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კურსდამთავრებულ

თა გამოკითხვა

იდენტიფიცირებუ

ლია გამოსაკითხ 

პირთა წრე

კურსდამთავრებუ

ლთა დასაქმების 

მაჩვენებელი; 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი
ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; სასწავლო 

პროცესის  მენეჯერი;  

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

პრაქტიკის 

ობიექტთა/დამსაქმე

ბელთა გამოკითხვა

იდენტიფიცირებუ

ლია გამოსაკითხ 

პირთა წრე

დამსაქმებელთა 

კმაყოფილების 

კვლევის ანალიზი

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; სასწავლო 

პროცესის  მენეჯერი; 

პრაქტიკის მენეჯერი  

პრაქტიკის 

ობიექტები

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

მოთხოვნადი 

პროფესიების 

გამოვლენა

გამოვლენილი 

მოთხოვნადი 

პროფესიები

შრომის ბაზრის 

ანალიზი

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი კოლეჯის დირექტორი; 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; სასწავლო 

პროცესის  მენეჯერი;  

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

შემუშავება-

განხორციელებაში, 

შეფასებასა და 

განვითარებაში 

პროფესიული 

სტუდენტის, 

კურსდამთავრებულის

, დამსაქმებლის 

აქტიური 

ჩართულობა. 

დაინტერესებულ 

მხარეთა 

გამოკითხვა/ანალიზ

ი, ხარისხის 

განვითარების 

მიზნით 

დაწესებულების 

წარმომადგენელთაშ

ეხვედრების 

ამსახველი 

დოკუმენტაციის 

არსებობა

განახლებული და 

გაუმჯობესებული 

მოქმედი 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამები. 

ინტერესთა 

ჯგუფების 

გამოკითხვის 

ანალიზი; 

პროგრამაზე 

მომუშავე სამუშაო 

ჯგუფების სამუშაო 

შეხვედრების 

ამსახველი 

დოკუმენტაცია; 

დამსაქმებლებთან 

და 

კურსდამთავრებუ

ლებთან  

შეხვედრების 

ამსახველი მასალა;

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია, 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლები

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

დასაქმების 

ბაზარზე ახალი 

მოთხოვნების 

გამოვლენა.

სხვა ჩართული 

მხარეები გარდა 

კოლეჯისა
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დეკემბრის №67 ბრძანებით

პროფესიული 

საგანმანათლებლ

ო პროგრამების 

ხარისხის 

განვითარება

1. ხარისხზე 

ორიენტირებული 

საგანმანათლებლ

ო საქმიანობის 

განვითარება 

 

შესრულების 

სტატუსი

შენიშვნა

პასუხისმგებელი  

სტრუქტურული 

ერთეული/უფლებამოს

ილი პირი

შემსრულებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/უფლებამოსი

ლი პირი

 ადამიანური 

რესურსი

დაფინანსების 

წყარო

განხორციელების პერიოდი

სტრატეგიული       

მიზანი
ამოცანა აქტივობა

შესრულების 

ინდიკატორი

2. პროფესიული 

საგანმანათლებ

ლო 

პროგრამების  

მუდმივი 

განახლებისა და 

განვითარების 

ხელშეწყობა



შეფასების შიდა 

ვერიფიკაცია

მინიმუმ 12 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის მოდულის 

ინსტრუმენტების 

ვერიფიკაცია

ვერიფიკაციის 

დოკუმენტაცია

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი, პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებელი; 

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი, დირექტორის 

მოადგილე, 

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების 

მართვის  მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

პროფესიული 

საგანმანათლებლო  

პროგრამების 

კატალოგის 

განახლება

განახლებული 

კატალოგის არსებობა

კოლეჯის საიტზე 

განთავსებული 

კატალოგი 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი 

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

ახალი 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

დამატების 

საჭიროების 

გამოვლენა

დასამატებელი 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამები

პროფესიული  

საგანმანათლებლო 

პროგრამები

დირექტორის 

მოადგილე, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია, 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლები

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამ(ებ)ის 

დამატება

შემუშავებული 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამები

ავტორიზაციის 

საბჭოს დადებითი 

გადაწყვეტილება 

პროგრამების 

დამატებასთან 

დაკავშირებით 

ახალი 

პროფესიული 

/საგანმანათლებლო 

პროგრამები

დირექტორის 

მოადგილე, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია, 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლები

პრაქტიკის 

ობიექტები, 

პარტნიორი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

არსებულ 

პროგრამებზე 

მისაღებ 

სტუდენტთა 

ოდენობის გაზრდის 

საჭიროების 

განსაზღვრა/მისაღებ 

სტუდენტთა 

რაოდენობის 

გაზრდა

არსებულ 

პროგრამებზე 

სტუდენტთა 

გაზრდილი ქვოტა

ავტორიზაციის 

საბჭოს დადებითი 

გადაწყვეტილება 

პროგრამებზე 

ქვოტის 

გაზრდასთან 

დაკავშირებით 

დირექტორის 

მოადგილე, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია, 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლები

პრაქტიკის 

ობიექტები, 

პარტნიორი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

დუალური 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

დამატების მიზნით 

პროგრამის 

მომზადება

დუალური მიდგომით 

შემუშავებული 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამები

დამტკიცებული 

დუალური 

საგანმანათლებლ

ო 

პროგრამა/პროგრ

ამები

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია, 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლები

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

დუალური 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

დამატების 

პროცედურები 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება 

პროგრამების 

განხორციელების 

უფლების მიმნიჭების 

შესახებ

ავტორიზაციის 

საბჭოს 

გადაწყვეტილება 

პროგრამების 

განხორციელების 

უფლების 

მიმნიჭების 

შესახბ

დირექტორის 

მოადგილე, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია, 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლები

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

დუალური 

მიდგომით 

პროფესიული 

საგანმანათლებლ

ო პროგრამების 

განხორციელება

პროფესიული 

საგანმანათლებლ

ო პროგრამების 

სპექტრის 

გაფართოება 

პროფესიული 

საგანმანათლებლ

ო პროგრამების 

ხარისხის 

განვითარება

2. პროფესიული 

საგანმანათლებ

ლო 

პროგრამების  

მუდმივი 

განახლებისა და 

განვითარების 

ხელშეწყობა



დისტანციური 

სწავლების 

მეთოდებისა და 

მიდგომების 

დანერგვა/დახვეწა

პროფესიულ 

სტუდენტთა და 

მასწავლებელთა 

გამოკითხვა

სწავლა/სწავლების 

მეთოდები, 

ინტერესთა 

ჯგუფების 

გამოკითხვის 

ანალიზი.

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებელთა და 

ადმინისტრაციის 

შეხვედრები 

გამოცდილების 

გაზიარების მიზნით

დასწრების 

ფურცლები/ვიდეო/

ფოტო მასალა

დასწრების 

ფურცლები; 

დაწესებულების 

ფეისბუქ და ვებ-

გვერდზე 

ატვირთული 

ფოტო მასალები

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი, 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლები, 

პრაქტიკის მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

არსებული 

რეგულაციების 

გადახედვა/გაუმჯო

ბესება

შემუშავებული 

რეკომენდაციები, 

ანგარიში - 

გაუმჯობესების 

მიზნით

შემუშავებული 

ადამიანური 

რესურსის მართვის 

მექანიზმები, 

კითხვარები/გამოკ

ითხვის შედეგები 

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი

დირექტორის 

მაოდგილე; 

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების 

მართვის მენეჯერი; 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; სასწავლო 

პროცესის  მენეჯერი;  

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

ადამიანური 

რესურსის 

განახლება/შევსება, 

მდგრადობის 

შენარჩუნება

ახალი კადრების 

მოძიება და 

ადამიანური 

რესურსის 

გაფართოვება

ახალ 

თანამშრომლებთან 

გაფორმებული 

ხელშეკრულებები

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი

დირექტორის 

მაოდგილე; 

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების 

მართვის მენეჯერი; 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; სასწავლო 

პროცესის  მენეჯერი;  

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

პერსონალის 

გამოკითხვა 

პროფესიული 

განვითარების 

საჭიროებების 

გამოვლენის 

მიზნით

გამოკითხულია 

მინიმუმ 80%

დამტკიცებული 

კითხვარები; 

გამოკითხვის 

შედეგები/ანალი

ზი

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი; 

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების 

მართვის მენეჯერი; 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; სასწავლო 

პროცესის  მენეჯერი;  

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

იდენტიფიცირებუ

ლი საჭიროებების 

მიხედვით 

ტრენინგების 

დაგეგმვა/ჩატარება

დაგეგმილი 

ტრენინგები, 

ინფორმირება 

ტრენინგების 

შესახებ, 

ტრენინგებში 

მონაწილეობის 

უზრუნველყოფა

ადამიანური 

რესურსისათვის 

(ადმინისტრაცია,პ

როფესიული 

განათლების 

მასწავლებელი) 

ჩატარებული 

ტრენინგები/სერთი

ფიკატები

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების 

მართვის მენეჯერი;  

სასწავლო პროცესის  

მენეჯერი;  

არსებული 

რესურსი

არსებული 

აღჭურვილობა

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებელთა 

გამოკითხვა

გამოკითხული 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლების 

მინიმუმ 70%

დამტკიცებული 

კითხვარები; 

პროფესიული 

მასწავლებლის 

საქმიანობის 

შეფასების 

ანალიზი; 

პროფესიული 

მასწავლებლის 

კმაყოფილების 

კვლევა

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების 

მართვის მენეჯერი; 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; სასწავლო 

პროცესის  მენეჯერი;  

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

სწავლა/სწავლებ

ის არსებული  

მეთოდების 

გაუმჯობესება 

ადამიანური 

რესურსის 

მუდმივი 

პროფესიული 

განვითარების 

ხელშეწყობა

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლის 

საქმიანობის 

შეფასების 

სისტემის 

შემუშავება/განვი

თარება 

ადამიანური 

რესურსის 

მართვის 

მექანიზმის 

გაუმჯობესება

3. ადამიანური 

რესურსის 

განვითარების 

ხელშეწყობა

2. პროფესიული 

საგანმანათლებ

ლო 

პროგრამების  

მუდმივი 

განახლებისა და 

განვითარების 

ხელშეწყობა



იდენტიფიცირებუ

ლი საჭიროებების 

მიხედვით 

ტრენინგების 

დაგეგმვა/ჩატარება

ტრენინგის 

ჩატარება, 

დაგეგმილ 

ტრენიგებზე 

მასწავლებელთა 

ინფორმირება

ჩატარებული 

ტრენინგების 

ამსახველი 

მასალები

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების 

მართვის მენეჯერი; 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; სასწავლო 

პროცესის  მენეჯერი;  

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

ახალი სასწავლო 

ფართის მოძიება

ახალი ფართის 

მოძიების მიზნით 

ინფორმაციის 

გავრცელება, ვებ-

გვერდებზე 

არსებული 

განცხაებების 

განხილვა/შერჩევა

მოძიებულია ახალი 

სასწავლო ფართი

ახალი სასწავლო 

ფართი

დირექტორის 

მოადგილე

კოლეჯის 

დირექტორი, 

დირექტორის 

მოადგილე

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

დაწესებულების ვებ-

გვერდის განახლება

გაუმჯობესებული 

ვებ-გვერდი, 

რომელიც მეტად 

ინფორმაციულია

განახლებული ვებ-

გვერდი
IT მენეჯერი

IT მენეჯერი; 

დირექტორის 

მოადგილე

არსებული 

რესურსი

არსებული 

პროგრამული 

უზრუნველყოფ

ა

დაწესებულების 

facebook გვერდის 

მუდმივი განახლება 

და სიახლეების 

მიწოდება 

საზოგადოებისათვი

ს

გვერდზე 

განთავსებულია 

საჭირო და 

ინფორმაციული 

სიახლეები

დაწესებულების 

კატალოგი; 

საკომუნიკაციო 

არხებზე 

განთავსებული 

სიახლეები, 

სარეკლამო ვიდეო 

რგოლები; 

სარეკლამო 

კამპანიის 

ამსახველი ფოტო-

ვიდეო მასალა; 

IT მენეჯერი

IT მენეჯერი,  

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესისი მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

არსებული 

პროგრამული 

უზრუნველყოფ

ა

პროფესიულ 

სტუდენტთა 

გამოკითხვა

დაწესებულებაში 

მოწყობილი 

დასასვენებელი და 

დამოუკიდებლად 

სამუშაო სივრცე

სასწავლო 

კორპუსში 

გამოყოფილი 

სტუდენტთა 

დასასვენებელი და  

დამოუკიდებლად 

სამუშაო სივრცეები 

(კომპიუტერით, 

ინტერნეტით); 

პროფესიულ 

სტუდენტთა 

კმაყოფილების 

კვლევა.

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

იდენტიფიცირებუ

ლი საჭიროებების 

მიხედვით 

ღონისძიებების 

დაგეგმვა

იდენტიფიცირებუ

ლი აქტუალური 

ღონისძიებები

განხორციელებულ

ი ღონისძიებების 

ამსახველი 

ფოტო/ვიდეო 

მასალა

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია

არსებული 

რესურსი

არსებული 

აღჭურვილობა

პროფესიული  

სტუდენტებისთვის    

კოლეჯის საიტისა 

და სოციალური 

ქსელების  გაცნობა

პროფესიულ 

სტუდენტები 

იცნობენ კოლეჯის 

საიტისა და 

სოციალური 

ქსელებს

შეხვედრის 

ამსახველი ოქმი, 

ფოტო-ვიდეო 

მასალა, დასწრების 

ფურცელი

IT მენეჯერი

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია

არსებული 

რესურსი

არსებული 

პროგრამული 

უზრუნველყოფ

ა

სტუდენტების 

გაწევრიანება 

დაწესებულების 

ჯგუფებში

ონლაინ 

საკომუნიკაციო 

ქსელებში 

გაწევრიანებული 

სტუდენტები

სტუდენტთა 

გამოკითხვის 

შედეგები; 

სტუდენტთა 

მხარდაჭერისა და 

კარიერული 

განვითარების 

სერვისები

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

არსებული 

პროგრამული 

უზრუნველყოფ

ა

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლის 

საქმიანობის 

შეფასების 

სისტემის 

შემუშავება/განვი

თარება 

ინფორმაციული 

საკომუნიკაციო 

არხების შექმნა 

და მუდმივი 

განახლება 

სტუდენტზე 

მორგებული 

ინფრასტრუქტუ

რის განახლების 

პროცესში 

პროფესიულ 

სტუდენტთა 

ჩართულობის 

უზრუნველყოფა, 

პროფ. 

სტუდენტთა 

უკუკავშირის 

გათვალისწინები

თ 

სტუდენტურ 

პორტალში 

ჩართვა 

4. 

ინფრასტრუქტუ

რისა და 

სტუდენტური 

სერვისების 

განვითარება

3. ადამიანური 

რესურსის 

განვითარების 

ხელშეწყობა



 პროფესიულ 

სტუდენტთა 

ინფორმირება 

კოლეჯის მიერ 

შეთავაზებული 

სერვისების შესახებ

პროფესიული 

სტუდენტები 

ფლობენ 

ინფორმაციას 

დაწესებულებაში 

არსებული 

სერვისების შესახებ

წახალისებისა და 

სტუდენტური 

ინიციატივების 

მხარდაჭერის 

სისტემა; 

ფოტომასალა

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

სტუდენტთა 

ინტერესების 

კვლევა 

იდენტიფიცირებუ

ლია მინიმუმ ორი 

სფერო

კვლევის ანგარიში

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

კარიერული 

წინსვლის 

ხელშეწყობა

მოძიებული 

ვაკანსიების შესახებ 

ინფორმაციის 

განთავსება ვებ. 

გვერდზე და 

სოციალურ ქსელში, 

ინფორმაციის 

მიწოდება 

დაწესებულების 

სასწავლო ონლაინ  

ჯგუფებში

დაინტერესებულ 

პირთა 

გამოკითხვის 

შედეგები; 

დასაქმების 

მაჩვენებელი

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, 

პრაქტიკის მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

სტუდენტური 

ღონისძიების 

ორგანიზება 

(ექსკურსიები, 

კონკურსები, 

სპორტული 

აქტივობები...)

ჩატარებული 

მინიმუმ 2 

ღონისძიება

მოხსენებითი 

ბარათი, დასწრების 

ფურცლები, 

ღონისძიების 

ამსახველი  

ფოტომასალა

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი

სხვა 

ორგანიზაციები 

საჭიროების 

მიხედვით

არსებული 

რესურსი

სხვა 

დამატებითი 

რესურსი

ბიბლიოთეკის 

ფონდის 

განახლება

პროგრამების 

ხელმძღვანელთა 

გამოკითხვის 

საფუძველზე 

საბიბლიოთეკო 

ფონდის განახლება

შესყიდული 

სასწავლო 

რესურსები

განახლებული 

საბიბლიოთეკო 

ფონდი; 

შესყიდული 

სახელმძღვანელოე

ბის 

მიღება-ჩაბარების 

აქტი

ბუღალტერი, 

ბიბლიოთეკარი ბიბლიოთეკარი, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 

ბუღალტერი

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

გასვლითი ან/და 

ონლაინ 

შეხვედრები 

დამამთავრებელი 

კლასის სკოლის 

მოსწავლეებთან

მინიმუმ 3 შეხვედრა 

წლის განმავლობაში

განხორციელებულ

ი აქტივობების 

დამადასტურებელ

ი 

მტკიცებულებები, 

ფოტო-ვიდეო 

მასალა, დასწრების 

ფურცელი და ა.შ.

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი
დირექტორის 

მოადგილე, ხარისხის 

უსრუნველყოფის 

მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

არსებული 

აღჭურვილობა

კომუნიკაცია 

დაინტერესებულ 

მხარეებთან 

ინფორმაციის 

მასობრივი 

საშუალებების, მათ 

შორის  ვებ-

გვერდისა და 

სოციალური მედიის 

მეშვეობით

წლის განმავლობაში  

მასობრივი 

საშუალებების 

გამოყენებით 

განხორციელებული 

რეგულარული 

აქტივობები,  ვებ-

გვერდისა და 

სოციალური მედიის 

მეშვეობით 

რეგულარულად

სარეკლამო 

ბუკლეტები; 

ფლაერები; 

სარეკლამო 

ბანერები; ვიდეო 

რგოლები; 

სარეკლამო 

კამპანიის 

ამსახველი ფოტო-

ვიდეო მასალა; ვებ-

გვერდზე, 

facebook.com-ზე 

ატვირთული 

მასალა.

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი

დირექტორის 

მოადგილე, ხარისხის 

უსრუნველყოფის 

მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

პროფორიენტაცი

ის  მექანიზმების 

განვითრება; 

აბიტურიენტთა 

მოზიდვის 

მექანიზმების 

შექმნა (ღია 

კარის დღეები; 

ვიზიტები 

სკოლაში; 

კამპანია 

მასმედიის 

მეშვეობით) 

პროფ. 

სტუდენტებისთვ

ის 

ექსტრაკურიკულ

არული 

აქტივობების 

განხორციელება

4. 

ინფრასტრუქტუ

რისა და 

სტუდენტური 

სერვისების 

განვითარება



ინტერნეტ ქსელების 

დახმარებით 

სხვადასხვა 

საერთაშორისო 

კოლეჯების მოძიება

მოძიებული 

პოტენციური 

პარტნიორები

გაფორმებული 

თანამშრომლობის 

მემორანდუმები/ხე

ლშეკრულებები; 

ერთობლივად 

განხორციელებულ

ი აქტივობების  

ამსახველი 

დოკუმენტაცია

დირექტორის 

მოადგილე კოლეჯის დირექტორი; 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; დირექტორის 

მაოდგილე 

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

მოძიებულ 

კოლეჯებთან 

კონტაქტი და 

დაინტერესების 

შემთხვევააში 

თანამშრომლობის 

მემორანდუმის 

გაფორმება

პარტნიორებთან 

გაფორმებული 

მემორანდუმები/ხე

ლშეკრულებები

გაფორმებული 

თანამშრომლობის 

მემორანდუმები/ხე

ლშეკრულებები; 

ერთობლივად 

განხორციელებულ

ი აქტივობების  

ამსახველი 

დოკუმენტაცია

დირექტორი, 

დრექტორის 

მოადგილე 
კოლეჯის დირექტორი; 

დირექტორის 

მოადგილე; ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; 

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

ბაზარზე არსებულ 

კოლეჯებთან 

საერთო მიზნების 

მოძიება

მოძიებული 

პოტენციური 

პარტნიორები

მოძიებული 

შესაძლო 

პარტნიორები, 

ოქმები, 

მოხსენებითი 

ბარათები

დირექტორის 

მოადგილე

კოლეჯის დირექტორი; 

დირექტორის 

მოადგილე; ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; 

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

მემორანდუმების, 

ხელშეკრულებების 

გაფორმება

პარტნიორებთან 

გაფორმებული 

მემორანდუმები/ხე

ლშეკრულებები

გაფორმებული 

ურთიერთ 

თანამშრომლობის 

მემორანდუმები/ხე

ლშეკრულებები; 

ერთობლივად 

განხორციელებულ

ი აქტივობების  

ამსახველი 

დოკუმენტაცია

დირექტორი, 

დრექტორის 

მოადგილე კოლეჯის დირექტორი; 

დირექტორის 

მოადგილე; ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მენეჯერი; 

არსებული 

რესურსი

არსებული 

ინვენტარი

5. ადგილობრივ 

და 

საერთაშორისო 

დონეზე 

თანამშრომლობ

ითი არეალის 

გაფართოება

ქვეყნის 

ფარგლებში 

პროფესიული/ 

საგანმანათლებლ

ო პროგრამების 

განმახორციელებ

ელ 

დაწესებულებებ

თან 

თანამშრომლობი

ს გაღრმავება 

საერთაშორისო 

პარტნიორი 

კოლეჯების 

მოძიება და 

თანამშრომლობი

ს ფორმების 

შემუშავება




