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წინასიტყვაობა 
 

1. შემუშავებულია –  ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის  

 უფროსის და იურიდიული განყოფილეის უფროსის გიორგი  

 დიასამიძის მიერ; 

 

2. დამტკიცებულია  –  შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბათუმის  

 უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის   

 გენერალური დირექტორის მიერ (2021 წლის 20 ივლისის  

 სენატის დადგენილება, ოქმი N17); 

3. მოქმედებაშია  –  დამტკიცების დღიდან; 

 

4. პერიოდული შემოწმება –  წარმოებს შემმუშავებლის მხრიდან  არაუმეტეს 12 თვის  

 ინტერვალისა; 

 

5. ცვლილებები –  ცვლილებათა შეტანა არსებული წესის შედეგების ან 

 ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების ცვლილებებისას,  

 რომლის საფუძვეზეც შემუშავდა არსებული წესი. 
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ინსტრუქციაში ცვლილებების  აღრიცხვის ფურცელი 
 

ცირკულარული 

წერილის № ან  

ცვლილებათა შეტანის 

სხვა საფუძველი  

დამტკიცების 

თარიღი  
შეცვლილი პუნქტები (გვერდები) 

პასუხისმგებელი 

პირის ხელმოწერა 

2021 წლის 19 ნოემბრის 

სენატის დადგენილება, 

ოქმი №24 

19.11.2021 პსდ-ს ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის 

დასკვნის საფუძველზე შემუშავებული და ა.წ. 27 

ოქტომბრით დამტკიცებული მაკორექტირებელი 

ქმედებების (სტანდარტებთან შესაბამისობის / 

გაუმჯობესების) გეგმის შესაბამისად ნდ 2-0401-

05 „პროფესიული განათლების მასწავლებლის 

და საწვრთნელი კურსების ინსტრუქტორების 

თანმდებობრივი ინსტრუქცია“ კორექტირება 

შეტანილია ტერმინოლოგიაში, კერძოდ 

ჩასწორებული ტერმინი: პროფესიული 

განათლების მასწავლებელი 

რუსუდან დიასამიძე 

 

2021 წლის 20 ივლისის 

სენატის დადგენილება, 

ოქმი N17; 

2021 წლის 20 ივლისის 

გენერალური 

დირეტქორის ბრძანება 

N81 

20.07.2021 

N4 ვერსია შემუშავდა პსდ და საწვრთნელი 

დაწესებულების სტანდარტთა შესაბამისად. 

ამოღებულია უსდ-ს მიმართულება  

რუსუდან დიასამიძე 

 

2018 წლის 23 მარტის 

სენატის სხდომის 

დადგენილებით, ოქმი 

N7; 

2018 წლის 23 მარტის 

ცვლილებების 

ცირკულარული წერილი 

N6 
23.03.2021 

ნდ 2-0401-05 „აკადემიური პერსონალის, 

პედაგოგებისა და ინსტრუქტორების 

თანმდებობრივი ინსტრუქცია / Job description for 

the Academic Staff, Trainers and Instructors“ 

17.06.2016წ. დამტკიცებული ვერსია N2 

განახლდა ვერსია N3 (23.03.2018წ.) 

დებულებაში არ მოხდა შინაარსობრივი 

ცვლილებების შეტანა, შეცვლილია მხოლოდ 

სასწავლებლის დასახელება (გენერალური 

დირექტორის 2016 წლის 31 ოქტომბრის N 115 

ბრძანების საფუძველი სასწავლებლის დასახელა 

არ აღინიშნება ბრჭყალებში) და ISO 9001:2008 

ნაცვლად აღნიშნულია ISO 9001:2015 

შესაბამისობა 

რუსუდან დიასამიძე 

 

2014 წლის 01 ივლისს 

ჩატარებული დამფუძნებელთა 

საბჭოსთან არსებული 

სათათბირო ორგანო-

პედაგოგიური საბჭოს  სხდომის 

ოქმი N17; 

2014 წლის 31 ივლისის 

გენერალური დირექტორის 

ბრძანება N72; 

2016 წლის 17 ივნისის სენატის 

სხდომის ოქმი N 17; 

2016 წლის 17 ივნისის 

ცვლილებების ცირკულარული 

წერილი N9 

17.06.2021 

ნდ 2-0401-05 - შპს „ბუსსს ანრი“-ს აკადემიური პერსონალის, 

პედაგოგებისა და ინსტრუქტორების თანამდებობრივი 

ინსტრუქცია - ვერსია N1 (23.06.2014) განახლდა ვერსია N2-თ 

(17.06.2016) 

დებულებაში შეტანილია შემდეგი ცვლილება: 

ჩვენი სასწავლებლის დასახელება და ლოგო 

შეიცვალა ქვეთვი 3.1-ს მე15 პუნქტი: დამფუძნებელთა 

საბჭოსთან არსებული სათათბირო ორგანო-პედაგოგიური 

საბჭოს ნაცვლად აღნიშNულია სენატი 

რუსუდან დიასამიძე 
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1. გავრცელების სფერო 
 

1) წინამდებარე ნორმატიული დოკუმენტი ადგენს შპს ბუსსს ანრის პროფესიული მასწავლებლის და 

საწვრტნელი კურსების ინსტრუქტორების თანამდებობრივ ინსტრუქციას; 

2) არსებული ინსტრუქცია ვრცელდება  და წარმოადგენს ნორმატიულ დოკუმენტს  შპს ბუსსს ანრის  

პედაგოგიური პერსონალისათვის; 

3) პროფესიული მასწავლებლის და ინსტრუქტორის თანამდებობრივი ინსტრუქციის აღრიცხული 

ეგზემპლირები ინახება ხარისხის განვიტარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურში მყარი და 

ელ.ვერსია, ელ.ვერსია ხელმისაწვდომია ყველა სტრუქტურული ერტეულისტვის შიდა ქსელში 

და განთავსებულია სასწავლებლის ვერბ გვერდზე; 

4) არსებული ინსტრუქციის დასაგზავნი ეგზემპლიარების მომზადება და დაგზავნა ხდება შპს ბუსსს 

ანრის ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ. 

 

2. მითითებები 
 

1) საქართველოს კანონი “პროფესიული განათლების შესახებ“ 

2) პსდ-ს ავტორიზაციის სტანდარტები; 

3) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება „პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების 

შესახებ“, ცვლილებებით; 

4) საქართველოს კანონი „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ“;  

5) საერთაშორისო კონვენცია - „მეზღვაურთა მომზადების, დიპლომირებისა და ვახტაზე დგომის 

შესახებ“ STCW, ცვლილებებით; 

6) „საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებების აღიარებისა და საზღვაო-სასწავლო 

დაწესებულებებისა და საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებების პერიოდული მონიტორინგის 

წესის“ დამტკიცების შესახებ“ სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 

2014 წლის 25 დეკემბრის ბრძანება  №05, ცვლილებებით; 

7) საქართველოს შრომის კოდექსი; 

8) ISO 9001:2015 - ხარისხის მართვის სისტემა. მოთხოვნები; 

9) ISO 9000:2015 - ხარისხის მენეჯმენტის (მართვის) სისტემა. ძირითადი დებულებები და 

ლექსიკონი; 

10) ნდ N2-020101 – შპს ბუსსს ანრის ხარისხის სახელმძღვანელო; 

11) ნდ 2-0201-01- დოკუმენტთა და მონაცემთა მართვის პროცედურა. 

 

3. ტერმინები, განმარტებები, შემოკლებები 
 

წინამდებარე ნორმატიულ დოკუმენტში გამოყენებულია შემდეგი ტერმინები, განმარტებები და 

შემოკლებები: 

3.1 ტერმინები, განმარტებები 

1) აღრიცხული  ეგზემპლარი  – დოკუმენტი, რომელსაც გააჩნია სააღრიცხვო ჟურნალში 

აღრიცხვის შესაბამისი ნომერი; 

2) თანამდებობრივი     ინსტრუქცია  არის ნორმატიული დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს 

მოთხოვნებს დაკავებული თანამდებობის კვალიფიკაციისადმი, მოვალეობებს უფლებებსა   

და პასუხისმგებლობას. 

3) მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრი - საზღვაო-საწვრთნელი 

დაწესებულებება, როემლიც ახორციელებს მეზღვაურთა მომზადება/გადამზადებას, 

სერტიფიცირებას მოკლევადიან საწვრთნელ კურსებზე „მეზღვაურთა განათლებისა და 
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სერტიფიცირების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „მეზღვაურთა მომზადების, 

დიპლომირებისა და ვახტაზე დგომის შესახებ“ (STCW) საერთაშორისო კონვენციის 

მოთხოვნათა შესაბამისად; 

4) ნორმატიული დოკუმენტი ( ნდ)- დოკუმენტი რომელიც ადგენს წესებს, საერთო 

პრინციპებსა და მახასიათებლებს გარკვეული მოღვაწეობის სფეროსათვის. 

5) პედაგოგიური პერსონალი - პროფესიული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამების 

და მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში მოკლევადიანი საწვრთნელი 

კურსების მწარმოებლები. 

6) პერიოდული  შემოწმება  -  ქმედება, რომელიც  ითვალისწინებს  ნორმატიული  

დოკუმენტის გადამოწმებას მასში შესაძლო ცვლილებების  შეტანის მიზნით; 

7) პროფესიული    საგანმანათლებლო    დაწესებულება    –    საგანმანათლებლო   

დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას 

(პროგრამებს). რომლის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს პროფესიული 

საგანმანათლებლო საქმიანობის ორგანიზება  და შემოქმედებითი მუშაობის წარმართვა, 

რომელიც შედგება  ძირითადი  საგანმანათლებლო  და დამხმარე  სტრუქტურული  

ერთეულებისაგან  და ანიჭებს შესაბამის კვალიფიკაციას. 

8) პროფეისული განათლების მასწავლებელი  - პროფესიული (მოდულური) საგანმანათლებლო 

პროგრამების მწარმოებელი პირი; 

9) საკონტროლო ეგზემპლიარი – მოქმედი დოკუმენტის ეგზემპლარი, რომელსაც გააჩნია 

სააღრიცხვო ნომერი, გრიფი საკონტროლო ეგზემპლარი და თანდართული აქვს ყველა 

ცვლილება; 

10) საიდენტიფიკაციო ნომერი –მოქმედი დოკუმენტის ნომერი, რომელიც მიუთითებს მის 

ადგილს მოქმედი დოკუმენტების კლასიფიკაციის ერთიან სისტემაში. 

11) საწვრთნელი კურსების ინსტრუქტორი (ინსტრუქტორი) - მეზღვაურთა წვრთნისა და 

სერტიფიცირების ცენტრში მოკლევადიანი საწვრთნელი კურსების მწარმოებელი, მათ 

შორის ინსტრუქტორი, ზედამხედველი და შემფასებელი; 

12) სენატი  –  სენატი არის  საგანმანათლებლო და ადმინისტრაციულ პროცესებთან 

დაკავშირებული უმაღლესი წარმომადგენლობითი კოლეგიალური მართვის ორგანო, 

რომელსაც აქვს სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქცია და  რომლის გადაწყვეტილებების 

შესრულება სავალდებულოა დაწესებულებაში დასაქმებული ყველა პირისთვის 

(პროფესიული განათელბის მასწავლებელი, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი, 

ასევე პროფესიული სტუდენტები, მსმენელები). 

13) ცვლილება – ნორმატიულ დოკუმენტში გარკვეული ცვლილების შეტანა დოკუმენტის 

მოდიფიკაციის თვალსაზრისით. 

14) ხარისხის    უზრუნველყოფა   –  შიდა და გარე შეფასების პროცედურები, რომელთა 

განხორციელება ხელს უწყობს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების 

და წვრთნის ხარისხის გაუმჯობესებას. 

15) ხარისხის  განვითარებისა და უზრუნველყოფისა  სამსახური  –  შპს ბუსსს  ანრის  წესდების  

შესაბამისად მოქმედი სტრუქტურული ერთეული, რომლის დანიშნულებაა 

საგანმანათლებლო  საქმიანობისა და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების 

სისტემატიური შეფასება, აგრეთვე შპს ბუსსს ანრის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის 

სრულყოფა, ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

3.2 შემოკლებები 

1) ბუსსს ანრი (სასწავლებელი) - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბათუმის 

უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 
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2) ISO - სტანდარტიზაციის საერთაშირისო ორგანიზაცია 

3) ნდ - ნორმატიული დოკუმენტი 
 

4. ზოგადი დებულება 
1)  „პროფესიული  განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად საჯარო სამართლის  

იურიდიული  პირის  შპს  ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებს აწარმოებს პროფესიული განათლების 

მასწავლებლები, ხოლო „მეზღვაურთა მომზადებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად მეზღვაურთა საწვრთნელ კურსებს ახორცილებეს ინსტრქუტორები, 

ზედამხედველები და შემფასებლები. 

2) პროფესიული განათლების მასწავლებელს და ინსტრუქტორებს ისევე როგორც შპს  ბათუმის 

უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის  ადმინისტრაციულ და დამხმარე 

პერსონალს აქვს თანამდებობრივი მოვალეობები, პასუხისმგებლობა და უფლებები, რაც 

განსაზღვრულია წინამდებარე თანამდებობრივ ინსტრუქციაში.    

3) პროფესიული განათლების მასწავლებელი, ინსტრუქტორები მონაწილეობენ და წარმართავენ  

სასწავლო  და საწვრთნელ პროცესებს.  

4) პროფესიული განათლების მასწავლებელი შედგება მასწავლებლისა და უფროსი 

მასწავლებლისაგან;  პროფესიული განათლების მასწავლებელი უფლებამოსილია გაუძღვეს 

სასემინარო, პრაქტიკულსა და ლაბორატორიულ სამუშაოებს. 

5) ინსტრუქტორები მონაწილეობენ და წარმართავენ მეზღვაურთა გადამზადების, მოკლევადიან 

საწვრთნელ კურსებს. ინსტრუქტორებისადმი მოთხოვნები განისაზღვრება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით და „საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებების 

აღიარებისა და საზღვაო-სასწავლო დაწესებულებებისა და საზღვაო-საწვრთნელი 

დაწესებულებების პერიოდული მონიტორინგის წესის“ დამტკიცების შესახებ“ სსიპ საზღვაო 

ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 25 დეკემბრის №05 ბრძანებით, 

ცვლილებებით. 

6) ინსტრუქტორები შედგება თეორიული და პრატქიკული ნაწილების მწარმოებელი 

ინსტრუქტორებისგან, დამკვირვებლებისა და შემფასებლებისგან. 

7) სასწავლებელი უფლებამოსილია პროფესიული პროგრამების და/ან საწვრთნელი კურსების 

განსახორციელებლად მოიწვიოს შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტი. 

8) სასწავლებლში სამუშაოდ მიღებულ პედაგოგიურ პერსონალთან ფორმდება ვადიანი 

ხელშეკრულება, რომელშიც უნდა აღინიშნოს დასაქმებულის თანამდებობა, თანამდებობრივი 

სარგო, სამუშაო დრო და ადგილი, უფლებამოსილება - ვალდებულება. ახალმიღებულ 

თანამშრომელთან ხელშეკრულება  შესაძლებელია გაფორმდეს გამოსაცდელი ვადით, არა 

უმეტეს 6 (ექვსი) თვისა, ხოლო ამ ვადის გასვლის შემდეგ - სახელშეკრულებო დროით. 

სასწავლებლის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში, იყოლიოს რეზერვი  

ან  კანონმდებლობით დადგენილი წესით მაძიებელი პროფესიული განათლების მასწავლებელი, 

ინსტრუქტორი. 

9) პროფესიული განათლების მასწავლებლის და ინსტრუქტორის  თანამდებობიდან 

გათავისუფლების   საფუძვლებია:  

ა)  პირადი განცხადება;  

ბ)  ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა;  

გ)  ეთიკის კოდექსისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების უხეში ან   

      სისტემატური დარღვევა;  

დ) შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა;  

ე)   პენსიაზე გასვლა;  
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ვ)   კანონმდებლობით და დაწესებულების შინაგანაწესით განსაზღრული სხვა შემთხვევები; 

ზ)  სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარება; 

თ)  გარდაცვალება 

 

5. პროფესიული მასწავლებლის თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

5.1 ძირითადი დებულება 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის თანამდებობრივი ინსტრუქცია ვრცელდება შპს ბუსსს 

ანრის სასწავლო პროცეში ჩაბმულ პროფესიულ მასწავლებელზე. 

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კანდიდატურებს არჩევს ადამიანური რესურსების 

მენეჯერი პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსთან შეთანხმებით და წარუდგენენ 

გენერალურ დირექტორს. 

პროფესიული განათლების მასწაველებელს ნიშნავს და ათავაისეფლებს ბუსსს ანრის გენერალური 

დირექტორი, პირადი განცხადების საფუძველზე; შესაძლებელია არჩევა მოხდეს ღია კონკურსის 

წესითაც. 

ბუსსს ანრი უფლებამოსილია პროფესიული განათლების მასწავლებლის თანამდებობის დაკავების 

გარეშე, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, მოიწვიოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

სპეციალისტი სასწავლო პროცესში მონაწილეობის და ამ პროცესის წარმართვის მიზნით; 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის უფლებები და ვალდებულებები განისაზღვრება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  
 

5.2 პროფესიული მასწავლებლის საჭირო კომპეტენციები და უნარები: 

1) ფლობს დარგის შესაბამის კვალიფიკაციას და კომპეტენციას; 

2) ფლობს ინფორმაციას პროფესიული განათლების სისტემის შესახებ და აქვს უნარი 

საჭიროების შემთხვევაში მოკლედ და გასაგებად მიაწოდოს ვიზიტორს ინფორმაცია დარგის 

უპირატესობების შესახებ;  

3) ფლობს ბაზისურ ინფორმაციას შესაბამისი პროფესიული პროგრამისა და მოდულების 

შესახებ;  

4) ფლობს ინფორმაციას სასწავლებელში ჩარიცხვასთან დაკავშირებული მოთხოვნების შესახებ;  

5) ფლობს ინფორმაციას მარეგულირებელი ბაზის შესახებ;  

6) გააჩნია ინფორმაციის მიწოდების და პიროვნების მოტივირების უნარი;  

7) ფლობს სხვადასხვა ტიპის ადამიანებთან ურთიერთობის უნარს;  

8) შეუძლია კონფლიქტების თავიდან აცილება და გააჩნია მათი დარეგულირების უნარი;  

9) საჭირეობის შემთხვევაში ფლობს შშმ და სსსმ პირთათვის ინდივიდულაური პროგრამისთ 

მომსახურების უნარს. 
 

5.3 პროფესიული განათლების მასწავლებელი ვალდებულია: 

1) მაღალ დონეზე შეასრულოს სასწავლო და მეთოდური სამუშაო;  

2) სრულყოს თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება;  

3) ხელმძღვანელობა გაუწიოს პროფესიულ სტუდენტთა დამოუკიდებელ სწავლებას; 

4) სისტემატურად აწარმოოს სავალდებულო მეცადინეობაზე პროფესიულ სტუდენტთა 

დასწრების აღრიცხვა;  

5) აამაღლოს მომთხოვნელობა პროფესიულ სტუდენტთა ცოდნის შეფასებაში;  

6) დადგენილი ცხრილის მიხედვით იმორიგეოს სასწავლო აუდიტორიებში, კაბინეტებსა და 

ლაბორატორიებში; 
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7) იზრუნოს პროფესიულ სტუდენტთა ცოდნის დონის ამაღლებისათვის, სანიმუშო 

დისციპლინისა და პროფესიულ სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის 

განვითარებისათვის; 

8) დაიცვას სასწავლო დისციპლინა, ეთიკის კოდექსი და შინაგანაწესი; 

9) დროულად და ზუსტად შეასრულოს ადმინისტრაციის განკარგულებანი;  

10) დროულად გამოცხადდეს სამუშაოზე, ზუსტად დაიცვან სამუშაო დღის დადგენილი რეჟიმი; 

11) გაუფრთხილდენეს და დაიცვას სასწავლებლის ქონება;  

12) დაიცვას უსაფრთხოების ტექნიკა, საწარმოო სანიტარიისა და ხანძარსაწინააღმდეგო წესები. 

წესრიგში იქონიოს სამუშაო ადგილი; 

13) ჩაატაროს თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობები, საგანმანათლებლო პროგრამების 

შესაბამისად; 

14) პირნათლად შეასრულოს შრომითი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

15) მიიღოს მონაწილეობა იმ ღონისძიებებში, რომლებიც ხელს შეუწყობს პროფესიულ  

სტუდენტთა სწავლების დონის ამაღლებას; 

16) გააჩნდეს თავისი მოდულის მეთოდური მითითებები, თვალსაჩინოებები; 

17) მოახდინოს ნებისმიერი იმ პრობლემის იდენტიფიკაცია და რეგისტრაცია, რომელიც ეხება ან 

ხელს უშლის სასწავლო პროცესს; 

18) შეაფასოს პროფესიული სტუდენტის ცოდნა სამართლიანად. 
 

5.4 პროფესიული განათლების მასწავლებელი პასუხიმგებელია: 

1) მასზე დაკისრებული მოვალეობების დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე; 

2) თავისი ცოდნის დონის მუდმივ გაუმჯობესებაზე; 

3) სასწავლო პროცესში  თანამედროვე მეთოდების გამოყენებაზე; 

4) კონფიდენციალურობის დაცვაზე. 
 

5.5 პროფესიული განათლების მასწავლებელი უფლებამოსილია: 

1) მიიღოს მის მიერ დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურება; 

2) გარეშე პირის ჩარევის გარეშე განახორციელოს სწავლება; 

3) მიმართოს კომპეტენტურ პირს იმ პროფესიული სტუდენტის ლექციებიდან ჩამოშორების 

თაობაზე, რომლებიც ხელს უშლის ლექციის სრულფასოვან ჩატარებას; 

4) პროფესიულ მასწავლებელს უფლება აქვს ბუსსს ანრის გენერალურ დირექტორთან 

შეთანხმებით არასასწავლო დროს ხელშეკრულების საფუძველზე შეასრულოს სამუშაო 

შესაბამისი ანაზღაურებით. 
 

5.6 პროფესიული განათლების მასწავლებელს ეკრძალება: 

1) სასწავლო ცხრილების თვითნებური შეცვლა; 

2) ლექციების და პრაქტიკული მეცადინეობის ჩატარების მინდობა სხვა პირებისათვის 

პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსთან და/ან სასწავლო პროცესის 

მენეჯერთან შეუთანხმებლად. 

 

6. ინსტრუქტორის თანამდებობრივი ინსტრუქცია 
 

6.1 ძირითადი დებულება 

ინსტრუქტორის თანამდებობრივი ინსტრუქცია ვრცელდება ბუსსს ანრის მოსამზადებელ და 

საწვრთნელ პროცესში ჩაბმულ ინსტრუქტორზე, დამკვირვებელზე, შემფასებლეზე რომელიც 

საწვრთნელი კურსის თეორიული ნაწილის გარდა აწარმოებს პრაქტიკულ წვრთნას შესაბამის 

სიმულატორებზე / ტრენაჟორებზე; აგრეთვე უწევს დახმარებას პროფესიულ მასწავლებელს 

შესაბამისი საწვრთნელი კურსის პრაქტიკული ნაწილის ჩატარებაში. 



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

 ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 
 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის და  

საწვრთნელი კურსების ინსტრუქტორების 
თანმდებობრივი ინსტრუქცია 

 

Job description for the Vocational Education Teachers, Instructors 

 

 

 

ვერსია № 4                      თარიღი: 20.07.2021 

კოდი: 2-0401-05   Revision: 19.11.2021 

10 - 16 

 

ინსტრუქტორის კანდიდატურებს არჩევს ადამიანური რესურსების მენეჯერი მეზღვაურთა 

წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრის უფროსთან შეთანხმებით და წარუდგენენ გენერალურ 

დირექტორს. 

ინსტრუქტორს ნიშნავს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორი, პირადი განცხადების 

საფუძველზე; შესაძლებელია არჩევა მოხდეს ღია კონკურსის წესითაც. 

ბუსსს ანრი უფლებამოსილია ინსტრუქტორის თანამდებობის დაკავების გარეშე, შრომითი 

ხელშეკრულების საფუძველზე, მოიწვიოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი 

სასწავლო პროცესში მონაწილეობის და ამ პროცესის წარმართვის მიზნით;  

ინსტრუქტორის უფლებები და ვალდებულებები განისაზღვრება საქართველოს 

კანონმდებლობით და „საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებების აღიარებისა და საზღვაო-

სასწავლო დაწესებულებებისა და საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებების პერიოდული 

მონიტორინგის წესის“ დამტკიცების შესახებ“ სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 

დირექტორის ბრძანებით დადგენილი წესით. 

შერჩეული ინსტრუქტორებისა და შემფასებლების რეესტრის წარმოებას სააგენტო 

უზრუნველყოფს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო. 
 

6.2 ინსტრუქტორის საჭირო კომპეტენციები და უნარები: 

ინსტრუქტორები, ზედამხედველები და შემფასებლები, უნდა აკმაყოფილებდეს 

კანონმდებლობით დადგენილი კრიტერიუმებს, მათ შორის შემდეგ მოთხოვნებს: 

1) გააჩნდეთ შესაბამის საწვრთნელ კურსთან დაკავშირებული თეორიული ცოდნა და 

პრაქტიკული გამოცდილება; 

2) გააჩნდეთ 3 (სამი) წლიანი-სწავლების გამოცდილება ბოლო 10 (ათი) წლის განმავლობაში ან 

გავლილი ჰქონდეთ ინსტრუქტორის, ზედამხედველისა და შემფასებლის მომზადების 

კურსი; 

3) გავლილი ჰქონდეთ სიმულატორზე დაფუძნებული საწვრთნელი კურსის მომზადება და  

გააჩნდეთ კონკრეტული სიმულატორის პრაქტიკაში გამოყენების გამოცდილება, იმ 

შემთხვევაში, თუ  საწვრთნელი კურსი დაფუძნებულია სიმულატორზე. 

4) შემფასებელს, კანონმდებლობით და წინამდებარე წესით დადგენილ მოთხოვნებთან 

ერთად, უნდა  ჰქონდეს გავლილი მეზღვაურთა შეფასების მეთოდიკასთან დაკავშირებული 

წვრთნა; სიმულატორების საშუალებით შეფასებისას, გააჩნდეს შესაბამისი პრაქტიკული 

გამოცდილება. 
 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები აღიარებული საწვრთნელი კურსების (პროგრამების) 

ინსტრუქტორებისა და შემფასებლების მიმართ დადგენილია „საზღვაო-საწვრთნელი 

დაწესებულებების აღიარებისა და საზღვაო-სასწავლო დაწესებულბებისა და საზღვაო-საწვრთნელი 

დაწესებულებების პერიოდული მონიტორინგის წესის“ დამტკიცების შესახებ“ სსიპ საზღვაო 

ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 25 დეკემბრის N05 ბრძანებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 12ოქტომბრის N 14 

ბრძანების N1 დანართით. 
 

6.3 ინსტრუქტორი ვალდებულია: 

1) ჩაატაროს თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობები, საწვრთნელი კურსების პროგრამების 

შესაბამისად; 

2) დაიცვას შპს ბუსსს ანრის შინაგანაწესი, ეთიკის კოდექსი, დისციპლინარული ნორმები; 

3) პირნათლად შეასრულოს შრომითი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

4) მიიღოს მონაწილეობა იმ ღონისძიებეში, რომლებიც ხელს შეუწყობს  მსამენელთა 

მომზადების, წვრთნის დონის ამაღლებას; 

5) გააჩნდეს თავისი საგნის მეთოდური მითითებები, თვალსაჩინოებები; 
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6) მოახდინოს ნებისმიერი იმ პრობლემის იდენტიფიკაცია და რეგისტრაცია, რომლებიც ეხება ან 

ხელს უშლის სასწავლო, მოსამზადებელ, საწვრთნელ პროცესს; 
 

6.4 ინსტრუქტორი პასუხიმგებელია: 

1) მასზე დაკისრებული მოვალეობების თავისდროულ და ხარისხიან შესრულებაზე. 

2) თავისი ცოდნის დონის მუდმივ გაუმჯობესებაზე. 

3) სასწავლო პროცესში  თანამედროვე მეთოდების გამოყენებაზე. 

4) კონფედენციალურობის დაცვაზე. 
 

6.5 ინსტრუქტორი უფლებამოსილია: 

1) მიიღოს მის მიერ დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურება; 

2) გარეშე პირის ჩარევის გარეშე განახორციელოს სასწავლო, საწვრტნელი, მოსამზადებელი 

პროცესი. 

 

7. რესურსები  
 

თანამდებობრივი ინსტრუქციის მოთხოვნათა შესასრულებლად აუცილებელია შემდეგი რესურსების 

გამოყენება: 

1) სასწავლო, საწვრტნელი, მოსამზადებელი პროცესისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზა, მასალა, აღჭურვილობა, დანადგარები, სიმულატორები და ა.შ.; 

2) საგანმანათლებლო პროგრამები, მოდულები, სავრთნელი კურსების პროგრამები, სილაბუსები; 

3) კვალიფიციური პედაგოგიური და საშტატო პერსონალი; 

4) საჭირო ფინანსური რესურსები. 

 

8. პასუხიმგებლობათა გადანაწილება 
8.1 შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორი  

1. ამტკიცებს თანამდებობრიც ინსტრუქციას; 

2. ნიშნავს და ათავისუფლებს პედაგოგიურ პერსონალს; 

3. ამტკიცებს საწვრთნელი კურსების პროგრამებს 
 

8.2  შპს ბუსსს ანრის ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი  

1. ახდენს ინსტრუქციის შესრულების პერიოდულ შემოწმებას 
 

8.3  შპს ბუსსს ანრის პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსი და მეზღვაუღტა წვრთნისა 

და სერტიფიცირების ცენტრის უფროსი 

1. აკონტროლებს არსებული ინსტრუქციის მოთხოვნების შესრულებას; 

2. შეიმუშავებს წინადადებებს სწავლის, წვრთნის, მომზადების ხარისხის გაუმჯობესების 

მიზნით 

 

9. კონფიდენციალურობა 
ინსტრუქცია წარმოადგენს შპს ბუსსს ანრის შიდა ნორმატიულ დოკუმენტს და არ ექვემდებარება 

მესამე მხარისთვის წარდგენას, გარდა აუდიტორებისა შიდა, გარე  და ინსპექციური შემოწმების 

დროს. 
 

 

 

A  
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11. პერიოდული შემოწმების აღრიცხვის ფურცელი 

 

 

№ 

პერიოდული 

შემოწმების 

თარიღი 

შემოწმების ჩამტარებელი 

პირის თანამდებობა და 

ინიციალები 

ხელმოწერა შესწორებას 

ექვემდებარება 

პუნქტები 
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12. პეროსნალის ინსტრუქციასთან გაცნობის ფურცელი 
 

№ სახელი, გავრი თანამდებობა 
გაცნობის 

ვადა 

გაცნობის 

თარიღი 
ხელმოწერა 

1 მონიკა დიასამიძე 

მეზღვაურთა წვრთნისა და 

სერთიფიცირების ცენტრის 

საქმისმწარმოებელი 

30.11.2021   

2 ლონდა მიქელაძე 

პროფესიულ სტუდენტთა 

პირადი საქმეების, 

რეგისტრაციის, მობილობისა 

და რეესტრის მწარმოებელი 

30.11.2021 

  

3 ზურაბ ბერიძე 

„საგემბანე განყოფილების 

ექსპლუატაცია“ პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

30.11.2021 

  

4 დავით ჩხაიძე 

1) სასწავლო საამქროებისა და 

სახელოსნოების უფროსი;                      

2) „გემის სამანქანე 

განყოფილების 

ექსპლუატაცია“ პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

30.11.2021 

  

5 თამთა ჩხეიძე 

პროფესიულ სტუდენტთა, 

თანამშრომელთა და 

მსმენელთა მომსახურების  

განყოფილების 

საქმისმწარმოებელი 

30.11.2021 

  

6 ნათია დიასამიძე 
ადამიანური რესურსების 

მენეჯერი 

30.11.2021 
  

7 რეზო ბერიძე 

ხანძარსაწინააღმდეგო და 

სამაშველო ტრენაჟორების 

ლაბორანტი 

30.11.2021 

  

8 ია კახიძე   ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

9 ირაკლი გოგიტიძე  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

10 ზვიად ბოლქვაძე  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

11  გენადი შერვაშიძე  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

12 დავით ჯინჭარაძე   ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

13 აკაკი ესანჯია  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

14 ლავრენტი სეიდიშვილი  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

15 არჩილ ნაკაშიძე  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

16 ფირუზა ვარშანიძე  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

17 
მირანდა ჭინკაძე-

ბაბუნაშვილი ინსტრუქტორი 

30.11.2021 
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18 გელა დავითულიანი  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

19 თამარ მიქელაძე  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

20 ჭაბუკა ვერძაძე  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

21 თამაზ ბოლქვაძე  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

22 რუსლან დიასამიძე  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

23 ბადრი გიორგაძე  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

24 ბადრი ბერიძე  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

25 ნოდარ აბუსელიძე  ინსტრუქტორი 
30.11.2021   

26 ინგა სურმანიძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

27 ირაკლი ბეჟანიძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

28 სოფიკო ყულეჯიშვილი 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

29 თამაზ თებიძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

30 ნანა მალაყმაძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

31 ნინო ჯაყელი 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

32 ანა ზუხუბაია 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

33 ანზორ შარაშიძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

34 ამირან ფუტკარაძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

35 თეიმურაზ შამილაძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

36 შალვა ჭყონია 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

37  თემურ ბერიძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

38 გიორგი მიქაძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

39 დავით ჩხაიძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

40 ერეკლე გუჯაბიძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

41 ალიკო ბარამიძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

42 გოჩა გოგმაჩაძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
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43 თენგიზ კონცელიძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

44 ნათელა ბალაძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

45 თამარ გუჩმანიძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

46 დარეჯან ასამბაძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

47 ალეკ ხავლოშვილი 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

48 გურამ ველიაძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

49 ედუარდ დანელიანი 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

50 ირაკლი გოგიტიძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

51 ედგარ ნაკაიძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

52 ისრაფილ ჩხეიძე 
პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

30.11.2021 
  

53      

54      

55      

56      

57      

58      

59      

60      

61      

62      

63      

64      

65      

66      

67      

68      

69      
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13. შეთანხმების ფურცელი 
 

ნაწილი  1. დოკუმენტის  იდენტიფიკაცია, შემთანხმებელი პირების დანიშვნა 

       

  1.1 შეთანხმებული დოკუმენტის დასახელება, № 
 

 
 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის და  

საწვრთნელი კურსების ინსტრუქტორების 
თანმდებობრივი ინსტრუქცია 

 

Job description for the Vocational Education Teachers, Instructors 

 
 

ნდ N-2-0401-05 

 
1.2 დებულების შემუშავებაზე პასუხისმგებელი პირი:   

ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი  

რუსუდან დიასამიძე; 

იურიდიული განყოფილეის უფროსი გიორგი დიასამიძე  

         

1.3 შემსრულებელი  __________________________                \___________________\ 

 
__________________________                \___________________\ 

 

 

ნაწილი 2.                                                              შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა 
 

№ შემთანხმებლის თანამდებობა  ხელმოწერა შეთანხმების 

რიცხვი 

შეთანხმების 

დრო 

შენიშვნა 

1 
განათლების ხარისხის სპეციალისტი 

ლია ფარტენაძე 
    

 

 

 
2 

 

წვრთნისა და სერტიფიცირების 

ცენტრის უფროსი აკაკი ესანჯია 
    

3 
პროფესიული განათლეის 

დეპარტამენტის უფროსი მაია 

დავითიანი 

    

 

 

 
დოკუმენტი შესათანხმებლად წარადგინა:  _______________    __________________    ______________ 

                                                  ხელმოწერა                         გვარი, სახელი                       თარიღი 


