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კოლეჯის ისტორია: 

მიუხედავად იმისა, რომ სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების 

საზოგადოებრივი კოლეჯი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2018 წლის 29 მარტის ბრძანებით დაფუძნდა, მას 29 

წლიანი ისტორია აქვს.  

1989 წელს ზურაბ ოშხნელის ინიციატივით შექმნილმა საყმაწვილო-სატელევიზიო სტუდიამ სათავე დაუდო საქართველოში 

ფორმალურ პროფესიულ განათლებას მედიისა და ტელევიზიის მიმართულებით. 

1992 წელს ზურაბ ოშხნელმა კოლეგებთან ერთად დააფუძნა პირველი ტელეპროფილური სკოლა არასრული ზოგადი განათლების 

მქონე მოსწავლეებისთვის, რომელიც განათლების სამინისტროს შესაბამისი ბრძანებით,1993 წლიდან ტელეპროფილური ლიცეუმის 

სახელწოდებით, გადავიდა სახელმწიფო დაფინანსებაზე. 

1995 წელს ზურაბ ოშხნელის ინიციატივით და საქართველოს მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით შეიქმნა პირველი უმაღლესი 

პროფესიული სკოლა საქართველოში სატელევიზიო ხელოვნების უმაღლესი სკოლის სახელწოდებით. 

2000 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ტელე-რადიო კორპორაციისწარდგინებით და განათლების სამინისტროს 

შესაბამისი ბრძანებით ტელეპროფილური ლიცეუმი გადაკეთდა მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯად. 

2006 წლიდან კოლეჯი დაფუძნდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მედიის,  რეკლამისა და სატელევიზიო ხელოვნების 

კოლეჯის სახელწოდებით. 

საქართველოს მთავრობის 2007 წლის დადგენილებით სსიპ მედიის,  რეკლამისა და სატელევიზიო ხელოვნების კოლეჯი შეურთდა სსიპ 

ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და 11 წლის მანძილზე ილიაუნის სასწავლო სატელევიზიო ცენტრის სახელწოდებით 

ახორციელებდა ფოტო, სატელევიზიო და მედია უმაღლეს პროფესიულ პროგრამებს. 

2018 წლის 2 ოქტომბერს ამ სასწავლო დაწესებულებას არსებობის 29 წელი უსრულდება. მის სიცოცხლისუნარიანობას უპირველეს 

ყოვლისა განაპირობებსკარგად ორგანიზებული სასწავლო პროგრამები, ტექნიკური ბაზა, კომპეტენტური ადმინისტრაცია და 

მოწვეული კვალიფიციური სპეციალისტები; იზრდება ნდობა საზოგადოების, მედია მწარმოებლების და პარტნიორების მხრიდან. 



ამ დროის განმავლობაში დაგროვებული გამოცდილება მნიშვნელოვნად განაპირობებს კოლეჯის კოლეჯის ხედვას და მიზნებს. 

მისია:  

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი 

კოლეჯის მისიაა ხელი შეუწყოს: 

 პროფესიული განათლების პრესტიჟის ზრდას, მედიასაშუალებებისთვის კვალიფიციური კადრების მომზადებას და დასაქმებას; 

 პრაქტიკოსი პროფესიონალების მოზიდვას სასწავლო პროგრამების წამყვან პედაგოგებად, ტექნიკურად სრულყოფილი 

სასწავლო გარემოს შექმნას, პროფესიული სტუდენტების შემოქმედებითი ინიციატივის მხარდაჭერას; 

 პროფესიულ სტუდენტებში პლურალიზმის, სიტყვის თავისუფლებისდა ღია საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობას; 

 პროფესიული სტუდენტების და მასწავლებლების მონაწილეობასსაერთაშორისო მედია პროექტებში. 

 

 

ხედვა:   2030 წლისთვის სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების 

საზოგადოებრივი კოლეჯი უნდა იყოს საერთაშორისო დონეზე მოთხოვნადი მედია სკოლა. 

 

ღირებულებები: 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი 

კოლეჯის  საქმიანობა  ეფუძნება კვალიფიციურობას, კოლეგიალობას, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციითა  და 

ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიით გათვალისწინებულ პრინციპებს. 

 

 



 

კოლეჯის მიზნები: 

კოლეჯის მიზანია:  

ა) ყველა საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, აგრეთვე მოსამზადებელი ზოგადსაგანმანათლებლო, ქართული 

ენისა და ლიბერალური განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; 

 ბ) სხვადასხვა ხანგრძლივობის სასერტიფიკატო და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ისეთი სასწავლო კურსების განხორციელება, 

რომელიც არ საჭიროებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემას; 

 გ) სხვადასხვა დანიშნულების, ჟანრისა და ფორმატის ისეთი მულტიმედია პროდუქციის წარმოება და გავრცელება, რომელიც ხელს 

უწყობს განათლებისა და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების პოპულარიზაციას და სტუდენტთა პროფესიული 

კვალიფიკაციის ზრდას;  

დ) უნივერსიტეტის აკადემიური პროგრამების სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა, კოლეჯის გეგმით გათვალისწინებული 

მულტიმედია პროდუქციის წარმოებაში. 

 თავისი მიზნების მისაღწევად საზოგადოებრივი კოლეჯი:  

ა) უზრუნველყოფს თითოეული პროფესიული სტუდენტის განათლების, პროფესიული პრაქტიკული დაოსტატებისა და პიროვნული 

განვითარების პირობებს მისი განსაკუთრებული საჭიროებების გათვალისწინებით;  

ბ) ზრუნავს პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე;  

გ) ხელს უწყობს პროფესიულ სტუდენტთა სოციალური პირობების გაუმჯობესებას; 

 დ) ხელს უწყობს პროფესიული განათლების სფეროში სასწავლო - სამეწარმეო პარტნიორობას; 

 ე) ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიული სტუდენტებისთვის სწავლის პირობების შესაქმნელად;  

ვ) ხელს უწყობს ცოდნის თანამედროვე მეთოდების გავრცელებას;  



ზ) თანამშრომლობს საქართველოს სხვა პროფესიულ კოლეჯებთან, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და იმ იურიდიულ პირებთან, 

რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად ხელს უწყობენ პროფესიული განათლების მიმართულებებით პარტნიორული ურთიერთობების 

განვითარებას;  

თ) ხელს უწყობს საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებელთა გაცვლით პროგრამებში 

ჩართვას; საერთაშორისო ვიდეოპროექტებში, კონკურსებში, ფესტივალებსა და კონფერენციებში მათ მონაწილეობას;  

ი) ახორციელებს სხვადასხვა ხანგრძლივობის სასერტიფიკატო და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ისეთ სასწავლო კურსებს, რომლებიც არ 

საჭიროებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემას.  

 

SWOT ანალიზი: 

ძლიერი მხარეები: 

 კარგად აღჭურვილი ტექნიკური ბაზა; 

 დამსაქმებლის მოთხოვნების 

შესაბამისად შედგენილი (მოდულური) 

პროფესიული პროგრამები; 

 კოლეჯის ისტორიიდან გამომდინარე , 

მედიის და ტელეხელოვნების სფეროში 

პროფესიული კადრების მომზადების 

გამოცდილება; 

 ადმინისტრაციის ძირითადი ნაწილის 

ერთად მუშაობის მრავალწლიანი 

გამოცდილება 

 

 

სუსტი მხარეები: 

 მედიის განვითარების შემთხვევაში 

ახალი პროგრამების დანერგვისთვის 

და არსებული პროგრამების 

ფარგლებში მეტი რაოდენობის კადრის 

მოსამზადებლად არასაკმარისი ფართი 

 პროფესიულ სტუდენტთა უცხო ენის 

ფლობის დაბალი დონე, რაც მათი 

დასაქმების არეალს მკვეთრად 

ამცირებს; 

 ქართულენოვანი თანამედროვე 

სასწავლო რესურსების სიმცირე 

შესაძლებლობები: 

 კარგად გაანალიზებული 

საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება და 

დამტკიცება; 

საფრთხეები: 

 აპლიკანტთა ჩარიცხვის არსებული 

სისტემა, რომელიც არ იძლევა 

მოტივირებული აპლიკანტების 

შერჩევის შესაძლებლობას ; 



 განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ სტრატეგიული 

გეგმის შემუშავებაში კოლეჯების 

ჩართულობა ; 

 კოლეჯებისთვის მეტი ავტონომიის 

მინიჭება აპლიკანტების შერჩევის 

პროცესში. 

 მოწვეულ პროფესიულ მასწავლებელთა 

შრომის ანაზღაურების არსებული 

სისტემა, რაც ხელს უშლის 

კვალიფიციური კადრების მოზიდვას; 

 მედიაწარმოების რაოდენობრივი 

შემცირება. 

 

 

 

ექვსწლიანი სტრატეგიული გეგმა 

N ამოც

ანა 

რესურსები წლები პასუხისმგებელი 

პირები 

შესრულების  

ინდიკატორები 

რისკები 

   2018 2019 2020 2021 2022 2023    

1 სტრატეგიული მიზანი N1-  მინიმუმ სამი მიღების განხორციელება თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რაც 7 

მიმართულებით დაახლოებით 400 სპეციალისტის მომზადებას უზრუნველყოფს  

 1.1 პროფესიული 

პროგრამების 

შემუშავება და 

ავტორიზაციისთვის 

მომზადება   

      სასწავლო 

პროცესის 

მენეჯერი; 

ხარისხის 

მართვის 

მენეჯერი. 

ავტორიზებული 

პროფესიული 

პროგრამები 

ავტორიზაციის 

ვადების 

გათვალისწინებით 

, პროფესიულ 

სტუდენტთა 

საშემოდგომო 

მიღებამდე 

ავტორიზაციის 

პროცედურის 

გავლის 

მოუსწრებლობა 



 1.2 პროფესიული 

პროგრამებისთვის 

საჭირო ადამიანური 

რესურსის მობილიზება  

      დირექტორის 

მოადგილე 

სასწავლო დარგში 

დაკონტრაქტებულ

ი პროფესიული 

მოდულების 

განმახორციელებე

ლი 

კვალიფიციური 

პერსონალი 

კომპეტენტური 

კანდიდატების 

მიერ 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელ

ი დოკუმენტების 

წარმოდგენის 

სირთულე; 

 

 

 1.3 პროფესიული 

პროგრამების 

განსახორციელებლად  

საჭირო 

აღჭურვილობისა და 

ინვენტარის შეძენა-

განახლება 

      დირექტორის 

მოადგილე 

მატერიალურ - 

ტექნიკურ დარგში 

სტანდარტების 

შესაბამისად 

განახლებული 

მატერიალურ -

ტექნიკური ბაზა 

შესყიდვის 

პროცედურის 

დროში 

გაჭიანურება, 

შესყიდვებზე 

ნებართვის 

დაგვიანება 

 1.4 სასწავლო გარემოს 

ადაპტირება 
      დირექტორის 

მოადგილე 

მატერიალურ - 

ტექნიკურ დარგში 

ადაპტირებული 

სასწავლო გარემო 

 

 1.6 სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი 

დოკომენტაციის 

შემუშავება 

ავტორიზაციის 

სტანდარტების 

მოთხოვნების 

შესაბამისად 

      ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 

იურისტი. 

შემუშავებული 

დოკუმენტაცია; 

ავტორიზაციაზე 

დადებითი 

გადაწყვეტილება. 

 

 1.5 მოტივირებული და 

ინფორმირებული 

აპლიკანტების 

მოზიდვის მიზნით PR 

აქტივობების 

განხორციელება  

      ვებ-გვერდის, 

facebook და 

Instagram მენეჯერი 

აპლიკანტთა 

დიდი რაოდენობა 

 



2 სტრატეგიული მიზანი N2 - კოლეჯის შიდა სატელევიზიო მინიწარმოების შექმნა, სადაც პროდუქციის წარმოებაში ჩართული 

პერსონალის მინიმუმ 80% პროფესიული სტუდენტები იქნება 

 2.1 პარტნიორი ფიზიკური 

ან იურიდიული პირის 

მოძიება, რომელიც 

კოლეჯის ბაზაზე 

შეიმუშავებს  

მინიწარმოების სამუშაო 

გეგმას 

      დირექტორი; 

დირექტორის 

მოადგილე 

სასწავლო დარგში. 

მოძიებული 

პარტნიორი 

 

 2.2 სამართლებრივი ბაზის 

შექმნა პარტნიორული 

ურთიერთობებისთვის 

      დირექტორი; 

დირექტორის 

მოადგილე 

სასწავლო დარგში. 

შემუშავებული 

დოკუმენტაცია 

 

 2.3 მინიწარმოებისთვის 

სამუშაო გეგმის 

შემუშავება 

      დირექტორი; 

დირექტორის 

მოადგილე 

სასწავლო დარგში. 

მინიწარმოების 

სამუშაო გეგმა 

 

 2.4 პროფესიული 

სტუდენტების 

ჩართულებით 

დამოუკიდებელ 

სამუშაო საათებში და 

თავისუფალ დროს 

სოციალურ, 

საგანმანათლებლო და 

კულტურულ სფეროში 

პროდუქციის შექმნა 

      დირექტორი; 

დირექტორის 

მოადგილე 

სასწავლო დარგში. 

წარმოებული 

ვიდეოპროდუქცია 

 

            

            

            

3 სტრატეგიული მიზანი N3 – 2020 წლისთვის მინიმუმ 3 საერთაშორისო პარტნიორის მოძიება, რომელთან ერთადაც 

განხორციელებული გვექნება შემდეგი აქტივობებიდან ერთ -ერთი მაინც: 

1. პროფესიული მასწავლებლის მივლინება საზღვარ გარეთ გამოცდილების გაზიარების მიზნით; 

2 პროფესიული სტუდენტების საერთაშორისო გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობა; 

3. საერთაშორისო პარტნიორთან თანამშრომლობით ვიდეო - პროექტების განხორციელება; 



4. მასტერკლასებისთვის სპეციალისტების მოწვევა. 

 3.1 საერთაშორისო 

პარტნიორების მოძიება 

/იდენთიფიცირება 

      პროფორიენტაციისა 

და კარიერის 

დაგეგმვის 

მენეჯერი 

იდენთიფიცირებუ

ლი სავარაუდო 

პარტნიორები 

 

 3.2 მოლაპარაკების 

წარმოება პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან 

      დირექტორის 

მოადგილე 

სასწავლო დარგში 

პარტნიორებთან 

გაფორმებული 

თანამშრომლობის 

მემორანდუმები 

 

 3.3 ერთობლივი 

პროექტების შემუშავება 
      ტექნიკური 

პროექტების 

მენეჯერი 

შემუშავებული 

პროექტები 

 

 3.4 დაფინანსების მოძიება 

პროექტების 

დასაფინანსებლად 

      ტექნიკური 

პროექტების 

მენეჯერი 

დაფინანსებული 

პროექტები 

 

 3.5 პროექტების 

განხორციელება 
      ტექნიკური 

პროექტების 

მენეჯერი 

განხორციელებულ

ი პროექტები 

 

4 სტრატეგიული მიზანი N4 - საქართველოს მასშტაბით რეგიონალურ მაუწყებლებში პროფესიულ სტუდენტთა ინდივიდუალური ან  

ჯგუფური ნამუშევრების ეთერში გაშვება და  პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია 

 4.1 მოლაპარაკების 

წარმოება რეგიონულ 

მაუწყებლებთან 

      პროფორიენტაციის 

და კარიერის 

დაგეგმვის 

მენეჯერი 

შერჩეული 

პარტნიორი 

მაუწყებელი 

 

 4.2 ხელშეკრულებების 

მომზადება 

პროფესიულ 

სტუდენტთა ჯგუფური 

ნამუშევრების ეთერში 

გასაშვებად 

      იურისტი გაფორმებული 

ხელშეკრულება 
 

 4.3 პროფესიული 

სტუდენტების მიერ 

ინდივიდუალური ან 

ჯგუფური 

ნამუშევრების 

      ტექნიკური 

პროექტების 

მენეჯერი 

წარმოებული 

ვიდეოპროდუქცია 
 



მომზადება ეთერში 

გასაშვებად 

            

            

5 სტრატეგიული მიზანი N5 - საკაბელო და ლოკალურ ციფრულ მაუწყებლებთან პროფესიულ სტუდენტთა ინდივიდუალური ან 

ჯგუფური ნამუშევრების ეთერში გაშვება და  პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია 

 5.1 მოლაპარაკების 

წარმოება საკაბელო და 

ლოკალურ ციფრულ 

მაუწყებლებთან 

      პროფორიენტაციის 

და კარიერის 

დაგეგმვის 

მენეჯერი 

შერჩეული 

პარტნიორი 

მაუწყებელი 

 

 5.2 ხელშეკრულებების 

მომზადება 

პროფესიულ 

სტუდენტთა ჯგუფური 

ნამუშევრების ეთერში 

გასაშვებად 

      იურისტი გაფორმებული 

ხელშეკრულება 
 

 5.3 პროფესიული 

სტუდენტების მიერ 

ინდივიდუალური ან 

ჯგუფური 

ნამუშევრების 

მომზადება ეთერში 

გასაშვებად 

      ტექნიკური 

პროექტების 

მენეჯერი 

წარმოებული 

ვიდეოპროდუქცია 
 

            

6 სტრატეგიული მიზანი N6 - კოლეჯის ინტერნეტმაუწყებლობისთვის ვებ -პორტალის შექმნა 

 6.1 ვებ-პორტალის 

კონცეფციის მომზადება 
      ტექნიკური 

პროექტების 

მენეჯერი; 

ვებ-გვერდის, 

facebook და 

Instagram მენეჯერი; 

 

  

 6.2 დაფინანსების მოძიება 

ვებ -პორტალის 

მოსამზადებლად 

      დირექტორი;   



დირექტორის 

მოადგილე 

სასწავლო დარგში; 

 6.3 ვებ - პორტალის 

მომზადება 
      დაკონტრაქტებული 

შემსრულებელი 
  

 6.4 ინტერნეტ -

მაუწყებლობისთვის 

პროდუქციის წარმოება 

პროფესიული 

სტუდენტების 

ჩართულობით 

      ტექნიკური 

პროექტების 

მენეჯერი 

  

 6.5 ინტერნეტ -

მაუწყებლობა 
      ტექნიკური 

პროექტების 

მენეჯერი 

  

7 სტრატეგიული მიზანი N7 - მოკლევადიანი კურსების შეთავაზება დაინტერესებული პირებისთვის 

 7.1 კოლეჯის 

თავისუფალი 

რესურსების და 

მოკლევადიან 

პროგრამებზე 

არსებული 

მოთხოვნის ანალიზი 

      დირექტორის 

მოადგილე 

სასწავლო დარგში 

პროფორიენტაციი

ს და კარიერის 

დაგეგმვის 

მენეჯერი; 

სასწავლო 

პროცესის 

მენეჯერი; 

სასწავლო და 

საწარმოო 

პრაქტიკის 

კოორდინატორი; 

 

 7.2 სკოლის მოსწავლეთა 

პროფორიენტაციის 

მიზნით 

მოკლევადიანი 

პროექტების 

შემუშავება და 

განხორციელება 

      დირექტორის 

მოადგილე 

სასწავლო დარგში 

პროფორიენტაციი

ს და კარიერის 

დაგეგმვის 

მენეჯერი; 

სასწავლო 

პროცესის 

მენეჯერი; 

სასწავლო და 

საწარმოო 

 



პრაქტიკის 

კოორდინატორი; 

 7.3 კადრების 

გადამზადების 

კუთხით 

მოკლევადიანი 

სასერთიფიკატო 

კურსების შემუშავება 

და დანერგვა 

      დირექტორის 

მოადგილე 

სასწავლო დარგში 

პროფორიენტაციი

ს და კარიერის 

დაგეგმვის 

მენეჯერი; 

სასწავლო 

პროცესის 

მენეჯერი; 

სასწავლო და 

საწარმოო 

პრაქტიკის 

კოორდინატორი; 

 

 7.4 მასტერკლასების 

ორგანიზება 

      დირექტორის 

მოადგილე 

სასწავლო დარგში 

პროფორიენტაციი

ს და კარიერის 

დაგეგმვის 

მენეჯერი; 

სასწავლო 

პროცესის 

მენეჯერი; 

სასწავლო და 

საწარმოო 

პრაქტიკის 

კოორდინატორი; 

 

            

 

 


