
 

 

 
                                                                                                                                             

„დამტკიცებულია“ 

რექტორის  

 

---------------------- 2015 წ. N ___  ბრძანებით 

წ. 

 

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის  2016  წლის მოკლევადიანი (ერთწლიანი)  სამოქმედო 

გეგმა 

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის მისიის, მიზნებისა და ამოცანების 

გათვალისწინებით, აგრეთვე სასწავლებლის 2014-2019 წლების დაგეგმილი 

გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმიდან გამომდინარე, 2016 წლის მოკლევადიან 

(ერთწლიანი) სამოქმედო გეგმის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს: 

I  სასწავლო პროცესის ხარისხის  სრულყოფა 

N გასატარებელი 

ღონისძიებების დასახელება 

შესრულების პერიოდი შემსრულებლები 

I-III IV-VI VII-IX X-XII 

1.1 მოქმედი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და 

სილაბუსების თანამედროვე 

მოთხოვნების შესაბამისად 

სრულყოფა/მოდიფიცირება 

(საჭიროებისამებრ). 

✓  ✓  ✓  ✓  ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

ფაკულტეტის საბჭო; 

პროფესორ-

მასწავლებლები; 

აკადემიური საბჭო;  
1.2 ადამიანური რესურსის 

გადახედვა/განახლება  

✓   ✓   ხარისხის 

უზრუნველყოფის  

სამსახური. 

1.3  ჩინური ენის უფასო კურსები ✓  ✓  ✓  ✓  ხარისხის 

უზრუნველყოფის  

სამსახური; 
საზღვარგარეთთან და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

სამსახური; 

1.4 სასწავლო პროცესის 

მიმდინარეობაზე ხარისხის 

უზრუნველყოფის მიზნით 

 ✓   ✓  ხარისხის 

უზრუნველყოფის  

სამსახური; 



პროფესორ-

მასწავლებლებისა 

სტუდენტების ანკეტირება. 

შედეგების ანალიზი და მათი 

გათვალისწინება 

დეკანატი. 

1.5  თანამედროვე მოთხოვნების 

პროგრესული 

გამოცდილების  შესწავლისა 

და განზოგადების,  

სტუდენტთა მობილობის, 

პროფესიული პრაქტიკის 

გავლისა და დასაქმების 

ხეშეწყობის მიზნით 

პარტნიორული 

ურთიერთობების დამყარება 

საქართველოს 

ავტორიზებულ 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან და  

დამსაქმებლებთან - საჯარო 

და კერძო სამართლის 

იურიდიულ პირებთან  

✓  ✓  ✓  ✓  რექტორი; 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის  

სამსახური; 
საზღვარგარეთთან და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

სამსახური; 

1.6 უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების მდგრადობის 

უზრუნველსაყოფად 

ფინანსური გეგმის 

გაანალიზება და მომდევნო 

წლის მოსალოდნელი 

ხარჯის გაწერა. 

   ✓  რექტორი; 

საფინანსო სამსახური; 

აკადემიური საბჭო. 

 

II უსდ-ს სასწავლო პროცესის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა 

2.1 უსდ-ში მოქმედი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების შესაბამისად   

მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის განახლება. 

 

✓  ✓  ✓  ✓  სამეურნეო-ტექნიკური 

რესურსების სამსახური; 

2.2 უახლესი მოდელის 

კომპიუტერული ტექნიკის, 

ასლგადამღები აპარატურის,  

პროექტორების, სასწავლო 

და საოფისე ინვენტარის  

შეძენა/განახლება 

✓  ✓  ✓  ✓  სამეურნეო-ტექნიკური 

რესურსების სამსახური; 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 

სამსახური 



2.3 ბიბლიოთეკისათვის 

ლიტერატურის და 

პერიოდული გამოცემების  

ფონდის 

გამდიდრება/შევსება;  

✓  ✓  ✓  ✓  ბიბლიოთეკა; 

რექტორი; 
სამეურნეო-ტექნიკური 

რესურსების სამსახური; 

საფინანსო სამსახური. 

2.4 სხვა ბიბლიოთეკებთან 

პარტნიორული 

ურთიერთობების დამყარება 

 

 

✓  ✓  ✓  ✓  ბიბლიოთეკა; 

2.5 ვებ-გვერდის სრულყოფა და 

სისტემატური განახლება 

✓  ✓  ✓  ✓  საზღვარგარეთთან და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

სამსახური; 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 

სამსახური 

 

 

 

 

 

 

                     III     უსდ-ს  სამეცნიერო- კვლევითი საქმიანობა 

3.1 სტუდენტთა მესამე 

სამეცნიერო კონფერენციის 

ჩატარება 

  ✓   სტუდენტური 

თვითმმართველობა; 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური. 

3.2 სტუდენტთა მესამე 

სამეცნიერო კონფერენციის 

თეზისების კრებულის 

გამოცემა 

   ✓  ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

საფინანსო სამსახური. 

3.3 უსდ-ს ადმინისტრაციული 

პერსონალისა და პროფესორ-

მასწავლებლების, ასევე 

სტუდენტების მონაწილეობა 

ადგილობრივ და 

საერთაშორისო  

კონფერენციებში 

✓  ✓  ✓  ✓  პროფესორ-

მასწავლებლები; 

სტუდენტები; 

ადმინისტრაციული 

პერსონალი 

3.4 უსდ-ს სამეცნიერო 

ჟურნალის მომზადება და 

პერიოდული  გამოცემა  

 ✓   ✓  ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური; 

საფინანსო სამსახური. 



3.5 უსდ-ს ცნობადობის 

ამაღლების მიზნით პიარის 

მხარდაჭერა (სარეკლამო 

მომსახურეობის მიღება)  

✓  ✓  ✓  ✓  რექტორი; 
საზღვარგარეთთან და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

სამსახური;  
 

 

                               IVუსდ-ს სტუდენტთა წამახალისებელი აქტივობები 

 

4.1 სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა 

დასაქმების ხელშეწყობა 

✓  ✓  ✓  ✓  რექტორი; 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური;  

4.2 მაღალი რეიტინგის მქონე 

სტუდენტებისათვის 

სტიპენდიების დანიშვნა 

 

  ✓   დეკანატი; 

რექტორი; 

საფინანსო სამსახური 

4.3 სოციალურად მოწყვლადი 

სტუდენტებისათვის 

სწავლის საფასურის 

გადასახადში შეღავათების 

გაწევა. 

✓  ✓  ✓  ✓  საფინანსო სამსახური;  

რექტორი. 

4.4 სტუდენტური 

თვითმმართველობის მიერ 

დაგეგმილი ექსკურსიების, 

სპორტული და 

კულტურული 

ღონისძიებების მხარდაჭერა 

(დაფინანსება)   

✓  ✓  ✓  ✓  საფინანსო სამსახური;  

რექტორი. 

4.5 პროფესიული ზრდისა და 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

მიზნით  საჯარო ლექცია-

სემინარების მოწყება. 

 

✓  ✓  ✓  ✓  საზღვარგარეთთან და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

სამსახური; 

 

 


