
სსიპ კოლეჯი ,,ერქვანი“ 
 

რეესტრის წარმოების სპეციალისტი 

 

პოზიციის დასახელება      რეესტრის წარმოების სპეციალისტი 

ორგანიზაცია                          სსიპ კოლეჯი ,,ერქვანი“ 

თანამდებობრივი სარგო       550,00 ლარი 

ადგილების რაოდენობა      1 

სამსახურის ადგილმდებარეობა     ქ. ამბროლაური ვაჟა-ფშაველას ქ. N10 

სამუშაოს ტიპი             სრული განაკვეთი 

გამოსაცდელი ვადა          6 თვე 

 

სამუშაოს აღწერილობა 

 

 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულების კოლეჯის ,,ერქვანი“ რეესტრის 
(შემდგომში – რეესტრი) წარმოების მიზნით, ხელმძღვანელობს საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ 
ბრძანებით ,,საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ და ამ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ბრძანებებით. 
 

 რეესტრით სარგებლობის უფლება აქვს მხოლოდ მას და კოლეჯის დირექტორს, 
როგორც  ავტორიზებულ მომხმარებლებს. 

 

 კოლეჯის რეესტრში შეაქვს ინფორმაცია, რეესტრში რეგისტრირებულ ინფორმაციაში 
განახორციელებს ცვლილებებს  და რეესტრიდან ამოიღებს ინფორმაციას არსებული 
წესების დაცვით. 

 კოლეჯის რეესტრში ასახავს ინფორმაციას საგანმანათლებლო დაწესებულების 
შესახებ, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების, მათ შორის, პროგრამის 
განმახორციელებელი პერსონალისა და პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლების 
მქონე/ჩარიცხული პირების შესახებ. 

 კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში, მონიტორინგის ჯგუფთან 
ერთად, ატარებს რეესტრში შეტანილი ინფორმაციის მონიტორინგს. 

 კოლეჯის მიერ, მიღების გამოცხადების პერიოდში, აწარმოებს აპლიკანტთა 
რეგისტრაციას დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 რეგისტრაციის წესების და პროცედურების გაცნობის მიზნით, კოლეჯში, 
აპლიკანტებთან ატარებს საინფორმაციო შეხვედრებს. 

 ესწრება, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის (ემისი) მიერ ორგანიზებულ 
ტრენინგებს. 



სსიპ კოლეჯი ,,ერქვანი“ 
 
 
 მართავს კოლეჯის ელექტრონულ ჟურნალებს და  შეაქვს ინფორმაცია დადგენილი წესის 

შესაბამისად. 
 

 ელექტრონული ჟურნალიდან, თვის ბოლოს,  მოდულის განმახორციელებელი 
პირების(მასწავლებლების)მიერ, ფაქტიურად ჩატარებული საათების შესახებ, 
მონაცემების მოსახერხებელ ფორმაში ასახულ ინფორმაციას აწვდის კოლეჯის 
ბუღალტერს წერილობითი ფორმით. 

 ვაუჩერული დაფინანსების მიღების შესახებ ინფორმაციას წერილობით აწვდის 
კოლეჯის ბუღალტერს და მისი წერილობითი თანხმობის შემდეგ ადასტურებს სისწორეს 
სპეციალურ ველში. 

 პასუხისმგებელია, ბაზაში ატვირთული ინფორმაციის  წერილობით მიღებულ 
ინფორმაციასთან შესაბამისობაზე და სისწორეზე. 

 ასრულებს დირექტორის სხვა დავალებებს, რომელიც გამომდინარეობს კოლეჯის 
ინტერესებიდან და არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას. 

 

        საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

1. უმაღლესი /პროფესიული განათლება 

 2. სახელმწიფო ენის სრულყოფილად ცოდნა.  

3. კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამების ცოდნა.  

4. ადმინისტრაციული თანამდებობის შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის ცოდნა.  

5. შესაბამის სფეროში მუშაობის გამოცდილება (სასურველია საქმისწარმოების გამოცდილება). 

6. ინგლისური ენის ცოდნა  (სასურველია) 

შენიშვნა: ზემოთ ჩამოთვლილი მოთხოვნების თანაბარად დაკმაყოფილების შემთვევაში  
უპირატესობა მიენიჭება ინგლისური ენის ცოდნას. 

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია 

1. განცხადება (დაიწერება ადგილზე) 
2. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის(დიპლომი) ნოტარიულად 

დამოწმებული ასლი. 
3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი. 
4. ავტობიოგრაფია - C.V ფოტოსურათით. 
5. სამოტივაციო წერილი 
6. ცნობა სამუშაო გამოცდილების შესახებ (სასურველია) 

 


