
სტრატეგიული მიზანი ამოცანა აქტივობა ინდიკატორი მტკიცებულება
პასუხისმგებელი სტრუქტურული 

ერთეული/უფლებამოსილი პირი

დამხმარე სტრუქტურული 

ერთეული/უფლებამოსილი პირი
ადამიანური რესურსი დაფინანსების წყარო მატერიალური რესურსი შენიშვნა

ამოცანა 1.2:  შრომის ბაზრის 

მოთხოვნათა მიხედვით ახალი  

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების მომზადება და 

არსებულ პროგრამებში ზოგადი 

განათლების საშუალო საფეხურის 

სწავლის შედეგების ინტეგრირება

შრომის ბაზრის კვლევისა და, 

დამსაქმებლებთან კომუნიკაციის 

საფუძველზე, პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

დამატებისა და მათი ინტეგრირების 

განხორციელების მიზნით, 

შესაბამისი განაცხადისა და 

მტკიცებულებების განათლების 

ხარისხის განვითარების

ეროვნულ ცენტრში წარსადგენა

იდენტიფიცირებული და 

განათლების ხარისხის

განვითარების ეროვნული

ცენტრის მიერ დამტკიცებული 

ახალი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამები 

ავტორიზიის საბჭოს

გადაწყვეტილება;

კოლეჯის მიერ 2022  წლის

პროფესიულ სტუდენტთა

კონტიგენტი, რეესტრის

მონაცემების მიხედვით

X X X X X X X

ხარისხის მართვის მენეჯერი

დირექტორის მოადგილე

იურისტი

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო 

პრაქტიკის მენეჯერი და 

სპეციალისტები

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

პროგრამის ხელმძღვანელები  

არსებული რესურსი არ საჭიროებს არსებული რესურსი

ამოცანა 1.3: შრომის ბაზრის 

მოთხოვნათა შესაბამისი ახალი 

მოკლევადიანი 

მომზადების/გადამზადების 

სასერტიფიკატო პროგრამების 

შემუშავება და განხორციელების 

უფლების მოპოვება და 

განხორციელება

შრომის ბაზრის კვლევის 

საფუძველზე იდენტიფიცირებული 

პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების 

პროგრამი, ახალი პროგრამების 

შემუშავება და  განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრში დასამტკიცებლად 

წარდგენა

იდენტიფიცირებული და 

შემშავებული ახალი  

მოკლევადიანი

სასერტიფიკატო 

მომზადება/გადამზადების 

პროგრამები ან/და მათი 

განხორციელების 

დამადასტურებელი ინფორმაცია

განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრის ბრძანება 

პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების 

პროგრამების დამტკიცების 

შესახებ, პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების 

პროგრამების 

განხორციელების 

მტკიცებულებები

X X X X X ზრდასრულთა

განათლების

კოორდინატორი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

იურისტი

არსებული რესურსი კოლეჯის სახსრები არსებული რესურსი

ამოცანა 1.4: პროფესიულ 

სტუდენტთა და მსმენელთა 

ხარისხობრივი

ზრდა

კოლეჯის მისიის შესაბამისად 

შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი, 

ახალი გრძელვადიანი და 

მოკლევადიანი პროგრამების 

იდენტიფიცირება, პროფესიული 

სტუდენტებისა და მსმენელების 

კმაყოფილების კითხვარების 

შედგენა, გამოკითვების შედეგად 

გამოკვეთილი საჭიროებების შესახებ 

რეკომენდაციების მომზადება და 

მათ შესრულებაზე კონტროლი

ახალი გრძელვადია

ნი და მოკლევადიანი 

იდენტიფიცირებული 

პროგრამები,

გაფორმებული მემორანდუმები, 

პროფესიული სტუდენტებისა და 

მსმენელების გამოკითხვები

პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა 

კმაყოფილების კვლევის 

დადებითი დინამიკის 

ამსახველი  დოკუმენტაცია

X X X X X X X X X X X X

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო 

პრაქტიკის მენეჯერი

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

არსებული რესურსი არ საჭიროებს არსებული რესურსი

ამოცანა 1.5: სამუშაოზე 

დაფუძნებული სწავლების 

პროფესიული სტუდენტების 

როგორც სამუშაო, ასევე 

საცხოვრებელი ადგილის 

გათვალისწინებით პრაქტიკის 

ობიექტებისა და ინსტრუქტორების 

შერჩევა

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების პრაქტიკული 

კომპონენტის განსახორციელების 

მიზნით, შესაბამისი პრაქტიკის 

ობიექტების და კოორდინატორების 

მოძიება

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამებისთვის პრაქტიკის 

ობიექტებთან გაფორმებული 

ხელკშეკრულებები/მემორანდუმე

ბი,

შერჩეული პრაქტიკის 

განმახორციელებელი 

ობიექტები,/პრაქტიკის 

კოორდინატორები

X X X X X X X X X X X X საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

საწარმოო პრაქტიკის 

სპეციალისტები

არსებული რესურსი არ საჭიროებს არსებული რესურსი

ამოცანა 1.6: პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

თეორიული და პრაქტიკული 

ნაწილის ვალიდური შეფასების 

ინსტრუმენტებისა და პრაქტიკის 

მტკიცებულებების შექმნის 

კონტროლი 

 პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებთან და   პრაქტიკის 

ინსტრუქტორებთან მუდმივი 

კომუნიკაცია, ვალიდური შეფასების 

ინსტრუმენტებისა და პრაქტიკული 

კომპონენტის  მტკიცებულებების 

შექმნის მიზნით

 ვალიდური შეფასების 

ინსტრუმენტებისა და 

პრაქტიკული კომპონენტის  

მტკიცებულებების შექმნის 

საკითხზე ინფორმირებული 

პროფესიული განათლების 

მასწავლებლები და პრაქტიკის 

ინსტრუქტორები

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების თეორიულ და 

პრაქტიკულ ნაწილზე 

წარმოდგენილი ვალიდური 

მტკიცებულებები

X X X X X X X X X X X X

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო 

პრაქტიკის მენეჯერი
საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

არსებული რესურსი არ საჭიროებს არსებული რესურსი

ამოცანა 1.7: ბიბლიოთეკის 

არსებული წიგნადი ფონდის 

გადახედვა, ახალი წიგნების 

შესყიდვა და ელექტრონული 

კატალოგის განახლება

კოლეჯის მიერ განსახორციელებელი 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების მოდულების მიხედვით 

შესასყიდი წიგნადი ფონდის 

განსაზღვრა, ახალი

წიგნების შესყიდვა და ელექტრონულ 

კატალოგში მათი ასახვა

იდენტიფიცირებული  შესასყიდი 

წიგნები,  გაზრდილი წიგნადი 

ფონდი,

მოდულებში განახლებული 

სასწავლო რესურსის 

ელექტრონულ კატალოგში 

ასახული სრული ლიტერატურა

ბიბლიოთეკის ფაქტობრივი 

მდგომარეობა

და საკუთრების 

დამადასტურებელი

დოკუმენტაცია, 

მოდიფიცირებული

მოდულები

X X X X X X X X X X X X

ბიბლიოთეკარი

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ხელმძღვანელები

ხარისხის მართვის მენეჯერი

შესყიდვების მენეჯერი

ბუღალტერი

არსებული რესურსი კოლეჯის სახსრები არსებული რესურსი

ამოცანა 1.8: პროფესიული 

სტუდენტების მოზიდვის 

მაჩვენებლების

ამაღლება

ახალი პროფესიული სტუდენტების 

მოზიდვის მიზნით დედაქალაქში და 

მსხვილ რაიონულ ცენტრებში 

შესაბამისი საინფორმაციო კამპანიის 

ჩატარება,  ღია კარის დღის 

დაგეგმვა, საჯარო სკოლებში ვიზიტი, 

ფლაერებისა და ბუკლეტების 

დაბეჭდვა-გავრცელება 

შემუშავებული დოკუმენტაცია და 

გაზრდილი კონტიგენტი

სტუდენტების მოზიდვის 

აქტივობების

დამადასტურებელი 

დოკუმენტები

X X X X X X X X X X X X
პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

პროგრამის ხელმძღვანელები

არსებული რესურსი კოლეჯის სახსრები არსებული რესურსი

X X X X X X X X X X X

კოლეჯის დირექტორი

დირექტორის მოადგილე

ხარისხის მართვის მენეჯერი

იურისტი

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო 

პრაქტიკის მენეჯერი და 

სპეციალისტები

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი და 

სპეციალისტები

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

პროგრამის ხელმძღვანელები  

არსებული რესურსი კოლეჯის სახსრები არსებული რესურსი

სტრატეგიული  მიზანი № 1

პერმანენტულად იზრუნებს 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განვითარებასა და 

ახლების შემუშავება/დანერგვაზე, 

დამსაქმებლის მოთხოვნის 

შესაბამისად შექმნის მოკლევადიან 

სპეციალურ გადასამზადებელ 

კურსებს, გაზრდის 

კურსდამთავრებულთა 

რაოდენობას, მათ შორის მთელი 

სიცოცხლის განმავლობაში 

სწავლის (LLL) ხელშემწყობი 

საგანმანათლებლო საქმიანობით.

განხორციელების პერიოდი

 1    2     3    4    5    6    7    8    9    10   11  12

ამოცანა 1.1: კოლეჯის 

რეავტორიზაცია

კოლეჯში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის, 

დამსაქმებლების, შესაბამისი დარგის 

სპეციალისტებისა და პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

განმახორციელებლების 

ჩართულობით, ავტორიზაციის 

განაცხადის შევსება,  

მტკიცებულებების მომზადება და  

განათლების ხარისხის განვითარების

ეროვნულ ცენტრში განსახილველად 

წარდგენა

წარმატებით გავლილი 

ხელახალი ავტორიზაციის 

პროცესი

 კოლეჯის მიერ ხელახალი 

ავტორიზაციის გავლის 

შესახებ ავტორიზიის საბჭოს 

შესაბამისი გადაწყვეტილება



ამოცანა 1.9:  პროფესიულ 

სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა 

პროფორიენტაციული საქმიანობის 

დაგეგმვა, სრულყოფა და 

განახლება

პროფორიენტაციის 

მარეგულირებელი

დოკუმენტაციის

სრულყოფა-განახლება, პროფესიულ 

სტუდენტებთან ფოკუს ჯგუფების 

ორგანიზება,  სტუდენტური კლუბის 

შექმნა, სპორტული და 

ინტელექტურალური აქტივობების 

დაგეგმვა, ონლაინ სემინარების 

ორგანიზება, წარმატებული 

პროფესიული სტუდენტების 

გამოვლენა და დაჯილდოვება, 

კურსდამთავრებულებთან 

კარიერული კონსულტაციების 

განხორციელება და მათი დასაქმების 

სტატსისტიკური მონაცემების 

მომზადება

შემუშავებული დოკუმენტაცია,  

პროფესიულ სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებეთან 

ჩატარებული კვლევებისა და 

აქტივობების შესახებ, 

მონაცემების მომზადება 

ჩატარებული აქტივობებისა 

და კვლევების სტატისტიკური 

მონაცემები დოკუმენტები

X X X X X X X X X X X X

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

პროგრამის ხელმძღვანელები

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო 

პრაქტიკის მენეჯერი

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

არსებული რესურსი კოლეჯის სახსრები არსებული რესურსი

ამოცანა 1.10: მთელი სიცოცხლის

განმავლობაში სწავლის (LLL)

ხელშემწყობი ღონისძიებების 

ორგანიზება

მთელი სიცოცხლის

განმავლობაში სწავლის (LLL)

ხელშემწყობი ვორქშოპების,

სემინარების,  საგანმანათლებლო 

კურსების მოწყობა, შიდსთან 

ბრძოლის, დაუნის სინდრომის და 

დედამიწის  სასაერთაშორისო 

დღეებთან დაკავშირებით 

ღონისძიებების დაგეგმვა და 

განხორციელება 

მთელი სიცოცხლის

განმავლობაში სწავლის (LLL)

ხელშემწყობი 

განხორციელებული 

საგანმანათლებლო 

საქმიანობისთვის

ვორქშოპები, სემინარები, 

კურსები,

მოკლევადიანი პროგრამები

მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში სწავლის (LLL) 

ხელშემწყობი 

განხორციელებული 

საგანმანათლებლო 

საქმიანობისთვის

ვორქშოპები, სემინარები, 

კურსები,

მოკლევადიანი პროგრამების 

დოკუმენტაცია, დასწრების 

ფურცლები,

სერტიფიკატები, ფოტოები, 

კითხვარები

X X X X X X X X X X X X
პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

პროგრამის ხელმძღვანელები

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო 

პრაქტიკის მენეჯერი

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

არსებული რესურსი კოლეჯის სახსრები არსებული რესურსი

ამოცანა 1.11: ბიზნესისა და 

ტექნოლოგიური

განათლების საბჭოს (BTEC - Business 

and

Technology Education Council) 

სტანდარტებით პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

წარმართვა

ბიზნესისა და ტექნოლოგიური

განათლების საბჭოს (BTEC - Business 

and

Technology Education Council) 

სტანდარტებით, პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

,,რკინიგზის ელექტრომომარაგების 

მეურნეობის“ პროფესიული

სტუდენტების სწავლება 720 საათიან 

პროგრამაზე  ,,ელექტრიკოსი“

საერთაშორისო სერტიფიკატის

მოსაპოვებლად

ბიზნესისა და ტექნოლოგიური

განათლების საბჭოს (BTEC - 

Business and

Technology Education Council) 

სტანდარტებით, პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამაზ 

ჩარიცხული პროფესიული 

სტუდენტები

სწავლების დოკუმენტაცია,

რეგისტრირებული 

პროფესიული

სტუდენტები, მიმოწერა 

ბიზნესისა და 

ტექნოლოგიური

განათლების საბჭოსთან (BTEC 

- Business and

Technology Education Council)

X X X X X X X X X X X X ხარისხის მართვის მენეჯერი

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

იურისტი

პროგრამის ხელმძღვანელები

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო 

პრაქტიკის მენეჯერი

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

არსებული რესურსი არ საჭიროებს არსებული რესურსი

ამოცანა 2.1: სასწავლო პროცესის 

ხარისხის

უზრუნველყოფა

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა 

და მონიტორინგის განვითრება/

გაუმჯობესება/ეფექტიანობის

ამაღლების ღონისძიებების

ჩატარება, პროფესიული 

სტუდენტებისა და პროფესიული 

განათლების მასწავლებლების 

გამოკითხების ორგანიზება, 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების მიხედვით 

წარმოდგენილი მტკიცებულებების 

ვალიდაცია

გაუმჯობესებული სასწავლო 

პროცესის ორგანიზებისა და 

მონიტორინგის პროცესი

სასწავლო პროცესის 

მონიტორინგის, ვალიდაციის 

დასკვნები და ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

რეკომენდაციები

X X X X X X X X X X X X

ხარისხის მართვის მენეჯერი

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო 

პრაქტიკის მენეჯერი

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო 

პრაქტიკის სპეციალისტები

პროგრამის ხელმძღვანელები

არსებული რესურსი არ საჭიროებს არსებული რესურსი

ამოცანა 2.2: საწარმოო პრაქტიკის

ხარისხის უზრუნველყოფა

სს საქართველოს რკინიგზის 

პრაქტიკული სწავლების 

ობიექტებზე, პროფესიული 

სტუდენტების დასწრებისა და 

პრაქტიკული კომპონენტის გავლის 

პროცესის რეგულარული 

მონიტორინგი

საწარმოო პრაქტიკისა

და დუალური სწავლების

ხარისხის უზრუნველყოფის

მიზნით მონიტორინგის 

პროცესისთვის სისტემური სახის 

მიცემა

მონიტორინგის ამსახველი 

დოკუმენტაცია
X X X X X X X X X X X X

ხარისხის მართვის მენეჯერი საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

პროგრამის ხელმძღვანელები  

არსებული რესურსი კოლეჯის სახსრები არსებული რესურსი

ამოცანა 2.3: მოკლევადიანი

პროფესიული მომზადება

/გადამზადების პროგრამების 

სასწავლო პროცესის ხარისხის

უზრუნველყოფა

მოკლევადიანი

პროფესიული მომზადება

/გადამზადების პროგრამების 

სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა 

და მონიტორინგის განვითრება/

გაუმჯობესება, მსმენელთა 

კმაყოფილების გამოკითხების 

ორგანიზება

გაუმჯობესებული მოკლევადიანი

პროფესიული მომზადება

/გადამზადების პროგრამების 

სასწავლო პროცესის 

ორგანიზებისა და მონიტორინგის 

პროცესი

მოკლევადიანი

პროფესიული მომზადება

/გადამზადების პროგრამების 

სასწავლო პროცესის 

მონიტორინგის დასკვნები და 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

რეკომენდაციები

X X X X X X X X X X X X ზრდასრულთა

განათლების

კოორდინატორი

ხარისხის მართვის მენეჯერი არსებული რესურსი არ საჭიროებს არსებული რესურსი

ამოცანა 2.4: საზოგადოებასთან

ეფექტური კომუნიკაცია და კოლეჯის 

ცნობადობის გაზრდა

კოლეჯის ვებ გვერდის და ფეისბუქ 

გვერდის მართვა,  სოციალური 

ქსელების გააქტიურება, სიახლეების 

ფართო მასებისთვის გაზიარება, 

ინტერვიუების წარმოება, 

დაინტერესებულ პირებთან და 

პოტენციური დამსაქმებლებთან 

აქტიური კომუნიკაცია

კოლეჯის ვებ გვერდის და 

ფეისბუქ გვერდის პერმანენტული 

განახლება, ინტერვიუების 

ორგანიზება

კოლეჯის ვებ გვერდის და 

ფეისბუქ გვერდის 

ფაქტობრივი მდგომარეობა, 

პრესრელიზები

X X X X X X X X X X X X

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

არსებული რესურსი კოლეჯის სახსრები არსებული რესურსი

სტრატეგიული  მიზანი № 1

პერმანენტულად იზრუნებს 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განვითარებასა და 

ახლების შემუშავება/დანერგვაზე, 

დამსაქმებლის მოთხოვნის 

შესაბამისად შექმნის მოკლევადიან 

სპეციალურ გადასამზადებელ 

კურსებს, გაზრდის 

კურსდამთავრებულთა 

რაოდენობას, მათ შორის მთელი 

სიცოცხლის განმავლობაში 

სწავლის (LLL) ხელშემწყობი 

საგანმანათლებლო საქმიანობით.

სტრატეგიული მიზანი №2

აამოქმედებს საერთაშორისო 

სტანდარტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის შიდა სისტემას, 

არაფორმალური პროფესიული 

განათლების აღიარების 

მექანიზმებს



ამოცანა 3.1: კოლეჯის სტრუქტურის

სრულყოფა ინსტიტუციური 

განვითარებისთვის

კოლეჯის რეორგანიზაციის

წინადადების მომზადება

და დამფუძნებლებისადმი წარდგენა

კოლეჯის რეორგანიზაციისთვის

მომზადებული საშტატო განრიგი 

და

ახალი სტრუქტურა 

ანალიზის დოკუმენტები, 

რეკომენდაციები,

გადაწყვეტილებები, 

მიმოწერა

X X X X X X X X X X X X

კოლეჯის დირექტორი
დირექტორის მოადგილე

ხარისხის მართვის მენეჯერი

იურისტი

არსებული რესურსი არ საჭიროებს არსებული რესურსი

ამოცანა 3.2: პროფესიული

განათლების მასწავლებლებისა და 

პერსონალის განვითარება

პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებისა და კოლეჯის 

ადმინისტრაციის თანამშრომლების 

კმაყოფილების კითხვარის 

გადახედვა, საჭიროებების 

განახლება და გამოკითხვების 

პერიოდული ორგანიზება,

წარმოებული გამოკითხვების 

საფუძველზე გამოკვეთილი   

საჭიროებებიდან გამომდინარე, 

შესაბამისი  ტრენინგების, 

გადამზადების პროგრამების და 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 

კურსების  დაგეგმვა და 

განხორციელება

დატრენინგებული პროფესიული

განათლების მასწავლებლები და 

პერსონალი

ჩატარებული ტრენინგების, 

კურსების დამადასტურებელი

დოკუმენტაცია და გაცემული 

სერტიფიკატები

X X X X X X X X X X X X პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

არსებული რესურსი კოლეჯის სახსრები არსებული რესურსი

ამოცანა 3.3: სასწავლო პროცესის

მეთოდოლოგიის გაუმჯობესება

მასალა და ნედლეულის

განსაზღვრა პროგრამების

სრულფასოვანი განხორციელების

უზრუნველსაყოფად

გამოკითხვების შედეგები, 

ანალიზი,

რეკომენდაციები, უცხოელი

პარტნიორების შეფასებები

და სასწავლო პროცესის

მეთოდოლოგიის განვითარება

შესყიდვების და მასალა-

ნედლეულის

ხარჯვისა და უტილიზაციის 

დამადასტურებელი

დოკუმენტაცია

X X X X X X X X X X X X ხარისხის მართვის მენეჯერი

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო 

პრაქტიკის მენეჯერი 

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ხელმძღვანელები

ბუღალტერი

არსებული რესურსი არ საჭიროებს არსებული რესურსი

ამოცანა 3.4: მატერიალური 

რესურსების მართვა

ინვენტარიზაციის

ჩატარება
შესრულებული ინვენტარიზაცია

ინვენტარიზაციის 

დამტკიცებული კომისია, აქტი
X X

ინვენტარიზაციის კომისია

კოლეჯის დირექტორის მოაადგილე

მატერიალური რესურსების 

მენეჯერი

არსებული რესურსი არ საჭიროებს არსებული რესურსი

სტრატეგიული მიზანი №4

სასწავლო-სამეწარმეო, 

საერთაშორისო პარტნიორობითა 

და დონორებთან 

თანამშრომლობით დანერგავს 

უახლეს ტექნოლოგიებსა და 

მეთოდოლოგიებს, აამოქმედებს 

ერთობლივ,

გაცვლით და სასტიპენდიო 

პროგრამებს პროფესიული 

სტუდენტების, პედაგოგებისა და 

მენეჯმენტისთვის.

ამოცანა 4.1: ფონდების/დონორების

ძიება/თანამშრომლობა

საგრანტო პროექტების

მოძიება

საგრანტო პროექტების 

აპლიკაციების შევსება, 

ფონდებში წარდგენა

საგრანტო 

განაცხადები/საგრანტო

კონკურსებისთვის 

მომზადებული

მასალები, მიმოწერა

X X X X X X X X X X X X

კოლეჯის დირექტორი

დირექტორის მოადგილე

ხარისხის მართვის მენეჯერი

იურისტი

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

არსებული რესურსი არ საჭიროებს არსებული რესურსი

სტრატეგიული მიზანი №3

პერმანენტულად იზრუნებს 

არსებული პედაგოგიური 

პერსონალის გადამზადებასა და 

ახლის მოზიდვაზე, სასწავლო 

პროცესის მეთოდოლოგიის 

გაუმჯობესებაზე, შემოსავლის

მომტანი ინოვაციური პროექტების 

იდენტიფიცირებასა და 

განხორციელებაზე; დამატებითი 

შემოსავლების მოზიდვასა და 

ფინანსურ სტაბილურობაზე, 

ინფრასტრუქტურის

გაუმჯობესებაზე, კოლეჯის 

საქმიანობაში სტუდენტებისა და 

კურსდამთავრებულთა 

ჩართულობის მოტივირებაზე.


