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                                                                                                            თბილისი 2017 წელი 

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა 
(2017-2018 წელი) 

 



 
დაგეგმილი აქტივობა 

 
რა უნდა გაკეთდეს პასუხისმგებელი პირი ვადები მოსალოდნელი შედეგი 

ავტორიზაციისთვის 
მზადება 

 პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების 
ხელმძღვანელებთან 
ხელშეკრულების გაფორმება   

 პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების 
განმახორციელებელ პირებთან 
ხელშეკრულების გაფორმება 

 მატერიალური 
რესურსის/ტექნიკური 
აღჭურვილობის 
სილაბუსებთან/მოდულებთან 
თავსებადობა 

დაწესებულების დირექტორი 
ადმინისტრაცია 

2017 წლის იანვარი-
თებერვალი 

 პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების (საგნობრივი) 
მოდიფიცირება 

 ჩარჩო დოკუმენტის 
საფუძველზე შემუშავებული 
პროფესიული საგანმა-
ნათლებლო პროგრამების 
ადაპტირება 

 მატერიალური 
რესურსის/ტექნიკური 
აღჭურვილობის მოწესრიგება 

სარეკლამო კამპანიის 
წარმოება 

 სარეკლამო ბუკლეტების 
დამზადება 

 შეხვედრების მოწყობა, 
ბუკლეტების რეკლამირება 

დაწესებულების დირექტორი 
ადმინისტრაცია 

მთელი წლის 
განმავლობაში 

 სარეკლამო შეხვედრების 
უზრუნველყოფა 

 სარეკლამო ბუკლეტებით 
უზრუნველყოფა 

ავტორიზაციის განაცხადის 
შეტანა/საზოგადოებრივი 
კოლეჯის სტატუსის 
მოპოვება 

დაკმაყოფილდეს საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს საზოგადოებრივი 
კოლეჯის სტატუსის მოპოვების 
სტანდარტების მოთხოვნები 

დაწესებულების დირექტორი 
ხარისხის მართვის 
უზრუნველყოფის სამსახურის 
მენეჯერი 
ადმინისტრაციული პერსონალი  
პროგრამის განმახორციელებელი 
პირები 

2017 წლის   მარტი ავტორიზაციის მინიჭების 
შედეგად დადგენილი 
კანონმდებლობის შესაბამისად 
საგანმანათლებლო საქმიანობის 
განხორციელება 

დაწესებულებაში სწავლა/-
სწავლების ხარისხის 
გაუმჯობესების მიზნით 
სტუდენტთა ანონიმური 
გამოკითვა 

 ხარისხის მართვის 
უზრუნველყოფის სამსახურის 
მენეჯერის  მიერ შემუშავებული 
ანონიმური კითხვარების მიხედ-
ვით სტუდენტთა გამოკითხვა 

 გამოკითხვის შედეგების ანალი-
ზი სწავლა/სწავლების ხარისხის 
გაუმჯობესების მიზნით 

დაწესებულების დირექტორი 
ხარისხის მართვის 
უზრუნველყოფის სამსახურის 
მენეჯერი 

2017-2018 წელი ავტორიზაციის დებულებასა და 
სტანდარტებში არსებული 
მოთხოვნის უზრუნველყოფა 
სწავლა/სწავლების მაღალი 
ხარისხი   

მოდულური პროფესიული მოდულური პროგრამის დამატების დაწესებულების დირექტორი 2017   წელი მოდულური პროგრამების 



პროგრამების დამატება საჭიროებებიდან გამომდინარე 
საგანმანათლებლო პროგრამების, 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის/-
აღჭურვილობის და პროგრამის 
განამხორციელებელი პირების 
მოდულების სტანდარტებთან  
შესაბამისობაში მოყვანა 

ხარისხის მართვის 
უზრუნველყოფის სამსახურის 
მენეჯერი 
ადმინისტრაციული პერსონალი  
პროგრამის განმახორციელებელი 
პირები 

მაისი, ივნისი 
 

დამატება თვითშეფასების გზით 

საბიბლიოთეკო ფონდის 
შევსება ახალი 
სახელმძღვანელოებით, 
მოდულების შესაბამისად 

წიგნადი ფონდის განახლება ახალი 
სახელმძღვანელოებით მოდულური 
პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების დამატების 
შესაბამისად 

დაწესებულების დირექტორი 
ადმინისტრაცია 
ბიბლიოთეკარი 

2017 წელი  მოდულების მოთხოვნების 
დაკმაყოფილება ახალი 
ლიტერატურით 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 
პირების კვალიფიკაციის 
ამაღლება /ტრენინგები 

 სატრენინგო სისტემის დანერგვა 
 ტრენინგების ორგანიზება და 

ჩატარება 
 სსიპ განათლების ხარისხის 

ეროვნულ ცენტრთან აქტიური 
თანამშრომლობა ტრენინგებში 
მონაწილეობისათვის 

ხარისხის მართვის 
უზრუნველყოფის სამსახურის 
მენეჯერი  

2017 წელი  
დეკემბერი 
2018 წელი მარტი, 
აპრილი 

პროგრამის 
განმახორციელებელთა პირთა 
კვალიფიკაციის მაღალი დონე 
(სწავლა/სწავლების 
მეთოდოლოგია. შფასების 
მიმართულებები და 
ინსტრუმენტები) 

კურსდამთავრებულთა 
დასაქმების ხელშეწყობის 
მიზნით დამასაქმებლებ-
თან/დამსაქმებელთა ასოც-
იაციასთან  შეხვედრა/-
კონსულტაციები 

 დამსაქმებელთა ასოციაციასთან 
კონსულტაციების გამართვა 

 დასაქმების ბაზრის შესწავლა და 
დამსაქმებულთა 
რეკომენდაციების მიღება  

დაწესებულების დირექტორი 
ხარისხის მართვის 
უზრუნველყოფის სამსახურის 
მენეჯერი 
სასწავლო პროცესის მართვის 
სამსახურის მენეჯერი 

2017 წელი - მაისი, 
ივნისი 
2018 წელი - 
თებერვალი მარტი 

დამსაქმებლის ჩართულობა 
კურსდამთვრებულთა 
დასაქმების ხელშეწყობაში 
კურსდამთავრებულთა 
დასაქმების მაჩვენებლის გაზრდა 

სტუდენტთა მომსახურე-
ბის სერვისის გაუმჯობე-
სება 

სტუდენტთა მომსახურების სერვი-
სების გამრავალფეროვნება და 
პროცესებში სტუდენტების ჩართუ-
ლობის ზრდის ხელშეწყობა 

დაწესებულების დირექტორი 
ხარისხის მართვის 
უზრუნველყოფის სამსახურის 
მენეჯერი 
სასწავლო პროცესის მართვის 
სამსახურის მენეჯერი 

2017-2018  წწ. სტუდენტთა პირობების, 
მომსახურების მაღალი ხარისხი 

კულტურულ-
საგანმანათლებლო 
ღონისძიებების  მოწყობა  

საქართველოს სხვადასხვა 
კუთხეების ღირსშესანიშნავი 
ისტორიული ადგილების 
დათვალიერება 

ადმინისტრაცია 
ხარისხის მართვის 
უზრუნველყოფის სამსახურის 
მენეჯერი 

2017 წელი - აპრილი, 
მაისი, ივნისი 
2018 წელი - მარტი, 
აპრილი 

პროფესიულ სტუდენტთა 
ინტელექტუალური, 
პატრიოტული დონის ამაღლება 

2017 წლის სამოქმედო 
გეგმის ანალიზი 

ანალიზის მომზადება დაწესებულების დირექტორი 
ხარისხის მართვის 

2018 წელი მომზადებული ანალიზის 
პერსონალისთვის გაცნობა, 



უზრუნველყოფის სამსახურის 
მენეჯერ 
სასწავლო პროცესის მართვის 
სამსახურის მენეჯერი 

ძლიერი და სუსტი მხარეების 
იდენტიფიცირება 

     
 


