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შპს ორიენტირის სტრატეგიული გეგმის დამტკიცების შესახებ 
 
  "შპს ორიენტირის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფის
შექმნის შესახებ" შპს ორიენტირის დირექტორის 2022 წლის 03 მაისის N00003519 ბრძანებით
შექმნილმა სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელმა 2022 წლის 10 ოქტომბერს წარმოადგინა N9068
სამსახურებრივი ბარათი, საიდანაც ირკვევა, რომ დროებითმა სამუშაო ჯგუფმა ჩაატარა
სამუშაო შეხვედრები, რომლის შედეგად დასამტკიცებლად წარმოდგენილია სტრატეგიული
გეგმის ჩარჩო/პროექტი. წარმოადგენილი დოკუმენტის შედეგად ირკვევა, რომ შექმნილია
ახალი სტრატეგიული გეგმის ჩარჩო/პროექტი, რომლის დამტკიცების შედეგად
სავალდებულოა მანამდე მოქმედის გაუქმება.
  შპს ორიენტირის   წესდების, "შპს ორიენტირის სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგისა და
შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ" შპს ორიენტირის დირექტორის 2021 წლის
29 ნოემბრის N00007473 ბრძანების და კოლეჯის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაზე
პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელის 2022 წლის 10 ოქტომბრის N9068
სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე:
 

ვბრძანებ:

დამტკიცდეს შპს ორიენტირის სტრატეგიული გეგმა დანართის შესაბამისად.
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს "შპს ორიენტირის პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულების 7 წლიანი სტრატეგიული, ერთ წლიანი სამოქმედო გეგმების და
2020-2021 სასწავლო წლის საპროგნოზო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ შპს ორიენტირის
დირექტორის 2020 წლის 29 ივლისის N01/57 ბრძანება.
ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;
 უზრუნველყოფილ იქნას წინამდებარე ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული
პირებისთვის.

ROOT
შპს ორიენტირი
დირექტორი
მაჭარაშვილი რამაზ



                                                                                                                   შპს  ორიენტირის სტრატეგიული განვითარების  შვიდწლიანი  (2022-2029 წწ)  გეგმა  

კოლეჯის ისტორია
          შპს ორიენტირი, პროფესიული საგანმანათლებლო  დაწესებულებაა, რომელიც დაარსდა 1992 წელს და დღემდე ზრუნავს   შრომის ბაზარის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიციური კადრების 
მომზადებისთვის.
        კოლეჯი    ფუნქციონირებს 1 270,52 კვადრატული მეტრის საერთო ფართის მქონე 3 სართულიან შენობა-ნაგებობაში, რომელიც განთავსებულია 1701 კვ.მ. მიწის ფართზე. კოლეჯს აქვს  სასწავლო 
პროცესისთვის  განკუთვნილი ნათელი, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად აღჭურვილი აუდიტორიები, ლაბორატორიები, ბიბლიოთეკა, დასასვენებელი სივრცე სტუდენტებისთვის,  
ადმინისტრაციის სამუშაო სივრცეები,   სამედიცინო  ოთახი, საკონფერენციო/ღონისძიებების დარბაზი. შენობის ყველა სართულზე შესაძლებელია მუდმივი ინტერნეტით სარგებლობა. შენობა   და მიმდებარე 
ტერიტორია კონტროლდება სათვალთვალო კამერით. კოლეჯს აქვს ეზო, რომელზეც განთავსებულია სპორტული მოედანი და ავტოსადგომი.  
       კოლეჯმა 2016 და 2022 წლებში    გაიარა ავტორიზაცია  და მოიპოვა  სხვადასხვა პროფესიული საგანმანათლებლო   პროგრამების განხორციელების უფლება.
      კოლეჯმა, ავტორიზაციის პერიოდში დაიმატა და მოიპოვა      ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი   პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლება და ასევე, გაზარდა 
პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  საგანმანათლებლო პროგრამაზე  „საექთნო განათლება“ (მეხუთე დონე).
      კოლეჯმა, უფლების მოპოვების და დადასტურების გზით     პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების ექვსი პროგრამების    განხორციელების უფლება მოიპოვა.     
       შპს ორიენტირი, დაარსების დღიდან ფეხს უწყობს ქვეყანაში განათლების სფეროში მიმდინარე პროცესებს და  აქტიურად არის ჩართული  პროფესიული განათლების განვითარების პროცესში.
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  შესაძლებლობები  

   ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები

                                                                                                                                                                       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 უნარჩვევებით 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.
 


                                                                                                               
• საგანმანათლებლო სივრცეში მოღვაწეობის 30 წლიანი გამოცდილება და რეპუტაცია 
• საკუთრებაში არსებული შენობა 
• საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი აუდიტორები, 
საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისი წიგნადი ფონდი და უსაფრთხო გარემო  
• სტუდენტური თვითმმართველობა და აქტიური სტუდენტური ცხოვრება  
•   პარტნიორი ორგანიზაციები  ხანგრძლივი თანამშრომლობით 
• პარტნიორ ორგანიზაციებში დასაქმებული   კურსდამთავრებულთა დიდი რაოდენობა
• კურსადამთავრებულთა დასაქმების მაღალი   მაჩვენებლი  
• მოტივირებული  პერსონალი 
• საკუთრებში არსებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურა  
• პერსონალის განვითარებასა და წახალისებაზე მუდმივი ზრუნვა 

                                                                      
• საერთაშორისო კონტაქტების არარსებობა 
• პროფესიულ სტუდენტთა მხარდაჭერის და მომსახურების სერვისებისა და 
მექანიზმების სიმწირე, მოუქნელობა.                                
  • პერსონალის სწავლების/კვალიფიკაციის ამაღლების შიდა სისტემის არ 
არსებობა (პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების 
პროგრამები/ტრენინგკურსები);                                                                                      
 • მომსახურების/შეთავაზებული პროგრამების სიმცირე

                                                                                                               შესაძლებლობები
•  პროფესიული სტუდენტების შიდა დაფინანსების მექანიზმების დანერგვა
• სწავლების და შეფასების ახალი ინოვაციური მეთოდების გამოყენება
• პერსონალის კავლიფიკაციის ამაღლების შიდა სისტემის შექმნა; 
•  პარტნიორ კოლეჯებთან თანამშრომლობის გაძლიერება გამოცდილების გაზაიარების მიზნით. 
• შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესწავლა და  დამსაქმებელთა   ჩართულობით  ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების შერჩევა/დამატება 
• არაფორმალური განათლების აღიარების უფლების მოპოვება
• სხვადასხვა საგანმანათლებლო, მათ შორის საერთაშორისო   პროექტებში ჩართულობა 
• საერთაშორისო ურთიერთობების დამყარება

                                                                    
• აპლიკანტების  ზოგადი განათლების დაბალი დონე 
• განათლების ბაზარზე მუდმივად მზარდი კონკურენცია 
• მუდმივი საკანონმდებლო ცვლილებები
• ქვეყანაში   სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური  ცვალებადი ფონი
• სახელმწიფოს მხრიდან   არ  დაფინანსებულ პროგრამებზე სწავლის 
საფასურის გადახდისუნარიანი პროფსიული სტუდენტების სიმცირე 
• გაუთვალისწინებელი ფორს-მაჟორული სიტუაცია(პანდემია და სხვა) 

შპს ორიენტირის  2022-2029 წწ. სტრატეგიული გეგმა შემუშავებულია  კოლეჯის სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგისა და
შეფასების მეთოდოლოგიის შესაბამისად, რომელიც  ხელს შეუწყობს  კოლეჯს,  წარმატებულად  გაიაროს გზა დასახული მიზნების მისაღწევად, არსებული შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით.



სტრატეგიული ამოცანა შესრულების ინდიკატორი პასუხისმგებელი 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1.1. პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების   დამატება .                                                                

• პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები  მინიმუმ  
ორი პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის 
დამატების შესახებ.

• დირექტორი
• იურისტი
• ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი
• სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი სამსახურის 
უფროსი

1.2. საშუალო დონის პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
დამატება, რომელშიც  ინტეგრირებულია 
ზოგადი განათლების საშუალო 
საფეხურის სწავლის შდეგები

• პროფესიული სგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება მინიმუმ ერთი 
პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების 
დამატების შესახებ, რომელშიც  ინტეგრირებულია 
ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის 
შდეგები

• დირექტორი
• იურისტი
• ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი
• სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი სამსახურის 
უფროსი

1. 3. ავტორიზებული პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების 
ფარგლებში პროფესიულ სტუდენტთა 
ადგილების  ზღვრული რაოდენობის 
გაზრდა, მომხმარებლის/ბაზრის 
მოთხოვნების ანალიზის საფუძველზე

• პროფესიული სგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება მინიმუმ ერთ 
პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამაზე,  
პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული 
რაოდენობის გაზრდის შესახებ  

• დირექტორი
• დირექტორის მოადგილე
• ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი
• სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი სამსახურის 
უფროსი

1.4. ჯანდაცვის, განათლებისა და 
ბიზნესის სფეროებში პროფესიული 
მომზადებისა და პროფესიული 
გადამზადების
პროგრამების დანერგვა

 მინიმუმ ოთხი მომზადება-გადამზადების პროგრამის  
შემუშავება და განხორცილების უფლების მოპოვება

• დირექტორი
• დირექტორის მოადგილე
• ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი
• სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი სამსახურის 
უფროსი

სტრატეგიული მიზანი 1.  პროფესიული  საგანმანათლებლო მომსახურებისა და პროგრამების განვითარება  

შვიდწლიანი სტრატეგიული გეგმა
20.10.2022-20.10.2029 



1.5. არაფორმალური განათლების 
აღიარების უფლების მოპოვება

•  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება 
არაფორმალური განათლების აღიარების უფლების 
მინიჭების შესახებ

• დირექტორი
• იურისტი
• ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი

1.6.სასწავლო პროცესში სწავლების და 
შეფასების ახალი ინოვაციური 
მეთოდების გამოყენება

• საანგარიშო პერიოდში შემუშავებული და დანერგილი 
სწავლებისა და შეფასების
ინოვაციური მინიმუმ ერთი მეთოდი(ონლაინ 
შეფასება); მეთოდური სახელმძღვანელოს შემუშავება.
•  საანგარიშო პერიოდში გადამზადებული 
პროფესიული განათლების მასწავლებლები 100%.  

• დირექტორი
• დირექტორის მოადგილე
• ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი
• სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი სამსახურის 
უფროსი
• საქმისმწარმოების, პროფესიულ 
სტუდენტთა 
რეგისტრაციის და  ადამიანური 
რესურსების 
 მართვის მენეჯერი

2.1.ინფრასტრუქტურის და მატერიალურ-
ტექნიკური აღჭურვილობის  
განახლება/გაუმჯობესება თანამედროვე 
მოთხოვნების ცვლილებების 
შესაბამისად.

• საანგარიშო პერიოდის ბოლოს მინიმუმ 20%-ით  
განახლებული/გაუმჯობესებული   მატერიალურ -
ტექნიკური აღჭურვილობა   და ინფრასტრუქტურა(B და  
C სასწავლო გარემოს აღჭურვილობა) . 

• დირექტორი
• სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი სამსახურის 
უფროსი
• სამეურნეო  და შესყიდვების 
მენეჯერი
• მატერიალური რესურსების 
უზრუნველყოფის მენეჯერი

2.2.საინფორმაციო ტექნოლოგიების და 
საკომუნიკაციო საშუალებების  
გაუმჯობესება/განვითარება.

საანგარიშო პერიოდში    კომპიუტერული 
აუდიტორიების გუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა   
(მინიმუმ 25 %)   
  

• დირექტორი
• სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი სამსახურის 
უფროსი
• ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების მენეჯერი

2.3.კოლეჯის ფინანსური მდგრადობის 
უზრუნველყოფა

•  ყოველწლიურად გაზრდილი ბიუჯეტი (მინიმუმ 10% ).  
• ყოველწლიურად მოძიებული ალტერნატიული 
დაფინანსების წყარო/პროექტი (მინიმუმ ერთი ).
•  ყოველწლიურად გაზრდილი პროფესიული 
სტუდენტების/მსმენელების  რაოდენობა მინიმუმ 10%

• დირექტორი
• ფინანსური მენეჯერი                          
• საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის, კარიერული და 
პიროვნული განვითარების 
მენეჯერი

სტრატეგიული მიზანი 2. ინფრასტრუქტურის ,  საინფორმაციო  და  ფინანსური რესურსების   განვითარება



•პროფესიულ სტუდენტთა თვითშემეცნების  
ამაღლების მიზნით ჩატარებული ექსტრაკურიკულური 
აქტივობები (ექსკურსიები /კონფერენციები 
/მასტერკლასები/ კონკურსები /და სხვა )წელიწადში   
მინიმუმ ერთხელ 

• საანგარიშო პერიოდში გაფორმებული 
ურთიერთთანამშრომლობის  
ხელშეკრულება/მემორანდუმი  ერთ უცხოურ 
კოლეჯთან  
• სსსმ  და შშმ პროფესიული სტუდენტებისათვის 
შეთავაზებული სერვისების (მათი ინდივიდუალური 
საჭიროებიდან გამომდინარე) დანერგვა/გაუმჯობესება 

• ყოველწლიურად დაფინანსებული მინიმუმ ერთი 
სტუდენტური პროექტი 

• საანგარიშო პერიოდში შესაბამისი დებულებით 
დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე, 
კომისიის მიერ შერჩეულ პროფესიულ სტუდენტთა 
შიდა დაფინანსების ამოქმედებული მექანიზმი

3.2.  პროფორიენტაციის  და  კარიერული 
დაგეგმვის  ღონისძიებების 
განხორციელება

• ყოველწლიურად პროფორიენტაციის გეგმის 
შემუშავება არსებული პროგრამების/მიმართულებების 
მიხედვით
• ჩატარებული  ვიზიტები ყოველწლიურად მინიმუმ 25  
ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
•  ყოველწლიურად კარიერული განვითარების 
ხელშეწყობის მიზნით,პროფესიული სტუდენტებისა და 
კურსდამთავრებულთათვის განხორციელებული 
მინიმუმ 1 ღონისძიება 
• დასაქმების ფორუმებში მონაწილეობა  (მინიმუმ 
ერთხელ წელიწადში)

• დირექტორი
• დირექტორის მოადგილე
• საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის, კარიერული და 
პიროვნული განვითარების 
მენეჯერი

4.1.კოლეჯის ადმინისტრაციული 
პერსონალის პროფესიული განვითარება 

 • ყოველწლიურად გადამზადებული კოლეჯის 
პერსონალი  კვლევის შედეგების საფუძველზე(მინიმუმ 
10%) . 

• დირექტორი
• დირექტორის მოადგილე
• საქმისმწარმოების, პროფესიულ 
სტუდენტთა 
რეგისტრაციის და  ადამიანური 
რესურსების 
მართვის მენეჯერი
•ფინასური მენჯერი

სტრატეგიული მი ზანი 3. პროფესიულ სტუდენტთა/ მსმენელთა სერვისების  განვითარება და კურსდამთავრებულთა მხარდაჭერა

სტრატეგიული მიზანი 4. ადამიანური  რესურსების განვითარება 

3.1. პროფესიულ 
სტუდენტთა/მსმენელთა  და 
კურსდამთავრებულთა მხარდაჭერის 
სერვისების გაუმჯობესება. 

• დირექტორი
• დირექტორის მოადგილე
• სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი სამსახურის 
უფროსი
• საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის, კარიერული და 
პიროვნული განვითარების 
მენეჯერი
• საქმისმწარმოების, პროფესიულ 
სტუდენტთა 
რეგისტრაციის და  ადამიანური 
რესურსების მართვის მენეჯერი
•ფინასური მენჯერი



4.2. პროფესიული განათლების 
მასწავლებლების შეფასების სისტემის 
განვითარება 

 • პროფესიული განათლების მასწავლებლის 
საქმიანობის შეფასების  სისტემის გაუმჯობესება 
საჭიროებათა კვლევის საფუძველზე .                                  
• პროფესიული განათლების მასწავლებლების 
მონაწილეობა შიდა კონფერენციებში წელიწადში 
მინიმუმ  ერთხელ. 

• დირექტორი
• დირექტორის მოადგილე
• საქმისმწარმოების, პროფესიულ 
სტუდენტთა 
რეგისტრაციის და  ადამიანური 
რესურსების 
მართვის მენეჯერი
•ფინასური მენჯერი
• სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი სამსახურის 
უფროსი

5.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის    
თვითშეფასება  

1. ხუთივე სტანდარტში ყოველწლიურად 
განხორციელებული თვითშეფასება 
2.ანალიზის დოკუმენტის შესაბამისად 
ყოველწლიურად განხორციელებული  ღონისძიებები 
და ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის 
დამდასტურებელი დასკვენები/შეფასებები

• დირექტორი
• დირექტორის მოადგილე
• ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი
• ფინანსური მენეჯერი
•იურისტი
• სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი სამსახურის 
უფროსი

5.2. ხარისხის
უზრუნველყოფის
სისტემის შიდა
აუდიტი, გარედან მოწვეული 
დამოუკიდებელი პირის/პირების მიერ 
განხორციელებელული

1.აუდიტის დადებითი დასკვნა;
2.შენარჩუნებული ავტორიზაცია;

• დირექტორი
• დირექტორის მოადგილე
• ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი
• ფინანსური მენეჯერი
•იურისტი
• სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი სამსახურის 
უფროსი

სტრატეგიული მიზანი 5.   ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება 
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