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 სტრატეგიული 

მიზანი 

ამოცანა შესრულების 

ვადა 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

შესრულების ინდიკატორები 

1. თანამედროვე 

მოთხოვნების 

შესატყვისი 

კომპეტენციის მქონე 

კონკურენტუნარიანი 

სპეციალისტების 

მომზადება შრომის 

ბაზარზე არსებული 

მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

 

1.1 კომპეტენციებზე 

დაფუძნებული პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

დანერგვა. 

 2018-2025 

 

დაწესებულების 

ადმინისტრაცია  

 

დაწესებულების დირექტორის ბრძანებები, 

პედაგოგიური საბჭოს ოქმები, განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის 

გადაწყვეტილებები, სამინისტროების მიერ 

გაცემული ფორმალური დოკუმენტი. 1.2. უწყვეტი განათლების 

პრინციპების დანერგვის 

ხელშეწყობა 

1.3 საინფორმაციო და 

საკონსულტაციო შეხვედრების 

ორგანიზება სამიზნე 

აუდიტორიასთან 

      

2. საგანმანათლებლო 

პროცესების 

ორგანიზაციისა და 

მართვის 

ინოვაციური 

პრინციპების 

დამუშავება და 

დანერგვა 

2.1 სასწავლო პროცესის 

ხარისხის მართვის სისტემის 

გაუმჯობესება 

2018-2025 დაწესებულების 

ადმინისტრაცია და 

პერსონალი 

დაწესებულების დირექტორის ბრძანებები, 

პედაგოგიური საბჭოს ოქმები, ტრენინგის 

მონაწილეთა აღრიცხვის ფურცლები, მონიტორინგის 

ანგარიშები. 

  

პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებლეთა 

პირადი საქმეები. სხვადასხვა დაინტერესებული 

მხარის (მშობელი, რეგისტრანტი, მასწავლებელი და 

ა.შ) ინფორმირების ხარისხი, შეხვედრების 

რაოდენობა. 

2.2 მართვის სტრუქტურისა და 

საქმიანობის გაუმჯობესება 

2.3 პროფესიული პროგრამების 

განმახორციელებელი 

პროფესიული მასწავლებლების 

პროფესიული განვითარება 

      

3. ინფრასტრუქტურის 

განვითარება და 

სრულყოფა 

3.1 მატერიალურ–ტექნიკური 

ბაზის მოდერნიზება  

2018-2025 დაწესებულების 

ადმინისტრაცია 

განახლებული წიგნადი ფონდი; საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიით აღჭურვილი 

საბიბლიოთეკო სივრცე; განახლებული 

საბიბლიოთეკო სივრცე; 

დანერგილი ელექტრონული საქმისწარმოების 

3.2 ბიბლიოთეკის 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება  
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3.3 საინფორმაციო რესურსების 

გაუმჯობესება 

სისტემა; გონივრულ ვადებში განახლებული 

სოციალური მედიის გვერდები; შემუშავებული 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების IT რისკების 

მართვის დოკუმენტი; 

დანერგილი სასწავლო პროცესის ელექტრონული 

მართვის პროგრამა. 

      

4. პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

კავშირები 

4.1 პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

ხარისხის გაუმჯობესების 

მიზნით დამსაქმებლებთან, 

კომპანიებთან კავშირების 

დამყარება.  

2018-2025 დაწესებულების 

ადმინისტრაცია და 

პერსონალი 

დაწესებულების დირექტორის ბრძანებები, 

პედაგოგიური საბჭოს ოქმები, გაფორმებული 

მემორანდუმები, შეხვედრების ამსახველი 

ჩანაწერები. 

4.2 პროფესიულ ასოციაციებთან 

კავშირები და გამოცდილების 

გაზიარება. 

     

5. სტუდენტური 

სერვისების 

განვითარება 

5.1 პროფესიულ ორიენტაციასა 

და დასაქმებასთან 

დაკავშირებული ღონისძიებების 

ორგანიზება და კარიერული 

წინსვლის ხელშეწყობა 

5.2 ექსტრაკურიკულური 

აქტივობების ორგანიზება 

2018-2025 დაწესებულების 

ადმინისტრაცია; 

თვითთმართველობა 

დაწესებულების დირექტორის ბრძანებები, 

პედაგოგიური საბჭოს ოქმები, მონიტორინგის 

პროცესის ამსახველი დოკუმენტაცია. 

განხორციელებული ღონისძიებები, კონკურსები, 

შეხვედრები და ექსკურსიები 

      

 


