
 

შპს - მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედი 

სამოქმედო გეგმა - 2020-2021 წწ. 

 

 

ამოცანები დ ქვეამოცანები 
აქტივობა 

ძირითადი ინდიკატორები და 
სამიზნე 

ნიშნული/შესრულების 
მტკიცებულებები 

 
შემსრულებელი/პასუხისმებელი 

პირი 

 
რესურსები(მატერ
იალური/ფინანსრ
ული/ადამიანური) 

ინფორმაცია 
აქტივობის 

შესრულების შესახებ 

1.სტრატეგიული მიზანი      -   ორგანიზაციული განვითარება  

ამოცანა 1.1. მართვის თანამედროვე სისტემების დანერგვა  

 

1.1.1. კოლეჯის 
მარეგულირებელი 
დოკუმენტების 
მოდერნიზება ახალი 
სტანდარტების და გამოწვევების 
შესაბამისად 

 

2020 წლის 
ივლისი 

 კოლეჯის  
დირექტორის 

ბრძანებით 
დამტკიცებული 

ახალი დებულებები 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

ადამიანური 
რესურსი 

შესრულებულია 
 

1.1.2. თანამშრომელთა 
კმაყოფილების, საჭიროებების 
კვლევა 

2020 წლის 
ოქტომბერი 

 ჩატარებული კვლევის 
შესახებ ინფორმაცია 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 IT მენეჯერი 
 

ადამიანური 
რესურსი 

შესრულებულია 
 

1.1.3. ელექტრონული 
საქმისწარმოების სისტემის 
დანერგვა 
 

2020 წლის 
ივლისი 

 .დანერგილია და 
მოქმედებს 
ელექტრონული 
საქმისწარმოების 
სისტემა 

  

 დირექტორი 
 საქმიასწარმოების და 

ადამიანური რესურსების 
მართვის მენეჯერი 

 IT მენეჯერი 

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი            
(500 ლარი) 

შესრულებულია 
 

1.1.4. სასწავლო პროცესის 
მართვის ელექტრონული 
სისტემის განვითარება 

2021 წლის 
თებერვალი 

 კოლეჯის 
საზოგადოების 
კმაყოფილება 
სასწავლო პროცესის 
მართვის 
ელექტრონული 
სისტემის მიმართ 
ყოველწლიურად 
იზრდება არანაკლებ 
5%-ით. 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 IT მენეჯერი; 
 საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების  
მართვის მენეჯერი; 

 

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი 
(2000ლარი) 

ნაწილობრივ 
შესრულებულია 
 



1.1.5. მართვის ეფექტიანობის 
მონიტორინგი. 

2020 წლის 
დეკემბერი 

 
 

 2021 წლისათვის 
მართვის 
ეფექტიანობის 
შეფასებაში 
გამოკითხულთა 
არანაკლებ 70% 
კმაყოფილია კოლეჯის 
მართვით. 

 2023 წლისათვის 
მართვის 
ეფექტიანობის 
სამწლიანი შეფასება 
აჩვენებს მინიმუმ 
დამაკმაყოფილებელ 
შედეგს. 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 
მენეჯერი 
 

ადამიანური 
რესურსი 

შესრულებულია 
 

1.1.6. კოლეჯის 
ადმინისტრაციული 
პერსონალის 
რეორგანიზაცია 

2020 წლის  
ივლისი 

 დირექტორის 
ბრძანებით 
დამტკიცებული 
ახალი სტრუქტურა და 
განახლებული 
ხელშეკრულებები 

 დირექტორი 
 საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების  
მართვის მენეჯერი; 

 

ადამიანური 
რესურსი 

ნაწილობრივ 
შესრულებულია 

1.1.7. თანამშრომელთა 
კმაყოფილების, საჭიროებების 
კვლევის შედეგების შესაბამისი 
აქტივობების 
განხორციელება(ტრენინგები, 
კვალიფიკაციის ამაღლების 
კურსები, სასერთიფიკატო 
კურსები და სხვა) 
 

2020 წლის 
ნოემბერი-
დეკემბერი 

 აქტივობების 
დამადასტურებელი 
დოკუმენტაცია: 
სერთიფიკატები, 
დიპლომები, 
დასწრების ფურცლები 
და სხვა 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების  
მართვის მენეჯერი; 

 

ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი              
(1500 ლარი) 

შესრულებულია 

 
ამოცანა 1.2. ხარისხის უზრუნველყოფის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დანერგვა და გაუმჯობესება 

 

1.2.1.პროფესიულ სტუდენტთა, 
პროფესიული განათლების 
მასწავლებელთა  და სხვა პირთა 
გამოკითხვა 

2020 წლის 

ნოემბერი-

დეკემბერი 

გამოკითხვების 
შედეგების ანალიზი 
და შემდგომი 
სამოქმედო 
რეკომენდაციები 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი 

 
ადამიანური 
რესურსი 

შესრულებულია 



1.2.2. საგანმანათლებლო 
პროგრამების შიდა  შეფასების 
პროცედურის გაუმჯობესება, 
შეფასების განხორციელება 

2021 წლის 

თებერვალი 

 შეფასებისათვის 
გამოიყენება გარე 
შეფასება შესაბამისი 
პროცედურის 
მიხედვით. 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი 

ადამიანური 
რესურსი 

შესრულებულია 

 
1.2.3. პროფესიული 
სტუდენტების სწავლის 
შედეგების დადასტურების  
მონიტორინგის 
მექანიზმების დანერგვა 

 

2020 წლის 

ოქტომბრიდან 

 პროფესიულ 
სტუდენტთა 
შედეგების 
დადასტურების 
მონიტორინგის და 
მისი შედეგების 
გამოყენების 
სასწავლო პროცესის 
შემდგომი 
გაუმჯობესებისათვ
ის - 
დამადასტურებელი 
დოკუმენტები 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი 
 პროგრამის 

ხელმძღვანელები 

ადამიანური 
რესურსი 

შესრულებულია 
 

1.2.4. მიწოდებული 
სერვისებისა და რესურსების 
ხარისხის შეფასების  
მექანიზმების 
დანერგვა/ამოქმედება 

2020 წლის 

ოქტომბრიდან 

ყოველწლიური  
შეფასება  და 
განვითარების 
გეგმა/რეკომენდა
ციები 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 

ადამიანური 
რესურსი 

შესრულებულია 

1.2.5.ადმინისტრაციული 
პერსონალის საქმიანობის 
შეფასება 

 

2020 წლის 

ოქტომბრიდან 

შესრულებულია 

პროფესიულ სტუდენტთა 

და სხვა პირთა 

გამოკითხვის, ანალიზისა 

და წლიური ანგარიშგების 

საფუძველზე. 

 შესრულებულია 
პროფესიულ 
სტუდენტთა და სხვა 
პირთა გამოკითხვის, 
ანალიზისა და 
წლიური 
ანგარიშგების 
საფუძველზე. 

 დირექტორი 
 ხარისხის 

მართვის 
მენეჯერი 

 

შესრულებულია 
 

 ამოცანა 1.3. კორპორატიული კულტურისა და სოციალური პასუხისმგებლობის დამკვიდრება 
  

1.3.1. კოლეჯის 
თანასაზოგადოება იზიარებს 
და იცავს ეთიკისა და ქცევის 
წესებს 

მუდმივად 

 კოლეჯის ახალბედა 
თანამშრომლებისათვ
ის და პროფესიული 
სტუდენტებისათვის 
ტარდება გაცნობითი 
ხასიათის 
შეხვედრები ეთიკისა 
და ქცევის წესების, 
უსაფრთხოების, 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 თანასაზოგადოება 

ადამიანური 
რესურსი 

შესრულებულია 
 



გარემოს დაცვისა და 
საქმიანობის 
კეთილსინდისიერებ
ის საკითხებზე. 

 სამიზნე 
ჯგუფების 
ყოველწლიურ 
გამოკითხვებში 
არანაკლებ 80% 
ადასტურებს, 
რომ იცნობს და იცავს 
შესაბამის წესებს. 
 

1.3.2. ქაღალდის  გამოყენების 
შემცირებისა და 
განცალკავებული შეგროვების 
პრაქტიკის გაუმჯობესება. 

მუდმივად 

 მოტანილია და 
დადგმულია 
კოლეჯის 
ტერიტორიაზე 
მწვანე ყუთები 
ქაღალდის 
ნარჩენების 
მოსაგროვებლა
დ 
 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 თანასაზოგადოება 

ადამიანურ
ი რესურსი 

შესრულებუ
ლია 

1.3.3. საქველმოქმედო 
კორპორატიული აქციები  
პროფესიულ სტუდენტთა და 
თანამშრომელთა 
მონაწილეობით 

 

წელიწადში 

მინიმუმ  ერთხელ 

 ყოველწლიურად 
არანაკლებ 1 
საქველმოქმედო 
აქცია 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 თანასაზოგადოება 

ადამიანურ
ი რესურსი 
ფინანსური 

რესურსი        
( 1000ლარი) 

შესრულებუ
ლია 

ნაწილობრივ 
კოვიდთან 

დაკავშირები
თ. 

1.3.4. სოციალურად დაუცველ  
და მშობელთა 
მზრუნველობას მოკლებულ 
პროფესიულ სტუდენტთა 
დახმარება 

 

წელიწადში 
მინიმუმ  ერთი 

ქეისი 

 
 კოლეჯის 

ფინანსური 
შესაძლებლობის 
ფარგლებში 
სოციალურად 
დაუცველ და 
მშობელთა 
მზრუნველობას 
მოკლებულ 
პირთათვის 
ახორციელებს 
ფინანსურ 
შეღავათებს 

დირექტორი 

ფინანსური 
რესურსი 

მოთხოვნის და 
შესაძლებლობი
ს შესაბამისად. 

შესრულებულია 



  

1.3.5. პარტნიორობის 
გაღრმავება კოლეჯის 
პროფილის სფეროში მოღვაწე 
პროფესიულ ასოციაციებთაან 
და საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებთან. 

 

დაგეგმვისამებრ 

 2020 წლისა 
ბოლოსთვის  
მჭიდრო 
თანამშრომლობა 
არანაკლებ 2 
ორგანიზაციასთ
ან 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 

ადამიანური 
რესურსი 

ფინანსური 
რესურსი  

(500 ლარი) 

ნაწილობრივ 
შესრულდა, 

ნაწილი 
გადავიდა 

შემდეგი წლის 
სამოქმედო 

გეგმაში 

1.3.6. შეხვედრები 
წარმატებულ ადამიანებთან, 
რომლებიც გამოირჩევიან 
საგანმანათლებლო, 
სოციალური და 
კულტურული აქტიურობით 
ან ბიზნეს- 
საქმიანობით 

 
 

დაგეგმვისამებრ 
 

 არანაკლებ 2
შეხვედრა
წარმატებულ 
ადამიანებთან 
ყოველწლიურად. 

 დირექტორი 
ხარისხის 
მართვის 
მენეჯერი, 

 კოლეჯის 
თანასაზოგადო
ება 

ადამიანური 
რესურსი 

ფინანსური 
რესურსი  

(1500 ლარი) 

გადავიდა 
შემდეგი წლის 

სამოქმედო 
გეგმაში 

1.3.7. პროფორიენტაციის 
ღონისძიებების 
განხორციელება 
ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებსა და სხვა 
დაინტერესებულ პირებთან 
 

2020 წლის 

ოქტომბერი-2021 

წლის მაისი 

 შეხვედრები 
სკოლებში 
(მიმდებარე 
ტერიტორიაზე 
მდებარე სკოლები) 

 დირექტორი 
 ხარისხის 

მართვის 
მენეჯერი, 

 კოლეჯის 
თანასაზოგადო
ება 

ადამიანური 
რესურსი 

ფინანსური 
რესურსი  

(2000 ლარი) 

შეხვედრები 
განხორციელდა 

მხოლოდ ორ 
სკოლაში 

ამოცანა 1.4. ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის განვითარება  

1.4.1. პერსონალის 
მართვის პოლიტიკის 
თანმიმდევრული 
გაუმჯობესება 

2020 წლის 
ოქტომბერი-2021 

წლის მაისი 

 2020 წლის 
თებერვლისათვის 
მოდერნიზებული და 
განახლებულია 
პერსონალის ფუნქციები 
და სამუშაო 
აღწერილობები; 
 პერსონალის 
გამოკითხვის 
შედეგები აჩვენებს, 
რომ არანაკლებ 80% 
დადებითად აფასებს 
პერსონალის 
ფუნქციებისა და 
სამუშაო 
აღწერილობების 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 
რესურსების  მართვის 
მენეჯერი; 

 

ადამიანური 
რესურსი 
 

შესრულებულია 



ადექვატურობას 
 შესასრულებელ 
სამუშაოსთან. 

1.4.2. ზრუნვა 
ადმინისტრაციული და 
მოწვეული  პერსონალის 
კვალიფიკაციის 
ამაღლებაზე. მათი მონაწილეობა 
სხვადასხვა სახის ტრენინგებში 

2020 წლის 
ოქტომბერი-2021 

წლის მაისი 

 ყოველწლიურად 
კვალიფიკაციის 
ამაღლების 
ტრენინგებში 
ჩართული 
პერსონალის საერთო 
რაოდენობა 
გაიზრდება არანაკლებ 
3%-ით. 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 
რესურსების  მართვის 
მენეჯერი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი  
(1000 ლარი) 

შესრულებულია 

ამოცანა 1.5. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურისა და ადმინისტრირების გაუმჯობესება  

1.5.1. ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების 
ადმინისტრირების 
გაუმჯობესება 

2020 წლის 
ოქტომბერი-2021 

წლის მაისი 

 განახლებულია 
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების 
მართვის 
პოლიტიკა და 
პროცედურები 

 გამოკითხვის 
შედეგები 

 დირექტორი; 
 ფინანსური მენეჯერი; 
 IT  სპეციალისტი; 
 ბიბლიოთეკარი; 
 მატერიალური 

რესურსების მართვის 
მენეჯერი 

 

ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი (1500 
ლარი) 

შესრულებულია 

1.5.2. ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების 
ინფრასტრუქტურის 
(კომპიუტერული ტექნიკა, 
პროგრამული უზრუნველყოფა, 
ინტერნეტი) მუდმივი და 
სტაბილური ხელმისაწვდომობა 
პროფესიული სტუდენტებისა 
და პერსონალისათვის. 
განსახორციელებელი 
აქტივობები: არსებული 
ქსელური მოწყობილობების 
განახლება; 
კომპიუტერული პარკის 
განახლება 
 

2020 წლის 
ივლისი 

 კომპიუტერული 
ცენტრი 
განახლებულია 

 2020 წლისათვის 
ახალი 
კომპიუტერული 
ცენტრი 

 დირექტორი; 
 ფინანსური მენეჯერი; 
 IT  სპეციალისტი; 
 ბიბლიოთეკარი; 
 მატერიალური 

რესურსების მართვის 
მენეჯერი 

 

ადამიანური 
რესურსი 
მატერიალური 
რესურსები 
ფინანსური 
რესურსი 
(5000  ლარი) 

შესრულებულია 

1.5.3. ოფიციალური ვებ-
გვერდის მუდმივად განახლება 

 
მუდმივად 

 ყოველწლიურად 
გამოკითხულთა 
არანაკლებ 85% 
ადასტურებს, რომ 
მათთვის კოლეჯის 

 დირექტორი; 
 IT  სპეციალისტი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი (650 
ლარი) 

შესრულებულია 



ოფიციალური 
ვებგვერდი 
ასრულებს 
საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო 
ფუნქციას. 

ამოცანა 1.6. მატერიალური და საბიბლიოთეკო რესურსების განვითარება  

1.6.1. კოლეჯის სასწავლო და 
დამხმარე 
ფართის გაზრდა. 

2021 წლის 
ივლისამდე 

 გაზრდილი სასწავლო 
ფართი 

 დირექტორი; 
 მატერიალური 

რესურსების მართვის 
მენეჯერი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 
მატერიალური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი  
(12000 ლარი) 

ვერ შესრულდა, 
გადავიდა 
მომდევნო წლის 
სამოქმედო 
გეგმაში 

 
 
1.6.2 მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის 
განვითარება თანამედროვე 
აღჭურვილობის, 
მასალებისა და ინვენტარის 
შეძენის გზით. 

2021 წლის 
ივლისამდე 

 განახლებული ბაზა 
 მოწყობილი 

სივრცე  
პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
პროგრამებისათვის 

 დირექტორი; 
 მატერიალური 

რესურსების მართვის 
მენეჯერი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი  
(500 ლარი) 

შესრულებულია 

1.6.3. საბიბლიოთეკო ფონდის 
გაახლება და გამდიდრება (მათ 
შორის უცხოენოვანი 
ლიტერატურით). 
 

2021 წლის 
ივლისამდე 

 ყოველწლიურად
გროვდება
ინფორმაცია დარგში 
უახლესი 
ლიტერატურის 
შესახებ და 
ხდება 
საბიბლიოთეკო 
ფონდის განახლება. 

 

 დირექტორი 
 ფინანსური მენეჯერი; 
 ბიბლიოთეკარი; 
 მატერიალური 

რესურსების მართვის 
მენეჯერი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 

ფინანსური 
რესურსი  
(350 ლარი) 

 

შესრულებულია 

1.6.4. უსაფრთხოების 
სისტემების განვითარება 

მუდმივად 

 დადგენილი 
უსაფრთხოების 
კითხვარი, 
უსაფრთხოების 
ანალიზი 

 დირექტორი 
 ფინანსური მენეჯერი; 
 მატერიალური 

რესურსების მართვის 
მენეჯერი; 

 დაცვის თანამშრომელი 
 

ადამიანური 
რესურსი 
მატერიალური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი  
(12 000 ლარი) 

შესრულებულია 

1.6.5. ადაპტირებული გარემოს 
ხარისხის გაუმჯობესება 
სპეციალური საჭიროებების 

საჭიროებისამებრ 
 გაუმჯობესებული 

ინფრასტრუქტურა, 
აუდიო წიგნები 

 დირექტორი 
 ფინანსური მენეჯერი; 
 მატერიალური 

ადამიანური 
რესურსი 
მატერიალური 

ცვლილებები არ 
განხორციელებუ
ლა 



მქონე პირებისთვის. მხედველობადაქვეი
თებული 
პირებისათვის 

რესურსების მართვის 
მენეჯერი; 

 

რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი 
 (500 ლარი) 

2. სტრატეგიული მიზანი - საგანმანათლებლო საქმიანობის განვითარება  

ამოცანა 2.1. საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება მუდმივად ცვალებად გარემოსთან  შესაბამისობით  

2.1.1. კოლეჯი მიმართულია 
პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
/საგანმანათლებლო 
პროგრამების განახლებასა 
და განვითარებაზე და 
უზრუნველყოფს მათ 
შესაბამისობას თანამედროვე 
შრომის ბაზრის 
მოთხოვნებთან 

მუდმივად 

პროგრამების 
ყოველწლიური 
განახლება- 
მოდერნიზება 
დაეფუძნება შრომის 
ბაზრისა და 
დამსაქმებელთა 
მოთხოვნების ანალიზს. 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 
 საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 
რესურსების  მართვის 
მენეჯერი; 

 ფინანსური მენეჯერი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი 
(500 ლარი) 

შესრულებულია 

2.1.2. პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების/საგანმანათლებლო 
პროგრამების ახალი პროგრამების 
შემუშავება/დანერგვა 

2021 წლის ივნისი 

ახალი პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

განხორციელების უფლება 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 
 საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 
რესურსების  მართვის 
მენეჯერი; 

 ფინანსური მენეჯერი; 
 პროფესიული 

განათლების 
მასწავლებლები, 
პარტნიორი 
ორგანიზაციები 

ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი  
(1200 ლარი) 

გადავიდა 
შემდეგი წლის 
სამოქმედო 
გეგმაში 

2.1.3.პროფესიული მომზადება-
გადამზადების მოკლევადიანი 
პროგრამების 
დანერგვა/განხორციელება 

2020 წლის 
ოქტომბერი-2021 

წლის მარტი 

შემუშავებული  და 

განხორციელების უფლება 

მოპოვებული 

პროფესიული მომზადება-

გადამზადების 

მოკლევადიანი 

პროგრამები 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 
 საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 
რესურსების  მართვის 
მენეჯერი; 

 ფინანსური მენეჯერი; 

ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი  
(2000 ლარი) 

გადავიდა 
შემდეგი წლის 
სამოქმედო 
გეგმაში 



 პროფესიული 
განათლების 
მასწავლებლები, 
პარტნიორი 
ორგანიზაციები 

2.1.4.ვაუჩერული დაფინანსების 
სქემაში ჩართვა/მონაწილეობა 

2020 წლის 
ივლისიდან 

 

ვაუჩერული 

დაფინანსებით 

პროფესიული 

სტუდენტების მიღება 

 დირექტორი; 
 სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 
 საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 
რესურსების  მართვის 
მენეჯერი; 

 ფინანსური მენეჯერი; 

ადამიანური 
რესურსი 

 

შესრულებულია 

ამოცანა 2.2. სწავლა/სწავლების ხარისხის ამაღლება 
 

2.2.1. გამოცდილების 
გაზიარებისა და 
თანამშრომლობის 
ხელშემწყობი მექანიზმების 
შექმნა, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ სწავლა- 
სწავლების ხარისხის ამაღლებას. 

მუდმივად 

 2020 წლისათვის 
შემუშავებულია და 
პრაქტიკაში ინერგება 
გამოცდილების 
გაზიარებისა და 
თანამშრომლობის 
ხელშემწყობი 
მექანიზმები. 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი  
(1200 ლარი) 

შესრულებულია 

2.2.2. პრაქტიკის ბაზების 
გაფართოება და ეფექტიანი 
გამოყენება 

მუდმივად 

 პრაქტიკის 
ბაზების 
რაოდენობა 
ყოველწლიურად 
იზრდება 
არანაკლებ 3%-ით 

 პრაქტიკის ბაზების 
გამოყენების 
მაჩვენებელი 
შეადგენს არანაკლებ 
70% 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი  
(20 000 ლარი) 

შესრულებულია 

2.2.3. მოწვეული პერსონალის 
გადამზადება სწავლის 
შედეგების შეფასების 
თანამედროვე მიდგომების 
შესახებ 

2020 წლის 
ნოემბერი-

დეკემბერი-2021 
წლის 

თებერვალი-მაისი 

 ყოველწლიურად 
მინიმუმ 2 ტრენინგი 
 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 
მატერიალური 
რესურსები 
ფინანსური 
რესურსი  
(1200 ლარი) 

შესრულებულია 

2.2.4. შეფასების 
ინსტრუმენტების 

2020 წლის 
სექტემბერი-

 ვერიფიკაციის 
შედეგები 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

ადამიანური 
რესურსი 

შესრულებულია 



ვალიდაცია/ვერიფიკაცი/განვით
არება 

ნოემბერი, 2021 
წლის 

თებერვალი-მაისი 
ასევე 

საჭიროებისამებრ 

 რეკომენდაციები მენეჯერი; 
 პროგრამის 

ხელმძღვანელები 
 

მატერიალური 
რესურსები 
ფინანსური 
რესურსი  
(2000 ლარი) 

2.2.5. მტკიცებულებების 
აღრიცხვა და დაცვა 

მუდმივად 
აღრიცხვის 
ჟურნალი(ელექტრონული) 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 
მენეჯერი; 
 სასწავლო პროცესის 
მართვის მენეჯერი. 

 

ადამიანური 
რესურსი  
(600 ლარი) 

 

შესრულებულია 

2.2.6. მოიწვევს ცნობილ 
ბიზნესმენებს/მეწარმეებს/დარგ
ის პროფესიონალებს 
აქტუალურ საკითხებზე საჯარო 
ლექციების წასაკითხად და 
დისკუსიისთვის. 
 

2021 წლის 
თებერვლიდან 

არანაკლებ 1 
საჯარო 
შეხვედრა 
ყოველწლიურ
ად 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 
მენეჯერი; 

 

ადამიანური 
რესურსი 
მატერიალური 
რესურსები 
 

ვერ შესრულდა 
პანდემიასთან 
დაკავშირებით 

3. სტრატეგიული მიზანი -სტუდენტთა სერვისების განვითარება 
 

ამოცანა 3.1. პროფესიული სტუდენტური სერვისები და კარიერული მხარდაჭერა 
 

3.1.1. კოლეჯი ეტაპობრივად 
განავითარებს სპორტულ 
კლუბებს და შემოქმედებით 
სექციებს (თეატრი, სიმღერისა 
და ცეკვის ანსამბლები) 
პროფესიული სტუდენტების 
მოთხოვნებისა და 
შესაძლებლობების შესაბამისად. 

2020 წლის 
ოქტომბერიდან 

 2020 წლიდან 
კოლეჯი 
ეტაპობრივად 
განავითარებს 
მინიმუმ ერთ 
კლუბს/სექციას 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 

მატერიალური 
რესურსები 
 

კოვიდთან 
დაკავშირებით 
დამატებითი 
აქტივობები ვერ 
განხორციელდა 

3.1.2. კოლეჯი პროფესიულ 
სტუდენტებს შეთავაზებს 
დასაქმებაზე ორიენტირებულ 
ტრენინგ-კურსებს 

2020 წლის 
ოქტომბერიდან 

 წელიწადში 
მინიმუმ 2 
ტრენინგი 
მონაწილეთა 
მინიმალური 
რაოდენობა = 
40 სტუდენტი 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 
 IT  სპეციალისტი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 

მატერიალური 
რესურსები 

ფინანსური 

რესურსი (700 

ლარი) 

შესრულებულია 

3.1.3. კოლეჯი მოიწვევს 
წარმატებულ ადამიანებს 
პროფესიული 
სტუდენტებისათვის 

2020 წლის 
თებერვლიდან 

 არანაკლებ 2 
შეხვედრა 
ყოველწლიურად. 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 სასწავლო პროცესის 

ადამიანური 
რესურსი 

მატერიალური 
რესურსები 

შესრულებულია 



გამოცდილების 
გაზიარების მიზნით. 

მართვის მენეჯერი; 
 პროგრამის 

ხელმძღვანელები 

 

3.1.4. კოლეჯი შექმნის 
მუდმივად განახლებად 
დამსაქმებლების ბაზას 
დასაქმების 
შესაძლებლობებთან/ვაკანსიებ
თან დაკავშირებით; 

2020 წლის 
ოქტომბერიდან 

 შექმნილი ბაზა 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 
მატერიალური 
რესურსები 
 

ნაწილობრივ 
შესრულებულია 

3.1.5.კოლეჯი შექმნის 
კურსდამთავრებულთა ბაზას 
და მონიტორინგს გაუწევს 
კურსდამთავრებულთა 
დასაქმებას 

2020 წლის 
ოქტომბერიდან 

 2021 წლის 
ივლისში  
შექმნილი
ა 
კურსდამ
თავრებუ
ლთა  
ელექტრო
ნული 
საძიებო  
პორტალი 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 
მატერიალური 
რესურსები 
ფინანსური 

რესურსი  

შესრულებულია 

4. სტრატეგიული მიზანი - საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ინტერნაციონალიზაცია 
 

ამოცანა 4.1. საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ურთიერთსასარგებლო კავშირების განვითარება  

4.1.1. კოლეჯი გააფართოებს 
პარტნიორ ორგანიზაციების 
სპექტრს(მემორანდუმებისა თუ 
ხეშეკრულებების ფარგლებში) 
 

მუდმივად 

 გაფორმდებუ
ლი მინიმუმ 2 
ახალი 
მემორანდუმი
/ხელშეკრულ
ება 

 დირექტორი; 
 თანამშრომლები 

 
 

ადამიანური 
რესურსი 

 

არ 
შესრულებულა 

4.1.2. კოლეჯის თანამშრომლობა 
კერძო კოლეჯების 
ასოციაციასთან 

მუდმივად 

 კოლეჯი 
მონაწილეო
ბს 
ასოციაციის 
ღონისძიებე
ბში 

 დირექტორი; 
 თანამშრომლები 
 

ადამიანური 
რესურსები 
 

შესრულებულია 

ამოცანა 4.2. ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერება   

4.2.1. კოლეჯი გააქტიურებს 
თანამშრომლობას უცხოეთის 
პროფესიულ სასწავლო 
დაწესებულებებთან და 

2021 წლის ივლისი 
 მინიმუმ 1 

უცხოელი 
პარტნიორი 

 დირექტორი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი  

ამ ეტაპზე არ 
არის 
აქტუალური 
კოლეჯისთვის 



გააფორმებს ახალ 
ხელშეკრულებებს. 

4.2.2. გამოცდილების მიღებისა 
და გაზიარების მიზნით,  
განხორციელდება 
ადმინისტრაციაში 
დასაქმებულ პირთა მივლინება 
პარტნიორ უცხოურ კოლეჯებში 

2021 წლის ივლისი 

 მინიმუმ 1 
ვიზიტი    
პარტნიორ 

             უცხოურ 
კოლეჯებში 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 

 
ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი  

ამ ეტაპზე არ 
არის 
აქტუალური 
კოლეჯისთვის 

 


