დამტიკიცებულია
სსიპ პროფესიული კოლეჯის "თეთნულდი"
სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით
სხდომის ოქმი N03,29 ოქტომბერი, 2018წელი

სსსიპ პროფესიული კოლეჯი"თეთნუდლი"
სსსიპ პროფესიული კოლეჯის „თეთნულდი“ სტრატეგიული მიზნებია:
სტრატეგიული მიზანი N1-ხარისხის უზრუნველყოფა
სტრატეგიული მიზანი N2-კოლეჯის საცხოვრებელი კორპუსის შეჩერებული სამშენებლო სამუშაოების დასრულება
სტრატეგიული მიზანი N3-კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება
სტრატეგიული მიზანი N4-სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა
სტრატეგიული მიზანი N5-დაწესებულების ადამიანური რესურსის განვითარება
სტრატეგიული მიზანი N1

ხარისხის უძრუნველყოფა
ამოცანა

წლები

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

შესრულების ინდიკატორი

პასუხისმგებელი პირი /პირები

1.1. ხარისხის უწყვეტ გაუმჯობესებაზე
ზრუნვა ხარისხის ციკლის შესაბამისად:
დაგეგმე-განახრციელე-შეაფასეგანავითარე

კვლევებისა და გეგმის არსებობა.
შესრულებული სამუშაოს ამსახველი
დოკუმენტაცია, SVOT ანალიზი

ტენდერთან დაკავშირებული
რისკები; არა საკმარისი
დაფინანსება

1.2. საგანმანათლებლო პროგრამების
განვითარება სხვადასხვა მეთოდებისა და
მიდგომების გზით

ავტორიზებული მოდულური/ დუალური დ/მოადგილე;
პროგრამები
ხარისხის მართვის მენეჯერი

1.3. სასწავლო პროცესის
მარეგულირებელი დოკუმენტაციაზე
მუშაობა

მარეგულირებელი დოკუმენტების
არსებობა

რისკები

შესაბამისი კვალიფიკაციის
ადსამიანური რესურსის
სიმცირე
შესაბამისი კვალიფიკაციის
ადსამიანური რესურსის
სიმცირე

იურისტი;
ხარისხის მართვის მენეჯერი

სტრატეგიული მიზანი N2

კოლეჯის საცხოვრებელი კორპუსის შეჩერებული სამშენებლო სამუშაოების დასრულება
წლები
შესრულების ინდიკატორი
ამოცანა
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.1. საცხოვრებელი შენობის სამშენებლო
დაწყებული საცხოვრებელი შენობა
სამუშაოების დასრულება
(შესრულებული სამუშაოების 15 %)
2.2. მომსახურე პერსონალის მოძიება
2.3. შენობის სრული ინვენტარიზაცია
სტრატეგიული მიზანი N3

შერჩეული პირების შრომითი
ხელშეკრულებები/ კვალიფიკაციის
შენობის
ინვენტარიზაცია;
ფინანსური
დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია
დოკუმენტაცია

პასუხსიმგებელი პირი/პირები

დ/მოადგილე; ფინანსური
მენეჯერი; მატერიალური
რესურსების მენეჯერი;
დ/მოადგილე;
საქმის
შესყიდვების მენეჯერი
მწარომებელი
დ/მოადგილე; ფინანსური
მენეჯერი; მატერიალური
რესურსების მენეჯერი;
შესყიდვების მენეჯერი

რისკები

ტენდერთან დაკავშირებული
რისკები; არა საკმარისი
დაფინანსება
ადამიანური რესურსი
ტენდერთან დაკავშირებული
რისკები; არა საკმარისი
დაფინანსება

კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება
წლები
ამოცანა

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.1. დაწესებულების ეზოს (ე. ფარჯიანის ქ.
N=25)კეთიმოწყობა
3.2. არსებული ბიბლოოთეკის განახლება
შევსება ახალი პროგრამების მიხედვით
3.3.დაწესებულების ყველა მოქმედი
პროგრამის უზრუნველყოფა შესაბამისი
აღჭურვილობით

შესრულების იდნიკატორი

ინფრასტრუქტურის მიერ შედგენილი
პროექტი
წიგნების შესყიდვა ახალი
პროგრამების მიხედვით
ვიზუალური დათვალიერება/
ფინანსური დოკუმენტაცია

სტრატეგიული მიზანი N4

პასუხსიგებელი პირი/პირები

რისკები

დ/მოადგილე; ფინანსური
მენეჯერი; მატერიალური
რესურსების მენეჯერი;
დ/მოადგილე;
ხარისხის
შესყიდვების
მენეჯერი
მართვის
მენეჯერი;
ფინანსური
მენეჯერი; მატერიალური
დ/მოადგილე;
ფინანსური
რესურსების
მენეჯერი;
მენეჯერი;
მატერიალური
შესყიდვების მენეჯერი;
მენეჯერი
რესურსების
შესყიდვების მენეჯერი

ტენდერთან დაკავშირებული
რისკები; არა საკმარისი
დაფინანსება

პასუხისმგებელი პირი /პირები

რისკები

ტენდერთან დაკავშირებული
რისკები; არა საკმარისი
დაფინანსება

სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა
წლები

ამოცანა

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

შესრულების იდნიკატორი

ტრენინგების დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია

4.1. შრომის ბაზრის მოთხოვნების
შერსაბამისად პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების
პროფესიულ მასწავლებელთა ტრენინგ
კურსების განვითარება და
ინტერნაციონალიზაცია

დ/მოადგილე; სასწავლო და
საწარმოო პროცესის
მენეჯერი; ხარისხის მართვის
მენეჯერი

ავტორიზებული მოდულური/ დუალური დ/მოადგილე; სასწავლო და
პროგრამები
საწარმოო პროცესის
მენეჯერი; ხარისხის მართვის
მენეჯერი
შეფასებების
დ/მოადგილე; სასწავლო და
საწარმოო პროცესის
მენეჯერი; ხარისხის მართვის
მენეჯერი

4.2. საგანმანათლებლო პროგრამებისა და,
სილაბუსების შედგენა, განხილვა და
დამტკიცება სტანდარტების შესაბამისად
4.4. თეორიული და პრაქტიკულ
მეცადინეობებისა და შუალედურ და
დასკვნით შეფასებების მონიტორინგი
სტრატეგიული მიზანი N5

დაწესებულების ადამიანური რესურსის განვითარება
ამოცანა

წლები

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

შესრულების იდნიკატორი

5.1. დაწსესებულების ყველა პროფესიული
მასწავლებლის გადამზადება პედაგოგიკის
კურსში

ტრენინგების დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია

5.2. მასწავლებლებისა და
თანამშრომლებისათვის უცხო ენის
შემსწავლილი კურსების დაგეგმვა და
განხორციელება (რუსული, ინგლისური,
გერმანული ენები)

ტრენინგების დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია

პასუხისმგებელი პირი /პირები

საქმის მწარმოებელი

საქმის მწარმოებელი

რისკები

5.3. ადმინისტრაციული რესურსის
გადამზადება უნარების გაუმჯობესების
მიზნით

ტრენინგების დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია

საქმის მწარმოებელი

