
 

ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას დაგეგმილი აქტივობების შესრულების შესახებ 2020 წლის 

მარტიდან 2020 წლის სექტემბრამდე 

შპს - მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედი 

სამოქმედო გეგმა - 2020-2021 წწ. 

 

 

ამოცანები დ ქვეამოცანები 
აქტივობა 

ძირითადი ინდიკატორები და 
სამიზნე 

ნიშნული/შესრულების 
მტკიცებულებები 

 
შემსრულებელი/პასუხისმებელი 

პირი 

 
რესურსები(მატერია
ლური/ფინანსრული

/ადამიანური) 

 

1.სტრატეგიული მიზანი      -   ორგანიზაციული განვითარება  

ამოცანა 1.1. მართვის თანამედროვე სისტემების დანერგვა  

 

1.1.1. კოლეჯის 
მარეგულირებელი 
დოკუმენტების 
მოდერნიზება ახალი 
სტანდარტების და გამოწვევების 
შესაბამისად 

 

2020 წლის 
ივლისი 

 კოლეჯის  
დირექტორის 

ბრძანებით 
დამტკიცებული ახალი 

დებულებები 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

ადამიანური 
რესურსი 

შესრულებულია 
 

1.1.3. ელექტრონული 
საქმისწარმოების სისტემის 
დანერგვა 
 

2020 წლის 
ივლისი 

 დანერგილია და 
მოქმედებს 
ელექტრონული 
საქმისწარმოების 
სისტემა 

  

 დირექტორი 
 საქმიასწარმოების და 

ადამიანური რესურსების 
მართვის მენეჯერი 

 IT მენეჯერი 

ადამიანური და 
ფინანსური 
რესურსი            
(500 ლარი) 

შესრულებულია 
 

1.1.6. კოლეჯის 
ადმინისტრაციული პერსონალის 
რეორგანიზაცია 

2020 წლის  
ივლისი 

 დირექტორის 
ბრძანებით 
დამტკიცებული ახალი 
სტრუქტურა და 
განახლებული 
ხელშეკრულებები 

 დირექტორი 
 საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების  
მართვის მენეჯერი; 

 

ადამიანური 
რესურსი 

განხორციელდა 
ნაწილობრივ 
 

 ამოცანა 1.3. კორპორატიული კულტურისა და სოციალური პასუხისმგებლობის დამკვიდრება  



1.3.1. კოლეჯის 
თანასაზოგადოება იზიარებს 
და იცავს ეთიკისა და ქცევის 
წესებს 

მუდმივად 

 კოლეჯის ახალბედა 
თანამშრომლებისათვ
ის და პროფესიული 
სტუდენტებისათვის 
ტარდება გაცნობითი 
ხასიათის 
შეხვედრები ეთიკისა 
და ქცევის წესების, 
უსაფრთხოების, 
გარემოს დაცვისა და 
საქმიანობის 
კეთილსინდისიერები
ს საკითხებზე. 

 სამიზნე ჯგუფების 
ყოველწლიურ 
გამოკითხვებში 
არანაკლებ 80% 
ადასტურებს, 
რომ იცნობს და იცავს 
შესაბამის წესებს. 
 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 თანასაზოგადოება 

ადამიანური 
რესურსი 

შესრულებულია 

1.3.2. ქაღალდის  გამოყენების 
შემცირებისა და 
განცალკავებული შეგროვების 
პრაქტიკის გაუმჯობესება. 

მუდმივად 

 მოტანილია და 
დადგმულია 
კოლეჯის 
ტერიტორიაზე 
მწვანე ყუთები 
ქაღალდის 
ნარჩენების 
მოსაგროვებლად 
 

 დირექტორი 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 
 თანასაზოგადოება 

ადამიანური 
რესურსი 

შესრულებულია 

1.3.4. სოციალურად დაუცველ  
და მშობელთა 
მზრუნველობას მოკლებულ 
პროფესიულ სტუდენტთა 
დახმარება 

 

წელიწადში 
მინიმუმ  ერთი 

ქეისი 

 
 კოლეჯის 

ფინანსური 
შესაძლებლობის 
ფარგლებში 
სოციალურად 
დაუცველ და 
მშობელთა 
მზრუნველობას 
მოკლებულ 
პირთათვის 
ახორციელებს 
ფინანსურ 

დირექტორი 

ფინანსური 
რესურსი 

მოთხოვნის და 
შესაძლებლობი
ს შესაბამისად. 

შესრულებულია 



შეღავათებს 
  

ამოცანა 1.5. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურისა და ადმინისტრირების გაუმჯობესება  

1.5.2. ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების 
ინფრასტრუქტურის 
(კომპიუტერული ტექნიკა, 
პროგრამული უზრუნველყოფა, 
ინტერნეტი) მუდმივი და 
სტაბილური ხელმისაწვდომობა 
პროფესიული სტუდენტებისა და 
პერსონალისათვის. 
განსახორციელებელი 
აქტივობები: არსებული 
ქსელური მოწყობილობების 
განახლება; 
კომპიუტერული პარკის 
განახლება 
 

2020 წლის 
ივლისი 

 კომპიუტერული 
ცენტრი 
განახლებულია 

 2020 წლისათვის 
ახალი 
კომპიუტერული 
ცენტრი 

 დირექტორი; 
 ფინანსური მენეჯერი; 
 IT  სპეციალისტი; 
 ბიბლიოთეკარი; 
 მატერიალური რესურსების 

მართვის მენეჯერი 
 

ადამიანური 
რესურსი 
მატერიალური 
რესურსები 
ფინანსური 
რესურსი 
(5000  ლარი) 

შესრულებულია 

1.5.3. ოფიციალური ვებ-
გვერდის მუდმივად განახლება 

 
მუდმივად 

 ყოველწლიურად 
გამოკითხულთა 
არანაკლებ 85% 
ადასტურებს, რომ 
მათთვის კოლეჯის 
ოფიციალური 
ვებგვერდი 
ასრულებს 
საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო 
ფუნქციას. 

 დირექტორი; 
 IT  სპეციალისტი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი (650 
ლარი) 

შესრულებულია 

2. სტრატეგიული მიზანი - საგანმანათლებლო საქმიანობის განვითარება  

ამოცანა 2.1. საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება მუდმივად ცვალებად გარემოსთან  შესაბამისობით  

2.1.1. კოლეჯი მიმართულია 
პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
/საგანმანათლებლო 
პროგრამების განახლებასა 
და განვითარებაზე და 
უზრუნველყოფს მათ 
შესაბამისობას თანამედროვე 

მუდმივად 

პროგრამების 
ყოველწლიური 
განახლება- 
მოდერნიზება 
დაეფუძნება შრომის 
ბაზრისა და 
დამსაქმებელთა 
მოთხოვნების ანალიზს. 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 
 საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების  
მართვის მენეჯერი; 

ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი 
(500 ლარი) 

შესრულებულია 



შრომის ბაზრის 
მოთხოვნებთან 

 ფინანსური მენეჯერი; 
 

2.1.4.ვაუჩერული დაფინანსების 
სქემაში ჩართვა/მონაწილეობა 

2020 წლის 
ივლისიდან 

 

ვაუჩერული დაფინანსებით 

პროფესიული 

სტუდენტების მიღება 

 დირექტორი; 
 სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 
 საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების  
მართვის მენეჯერი; 

 ფინანსური მენეჯერი; 

ადამიანური 
რესურსი 

 

შესრულებულია 

ამოცანა 2.2. სწავლა/სწავლების ხარისხის ამაღლება 
 

2.2.1. გამოცდილების 
გაზიარებისა და 
თანამშრომლობის 
ხელშემწყობი მექანიზმების 
შექმნა, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ სწავლა- 
სწავლების ხარისხის ამაღლებას. 

მუდმივად 

 2020 წლისათვის 
შემუშავებულია და 
პრაქტიკაში ინერგება 
გამოცდილების 
გაზიარებისა და 
თანამშრომლობის 
ხელშემწყობი 
მექანიზმები. 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 

ადამიანური 
რესურსი 
ფინანსური 
რესურსი  
(1200 ლარი) 

შესრულებულია 

2.2.4. შეფასების 
ინსტრუმენტების 
ვალიდაცია/ვერიფიკაცი/განვითა
რება 

2020 წლის 
სექტემბერი-

ნოემბერი, 2021 
წლის თებერვალი-

მაისი 
ასევე 

საჭიროებისამებრ 

 ვერიფიკაციის 
შედეგები 

 რეკომენდაციები 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 
 პროგრამის 

ხელმძღვანელები 
 

ადამიანური 
რესურსი 
მატერიალური 
რესურსები 
ფინანსური 
რესურსი  
(2000 ლარი) 

ვალიდაცია 
განხორციელდა 

2.2.5. მტკიცებულებების 
აღრიცხვა და დაცვა 

მუდმივად 
აღრიცხვის 
ჟურნალი(ელექტრონული) 

 დირექტორი; 
 ხარისხის მართვის მენეჯერი; 
 სასწავლო პროცესის მართვის 
მენეჯერი. 

 

ადამიანური 
რესურსი  
(600 ლარი) 

 

შესრულებულია 

4. სტრატეგიული მიზანი - საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ინტერნაციონალიზაცია 
 

ამოცანა 4.1. საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ურთიერთსასარგებლო კავშირების განვითარება  

4.1.2. კოლეჯის თანამშრომლობა 
კერძო კოლეჯების 
ასოციაციასთან 

მუდმივად 

 კოლეჯი 
მონაწილეო
ბს 
ასოციაციის 
ღონისძიებე
ბში 

 დირექტორი; 
 თანამშრომლები 
 

ადამიანური 
რესურსები 
 

შესრულებულია 

 


