
 

 

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ალტერბრიჯი“ 

საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია 

 

 

მუხლი 1. ზოდგადი დებულებები 

1.1. წინამდებარე დოკუმენტი არეგულირებს შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ 
,,ალტერბრიჯის“ (შემდგომში დაწესებულება) საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების დაგეგმვის, 
შემუშავებისა და განვითარების პროცედურებს და შესაბამისობაშია საქართველოს მთავრობის #242 დადგენილებასა და 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის #46/ნ ბრძანებასთან.  

1.2.  საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო პროგრამების დაგეგმვა/შემუშავება/განვითარება 
თანამონაწილეობითი პროცესია, რომელშიც ჩართულია ყველა დაინტერესებული მხარე. 
 

მუხლი 2. პროგრამის დაგეგმვა-შემუშავების პროცედურები 

2.1.  პროგრამ(ებ)ის დაგეგმვა-შემუშავების პროცედურები მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 
ა) საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარებისათვის პროგრამების განხორციელების აუცილებლობის განსაზღვრა; 
ბ) პროგრამ(ებ)ის აქტუალობისა და მნიშვნელობის დადგენა; 
გ) პროგრამის დაგეგმვა-შემუშავების პროცედურებში ჩართული მხარეების  განსაზღვრა და ეფექტური კორდინირება; 
 
2.2. სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში  არიან: 

 სათანადო კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე ტრენერები; 
 ადმინისტრაციული პერსონალი (უწყვეტი განათლების და კარიერული განვითარების ცენტრი   და ხარისხის მართვის 

სამსახური, ადმინისტრაციული სამსახური, ფინანსური სამსახური); 
 საჭიროების შემთხვევაში დარგის სპეციალისტები. 



 

 

2.2.1. სამუშაო ჯგუფის მიერ პროფესიული განვითარების განხორციელების აუცილებლობის განსაზღვრა ხდება საქართველოს 
მთავრობის #242 დადგენილებისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის #46/ნ 
პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიცაციის დებულებისა და საფასურის 
დამტკიცების შესახებ ბრძანებასთან. 
2.3. პროგრამ(ებ)ის დაგეგმვის ეტაპი მოიცავს დამკვეთის მოთხოვნათა შესწავლას, საქმიან შეხვედრებსა და კონსულტაციებს 
ჩართულ მხარეებთან პროგრამ(ებ)ის გამახორციელებელ ტრენერებთან; ადმინისტრაციულ პერსონალთან ერთად ბიუჯეტის 
განსაზღვრას, მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის შესწავლა/დადგენას. ამის გათვალისწინებით დადგინდება პროგრამ(ებ)ის 
ეფექტიანი განხორციელების და განსაზღვრული მიზნების მიღწევის შესაძლებლობა.  
2.4. პროგრამ(ებ)ის დაგეგმვა/შემუშავებას კორდინირებას უწევს სასწავლო უწყვეტი განათლების და კარიერული განვითარების 
ცენტრი    და ხარისხის მართვის სამსახური. 
2.5. პროგრამ(ებ)ის განმახორციელებელი ტრენერები ინტენსიურად არიან ჩართულები პროგრამ(ებ)ის, სასწავლო მასალის, 
თემატიკის შემუშავება/დახვეწაში. 
 
 
მუხლი 3. პროგრამის ძირითადი პრინციპი 
 
3.1. პროგრამის მიზნები ნათლად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული და ჩანდეს, რა კომპეტენციები ექნება პროგრამ(ებ)ის გავლის 
შემდეგ საჯარო მოხელეს; შეესაბამებოდეს დაწესებულ;ების დებულებას და შეესაბამებოდეს საქართველოს მთავრობის #242 
დადგენილების _ პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საჭიროების განსაზღვრის წესის, პროფესიული 
განვითარების სტანდარტისა და წესის დამტკიცების შესახებ და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის მინისტრის #46/ნ პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიცაციის დებულებისა 
და საფასურის დამტკიცების შესახებ ბრძანებას. 
3.2. პროგრამ(ებ)ის სწავლის შედეგები ნათლად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული და შეესაბამებოდეს პროგრამის მიზნებს, ასევე 
შესაბამისობაში უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის #242 დადგენილების _ პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული 
განვითარების საჭიროების განსაზღვრის წესის, პროფესიული განვითარების სტანდარტისა და წესის დამტკიცების შესახებ და 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის #46/ნ პროფესიული საჯარო მოხელის 
პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ ბრძანებასთან.  



 

 

3.3.სწავლის შედეგები უნდა იყოს მიღწევადი და გაზომვადი და ამავე დროს, რეალისტური და ის წარმოდგენილი უნდა იყოს 
კურიკულუმის სწავლის შედეგების რუკის სახით, რომელიც ასახავს, თუ რომელი  სასწავლო მოდულებით, აქტივობებით, 
მეთოდებით ვითარდება მსმენელში პროგრამის სწავლის შედეგები (კურიკულუმის სწავლის შედეგების რუკის ნიმუში). 
3.4. სწავლის შედეგები მოიცავს სამ ძირითად მახიათებელს. ესენია: 
ა) ცოდნა და გაცნობიერება 
ბ) უნარები (ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება) 
გ) დამოკიდებულებები (ღირებულებები) 
3.5. პროგრამაში/პროგრამებში უნდა იყოს მითითებული თითოეული მოდულის საკონტაქტო საათების რაოდენობა, სწავლა-
სწავლების და შეფასების მეთოდები, კურსის შეფასების სქემა და მეთოდოლოგია. 
3.6. მოდულისთვის გათვალისწინებული საკონტაქტო საათები ისე არის განსაზღვრული, რომ სწავლის შედეგების გონივრულ 
ვადაში მიღწევა იყოს შესაძლებელი.  
3.7. სწავლების მეთოდების განსაზღვრისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს თითოული მოდულის მიზანი და შედეგი. 
3.8. პროგრამა უნდა ითვალისწინებდეს სავალდებულო მოდულებს.  
3.9. სილაბუსი მოიცავს შემდეგ სავალდებულო ინფორმაციას: 
ა) მოდულის დასახელება 
ბ) საბაზისო პროგრამის სახელწოდება 
გ)  ტრენერის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
დ) მიზნობრივი ჯგუფი 
ე) ზოგადი აღწერა და მიზანი  
ვ) მოდულის შესწავლის და დაშვების წინაპირობები 
ზ)ხანგრძლივობა და საათების განაწილება 
თ) ტრენინგის ფორმატი 
ი) სწავლებისა და სწავლის მეთოდები 
კ) მოდულის შინაარსი და ძირითადი თემები/ქვეთემები 
მ) სწავლის შედეგები და კომპეტენციები 
ნ) კურსის და სწავლების შედეგების შეფასების კრიტერიუმები  
ო) ძირითადი და დამხმარე ლიტერატურა 
 



 

 

პ) დღის წესრიგი 
3.10. პროგრამაში განისაზღვრება მოდულის შესწავლის და დაშვების წინაპირობები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  
3.11. პროგრამის მდგრადობას უზრუნველყოფს კვალიფიციური და გამოცდილი ტრენერები პროგრამის სპეციფიკის 
გათვალისწინებით. რეკომენდირებულია ორი და ან სამი ტრენერი.  
ტრენერთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები განსაზღვრულია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
მინისტრის #46/ნ პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიცაციის დებულებისა და 
საფასურის დამტკიცების შესახებ ბრძანების მეოთხე მუხლის ა.ა. პუნქტით. 
3.12. პროგრამას თან უნდა ერთვოდეს:  
ა) პროგრამის განხორციელების გეგმა  
ბ) პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა  
გ) სწავლის შედეგების შეფასების  წესი 
 
მუხლი 4. მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების დამტკიცებისა და გავლის წესი 
 
4.1.მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამებს ამტკიცებს შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო 
უნივერსიტეტ  ,,ალტერბრიჯის “ რექტორი ბრძანებით.  
4.2 პროგრამების გავლის წესი  რეგულირდება საქართველოს მთავრობის #242 დადგენილებით_ პროფესიული საჯარო მოხელის 
პროფესიული განვითარების საჭიროების განსაზღვრის წესის, პროფესიული განვითარების სტანდარტისა და წესის დამტკიცების 
შესახებ. 
 
 
მუხლი 5. პროგრამის მოცულობა და სტრუქტურა 
 
5.1. პროგრამის მოცულობა და სტრუქტურა  შესაბამისობაშია საქართველოს მთავრობის #242 დადგენილების _ პროფესიული 
საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საჭიროების განსაზღვრის წესის, პროფესიული განვითარების სტანდარტისა და 
წესის დამტკიცების შესახებ კანონთან და დეტალურადაა  მოცემული I  და II  რანგის პროფესიული მოხელის პროფესიული 
განვითარების საბაზისო სასწავლო პროგრამაში „მოხელის მენეჯერული უნარები“ და III  და IV რანგის პროფესიული საჯარო 



 

 

მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო პროგრამაში _ „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების 
კურსი“. 
 
მუხლი 6. პროგრამის განვითარება და ცვლილებების შეტანა 
 
6.1. პროგრამ(ებ)ის შემდგომი განვითარების მიზნით სასწავლო უწყვეტი განათლების და კარიერული განვითარების ცენტრი  და 
ხარისხის მართვის სამსახური, პროგრამის განმახორციელებელ ტრენერებთან ერთად პროგრამის შეფასების შედეგების შეჯამების, 
გაანალიზების მიხედვით შეიმუშავებს რეკომენდაციებს პროგრამების განსავითარებლად.  
6.2. საკანონმდებლო ცვლილებების  შესაბამისად, განხორციელდება პროგრამ(ებ)ის გადახედვა და საჭიროების შემთხვევაში, 
შესაბამისი ცვლილებები აისახება. 
 
მუხლი 7. პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა 
 
7.1.პროგრამ(ებ)ის ბიუჯეტს დაწესებულების ფინანსური სამსახური ადგენს უწყვეტი განათლების და კარიერული განვითარების 
ცენტრი და  ხარისხის მართვის სამსახურისა და ადმინისტრაციული სამსახურთან კორდინირებული მუშაობის შედეგად. 
 
მუხლი 8. პროგრამის და სწავლის შედეგების შეფასების საჯაროობა 
8.1 პროგრამის და სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია საჯარო ინფორმაციაა და ხელმისაწვდომია მართვისა და 
კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ალტერბრიჯის“ ვებ გვერდზე. 
 


