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2018  წელი  



 

№ ღონისძიების დასახელება შესრულების დრო პასუხისმგებელი 

შესრულებაზე 

მონიტორინგი/ 

შეფასება/მტკიცებულება 

შენიშვნა 

1. პროფესიულ სტუდენტთა 

მოზიდვის მიზნით  

სარეკლამო კამპანიის 

წარმოება: სარეკლამო 

ბუკლეტების დაბეჭდვა–

გავრცელება, სოციალურ 

ქსელში რეკლამირების 

უზრუნველყოფა 

წლის განმავლობაში დირექტორი 

 

ვებ-გვერდი 

ბუკლეტები 

შეხვედრები 

შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

აქტიურად 2018 წლის 

ივნისიდან 2018  წლის 

სექტემბრის ჩათვლით  

2. ახალ მოდულური    

პროგრამების  დამატება 

2018  წლის მაისი-

ივნისი 

 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

პროგრამის 

განმახორციელებე

ლი პირები/ 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლები 

დამტკიცებული  

მოდულური  

პროგრამები 

ოქმები  

ავტორიზაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილება 

 

ვერ შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში, შპს 

ორიენტირისაგან 

დამოუკიდებელი 

მიზეზების გამო. 

კერძოდ, შპს 

ორიენტირის მიერ 

შერჩეული 

პროფესიული 

საგანმანათლებლ

ო პროგრამების 

ჩარჩო 

დოკუმენტებში 

სახელმწიფოს 

მხრიდან უახლოეს 

პერიოდში 

დაგეგმილი 

ცვლილებების 

გამო  

3. სასწავლო ინვენტარის 

ვარგისიანობის შეფასება 

2018 წლის მაისი-

2018წლის სექტემბერი 

დირექტორი, 

ფინანსური 

ვიზუალური 

დათვალიერება 

შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 



და მისი შეძენის 

აუცილებლობის 

განსაზღვრა.  

ინფრასტრუქტურისა და 

ინვენტარის გაუმჯობესება 

სამსახური ფინანსური სამსახურის 

დოკუმენტაცია 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

საჭიროებებიდან 

გამომდინარე 

4. სპეციალური საჭიროების  

მქონე პირთათვის 

სასწავლო და 

ინფრასტრუქტურული  

პირობების გაუმჯობესება, 

საჭიროების  შემთხვევაში 

მაისი-სექტემბერი დირექტორი, 

ფინანსური 

სამსახური 

ვიზუალური 

დათვალიერება 

ანგარიშ-ფაქტურა 

შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

5.  ვებ-გვერდის უწყვეტი 

ადმინისტრირება, 

განახლება 

წლის განმავლობაში 

სისტემატურად 

ვებ გვერდის 

ადმინისტრატორი 

 

საიტის ვიზუალური 

დათვალიერება 

 

შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

6.  საბიბლიოთეკო ფონდის  

განახლება,მასწავლებლებ

ის ჩართულობით ახალი, 

თანამედროვე 

ლიტერატურის შეძენა,   

მუდმივად წლის 

განმავლობაში 

აქტიურად აპრილი, 

მაისი, ივნისი 

დირექტორი, 

ბიბლიოთეკარი 

 

ვიზუალური 

დათვალიერება 

ფინანსური სამსახურის 

დოკუმენტაცია 

შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

7. კოლეჯის  ბაზაზე  

პრაქტიკული 

მეცადინეობების შესაბამისი 

გარემოს  შექმნა 

წლის განმავლობაში დირექტორი 

ადმინისტრაცია 

ვიზუალური 

დათვალიერება 

ფინანსური სამსახურის 

დოკუმენტაცია 

შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

აქტიურად   

მაისი,ივნისი 

8. საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის კავშირის 

გაძლიერება 

წლის განმავლობაში დირექტორი 

 

შეხვედრები 

ხელშეკრულებები 

შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

9. სხვა ორგანიზაციების მიერ 

შემოთავაზებულ 

ტრენინგებში 

დაწესებულების 

პერსონალის ჩართვა 

მუდმივად წლის 

განმავლობაში 

 

დირექტორი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური   

 

 

ფოტო მასალა 

საიტზე განთავსებული 

მასალა 

სერთიფიკატები 

 

შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში 



10. სხვა სასწავლო 

დაწესებულებთან 

თანამშრომლობა და 

გამოცდილების გაზიარება 

2018 წ. განმავლობაში დირექტორი 

 

გაფორმებული 

ხელშეკრულებები/მემო

რანდუმები 

შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში. კერძოდ, 

კერძო კოლეჯების 

ასოციაციასთან 

ინტენსიური 

ურთიერთობის 

საფუძველზე 

11. მაღალკავლიფიციური 

პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების/პროგრა

მის განმახორციელებელი 

პირების  მოზიდვა და 

შენარჩუნება 

მუდმივად წლის 

განმავლობაში 

აქტიურად აპრილი, 

მაისი, ივნისი 

დირექტორი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური   

 

პირადი საქმეები  

დანიშვნის აქტები 

შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

12. პროფესიულ სტუდენტთა 

მოტივაციის ღონისძიებები 

(კონფერენციები, სპორტი, 

კულტურული 

ღონისძიებები); 

წლის განმავლობაში დირექტორი 

 

ადმინისტრაცია 

ფოტო-ვიდეო მასალა 

ვებ-გვერდზე 

განთავსებული მასალა 

შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

13. ადამიანური რესურსების  

ტრენინგები 

მუდმივად წლის 

განმავლობაში 

 

დირექტორი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

ფოტო მასალა 

საიტზე განთავსებული 

მასალა 

სერთიფიკატები 

 

შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

14. პოტენციურ 

დამსაქმებლებთან 

თანამშრომლობის 

გაფართოება 

წლის განმავლობაში დირექტორი 

 

გაფორმებული 

ხელშეკრულებები/მემორ

ანდუმები 

შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

15. არსებული პროფესიული 

პროგრამების მუდმივი 

განახლება და სრულყოფა 

2018  წლის ივლისი-

სექტემბერი 

 

დირექტორი 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის  

სამსახური 

 

დამტკიცებული 

განახლებული 

პროგრამები 

 

შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში 



 პროგრამის 

ხელმძღვანელები 

16. განათლების ხარისხის 

განვითარების სისტემის  

სრულყოფა 

მუდმივად წლის 

განმავლობაში 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

 

შესაბამისი ანგარიშები შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

17. სახელფასო პოლიტიკის 

გადახედვა და 

ხელფასების გაზრდა 

2018 წლის სექტემბერი დირექტორი 

 

 

ბრძანება მოცემული დროის 

პერიოდისთვის 

აღნიშნული 

აქტივობა ვერ 

იქნება 

შესრულებული  

18 კ უ რს და მ თა ვ რე ბ უ ლ
თა   

და ს ა ქ მ ე ბ ი ს  

ს ტა ტი ს ტი კ ი ს   

პერიოდული განახლება 

მუდმივად წლის 

განმავლობაში 

აქტიურად  მაისი-

სექტემბერი 

დირექტორი, 

საზოგადოებასთა

ნ ურთერთობის 

სამსახური 

ვებ-გვერდი შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

19 ყოველწლიური 

თვითშეფასების ანგარიშის 

შევსება-წარდგენა სსიპ 

განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ 

ცენტრში 

2018 წლის 1 მაისი - 30 

ივნისი 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

 

შევსებული კითხვარი არ შესრულებულა, 

მოქმედ 

კანონმდებლობაში 

განხორციელებული 

ცვლილებების გამო 

20 2018 წლის   სტრატეგიული 

გეგმის ანალიზი 

2019 წლის  17  იანვარი დირექტორი 

ადმინისტრაცია 

ანგარიში შესრულდა 

სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ 

ვადაზე ადრე 


