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ერთწლიანი სამოქმედიო გეგმის შემუშავება/ დამტკიცება
შემუშავებული 2021 წლის სამოქმედო გეგმის 

არსებობა

დამტკიცებული ერთწლიანი 

სამოქმედო გეგმა

დირექტორის 

მოადგილე
სტრატეგიული დაგეგმვის ჯგუფი

არსებული 

რესურსი

პერსონალის მართვის მარეგულირებელი დოკუმენტისა 

და რეგულაციების (მათ შორის პერსონალის მოზიდვის, 

შერჩევა/დანიშვნის პროცედურები) შემუშავება

შემუშავებული დოკუმენტის "პერსონალის 

მართვის მარეგულირებელი დოკუმენტი და 

რეგულაციები (მათ შორის პერსონალის 

მოზიდვის, შერჩევა/ დანიშვნის 

პროცედურები)" არსებობა

დამტკიცებული პერსონალის მართვის 

მარეგულირებელი დოკუმენტი და 

რეგულაციები

დირექტორის 

მოადგილე

იურისტი;

ადამინური რესურსების 

სპეციალისტი

არსებული 

რესურსი

კოლეჯის საშტატო სტრუქტურის 

განახლება/მოდიფიკაცია, ახალ სტანდარტებთან 

შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით.

ახალი სტრუქტურის არსებობა დამტკიცებული სტრუქტურა
დირექტორის 

მოადგილე

იურისტი;

ადამინური რესურსების 

სპეციალისტი

განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო

არსებული 

რესურსი

ახალი სტანდარტიდან და კოლეჯის განახლებულ 

სტრუქტურიდან გამომდინარე თანამდებობრივი 

ინსტრუქციის გადახედვა/ მოდიფიცირება 

მოდიფიცირებული  თანამდებობრივი 

ინსტრუქციის არსებობა

დამტკიცებული თანამდებობრივი 

ინსტრუქცია

დირექტორის 

მოადგილე

იურისტი;

ადამინური რესურსების 

სპეციალისტი

განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო

არსებული 

რესურსი

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის 2020 წლის 28 დეკემბრის №121/ნ 

ბრძანების შესაბამისად "ფორმალური განათლების 

ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების 

წესის" შემუშავება

ფორმალური განათლების ფარგლებში 

მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების 

წესის არსებობა

დამტკიცებული ფორმალური 

განათლების ფარგლებში მიღწეული 

სწავლის შედეგების აღიარების წესი

დირექტორის 

მოადგილე

იურისტი;

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

2021 წლის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 

პასუხისმგებელი პირების მიერ შუალედური და წლიური 

ანგარიშების წარდგენა

შუალედური და წლიური ანგარიშების  

არსებობა

 პასუხისმგებელი პირების მიერ 

წარდგენილი შუალედური და წლიური 

ანგარიშები. წარდგენილი ანგანიშების 

ანალიზის დოკუმენტი ანალიზი. 

დირექტორის 

მოადგილე
სტრატეგიული დაგეგმვის ჯგუფი

არსებული 

რესურსი

2020 წლის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 

პასუხისმგებელი პირების შუალედური და წლიური 

ანგარიშების ანალიზი. 

 პასუხისმგებელი პირების მიერ წარდგენილი 

შუალედური და წლიური ანგარიშების 

საფუძველზე მომზადებული  კოლეჯის 

შუალედური და წლიური ანგარიშის 

დოკუმენტი. 

ერთწლიანი გეგმების შესრულების  

ანგარიში განთავსებულია კოლეჯის ვებ-

გვერდზე. 

დირექტორის 

მოადგილე
სტრატეგიული დაგეგმვის ჯგუფი

არსებული 

რესურსი

კოლეჯის მომზადება 2022 წლის საავტორიზაციიო 

პროცესებისთვის 

ავტორიზაციის სტანდარტების შესაბამისი  

კოლეჯის დოკუმენტაციის, მატერიალური და 

ა. შ. რესურსების მზაობის ანალიზი

ანალიზის დოკუმენტი
ხარისხის მართვის 

მენეჯერი

ხარისხის მართვის 

სპეციალისტები

არსებული 

რესურსი

2022 წლის კოლეჯის ავტორიზაციის განაცხადის 

მომზადება/წარდგენა განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრში

მომზადებული ავტორიზაციის განაცხადი 

დანართებთან ერთად

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულ ცენტრში წარდგენილი 

განაცხადი

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი.

ხარისხის მართვის 

სპეციალისტები

არსებული 

რესურსი

დისტანციური სწავლების მეთოდებისა და მიდგომების 

დანერგვა/დახვეწა

  კვლევების ჩატარება (პრ. სტუდენტთა და პრ. 

განათლების მასწავლებელის გამოკითხვები)

ანალიზის დოკუმენტი, საჭიროების 

შემთხვევაში არსებული დოკუმენტის 

მოდიფიცირება

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი.
სასწავლო პროცესის მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე  

ურთიერთდასწრება  პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების გამოცდილების გაზიარების მიზნით

სამუშაო გრაფიკი, დასწრების ფურცლები, 

ჯამში მინიმუმ 50 დასწრება წლის 

განმავლობაში

დასწრების ფურცლები
სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი

სასწავლო პროცესის 

სპეციალისტი;

სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის 

მენეჯერები

არსებული 

რესურსი

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა შეხვედრები 

გამოცდილების გაზიარების მიზნით

სამუშაო გრაფიკი, დასწრების ფურცლები; 

ჯამში მინიმუმ 9 შეხვედრა
დასწრების ფურცლები

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი

სასწავლო პროცესის 

სპეციალისტი;

სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის 

მენეჯერები

არსებული 

რესურსი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება

2021 წლის განმავლობაში შეფასებული  

მინიმუმ 10 პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა

შესაბამისი ანგარიშები
ხარისხის მართვის 

მენეჯერი

ხარისხის მართვის 

სპეციალისტები

არსებული 

რესურსი

პროგრამების ანალიზი/ გაუმჯობესება

მოდიფიცირებული ყველა პროგრამა 

იდენტიფიცირებული გასაუმჯობესებელი 

საკითხების   შესაბამისად

საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი 

ბრძანება

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი

ხარისხის მართვის 

სპეციალისტები

არსებული 

რესურსი

შეფასების შიდა ვერიფიკაციია
 მინიმუმ 10 პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ვერიფიკაცია 
ანალიზის დოკუმენტი

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი
ხარისხის მართვის სპეცილისტები

არსებული 

რესურსი

პროფესიული მომზადება/ პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების მომზადება

ახალი პროფესიული მომზადება/ 

პროფესიული გადამზადების პროგრამების 

არსებობა

დამტკიცებული ახალი პროფესიული 

მომზადება/ პროფესიული 

გადამზადების პროგრამები

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი

სასწავლო-საწარმო-პრაქტიკის 

მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

პროფესიული მომზადება/ პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების  დამატების პროცედურები დადასტურების 

გზით 

საბჭოს გადაწყვეტილება პროგრამების 

განხორციელების უფლების მიმნიჭების 

შესახებ

საბჭოს გადაწყვეტილება პროგრამების 

განხორციელების უფლების მიმნიჭების 

შესახბ

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი.

სასწავლო-საწარმო-პრაქტიკის 

მენეჯერი

არსებული 

რესურსი
1750 ლარი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

ბიუჯეტების შემუშავება
ყველა პროგრამის ბიუჯეტები შემუშავებული ბიუჯეტები ფინანსური მენეჯერი პროგრამების ხელმძღვანელები

არსებული 

რესურსი

 2022 წლის ავტორიზაციისათვის  საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავება  

ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების არსებობა

დამტკიცებული ახალი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამები

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი;

პროგრამების ხელმძღვანელები

არსებული 

რესურსი

პროფესიულისაგანმანათლებლო  პროგრამების 

კატალოგის განახლება
განახლებული კატალოგის არსებობა

კატალოგი განთავსებულია კოლეჯის 

საიტზე

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი
ხარისხის მართვის სპეცილისტები

არსებული 

რესურსი

პროფესიული მომზადება/ პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების კატალოგის განახლება
განახლებული კატალოგის არსებობა

კატალოგი განთავსებულია კოლეჯის 

საიტზე

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი
ზრდასრულთა კოორდინატორი

არსებული 

რესურსი

16.06.2020 წლის N01-04/84 ბრძანებით დამტკიცებული  

"პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, 

შემუშავების, განხორციელების შეფასებისა და 

განვითარების მეთოდოლოგიის" 

გადახედვა/გაუმჯობესება

განახლებული მეთოდოლოგია შესაბამისი ბრძანება
ხარისხის მართვის 

მენეჯერი
ხარისხის მართვის სპეცილისტები

არსებული 

რესურსი

სტრატეგიული 

მიზანი N1: 

ხარისხის შიდა 

უზრუნველყოფ

ის სისტემის 

განვითარება

 შესრულების 

სტატუსი

განხორციელების პერიოდი

სტრატეგიული 

მიზანი
ამოცანა აქტივობა შესრულების ინდიკატორი

1.2. თანამედროვე 

სწავლებვის 

სხვადასხვა 

მეთოდებისა და 

მიდგომების 

დანერგვა

 სსიპ-კოლეჯი "ახალი ტალღის" 2019-2025 წლების სტრატეგიის დანერგვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა 

მტკიცებულება
მატერიალური 

რესურსი

სხვა ჩართული მხარეები 

გარდა კოლეჯისა
შენიშვნა

პასუხისმგებელი  

სტრუქტურული 

ერთეული/უფლებამოს

ილი პირი

შემსრულებელი სტრუქტურული 

ერთეული/უფლებამოსილი პირი

 ადამიანური 

რესურსი

დაფინანსების 

წყარო

დამტკიცებულია

 სსიპ კოლეჯის "ახალი ტალღა" დირექტორის 

29.01.2021 წლის N 01-04/08 ბრძანებით

1.1 ხარისხის 

უწყვეტ 

გაუმჯობესებაზე 

ზრუნვა ხარისხის 

ციკლის 

შესაბამისად: 

დაგეგმე-

განახრციელე-

შეაფასე 

განავითარე

1.4. სასწავლო 

პროცესის 

მარეგულირებელ

ი

დოკუმენტაციები

ს გაუმჯობესება

1.3. 

საგანმანათლებლ

ო პროგრამების 

განვითარება 



განახლებული მარეგულირებელი დოკუმენტების დანერგვა (მ. შ. 

სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების წესი; 

ხარისხის შიდა მექანიზმები; 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი;  შინაგანაწესი; 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის/ კომუნიკაციის წესი;   

პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში  

მუშაობის წესი; საქმისწარმოების წესი; შრომის უსაფრთხო 

გარემოს უზრუნველყოფის წესი (მ.შ. პირველადი გადაუდებელი 

დახმატების აღმოჩენის მექანიზმი, მ. შ. საგანგებო სიტუაციების 

მართვა);

პერონალური მონაცემთა დაცვის მექანიზმი; საინფორმაციო 

ინფრასტრუქტურისა და IT პროცესების  სისტემის 

ეფექტიანობისა და  IT  რისკების მართვის  პოლიტიკა; სასწავლო 

პროცესის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტის შენახვისა და 

განკარგვის წესი, სახარჯი მასალების აღრიცხვა/გაცემის 

პროცედურები; მატერიალური რესურსების განკარგვის წესი)

დოკუმენტების შესაბამისი შესრულებული 

სამუშაოების ანგარიშები (შუალედური და 

წლიური)

ანალიზის დოკუმენტი;

საჭიროების შემთხვევაში 

მოდიფიცირებული მარეგულირებელი 

დოკუმენტები

დირექტორის 

მოადგილე

იურისტი;

ხარისხის მართვის მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

კოლეჯის ტერიტორიაზე, ქობულეთის მისამართზე, 

თანამედროვე ლაბორატორიების მშენებლობა 

საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის : "შედუღება", 

"მსუბუქი ავტომობილის ელექტრო სისტემების შეკეთება" 

და " ხის მხატვრული დამუშავება",  ცალკე მდგარი 

შენობის სახით 

 დასრულებული შენობა
ვიზუალური დათვალიერება;

მიღება-ჩაბარების აქტი
ფინანსური მენეჯერი

შესყიდვების სპეციალისტი, 

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის 

უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი

განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს 

ინფრასტრუქტურის 

სააგენტო

არსებული 

რესურსი

სსიპ 

საგანმანათლებლ

ო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურ

ის სააგენტო

  679677 ლარი
ქობულეთში,  კოლეჯის ტერიტორიაზე, 

საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის "კონდიტერია" და 

"კულინარიის ხელოვნება" ლაბორატორიების 

აგება/რეკონსტრუქცია

აგებული/რეაბილიტირებული შენობა
ვიზუალური დათვალიერება;

მიღება-ჩაბარების აქტი
ფინანსური მენეჯერი

შესყიდვების სპეციალისტი, 

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის 

უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი

განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს 

ინფრასტრუქტურის 

სააგენტო

არსებული 

რესურსი

სსიპ 

საგანმანათლებლ

ო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურ

ის სააგენტო
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებთან 

მიმართებაში მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების 

მდგომარეობის მონიტორნგი

ყველა არსებული  პროგრამების ბაზის 

შემოწმება
შესაბამისი ანგარიშები ფინანსური მენეჯერი

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის 

უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი

განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო

არსებული 

რესურსი

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 
  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების  2020 წლის 

მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების 

აღმოფხვრა და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების  

განახლება

არსებული შესყიდული ან შეკეთებული 

აღჭურვილობა

ვიზუალური დათვალიერება;

მიღება-ჩაბარების აქტი
ფინანსური მენეჯერი

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის 

უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი

არსებული 

რესურსი

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

პროგრამების ხელმძღვანელთა გამოკითხვის საფუძველზე 

საბიბლიოთეკო ფონდის განახლება

გამოკითხვის ანალიზის დოკუმენტი;

შესყიდული სასწავლო რესურსები

შესყიდული სახელმძღვანელოების 

მიღება-ჩაბარების აქტი
ფინანსური მენეჯერი ბიბლიოთეკარი

არსებული 

რესურსი

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

ქობულეთში კოლეჯის მეორე კორპუსის სარდაფის 

თანამედროვე საწყობად მოწყობა
 საწყობის არსებობა 

ვიზუალური დათვალიერება;

მიღება-ჩაბარების აქტი
ფინანსური მენეჯერი

შესყიდვების სპეციალისტი, 

ქობულეთის მატერიალური 

რესურსების უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი

არსებული 

რესურსი

კოლეჯის საერთო   საცხოვრებლის სველი წერტილებისა 

და სამზარეულოების შეკეთება

რეაბილიტირებული სველი წერტილები და 

სამზარეულო

ვიზუალური დათვალიერება;

მიღება-ჩაბარების აქტი
ფინანსური მენეჯერი

შესყიდვების სპეციალისტი, 

ქობულეთის მატერიალური 

რესურსების უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი

არსებული 

რესურსი

კოლეჯის ბაზაზე არსებული სასტუმრო ნომრების 

რეაბილიტაცია
რეაბილიტირებული სასტურმოს ნომრები

ვიზუალური დათვალიერება;

მიღება-ჩაბარების აქტი
ფინანსური მენეჯერი

შესყიდვების სპეციალისტი, 

ქობულეთის მატერიალური 

რესურსების უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი

არსებული 

რესურსი

კოლეჯის შემოსასვლელის რეაბილიტაცია და შესაბამისი 

აღჭურვილობის განთავსება
რეაბილიტირებული შემოსასვლელი

ვიზუალური დათვალიერება;

მიღება-ჩაბარების აქტი
ფინანსური მენეჯერი

შესყიდვების სპეციალისტი, 

ქობულეთის მატერიალური 

რესურსების უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი

არსებული 

რესურსი

 საგანგებო სიტუაციების  მართვის გეგმის შემუშავება , 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს  მმართველობის სფეროში 

შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − 

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან 

შესათანხმებლად წარდგენა                                                                                     

შეთანხმებული/დამტკიცებული საგანგებო 

მართვის გეგმა  

საგანგებო სიტუაციების მართვის 

სამსახურთან შესათანხმებული 

საგანგებო მართვის გეგმა

დირექტორის 

მოადგილე

შრომის უსაფრთხოების 

სპეციალისტი, იურისტი

არსებული 

რესურსი

ქობულეთისა და დ/ხულოს მისამართზე  არსებული  

შენობა ნაგებობების ვარგისიანობის მონიტორინგი 

უსაფრთო სამუშაო

გარემოს უზრუნველყოფისათვის

შემოწმებული  ქობულეთის მისამართზე 

არსებული  შენობა ნაგებობები და დ/ხულოს 

მისამართზე არსებული შენობა ნაგებობები

ანგარიში შესრულებული სამუშაოს 

შესახებ

შრომის უსაფრთხოების 

სპეციალისტი

 ქობულეთის მატერიალური 

რესურსების უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი/ხულოს 

მატერიალური რესურსების 

უზრუნველყოფის სპეციალისტი

არსებული 

რესურსი

უსაფრთო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფისათვის 

მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების 

აღმოფხვრა

ანგარიშები შესრულებული სამუშაოს შესახებ
ვიზუალური დათვალიერება და 

შესაბამისი აქტები
ფინანსური მენეჯერი

შრომის უსაფრთხოების 

სპეციალისტი

არსებული 

რესურსი
5000 ლარი

 გასვლითი შეხვედრები აჭარის ა.რ.-სა  და გურიის 

რეგიონის  სკოლების მოსწავლეებთან, შეხვედრები 

მოსახლეობასთან, შეხვედრები სოციალურ 

პარტნიორებთან

  აქტივობა წლის განმავლობაში, მინიმუმ   30 

სკოლა, მინ. 10 შეხვედრა მოსახლეობასთან, 

მინ. 3 შეხვედრა სოციალური  პარტნიორებთან 

განხორციელებული აქტივობების 

დამადასტურებელი მტკიცებულებები 

(მივლინების ბრძანება, ფოტო/ვიდეო 

მასალა, დასწრების ფურცელი და ა.შ.)

პროფორიენტაციისა და 

კარიერის დაგემვის 

მენეჯერი

არსებული 

რესურსი
1500 ლ

კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან ინფორმაციის 

მასობრივი საშუალებების, მათ შორის  ვებგვერდისა და 

სოციალური მედიის მეშვეობით

წლის განმავლობაში  მასობრივი საშუალებების 

გამოყენებით განხორციელებული მინიმუმ 30 

აქტივობა,  ვებგვერდისა და სოციალური 

მედიის მეშვეობით რეგულარულად

განთავსებული ინფორმაცია
პიარისა და მარკეტინგის 

მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

 პროფესიულ სტუდენტთა/ მსმენელთა ინფორმირება 

კოლეჯის მიერ შეთავაზებული სერვისების შესახებ

 პროფესიულ სტუდენტთა/ მსმენელთა 

ფლობენ ინფორმაციას კოლეჯისმიერ 

შეთავაზებული სერვისების შესახებ

ოქმი, დასწრების ფურცლები, 

ფოტომასალა

პროფორიენტაციისა და 

კარიერის დაგემვის 

მენეჯერი

პიარისა და მარკეტინგის 

მენეჯერი/ ზრდასრულთა 

განათლების კოორდინატორი

არსებული 

რესურსი

 პროფესიული  სტუდენტებისთვის/ მსმენელებისთვის   

კოლეჯის მისიის, ხედვის, ღირებულებების გაცნობა

პროფესიულ სტუდენტები/ მსმენელები 

იცნობენ კოლეჯის მისიას, ხედვასა და 

ღირებულებებს 

ოქმი, დასწრების ფურცლები, 

ფოტომასალა

პროფორიენტაციისა და 

კარიერის დაგემვის 

მენეჯერი

პიარისა და მარკეტინგის 

მენეჯერი/ ზრდასრულთა 

განათლების კოორდინატორი

არსებული 

რესურსი

პროფესიული  სტუდენტებისთვის/ მსმენელებისთვის   

კოლეჯის საიტისა და სოციალური ქსელების  გაცნობა

პროფესიულ სტუდენტები/ მსმენელები 

იცნობენ კოლეჯის საიტისა და სოციალური 

ქსელებს

ოქმი, დასწრების ფურცლები, 

ფოტომასალა

პიარისა და მარკეტინგის 

მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

 პროფესიულ სტუდენტებისთვის/ მსმენელებისთვის 

მასტერკლასების ჩატარება
წლის განმავლობაში მინიმუმ 10 აქტივობები  

ოქმი, დასწრების ფურცლები, 

ფოტომასალა

სასწავლო-საწარმოო 

პრაქტიკის მენეჯერი

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი; 

ზრდასრულთა განვითარების 

კრდინატორი

არსებული 

რესურსი
2000 ლარი

სტრატეგიული 

მიზანი N1: 

ხარისხის შიდა 

უზრუნველყოფ

ის სისტემის 

განვითარება

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

1200000 ლარი

სტრატეგიული 

მიზანი N3: 

კოლეჯის 

მატერიალურ-

ტექნიკური 

ბაზისა და 

ინფრასტრუქტუ

რის 

განვითარება

სტრატეგიული 

მიზანი N4: 

სტუდენტური 

სერვისების 

განვითარება

3.1. ახალი, 

სტანდარტებთან 

შესაბამისი 

სხვადასხვა

მიმართულების 

პროგრამებისთვი

ს 

ლაბორატორიები

სა და

დამხმარე შენობა/ 

3.2. მიმდინარე 

პროგრამების 

მატერიალურ-

ტექნიკური

ბაზის 

გათანამედროვება

3.4. უსაფრთხო 

სამუშაო გარემოს 

უზრუნველყოფა

1.4. სასწავლო 

პროცესის 

მარეგულირებელ

ი

დოკუმენტაციები

ს გაუმჯობესება

3.3. არსებული 

შენობა-

ნაგებობების 

მიმდინარე

სარემონტო/ 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

4.1. 

პროფორიენტაცია 

4.2. 

სტუდენტური 

სერვისები 

(კონფერენციები,

შეჯიბრებებები, 

ტრენინგები, 

მასტერკლასები,

ექსკურსიები და 

სხვ)



ექსკურსიები,  კონკურსები,  კონფერეციები, სპორტული 

აქტივობები
წლის განმავლობაში მინიმუმ 10 აქტივობები  

მოხსენებითი ბარათი, დასწრების 

ფურცლები, ფოტომასალა
ღონისძიების მენეჯერი

პიარისა და მარკეტინგის 

მენეჯერი

არსებული 

რესურსი
4000 ლარი

კურსდამთავრებულთა ბაზის წარმოება-განახლება; კურსდამთავრებულების ბაზა
კურსდამთავრებულების ბაზა 

განახლდება წელიწადში მინ 2ჯერ

პროფორიენტაციისა და 

კარიერის დაგემვის 

მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

კარიერული წინსვლის ხელშეწყობა

მოძიებული ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის 

განთავსება ვებ. გვერდზე და სოციალურ 

ქსელში

დასაქმების მაჩვენებელი

პროფორიენტაციისა და 

კარიერის დაგემვის 

მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

,,სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების 

განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში განაცხადის 

მომზადება

მინიმუმ 7 განაცხადი გაგზავნილი განაცხადი
ხარისხის მართვის 

მენეჯერი.
პროგრამის ხელმძღვანელები

არსებული 

რესურსი

,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-

გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 

სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში განაცხადის 

მომზადება

მინიმუმ 7 განაცხადი გაგზავნილი განაცხადი
ხარისხის მართვის 

მენეჯერი.
პროგრამის ხელმძღვანელები

არსებული 

რესურსი

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების 

სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ყოველწლიურ ტენდერში 

მონაწილეობის მიღება

შეტანილი განაცხადი გაგზავნილი განაცხადი
დირექტორის 

მოადგილე
კოლეჯის ადმინისტრაცია

არსებული 

რესურსი

4.5. პროფესიული 

განათლების 

პოპულარიზაციი

ს მიზნით

ღონისძიებების 

სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება (მ. შ. “ღია 

კარის დღეები")
წლის განმავლობაში მინიმუმ 15 აქტივობა 

განხორციელებული აქტივობების 

დამადასტურებელი მტკიცებულებები 

(ფოტო/ვიდეო მასალა, დასწრების 

ფურცელი და ა.შ.)

პროფორიენტაციისა და 

კარიერის დაგემვის 

მენეჯერი

პიარისა და მარკეტინგის 

მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

პერსონალის გამოკითხვის ჩატარება გამოკითხული  ადმინისტრაცია მინიმუმ  85 % ანალიზი

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

სპეციალისტი

არსებული 

რესურსი

პერსონალის შეფასება შეფასებული მინიმუმ  80 % ანგარიში

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

სპეციალისტი

იდენტიფიცირებული საჭიროებების მიხედვით 

ტრენინგების დაგეგმვა/ჩატარება

საჭიროების მიხედვით ტრენინგის ჩატარების 

გეგმა
ანგარიში

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

სპეციალისტი

არსებული 

რესურსი

თანამშრომლობის საუკეთესო პრაქტიკის პოპულარიზება 

და გაზიარება 
მინიმუმ 10 მაგალითი ანგარიში

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

სპეციალისტი

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა გამოკითხავა
გამოკითხული პროფესიული განათლების  

მასწავლებლების მინიმუმ  80 %  
ანალიზი

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

სპეციალისტი

არსებული 

რესურსი

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა შეფასება
შეფასებული პროფესიული განათლების  

მასწავლებლები- მინიმუმ 80 % ს
ანგარიში

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

სპეციალისტი

იდენტიფიცირებული საჭიროებების მიხედვით 

ტრენინგების დაგეგმვა/ჩატარება
 ტრენინგის ჩატარების გეგმა ანგარიში

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

სპეციალისტი

არსებული 

რესურსი

 პრაქტიკის ობიექტების ინსტრუქტორების გამოკითხვის 

ჩატარება

გამოკითხული პრაქტიკის ობიექტების 

ინსტრუქტორები-  მინიმუმ  80%
ანგარიში

სასწავლო-საწარმოო 

პრაქტიკის მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

იდენტიფიცირებული საჭიროებების მიხედვით 

ტრენინგების დაგეგმვა/ჩატარება
 ტრენინგის ჩატარების გეგმა ანგარიში

სასწავლო-საწარმოო 

პრაქტიკის მენეჯერი

არსებული 

რესურსი

სტრატეგიული 

მიზანი N4: 

სტუდენტური 

სერვისების 

განვითარება

სტრატეგიული 

მიზანი N5: 

ადამიანური 

რესრუსის 

განვითარება

5.3. პრაქტიკის 

ობიექტების 

ინსტრუქტორები

ს

შესაძლებლობები

ს გაძლეირება 

სწავლისა და 

შეფასების

მეთოდებში

4.4. ახალი 

საერთაშორისო 

პროექტების,

პარტნიორების/ 

საწარმოების 

მოძიება/ 

თანამშრომლობა

5.2. პროგრამის 

განმახორციელებ

ლ პირთა 

პროფესიული

განვითარების 

ხელშეწყობა

5.1. 

ადმინისტრაციუ

ლი რესურსის 

უნარებისა და

შესაძლებლოებებ

ის გაუმჯობესება

4.2. 

სტუდენტური 

სერვისები 

(კონფერენციები,

შეჯიბრებებები, 

ტრენინგები, 

მასტერკლასები,

ექსკურსიები და 

სხვ)

4.3. 

კურსდამთავრებ

ულთა სერვისები.


