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სტრატეგიული მიზანი N1. ინსტიტუციური განვითარება 

1. 
საგანმანათლებლ 
ო საქმიანობის 
მხარდამჭერი 
სამართლებრივი 
ბაზის მუდმივი 
განვითარება 

1.სწავლების 
ხარისხის 
გაუმჯობებსების 
მიზნით ხარისხის 
სახელმძღვანელოს 
შემუშავება და 
პრეზენტაცია 

            ხარისხის 
უზრუნველყო
ფის 
სამსახურის 
უფროსი 

ჩატარებული 
პრეზენტაცია 

---------- 

მოქმედი 
კანონმდებლობაშ
ი მიმდინარე 
ცვლილებების 
ასახვა კოლეჯის 
შიდა 
სამართლებრივ 
აქტებში და 
მათთან 
შესაბამისობაში 

 

            იურისტი განახლებული 
კოლეჯის შიდა 
სამართლებრივი 
აქტები 

მოცემული 
პერიოდისთვის 
მოქმედი 
კანონმდებლობაში 
მიმდინარე 
ცვლილებები  
აისახა კოლეჯის 
შიდა 
სამართლებრივ 
აქტებში 

1.2. ხარისხის 
უზრუნველყოფი 
ს სისტემის 
პერმანენტული 
განვითარება და 
ხარისხის გარე 
მოთხოვნების 
დაკმაყოფილება 

1.სხვადასხვა 
პროგრამის 
პროფესიულ 
სტუდენტთა 
გამოკითხვა 
წინასწარ 
შემუშავებული 
კითხვარებით 

            ხარისხის 
უზრუნველყო
ფის 
სამსახურის 
უფროსი 

კითხვარები 
შევსებული და 
მათი ანალიზი 

შესრულებულია- 
 ელექტრონული 
კითხვარების 
საშუალებით 
მოდულების 
შესაბამისად 
ჩატარებული 
გამოკითხვა 

2.სხვადასხვა 
მოდულის 
მასწავლებელთა 
გამოკითხვა 
წინასწარ 

 

            
ხარისხის 
უზრუნველყო
ფის 
სამსახურის 
უფროსი 

კითხვარები 
შევსებული და 
მათი ანალიზი 

შესრულებულია- 
 ელექტრონული 
კითხვარების 
საშუალებით 
მოდულების  
 
 
 



 

 კითხვარის 
საშუალებით 

              ჩატარებული 
გამოკითხვა 

 3. შიდა მხარდაჭერის 
ღონისძიებების 
ფარგლებში 
მოდულზე/ 
პრაქტიკულ 
კომპონენტზე/გაკვეთ 
ილზე დასწრება 

             
შიდა 
მხარდაჭე
რის     
ჯგუფის 
წევრები 

შევსებული დასწრების 
ფურცლები, 
უკუკავშირი 
მასწავლებლებთან/პრ 
აქტიკის 
ხელმძღვანელებთან 

შესრულებულია  

 4.გარე მხარდაჭერის 
ღონისძიებების 
უზრუნველყოფა 
(ცენტრის გრაფიკი 
წინასწარ არაა 
ცნობილი) 

            ხარისხის 
უზრუნველ
ყოფის 
სამსახურის 
უფროსი 

ვიზიტის ამსახველი 
მასალა და 
გარემხარდაჭერის 
ექსპერტის 
რეკომენდაციები 

შესრულებულია 

 5. მოდულით 
განსაზღვრული 
შეფასების 
ინსტრუმენტები
ს ვალიდაცია 

            ხარისხის 
უზრუნველ

ყოფის 
სამსახურის 
უფროსი 

ხელმოწერილი/დადას 
ტურებული შეფასების 
ინსტრუმენტები 
სწავლის შედეგების 
დასადასტურებლად. 

შესრულებულია 

 6. გეგმიური 
შეხვედრები(წლის 
დასაწყისში და 
სექტემბრის თვეში) 
ადმინისტრაციასთან 
და პროფესიული 
განათლების 
მასწავლებლებთან 
და 3-4 შეხვედრა 
საჭიროებიდან 
გამომდინარე 

            დირექტორი; 
ხარისხის 
უზრუნველყ
ოფის 
სამსახურის 
უფროსი 

დასწრების 
ფურცელი; 
 ოქმი 

შესრულებულია 



 
1.3. 1.ცენტრთან             დირექტორი;  

დამტკიცებული 
ჩარჩო 
პროგრამები 
ცენტრის 
ვებგვერდზე 

შესრულებულია 
საგანამანათლებ კოორდინირებული ხარისხის 
ლო მუშაობა, ახალი ჩარჩო უზრუნველყოფის 
მიზნებისთვის( 
ყოველი ახალი 
პროგრამის 
დამატების 

დოკუმენტების 
დამტკიცების 
კონტროლი 

სამსახურის უფროსი; 
იურიდიული 
სამსახურის 
ხელმძღვანელი 

შემთხვევაში) 2.ახალი მოდულური              
 

დირექტორი 

 
 
შექმნილი 

 

დაგეგმილია 
მიმდინარეობს 
სამუშაო 
პროცესი 

მატერიალური პროგრამის/ების 
შერჩევა, შესაბამისი რესურსის 

საკუთრების რესურსის შექმნა მატერიალური 
სახით დამადასტურებე 

3.ახალი პროგრამების             ხარისხის  
 
ადაპტირებული 

მიმდინარეობს 
სამუშაო 
პროცესი 

ლი 
დოკუმენტაციის შერჩევის შემთხვევაში უზრუნველყოფის 

სრულყოფა; მათი ადაპტირება სამსახურის უფროსი 
პროფესიული პროგრამა, 

 მასწავლებლები გეგმა 

4. მოდულების              
 

დირექტორი 
ფინანსური მენეჯერი 

სამეურნეო და 
შესყიდვების სამსახურის 

ხელმძღვანელი 

შეძენილი წიგნადი შესრულებულ
ია ; 
 პროცესი 
გრძელდება 

ადაპტირება და 
საბიბლიოთეკო 
რესურსის 
შესაბამისობა 
ორიენტირის 
საბიბლიოთეკო 

რესურსი 

რესურსებთან 

5.მოდულისთვის             დირექტორი შერჩეული პროცესი 
გრძელდება შესაბამისი საქმის წარმოების და მასწავლებლები 

ადამიანური ადამიანური რესურსების 
რესურსის შერჩევა მართვის სამსახური; 
მოდულის იურიდიული 
განხორციელების სამსახურის 
მიზნით ხელმძღვანელი 



 

 6.ახალი მოდულების             დირექტორი;  პროცესი 
გრძელდება შემთხვევაში 

სასწავლო გარემოს 
შესაბამისობაში 
მოყვანა მოდულით 

ხარისხის 
უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი 

გათვალისწინებულ ფინანსური მენეჯერი 
მოთხოვნებთან 

1.4.ვებგვერდის 
პერმანენტული 
ფორმირება: 

1.ვებგვერდზე 
არსებული 
ინფორმაციის 
მუდმივი განახლება 

            ხარისხის 
უზრუნველყოფის 

სამსახურის 
კორდინატორი 

განახლებუ
ლი 
ინფორმაცი
ა, 
განახლების 
თარიღები 

შესრულებულ
ია ; 

ვებ გვერდის დიზაინერი 

2.ვებგვერდის              
ხარისხის 

განახლებული შესრულებულ
ია ; ინფორმაციის ინფორმაცია 

დამუშავება, აქტების, უზრუნველყოფის 
ფოტომასალის სამსახურის 
მოგროვება კორდინატორი 
სისწორეზე ვებ გვერდის დიზაინერი 
პასუხისმგებლობა 

1.5. ბაზრის  
 
 

1. კვლევის 
განხორციელება 

            დირექტორი; კითხვარები  პროცესი 
გრძელდება კვლევა, 

საზოგადოებრივ 
ი მოთხოვნის 
ანალიზი 

ხარისხის 
უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი 

დაბეჭდილი ან 
ელექტრონუ
ლი სახით 

პროგრამებთან 
2. კვლევის შედეგების             დირექტორი შევსებული პროცესი 

გრძელდება მიმართებაში 
გამოყენება კითხვარები , 
პროგრამის ჩატარებული კვლევა 
შესარჩევად 

1.6.სტუდენტთა 1.პოტენციური             დირექტორი კონკრეტული ნაწილობრივ 
მოზიდვის სტუდენტების მარშრუტის შერჩევა 
კამპანიის გეოგრაფიული და პიარ 
წარმოება, არეალის განსაზღვრა ღონისძიებების 
სოციალური ჩატარება 



 

მედია 
საშუალებების და 
შეხვედრების 
გზით 

2.პიარაქციის 
დაგეგმვა შესაბამისი 
რესურსი 
გათვალისიწნებით 

            დირექტორი  
ჩატარებული 
აქციები 
პოტენციური 
სტუდენტებისთვი
 

ნაწილობრივ 

 3.პიარ აქციის 
ალტერნატიული 
ღონისძიებების 
დაგეგმვა და 
განხორციელება ( 
ფეისბუქი, ტვიტერი) 

            დირექტორი; 
ხარისხის 
უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი 

ფბ-გვერდის 
აქტივაცია, 
სტუდენტურ
ი დღეებისა 
და 
ღონისძიებებ
ის 
ბუსტაცია, 
შეხვედრები 
პოტენციურ 
სტუდენტებ
თან 

შესრულებულ
ია   

 4.პიარ ფლაერების, 
ბუკლეტების 
დაბეჭდვა 

            დირექტორი; ბუკლეტის/ფლაერ
ის დიზაინის 
მომზადება და 
ბეჭდვა 

შესრულებულ
ია ;  

 5.გასვლითი აქცია და 
პოტენციური 
სტუდენტების 
მიღების 
ღონისძიებების 
განხორცილება 

            დირექტორი; 
ადმინისტრაცია 

წინასწარ 
დაგეგმილი 
შეხვედრები და 
გასვლითი 
ღონისძიებები 
შერჩეული 
გეოგრაფიურლი 
არეალის 
მიხედვით 

ნაწილობრივ 

სტრატეგიული მიზანი N2. მოდულური პროგრამების  დანერგვა და განვითარება  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.ახალი 

 
 
 
 

1.პროგრამით 

            დირექტორი  
 
 
 
 
 
 

ადაპტირებული 

შესრულებუ
ლია ; ფინანსური მენეჯერი 

სამეურნეო და 
შესყიდვების სამსახურის 

გათვალისწინებული ხელმძღვანელი 
მატერიალური ხარისხის 
რესურსის უზრუნველყოფის 
დაზუსტება სამსახურის პროგრამა 

 
 
 

2.პროგრამის 

            ფინანსური მენეჯერი  
 
 
 
 
ადაპტირებული 

შესრულებუ
ლია ; სამეურნეო და 

შესრიდვების სამსახურის 
ხელმძღვანელი 

ადაპტირებისთვის ხარისხის 
სასწვლო რესურსის უზრუნველყოფის პროგრამა, სასწავლო 
უზრუნველყოფა სამსახურის გეგმა 

მიმართულებები 3.პროგრამის,              
 
 

დირექტორი 

 
 
პროგრამის 
დამტკიცების შესახებ 

----------- 
ს მოდულური სასწავლო გეგმისა და 
პროგრამის მოდულების 

დამტკიცება ადაპტირება და 
დამტკიცება პროცედურების დირექტორის 

დაცვით ბრძაბნება 

4.პროგრამის             დირექტორი; თვითშეფასების ---------- 
დამატების მიზნით  შევსებული ანგარიში 
საავტორიზაციო ხარისხის 

განაცხადის უზრუნველყოფის 

მომზადება და შეტანა სამსახურის უფროსი 

5. ექსპერტთა              
 

განათლების ხარისხის 

ექსპერტთა ჯგუფის  
ვიზიტის დასკვნა  
განხორციელება  

განვითარების -------------
 ეროვნული ცენტრი  

 
 
 



 

                 
 
 6.ავტორიზაციის 

შემდგომი 
საქმიანობების 
განხორციელება 

            
დირექტორი; ხარისხის 

უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი 

 
ავტორიზაციის 
საბჭოს 
გადაწყვეტილება 

----------- 

 
 

2.2. პროგრამის 
დანერგვის შიდა 

 
1.შიდამხარდაჭერის 
ჯგუფის 
საქმიანობების 

             
 

შიდა მხარდაჭერის 
ჯგუფი 

დირექტორის შესრულებუ
ლია ბრძანება 

შიდამხარდაჭერის 
ჯგუფის 

 მხარდაჭერის განსაზღვა შესახებ 
ჯგუფის 

2.კოორდინაცია გარე 
მხარდაჭერის 
ჯგუფთან შედეგების 
გაზიარება 

            
დირექტორი; ხარისხის 

უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი 

 
 
შიდამხარდაჭერი
ს ჯგუფის გეგმა 

შესრულებუ
ლია 

საქმიანობის 
დაგეგმვა 

2.3.სასწავლო  
 

1. აკადემიური 

             
 

დირექტორი; ხარისხის 

აკადემიური შესრულებუ
ლია პროცესის კალენდარი სადაც 

ორგანიზება მითიტებულია 
კალენდრის უზრუნველყოფის სწავლის დაწყების, 
შემუშავება სამსახურის უფროსი დასრულების, 

არდადეგები 
პერიოდები 

2. მასწავლებელთა             სასწავლო პროცესის მასწ-ების შესრულებუ
ლია პორტფოლიოს მარეგულირებელი პორტფოლიო 

მონიტორინგი სამსახური 
ხელმძღვანელი 

3. პროფ.სტუდენტთა             სასწავლო პროცესის სტუდენტთა შესრულებუ
ლია პორტფოლიოს მარეგულირებელი პორტფოლიო 

მონიტორინგი სამსახური 
ხელმძღვანელი 



 

სტრატეგიული მიზანი N4. ადამიანური რესურსის განვითარება 

4.1. ტრენინგი 
შეფასების 
ინსტრუმენტების 
შემუშავების 

1. ტრენინგის 
საჭიროებების 
დაზუსტება 

            დირექტორი; ხარისხის 
უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

დაზუსტებული 
ტრენინგის 
დასახელება 

მიმდინარე
ობს 

მიზნით; 2. ტრენინგის             ხარისხის  

ტრენინგის მასალები 

მიმდინარე
ობს დაგეგმვა და ჩატარება უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი და გეგმა 

4.2.ტრენინგი  
 
 

1.ტრენინგის დაგეგმვა 

            ხარისხის 
უზრუნველყოფის 
სამსახურის 
უფროსი 

 შესრულებუ
ლია მოდულის 

განხორციელების 
კალენდარული 
გეგმების კალენდარული 
შემუშავების გეგმების შედგენის 
მიზნით მიზნით 

სტრატეგიული მიზანი N 5.თანამშრომლობა  პროფესიული განათლების განმახორციელებელ დაწესებულებებთან და დამსაქმებლებთან 

5.4. პოტენციურ 1. პრაქტიკული              
 

დირექტორი; ხარისხის 
უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

ხელშეკრულების შესრულებუ
ლია დამსაქმებლებთა 

ნ ურთიერთობა, 
სტაჟირების/პრაქ 
ტიკული 

კომპონენტის 
განხორციელების 
მიზნით 
დამსაქმებლებთა
 

მომზადება 

კომპონენტის ურთიერთობა 
განსახორციელებ 

 
 
 

2. 

             
 
 

დირექტორი; 

 
 
 
 
 
ხელმოწერილი 

პროცესი 
გრძელდებ
ა 

ლად 
ხელშეკრულების 
გაფორმება 

ხელშეკრულებების 
გაფორმება ხელშეკრულებები 
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