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„ვამტკიცებ“ 

შპსბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო 

სასწავლებელიანრის 

გენერალურიდირექტორი 

__________________________ა.დიასამიძე 

04.01.2018წ. 
 

პრეამბულა 
შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებაბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო 

სასწავლებელიანრიწარმოადგენსსახელმწიფოსმიერავტორიზებულ/აკრედიტებულ,სპეციალიზირებულუ

მაღლესსაზღვაოსაგანმანათლებლოდაწესებულებას (კოლეჯი), რომლისდანიშნულებაასაზღვაო-

სავაჭროფლოტისადასაზღვაოტრანსპორტისინფრასტრუქტურისათვისთანამედროვემოთხოვნებისშესატყვ

ისიკვალიფიციურისპეციალისტებისმომზადება, გადამზადებადასერტიფიცირებასაზღვაო-

სავაჭროფლოტსადასაზღვაოტრანსპორტისინფრასტრუქტურაშიდასასაქმებლად. 

საგანმანათლებლოსაქმიანობახორციელდებანაციონალურიდასაერთაშორისო („მეზღვაურთამომზადების, 

დიპლომირებისადავახტისგაწევისსტანდარტებისშესახებ“ საერთაშორისოკონვენციაSTCW)  

კანონმდებლობებისთავსებადობით.  

მისიაპერიოდულადექვემდებარებაგადასინჯვასდაკორექტირებასახალიფაქტორებისგათვალისწინები

თ. 
 

ხედვა 
განათლებისადადასაქმებისსფეროშიწარმატებისმისაღწევადსასწავლებელიმიზანმიმართულიაჩამოყა

ლიბდესსწავლებასადადასაქმებაზეორიენტირებულ, კონკურენტუნარიან, 

საერთაშორისობაზარზემოთხოვნადდასაზღვაოტრანსპორტისინდუსტრიისსფეროშიხელმისაწვდომუმაღ

ლესსასწავლებლად.   
 

მისია 
სასწავლებლის მისიაა საზოგადოებისუზრუნველყოფაინტელექტუალურიდაკვალიფიციური, 

მაღალიზნეობრივიდამორალურიფასეულობებისმქონეადამიანურირესურსებით, 

რაცხელსშეუწყობსდემოკრატიულისაზოგადოებისმშენებლობას, 

ქვეყნისეკონომიკურგანვითარებასდამისწარმატებულსაერთაშორისოინტეგრაციას. 

მთავარი ფასეულობები: 

 აზრისგამოხატვისთავისუფლება; 

 პიროვნებისდისკრიმინაციისდაუშვებლობა;  

 პროფესიონალიზმი;  

 ღირსებისკოდექსისგანუხრელიდაცვა 
 

 შპსბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელიანრი– კოლეჯი - 

ახორციელებსუმაღლესდაპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამებს.განათლებისხარისხისუზრ

დადგენილი და დამტკიცებულია: 

2018წლის04იანვრის 

სენატისსხდომაზე,ოქმი№1; 

შპს ბუსსს ანრის გენერალური 

დირექტორის 2018 წლის 04 იანვრის №1 

ბრძანებით 
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უნველსაყოფადსარგებლობსორიმთავარიპრინციპით: 

სტანდარტთანშესაბამისობადამომხმარებლისარსებულიდამოსალოდნელიმოთხოვნებისდაკმაყოფ

ილება. ხელმძღვანელობსრადემოკრატიისადაჰუმანიზმისპრინციპებით, 

განათლებისადადასაქმებისსფეროშიწარმატებისმისაღწევადსასწავლებელიმიზანმიმართულიაჩამ

ოყალიბდესსწავლებასადადასაქმებაზეორიენტირებულ, ხელმისაწვდომუმაღლესსასწავლებლად, 

რომელიცთანამშრომლობსსაზოგადოებისყველადაინტერესებულპირთან; 

ამავდროულადუზრუნველყოფსსწავლებისხარისხისმუდმივგაუმჯობესებას, 

სწავლებისადაკვლევისაკადემიურთავისუფლებას, 

სამოქალაქოღირებულებებისგანვითარებასადადასაქმებულობისმაღალმაჩვენებლებს;  

 საერთაშორისოშრომისბაზრისადასაერთაშორისოსაზღვაოკონვენციის STCW 

სტანდარტებისმოთხოვნებისშესაბამისადამზადებსმაღალკვალიფიცირებულ,მოთხოვნათაშესაბამ

ისიკომპეტენციისმქონეკადრებსროგორცსაზღვაოტრანსპორტის, 

ასევესაზღვაოსფეროსსხვადარგებშიდასასაქმებლად, 

რომელთაცექნებათპროფესიულიპრობლემებისიდენტიფიცირებისადაგადაჭრის, 

პიროვნულიპოტენციალისრეალიზებისადაკომუნიკაციისუნარ-ჩვევები, 

მაღალიეთიკურინორმები, 

რაცუზრუნველყოფსმათკონკურენტუნარიანობასშრომისშიდადასაერთაშორისობაზრებზე 

 მუდმივადაწარმოებსსპეციფიკურისფეროსშრომისბაზრისკვლევასადაანალიზსკომპეტენტურიორ

განიზაციისმიერ (სახელმწიფო, საერთაშორისო, არასამთავრობოდაა.შ.), 

სტუდენტების/მშობლების, 

აკადემიურისაზოგადოებისადადამსაქმებლებისმოთხოვნებისადასაჭიროებებისკვლევა, 

ანმცირემასშტაბიანიგამოკითხვა. 
 

ღირებულებები 
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო 

სასწავლებელიანრისთვის,როგორცუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებისათვის, უმნიშვნელოვანესია: 

 სტუდენტისინტერესებზეორიენტირებულისაგანმანათლებლოპროცესიდასაგანმანათლებლოპროგრამები; 

 ორიენტირებულიაცოდნაზე, უნარებისგანვითარებასადაპორფესინალიზმზე, 

ასევესწავლისშესაძლებლობაზესიცოცხლისნებისმიერეტაპზე;  

 სტუდენტებისათვისქართულიდამსოფლიოკულტურისღირებულებებისჩამოყალიბებისათვისხელშეწყობადა

დემოკრატიისადაჰუმანიზმისიდეალებზეორიენტაცია; 

 პიროვნებისინტერესებისადაშესაძლებლობებისშესატყვისიუმაღლესიგანათლებისმიღების, 

კვალიფიკაციისამაღლებისადაგადამზადებისმოთხოვნილებათადაკმაყოფილება; 

 საზოგადოებისწევრებისპატივისცემასადატოლერანტობაზეორიენტირებულობა;  

 გარემომცველისამყაროსდაცვა; 

 ხარისხისმუდმივგაუმჯობესებაზეზრუნვა, 

როსთვისაცმუდმივადიკვლევსმოთხოვნებსადასაჭიროებებსშორისდამოკიდებულებასდაინტერესებულიპირ

ების (დამსაქმებლები, აკადემიურიპერსონალი, კურსდამთავრებულები, სტუდენტები, მშობლები, 

პროფესიულიორგანიზაციები, საზოგადოებისსხვადაინტერესებულიმხარეები)  

სასწავლებელშიმოწვევითადამათისაგანმანათლოპროგრამებშიჩართულობითსწავლისშედეგებისგანსაზვრის

მიზნით; 

 კურსდამთავრებულთადასაქმებულობისგაუმჯობესებისმიზნითსაგანმანათლებლოპროგრამაშიუზრუნველყ

ოფილიათეორიასადაპრაქტიკაზეორიენტირებულისწავლება;  
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 შემუშავებულიასტუდენტებისათვისადმინისტაციულიმხარდაჭერისშემდეგიმექანიზმები: 

- სასწავლოპროცესისდაგეგმვისადამიღწევებისგასაუმჯობესებლადაუცილებელიინფორმაციისხელმი

საწვდომობისუზრუნველყოფა, 

- კონსულტაციებისგაწევა, 

- სოციალურირჩევებისმიცემა, 

- დასვენებისსერვისის (სპორტი, კაფე, საერთოსაცხოვრებელიდასხვ.) შეთავაზება, 

- საჭიროებებისმქონესტუდენტებთანინდივიდუალურიმუშაობა, 

- უცხოურსაგანმანათლებლოდაწესებულებებთანთანამშრომლობასაგანმანთლებლოპროგრამისფარგ

ლებში, 

- სტუდენტთამობილობისუზრუნველყოფაპროგრამისფარგლებში;  

 უმაღლესიგანათლებისსფეროშისასწავლებლისხარისხისსისტემისმენეჯერიახორციელებსმსგავპროგრა,ებთან

შედარებითანალიხს;    

 საერთაშორისოსაზღვაოკონვენციისSTCWსტანდარტებისმოთხოვნებისშესაბამისისწავლასადაცოდნაზეორიე

ნტირებულიმაღალიხარისხისუმაღლესიგანათლებისშეთავაზებადაინტერესებულიპირებისათვის, 

როგორცქვეყნისშიგნითასევექვეყნისგარეთ; 

 საგანმანათლებლოპროცესიდასაგანმანათლებლოპროგრამებიიყოსფორმულირებულინათლად, 

თანმიმდევრულადერთიკვალიფიკაციისთვალსაზრისითდარელისტურადმიღწევადი.  
 

მიზნები 
გამომდინარემისიიდან, საზღვაოსასწავლოცენტრისმიზანიასახულიასაგანმანათლებლოპროგრამაში, 

რომელიცაკონკრეტებსპროგრამისგავლისშემდეგსასწავლოპროცესისშედეგს. შესაბამისად, 

მიზნებიშეესაბამებასასწავლებლისმისიას.მასშიმოცემულიაკურსდამთავრებულთაკარიერულიგანვითარე

ბისშესაძლებლობები, ისეთიროგორებიცაა: 

1. დასაქმებულობა(დასაქმებისსფერო); 

2. სამეცნიეროხარისხი; 

3. პიროვნულიგანვითარება; 

4. დემოკრატიულობა; 

5. მოქალაქეობრივიღირებულებები; 

6. სწავლისშესაძლებლობაზესიცოცხლისნებისმიერეტაპზე; 

7. ხარისხისმუდმივგაუმჯობესება; 

8. გარემომცველისამყაროსდაცვა. 

 
დასახულიმიზნებისმისაღწევადსაზღვაოსასწავლოცენტრისამოცანაა: 

 მოიზიდოსდაშეინარჩუნოსგამოცდილიპროფესორ-მასწავლებლებიდადარგისსპეციალისტები, 

რომლებიცუზრუნველყოფენდასახულიმიზნებისსრულყოფილადშესრულებას; 

 თეორიულიცოდნისადაპრაქტიკულიუნარ-

ჩვევებისშეძენისშესაძლებლობათაოპტიმალურიშეხამება;  

 ცოდნისშეფასებისთანამედროვედაობიექტურისისტემებისდანერგვა; 

 პროფესიულიდასასერთიფიკატოგანათლებისპროგრამებისგანხორციელებააკადემიურიპროგრამე

ბისპარალელურად;  

 ყველადონისსაგანამანათლებლოპროგრამებშისაერთაშორისოასპექტებისგამოკვეთადაორიენტირე

ბაგლობალურგარემოზე; 

 ურთიერთხელსაყრელითანამშრომლობასტუდენტთაპოტენციურდამსაქმებლებთან; 



მფ–02-№168-08-03.11.14 
 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

შპს ბუსსს ანრის მისია 
Mission of BHMES ANRI, LLC 

 

 

 
ვერსია: N1 

დამტკიცების თარიღი: 04.01.2018 
4-4 

 

 

 აკადემიურიპერსონალისპროფესიულიზრდისადასრულყოფისღონიძიებებისგანხორციელება;  

 პერმანენტულადგანახლებადიდამოქნილისაგანამანათლებლოპროგრამები, 

რაცმორგებულიააუდიტორიისსპეციფიკაზე; 

 მუდმივიკონტაქტებიუცხოელპარტნიორებთანსასწავლოდაკვლევისპროცესისსრულყოფისმიზნი

თ; 

 განავითაროსმატერიალურ–ტექნიკურიბაზადასასწავლო-

ტექნიკურიაღჭურვილობაინდუსტრიისუახლესიმოთხოვნებისშესაბამისად; 

 შეუქმნასსტუდენტებსადაპროფესორ-მასწავლებლებსსწავლის, 

სწავლებისადაკვლევისათვისაუცილებელიპირობები; 

 ითანამშრომლოსსაქართველოსადაუცხოეთისქვეყნებისანალოგიურსაგანმანათლებლოდაწესებუ

ლებებთანსასწავლოგამოცდილებისგაზიარების, 

სტუდენტთადაპედაგოგთამობილობისუზრუნველყოფისმიზნითმიზნით; 

 მოიწვიოსსათანამშრომლოდკრუინგულიკომპანიები, სტივიდორულიფირმები, 

საზღვაოპორტებისადმინისტრაციები, გემთმფლობელებისაგანმანათლებლო პროგრამების 

სრულყოფის, 

საცურაოპრაქტიკისგანხორციელებისადაკურსდამთავრებულთაშემდგომიდასაქმებისმიზნით. 
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