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პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების წლიური ანგარიში
ავტორიზაციის სტანდარტები
1. საგანმანათლებლო პროგრამები
1.1 დაწესებულების უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დამტკიცებულ თითოეულ საგანმანათლებლო
პროგრამაში განსაზღვრულია პროგრამის მიზნები, მოცულობა, სწავლის შედეგები, მეთოდოლოგია და
შესაბამისი კვალიფიკაცია. პროგრამა შედგენილია პროფესიული განათლების კრედიტების სისტემის
შესაბამისად, აქვს თანმიმდევრული სტრუქტურა, პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების მოქმედი
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სისტემა, შესაბამისი სასწავლო კურსების პროგრამები
(სილაბუსები). პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემთხვევაში, დაწესებულების უფლებამოსილი ორგანოს
მიერ დამტკიცებულ თითოეულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში
განსაზღვრულია
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, მიზნები, მოცულობა, სწავლის შედეგები და სწავლებისა და პროფესიულ
სტუდენტთა შეფასების მეთოდოლოგია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
აღწერა

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი ახორციელებს შემდეგ
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს:
1. ექთნის თანაშემწის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
დამტკიცებულია დირექტორის ბრძანება N1-ით (15.02.2017წ.) პროგრამა 100 კრედიტიანია.
კრედიტების 60 პროცენტი ეთმობა თეორიულ კურსებს, ხოლო 40 პროცენტი - სასწავლო და
საწარმოო პრაქტიკას. პროგრამის ხანგრძლივობაა 69 სასწავლო კვირა.
2.

ოფისის

მენეჯერის

(მდივან

-

რეფერენტი)

მესამე

საფეხურის

პროფესიული

საგანმანათლებლო პროგრამა დამტკიცებულია დირექტორის ბრძანება N1-ით (15.02.2017წ.)
პროგრამა 65 კრედიტიანია. კრედიტების 60 პროცენტი ეთმობა თეორიულ კურსებს, ხოლო 40
პროცენტი - სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას. პროგრამის ხანგრძლივობაა 52 სასწავლო
კვირა.
3.

ბუღალტრის

მესამე

საფეხურის

პროფესიული

საგანმანათლებლო

პროგრამა

დამტკიცებულია დირექტორის ბრძანება N1-ით (15.02.2017წ.) პროგრამა 30 კრედიტიანია.
კრედიტების 60 პროცენტი ეთმობა თეორიულ კურსებს, ხოლო 40 პროცენტი - სასწავლო და
საწარმოო პრაქტიკას. პროგრამის ხანგრძლივობაა 26 სასწავლო კვირა.
4.

კომპიუტერული

ქსელებისა

და

ტექნიკოსის

მესამე

საფეხურის

პროფესიული

საგანმანათლებლო პროგრამა დამტკიცებულია დირექტორის ბრძანება N1-ით (15.02.2017წ.)
პროგრამა 45 კრედიტიანია. კრედიტების 40 პროცენტი ეთმობა თეორიულ კურსებს, ხოლო 60
პროცენტი - სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას. პროგრამის ხანგრძლივობაა 29

სასწავლო

კვირა.
5. ბუღალტერ–ტექნიკოსის III საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა. სარეგისტრაციო ნიმერი 04106–პ; კრედიტი – 93, პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა დამტკიცებულია დირექტორის მიერ ბრძანება

N1-ით (15.02.2017წ.) სასწავლო

გეგმის მიხედვით პროგრამის ხანგრძლივობა – 72 სასწავლო კვირა.
თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრულია სწავლის მიზნები, მოცულობა,
სწავლის შედეგები, მისანიჭებელი კვალიფიკაცია და პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების
მეთოდოლოგია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
2
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პროფესიული სტანდარტის საფუძველზე შექმნილი პროგრამების ჩამონათვალი რომლის
განხორციელების უფლებაც აქვს დაწესებულებას
№

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
დასახელება

სწავლების
ენა

1

ოფისის
მენეჯერი
(მდივან–
რეფერენტი)

ქართული

2

ექთნის
თანაშემწე

ქართული

3

ბუღალტერი

ქართული

4

კომპიუტერ
ული
ქსელებისა
და
სისტემების
ტექნიკოსი

ქართული

მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის
კოდის
მითითებით

კრედიტების
რაოდენობა

პროფესიული
განათლების
საფეხური

პროგრამის
სტატუსი
(ავტორიზე
ბული/
აკრედიტებ
ული)

მიუთითე
თ
შესაბამისი
გადაწყვეტ
ილების
თარიღი
და ნომერი

ოფისის
მეჯერი
(მდივან–
რეფერენტი)
020356
ექთნის
თანაშემწე
090551
ბუღალტერ–
მოანგარიშე
020151

65

მესამე

ავტორი
ზებული

16.09.2014
ბრძ.№154

100

მესამე

ავტორი
ზებული

16.09.2014
ბრძ.№154

30

მესამე

ავტორი
ზებული

16.09.2014
ბრძ.№154

კომპიუტერ
ული
ქსელებისა
და
სისტემების
ტექნიკოსი
04 01 54

45

მესამე

ავტორი
ზებული

16.09.2014
ბრძ.№154

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი რომლის განხორციელების უფლებაც აქვს
დაწესებულებას
საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
დასახელება

სწავლების
ენა

მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის
კოდის
მითითებით

კრედიტ
ების
რაოდენ
ობა

პროფეს
იული
განათლ
ების
საფეხუ
რი

პროგრამის
სტატუსი
(ავტორიზე
ბული/
აკრედიტებ
ული)

შესაბამისი
გადაწყვეტი
ლების
თარიღი და
ნომერი

პროფესიულ
სტუდენტთა
ადგილების
ზღვრული
რაოდენობა

პროგრამ
ის
განხორც
იელების
მისამარ
თი

3

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების წლიური ანგარიში
ბუღალტერ–
ტექნიკოსი

ქართულ
ი

ბუღალტერ–
ტექნიკოსის
მესამე
საფეხურის
პროფესიულ
ი
კვალიფიკაც
ია 020155

93

მესამე

ავტორი
ზებული

პროფესი
20
ული
საგანმანა
თლებლო
დაწესებუ
ლების
ავტორიზ
აციის
გადაწყვე
ტილება N
45
22.12.2016

საგარე
ჯო,
ლეონი
ძის
N 33ა

სხვა საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი (ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამა;
ლიბერალური განათლების საგანმანათლებლო პროგრამა; მოსამზადებელი ზოგადსაგანმანათლებლო
პროგრამა)
№

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება

კრედიტების რაოდენობა

პროგრამების ჩამონათვალი, რომლის განხორციელების უფლების მოპოვებაც სურს დაწესებულებას
№

საგანმანათლებლო
პროგრამის
დასახელება

სწავლების ენა

მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის
კოდის
მითითებით

კრედიტების
რაოდენობა

პროფესიული
განათლების
საფეხური

პროგრამის შექმნის
საფუძველი
(პროფესიული
სტანდარტი/ჩარჩო
დოკუმენტი)

დადასტურება

1.2 დაწესებულებაში არსებობს საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერილობა (კატალოგი), რომელშიც
მოცემულია
ინფორმაცია
დაწესებულების,
მისანიჭებელი
კვალიფიკაციების,
შესაბამისი
საგანმანათლებლო პროგრამების მიზნების, სწავლის შედეგების, კრედიტებისა და შეფასების წესების
შესახებ
აღწერა
ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივ კოლეჯს

გააჩნია საგანმანათლებლო პროგრამის აღწერილობა/კატალოგი, სადაც
მოცემულია საზოგადოებრივი კოლეჯის მისია, ინფორმაცია
დაწესებულების შესახებ. პროფესიული პროგრამების აღწერილობა,
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პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების წლიური ანგარიში
მიზნები, სწავლის შედეგები, მისანიჭებელი კვალიფიკაციები, კრედიტების
განაწილებისა და შეფასების წესები.
დადასტურება

1. საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი, 2017 წ.
2. ვებ. გვერდი: iliaedu.ge

1.3 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები შეესაბამება პროფესიული
განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოსა და კონკრეტულ პროფესიულ სტანდარტებს. პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების შემთხვევაში, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის
შედეგები შეესაბამება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტს
აღწერა
ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯის

საგანმანათლებლო
პროგრამების სწავლის შედეგები შეესაბამება
პროფესიული განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოსა და კონკრეტულ
პროფესიულ სტანდარტებს.

დადასტურება

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის
საფუძველზე შექმნილი საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები
შეესაბამება
პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის
ჩარჩო
დოკუმენტს.
 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები
 საგანმანათლებლო
პროგრამების
შესაბამისი
სილაბუსები,
სასწავლო გეგმა, მოდულები
 კატალოგი
 ვებ. გვერდი: iliaedu.ge

1.4 დაწესებულებას შემუშავებული აქვს პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და
შეწყვეტის, მობილობის, ასევე მიღებული განათლების აღიარების წესები
აღწერა
ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივ კოლეჯს

შემუშავებული და დამტკიცებული აქვს პროფესიული სტუდენტის
სტატუსის მოპოვების, შეჩერების და შეწყვეტის, მობილობის და ასევე
მიღებული განათლების აღიარების წესი, რომელიც ასახულია
დაწესებულების მთავარ დებულებაში. (დამტკიცებული დირექტორის
ბრძანება N1. 15.02.2017 წ -ით)
სტუდენტთა მობილობის ხელშეწყობის მიზნით, კოლეჯს მემორანდუმი
აქვს გაფორმებული კერძო კოლეჯების ასოციაციასთან და სხვადასხვა
საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან.
დადასტურება



ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი
კოლეჯის
მთავრი
დებულება,
სასწავლო
პროცესის
მარეგულირებელი წესი, მუხლი 24 (დამტკიცებული დირექტორის
ბრძანება N1. 15.02.2017 წ)



თანამშრომლობის მემორანდუმები



ვებ. გვერდი: iliaedu.ge
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პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების წლიური ანგარიში
1.5 დაწესებულებას შემუშავებული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების
შემთხვევაში შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის
მექანიზმები
აღწერა
დაწესებულებას შემუშავებული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის

დადასტურება

შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში, შესაბამისი პროგრამის სტუდენტის
შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმები, (დამტკიცებული
დირექტორის ბრძანება N1. 15.02.2017წ). ზემოაღნიშნული მექანიზმები
ასახულია სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში.
 ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს
საზოგადოებრივი
კოლეჯის
სასწავლო
პროცესის
მარეგულირებელი
წესი
(დამტკიცებულია ბრძანება N1. 15.02.2017წ) მუხლი N24
 ვებ. გვერდი: iliaedu.ge
 თანამშრომლობის მემორანდუმები

1.6 დაწესებულებას შემუშავებული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების
სისტემა, რომლის შედეგებსაც იყენებს სასწავლო პროცესის ხარისხის გასაუმჯობესებლად
აღწერა

საზოგადოებრივ კოლეჯს შემუშავებული და დამტკიცებული აქვს
(დირექტორის ბრძანება N1. 15.02.2017წ) პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის განხორცილების შეფასებისა და გაუმჯობესების წესი,
რომელიც ითვალისწინებს პროგრამის განხორციელების შეფასებას და
გაუმჯობესებას, სხვადასხვა მექანიზმებს და შეფასების ინდიკატორებს.
გარდა ამისა კოლეჯის ხარისხის მართვის მენეჯერს შესაბამისი
დებულებით ევალება პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი;
პროგრამის
განხორციელების
შეფასებაში
მონაწილე
პირთა
რეკომენდაციებისა და შენიშვნების ანალიზი და გაუმჯობესების
მექანიზმების შემუშავება.
კოლეჯში
შემუშავებულია
პროფესიულ
სტუდენტთა,
მასწავლებელთა, კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა შესაბამისი
კითხვარები პროგრამის განხორციელების შეფასებისა და გაუმჯობესების
მიზნით.

დადასტურება

1.7

დაწესებულებაში
რეგულარულად
ხდება
ზემოაღნიშნული
კითხვარების შევსება და მათი ანალიზი.
 პროფესიული პროგრამის განხორციელების შეფასებისა და
გაუმჯობესების წესი (დირექტორის ბრძანება N1. 15.02.2017წ)
 მასწავლებლის, პროფესიული სტუდენტების,
კურსდამათავრებულთა და დამსაქმებელთა კითხვარები.
 მთავარი დებულება, ხარისხის მართვის მენეჯერის დებულება,
მუხლი 12, მუხლი 24 (ბრაძანება N1. 15.02.2017წ)
საანგარიშო პერიოდში საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტთან მიმართებით
განხორციელებული ცვლილებები
ცვლილების აღწერა
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პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების წლიური ანგარიში
საქართველოს ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო დოკუმენტისა და საგანმანათლებლო პროგრამების
სტანდარტთან მიმართებით განხორციელდა ახალი მოდულური პროგრამის – ბუღალტერ–ტექნიკოსის
პროფესიული პროგრამის ორგანიზაცია. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების
ავტორიზებული საბჭოს გადაწყვეტილება #45, 22.12.2016წ.
ცვლილების მიზანი
ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი დღემდე ახორციელებდა
ბუღალტერ – მოანგარიშის პროფესიულ პროგრამას, მაგრამ ბუღალტერ – ტექნიკოსის მოდულური
პროგრამა, ჩვენი ღრმა რწმენით, ბევრად მორგებულია დასაქმებაზე. ამიტომ გადავწყვიტეთ მისი
შემოღება.
აღნიშნული პროგრამის ავტორიზაცია განხორციელდა სასწავლო წლის მეორე ნახევარში, ხოლო
აპლიკანტთა მიღება კოლეჯმა გამოაცხადა 2017 წლის 10 მაისს.

ცვლილების შედეგი

ბუღალტერ – ტექნიკოსის პროფესიული პროგრამის შემოღებამ უზრუნველყო სასწავლებლის
მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის გაძლიერება, პედაგოგიური რესურსის კვალიფიკაციის ამაღლება,
მოსახლეობაში დასაქმების იმედის გაჩენა და შემდგომში რეალური დასაქმება. ახალგაზრდების მხრიდან
ცალკეული მოდულების შესწავლისადმი დაინტერესება.
მოდულური პროგრამის შემოღებამ და ბაზის გაძლიერებამ შესაძლებელი გახადა კოლეჯს წარმატებით
განეხორციელებინა უმუშევართა მომზადება–გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა
და განეხორციელებინა რეალური დასაქმება.
კოლეჯის პედაგოგიური კოლექტივი მზად არის წელს პირველად განახორციელოს მოდულური
პროგრამით სტუდენტთა საგანმანათლებლო პროცესი.

ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები
ძლიერი:
1. სასწავლებლის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, ეზო სკვერით და შენობით სულ 3994 კვ.მ
ფართით.
2. მასწავლებელთა კვალიფიციური კადრი
3. სათანადო საწარმოო პრაქტიკის ობიექტები
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4.

ბიბლიოთეკა შესაბამისი ლიტერატურით და აღჭურვილია კომპიუტერებით, მასთან ერთად
საპრეზენტაციო მაგიდით და პრეზენტაციისათვის საჭირო სხვა ტექნიკური საშუალებებით.
გასაუმჯობესებელი:
1. კონტიგენტის გაზრდა და შესაბამისად მატერიალური ბაზის შემდგომი სრულყოფა
2. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლება კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასების
სრულყოფისათვის.

2. მატერიალური რესურსი
2.1 დაწესებულების საკუთრებაში ან მფლობელობაში აქვს მატერიალური რესურსი, რომელიც
გამოიყენება დაწესებულების მიზნების რეალიზაციისათვის და შეესაბამება საგანმანათლებლო
პროგრამას, მათ შორის:
ა) ერთ მისამართზე შენობა-ნაგებობათა საერთო ფართი:
დაწესებულების საერთო ფართის ოდენობა მისამართების მიხედვით:
აღწერა
ილია ჭავჭავაძის სახელობის

ქ. საგარეჯოს
საზოგადოებრივი
კოლეჯი,
პროფესიული
პროგრამების განხორციელებისათვის 30 წლიანი
შენობის აღნაგობის უფლებით, (2011წლის 3
ოქტომბერი) ფლობს
ორსართულიან შენობას,
რომლის
საერთო
ფართია
1100
კვ.მ.
მფლობელეობაშია ასევე, ფართო ეზო სპორტული
მოედნით და სკვერით. საერთო ფართი 3494 მ2.

ფაქტობრივი მისამართი
მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი
კვ.მ.
დადასტურება

ქ. საგარეჯო, ლეონიძის ქ. #33ა
საკადასტრო კოდი
#55.12.54.014, რეგისტრაციის
#882011504508
1100
– საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი, აღნაგობის
ხელშეკრულება#6, 03.10.2011წელი
– ვიზუალური დათვალიერებით

ბ) სათანადო ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო ფართი
აღწერა
დაწესებულებას სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის საკუთრებაში

გააჩნია, მერხები 170 ადგილზე. აუდიტორიები აღჭურვილია სასწავლო
პროცესის წარმართვისათვის საჭირო ავეჯით და ინვენტარით. მათი
განათება ხდება როგორც ბუნებრივი, ასევე
ელექტრო ენერგიით.
სასწავლო და ადმინისტრაციული საქმიანობის წარმართვისათვის
კოლეჯს გააჩნია საკომფერენციო დარბაზი, გასართობი და დასასვენებელი
ოთახი,
კომპიუტერული ლაბორატორიები, რომლებიც აღჭურვილია
თანამედროვე ტექნიკით. კომპიუტერული ლაბორატორია, რომელიც
განკუთვნილია ბუღალტერ–ტექნიკოსის მოდულური პროფესიული
პროგრამისათვის.
კოლეჯს
საკუთრებაში
გააჩნია
პროფესიული
პროგრამების შესაბამისი თვალსაჩინოებები და ლაბორატორიული
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დადასტურება

მოწყობილობები.
• საინვენტარიზაციო წიგნი
• ინვენტარის შესყიდვების აქტებით
• ვიზუალური დათვალიერებით

2.2 დაწესებულებაში არის საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვისთვის აუცილებელი გარემო:
ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემა, სველი წერტილები, ბუნებრივი განათების
შესაძლებლობა და გათბობის საშუალებები
აღწერა
აუდიტორიები აღჭურვილია ელექტრო ენერგიის უწყვეტი მომარაგებით,

დადასტურება

რაც სწავლის
პროცესში ტექნიკური საშუალებების თავისუფალი
გამოყენების საშუალებას იძლევა. ყველა სასწავლო ოთახს გააჩნია
ბუნებრივი განათება. სველი წერტილები განთავსებულია შენობაში
ჰიგიენის ყველა წესის დაცვით, გათბობის საშუალებად გამოყენებულია
ელექტროენერგია და ბუნებრივი გაზი.
 ელექტროენერგიის უწყვეტი ქსელი,
 კედლის ელექტრო გამათბობლები,
 დასადგმელი ელექტროქურა.
 გაზის გამათბობლები

2.3 დაწესებულების ბიბლიოთეკის ფონდი (როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონულ მატარებლებზე
არსებული) შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსების პროგრამებში (სილაბუსებში)
მითითებულ ლიტერატურას
აღწერა
დაწესებულებას გააჩნია ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკაში არის მოქმედი

სილაბუსების შესაბამისი სახელმძღვანელოები, აგრეთვე მოდულური
პროგრამის მიხედვით საბიბლიოთეკო ფონდში დაცულია ლიტერატურა
ქაღალდზე ან ელექტრონულ მატარებლებზე, კონსპექტები,ვებგვერდები
და სხვა წყაროები, რომლებიც ხელმისაწვდომია პროფესიული კოლეჯის
სტუდენტებისათვის.

დადასტურება

ქართული, ინგლისური და რუსულენოვანი მხატვრული ლიტერატურა,
ვიდეო და აუდიო კასეტები, დისკები, პერიოდული ლიტერატურა.
წიგნები აღრიცხულია, როგორც ბეჭდურ ასევე ელექტრონულ
მატარებლებზე. ბიბლიოთეკაში შესაძლებელია კონფერენციების და
პრეზენტაციების მოწყობა.
 წიგნადი ფონდი
 ბიბლიოთეკის კატალოგი
 ბიბლიოთეკის ფონდის საინვენტარო წიგნი
 საპრეზენტაციო აღჭურვილობა

2.4 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები გამოიყენება საგანმანათლებლო საქმიანობაში, ასევე
დაწესებულების მართვაში
აღწერა
პროფესიულ კოლეჯს აქვს საგანმანათლებლო პროგრამებით დასახული

მიზნების
განხორცილებისათვის
აუცილებელი
საინფორმაციო–
საკომუნიკაციო ტექნიკური საშუალებები: 27 კომპიუტერი; 1 პროექტორი; 2
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საოფისე კომბაინი; 2 პრინტერი; 1 მონიტორი, რომელიც გამოიყენება
დაწესებულების როგორც სასწავლო პროცესში ასევე მის მართვაში.
აუდიტორიები, ადმინისტრაციის სამუშაო ოთახები აღჭურვილია
ინტერნეტის ქსელში ჩართული კომპიუტერებით.
დაწესებულებას შემუშავებული აქვს კომპიუტერული ტექნიკითა და
ინტერნეტით სარგებლობის წესი (ბრძანება N1. 15.02.2017წ)
დადასტურება



კომპიუტერული ტექნიკის საკუთრების

დამადასტურებელი დოკუმენტები






ხელშეკრულება #189585 კომპანია სილქნეტთან.
ხელშეკრულება შ.პ.ს. „სერვ.ჯი“ ჰოსტინგის მომსახურების
კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით სარგებლობის წესი.
მთავარი დებულება მუხლი N21
საინფორმაციო–კომპიუტერული ცენტრის დებულება.

2.5 დაწესებულებაში მიმდინარეობს გამოცემული აქტებისა და კორესპონდენციის აღრიცხვა
აღწერა
დაწესებულებას შემუშავებული აქვს საქმის წარმოების წესი. კანცელარიის

დადასტურება

დებულების და ამ წესის შესაბამისად ხდება გამოცემული აქტებისა და
კორესპონდენციის აღრიცხვა.
 ბრძანებების წიგნი.
 შემოსული და გასული კორესპონდეციის რეგისტრაციის ჟურნალი.
 მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების რეგისტრაციის ჟურნალი.
 საქმისწარმოების წესი
 კანცელარიის დებულება. მთავარი დებულება მუხლი N15 (ბრძანება N1.
15.02.2017წ)

2.6 დაწესებულებაში დაცულია პერსონალისა და პროფესიულ სტუდენტთა უსაფრთხოება და
ჯანმრთელობა, რისთვისაც არსებობს:
ა) ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმები და ხანძარსაწინააღმდეგო
ინვენტარი
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პერსონალისა და პროფესიულ სტუდენტთა უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის დაცვისათვის არსებობს ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
მექანიზმები და ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი
ბ) თვალსაჩინო ადგილას გამოკრული ევაკუაციის გეგმა
თითოეულ სართულზე თვალსაჩინო ადგილას გამოკრულია ევაკუაციის გეგმა
გ) სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები
• სამედიცინო კაბინეტი, რომელიც აღჭურვილია შესაბამისი ინვენტარით
• სამედიცინო პუნქტის დებულებით
დ) წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები
პერსონალისა და პროფესიულ სტუდენტთა წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვისათვის სასწავლებელში
არის წესრიგის დაცვის მექანიზმები
დადასტურება
ა) • ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის მიწერილობა ტექნიკური დათვალიერების
შესახებ
• ხანძარსაწიააღმდეგო ინვენტარი
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ბ) • ევაკუაციის გეგმა
გ) • სამედიცინო კაბინეტი, რომელიც აღჭურვილია შესაბამისი ინვენტარით
• სამედიცინო პუნქტის დებულებით
დ)• დაწესებულების სტრუქტურა
• ხელშეკრულება წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის თანამშრომელთან,
დარაჯებთან
• ვიდეო თვალი შიგა და გარე პერიმეტრისათვის
• ვებ.გვერდი iliaedu.ge
2.7 დაწესებულებას აქვს ადაპტირებული გარემო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე
პროფესიული სტუდენტებისათვის
აღწერა
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებისათვის

დადასტურება

შენობაში კიბეები აღჭურვილია პანდუსებით. პირველ სართულზე
განთავსებულია ერთადგილიანი ადაპტირებული სველი წერტილი,
კომპიუტერული ლაბორატორია, აუდიტორიები.
 კიბის პანდუსები
 სველი წერტილი
 აუდიტორიები
 ბიბლიოთეკა
 კომპიუტერული ლაბორატორია

2.8 ვებგვერდი ასრულებს საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ფუნქციას, მასზე განთავსებულია
საკონტაქტო და ასევე სტანდარტებთან დაკავშირებული სხვა
ინფორმაცია (დაწესებულების
სტრუქტურა, საგანმანათლებლო პროგრამები, აკადემიური პერსონალი და სხვ.). ინფორმაციის
განახლება ხდება რეგულარულად, ისე, რომ დაცული იყოს ინფორმაციის გონივრულ ვადაში მიღების
ინტერესი
აღწერა
ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს
საგანმანათლებლო

დადასტურება

დაწესებულებამ გახსნა ვებ გვერდი მისამართით iliaedu.ge, სადაც
განთავსებულია
დაწესებულების
სტრუქტურა,
საგანმანათლებლო
პროგრამები, კატალოგი, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი,
დებულებები, შინაგანაწესი, პერსონალი და სხვა ინფორმაცია. ხდება
ინფორმაციის რეგულარული განახლება ისე, რომ დაცულია ინფორმაციის
გონივრულ ვადაში მიღების ინტერესი.
 ვებ გვერდი: iliaedu.ge.
 ხელშეკრულება, #ILI012/11/01 GE დომენური სახელის, კავკასუს
ონლაინთან მომსახურების შესახებ.
 ხელშეკრულება შ.პ.ს. „სერვ.ჯი“
ჰოსტინგის მომსახურების
შესახებ

2.9 შემუშავებულია დაწესებულების განვითარების გრძელვადიანი (ექვსწლიანი) და ერთწლიანი
სამოქმედო გეგმები, გამომდინარე დაწესებულების მისიიდან, რაც ასევე ითვალისწინებს მატერიალური
რესურსების ეფექტურად გამოყენებისა და გაუმჯობესების მექანიზმებს
აღწერა

შემუშავებულია საგანმანათლებლო დაწესებულების გრძელვადიანი (ექვს
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დადასტურება

2.10

წლიანი) და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმები, რაც პროფესიული კოლეჯის
მისიიდან გამომდინარე ითვალისწინებს მატერიალური რესურსების
ეფექტურად გამოყენებისა და გაუმჯობესების მექანიზმებს
ბრძანება N1. 15.02.2017წ.
• ერთწლიანი და გრძელვადიანი (ექვსწლიანი) სამუშაო გეგმები
• ვებ გვერდი: iliaedu.ge.
საანგარიშო პერიოდში მატერიალური რესურსის სტანდარტთან მიმართებით
განხორციელებული ცვლილებები
ცვლილების აღწერა

საანგარიშო პერიოდში მოდულური პროგრამის დამატების გადაწყვეტილებამ მოითხოვა მატერიალური
რესურსის გაძლიერება. შეძენილია 10 კომპიუტერი, მონიტორი და სხვა თვალსაჩინოებანი.
აგრეთვე განხორციელდა მატერიალური ბაზის სრულყოფა იმ სავარაუდოდ დასამატებელი IV და V
საფეხურის პროფესიული პროგრამებისათვის, რომელთა დამატებასაც ელოდება კოლეჯი. ესენია:
გარემონტებული, რესურსით უზრუნველყოფილი 5 აუდიტორია, ბიბლიოთეკა საპრეზენტაციო
მოწყობილობით, აგრეთვე ბაგა–ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის შესატყვისი ლაბორატორია.
პრაქტიკოსის ექთნის AAA და C გარემო, ფარმაცევტის თანაშემწის სიმულაციური კაბინეტ–
ლაბორატორია, ოფისის მენეჯერის IV საფეხურისათვის სტანდარტით გათვალისწინებული
აღჭურვილობა და სხვა ტექნიკური საშუალებები და მასალა.
მატერიალური რესურსის შეძენა და ლაბორატორიების სრულყოფა კვლავაც მიმდინარეობს.

ცვლილების მიზანი
ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებრივ კოლეჯში მოდულური IV და V საფეხურის პროგრამების შემოღება
და დანერგვა.
1. ბაგა–ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის V საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა
2. პრაქტიკოსი ექთნის V საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა
3. ფარმაცევტის თანაშემწის IV საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა
4. ოფისის მენეჯერის IV საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა

ცვლილების შედეგი
სრულყოფილი, ტექნიკურად მაღალ დონეზე აღჭურვილი ლაბორატორია არის მაღალკვალიფიციური
პროფესიული სპეციალისტის მომზადების გარანტი, შედეგი კი ამგვარად მომზადებული სტუდენტის
აუცილებელი დასაქმებაა.
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მატერიალური რესურსის გაძლიერებამ კოლეჯის წინაშე ახალი ამოცანების შესრულების
შესაძლებლობები გააჩინა. დადგა კოლეჯის სტატუსის ამაღლების ამოცანა. ამ მიმართულებით ბაზრის
კვლევა წარმატებით მიმდინარეობს, მოიძებნა დამსაქმებლები, მათთან ერთად დაისახა დასაქმების
პრობლემის გადაჭრის გზებიც.
კოლეჯის შემდგომი საგანამანათლებლო მიზნებისა და ამოცანების წარმატებით გადაჭრა იძლევა იმედს,
რომ დასაქმების ამოცანაც წარმატებით გადაიჭრება.

ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები
ძლიერი მხარეები:
1. სტანდარტის შესაბამისად შექმნილი ძლიერი მატერიალური ბაზა
2. პედაგოგთა კვალიფიციური კადრი
3. კოლეჯის მდებარეობა რაიონული დანიშნულების ადგილზე დედაქალაქიდან მოშორებით, რაც
აადვილებს სოციალურად დაუცველი აბიტურიენტების პროფესიულ განათლებას და დასაქმებას.
4. სტუდენტთა კონტინგენტის გაზრდა განსაკუთრებით რაიონში მცხოვრები არაქართულენოვანი
(აზერბაიჯანელი) აბიტურიენტების ხარჯზე, რაც ხელს შეუწყობს აზერბაიჯანელი მოსახლეობის
ინტეგრაციას ქართველ მოსახლეობასთან.
გასაუმჯობესებელი მხარეები:
1. ბუღალატერ–ტექნიკოსის III საფეხურის პროგრამაზე კონტინგენტის უზრუნველყოფა და
შემდგომი გაზრდა, აგრეთვე მატერიალური რესურსის სრულყოფა.
2. მოდულურ პროგრამაზე მომუშავე პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე შემდგომი ზრუნვა.
3. კოლეჯის ეზოს და განსაკუთრებით სპორტული მოედნის შემდგომი კეთილმოწყობა, რაც ხელს
შეუწყობს პროფესიულ სტუდენტთა ესთეტიკურ აღზრდას, სრულყოფას და მათ ჯანმრთელ
ცხოვრებას.
4. შემდგომი მუშაობა კოლეჯის სტატუსის ამაღლებისა და ახალი IV და V საფეხურის მოდულური
პროგრამების შემოღებისათვის.
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3. ადამიანური რესურსი
3.1 დაწესებულების პერსონალის კვალიფიკაცია შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობებს
აღწერა

დადასტურება

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯის
პერსონალის კვალიფიკაცია შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას.
საზოგადოებრივი კოლეჯის სტრუქტურული ერთეულებია:
 დირექტორი – 1 საშტატო ერთეული
 სასწავლო პროცესის კოორდინატორი – 1საშტატო ერთეული
 ხარისხის მართვის მენეჯერი – 1საშტატო ერთეული
 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი – 1საშტატო ერთეული
 საფინანსო ეკონომიკური სამსახური – 2 საშტატო ერთეული
 კანცელარია – 1საშტატო ერთეული
 საინფორმაციო კომპიუტერული ცენტრი – 2 საშტატო ერთეული
 სამედიცინო პუნქტი –1საშტატო ერთეული
 დაცვის სამსახური – 3საშტატო ერთეული
 ბიბლიოთეკა – 1საშტატო ერთეული
 დასუფთავების სამსახური – 1საშტატო ერთეული
 პერსონალის პირადი საქმეები
 ხელშეკრულება პერსონალთან
 ვებ. გვერდი iliaedu.ge.

3.2 საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის მიერ.
საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში დაწესებულებას ჰყავს 20 პროფესიულ სტუდენტზე
პროგრამის განმახორციელებელი მინიმუმ ერთი პირი
აღწერა
 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ბუღალტერი მესამე

საფეხური,
საგანმანათლებლო
პროფესიული მასწავლებლი;

საქმიანობას

ახორცილებს
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 პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ოფისის მენეჯერი
(მდივან–რეფერენტი)
მესამე
საფეხური,
საგანმანათლებლო
საქმიანობას ახორცილებს 4 პროფესიული მასწავლებლი;
 პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ექთნის თანაშემწე
მესამე საფეხური, საგანმანათლებლო საქმიანობას ახორცილებს 6
პროფესიული მასწავლებლი;
 პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, კომპიუტერული
ქსელებისა
და
სისტემების
ტექნიკოსი,
მესამე
საფეხური,
საგანმანათლებლო საქმიანობას ახორცილებს 4 პროფესიული
მასწავლებლი;

დადასტურება

 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ბუღალტერ–ტექნიკოსი
– საგანმანათლებლო საქმიანობას ახორციელებს 10 პროფესიული
მასწავლებელი.
 მასწავლებელთა პირადი საქმეები
 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები
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პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების წლიური ანგარიში
 ხელშეკრულებები მასწავლებლებთან
 ვებ. გვერდი iliaedu.ge
3.3 დაწესებულებაში პროფესიული სტუდენტისა და მასწავლებლის თანაფარდობა
აღწერა



ბუღალტერის მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე ასეთი თანაფარდობაა: სტუდენტი 2, მასწავლებელი 8.



ოფისის მენეჯერის (მდივან–რეფერენტი)
მესამე საფეხურის
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასეთი თანაფარდობაა:
სტუდენტი 7, მასწავლებელი 4.



ექთნის
თანაშემწის
მესამე
საფეხურის
პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასეთი თანაფარდობაა: სტუდენტი
12, მასწავლებელი 6.



კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსის მესამე
საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასეთი
თანაფარდობაა: სტუდენტი 0, მასწავლებელი 4.



ბუღალტერ–ტექნიკოსის
მესამე
საფეხურის
პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასეთი თანაფარდობაა: სტუდენტი 0,
მასწავლებელი 10.

დაწესებულებაში პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობა
პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული
140
რაოდენობა
პროფესიულ სტუდენტთა ფაქტობრივი
21
რაოდენობა
პროფესიულ სტუდენტთა ფაქტობრივი
0
რაოდენობიდან სსსმ პროფესიულ სტუდენტთა
რაოდენობა

მასწავლებელთა რაოდენობა

დადასტურება

დაწესებულებაში მასწავლებელთა რაოდენობა
13

1. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის
გადაწყეტილება #35 2014 წელი 30 სექტემბერი.
2. მასწავლებელთა ხელშეკრულებები
3. ხარისხის მართვის ეროვნული ცენტრის რეესტრის სამსახური
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პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების წლიური ანგარიში
3.4 პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევა ხორციელდება კანონმდებლობის
მოთხოვნებისა და დაწესებულების მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. შრომითი
ხელშეკრულებები/დანიშვნის აქტები/მომსახურების ხელშეკრულებები გაფორმებულია საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით
აღწერა

დადასტურება

3.5

კოლეჯში
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლების
შერჩევა
ხორციელდება
არსებული
კანონმდებლობის
მიხედვით
და
დაწესებულების მიერ დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად. შრომითი
ხელშეკრულებები გაფორმებულია საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით
 ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ.საგარეჯოს საზოგადოებრივი
კოლეჯის შინაგანაწესი
 მასწავლებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები
 თანამშრომელთა პირადი საქმეები
 ვებ გვერდით iliaedu.ge.

საანგარიშო პერიოდში ადამიანური რესურსის სტანდარტთან მიმართებით
განხორციელებული ცვლილებები
ცვლილების აღწერა

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ცვლილებები
1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი გათავისუფლდა თანამდებობიდან და შტატი
შეითავსა ხარისხის მართვის მენეჯერმა
2. დამატებული იქნა ახალი მოდულური პროგრამა ბუღალტერ–ტექნიკოსი ხარისხის ეროვნულ
ცენტრის გადაწყვეტილებით #45 22.12.2017

ცვლილების მიზანი

ცვლილებების მიზანია მართვის სისტემის სრულყოფა, ახალი კონტიგენტის მოზიდვის მენეჯმენტისა
და სწავლების ხარისხის ამაღლება, გაძლიერება, ბაზრის შესწავლა და სამოქმედო არიალის გაფართოება.
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პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების წლიური ანგარიში
ცვლილების შედეგი
განხორციელებულმა ღონისძიებებმა გამოიწვია კონტინგენტის გამოცოცხლება, რაც გამოიხატება
სატელეფონო კავშირების გააქტიურებით, ინტერნეტით გამოხმაურებები, უშუალოდ კოლეჯში
ვიზიტებით.

ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები
ძლიერი მხარეები:
1. პედაგოგთა მაღალი კვალიფიკაცია
2. კონტროლი და თანამშრომლობა ხარისხის ცენტრთან და ხარისხის მართვის მენეჯერთან
3. პროფესიულ კვალიფიკაციათა ხელშეწყობის პროგრამაში აქტიური ჩართვა
4. მონაწილეობა სკკა–ს მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებში, ხარისხის ეროვნულ ცენტრში,
მასწავლებელთა სახლში.
გასაუმჯობესებელი მხარეები:
1. პროფესიულ კვალიფიკაციათა ხელშეწყობის პროგრამაში მონაწილეობა.
2. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის გაზრდა 1 საშტატო ერთეულით
3. რეკლამირების არიალის გაფართოება ყველა რეგიონის მიმართულებით.
4. დამსაქმებლებთან წინასწარი ურთიერთობის გააქტიურება, მათი აზრის გათვალისწინება და
სტუდენტებთან მუშაობა ამ მიმართულებით.

4. თვითშეფასების წლიური ანგარიშის შემუშავების პროცესის აღწერა და პროცესში ჩართული
სტრუქტურული ერთეულების ან/და პირების შესახებ ინფორმაცია
თვითშეფასების წლიური ანგარიშის შემუშავების პროცესის აღწერასა და შემუშავებაში მონაწილეობდა
პედაგოგთა ჯგუფი:
1. ხარისხის მართვის მენეჯერი – თამარ აბულაშვილი – პედაგოგი, მათემატიკოსი. T 555 51-32-28
პირ. # 36001014707; mail: abulashvilitamar@yahoo.com
2. ნანა გიუნაშვილი – პედაგოგი, იურისტი. T 555 17-05-12. პირ.#36001001135
mail:nanagiunashvili2@gmail.com
3. ხათუნა ტაბატაძე – პედაგოგი, საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომელი. T 555 57-53-41;
პირ.#36001005863; mail: t_xatuna@yahoo.com
თვითშეფასების
ანგარიშის
შედგენა
დაიწყო
კოლეჯის
მატერიალური
რესურსის
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პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების წლიური ანგარიში
ინვენტარიზაციით, რომელმაც საშუალება მოგვცა შეგვევსო მე–2 თავი – მატერიალური რესურსი.
პროცესში ჩართული ჯგუფის მიერ მოხდა არსებული ავტორიზებული პროგრამების ხელახალი
გადასინჯვა, კომენტირება, შესაბამისი ნორმატიული აქტების ორგანიზება.
მოხდა ფაქტის კონსტატაცია: 2016 წლის 22 დეკემბერს ხარისხის ცენტრის მიერ მოხდა
ავტორიზაცია მოდულური პროგრამისა – ბუღალტერ–ტექნიკოსი მესამე საფეხური.
შეიქმნა რეავტორიზაციის კომისია 6 კაცის შემადენლობით. ბრძ. #9 6.04.2017. მიზანია კოლეჯის
სტატრუსის ამაღლება, პროფესიული განათლების IV და V საფეხურის პროგრამების დამატება:
1.
პრაქტიკოსი ექთანი V საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
2.
ბაგა–ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი V საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა
3.
ოფისის მენეჯერი IV საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
4.
ფარმაცევტის თანაშემწის IV საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
რეავტორიზაციის კომისიის მუშაობის მონიტორინგი დაევალა სასწავლო პროცესის
კოორდინატორს – თინათინ ორკოშნელს.
აღნიშნულზე შექმნილია ნორმატიული აქტები და მუშაობა მიმდინარეობს.
შენობაში მიმდინარეობს მატერიალური ბაზის რეავტორიზაციისათვის მზადება მატერიალური
რესურსის შემდგომი სრულყოფისათვის: განხორციელდა სრულფასოვანი რემონტი, სასწავლო
აუდიტორიების რაოდენობა გაიზარდა, გაფართოვდა, მოეწყო და აღიჭურვა ახალი ავეჯითა და
ინვენტარით, კვლავაც მიმდინარეობს პროგრამების შესაბამისად ლაბორატორიების შექმნა და
სრულყოფა, პროგრამის მიხედვით ყველაფერი ასახუია დოკუმენტურად, სრულყოფილად. უმოკლეს
ვადაში მოხდება განაცხადის წარდგენა ხარისხის მართვის ეროვნულ ცენტრში რეავტორიზაციისათვის.

თანდართული
დოკუმენტაცია
შევსების თარიღი
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