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1
2022 წლის მიღებისთვის ახალი 

სტუდენტების ჩარიცხვა

მიღების გამოცხადება, გასაუბრება აპლიკანტებთან, საბუთების მიღება, ჩარიცხვა, 

გაცნობითი სახის შეხვედრა (სტუდენტებისთვის საჩუქრების გადაცემა)
v v v ჩარიცხული სტუდენტები

დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, რეესტრის წარმოების 

სპეციალისტი, იურისტი, სასწავლო პროცესის მენეჯრი.

ინტერნეტი, პრინტერი, კომპიუტერი, 

საკანცელარიო ნივთები, სამუშო ოთახი
სახელფასო ფონდი

2 ახალი პროგრამების დამატება

ბაზრის კვლევა და ანალიზი, შეხვედრა ორგანიზაციებთან და მათი მოთხოვნების 

გაანალიზება. 

პროგრამების ადაპტირება

განაცხადის წარდგენა ხარისხის ცენტრში სამი ახალი პროგრამისთვის:

1. ღონისძიების ორგანიზება

2. საოფისე საქმე

3. პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპინგი

v v v v

ავტორიზაციის საბჭოს დადებითი 

გადაწყვეტილება სამი ახალი 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის დამატების შესახებ

დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

სასწავლო პროცესის მენეჯერი, პროგრამების ხელმძღვანელები

ინტერნეტი, პრინტერი, კომპიუტერი, 

საკანცელარიო ნივთები, სამუშო ოთახი
6687

3
პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე ზღვრული რაოდენობის 

გაზრდა

განაცხადის წარდგენა ხარისხის ცენტრში სამ პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ადგილების გაზრდის მიზნით:

1. კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

2. კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება

3. ვებტექნოლოგიები

v v v v

ავტორიზაციის საბჭოს დადებითი 

გადაწყვეტილება სამ პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ადგილების გაზდის შესახებ

დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, ხარისხის მართვის 

მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ინტერნეტი, პრინტერი, კომპიუტერი, 

საკანცელარიო ნივთები, სამუშო ოთახი
6687

პროგრამების განხორციელების დაგეგმვა, ცხრილების შემუშავება v v v ცხრილები, განრიგები სასწავლო პროცესის მენეჯერი

სასწავლო დოკუმენტაციის, სააუდიტორიო დატვირთვის, მასწავლებელთა 

დატვირთვის მონიტორინგი
v v v v v v v v

შეთანხმებული შეფასების 

ინსტრუმენტები, კალენდარული 

გეგმები

სასწავლო პროცესისა და ხარისხის მართვის მენეჯერი

ახალი პრაქტიკის ობიექტების მოძიება პროგრამების ფარგლებში v v v
გაფორმებული მემორანდუმები და 

ხელშეკრულებები;
დირექტორი, დირექტორის მოადგილე

შრომის ბაზრის კვლევა და ანალიზი v v v კვლევის ანგარიში
დირექტორის მოადგილე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური, კოლეჯის დირექტორი
სახელფასო ფონდი

პარტნიორი კომპანიების მოძიება v v v
გაფორმებული მემორანდუმები და 

ხელშეკრულებები;

დირექტორის მოადგილე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური,  კოლეჯის დირექტორი, დირექტორი
სახელფასო ფონდი

სამი მომზადება გადამზადების პროგრამის შექმნა და ხარიხსის ცენტრში წარდგენა 

უფლების მოპოვების მიზნით:

1. ფრონტ ენდ დეველოპერი-მომზადება

2. ფრონტ ენდ დეველოპერი - გადამზადება

3. ბექ-ენდ დეველოპერი - მომზადება

v v

მოპოვებული უფლება მომზადებისა და 

გადამზადების 3 პროგრამაზე 

განხორციელებისთვის

ხარისხის მართვის მენეჯერი, დირექტორი, ადამიანური 

რესურსების მართვის მენეჯერი, დირექტორის მოადგილე, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი

2445

პროფესიული პროგრამების გადახედვა/გაუმჯობესება
v v პროგრამებში ცვლილების აქტები

ხარისხის მართვის მენეჯერი, სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან 

თანამშრომლობით

შეფასების სისტემის ვერიფიკაციის ჩატარება v v v v
ვერიფიკაციის დასკვნა, მონიტორინგის 

შედეგები

ხარისხის მართვის მენეჯერი, სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან 

თანამშრომლობით

6
მატერიალური რესურსების 

სრულყოფა და მუდმივი განახლება
საგანმანათლებლო რესურსების შევსება/გაუმჯობესება v v v

საგანმანათლებლო რესურსების 

კატალოგი

ბიბლიოთეკარი,  შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან 

თანამშრომლობით

საქართველოს უნივერსიტეტის 

მატერიალური რესურსი

სტუდენტებისა და პერსონალის ინსტრუქტაჟები (პირველად გადაუდებელი დახმარება, 

ხანძარსაწინააღმდეგო)
v v

ინსტრუქტაჟის თემატიკა,  ამსახველი 

ფოტოები, დასწრების ფურცელი
შრომის უსაფრთხოების, დაცვის სამსახური და ექიმი

ინსტრუქტაჟების ჩატარება სტრუქტურული ერთეულების სამუშაოს სპეციფიკის 

გათვალისწინებით
v v

ინსტრუქტაჟის თემატიკა,  ამსახველი 

ფოტოები, დასწრების ფურცელი
შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი

8
ფინანსური მდგრადობის 

უზრუნველყოფა
ფინანსური ანგარიშების მომზადება და წარდგენა v v

მომზადებული და წარდგენილი 

ფინანსური ანგარიშები
დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, დამფუძნებელთა კრება

კომპიუტერული ტექნიკა, პროექტორი, 

დინამიკები, შეხვედრების პთახი, 

ელექტრონული პლატფორმები

ბეიკერტილი საქართველოს 

უნივერსიტეტის დაფინანსებით

პერსონალის (მათ შორის მასწავლებლების) განვითარებისთვი საჭირო აქტივობების 

დაგეგმვა/განხორციელება/პროფესიული გადამზადება
v v v

დაგეგმილი და განხორციელებული 

აქტივობები, ტრენინგების ამსახველი 

მასალები, სამსახურებრივი ბარათები

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი, ხარისხის მართვის 

მენეჯერი, დირექტორის მოადგილე
4000

კოლეჯის სტრუქტურული ერთეულების მიერ შესრულებული სამუშაოების შუალედური 

და წლიური ანგარიშები, ანალიზი და შეფასება
v v v v v ანგარიშები, შეფასებები დირექტორის მოადგილე

კოლეჯის პერსონალის საჭიროებებისა და კმაყოფილების კვლევის ჩატარება, 

შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება და აქტივობების დაგეგმვა
v v

ჩატარებული გამოკითხვები; კვლევის 

ანგარიში;რეაგირების შედეგები

HR მენეჯერი, ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი 

დირექტორის მოადგილე

10

ადგილობრივ და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან პარტნიორული 

ურთიერთბების 

ჩამოყალიბება/განვითარება

პოტენციური პარტნიორების მოძიება და მუდმივი კომუნიკაცია გრძელვდინი 

თანამშრომლობისთვის
v v v v

გაგზავნილი და მიღებული 

კორესპონდენცია;
დირექტორის მოადგილე

ქაღალდი, პრინტერი, კომპიუტერი, 

საკანცელარიო ნივთები, ელექტრონული 

პლატფორმები, პროექტორი

1500

ბრენდირებული მასალის დამზადება v v v v
დამზადებული ბრენდირებული 

მასალა
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 500

სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა v
მინიმუმ ერთ სატელევიზიო 

გადაცემაში მონაწილეობა
დირექტორი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

პროფესიული პროგრამების კატალოგის განახლება v v v v განახლებული კატალოგი დირექტორის მოადგილე

9
დაწესებულების პერსონალის  

მოძიება/განვითარება

სტრატეგიული მიზანი 4. პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების მხარდამჭერი ღონისძიებებისა და სტუდენტური სერვისების განვითარება

11

სტრატეგიული მიზანი 3. კოლეჯის პოპულრიზაცია

დაწესებულების პოპულარიზაცია და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

ქაღალდი, პრინტერი, კომპიუტერი, 

საკანცელარიო ნივთები, ელექტრონული 

პლატფორმები, პროექტორი

ქაღალდი, პრინტერი, კომპიუტერი, 

საკანცელარიო ნივთები, ელექტრონული 

პლატფორმები, პროექტორი

სახელფასო ფონდი

სახელფასო ფონდი

7
უსაფრთხო სასწავლო და სამუშაო 

გარემოს უზრუნველჰყოფა
საქართველოს უნივერსიტეტის დონაცია

5

ახალი მომზადება/გადამზადების 

პროგამების შერჩევა შრომის ბაზრისს 

მოთხოვნების შესაბამისად და 

შერჩეული მომზადება-გადამზადების 

პროგრამების დამატება/უფლების 

მოპოვება

სტრატეგიული მიზანი 2. კოლეჯის ინფრასტრუქტურის, მატერიალური და ადამიანური რესურსის განვითარება

ინტერნეტი, სამუშაო ოთახი, 

ელექტრონული პლატფორმები (Tvet), 

პრინტერი, საკანცელარიო ნივთები, 

პროგრამის შესაბამისი აღჭურვილობა

საკანცელარიო ნივთები, ქაღალდი, 

პრინტერი, ელექტრონული 

პლატფორმები, კომპიუტერი, 

ტრანსპორტი

ხარისხის შიდა სისტემების მუდმივი 

გაუმჯობესება, სასწავლო პროცესის 

ხარისხის გაუმჯობესება

6
ინტერნეტი, პრინტერი, კომპიუტერი, 

საკანცელარიო ნივთები, სამუშო ოთახი
სახელფასო ფონდი

4
პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელება
სახელფასო ფონდი

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯის 2022-2023 წლის სამოქმედო გეგმა

დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 29 აგვისტოს 15/22 ოქმით

სტრატეგიული მიზანი 1. დასაქმების ბაზარზე მოთხოვნილი ხარისხიანი საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა/განხორციელება

ინტერნეტი, სამუშაო ოთახი, 

ელექტრონული პლატფორმები (Tvet), 

პრინტერი, საკანცელარიო ნივთებაი, 

პროგრამის შესაბამისი აღჭურვილობ



ახალი სტუდენტების/მსმენელების ინტეგრაციის ხელშეწყობა v
ჩატარებული შეხვედრების ამსახველი 

ფოტო-ვიდეო მასალა, პრეზენტაციები
დირექტორის მოადგილე 2000

პროფესიული სტუდენტებისათვის/მსმენელებისათვის კურიკულუმგარეშე 

ღონისძიებების დაგემვა/განხორციელება;
v v v v

აქტივობების ამსახველი ფოტო და 

ვიდეო მასალა

სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების მენეჯერი, 

საქართველოს უნივერსიტეტი
საქართველოს უნივერსიტეტის დონაცია

12

პროფესიული 

სტუდენტებისთვის/მსმენელებისთვის 

სტუდენტური სერვისების 

განვითარება

ქაღალდი, პრინტერი, კომპიუტერი, 

საკანცელარიო ნივთები, ელექტრონული 

პლატფორმები, პროექტორი


