
 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

 

 

 

არსებული/მოდიფიცირებული მიზნებიდან გამომდინარე განახლდა სასწავლებლის სამოქმედო გეგმა, რომელიც შეიცავს შემდეგ 

ინფორმაციას: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტრატეგიული მიზნების შესრულებისათვის აუცილებელი ღონისძიებები და მათი განხორციელების თანმიმდევრობა; 

სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირები, მათი ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები; 

სასწავლებლის თითოეული სტრატეგიული მიმართულების რეალიზებისათვის აუცილებელი ადამიანური, 

მატერიალური და ფინანსური რესურსები; 

სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელების ვადები; 

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგისა და შეფასების წესი, სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების განხორციელების 

ინდიკატორები. სტრატეგიული გეგმის სამოქმედო ნაწილის ქმედითი ხასიათის უზრუნველყოფის მიზნით აუცილებელია 

შესასრულებელი სამუშაოებისა და ღონისძიებების დეტალურად განსაზღვრა თითოეული სტრატეგიული მიზნის 

ამოცანების მიხედვით. 



 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

სტრატეგიული მიმართულება I - საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობა 

სტრატეგიული მიზანი 1.1 არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება 

 

აქტივობა წლები პასუხისმგებელი 

პირი/სტრუქტურული ერთეული 

ბიუჯეტი რესურსები ინდიკატორი 
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ქვემიზანი 1.1.1 - საგანმანათლებლო პროგრამების რეაკრედიტაციისთვის მომზადება და განახლებულ აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

შესაბამისობაში მოყვანა; 



 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

საგანმანათლებ

ლო 

პროგრამების 

მოდიფიცირება -

ბიზნესი, 

ტურიზმი, 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები

. 

 

      

1) პროგრამის მოდიფიცირებისა და 

განვითარებისთვის შექმნილი სამუშაო 

ჯგუფ(ებ)ი; 

 

2)ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. 

 1) საუკეთესო 

ადგილობრივი და 

უცხოური პრაქტიკა; 

 

2) აკრედიტაციის 

განახლებული 

სტანდარტები; 

 

3)აკადემიური 

პერსონალის ცოდნა 

და გამოცდილება; 

 

4)სასწავლებლის 

რესურსები, როგორც 

ინტელექტუალური, 

ასევე მატერიალური; 

 

5) პოტენციური 

დამსაქმებლები; 

6) 

კურსდამთავრებულე

ბი. 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების შეფასების 

კითხვარის ანალიზი; 

 

საგანმმანათლებლო 

პროგრამებში 

განხორციელებული 

ცვლილებები. 

ქვემიზანი  1.1.2 - საგანმანათლებლო პროგრამების გარე შეფასება უცხოელი/ქართველი ექსპერტების მიერ; 



 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

საგანმანათლებ

ლო 

პროგრამების და 

სასწავლებლის 

შემდგომი 

განვითარებისთ

ვის უცხოელი 

ექსპერტების 

მოწვევა/ჩართვა.       

1) რექტორი; 

2) საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური; 

3) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

4) საფინანსო სამსახური. 

2018 წელი – 3,000 

ლარი; 

2019 წელი – 3,000 

ლარი. 

1) სასწავლებლის 

კავშირები 

საერთაშორისო 

დონეზე, როგორც 

ინდივიდუალურ 

ექსპერტებთან, ასევე 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

საკითხში მოწინავე 

ორგანიზაციებთან; 

2) საერთაშორისო 

ექსპერტები; 

 

5) საგანმანათლებ

ლო პროგრამა/ 

პროგრამები; 

6) ბიუჯეტი 

უცხოელი ექსპერტების 

მიერ შემუშავებული 

დოკუმენტი არსებული 

მდგომარეობის 

შეფასებისა და 

რეკომენდაციიების 

შესახებ. 

საგანმანათლებ

ლო 

პროგრამების 

განვითარების 

მიზნით 

ადგილობრივი 

ექსპერტების 

ჩართვა/კოლეგი

ური შეფასების 

ორგანიზება. 

      

1) საგანამანათლებლო პროგრამების 

ხელმძღვანელები და 

განმახორციელებლები; 

 

2)ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

უფროსი; 

3) საფინანსო სამსახური. 

2018 წელი - 3,000 

ლარი; 

2019 წელი - 3,000 

ლარი. 

 

1) სასწავლებლის 

კავშირები 

ადგილობრივ 

დონეზე, 

როგორც 

ინდივიდუალუ

რ 

ექსპერტებთან, 

ასევე ხარისხის 

უზრუნველყოფ

ის საკითხში 

მოწინავე 

ორგანიზაციებ

თან; 

2) ბიუჯეტი. 

ქართველი ექსპერტების 

მიერ შემუშავებული 

დოკუმენტი არსებული 

მდგომარეობის 

შეფასებისა და 

რეკომენდაციიების 

შესახებ. 

ქვემიზანი 1.1.3 -  საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების მეშვეობით; 



 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

უმაღლესი 

საგანმანათლებ

ლო 

დაწესებულებებ

ის 

ავტორიზაციის 

სტანდარტებისა 

და 

თვითშეფასების 

ფორმის 

პერიოდული 

შეფასება. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. 

 

 

 1)აკადემიური 

პესონალი; 

 

2)მოწვეული 

პერსონალი. 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

ავტორიზაციის 

სტანდარტებსა და 

თვითშეფასების ფორმაზე 

მომუშავე სამუშაო 

ჯგუფ(ებ)ი. 

ქვემიზანი 1.1.4 - პრაქტიკის კომპონენტის გაძლიერება; 

პოტენციურ 

დამსაქმებლებთ

ან 

მემორანდუმები

ს რიცხვის 

გაზრდა. 

      1) რექტორი; 

 

2) საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური; 

 

3) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. 

 1) შესაბამისი 

ადამიანური 

(ადმინისტრაციული) 

რესურსი; 

2) პოტეცნიური 

დამსაქმებლები 

გაფორმებული 

მემორანდუმების 

რაოდენობა. 

პრაქტიკის 

ობიექტებისა და  

პრაქტიკული 

კურსების 

დამატება. 

      1) რექტორი; 

 

2) საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური. 

 1) პოტეცნიური 

დამსაქმებლები; 

2) შესაბამისი 

ადამიანური 

რესურსი. 

დამატებული პრაქტიკის 

ობიექტებისა და 

პრაქტიკული კურსების 

რაოდენობა. 

ქვემიზანი 1.1.5 – კურიკულუმის პერიოდული განახლება შრომის ბაზრის მოთხოვებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით; 

 



 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

არსებული კური

კულუმის  განვი

თარების მიზნთ 

სამუშაო ჯგუფებ

ის შექმნა. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

2) კანცელარია. 

 1) შესაბამისი 

ადამიანური 

რესურსი. 

შექმნილი სამუშაო 

ჯგუფი. 

კურიკულუმის 

პერიოდული 

განახლება 

სამუშაო ჯგუფის 

მიერ. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

2) აკადემიური პერსონალი; 

3) სამუშაო ჯგუფი. 

 1) შესაბამისი 

ადამიანური 

რესურსი. 

განახლებული 

კურიკულუმი. 

ქვემიზანი 1.1.6 - სწავლების უახლესი მეთოდების დანერგვა/განვითარება;  
 
საგანმანათლებ

ლო 

სილაბუსების 

რევიზია და 

მათში 

საჭიროების 

შემთხვევაში 

სწავლების 

მეთდების 

განახლება. 

      1) უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების ხელმძღვანელები და 

განმახორციელებლები. 

 1) წარმატებული 

გარე გამოცდილების 

გაზიარება; 

 

2)არსებული 

გამოცდილება; 

 

3) სასწავლებლის 

რესურსი, როგორც 

ინტელექტუალური, 

ასევე პერსონალის 

ცოდნა და 

შესაძლებლობები; 

საგანმანათლებლო 

სილაბუსების შეფასების 

კითხვარის ანალიზი; 

 
თანამედროვე, 

კონკურენტუნარიანი 

სილაბუსების 

რაოდენობა. 

ქვემიზანი 1.1.7 - პოტენციურ დამსაქმებელთა და სხვა გარე დაინტერესებული პირების აქტიური ჩართვა პროგრამის განვითარებაში; 



 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

დამსაქმებელთა 

და სხვა 

დაინტერესებუ

ლ პირთა 

მოზიდვა 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

განვითარებაში. 

      1) უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების ხელმძღვანელები და 

განმახორციელებლები. 

 

 1) წარმატებული 

გარე გამოცდილების 

გაზიარება; 

 

2)არსებული 

გამოცდილება; 

 

3) სასწავლებლის 

რესურსი, როგორც 

ინტელექტუალური, 

ასევე პერსონალის 

ცოდნა და 

შესაძლებლობები. 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

განვითარებში ჩართული 

დამსაქმებლები (სხვა 

დაინტერესებული 

პირები). 

ქვემიზანი 1.1.8 - უცხოელი სპეციალისტების ჩართვა საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაში; 

უცხოელი 

სპეციალისტები/

ლექტორების 

ჩართვა 

სანამანათლებლ

ო პროგრამებში. 

      1) რექტორი; 

 

2) სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახურის უფროსი. 

3) საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური; 

4) საფინანსო სამსახური. 

2018 წელი - 2,000 

ლარი; 

2019 წელი - 1,000 

ლარი. 

 

1) სასწავლებლის 

კავშირები 

საერთაშორისო 

დონეზე, 

როგორც 

ინდივიდუალუ

რ 

ექსპერტებთან, 

ასევე ხარისხის 

უზრუნველყოფ

ის საკითხში 

მოწინავე 

ორგანიზაციებ

თან; 

2) ბიუჯეტი. 

უცხოელი 

სპეციალისტების/ლექტო

რების მიერ ჩატარებული 

ლექციები/სემინარები. 

ქვემიზანი 1.3.3 - სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალის განვითარება; 

 

სამეცნიერო 

კვლევითი 

ცენტრის შექმნა. 

 

      1) რექტორი; 

2) კანცელარია. 

 

 1) აკადემიური 

პესონალი. 

 

სამეცნიერო კვლევითი 

ცენტრი. 
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აკადემიური 

პერსონალის 

სამეცნიერო 

აქტივობების 

წახალისება. 

      1) რექტორი; 

2) ადამიანური რესურსების მართვის 

სამსახური; 

3) კანცელარია; 

4) საფინანსო სამსახური. 

 

2018 წელი - 2,000 

ლარი; 

2019 წელი - 2,000 

ლარი; 

2020 წელი -  2,000 

ლარი. 

1) აკადემიური 

პესონალი; 

2) ბიუჯეტი. 

 

წახალისების 

დანერგილი/განახლებუ

ლი მექანიზმები და მათი 

გამოყენების სტატისტიკა. 

ARC - 

გამოყენებითი 

კვლევების 

კომპანიასთან, 

კვლევითი 

საქმიანობის 

განვითარებისა 

და ხელშეწყობის 

მიზნით, 

ურთიერთთანამ

შრომლობის 

მემორანდუმის 

გაფორმება. 

      1) რექტორი; 

2) კანცელარია. 

 

1) ადამიანური 

რესურსი; 

2) საუკეთესო 

ადგილობრივი და 

საერთაშორისო 

პრაქტიკა. 

გამოყენებითი კვლევების 

კომპანიასთან 

გაფორმებული 

მემორანდუმი. 

ქვემიზანი 1.3.4 - სტუდენტების კვლევითი პროექტების განვითარება; 
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სასწავლო-

სამეცნიერო 

ადგილობრივი 

ტრენინგ-

სემინარების 

ჩატარება 

სტუდენტებისა

თვის. 

      1) სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი; 

2) საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური; 

3) საფინანსო სამსახური. 

2018 წელი - 5,000 

ლარი; 

2019 წელი - 7,000 

ლარი; 

2020 წელი - 8,000 

ლარი. 

1) ინფორმაცია 

მიმდინარე და 

დაგეგმილ 

ღონისძიებაზე; 

 

2) აკადემიური 

პერსონალი; 

 

3) სტუდენტები; 

 

4) შესაბამისი 

მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზა; 

 

5) ბიუჯეტი. 

ჩატარებული 

ადგილობრივი 

სტუდენტური ტრენინგ-

სემინარების რაოდენობა. 

სტუდენტური 

კვლევითი 

პროექტების 

განხორციელება, 

დაფინანსება. 

      1) სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი; 

2) საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური; 

3) საფინანსო სამსახური. 2018 წელი - 2,000 

ლარი; 

2019 წელი - 3,000 

ლარი; 

2020 წელი -  4,000 

ლარი. 

1) ინფორმაცია 

სტუდენტური 

კვლევითი 

პროექტების 

შესახებ; 

 

2) აკადემიური 

პერსონალი; 

 

3) სტუდენტები; 

 

4) ბიუჯეტი. 

განხორციელებული 

კვლევითი პროექტები. 

ქვემიზანი 1.3.8 - კვლევითი საქმიანობის მნიშვნელობის პოპულარიზაცია სტუდენტებში; 

 

საინფორმაციო 

შეხვედრების/სე

მინარების 

ორგანიზება 

სტუდენტებისთ

ვის. 

      1. საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სამსახური; 

2. სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი; 

3. სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური.  

1) 

ადმინისტრაციული 

პერსონალი; 

2) ბიუჯეტი; 

3) სტუდენტები. 

ჩატარებული 

ღონისძიებები. 
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ქვემიზანი 1.4.1 - აკადემიური პერსონალის ხელშეწყობა მაღალი რეიტინგის სამეცნიერო პუბლიკაციების გამოქვეყნებაში; 
 
აკადემიური 

პერსონალის 

სამეცნიერო 

მუშაობის 

წახალისების 

ეფექტური 

მექანიზმების 

შემუშავება/განხ

ორციელება. 

      1. რექტორი; 

2. სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი; 

3. ხარისხი; 

4. საზოგადოებასთან 

ურთიერთობების სამსახური; 

5. საფინანსო სამსახური. 

2018 წელი -  2,000 

ლარი 

2019 წელი - 4,000 

ლარი 

2020 წელი - 4,000 

ლარი 

1) ბიუჯეტი; 

2) აკადემიური 

პერსონალი. 

შემუშავებული 

მექანიზმები; 

 

გამოქვეყნებული 

შრომები. 

ქვემიზანი 1.4.2 -პლაგიატთან ბრძოლის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება, საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით; 

 

პლაგიატის 

პრევენციის და 

დეტექციის 

ეფექტური 

მექანიზმების 

შემუშავება/დანე

რგვა. 

      1. ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

2. სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.  

 1) საუკეთესო 

ადგილობრივი და 

საერთაშორისო 

პრაქტიკა. 

შემუშავებული/დანერგი

ლი მექანიზმები. 
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კეთილსინდისიე

რების 

პრინციპების 

პოპულარიზაცია

/ცნობადობის 

ამაღლება 

სტუდენტბში. 

      1. სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური; 

2. ფაკულტეტი; 

3. სტუდენტური 

თვითმმართველობა; 

4. ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

5. სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი; 

6. აკადემიური/მოწვეული 

პერსონალი; 

7. ადმინისტრაციული პერსონალი. 

 1) ადამიანური 

რესურსი; 

2) სტუდენტები; 

3) 

ბეჭდვითი/ელექტრო

ნული მასალები. 

ჩატარებული 

საინფორმაციო/ცნობადო

ბის ამაღლების 

ღონისძიებები. 

ქვემიზანი 1.5.1 - სასწავლებლის უწყვეტი განათლების ცენტრის განვითარება, სასწავლებლის პერსონალისა და სტუდენტებისთვის 

პერმანენტული ტრენინგ კურსების შეთავაზება; 
 

უწყვეტი 

განათლების 

ხელშეწყობის 

მიზნით 

ცენტრის შექმნა. 

      1) რექტორი; 

2) კანცელარია. 

 

 1) მატერიალურ-

ტექნიკური რესურსი; 

 

2) თანამშრომლობა 

სხვადასხვა 

ადგილობრივ და 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციასთან. 

უწყვეტი განათლების 

ცენტრი. 

სტუდენტებისა 

და 

პერსონალისთვი

ს ტრენინგ-

კურსების 

შემუშავება. 

      1) უწყვეტი განათლების ცენტრი; 

2) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

3) კარიერული განვითარების 

სამსახური; 

4) სტუდენტური 

თვითმმართველობა. 

 1. ადმინისტრაციუ

ლი პერსონალი; 

2. აკადემიური 

პერსონალი; 

3. სტუდენტები. 

შემუშავებული ტრენინგ 

კურსები. 

სტუდენტებისა 

და 

პერსონალისთვი

ს ტრენინგ-

კურსების 

განხორციელება. 

      1) უწყვეტი განათლების ცენტრი; 

2) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

3) კარიერული განვითარების 

სამსახური; 

4) სტუდენტური 

თვითმმართველობა; 

5) საფინანსო სამსახური. 

2019 წელი - 2,000 

ლარი; 

2020 წელი - 2,000 

ლარი. 

1) ბიუჯეტი; 

2) 

ადმინისტრაციული 

პერსონალი; 

3) აკადემიური 

პერსონალი; 

4) სტუდენტები. 

განხორციელებული 

ტრენინგ-კურსები. 
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ქვემიზანი 2.1.1 -  საბიბლიოთეკო სივრცის განახლება; 

საბიბლიოთეკო 

ფონდის 

გამდიდრება 

(ბეჭდვითი და 

ელექტრონული)

; 

      1) რექტორი; 

2) საფინანსო სამსახური; 

3) ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი; 

4) პროგრამების ხელმძღვანელები; 

5) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. 

 

 

 

 

2018 წელი - 2,000 

ლარი; 

2019 წელი - 6,000 

ლარი; 

2020 წელი - 6,000 

ლარი. 

1) მატერიალური 

რესურსი, 

აკადემიური წიგნები 

და ჟურნალები; 

ონლაინ წყაროები; 

 

2) სამეურნეო-

ტექნიკური 

რესურსები, კერძოდ, 

შესაბამისი 

ინფორმაციული 

მხარდაჭერა; 

 

3) ბიუჯეტი. 

განახლებული, 

საბიბლიოთეკო 

რესურსები 

უზრუნველყოფილი 

შესაბამისი მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზით; 

 

სტუდენტთა 

კმაყოფილების კვლევა 

საბიბლიოთეკო 

რესურსებთან 

მიმართებით; 

 

პერსონალის 

კმაყოფილების კვლევა 

საბიბლიოთეკო 

რესურსებთან 

მიმართებით. 

საბიბლიოთეკო 

სივრცისთვის 

კომპიუტერული 

ტექნიკის 

შეძენა/განახლებ

ა. 

      1) რექტორი; 

2) საფინანსო სამსახური; 

3) საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სამსახური; 

4) ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი. 

2018 წელი - 15,000 

ლარი; 
2020 წელი - 15,000 

ლარი. 

1) ბიუჯეტი. 

 

შეძენილი/განახლებული 

ტექნიკა; 

 

სტუდენტთა და 

პერსონალის 

კმმაყოფილების კვლევა 

საბიბლიოთეკო 

რესურსებთან 

მიმართებით. 

ქვემიზანი 2.1.2 - საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენების პოპულარიზაცია და სტუდენტთა ცნობადობის 

ამაღლება; 
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სტუდენტთათვი

ს საინფორმაციო 

შეხვედრების 

ორგანიზება. 

      1) საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სამსახური; 

2) სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური. 

 1) ადამიანური 

რესურსი; 

2) სტუდენტები. 

ჩატარებული 

საინფორმაციო 

შეხვედრები. 

ქვემიზანი 2.1.3 - საგანმანათლებლო გარემოს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და თანამედროვე  ტექნიკური ინვენტარით აღჭურვა; 

სამუშაო 

სივრცის 

განახლება 

აკადემიური 

პერსონალისათვ

ის. 

      1) რექტორი; 

2) საფინანსო სამსახური; 

3) სამეურნეო-ტექნიკური 

რესურსების სამსახური. 

 

2019 წელი - 5,000 

ლარი. 
 

1) ბიუჯეტი; 

2) ინვენტარი; 

3)კომპიუტერული 

ტექნიკა. 

შექმნილი სივრცე 

აკადემიური 

პერსონალისთვის. 

სასწავლო და 

საოფისე 

ინვენტარის 

შეძენა-

განახლება. 

      1) სამეურნეო-ტექნიკური 

რესურსების სამსახური; 

2) საფინანსო სამსახური. 

2018 წელი - 4,000 

ლარი; 

2019 წელი - 5,000 

ლარი; 

2020 წელი - 6,000 

ლარი. 

1) სამეურნეო-

ტექნიკური რესურსი; 

 

2) ბიუჯეტი. 

განახლებული სასწავლო 

და საოფისე ინვენტარი. 

ქვემიზანი 2.1.5 - სარეკრეაციო სივრცის კეთილმოწყობა; 
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მოსასვენებელი 

სივრცის 

განახლება 

სტუდენტებისა

თვის 

      1) სამეურნეო-ტექნიკური 

რესურსების სამსახური; 

2) საფინანსო სამსახური. 

 
2018 წელი -  3,900 

ლარი. 

 

1) ბიუჯეტი; 

2) მატერიალური 

რესურსი. 

მოსასვენებელი სივრცის 

განახლებისთვის 

გამოყოფილი/გახარჯულ

ი თანხები; 

 

სტუდენტთა 

მოსასვენებელი სივრცე; 

 

შეძენილი ინვენტარი; 

 

ჩატარებული 

სამუშაოები. 
სარეკრეაციო 

ზონის 

განახლება გარე 

პერიმეტრზე. 

      1. საფინანსო სამსახური; 

2. სამეურნეო-ტექნიკური 

სამსახური. 

2019 წელი - 5,000 

ლარი. 

1) ბიუჯეტი; 

2) მატერიალური 

რესურსი. 

ეზოს განახლებისთვის 

გამოყოფილი/გახარჯულ

ი თანხები; 

 

შეძენილი ინვენტარი; 

 

ჩატარებული 

სამუშაოები. 

ქვემიზანი 2.1.6 – სასწავლო ელექტრონული ბაზის განვითარება/დახვეწა. 
 
სტუდენტთა 

ელექტრონული 

ბაზის 

სრულყოფა და 

განახლება. 

      1) სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; 

 

2) საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სამსახური. 

 
 

1) სასწავლებლში 

მოქმედი 

ელექტრონული ბაზა; 

 

2) შპს. “ini.ge ჯგუფი“. 

ელექტრონულ ბაზაში 

განხორციელებული 

ცვლილებები; 

 

სტუდენტთა და 

პერსონალის 

კმაყოფილების კვლევის 

შედეგები. 

2.1.7 -  სარეზერვო/საევაკუაციო კიბის მოწყობა. 
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საევაკუაციო 

(გარე) კიბის 

მოწყობა. 

      1) რექტორი; 

2) საფინანსო სამსახური; 

3) სამეურნეო-ტექნიკური 

სამსახური. 
2019 წელი - 7,000 

ლარი. 

1) ბიუჯეტი; 

2) გარე მომსახურება 

(პროექტირება, 

მშენებლობა). 

დამონტაჟებული 

საევაკუაციო კიბე. 

ქვემიზანი 2.2.1 - ადმინისტრაციული პერსონალის საქმიანობის პერიოდული შეფასების სისტემის დანერგვა და 

გამოყენება/განხორციელება; 
 
ადმინისტრაციუ

ლი პერსონალის 

ატესტაცია/ 

კვალიფიკაციის 

ამაღლების 

მიზნით, 

კურსების 

შეთავაზება. 

      1) ადამიანური რესურსების მართვის 

სამსახური; 

2) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

3) საფინანსო სამსახური. 

2018 წელი - 3,000 

ლარი; 
2019 წელი - 3,000 

ლარი. 

 

1) ფინანსური 

რესურსი; 

2)  ადამიანური 

რესურსი; 

3) ბიუჯეტი. 

 განხორციელებული 

ატესტაცია/ ატესტაციის 

შედეგები; 

 

დაგეგმილი და 

შეთავაზებული კურსები. 

ქვემიზანი 2.2.2 - აკადემიური პერსონალის საქმიანობის სისტემატური შეფასება და შედეგების ანალიზი; 
 

ლექციებზე 

ურთიერთდასწრ

ება; 

პერიოდული 

თვითშეფასება;  

გამოკითხვები. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის მართვის 

სამსახური; 

2) სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; 

3) პროგრამების ხელმძღვანელები. 

 1) შესაბამისი 

ადამიანური 

რესურსი. 

ჩატარებული კვლევები; 

შევსებული 

თვითსეფასების ფორმა,  

შევსებული 

ურთიერთდასწრების 

ფორმა და მათი 

ანალიზი/ანგარიში. 

ქვემიზანი 2.2.3 - პერსონალის წახალისების მექანიზმების განვითარება; 
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პერსონალის 

წახალისების 

მექანიზმების 

დახვეწა / 

განხორციელება.  

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

2) ადამიანური რესურსების მართვის 

სამსახური; 

3) საფინანსო სამსახური. 
2018 წელი - 6,000 

ლარი; 
2019 წელი - 5,000 

ლარი; 
2020 წელი - 6,000 

ლარი. 

1) შესაბამისი 

ადამიანური 

რესურსი; 

2)  ბიუჯეტი. 

 

წახალისების 

დანერგილი/განახლებუ

ლი მექანიზმები და მათი 

გამოყენების სტატისტიკა. 

ქვემიზანი 2.2.7 - ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის დაფინანსება კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის; 
 

აკადემიური 

პერსონალის 

სამეცნიერო 

საქმიანობის 

სრული 

დაფინანსება. 

      1) რექტორი; 

2) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

3) საფინანსო სამსახური. 

 

2019 წელი - 5,000 

ლარი; 
2020 წელი - 5,000 

ლარი. 

1) ბიუჯეტი; 

 

2) აკადემიური 

პერსონალი. 

1) გამოცემული 

სახელმძღვანელოები და   

სალექციო კურსების 

ბროშურები; 

 

2)საერთაშორისო 

კონფერენციებში 

მონაწილეთა 

მაჩვენებელი. 

ქვემიზანი 2.2.8 - პერსონალის კმაყოფილების ასამაღლებად მუდმივი ზრუნვა; 
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პერსონალის 

კმაყოფილების 

კვლევის 

ანალიზი და მის 

შედეგებზე 

დაყრდნობით 

სამოქმედო 

გეგმის 

შემუშავება. 

 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

2) ადამიანური რესურსების მართვის 

სამსახური. 

 1) ადამიანური 

რესურსი; 

2) შემუშავებული 

კვლევის 

მეთოდოლოგია. 

ჩატარებული კვლევა 

(რაოდენობრივი, 

თვისებრივი და მისი 

შედეგები და 

შემუშავებული 

სამოქმედო გეგმა). 

ქვემიზანი 2.3.1 - სასწავლებელში ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავება/განვითარება; 

 
პროფესორ-

მასწავლებლების  

საერთაშორისო 

კონფერენციებში 

/ 

სიმპოზიუმებში  

მონაწილების 

მხრდაჭერა 

(სრული/  

ნაწილობრივი 

დაფინანსება). 

 

      1) რექტორი; 

2) საფინანსო სამსახური; 

3) სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. 

 2018 წელი - 15,000 

ლარი; 
2019 წელი - 15,000 

ლარი; 
2020 წელი - 15,000 

ლარი. 

1) ბიუჯეტი; 

 

2) საერთაშორისო 

გამოცდილება. 

 

1) საერთაშორისო 

კონფერენციებში 

მონაწილეთა 

მაჩვენებელი; 
2) ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი/გახარჯულ

ი რესურსი. 
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ქ. ლარნაკაში 

საერთაშორისო 

ტრენინგ-

კონფერენციის 

ჩატარება. 

      1) რექტორი; 

2) საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური; 

3) საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური; 

4) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

5) საფინანსო სამსახური. 

2018 წელი - 20,000 

ლარი. 

1) ბიუჯეტი; 

2) საერთაშორისო 

გამოცდილება; 

3) ვარშავის 

ფინანსებისა და 

მართვის 

უნივერსიტეტი; 

4) კროკის 

უნივერსიტეტი; 

5) სოციალური 

მეცნიერების 

უნივერსიტეტი, 

პოლონეთი. 

ქ. ლარნაკაში 

ჩატარებული 

კონფერენცია. 

ვარშავის 

ფინანსებისა და 

მართვის 

უნივერსიტეტთა

ნ ერთად, 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

ჩატარება. 

      1) რექტორი; 

2) საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური; 

3) საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური; 

4) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

5) საფინანსო სამსახური. 

2020  წელი - 8,000 

ლარი. 

1) ბიუჯეტი; 

2) საერთაშორისო 

გამოცდილება; 

3) ვარშავის 

ფინანსებისა და 

მართვის 

უნივერსიტეტი; 

 

ჩატარებული 

კონფერენცია. 

ქვემიზანი 2.3.2 - სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა/წახალისება; 

სტუდენტთა 

მობილობის 

ხელშეწყობისთვ

ის საჭირო 

ღონისძიებების 

გატარება. 

 

      1) რექტორი; 

2) საერთაშორისო ურთერთობების 

სამსახური; 

3) საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური; 

4) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

5) სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური; 

6) საფინანსო სამსახური. 

2018 წელი - 17,000 

ლარი; 
2019 წელი - 20,000 

ლარი; 
2020 წელი - 20,000 

ლარი. 

1) ადამიანური 

რესურსი; 

2) ფინანსური 

რესურსი; 

3) პარტნიორი 

უცხოური უსდ-

ებთან 

თანამშრომლობა. 

განხორციელებული 

აქტივობები:  

 

ა) საინფორმაციო 

შეხვედრები; 

 

ბ) საკონსულტაციო 

სერვისები 

სტუტენტთათვის. 
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აკადემიური 

პერსონალის 

მობილობის 

ხელშეწყობა. 

      1) რექტორი; 

2) საერთაშორისო ურთერთობების 

სამსახური; 

3) საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური; 

4) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

5) სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური; 

6) საფინანსო სამსახური. 

2020 წელი - 3,000 

ლარი. 

1) ადამიანური 

რესურსი; 

2) ფინანსური 

რესურსი; 

3) პარტნიორი 

უცხოური უსდ-

ებთან 

თანამშრომლობა. 

განხორციელებული 

აქტივობები. 

ქვემიზანი 2.3.3 - საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაცია და უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან 

თანამშრომლობის გაღრმავება; 
 
პარტნიორ უსდ-

ებთან 

თანამშრომლობ

ის გაღრმავება. 

   

 

  1) რექტორი; 

 

2) საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური 
 

3) საფინანსო სამსახური. 

2019 წელი - 2,000 

ლარი. 

 

1) ფინანსური 

რესურსი; 

2) პარტნიორი 

უცხოური უსდ-

ებთან 

თანამშრომლობა. 

განხორციელებული 

აქტივობები. 

ქვემიზანი 2.3.4 - აკადემიური პერსონალის ხელშეწყობა საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის მისაღებად; 
 
აკადემიური 

პერსონალის 

წახალისების 

ფორმების/მეთო

დების 

შემუშავება/დანე

რგვა/განახლება 

საერთაშორისო 

კონფერენციებში 

მონაწილეობის 

მისაღებად. 

      1) სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი; 

2) საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური; 

3) საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური; 

4) საფინანსო სამსახური; 

5) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური. 

2019 წელი - 3,000 

ლარი; 
2020 წელი - 6,000 

ლარი. 

1) მიმდინარე და 

დაგეგმილი 

სამეცნიერო 

კონფერენციები; 

 

2) აკადემიური 

პერსონალი; 

 

3) ბიუჯეტი. 

აკადემიური პერსონალის 

საერთაშორისო 

კონფერენციებში 

მონაწილეობის 

მაჩვენებელი. 
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პროფესორ-

მასწავლებელთა 

საერთაშორისო-

კვლევითი 

კონფერენცია. 

      1) რექტორი; 

2) საერთაშორისო ურთერთობების 

სამსახური; 

3) საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური; 

4) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

5) სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური; 

საფინანსო სამსახური. 

2019 წელი -10,000 

ლარი. 

1) ადამიანური 

რესურსი; 

2) ფინანსური 

რესურსი; 

3) ვარშავის 

ფინანსებისა და 

მართვის 

უნივერსიტეტი; 

4) კროკის 

უნივერსიტეტი. 

ჩატარებული 

საერთაშორისო-

კვლევითი კონფერენცია. 

ქვემიზანი 2.3.6 -გაცვლითი პროგრამების რიცხვის გაზრდა; 
 

გაცვლითი 

პროგრამების 

შესახებ 

მემორანდუმები

ს გაფორმება 

პარტნიორ უსდ-

ებთან. 

      1) საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური; 

2) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

3) საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური. 

 1) შესაბამისი 

ადამიანური 

(ადმინისტრაციული) 

რესურსი; 

2) პარტნიორი უსდ-

ები. 

გაფორმებული 

მემორანდუმები. 

ქვემიზანი 2.4.2 - ცნობადობის დონის გაზრდისთვის საჭირო სტრატეგიის შემუშავება; 
 
სტუდენტთა 

ინტერესის და 

ცნობადობის 

ამაღლება. 

      1) საზოგადოებასთან ურთიერთობების 

სამსახური; 

2) სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; 

3) ფაკულტეტი; 

4) საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სამსახური. 

 1) შესაბამისი 

ადამიანური 

(ადმინისტრაციული) 

რესურსი 

2) სტუდენტები; 

3) ვებ-გვერდი; 

ბეჭდვითი და 

ელექტრონული 

რესურსი. 

განხორციელებული 

მარკეტინგული 

აქტივობები. 
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სოციალური 

მედიის 

აქტიური 

გამოყენება 

მარკეტინგული 

მიზნების 

განსახორციელე

ბლად. 

      1) საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური; 

2) საფინანსო სამსახური; 

3) საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სამსახური. 

2018 წელი - 5,000 

ლარი; 
2019 წელი - 7,000 

ლარი; 
2020 წელი - 8,000 

ლარი. 

1) ადმინისტრა

ციული. 

რესურსი; 

2) ბიუჯეტი. 

სოციალურ მედია 

სივრცეში 

განხორციელებული 

აქტივობები. 

ქვემიზანი 2.5.1 - ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა პოლიტიკის შემუშავება; 
 
ხარისხის 

უზრუნველყოფი

ს შიდა 

პოლიტიკის და 

მექანიზმების 

სრულყოფა/სისტ

ემატიზირება. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; 

2) სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; 

3) რექტორი; 

4) აკადემიური/მოწვეული პერსონალი; 

5) სტუდენტები; 

6) სხვა დაინტერესბული პირები. 

 1) ადამიანური 

რესურსი (შიდა და 

გარე 

დაინტერესებული 

მხარეები); 

 

2) ავტორიზაციის და 

აკრედიტაციის 

სტანდარტები; 

 

3) ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

ევროპული 

სარეკომენდაციო 

სახელმძღვანელოები

; 

4) საუკეთესო 

ადგილობრივი/საერ

თაშორისო პრაქტიკა. 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის შიდა 

პოლიტიკისა და 

მექანიზმების 

სახელმძღვანელო. 

ქვემიზანი 2.5.2 - ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესების ორგანიზება/დაგეგმარება; 
 



 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

პროგრამული 

აკრედიტაციის 

თვითშეფასების 

ანგარიშების და 

თანდართული 

დოკუმენტაციის 

მომზადება 

(ბიზნესის 

ადმინისტრუირე

ბის, ტურიზმის 

და 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები

ს 

პორგრამებისთვ

ის). 

      1) პროგრამის განვითარების და 

რეაკრედიტაციის მზადების სამუშაო 

ჯგუფი; 

2) აკადემიური/მოწვეული პერსონალი; 

3) ადმინისტრაციული/დამხმარე 

პერსონალი. 

 1) აკრედიტაციის 

თვითშეფასების 

ფორმა / 

სტანდარტები; 

2) შესაბამისი 

ადმინისტრაციული 

და აკადემიური 

პერსონალი. 

წარდგენილი 

თვითშეფასების 

ანგარიშები. 

აკრედიტაციის 

მაძიებლის 

სტატუსის 

მოპოვებისა და 

აკრედიტაციის 

საფასურის 

გადახდა. 

      1) რექტორი; 

2) საფინანსო სამსახური; 

3) კანცელარია. 2018 წელი -  2,000 

ლარი; 

2019 წელი - 4,000 

ლარი. 

 

1. ბიუჯეტი. მომსახურების გადახდის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია. 
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ავტორიზაციის 

სტანდარტებთან 

შესაბამისობის 

დადგენა და 

საჭირო 

ინტერვენციების 

განხორციელება. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; 

2) სასწავლებლის ყველა 

ადმინისტრაციული სტრუქტურული 

ერთეული; 

3) აკადემიური/მოწვეული პერსონალი; 

4) გარე დაინტერესებული პირები 

(დამსაქმებლები, კურსდამთავრებულები, 

სხვ); 

5) გარე შემფასებელი (ექსპერტი). 

 1) ავტორიზაციის 

სტანდარტები; 

2) სასწავლებლის 

შიდა 

მარეგულირებელი 

დოკუმენტაცია; 

3) შიდა 

ინსტიტუციური 

პროცესების 

შეფასების ანალიზი; 

4) შიდა 

ინტიტუციური 

(სისტემური და 

საჭიროებებზე 

დაფუძნებული) 

კვლევები. 

სტანდარტებთან 

შესაბამისობის ანალიზი; 

 

განხორციელებული 

ცვლილებები. 

ავტორიზაციის 

სტატუსის 

მაძიებლის 

თვითშეფასების 

ანგარიშის 

შევსება და 

განათლებლის 

ხარისხის 

უზრუნველყოფი

ს ცენტრში 

წარდგენა. 

      1) ავტორიზაციის თვითშეფასების 

ფორმის შევსებაზე მომუშავე 

ჯგუფი 

2) საფინანსო სამსახური. 2018 წელი - 500 

ლარი; 

2019 წელი - 500 

ლარი. 

1) ბიუჯეტი; 

2) 

განხორციელებული 

კვლევები/შეფასებებ

ი/აქტივობები; 

3) შესაბამისი 

ადამიანური და 

მატერიალური 

რესურსი. 

ავტორიზაციის 

მაძიებლის 

თვითშეფასების 

ანგარიში. 

ქვემიზანი 2.5.3 - ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების დახვეწა, განახლება და განვითარება; 
 



 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

სამუშაო 

ჯგუფების შექმნა 

არსებული 

საგანმანათლებ

ლო 

პროგრამების 

შიდა და გარე 

შეფასების 

მიზნით. 

      1) უმაღლესი საგანმაათლებლო 

პროგრამ(ებ)ის ხელმძღვანელები; 

 

2) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. 

 1) აკადემიური 

პერსონალი; 

 

2) მოწვეული 

პერსონალი; 

 

3) საერთაშორისო და 

ადგილობრივ 

დონეზე არსებული 

კონტაქტები. 

შიდა და გარე შეფასებისა 

და მონიტორინგის 

სამუშაო ჯგუფი. 

ინსტიტუციური 

შეფასების 

დაგეგმვა გარე 

შემფასებლების  

(ადგილობრივი/

საერთაშორისო) 

მონაწილეობით. 

      1) რექტორი; 

2) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; 

3) საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური; 

4) საფინანსო სამსახური. 

2019 წელი - 2,000 

ლარი. 

 

1) ბიუჯეტი; 

2) გარე 

შემფასებლები; 

3) შიდა ადამიანური 

რესურსი. 

განხორციელებული 

შეფასების შედეგები. 

ქვემიზანი 2.5.4 - ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებში დაინტერესებული პირების ჩართულობის უზრუნველყოფა; 
 

დაინტერესებუ

ლი პირების 

ჩართვა/მოწვევა 

ხარისხის 

უზრუნველყოფი

ს მექანიზმებში. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. 

 

 

 1) დაინტერესებული 

მხარეები; 

2) ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მექანიზმები. 

პროცესში ჩართული 

დაინტერესებული 

მხარეები. 

ქვემიზანი 2.5.5 - დაწესებულების სტუდენტებისგან, პერსონალისგან და გარე დაინტერესებული პირებისგან სისტემატური 

უკუკავშირის მიღება და შედეგების საფუძველზე ხარისხის გაუმჯობესება; 
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სასწავლო 

პროცესის და 

სხვა 

ინსტიტუციური 

პროცესების 

მიმდინარეობაზ

ე პერმანენტული 

კონტროლი 

(სისტემური 

კვლევების/საჭი

როებებზე 

დაფუძნებული 

კვლევების 

მეშვეობით). 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; 

2) შეფასების შედეგების საფუძველზე 

განსახორციელებელ ცვლილებებზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურული 

ერთეული/პირ(ებ)ი. 

 1) შესაბამისი 

ადამიანური 

რესურსი; 

2) 

განხორციელებული 

კვლევები/შეფასებებ

ი და მათი შედეგები. 

განხორციელებული 

კვლევები/შეფასებები; 

 

განხორციელებული 

ცვლილებები. 

ქვემიზანი 2.5.6 - ხარისხის კულტურის გაზრდისთვის შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა/განხორციელება; 

საკონსულტაცი

ო შეხვედრების 

ორგანიზება 

ხარისხის 

უზრუნველყოფი

ს სამსახურის 

მიერ. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; 

2) საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური. 

 1) ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

 

2) შეხვედრების 

სივრცე. 

განხორციელებული 

ცვლილებები. 

ქვემიზანი 2.5.7 - Peer Review - სისტემის დანერგვა და აქტიური გამოყენება; 
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საგანმანათლებ

ლო 

პროგრამების 

კოლეგიური 

შეფასების 

უზრუნველყოფა

. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

2) საგანმანათლებლო პროგრამების 

ხელმძღვანელები; 

3) საფინანსო სამსახური. 

2018 წელი - 4,000 

ლარი; 
2019 წელი - 4,000 

ლარი. 
 

1) ბიუჯეტი; 

2) საგანმანათლებლო 

პროგრამები; 

3) გარე 

შემფასებლები. 

განხორციელებული 

შეფასებების შედეგები. 

ქვემიზანი 2.5.8 - მართვის ეფექტურობის შეფასების სისტემის დახვეწა/მოდერნიზება; 
 
მართვის 

ეფექტურობის 

მექანიზმების 

შეფასება და 

საჭიროებების 

ანალიზი. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

2) სასწავლებლის მართვაში 

ჩართული სტრუქტურული 

ერთეულებ/პირები. 

 1) შეფასების 

მექანიზმები; 

2) არსებული 

ინსტიტუციური 

პრაქტიკა; 

3) შიდა კვლევები; 

4) საუკეთესო 

ადგილობრივი და 

საერთაშორისო 

პრაქტიკა. 

 

განხორციელებული 

შეფასება; 

 

შეფასების შედეგები. 

მართვის 

ეფექტურობის 

შეფასების 

მექანიზმების 

სრულყოფისთვი

ს საჭირო 

ღონისძიებების 

დაგეგმვა. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

2) სასწავლებლის მართვაში 

ჩართული სტრუქტურული 

ერთეულებ/პირები. 

 1) 

განხორციელებული 

შეფასების ანალიზი; 

 

2) შესაბამისი 

ადამიანური 

რესურსი. 

 

დაგეგმილი 

ღონისძიებები. 
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მართვის 

ეფექტურობის 

შეფასების 

მექანიზმების 

სრულყოფისთვი

ს საჭირო 

ღონისძიებების 

კონტროლი/დაკ

ვირვება. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; 

2) სასწავლებლის მართვაში ჩართული 

სტრუქტურული ერთეულებ/პირები. 

 1) 

განხორციელებული 

შეფასების ანალიზი; 

 

2) შესაბამისი 

ადამიანური 

რესურსი. 

 

ღონისძიებებზე 

განხორციელებული 

დაკვირვებები/კონტროლ

ი. 

ქვემიზანი 2.5.10 - ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების შეფასების სისტემის სრულყოფა. 
 
ხარისხის 

უზრუნველყოფი

ს მექანიზმების 

ეფექტიანობის 

შეფასება. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; 

 

2) შიდა და გარე დაინტერესებული 

მხარეები. 

 1) დაგეგმილი 

შეფასება/კვლევა; 

 

2) ადამიანური 

რესურსი. 

 

განხორციელებული 

შეფასება/კველვა. 

ხარისხის 

უზრუნველყოფი

ს მექანიზმების 

ეფექტიანობის 

შეფასების 

საფუძველზე 

ღონისძიებების/ 

ცვლილებების 

დაგეგმვა. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; 

 

2) სასწავლებლის 

ადმინისტრაციული/აკადემიური 

პერსონალი. 

 1) ჩატარებული 

კვლევები; 

 

2) ადამიანური 

რესურსი. 

დაგეგმილი 

ცვლილებები/ღონისძიებ

ები. 
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ქვემიზანი 3.1.1- აკადემიური კონსულტაციების გაძლიერება/შეთავაზება 
 
აკადემიური 

კონსულტაციები

ს ეფექტიანობის 

შესასწავლად 

სტუდენტთა 

კმაყოფილების 

კვლევა 

არსებული 

პრობლემების 

იდენტიფიცირებ

ისთვის. 

      1) სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; 

2) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. 

 

 1) სტუდენტები; 

2) შემუშავებული / 

განხორციელებული 

კვლევა. 

კვლევის შედეგები. 

კვლევის 

შედეგების 

ანალიზზე 

დაყრდნობით 

პრობლემების 

იდენტიფიცრება 

და შესაბამისი 

ღონისძიებების 

დაგეგმვა. 

      1) სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; 

2) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. 

 

 1) სტუდენტები; 

2) შემუშავებული / 

განხორციელებული 

კვლევა. 

მიღებული შედეგების 

მიხედვით დაგეგმილი 

ღონისძიებები. 

ქვემიზანი 3.1.3 - პარტნიორი კომპანიების რაოდენობის გაზრდა - სტუდენტთა პრაქტიკის, სტაჟირების და შემდგომი დასაქმების 

უზრუნველსაყოფად; 
 
პარტნიორი 

კომპანიების 

მოძიება/მათთან 

მემორანდუმები

ს გაფორმება. 

      1) რექტორი; 

2) სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა 

დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრი. 

 1) პარტნიორი 

ორგანიზაციები/კომპ

ანიები. 

გაფორმებული 

მემორანდუმები. 

ქვემიზანი 3.1.4 - სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის მექანიზმების გაუმჯობესება; 
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სოციალურად 

მოწყვლადი 

სტუდენტების 

მხარდაჭერის 

მექანიზმების 

გაუმჯობესება. 

      1) რექტორი; 

2) სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; 

3) საფინანსო სამსახური. 2018 წელი - 10,000 

ლარი; 
2019 წელი - 10,000 

ლარი; 
2020 წელი - 10,000 

ლარი. 

1) შიდა 

მარეგულირებელი 

დოკუმენტები; 

2) ბიუჯეტი; 

3) სტუდენტები. 

მარეგულირებელ 

დოკუმენტებში შესული 

ცვლილებები; 

 

დაფინანსებული 

სტუდენტები. 

 

ქვემიზანი 3.1.5 - პირველკურსელებისათვის წამახალისებელი მექანიზმების განვითარება; 
 
პირველკურსელ

ებისათვის 

წამახალისებელ

ი მექანიზმების 

განვითარება და 

ხელშეწყობა. 

      1) რექტორი; 

2) სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; 

3) საფინანსო სამსახური. 
2018 წელი - 2,000 

ლარი; 
2019 წელი - 3,000 

ლარი; 
2020 წელი - 4,000 

ლარი. 

1) შიდა 

მარეგულირებელი 

დოკუმენტები; 

2) ბიუჯეტი; 

3) სტუდენტები. 

მარეგულირებელ 

დოკუმენტებში შესული 

ცვლილებები; 

 

ფინანსურად 

წახალისებული 

სტუდენტები. 

 

ქვემიზანი 3.1.6 - სტუდენტთა მოტივაციის ზრდის მექანიზმებისა და მეთოდების განვითარება; 
 
სტუდენტთა 

მოტივაციის 

ზრდის 

მექანიზმებისა 

და მეთოდების 

განვითარება და 

სტიმულირება. 

      1) რექტორი; 

2) სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; 

3) საფინანსო სამსახური; 

4) სტუდენტური თვითმმართველობა. 
2018 წელი - 2,000 

ლარი; 
2019 წელი - 3,000 

ლარი; 
2020 წელი - 4,000 

ლარი. 

1) ბიუჯეტი; 

2) სტუდენტები. 

სტუდენტთა მოტივაციის 

დონის ასამაღლებლად 

განხორციელებული 

სხვადასხვა აქტივობა. 

ქვემიზანი 3.1.7 - სტუდენტთათვის სხვადასხვა საინტერესო/საჭიროებებიდან გამომდინარე საკითხებზე საკონსულტაციო და 

საინფორმაციო მომსახურების შეთავაზება;  
 



 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

საჭიროებისამებ

რ, 

სტუდენტთათვი

ს 

საკონსულტაცი

ო საინფორმაციო 

მომსახურების 

გაწევა. 

      1) რექტორი; 

2) სასწავლებლის ყველა 

სტრუქტურული ერთეული. 

 1) ადამიანური 

(ადმინისტრაცი

ული) რესურსი; 

2) სტუდენტები; 

3) შეხვედრების 

სივრცე. 

ჩატარებული 

შეხვედრები. 

ქვემიზანი 3.2.1 - კულტურული, სპორტული და შემეცნებითი ღონისძიებების დაგეგმვა/განხორციელება; 
 
ექსკურსიების, 

სპორტული და 

კულტურული 

ღონისძიებების 

დაფინანსება. 

      1) სტუდენტური თვითმართველობა; 

 

2) საფინანსო სამსახური. 

 

2018 წელი - 2,000 

ლარი; 
2019 წელი - 3,000 

ლარი; 
2020 წელი - 4,000 

ლარი. 

1) ფინანსური 

რესურსი; 

 

 

გაცემული დაფინანსების 

რაოდენობა. 

სპორტულ 

ცენტრთან 

თანამშრომლობ

ის გაფორმება. 

      1) სტუდენტური თვითმართველობა; 

 

2) საფინანსო სამსახური; 

3) კანცელარია. 

 

2018 წელი - 500 

ლარი. 

1) ფინანსური 

რესურსი. 

სპორტულ ცენტრთან 

გაფორმებული 

თანამშრომლობა. 

ქვემიზანი 3.2.2 - სტუდენტური კლუბების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; 
 



 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

სხვადასხვა 

სტუდენტური 

კლუბების 

ჩამოყალიბების 

ხელშეწყობა. 

      1) სტუდენტური 

თვითმართველობა; 

2) საფინანსო სამსახური. 

2020 წელი - 2,000 

ლარი. 

1) სასწავლებლის  

ადამიანური 

(ადმინისტრაციუ

ლი) რესურსები; 

2) სტუდენტები; 

3) ბიუჯეტი. 

ჩამოყალიბებული 

სტუდენტური კლუბები. 

ქვემიზანი 3.2.3 - სტუდენტების სტარტაპ და ინოვაციურ პროექტებში აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფა; 
 
შესაბამის 

ორგანიზაციებთ

ანთანამშრომლო

ბების გაფორმება 

ადგილობრივ 

და 

საერთაშორისო 

დონეზე 

სტუდენტთა 

ინოვაციურ 

პროექტებში 

ჩართულობის 

უზრუნველსაყო

ფად. 

      1) საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური; 

 

2) საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური. 

 1) ადამიანური 

რესურსი; 

2) ინფორმაციული 

რესურსი. 

გაფორმებული 

თანამშრომლობების 

რაოდენობა/სტუდენტთა 

ჩართულობის 

მაჩვენებელი. 

ქვემიზანი 3.2.4 - სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობის  ხელშეწყობა; 
 



 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

სტუდენტური 

თვითმმართველ

ობის 

საქმიანობის  

ხელშეწყობა. 

      1) რექტორი; 

2) ფაკულტეტი; 

3) სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური; 

4) სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა 

დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრი; 

5) საფინანსო სამსახური; 

6) სტუდენტური 

თვითმმართველობა. 

2018 წელი - 3,000 

ლარი; 
2019 წელი - 7,000 

ლარი; 
2020 წელი - 8,000 

ლარი. 

1) შესაბამისი 

ადამიანური 

რესურსი; 

2) სტუდენტები; 

3) ბიუჯეტი. 

სტუდენტური 

თვითმმართველობის 

საქმიანობისათვის 

გატრებული/ჩატარებულ

ი სხვადასხვა 

ღონისძიება/აქტივობა. 

ქვემიზანი 3.3.1 - საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება/განვითარებაში სტუდენტების ჩართულობის გაზრდა; 
 
საგანმანათლებ

ლო 

პროგრამების 

შემუშავება/განვ

ითარებაში 

სტუდენტების 

ჩართულობის 

გაზრდა. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

2) ფაკულტეტი; 

3) სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური; 

4) უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების განვითარებაზე 

მომუშავე სამუშაო ჯგუფები. 

 

1) შესაბამისი 

ადამიანური 

(ადმინისტრაცი

ული) რესურსი; 

2) სტუდენტები. 

მოდიფიცირებული/განახ

ლებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამები; 

 

სამუშაო ჯგუფების 

შემადგენლობა. 

ქვემიზანი 3.3.4  - დაწესებულების მართვაში სტუდენტთა ჩართულობის მუდმივად უზრუნველყოფა; 
 

http://giorgi.club/wp-content/uploads/2018/11/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98.pdf
http://giorgi.club/wp-content/uploads/2018/11/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98.pdf
http://giorgi.club/wp-content/uploads/2018/11/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98.pdf


 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

დაწესებულების 

მართვაში 

სტუდენტთა 

მუდმივი 

ჩართულობა. 

      1) რექტორი; 

2) ფაკულტეტის საბჭო; 

3) სასწავლო პროცესების მართვის 

სამსახური; 

4) სტუდენტური 

თვითმმართველობა. 

 1) შესაბამისი 

ადამიანური 

(ადმინისტრაციულ

ი) რესურსი; 

2) სტუდენტებ

ი. 

კოლეგიურ ორგანოში - 

ფაკულტეტის საბჭოში 

სტუდენტთა 

ჩართულობა; 

 

სასწავლებლის 

შიდა/გარე პროცესებში 

სტუდენტთა აქტიური 

ჩართულობა. 

 

ქვემიზანი 3.3.5 - სტუდენტთათვის სხვადასხვა წამახალისებელი ღონისძიებების შეთავაზება (სტიპენდიები, გრანტები ....) 
 

სტუდენტური 

კონფერენციების 

ჩატარება. 

      1) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

2) სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი; 

3) სტუდენტური 

თვითმმართველობა; 

4) საფინანსო სამსახური. 

2018 წელი - 3,000 

ლარი; 
2019 წელი - 5,000 

ლარი; 
2020 წელი - 7,000 

ლარი. 

1) ინფორმაცია 

მიმდინარე და 

დაგეგმილ 

აკადემიურ 

ღონისძიებებზე; 

 

2) აკადემიური 

პერსონალი; 

 

3) სტუდენტები; 

 

5) შესაბამისი 

მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზა; 

6) ღონისძიები

სთვის შესაბამისი 

სივრცე; 

 

6) ბიუჯეტი. 

 

ჩატარებული 

სტუდენტური  

კონფერენციები. 



 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

სტიპენდიების 

დანიშვნა 

მაღალი 

რეიტინგის 

მქონე 

სტუდენტებისა

თვის. 

      1) რექტორი; 

2) სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური; 

3) ფაკულტეტი; 

4) საფინანსო სამსახური. 

2019 წელი - 3,000 

ლარი; 
2020 წელი - 5,000 

ლარი. 

 

1) ადამიანური 

რესურსი; 

2) ფინანსური 

რესურსი; 

3) ბიუჯეტი. 

 

გაცემული სტიპენდიები. 

 

 


