 
ლია 

 
უზრუნ
ველყ 
ოფილ
ია 

2 000 
  

 
უზრუნვე

ლყოფ 
ილია 

            

პერსონალის 
საქმიანობის 
შეფასებას და 
პროფესიული 
განვითარების 
საჭიროებათა 
კვლევა; 

1. 
გამოკითხვის 
ჩატარება; 
2.პერსონალი
თა 
ინიციატივებ
ის 
იდენტიფიცი
რება; 
3.იდენტიფიც
ირებული 
აქტივობების 
განხილვა; 
 

გამოკითხვებში 
ჩართულია 
პერსონალი 

1. პერსონალის 
გამოკითხვის შედეგები; 
2. გამოკითხვის  
შედეგების ანალიზის 
დოკუმენტი; 
 

01;02;06  
უზრუნვე

ლყო
ფი 
ლია 

 
უზრუნ
ველყ 
ოფილ
ია 

 

 
უზრუნვე

ლყოფ 
ილია 

            

პერსონალის 
განვითარებასთ
ან 
დაკავშირებულ
ი 
ინიციატივების 
წახალისება 

1.პერსონალი
ს 
განვითარების 
მიზნით 
გამოვლენილ
ი 
საჭიროებების 

გამოკითხვის 
შედეგების 
საფუძველზე, 
დაიგეგმა და 
განხორციელ
და ტრენინგი- 
,,სწავლების 

1.პერსონალის 
განვითარების გეგმა; 
2.განხორციელებული 
აქტივობების 
ანგარიშები/დამადასტუ
რებელი სხვა 
დოკუმენტაცია. 

01;02;06  
უზრუნვე

ლყო
ფი 
ლია 

 
უზრუნ
ველყ 
ოფილ
ია 

2 000 

 
უზრუნვე

ლყოფ 
ილია 
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შესაბამისად 
გეგმის 
შემუშავება; 
2.პერსონალი
ს 
განვითარების 
ღონისძიებებ
ის 
განხორციელე
ბა; 
3. 
პერსონალის 
კმაყოფილები
ს დონის 
შემოწმება  
 

ხარისხის 
უზრუნველყო
ფა 
ჰეტეროგენუ
ლ გარემოში“ 
(2021 წლის 4-6 
მარტი ) 
 

 
შენიშვნა: პასხუხისმგებელი პირების გრაფაში მითითებული კოდების განმარტება:  
 

სტრუქტურული 
ერთეულის კოდი 

საშტატო ერთეულის დასახელება 

01 დირექტორი 
02 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი 
03 საზოგადოებასთან ურთიერთობის, კარიერული და პიროვნული განვითარების  მენეჯერი 
04 დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი 

სამეურნეო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი 
შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი 
ინფორმაცლიული ტექნლოგიების სამსახურის უფროსი 
პირველადი გადაუდებელი  სამედიცინო დახმარების  სამსახურის უფროსი 

05 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახურის უფროსი 
სასწავლო პროცესის კოორდინატორი 

06 საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების 
მართვის მენეჯერი 
იურისტი 

07 ბიბლიოთეკის და სამკითხველო დარბაზის უფროსი 
08 ფინანსური სამსახური 
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