დამტკიცებულია : შპს მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი
კოლეჯი იმედის დირექტორის
დირექტორი:

2018 წლის 02 მარტის № 14 ბრძანებით.
------------------------

o. იორამაშვილი

სტრატეგიული გეგმა 2018-2023
სტრატეგიული მიზანი 1. მატერიალური რესურსების განვითარება სწავლის, სწავლებისა და პროფესიული სტუდენტების მოთხოვნის შესაბამისად
წლები

ამოცანა
2018

დაწესებულების თანამედროვე მატერიალურტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფა

პროფესიულ სტუდენტზე მორგებული
ინფრასტრუქტურის შექმნა( ინტერნეტ-ქსელის
დაწესებულების მთელ ტერიტორიაზე
ხელმისაწვდომობა)

X

X

2019

X

`X

2020

X

X

2021

X

X

2022

X

X

შესრულების ინდიკატორი

პასუხისმგებელი
პირი

მატერიალურ-ტექნიკური
აღჭურვილობის შესყიდვების
დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია, ზედნადებები,
მიღება-ჩაბარების აქტები,
ინვოისები

დირექტორი,
ფინანსური მენეჯერი,
მატერიალური
რესურსების სამსახური

2023

X

X

სასწავლო რესურსების შევსება/განახლება
საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად

X

X

X

X

X

X

ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი

X

X

X

X

X

X

შესყიდვების
დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია, ზედნადებები,
მიღება-ჩაბარების აქტები,
ინვოისები, ხელშეკრულება
ინტერნეტ პროვაიდერთან

დირექტორი,
ფინანსური მენეჯერი,
მატერიალური
რესურსების სამსახური

შესყიდვების
დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია, ზედნადებები,
მიღება-ჩაბარების აქტები,
ინვოისები, ხელშეკრულება
ინტერნეტ პროვაიდერთან

დირექტორი,
ფინანსური მენეჯერი,
სასწავლო პროცესის
მენეჯერი,
ბიბლიოთეკა,
მატერიალური
რესურსების სამსახური

ფინანსური მდგომარეობისა და
რისკების ანალიზის ამსახველი
დოკუმენტაცია

დირექტორი,
ადმინისტრაცია

დანერგილი დოკუმენტ
ბრუნვის ელექტრონული
სისტემა, შესყიდვის
დოკუმენტაცია

X

დაწესებულებაში დოკუმენტბრუნვის
ელექტრონული სისტემის დანერგვა

X

საკუთარი შენობის აშენება/მოწყობა

X

დირექტორი,
ადმინისტრაცია

დირექტორი

სტრატეგიული მიზანი 2. ადამიანური რესურსების (ადმინისტრაციული და პროფესიული განათლების მასწავლებელი ) ორგანიზებული და
ეფექტური განვითარება
წლები
ამოცანა
2018

დაწესებულების კვალიფიციური პერსონალით
უზრუნველყოფა საგანამანთლებლო
პროგრამების შესაბამისად

ადმინისტრაციული პერსონალის
კომპეტენციის ამაღლება დაწესებულების
მართვით პროცესებში ჩართულობასთან
დაკავშირებით
პროგრამის განმახორციელებელი
პირების/პროფესიული განათლების
მასწავლებლების კონფერენციებში,
ტრენინგებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა

ადმინისტრაციული და პროფესიული
განათლების მასწავლებლების გამოკითხვა
(ონლაინ კითხვარების დანერგვა)

X

X

X

X

2019

X

X

X

X

2020

X

X

X

X

2021

X

X

X

X

2022

X

X

X

X

შესრულების ინდიკატორი

პასუხისმგებელი
პირი

გასაუბრება, გაფორმებული
შრომითი/მომსახურების
ხელშეკრულებები,
კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია

დირექტორი, ხარისხის
მართვის მენეჯერი,
სასწავლო პროცესის
მენეჯერი

2023

X

X

დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია - ელექტრონული
მიმოწერა, შეხვედრის მასალები

X

კონფერენციის/ტრენინგების
ჩატარების ამსახველი
დოკუმენტაცია, სერტიფიკატები

X

ადმინისტრაციის და
პროფესიული განათლების
მასწავლებლების შევსებული
კითხვარები, ანალიზის
დოკუმენტი, ყოველწლიური
ანგარიშის დოკუმენტი

დირექტორი, ხარისხის
მართვის მენეჯერი,
სასწავლო პროცესის
მენეჯერი
დირექტორი, ხარისხის
მართვის მენეჯერი,
სასწავლო პროცესის
მენეჯერი

დირექტორი, ხარისხის
მართვის მენეჯერი,
ადმინისტრაცია

სტრატეგიული მიზანი 3. პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლა/სწავლება
წლები
შესრულების ინდიკატორი

პასუხისმგებელი
პირი

X

ღონისძიებების
დაგეგმვა/განხორციელება,
განხორციელებული
ღონისძიებების აუდიო, ვიდეო
მასალა/დოკუმენტაცია

დირექტორი,
ადმინისტრაცია

X

საკონტაქტო საათზე დასწრების
ფურცელი/დასწრების ოქმი,
დირექტორის ბრძანება
მონიტორინგის თუ ჯგუფის
შექმნის შესახებ,საკონტაქტო
საათზე დასწრების ანალიზის
დოკუმენტი

დირექტორი, ხარისხის
მართვის მენეჯერი,
მონიტორინგის
ჯგუფის წევრები

ამოცანა
2018

პროფესიულ სტუდენტთა შემოქმედებითი
საქმიანობის ხელშეწყობა (კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებები,
კონფერენციები)

სწავლა/სწავლების ხარისხის ამაღლების
მიზნით სასწავლო პროცესის მონიტორინგის
ორგანიზება

X

X

პროფესიული სტუდენტების საკონსულტაციო
ცენტრის შექმნა, დასაქმების ხელშეწყობა

პროფესიულ სტუდენტთა და
კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა

2019

X

X

X

X

X

2020

X

X

X

X

2021

X

X

X

X

2022

X

X

X

X

2023

X

X

საკონსულტაციო ცენტრის მიერ
განხორციელებული მუშაობის
მასალა/დოკუმენტაცია,
დასაქმებასთან დაკავშირებით
ჩატარებული ღონისძიებების
დოკუმენტაცია, დასაქმებულ
სტუდენტთა მაჩვენებელი

შევსებული კითხვარები,
კვლევის შედეგების ანალიზი,
ანალიზის დოკუმენტი,
ანგარიში

დირექტორი,
ადმინისტრაცია

დირექტორი, ხარისხის
მართვის მენეჯერი,
სასწავლო პროცესის
მენეჯერი

სტრატეგიული მიზანი 4.

სწავლა/სწავლების პროცესის განვითარება ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად
წლები

ამოცანა

შესრულების ინდიკატორი
2018

შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
დანერგვა

თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა
სასწავლო პროცესში

კოლეჯის პიარი (დედაქალაქი, რეგიონები)

X

X

2019

X

X

X

2020

X

X

X

2021

X

X

X

2022

X

X

X

2023

X

დანერგილი პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამები,
სასწავლო რესურსები,
ტექნიკური აღჭურვილობა

X

დანერგილი თანამედროვე
მეთოდები შემუშავებული,
მოძიებული ვიდეო მასალა,
პრეზენტაციები და სხვ.

X

განხორციელებული
აქტივობების ამსახველი
მასალა/დოკუმენტაცია,
სარეკლამო ბუკლეტები

პასუხისმგებელი
პირი
დირექტორი, ხარისხის
მართვის მენეჯერი,
ბიბლიოთეკა,
პროგრამის/პროგრამებ
ის კოორდინატორები
დირექტორი, ხარისხის
მართვის მენეჯერი,
ბიბლიოთეკა,
პროგრამის/პროგრამებ
ის კოორდინატორები
დირექტორი,
ადმინისტრაცია

