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 2013 წლის 10 ოქტომბერს შ.პ.ს „ახალ უმაღლეს სასწავლებელს“ (შემდგომში, სასწავლებელი) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ავტორიზაციის საბჭოს მიერ, მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი.  

 მას შემდეგ, „ახალი უმაღლესი სასწავლებელი“ აბიტურიენტებსა და სტუდენტებს სთავაზობს კვალაფიციური განათლების მიღების შესაძლებლობას 

საქართველოში, რაც გამოხატულია სასწავლებლის თანამედროვე, ევროპული სტანდარტების შესაბამისი პროგრამებითა და მაღალკვალიფიციური, 

გამოცდილი აკადემიური და მოწვეული პერსონალით.  

 „ახალი უმაღლესი სასწავლებელი“ ახორციელებს საბაკალავრო პროგამებს ბიზნესის ადმინისტრირების, ტურიზმისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების მიმართულებით. 

 თანამედროვე საგანმანათლებლო ბაზარზე „ახალმა უმაღლესმა სასწავლებელმა“ უკვე დაიმკვიდრა თავისი კუთვნილი ადგილი, რასაც ადასტურებს 

აბიტურიენტთა მზარდი მოთხოვნა, ასევე მობილობით გადმომსვლელთა მზარდი რიცხვი.   

„ახალი უმაღლესი სასწავლებელი“ ქმნის შესაძლებლობების ფართე არეალს, რომელიც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს ქვეყნისათვის კვალიფიციური, 

პროფესიონალი და მაღალი აკადემიური განათლების მქონე კადრების მომზადებას, რაც პირდაპირპოროპორციულად წარმოადგენს ქვეყნის სოციალური, 

კულტურული და ეკონომიკური კეთილდღეობის ფუნდამენტს.  
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 „ახალი უმაღლესი სასწავლებელი“ ცდილობს საგანმანათლებლო სივრცეში ჰქონდეს განსხვავებული და გამორჩეული იმიჯი, რაც გულისხმობს 

სტუდენტზე ორიენტირებულ და თანამედროვე სწავლებაზე დაფუძნებულ სასწავლო პროცესს.  

 წინამდებარე  დოკუმენტი მიმოიხილავს „ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ წინაშე მდგარ ძირითად  გამოწვევებს და  წარმოადგენს ძირითად სამოქმედო 

გეგმას მათ  გადასალახად.  დოკუმენტის რეალიზებით შესაძლებელი გახდება სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევა. 

 

 

სტრატეგიული გეგმა წარმოადგენს ინსტრუმენტს, რომელიც ორგანიზაციას ეხმარება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესსა და ძირითადი 

მიმართულებების გააზრებაში. იგი ნათელს ჰფენს იმას, თუ რა კავშირშია ყოველდღიური სამუშაო ძირითად მიზნებთან და ღირებულებებთან  - 

სამომავლო პერსპექტივაში. სტრატეგიულმა დაგეგმვამ უნდა უზრუნველყოს ორგანიზაციის ადაპტირება გარე სამყაროსთან, შინაგანი კოორდინაცია და 

ორგანიზაციული სტრატეგიის შეცნობა. 

სტრატეგიული დაგეგმვა სასწავლებლის ეფექტური ფუნქციონირების განუყოფელი ნაწილია. წინამდებარე სტრატეგიული გეგმა  მოდიფიცრდა 

იმისათვის, რომ „ახალმა უმაღლესმა სასწავლებელმა“ შეძლოს თავისი დასახული  მიზნების  მკაფიოდ და ეფექტურად განხორციელება.  დოკუმენტი 

ასახავს, როგორც სასწავლებლის განვითარების სტრატეგიულ მიზნებს, ასევე  იმ  ღონისძიებებს და მოქმედებებს, რომელთა განხორციელება 

აუცილებელია აღნიშნული მიზნების წარმატებით მისაღწევად. 

                                 რატომ სტრატეგიული გეგმა 
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წინამდებარე სტრატეგიული განვითარების გეგმიდან (არსებული მდგომარეობა; ხედვა; მისია; ღირებულებები) გამომდინარე მომზადდა 3  წლიანი 

სამოქმედო გეგმა, რომელშიც, თავის მხრივ აისახა სასწავლებლის მიზნები და ამოცანები. შესაბამისად, მათი რეალიზებისათვის დაგეგმილი 

კონკრეტული აქტივობები.  

სტრატეგიული გეგმის შექმნისთვის, სასწავლებლის წარმომადგენლებისა და მოწვეული სუბიექტების ერთობლივი ძალისხმევა მნიშვნელოვან ამოცანას 

წარმოადგენდა, რათა დოკუმენტის შექმნის პროცესი ყოფილიყო გამჭვირვალე, შესაბამისად მომხდარიყო დაწესებულების საქმიანობის კრიტიკული 

აღქმა, რათა ზუსტად შექმნილიყო რელევანტური და ფუნქციონალური დოკუმენტი.  

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს სტრატეგიის განხორციელების წარმატების ინდიკატორებს და განხორციელების მონიტორინგის მეთოდოლოგიას, 

ასევე მისი განხორციელების სამ წლიან სამოქმედო გეგმას (იხ. სამოქმედო 3 წლიანი გეგმა). 

 

სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის შექმნა ისახავს შემდეგ მიზნებს: 

 

 

 

 

 

 

                     გაცნობიერება იმისა, თუ რა წარმატებებს მიაღწია „ახალმა უმაღლესმა სასწავლებელმა“ არსებობის მანძილზე; 

 
                     ყოველდღიური ვითარებისა და გამოწვევების დეტალური აღქმა; 

 
                     განსახორციელებელი პროექტებისა და  სამომავლო გეგმების სისტემური წარმოდგენა; 

 
 რესურსების სტრატეგიული მართვის დოკუმენტირება; 

                     გუნდური მუშაობის ხელშეწყობა; 

 
 ევროპული სტანდარტების დანერგვა. 
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 „ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“  სტაბილური/შეუფერხებელი/წარმატებული  ფუნქციონირებისათვის  სტრატეგიული განვითარების გეგმაზე 

მომუშავე ჯგუფს დაევალა არსებული სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგიის და მონიტორინგის მექანიზმების მოდიფიცირება, რომლის 

მიხედვითაც  განახლდა სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმა. ასევე, დაევალა საწყის ეტაპზე  სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგიის და 

მონიტორინგის მექანიზმების შემუშავება, რომლის მიხედვითაც შემდგომში მოდიფიცირდა გრძელვადიანი სტრატეგიული განვითარების 

(შვიდწლიანი) და მოკლე (სამწლიანი) სამოქმედო გეგმები. 

სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია ეყრდნობა „ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ რესურსებს/შესაძლებლობებს: მატერიალურ, ადამიანურ, 

ფინანსურ და ა.შ. 

სტრატეგიული დაგეგმარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია საგანმანთლებლო დაწესებულების ცხოვრებაში, რადგან შემდგომი ზრდა და 

ინსტიტუციური განვითარება, მეტწილად დამოკიდებულია სწორ და მიზნობრივ დაგეგმარებაზე. 

სტრატეგიული დაგეგმარება საერთო ძალისხმევით შექმნილი დოკუმენტია, რომელიც თანამონაწილეობითი პროცესია და მასში ჩართულია ახალი 

უმაღლესი სასწავლებლის ფართო საზოგადოებრიობა: აკადემიური, მოწვეული, ადმინისტრაციული პერსონალი, სტუდენტები, პოტენციური 

დამსაქმებლები და ამ პროცესით დაინტერესებული ნებისმიერი პირ(ებ)ი. 

სტრატეგიული დაგეგმარება ღია და გამჭვირვალე პროცესია, რომელიც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამუშაო ასპარეზის ფართო 

ასახვის საშუალებაა; სტრატეგიული დაგეგმარების დასაწყისშივე გამოიკვეთა და აისახა განსახორციელებელი ეტაპები.  

დაგეგმარების პროცესი 
 

დაგეგმარების პროცესი 
 

დაგეგმარების პროცესი 
 

დაგეგმარების პროცესი 
 

დაგეგმარების პროცესი 
 

დაგეგმარების პროცესი 
 

დაგეგმარების პროცესი 
 

დაგეგმარების პროცესი 
 

დაგეგმარების პროცესი 
 

დაგეგმარების პროცესი 
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ვინაიდან სტრატეგიული დაგეგმარება უმაღლესი სასწავლებლის საქმიანობის უკლებლივ ყველა სფეროს მოიცავს და შესატყვისია საქმიანობის 

სპეციფიკისა.  გამოიყო რამდენიმე ძირითადი ეტაპი, რომელიც აუცილებელ წინაპირობას შეადგენდა სტრატეგიული დაგეგმარების წარმატებული 

პროცესის უზრუნველსაყოფად; დაგეგმარების მოსამზადებელი ეტაპი ითვალისწინებდა „ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ მთლიანი პერსონალის 

(აკადემიური/მოწვეული/ადმინისტრაციული), სტუდენტების, კურსდამთავრებულთა, პოტენციურ დამსაქმებელთა და ყველა დაინტერესებულ პირთა 

აქტიურ და ცოცხალ ჩართულობას მიმდინარე პროცესებში, რაც, თავის მხრივ, დაფუძნებული იყო აკადემიური თავისუფლებისა და პლურალიზმის 

პრინციპებზე. 

▪ სასწავლებლის მიზნების მოდიფიცირება და ფართო საზოგადოებრიობისთვის გაზიარება; 

▪ სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება, შემუშავება და ფორმულირება; 

▪ განახლებული სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 

▪ მონიტორინგის პროცესი და მიღებული შედეგების ანალიზი შემდგომი რეაგირებისთვის; 

▪ სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება. 

 

 

                

 

 

 

 

 

სასწავლებლის მიზნების მოდიფიცირება და ფართო 

საზოგადოებრიობისთვის გაზიარება 

სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება, შემუშავება და 

ფორმულირება 

 

სამოქმედო გეგმის შემუშავება 

 

მონიტორინგის პროცესი და მიღებული შედეგების ანალიზი 

შემდგომი რეაგირებისთვის 

სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგი და 

შეფასება 
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სასწავლებლის რექტორის თამარ გარდაფხაძის ბრძანებით, სასწავლებელში შეიქმნა სტრატეგიულ განვითარებაზე მომუშავე ჯგუფი, რომელსაც 

დაევალა არსებული სტრატეგიული განვითარების გეგმის მოდიფიცირება. 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ 2018-2024 სტრატეგიული განვითარების გეგმის საფუძველს წარმოადგენს 2013-2017 წლებში განხორციელებული 

პროექტები, კვლევები და მიღწევები, რომლებიც ასახავენ უმაღლესი განათლების თვალსაზრისით შრომით ბაზარზე არსებულ ვითარებას, 

სასწავლებელში სწავლების ხარისხსა და გამოწვევებს, აკადემიურ პრიორიტეტებსა და მართვის სისტემებს.  

სტრატეგიული განვითარების გეგმის საფუძველს წარმოადგენს: 

➢ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთიანი სტრატეგია (2017-2021); 

➢ განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის სტრატეგიული დოკუმენტი (2016-2020); 

➢ საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ ; 

➢ განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპები ESG; 

➢ ახალი უმაღლესი სასწავლებლის დაკვეთით ჩატარებული კვლევები - გამოყენებითი კვლევების ორგანიზაციის (ARC) -ის მიერ. 

 

სტრატეგიული განვითარების გეგმის ჩამოყალიბების პროცესში არაერთი პირი იქნა ჩართული. ობიექტური და კრიტიკული სურათის ასახვის მიზნით, 

სამუშაო  პროცესში მონაწილეობდა, როგორც შიდა (აკადემიური/მოწვეული პერსონალი, ადამინისტრაციული პერსონალი, სტუდენტები) რესურსი, 

ასევე  მოწვეული დაინტერესებული პირები (პოტენციური დამსაქმებლები), რომელთა ერთობლივი მუშაობის შედეგად, აკუმულირდა ყოველი 

მნიშვნელოვანი საკითხი და მოხდა მათი რელევანტურ დოკუმენტად შექმნა. 

სტრატეგიული განვითარების გეგმაზე მომუშავე ჯგუფიმა სტრატეგიული განვითარების გეგმა წარუდგინა აკადემიურ საბჭოს, რომელმაც თავის 

მხრივ შეიტანა ცვლილებები და მისცა რეკომენდაციები/შენიშვნები სტრატეგიულ დოკუმენტზე მომუშავე ჯგუფს, შემდგომში მოდიფიცირებისა თუ 

პრევენციის მიზნით.  მიღებული საბოლოო დოკუმენტი, აკადემიურმა საბჭომ გადასცა სასწავლებლის რექტორს დასამტკიცებლად.  

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლისათვის“  სტრატეგიულ განვითარების გეგმის პარალელურად, მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენდა მონიტორინგისა 

და შეფასების ფუნქციონალური სისტემის შექმნა, რომლისთვისაც რექტორის ბრძანებით სასწავლებელში შეიქმნა მონიტორინგის ჯგუფი, რომელსაც 

დაევალა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის შექმნა. შესაბამისად, სტრატეგიული განვითარების შემუშავების პროცესის პარალელურად იქმნებოდა 

ზემოხსენებული სისტემა, რათა სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი ყოფილიყო რეალურად ფუნქციონირებადი. სტრატეგიული განვითარების 

გეგმა, ასევე ითვალისწინებს აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების ძალაში შესვლის შემთხვევაში შესაბამის მოდიფიკაციას.  
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მონიტორინგი და შეფასება სტრატეგიის, პროგრამის თუ პროექტის გაზომვა/შეფასებაში დაეხმარება სასწავლებელს. ასევე, იმის დასადგენად თუ 

რამდენად შედეგზე ორიენტირებულია გაწერილი ღონისძიებები და რა უნდა გაკეთდეს დასახული მიზნის მიღწევისთვის. მონიტორინგის და შეფასების 

შედეგები არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ინფორმაცია მიეწოდოს გადწყვეტილებების მიმღებებს მტკიცებულებაზე-დაფუძნებული 

გადაწყვეტილებების მისაღებად, ვითარების აღსაქმელად, რამდენად რელევანტური იყო სამოქმედო გეგმა და თუ რამდენად ეფექტურად დაიხარჯა 

სასწავლებლის  ფინანსები. 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის შედგენაში მონაწილეობას იღებდა: 

 

 

 

 

 

 

 

               აკადემიური პერსონალი 

 

                       მოწვეული პერსონალი 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ადმინისტრაციული პერსონალი 

კურსდამთავრებულები პოტენციური დამსაქმებლები 
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ახალი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორის თამარ გარდაფხაძის მიმართვა: 

 ახალი, თანამედროვე უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები, თანამედროვე სწავლების მეთოდი, ყოველმხრივ შესაბამისი გარემო, 

გამოცდილი აკადემიური პერსონალი … და ყველაფერი ის, რაც დიდი წარმატების საწინდარია – ეს არის ახალი უმაღლესი სასწავლებელი. 

რამდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა ახალი უმაღლესი სასწავლებლის გახსნასთან დაკავშირებით. პროცესში 

ჩართულები იყვნენ უმაღლესი განათლების სფეროში გამოცდილი ადამიანები, საერთაშორისო ექსპერტები და სტუდენტები. ახალი 

უმაღლესი სასწავლებელი შეიქმნა 2013 წელს სტუდენტებთან ერთად სტუდენტებისთვის. ახალგაზრდებმა ზუსტად იციან რა სჭირდებათ 

ხარისხიანი განათლების მიღებისათვის, როგორი გარემო დაეხმარებათ სწავლების პროცესში. სწორედ სტუდენტების დიდი წვლილია 

ჩადებული თანამედროვე ინფრასტრუქტურის და ბედნიერი სტუდენტური ცხოვრებისათვის შესაფერისი გარემოს შექმნაში. ჩვენ მზად ვართ 

ვიმსჯელოთ თქვენთან, იმის შესახებ თუ როგორ შეუძლია სასწავლებელს უკეთ დააკმაყოფილოს თქვენი მოთხოვნები და ინტერესები. 

უმაღლესი განათლების ქართველი და საერთაშორისო ექპერტების ჯგუფის მიერ ახალ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლების უახლესი 

თანამედროვე მეთოდები დაინერგა და საგანმანათლებლო პროგრამები თანამედროვე ევროპული სტანდარტის დაცვით მომზადდა. ჩვენი 

ბიზნეს პარტნიორების დახმარებით ყოველთვის მაქსიმუმს გავაკეთებთ, რომ სასწავლებელმა დააკმაყოფილოს სტუდენტების 

მოთხოვნილება შრომის ბაზარზე ორიენტირებული მაღალი ხარისხის კონკურენტუნარიან განათლებაზე. 

ჩვენ არ ვცვლით და არ ვხვეწავთ, ჩვენ შევქმენით ახალი და თანამედროვე უმაღლესი სასწავლებელი. 

 

                                       რექტორის მიმართვა 

 

 

                                რექტორის მიმართვა 

 

 

                                რექტორის მიმართვა 

 

 

                                რექტორის მიმართვა 

 

 

                                       რექტორის მიმართვა 

 

 

                                რექტორის მიმართვა 
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SWOT ანალიზის შემუშავების პროცესში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა, როგორც სტრატეგიული განვითარების გეგმაზე მომუშავე 

ჯგუფი ასევე სასწავლებლის თითქმის ყველა სტრუქტურული ერთეული, რათა ზუსტად მომხდარიყო სასწავლებლის ძლიერი და 

სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების შესწავლა. 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების დეტალური ანალიზის 

განსახორციელებლად წარმოგიდგენთ ანალიტიკურ ჩარჩოს, რომელიც უფრო სიღრმისეულად ასახავს „ახალი უმაღლესი 

სასწავლებლის“ შესაძლებლობებსა და არსებულ გარემოს. სტრატეგიული განვითარების გეგმაზე მომუშავე ჯგუფი მომუშავე  ჯგუფისა 

და ჩართული ერთეულების მიერ მოხდა არსებული ვითარების შეფასება, გარე და შიდა ფაქტორების გათვალისწინება, რომელზე 

დაყრდნობითაც შემუშავებულ იქნა სასწავლებლის სტრატეგიული განვითარების გეგმა. 

 

 

 

 

 

SWOT  - ანალიზი 
 

S.W.O.T  - ანალიზი 
 

S.W.O.T  - ანალიზი 
 

S.W.O.T  - ანალიზი 
 

S.W.O.T  - ანალიზი 
 

S.W.O.T  - ანალიზი 
 

S.W.O.T  - ანალიზი 
 

S.W.O.T  - ანალიზი 
 

S.W.O.T  - ანალიზი 
 

S.W.O.T  - ანალიზი 
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                                     Strengths - ძლიერი მხარეები                                        Weaknesses - სუსტი მხარეები 
✓ სტუდენტებზე მორგებული სასწავლო სისტემა და სამართლიანი 

გარემო; 

✓ სწავლის საფასურის გადახდის ინდივიდუალური გრაფიკი; 

✓ მაღალკვალიფიციური აკადემიური აფილირებული/მოწვეული 

პერსონალი; 

✓ ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციები, გამარჯვებულების 

წახალისების მექანიზმი; 

✓ პროგრესირებადი წარმატება და აღიარება; 

✓ სტუდენტთა მზარდი რაოდენობა; 

✓ აკადემიური  სასწავლო კურსების მრავალფეროვნება; 

✓ აფილირებული პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის დაფინანსება; 

✓ აუცილებელი ტექნიკით აღჭურვილი  ინფრასტრუქტურა; 

✓ აქტიური და მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება; 

✓ პოტენციური დამსაქმებლების მზარდი რიცხვი და დასაქმების 

ხელშემწყობი სისტემები; 

✓ ინტერნაციონალიზაციისაკენ მიმართული საერთაშორისო 

პარტნიორობა; 

✓ გრანტებისა და სხვა წამახალისებელი მექანიზმების არსებობა; 

✓ აქტიური თანამშრომლობა ადგილობრივ და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან; 

✓ გამართული მენეჯმენტი, გადაწყვეტილებების ოპერატიულად 

მიღების პრაქტიკა; 

✓ თანამშრომელთა მოტივირებული, ენერგიული გუნდი და მათ 

შორის კოლეგიური დამოკიდებულებები; 

✓ პოზიტიური ორგანიზაციული კულტურა; 

✓ გახსნილობა და გამჭირვალობა; 

✓ ორგანიზაციული ნაკლოვანებების ობიექტურად შეფასების 

პრაქტიკა; 

✓ მზაობა ინოვაციური სასწავლო მეთოდების დანერგვისთვის; 

✓ ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება საქმიანობაში 

ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად. 

 

 

✓ ცნობადობის ნაკლებობა აბიტურიენტებს შორის; 

✓ სოციალური აქტივობების სიმწირე; 

✓ აქტივობების ნაკლებობა რეგიონულ დონეზე; 

✓ გაცვლითი პროგრამების სიმწირე თანამედროვე მოთხოვნებიდან 

გამომდინარე; 

✓ რეკრეაციული სივრცის სიმწირე; 

✓ ელექტრონული რესურსების ეფექტური გამოყენება დაწესებულების 

მართვაში; 

✓ ფინანსური რესურსების სიმწირე. 
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Opportunities - შესაძლებლობები Threats - საფრთხეები 
✓ განათლების ხარისხის ამაღლება; 

✓ ლოკალური და საერთაშორისო პარტნიორობის გაღრმავება; 

✓ გაცვლითი პროგრამების გამრავალფეროვნება და ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა; 

✓ დამსაქმებელთა და სტუდენტებს შორის აქტიური პლატფორმის შექმნა; 

✓ მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტთათვის მხარდაჭერის 

მექანიზმების გაუმჯობესება; 

✓ სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნება და სხვადასხვა 

სოციალურ აქტივობებში აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფა; 

✓ რეკრეაციული სივრცის განვითარება; 

✓ სტუდენტთა ელექტრონული ბაზის მოდერნიზება; 

✓ სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება კონკურენციის ზრდის პარალელურად; 

✓ საერთაშორისო საგანმანათლებლო ორგანიზაციებში გაერთიანება; 

✓ დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება, შემდგომში 

სტუდენტთათვის დამატებითი შესაძლებლობების შექმნის მიზნით; 

✓ უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა თანამედროვე სტანდარტების 

გათვალისწინებით. 

✓ გაუთვალისწინებელი გარემოებებით გამოწვეული დაგეგმილი 

აქტივობების შესაძლო შეუსრულებლობა;  

✓ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება  ქვეყანაში; 

✓ სწავლის საფასურის შესაძლო გაზრდა, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს 

სტუდენტთა რაოდენობის შემცირება; 

✓ პოტენციური დამსაქმებელი კომპანიების მხრიდან ნაკისრი 

ვალდებულებების ჯეროვნად შეუსრულებლობა; 

✓ საგანმანათლებლო ბაზრის კონკურენციის მკვეთრი ზრდა; 

✓ კვალიფიციური პერსონალის გადინების რისკი; 

✓ შემოსავლის წყაროების შემცირება. 
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                            დიდი წარმატება - სწორი არჩევანით იწყება! 

“ახალი უმაღლესი სასწავლებელი” ფუნქციონირებს 2013 წლიდან და ახორციელებს უმაღლესი განათლების  მხოლოდ პირველ - ბაკალავრიატის 

საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებს:  

 

 

სასწავლებელი ორიენტირებულია სტუდენდტებსა და  მათ საჭიროებებზე; ხელმძღვანელობა ითვალისწინებს სტუდენტთა სურვილებსა და 

გონივრულ შენიშვნებს/რეკომენდაციებს, ზრუნავს აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის კვალიფიკაციის სრულყოფასა და ამაღლებაზე. 

“ახალი უმაღლესი სასწავლებლის” მენეჯმენტი აგებულია პარიტეტულ და აკადემიურ საწყისებზე. სასწავლებელს ხელმძღვანელობს რექტორი, 

რომელიც ურთიერთობს მესამე პირებთან და აწარმოებს მოლაპარაკებებს, გამოსცემს ინდივიდუალურ-სამართლებრივ აქტებს. სასწავლებელში 

ფუნქციონირებს კოლეგიური ორგანო - აკადემიური საბჭო, ფაკულტეტის საბჭო და სამსახურები, მათი ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები 

განსაზღვრულია სასწავლებლის წესდებით და სამსახურების დებულებებით. 

გასული 5 წლის განმავლობაში, “ახალი უმაღლესი სასწავლებლის” ძირითადი მისია და მთავარი ამოცანა იყო სწავლების ხარისხის ზრდა და მისი 

შესაბამისობის  უზრუნველყოფა საერთაშორისო სტანდარტებთან.  

 

                                            დაწესებულება დღეს 

 

 

                  უნივერსიტეტი დღეს 

 

 

                  უნივერსიტეტი დღეს 

 

 

                  უნივერსიტეტი დღეს 

 

 

                                            უნივერსიტეტი დღეს 

 

 

                  უნივერსიტეტი დღეს 

 

ბიზნეს ადმინისტრირება ტურიზმი საერთაშორისო ურთიერთობები 
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საწავლებელი გეგმავს არსებული სწავლების მეთოდების განვითარებასა და სრულყოფას. აღნიშნული მიზნის წარმატებით მიღწევის მთავარი 

ინდიკატორი მჭიდრო და აქტიური თანამშრომლობაა, როგორც ადგილობრივ, ისევე საერთაშორისო სასწავლო დაწესებულებებთან, აკადემიური 

თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიურობის სრული პატივისცემით. 

 

“ახალი უმაღლესი სასწავლებელი” არის სივრცე, რომელშიც შერწყმულია თანამედროვე სტანდარტები სტუდენტების მოთხოვნებთან, რომელიც ქმნის 

უმაღლესი განათლების ლანდშაფტს, რომელიც თავის მხრივ ახდენს დემონსტრირებას იმისა, თუ რისი მიღწევაა შესაძლებელი აკადემიური 

მოწვეული/აფილირებული და სასწავლებელში მომუშავე პერსონალისა და სტუდენტების ერთობლივი ძალისხმევით და მათ შორის უწყვეტი 

დიალოგის მეშვეობით.  

 

სასწავლებლის ფინანსური მდგომარეობა მდგრადია, დანახარჯები თითქმის მთლიანად უზრუნველყოფილია საკუთარი საბრუნავი სახსრებით. 

სასწავლებლის ფინანსური რესურსები გამოიყენება ისე, რომ იგი განვითარდეს მოგებისა და კაპიტალის ზრდის საფუძველზე, გადახდისუნარიანობისა 

და კრედიტუნარიანობის შენარჩუნების პირობებში.  სასწავლებლის ბიუჯეტი სრულად ხმარდება ვალდებულებების დაფარვასა და სასწავლებლის 

განვითარებას. 

უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპებისა და ევროპის უმაღლესი 

განათლების სივრცის ყოველი სტრანდარტისა და რეკომენდაციის გათვალისწინებით, ”ახალი უმაღლესი სასწავლებელი“ ხელს უწყობს სტუდენტთა 

მობილობას, ასევე პერმანენტულად ზრდის მის ხარისხს, მიმზიდველობასა და მასშტაბს. 

 

აკადემიური პერსონალი: სულ - 103  

 

 

            

პროფესორი, 

13

ასოცირებულ

ი 

პროფესორი, 

37

ასისტენტ 

პროფესორი, 

1

ასისტენტი, 5

მოწვეული 

პერსონალი, 

47

პროფესორი ასოცირებული პროფესორი

ასისტენტ პროფესორი ასისტენტი

მოწვეული პერსონალი

აფილირებულ

ი პროფესორი, 

7

აფილირებულ

ი 

ასოცირებული 

პროფესორი , 

13

აფილირებულ

ი ასისტენტ 

პროფესორი , 1

აფილირებულ

ი ასისტენტი , 

5

აფილირებული პროფესორი

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი 

აფილირებული ასისტენტ პროფესორი 

აფილირებული ასისტენტი 
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სტუდენტები 

 

სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულნი სასწავლო პროცესებში. იგეგმება და ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული, სოციალური და 

შემეცნებითი ღონისძიება, როგორც სასწავლებლის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. დაწესებულებაში ფუნქციონირებს სტუდენტური 

თვითმმართველობა, რომელთა ორგანიზებითაც პერმანენტულად იმართება სხვადასხვა სახის შემეცნებითი, სპორტული და კულტურული ღონისიება. 

სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები, ტარდება შიდა ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. იმართება კულტურული და შემეცნებითი 

ღონისძიებები,კონცერტები, სპექტაკლები. სტუდენტთა არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის მიზნით ტარდება ტრენინგ-სემინარები, 

სტუდენტებისთვის შექმნილია სხვადასხვა უცხო ენის შემსწავლელი უფასო კურსები (პოლონური და ინგლისური ენები). 

 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 

 

“ახალი უმაღლესი სასწავლებლის” მატერილურ - ტექნიკური ბაზა, სრულად შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს.  სასწავლებელი ფუნქციონირებს 

ორ სასწავლო კორპუსში, რომელიც აღჭურვილია, სასწავლო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვისთვის, აუცილებელი კაბინეტ-ლაბორატორიებით, 

სალექციო/სასწავლო აუდიტორიებით, კომპიუტერული ცენტრით, საკონფერენციო დარბაზებით, ბიბლიოთეკით, ინვენტარით, დამხმარე სათავსოებით, 

სპორტული სივრცით , საექიმო კაბინეტით და სველი წერტილებით.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

ორგანიზაციული სტრუქტურა 

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის მართვის ორგანოები: 
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რექტორი 
აკადემიური საბჭო 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

ბიბლიოთეკა კანცელარია 

და არქივი 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 

სამსახური 

მატერიალურ 

ტექნიკური 

სამსახური 

ფინანსური 

სამსახური 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

სამსახური 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სამსახური 

დაცვისა და 

უსაფრთხოების 

სამსახური 

სამეცნიერო კვლევითი 

ცენტრი 

უწყვეტი განათლების 

ცენტრი 

სტუდენტთა, 

კურსდამთავრებულთა 

დასაქმებისა და 

კარიერული წინსვი~ლის 

ცენტრი 

სასწავლო პროცესის 

მართვის სამსახური 

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური 

მეცნიერების ფაკულტეტი 

ფაკულტეტის საბჭო 

საპროფესორო 

დეკანი 

მოადგილე 
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 “ახალ უმაღლეს სასწავლებელში” შექმნილია ყოველგვარი პირობა, რათა სტუდენტმა მიიღოს მაღალხარისხიანი განათლება, გამოიმუშაოს ინოვაციური და 

კრიტიკული აზროვნება; ჩამოყალიბდეს შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამის სპეციალისტად და შეიძინოს შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები.   

სასწავლებელში სტუდენტებისთვის შემუშავებულია ხელშეწყობის მექანიზმები, როგორც სასწავლო პროცესის მხრივ, ასევე სწავლის ღირებულების 

გადახდის მხრივ. 

 

 

სასწავლებლის მთავარ ფასეულობას სტუდენტები წარმოადგენენ, შესაბამისად, “ახალი უმაღლესი სასწავლებელი”, მაქსიმალურად ითვალისწინებს 

ახალგაზრდების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას და სტუდენტებს სთავაზობს სწავლის გადასახადის  სამართლიან და 

ინდივიდუალურ/მორგებულ გრაფიკს. 

სასწავლო გარემო გამომდინარეობს თანამედროვე სტანდარტებიდან, რაც, თავის მხრივ, მოითხოვს პერმანენტულ ოპტიმიზაციასა და თანამედროვე 

მოთხოვნებიდან გამომდინარე არსებული ინფრასტრუქტურის დახვეწას, შესაბამისად, სასწავლებელი მუდმივად ახორციელებს შიდა კვლევებს, რის 

საფუძველზეც ხდება სტუდენტების საჭიროებებისა და მოთხოვნების იდენტიფიცირება, შემდგომში მათი ოპტიმიზაციის მიზნით.  

სასწავლებელი მზადაა ახალი გამოწვევებისათვის და ყოველ რჩევასა და რეკომენდაციას ყურადღებით ეკიდება, რაც გულისხმობს, სტუდენტებისათვის 

ინფრასტრუქტურული კომფორტის შექმნას თანამედროვე მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესატყვისად. 

                                     სტუდენტური ცხოვრება 
 

                                     სტუდენტური ცხოვრება 
 

                                     სტუდენტური ცხოვრება 
 

                                     სტუდენტური ცხოვრება 
 

                                     სტუდენტური ცხოვრება 
 

                                     სტუდენტური ცხოვრება 
 

                                     სტუდენტური ცხოვრება 
 

                                     სტუდენტური ცხოვრება 
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არსებული მდგომარეობით დაწესებულება სტუდენტებს სთავაზობს ევროპული სტანდარტების სასწავლო გარემოს, რაც გულისხმობს: 

 

ელექტრონულ 
ინფრასტრუქტურას

ჯანმრთელობის 
კაბინეტის 

მომსახურებას

კვებით 
ინფრასტრუქტურას 

სტუდენტებისათვის 
თვითგანვითარების 

შესაძლებლობების შექმნას

თანამედროვე 
ბიბლიოთეკას

სათანადო 
ინფრასტრუქტურას 

სოციალური და 
კულტურული 

ღონისძიებებისათვის
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გამოყენებითი კვლევების ორგანიზაციის ARC-ის და სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მიერ განხორციელებული კვლევა,  მნიშნელოვან 

მხარდამჭერ ინსტრუმენტს წარმოადგენდა სტრატეგიული განვითარების გეგმის მოდიფიცირების პროცესში, რათა მოგვეხდინა სამომავლო სტრატეგიის 

ფორმირება, რომელიც არსებული მდგომარეობის მკაფიო და სკურპულოზური შესწავლის გარეშე იქნებოდა შაბლონური და არარელევანტური.  

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ მენეჯმენტისა და კვლევითი ორგანიზაციების თანამშრომლების ერთობლივი მუშაობის შედეგად, გადმოიკვეთა 10 

ძირითადი შესასწავლი საკითხი, რომელიც თავის მხრივ მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენდა რათა მომხდარიყო არსბეული სიტუაციის 

იდენტიფიცირება შესაბამისად შექმნილიყო კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, მიღებული რეკომენდაციების მკაფიოდ შესრულების მიზნით.  

მიღებული ყოველი რეკომენდაცია, აისახა, როგორც 3 წლიან სამოქმედო, ისევე 7 წლიან სტრატეგიული განვითარების გეგმაში, მიღწევადობისა და 

შესრულების ადეკვატური პერიოდის მტკიცე გათვალისწინებით. 

განხორციელებული კვლევების მიხედვით შეიქმნა სარეკომენდაციო დოკუმენტი, რაც საფუძვლად დაედო სამოქმედო სტრატეგიის შემუშავებას. 

ARC - ის რეკომენდაციები: 

1. კვების ობიექტი - სასწავლებლის ორი შენობიდან ერთ-ერთს არ აქვს კვების ობიექტი, ამიტომ ამ შენობაში განთავსებული პროგრამების სტუდენტები 

თვლიან, რომ საჭიროა სწრაფი კვების ობიექტი გაიხსნას, დაიდგას ყავის აპარატი, ხოლო შენობაში, სადაც არის კვების ობიექტი, სტუდენტებს სურთ 

გამრავალფეროვნდეს მენიუ, დაემატოს მზა საკვები. 

                                                                     კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 
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2. სასწავლებლის ინფრასტრუქტურა, ფიზიკური გარემო -  სასწავლებლის ეზოს მოწყობა, დასასვენებელი სივრცეების გაუმჯობესება, ყველა 

აუდიტორიაში კონდინციონერის დამონტაჟება, სასწავლებლის ინტერიერის გაუმჯობესება / გათანამედროვება, მათ შორის სასწავლო აუდიტორიებისა 

და შშმ პირებისთვის სივრცის უფრო კარგად ადაპტირება. 

3. დასაქმებაში ხელშეწყობა - პოტენციურ დამსაქმებლებთან მუშაობის გააქტიურება, კარიერული განვითარების სერვისის გაუმჯობესება 

4. სასწავლო პროცესი - საგანმანათლებლო პროგრამების გამრავალფეროვნება, გაცვლითი პროგრამები საზღვარგარეთ, დღის ცვლის დამატება  

5. ბიბლიოთეკა - ბიბლიოთეკის უზრუნველყოფა პლანშეტებით, ბიბლიოთეკის რესურსების გაუმჯობესება, უახლეს პუბლიკაციებზე და გამოცემებზე 

წვდომა  

6. სტიპენდიები - სასტიპენდიო ფონდის გაზრდა წარმატებული / მოტივირებული სტუდენტებისთვის  

7. დისტანციური სწავლების შესაძლებლობის შექმნა - ლექციების ვიდეო ვერსიების მომზადება და სასწავლებლის ვებ-გვერდზე განთავსება  

8. სპორტული დარბაზის შექმნა / მოწყობა 

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს რეკომენდაციები: 

9.  საევაკუაციო გეგმები გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილებზე; 

10. მომსახურე პერსონალს ჩაუტარდეს სწავლება ხანძარსაწინაარმდეგო საკითხებზე (ინსტრუქტაჟის გზით). 
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„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ არსებული მისია, ხედვა და ღირებულებები, შემუშავებულ იქნა დაწესებულების ფართო საზოგადოებრიობისა და 

აკადემიური პერსონალის ერთობლივი მუშაობის შედეგად. შემუშავების პროცესში გათვალისწინებული იქნა “განათლების ხარისხის ეროვნული 

ცენტრისა” და “განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს” ძირითადი მისია, ხედვა და ღირებულებები.  

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ მისიაა წარმოადგენდეს ევროპული სტანდარტების შესაბამის, სტუდენტზე ორიენტირებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელსაც ექნება მაღალი ნდობა და საყოველთაო აღიარება როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. 

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი წარმოადგენს სტუდენტისა და პერსონალის პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომლის მისიაა: 

• ცოდნაზე დაფუძნებული სამოქალაქო საზოგადოების მოთხოვნების შესაბამისი განათლების, უნარ-ჩვევების, დემოკრატიული ღირებულებებისა 

და მოქალაქეობრივი თვითშეგნების მქონე სპეციალისტების მოამზადება; 

• სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების, მათი პიროვნული პოტენციალის რეალიზების, შემოქმედებითი და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 

განვითარების ხელშეწყობა; 

• ცვალებადი საზოგადოებრივი და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზება და 

კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით; 

• სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა; 

• საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში, სტუდენტისათვის დარგის ხარისხიანი ცოდნის მიწოდება და საბაზისო კვლევითი უნარების გამომუშავება, 

რაც უზრუნველყოფს შემდგომ საგანმანათლებლო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას. 

                              მისია, ხედვა და ღირებულებები 

 

 

                                                 კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 
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„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ ხედვაა, თავის დამკვიდრება ეროვნულ საგანმანათლებლო სივრცეში, როგორც ხარისხიანი, სტუდენტზე 

ორიენტირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც თავის მხრივ მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ქვეყნის განვითარებასა და 

წინსვლაში, რისთვისაც საკუთარი ინფრასტრუქტურული და ადამიანური რესურსით მოამზადებს კვალიფიციურ, კონკურენტუნარიან კადრებს და 

ხელს შეუწყობს მათი შესაძლებლობების რეალიზებას. „ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ ხედვის მიხედვით, სასწავლებელი განვითარების 

პარალელურად აიმაღლებს და ყოველწლიურად გააუმჯობესებს შიდა სწავლების ხარიხს, ხოლო აქტიური ადგილობრივი და საერთაშორისო დონეზე 

თანამშრომლობისა და მუშაობის პარალელურად თავს დაიმკვიდრებს და გახდება, საგანმანათლებლო სივრცეში აღიარებული უმაღლესი 

სასწავლებელი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კეთილსინდისიერება 

აკადემიური თავისუფლება 

სტუდენტთა განვითარების მხარდაჭერა 

განვითარებისკენ სწრაფვა 

გამჭვირვალობა 

სამართლიანობა და თანასწორუფლებიანობა 

„ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ ღირებულებებია: 
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ახალი უმაღლესი სასწავლებელი მიზნად ისახავს: 

 

პიროვნული პოტენციალის რეალიზების ხელშეწყობას; სტუდენტების შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობას 

თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე პირების მომზადებას  უმაღლესი განათლების მქონე პირთა შრომის ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფას სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო მობილობის ხელშეწყობას. 

სასწავლებელი აგრეთვე, მიზნად ისახავს მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების, ეროვნული ცნობიერებისა და ლიბერალური 

ღირებულებების მატარებელი სუბიექტების აღზრდას, რომლებსაც გააზრებული ექნებათ ქართული და გლობალური კულტურული 

ღირებულებები. უზრუნველყოს სტუდენტების ზრდის პერსპექტივა, მათი პიროვნული და შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარება 

საერთაშორისო მობილობის შესაძლებლობის გაფართოებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების გზით. შექმნას 

ეფექტური სისტემა, რომელიც საფუძველს შექმნის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო პოტენციალის გაფართოებისა და ახალი 

სამეცნიერო კადრების მომზადებისათვის. 

მისიის, ხედვის, სტრატეგიული ანალიზის, სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრის შემდეგ უსდ-მ შეიმუშავა 3 წლიანი 

სამოქმედო გეგმა. მასში მოცემულია სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების რეალიზებისათვის აუცილებელი ქმედებები, ამ ქმედებების 

განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირები, სამოქმედო განრიგი, აგრეთვე ანგარიშგების ფორმები.  

                                                                  მიზნები 

 

 

                                                 კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 
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სტრატეგიული მიმართულება I -  

საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობა 
 

სტრატეგიულ მიზნებს წარმოადგენს: 

 

 

ქვემიზანი  1.1.1 - საგანმანათლებლო პროგრამების რეაკრედიტაციისთვის მომზადება და განახლებულ აკრედიტაციის 

სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა; 

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

ქვემიზანი 1.1.3 -  საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების 

მეშვეობით; 

ქვემიზანი 1.1.4 - პრაქტიკის კომპონენტის გაძლიერება; 

ქვე მიზანი 1.1.5 – კურიკულუმის პერიოდული განახლება შრომის ბაზრის მოთხოვებთან შესაბამისობაში მოყვანის 

მიზნით; 

ქვემიზანი 1.1.6 - სწავლების უახლესი მეთოდების დანერგვა/განვითარება;  

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

განვითარებაში; 

ქვემიზანი 1.1.8 - უცხოელი სპეციალისტების ჩართვა საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაში; 

 
 

სტრატეგიული მიზანი 1.1 - არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება 
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ქვემიზანი 1.2.1- ახალი საბაკალავრო პროგრამის შემუშავება; 

ქვემიზანი 1.2.2- საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაცია; 

ქვემიზანი 1.2.3- საბაკალვრო პროგრამის ამოქმედება; 

ქვემიზანი 1.2.4- ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის შემუშავება; 

ქვემიზანი 1.2.5- ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაცია; 

ქვემიზანი 1.2.6- ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ამოქმედება. 

 
 

 

ქვემიზანი 1.3.1- სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების კვლევითი კომპონენტის ხარისხის უზრუნველსაყოფად 

შესაბამისი პროცედურების დანერგვა და განხორციელება; 

ქვემიზანი 1.3.2 - სამაგისტრო ნაშრომის მომზადების და დაცვის რეგულაციების მომზადება; 

ქვემიზანი 1.3.3 - სტუდენტების კვლევითი პროექტების განვითარება; 

ქვემიზანი 1.3.4 - სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალის განვითარება; 

ქვემიზანი 1.3.5 - საგრანტო პროექტების შემუშავება სტუდენტებისთვის; 

ქვემიზანი 1.3.6 - სასწავლებლის სასწავლო უნივერსიტეტად გარდაქმნა; 

ქვემიზანი 1.3.7 - კვლევითი კომპონენტის გაძლიერება ბაკალვრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებში 

ქვემიზანი 1.3.8 - კვლევითი საქმიანობის მნიშვნელობის პოპულარიზაცია სტუდენტებში; 

 

 

სტრატეგიული მიზანი 1.3 კვლევისა და სწავლების ინტეგრირება 

 

სტრატეგიული მიზანი 1.2 - ახალი პროგრამების დანერგვა 
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ქვემიზანი 1.4.1 - აკადემიური პერსონალისათვის მაღალი რეიტინგის სამეცნიერო პუბლიკაციების გამოქვეყნების 

ხელშეწყობა; 

ქვემიზანი 1.4.2 - პლაგიატთან ბრძოლის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება, საერთაშორისო პრაქტიკის 

გათვალისწინებით. 

 

 

 

 

 

ქვემიზანი 1.5.1 - სასწავლებლის უწყვეტი განათლების ცენტრის განვითარება,  

სასწავლებლის პერსონალისა და სტუდენტებისთვის პერმანენტული ტრენინგ კურსების შეთავაზება 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტრატეგიული მიზანი 1.4. კვლევის ხარისხის გაუმჯობესება 

 

სტრატეგიული მიზანი 1.5 - მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ხელშეწყობა 
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სტრატეგიული მიმართულება II - ინსტიტუციური განვითარება 

 

სტრატეგიულ მიზნებს წარმოადგენს: 

 

 

 

ქვემიზანი 2.1.1 - საბიბლიოთეკო ფონდის გამდიდრება; 

ქვემიზანი 2.1.2 - საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენების პოპულარიზაცია და სტუდენტთა ცნობადობის 

ამაღლება;  

ქვემიზანი 2.1.3 - საგანმანათლებლო გარემოს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და თანამედროვე  ტექნიკური 

ინვენტარით აღჭურვა; 

ქვემიზანი 2.1.4 - შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს გაუმჯობესება; 

ქვემიზანი 2.1.5 - სარეკრეაციო სივრცის კეთილმოწყობა; 

ქვემიზანი 2.1.6 – სასწავლო ელექტრონული ბაზის განვითარება/დახვეწა; 

ქვემიზანი 2.1.7 - სარეზერვო/საევაკუაციო კიბის მოწყობა. 

 

  

 

სტრატეგიული მიზანი 2.1 - მატერიალური რესურსების განვითარება 

 

სტრატეგიული მიზანი 2.2 - ადამიანური რესურსების განვითარება 
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ქვემიზანი 2.2.1 - ადმინისტრაციული პერსონალის საქმიანობის პერიოდული შეფასების სისტემის 

გამოყენება/განხორციელება; 

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

ქვემიზანი 2.2.3 - პერსონალის წახალისების მექანიზმების განვითარება; 

ქვემიზანი 2.2.4 - აკადემიური კორპუსის/პერსონალის გაძლიერების მიზნით საჭირო კადრების მოზიდვა;  

ქვემიზანი 2.2.5 - პროფესორთა ატესტაცია (დადგენილი წესის შესაბამისად); 

ქვემიზანი 2.2.6 - ადმინისტრაციული პერსონალის ატესტაცია; 

ქვემიზანი 2.2.7 - ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის დაფინანსება კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის; 

ქვემიზანი 2.2.8 - პერსონალის კმაყოფილების ასამაღლებად მუდმივი ზრუნვა; 

ქვემიზანი 2.2.9 - ტრენინგ-მოდულების შექმნა პერსონალისთვის; 

ქვემიზანი 2.2.10  - აკადემიური პერსონალის ხელშეწყობა ადგილობრივ ღონისძიებებში ჩართულობისთვის; 

ქვემიზანი 2.2.11 - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ჩამოყალიბება და განვითარება. 

 

 

 

 

 

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

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

ქვემიზანი 2.3.3 - საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაცია და უცხოეთის საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან თანამშრომლობის გაღრმავება; 

ქვემიზანი 2.3.4 - აკადემიური პერსონალის ხელშეწყობა საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის მისაღებად; 

სტრატეგიული მიზანი 2.3 - ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერება 
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ქვემიზანი 2.3.5 - აკადემიური პერსონალის უცხო ენის კომპეტენციის გაუმჯობესება ტრენინგ-კურსების 

შეთავაზებით; 

ქვემიზანი 2.3.6 -გაცვლითი პროგრამების რიცხვის გაზრდა 

 

 

 

 

 

ქვემიზანი 2.4.1 - სასწავლებლის ცნობადობის დონის შეფასება; 

ქვემიზანი 2.4.2 - ცნობადობის დონის გაზრდისთვის საჭირო სტრატეგიის შემუშავება; 

ქვემიზანი 2.4.3 - ცნობადობის დონის ამაღლებისთვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა/განხორციელება; 

ქვემიზანი 2.4.4 - მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავება; 

ქვემიზანი 2.4.5 - სასწავლებლის ვებ-გვერდის მოდერნიზაცია/განახლება 

 

 

 

 

 

ქვემიზანი 2.5.1 - ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა პოლიტიკის შემუშავება; 

ქვემიზანი 2.5.2 - ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესების დაგეგმარება; 

სტრატეგიული მიზანი 2.4 საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაძლიერება 

 

სტრატეგიული მიზანი 2.5 - ხარისხის უზრუნველყოფა 
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ქვემიზანი 2.5.3 - ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების დახვეწა, განახლება და განვითარება; 

ქვემიზანი 2.5.4 - ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებში დაინტერესებული პირების ჩართულობის 

უზრუნველყოფა; 

ქვემიზანი 2.5.5 - დაწესებულების სტუდენტებისგან, პერსონალისგან და გარე დაინტერესებული პირებისგან 

სისტემატური უკუკავშირის მიღება და შედეგების საფუძველზე ხარისხის გაუმჯობესება; 

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

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

ქვემიზანი 2.5.8 - მართვის ეფექტურობის შეფასების სისტემის მოდერნიზება; 

ქვემიზანი 2.5.9 - ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესების ინტერნაციონალიზაცია; 

ქვემიზანი 2.5.10 - ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების შეფასების სისტემის სრულყოფა. 

 

 

 

სტრატეგიული მიმართულება III - სტუდენტური ცხოვრება 
 

სტრატეგიულ მიზნებს წარმოადგენს: 

 

 სტრატეგიული მიზანი 3.1 - სტუდენტთა მხარდაჭერის მექანიზმების განვითარება 
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ქვემიზანი 3.1.1 - აკადემიური კონსულტაციების გაძლიერება; 

ქვემიზანი 3.1.2 - კარიერულ განვითარებასთან დაკავშირებული კონსულტაციების სისტემატური შეთავაზება; 

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

დასაქმების უზრუნველსაყოფად; 

ქვემიზანი 3.1.4 - სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის მექანიზმების გაუმჯობესება; 

ქვემიზანი 3.1.5 - პირველკურსელებისათვის წამახალისებელი მექანიზმების განვითარება; 

ქვემიზანი 3.1.6 - სტუდენტთა მოტივაციის ზრდის მექანიზმებისა და მეთოდების განვითარება; 

ქვემიზანი 3.1.7 - სტუდენტთათვის სხვადასხვა საინტერესო/საჭიროებებიდან გამომდინარე საკითხებზე 

საკონსულტაციო და საინფორმაციო მომსახურების შეთავაზება. 

ქვემიზანი 3.1.8 - დამსაქმებელთა და სტუდენტებს შორის აქტიური პლატფორმის შექმნა 

ქვემიზანი 3.1.9 - დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება 

 

 

 

 

 

 

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

ქვემიზანი 3.2.2 - სტუდენტური კლუბების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; 

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

ქვემიზანი 3.2.4 - სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობის ხელშეწყობა. 

სტრატეგიული მიზანი 3.2 - კურიკულუმის გარე აქტივობები 
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ქვემიზანი 3.3.1 - სტუდენტთა უფლებების მკაფიოდ განსაზღვრა და შესაბამისი დოკუმენტების მოდიფიცირება; 

ქვემიზანი 3.3.2 - საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება/განვითარებაში სტუდენტების ჩართულობის გაზრდა; 

ქვემიზანი 3.3.3 - სტუდენტური ომბუდსმენის ინსტიტუტის განვითარება; 

ქვემიზანი 3.3.4  - დაწესებულების მართვაში სტუდენტთა ჩართულობის მუდმივად უზრუნველყოფა; 

ქვემიზანი 3.3.5 - სტუდენტთათვის სხვადასხვა წამახალისებელი ღონისძიებების შეთავაზება(სტიპენდიები, 

გრანტები ....) 

 

 

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

ინფორმაციას: 

1. სტრატეგიული მიზნების შესრულებისათვის აუცილებელი ღონისძიებები და მათი განხორციელების თანმიმდევრობა; 

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

სტრატეგიული მიზანი 3.3 - სტუდენტთა უფლებები და სასწავლებლის განვითარების 

პროცესებში ჩართულობა 
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3. სასწავლებლის თითოეული სტრატეგიული მიმართულების რეალიზებისათვის აუცილებელი ადამიანური, მატერიალური და 

ფინანსური რესურსები; 

4. სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელების ვადები; 

5. 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. 

 

 

 

მონიტორინგი და შეფასება უშუალოდაა დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვებასა და ანალიზთან, რომელიც სტრატეგიის, პროგრამის 

თუ მიზნების გაზომვა/შეფასებაში გვეხმარება, იმის დადგენაში თუ რამდენად შედეგზე ორიენტირებულია გაწერილი ღონისძიებები და რა 

უნდა გაკეთდეს დასახული მიზნის მიღწევისთვის. მონიტორინგის და შეფასების შედეგები არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რათა 

მკაფიოდ მოხდეს ყოველწლიური სიტუაციების კრიტიკული აღქმა, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს გეგმის 

                                                   მონიტორინგი და შეფასება 

 

 

                                                 კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 

 

 

                                                 კვლევა 
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მოდიფიცირება/განახლება/შემუშავება. ანალიზზე დაყრდნობით უნდა მოხდეს პირველადი დასკვნების გამოტანა, რომლებიც შემდეგ 

განხილულ უნდა იქნეს არსებულ კონტექსტში მონაწილეობით. 

მონიტორინგის და შეფასების პროცესის დახვეწის მიზნით შემუშავდა მონიტორინგის ჩარჩო, რომელშიც გათვალისწინებულია საბაზისო 

მონაცემები, სასწავლებლის თითოეული პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებისათვის განსაზღვრული შედეგი, კონკრეტული 

ვადები და შესაბამისად განისაზღვრა მონიტორინგის შეფასების სტრუქტურა.  

კონკრეტული ღონისძიების შესრულების პროცესი მონიტორინგის ჩარჩოს ფარგლებში შეფასდება მონიტორინგის ჯგუფის  მიერ შემდეგი 

ოთხი კრიტერიუმით/რეიტინგით: 

- სრულად შესრულდა - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიება სრულად შესრულებულია; 
- უმეტესად შესრულდა - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების ნახევარზე მეტი სრულად შესრულდა და მხოლოდ 

მცირე ნაწილი დარჩა შესასრულებელი; 
- ნაწილობრივ შესრულდა - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების ნახევარზე ნაკლები შესრულდა და უმეტესი 

ნაწილი დარჩა შესასრულებელი;  
- არ შესრულდა - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიება არ არის შესრულებული.  

ამასთანავე, თითოეული ღონისძიების განხორციელების პროცესი გაიზომება მონიტორინგის ჯგუფის  მიერ შემდეგი ხუთი 

კრიტერიუმით/სტატუსით:  

- განხორციელების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების პროცესი ჯერ 
არ დაწყებულა. 

- განხორციელების პროცესი მიმდინარეობს - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების პროცესი 
მიმდინარეობს; 

- განხორციელების პროცესი შეჩერებულია - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების პროცესი 
შეჩერებულია; 

- განხორციელების პროცესი შეწყვეტილია - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების პროცესი 
შეწყვეტილია; 

- განხორციელების პროცესი დასრულებულია - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების პროცესი 
დასრულებულია. 
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სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელია კონკრეტული შემსრულებელი პირი/სტრუქტურული ერთეული. ამასთან, თითოეულ 

სტრუქტურულ ერთეულში გამოყოფილია საკონტაქტო პირი, რომელიც სრულად არის ინფორმირებული შესაბამისი ერთეულის 

სამოქმედო გეგმით დაკისრებული ვალდებულებების შესახებ და პასუხისმგებელია მონიტორინგის ჯგუფისთვის ღონისძიებების 

შესრულების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე. 

მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მოხდება არსებული გამოწვევებისა და მიღწევების შესწავლა, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში 

მომავალი წლის სამოქმედო გეგმის კორექტირება. 

 

მონიტორინგის ჩარჩოს შევსება მოხდება ყოველი წლის ბოლოს. პირველ ეტაპზე თავად პასუხისმგებელი უწყებების მიერ, რომლებიც 

თითოეული ღონისძიების მიხედვით შეაფასებენ, როგორც მიღწეულ პროგრესს, ისე არსებულ გამოწვევებს. პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული ერთეულების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით დამუშავდება მონიტორინგის ჩარჩო მომუშავე ჯგუფის  

მიერ. მეორე ეტაპზე დამუშავებული მონიტორინგის ჩარჩო მიეწოდება აკადემიურ საბჭოს, რომელიც თავის მხრივ აფასებს 

თითოეული ღონისძიების პროგრესს. აკადემიური საბჭოს მიერ დამუშავებული ვერსია წარედგინება სასწავლებლის რექტორს საბოლოო 

დამტკიცებისათვის. 

შეფასების ანგარიში წარმოადგენს სამოქმედო გეგმის შეფასების კომპონენტს და მიზნად ისახავს საანგარიშო წლის განმავლობაში 

პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულების მიერ განსაზღვრული აქტივობების საშუალებით მიღწეულ შედეგებს და მათი 

ეფექტიანობის შეფასებას.  ამასთან, შეფასება შესაძლებელს გახდის გამოავლინოს თითოეულ პრიორიტეტულ მიმართულებასთან 

დაკავშირებული არსებული ვითარება, ხარვეზები და გამოწვევები. 

შეფასების ანგარიში მომზადდება, როგორც მონიტორინგის ანგარიშებზე, ისე სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ კონკრეტულ 

ინდიკატორებზე დაყრდნობით. ამასთან, ანგარიშის მომზადებისას გათვალისწინებული იქნება საერთაშორისო შეფასებები (არსებობის 

შემთხვევაში), არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული კვლევები, საერთაშორისო რეკომენდაციები და კვლევები, აგრეთვე 

პასუხისმგებელი უწყებებისა და  არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან სიღრმისეული კონსულტაციების შედეგები.  

შეფასების ანგარიში მომზადდება საანგარიშო წლის ბოლოს მონიტორინგის ჯგუფის მიერ და წარედგინება აკადემიურ საბჭოს, რომელიც 

დამუშავებულ ვერსიას წარუდგენს სასწავლებლის რექტორს საბოლოო დამტკიცებისათვის. 
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იხილეთ გრაფიკული გამოსახულება მონიტორინგისა და შეფასების შესახებ: 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                

მონიტორინგისა და შეფასების ერთიანი სისტემის ჩარჩოს მიზანია შეამოწმოს თუ რამდენად თანხვედრაშია განხორციელებული 

აქტივობები და ინიციატივები გაწერილ მიზნებსა და ამოცანებთან, შესაბამისად განსაზღვროს რეკომენდაციები თუ რა შეიძლება გაკეთდეს 

უკეთესად.   

რესურსი ქმედება
მყისიერი 
შედეგი

მოსალოდნელი 
შედეგი

ზეგავლენა

მონიტორინგი შეფასება 
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მონიტორინგისა და შეფასების ერთიანი სისტემის ამოცანებია: 

• არსებული გარემოებიდან გამომდინარე, შესაბამისი რჩევა მიაწოდოს სასწავლებლის მენეჯმენტს და უზრუნველყოს პროგრამული თუ 

ინსტიტუციური პრიორიტეტების განსაზღვრისთვის საჭირო ინფორმაციით.  

• განსაზღვროს რამდენად მოხდა  სტრატეგიის განხორიელების შედეგების მიღწევა - პრიორიტეტების, ამოცანებისა და შუალედური 

შედეგების დონეებზე.  

• გააუმჯობესოს ინსტიტუციური განვითარება - შეფასების შედეგები შეიძლება კარგი საშუალება აღმოჩნდეს მიმდინარე ღონისძიებების, 

სამომავლო სტრატეგიის განსაზღვრის და განხორციელების ხარისხის შეფასების დროს.  

• გააუმჯობესოს აკადემიური ხარისხი და გამჭირვალობა. 

• უზრუნველყოს რესურსების ეფექტური განაწილება განსახორციელებელ ინიციატივებს, სპეციფიკურ პროგრამებსა და აქტივობებს 

შორის.  

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მონიტორინგისა და შეფასების ერთიანი სისტემის ჩარჩოს ფუნქციებია: 

➢ განსაზღვროს, მიღწეულ იქნა თუ არა დასახული მიზნები და ამოცანები; მოგვიანებით კი, ინსტრუმენტის მეშვეობით,  სტრატეგიის 

აქტუალურობის, ეფექტურობის, ეფექტიანობის, განხორციელების, ზემოქმედების და მდგრადობის გაზომვა და შეფასება. 

➢ იყოს გზამკლევი სამოქმედო გეგმის განმახორციელებელი უწყებებისთვის და მენეჯმენტისთვის, რათა მათ განსაზღვრონ თუ რა არის 

მათი როლი პრიორიტეტებისა და ამოცანების შესრულების დროს და გააცნობიერონ ამოცანების წარმატებით შესრულებაში მათი 

მონაწილეობის მნიშვნელობა.  

➢ სამოქმედო გეგმის შესრულების დროს გამოწვევებისა და პრობლემების არსებობის შემთხვევაში განსაზღვროს თუ როგორ მოხდება 

ინფორმაციის მიწოდება სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პასუხისმგებელი უწყებებისთვის, დაინტერესებული მხარეებისთვის და 

საჭიროების შემთხვევაში სამოქმედო გეგმაში შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები. 

განმახორციელებელი ორგანო 

სასწავლებლის რექტორის ბრძანებით, შეიქმნა „ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ მონიტორინგის ჯგუფი, რომლის პრეროგატივაც 

ყოველწლიური მონიტორინგისა და შეფასების განხორციელებაა. გარდა უშუალოდ სტრატეგიული განვითარების გეგმის მონიტორინგისა 

და შეფასებისა, აღნიშნული ჯგუფის ამოცანაა, თავად მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის პერიოდული გაუმჯობესება.  
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ყოველ სტრუქტურულ ერთეულს/შემსრულებელ პირს ევალება სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული შესრულების ინდიკატორების 

შესაბამისი დოკუმენტაციის მონიტორინგის ჯგუფისთვის წარუდგენა, რომლის მიხედვითაც მონიტორინგის ჯგუფი მოახდენს 

სტრუქტურული ერთეულის/პასუხსმგებელი პირის შესრულებული სამუშაოს შეფასებას. 

 

 

             საბოლოო წლიური ანგარიში 

 

საბოლოო წლიური ანგარიშის მიზანია „ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის გაანალიზება.  

პრიორიტეტებისა და ამოცანების მეშვეობით განსაზღვრა თუ რამდენად წარმატებულად შესრულდა სტრატეგიის მიხედვით დაგეგმილი 

საქმიანობები.  საბოლოო ანგარიშში დეტალურად უნდა იყოს გაანალიზებული ყველა საფეხური, შესრულების მექანიზმები, ასევე 

სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის წარმატებისა და გამოწვევების შესახებ ინფორმაცია. რა როლი შეასრულეს მონაწილე სუბიექტებმა 

კომპლექსური სამოქმედო გეგმის შესრულებაში. „ახალი უმაღლესი სასწავლებლის“ სტრატეგიული განვითარების და სამოქმედო გეგმის 

საბოლოო წლიური ანგარიშის დასრულებული ვერსია ეგზავნება სასწავლებლის რექტორს დასამტკიცებლად.  

 

 

მონიტორინგისათვის ინფორმაციის შეგროვების სტრუქტურაა: 
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მონაცემთა 
შეგროვება 

მონაცემების 
დამუშავება

მონაცემების 
ანალიზი

ანგარიშის 
მომზადება 

ანგარიშის საბოლოო 

ვერსიის მომზადება 

რექტორის მიერ განხილვა და 

დამტკიცება 


