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                                             კოლეჯი ცხუმ-ეგრისი  
 

                     პროფესიულ სტუდენტთა / მსმენელთა სერვისები 

პროფორიენტაციის სერვისი  

დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს საკონსულტაციო მომსახურებით, მიიღოს ინფორმაცია 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების, რეგისტრაციის, პროფესიული ტესტირების, ჩარიცხვის, პრაქტიკის 

განხორციელების ადგილების და სხვა მნიშნელოვანი საკითხების შესახებ.  

საკონტაქტო ინფორმაცია:  

ნონა თაკალანძე  -ტელ: 555 74 93 66  E-mail: nonatakalandze@gmail.com 

ბიბლიოთეკა  

პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს შეუძლია ისარგებლოს  ბიბლიოთეკაში დაცული საბიბლიოთეკო 

რესურსით, ბიბლიოთეკის საძიებო საშუალებებით, რომელიც ხელმისაწვდომია, როგორც 

მატერიალური ასევე ელექტრონული ფორმით. ელექტრონული საძიებელი და ელექტრონული 

ლიტერატურა განთავსებულია კოლეჯის  ვებ-გვერდზე www.ckhum. edu.ge. პროფესიულ 

სტუდენტს/მსმენელს  შეუძლია ისარგებლოს სამკითხველო დარბაზით და ინტერნეტში ჩართული 

კომპიუტერებით.  

საკონტაქტო ინფორმაცია: მედეა ესებუა. ტელ:  568 49 14 14 

E-mail:medeaesebua@mail.ru  

დასაქმების სერვისი  

კარიერული საკითხების და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით ხდება 

პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა კონსულტირება, ეძლევა ინფორმაცია 

პარტნიორი კომპანიების, ვაკანსიების შესახებ. 

პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა მონაწილეობით ეწყობა შეხვედრები 

დამსაქმებლებთან, ასევე შექმნილია facebook ჯგუფი„დასაქმება ცხუმ-ეგრისის  

სტუდენტებისთვის“,რომელშიც გაერთიანების საშუალება აქვთ 

როგორც პროფესიულ სტუდენტებს/მსმენელებს ასევე კურსდამთავრებულებს. ჯგუფში 

განთავსებულია ინფორმაცია შემოთავაზებული ვაკანსიების შესახებ 

უსაფრთხოების სამსახური  

პროფესიულისტუდენტების უსაფრთხოების სამსახური უზრუნველყოფს 

პ/სტუდენტების / მსმენელების უსაფრთხოებას: შრომის უსაფრთხოებას 

ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებას და პირველად გადაუდებელ დახმარებას.კოლეჯში 

დამონტაჟებული ვიდეოთვალთვალის სისტემის მეშვეობით ხორციელდება შენობის გარე 

პერიმეტრისა და შესასვლელის მონიტორინგი. ვიდეოთვალთვალი ხორციელდება ასევე შენობის 

შიგნით, საკუთრების დასაცავად. 

საკონტაქტო ინფორმაცია: საკონტაქტო ინფორმაცია:  მათე ჩხაპელია  593465713 
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mail : mchkhapel@gmail.com 

პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა ადმინისტრაციული მხარდაჭერა  

სასწავლო პროცესის დაწყებისას კოლეჯში ხორციელდება პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების  
ადაპტირება, პროფესიულ სტუდენტს/მსენელს აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს 
საკონსულტაციო/საინფორმაციო სერვისებით, რომელიც შეეხება სასწავლო პროცესის ორგანიზებას და 
დაგეგმვას, შედეგების დადასტურებასთან  დაკავშირებულ პროცესებს, სწავლის შედეგების შეფასების 
გასაჩივრების შესაძლებლობასა და სხვა.  

საკონტაქტო ინფორმაცია: სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური: 

სვეტლანა ხასია :  555 31 51 44 / E-mail svetakhasia@gmail.com 

ასმათ შედანია: 568 88 81 14  / E-mail asmatshedania@gmail.com 

პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა ინიციატივების მხარდაჭერა 

კოლეჯი მხარს უჭერს  პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა არაფორმალური აქტივობების 

წახალისებას და შემუშავებული აქვს ინიციატივის  და  გადაწყვეტის მექანიზმები.  

 საკონტაქტო ინფორმაცია: სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური: 

სვეტლანა ხასია :  555 31 51 44 / E-mail- svetakhasia@gmail.com 

ასმათ შედანია: 568 88 81 14  / E-mail- asmatshedania@gmail.co 

მატერიალური რესურსების გამოყენება  

ყველა  პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს, მათ შორის სსსმ და შშმ პირებს,   თანაბარი უფლება აქვთ 
ისარგებლონ: კოლეჯის ინფრასტრუქტურით, სივრცეებით,  მათ შორის რეკრეაციული სივრცეებით,  
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსით, საინფორმაციო საშუალებებით, ბიბლიოთეკით და სხვა 
სასწავლო რესურსებით.  
 
საკონტაქტო ინფორმაცია: 

ვახტანგ გვაჯაია: 571 17 25 00 / E-mail : rgvajaia@gmail.com 

სსსმ/შშმ პირების მხარდაჭერა  

 

ინკლუზიური განათლებით სწავლების შემთხვევაში კოლეჯი ერგება ნებისმიერი საჭიროების მქონე 
პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს კულტურით, სასწავლო გარემოთი, წესებით, სასწავლო გეგმით, 
მეთოდებით, პროფესიული მასწავლებლებით.  
 
საკონტაქტო ინფორმაცია: სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური: 
სვეტლანა ხასია :  555 31 51 44 / E-mail : svetakhasia@gmail.com 
ასმათ შედანია: 568 88 81 14  / E-mail : asmatshedania@gmail.com 
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