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 ხარისხის უწყვეტ 
გაუმჯობესებაზე ზრუნვა 

ხარისხის  ციკლის შესაბამისად:  
დაგეგმე-განახრციელე-
შეაფასე-განავითარე

ექვსწლიან გეგმაში ასახული ამოცანების აქტივობებად 
ჩაშლის პროცედურები

დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი. 
შიდამხარდაჭერის 
ჯგუფი

გეგმის 
არსებობა

SWOT ანალიზის ჩატარება ხარისხის მართვის 
მენეჯერი

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი

ანალიზის 
მასალები

SWOT ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი საჭიროებებიდან 
პრიორიტეტების განსაზღვრა

ანალიზის 
მასალები

ერთწლიანი სამოქმედიო გეგმის შემუშავება დირექტორის 
მოადგილე

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი

გეგმის 
არსებობა

საგანმანათლებლო 
პროგრამების ხარისხის 
გაუმჯოებესების მიზნით 

მასწავლებლების, სტუდენტევუს, 
დამსაქმებლებისა და 
კურსდამტავრებულტა 

გამოკითხვა

სასწავლო პროცესის მონიტორინგი შიდა მხარდაჭერის 
ჯგუფის მიერ

დირექტორის 
მოადგილე

შიდამხარდეაჭერის 
ჯგუფი

ანალიზის 
მასალები

გამოკითხული შედეგების განხილვა ანალიზი დირექტორის 
მოადგილე

შიდამხარდეაჭერის 
ჯგუფი

ანალიზის 
მასალები

 საგანმანათლებლო 
პროგრამების განვითარება 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხარისხის 
მონიტორინგის დაგეგმვა

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი. 
შიდამხარდაჭერის 
ჯგუფი

გეგმის 
არსებობა

პროფესიული განათლების მასწავლეებთლა მუშაობის 
ხარისხსი შემოწმება ანალიზი

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი. 
შიდამხარდაჭერის 
ჯგუფი

ოქმები

შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავებაზე პროფესიულ 
მასწავლებელთა დახმარება/ტრენინგი

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი. 
შიდამხარდაჭერის 
ჯგუფი

ოქმები

მასწავლებელთა ჯგუფური და ინდივიდუალური 
კონსულტაციებსი ჩატარება

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი. 
შიდამხარდაჭერის 
ჯგუფი

ოქმები

შეფასების ინსტრუმენტის პროექტში საჭიროების შემთხვევაში 
ცვლილებების შეტანა და საბოლოო სახით ჩამოყალიბება

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი. 
შიდამხარდაჭერის 
ჯგუფი

ოქმები

ახალი ჩარჩო-დოკუმენტის საფუძლველზე შექმნილი 
პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების დამატება 

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი. 
შიდამხარდაჭერის 
ჯგუფი

ავტორიზებული 
პროგრამები

სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი 
დოკუმენტაციების გაუმჯობესება

მარეგულირებელი დოკუმენტაციების ერთ სისტემაში მოქცევა დირექტორი იურისტი ახალი 
დოკუმენტების 
არსებობა

ახალი დოკუმენტის შემუშავება კანონმდებლობასთან 
შესაბამისად

დირექტორი იურისტი ახალი 
დოკუმენტების 
არსებობასტუდენტთა შეფასების მტკიცებულებების შეგროვება/შენახვის 

წესის განსაზღვრა
დირექტორი იურისტი ახალი 

დოკუმენტების 
არსებობაკოლეჯის პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების 

განსაზღვრა
დირექტორი იურისტი ახალი 

დოკუმენტების 
არსებობა
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სტუდენტთა საგაზაფხულო და 
საშემოდგომო მიღების 

დაგეგმვის უზრუნველყოფა

სტუნდეტთა მიღებისთვის საჭირო ღონისძიებების ჩატარება. საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 

მენეჯერი

ფოტო მასალა

სტუნდეტების ინფორმირება ყველა საჭირო ინფორმაციით საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 

მენეჯერი

ფოტო მასალა



სა
სწ
ავ
ლ
ო 
პრ

ოც
ეს
ის
ის

 უ
ზრ

უნ
ვე
ლ
ყო

ფა

პროფესიულ სტუნდეტთა 
აღრიცხვის ელექტრონული 
ჟურნლაის გამართული წარმოება

სტუდენტთა მოსწრება /დასწრების უზრუნველყოფა სასწავლო და 
საწარმოო 

პრაქტიკის მენეჯერი

ელ. ჟურნალები

სტუდენტთა სასწავლო პროცესის 
მონიტორინგი 

წარმატებული სტუდენტების გამოვლენა და წახალისება  პროფ ორიენტაციის 
კარიერისა 

დაგეგმვის მენეჯერი 
მენეჯერი

ფოტო მასალა

სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის ორგანიზება და 
მონიტორინგი

სასწავლო და 
საწარმოო 

პრაქტიკის მენეჯერი

საწარმოო 
სწავლების 
დღიურები.სასწავლო დოკუმენტაციის წარმოება სასწავლო და 

საწარმოო 
პრაქტიკის მენეჯერი

ელ. ჟურნალი, 
საწარმოო 
სწავლების 
დღიურები.
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ა სწვლების ამაღლების მიზნით 

სსსმ და შშმ პირთა მხარდაჭერია 
თეორიულ და პრაქტიკულ 

მეცადინეობებში.

სსსმ და შშმ პირტა პროფესიული მასწავლებლების 
კონსულტირება და მხარდაჭერა სასწავლო პროცესის 

მიმდინაობების დროს

 პროფ ორიენტაციის 
კარიერისა 

დაგეგმვის მენეჯერი 
მენეჯერი, 

სასწავლო და 
საწარმოო 

პრაქტიკის მენეჯერი

ფოტო მასალა
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კოლეჯის საცხოვრებელი 
კორპუსის შეჩერებული 
სამშენებლო სამუშაოების 
განახლება

ფინანსური  საკითხების მოძიება და შექმნილი პრობლემების  
მოგვარება

დირექტორი დირექტორი დაწყებული 
სამუშაოები

ბაზის განახლება

არსებული მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების 
ინვენტარიზაცია

დირექტორი ლოჯისტიკის 
სპეციალისტი; 
შესყიდვების 
მენეჯერი.

ინვენტარიზაციი
ს დოკუმენტი

საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის აღჭურვილობის შეძენა დირექტორი ლოჯისტიკის 
სპეციალისტი; 
შესყიდვების 
მენეჯერი.

შესყიდული 
აღჭურვილობა

სასწავლო გარემოს 
გაუმჯობესების მიზნით კოლეჯის 
მატერიუალურ- ტექნიკური ბაზის 
შევსება განახლება

კოლეჯის ბიბლიოთეკის ფონდის შევსება განახლება დირექტორი ლოჯისტიკის 
სპეციალისტი; 
შესყიდვების 
მენეჯერი.

საინვენტარო 
წიგნი

კოლეჯის ეზოს (ე. ფარჯიანის ქ. N=25)კეთიმოწყობა დირექტორი ლოჯისტიკის 
სპეციალისტი; 
შესყიდვების 
მენეჯერი.

 სანიტარულ-ჰიგიანური 
ნორმების, უსაფრხოებისა და 

დაცვის ღონისძიებების 
უზრუნვეყოფა 

 თანამშრომლებისთვის უსაფრთხოების წესების გაცნობისა და 
სწავლების უზრუნველყოფა

დირექტორის 
მოადგილე

შიდა მხარდაჭერის 
ჯგუფი

ფოტო მასალა

 სტუდენტებისთვის უსაფრთხოების წესების გაცნობისა და 
სწავლების უზრუნველყოფა

დირექტორის 
მოადგილე

შიდა მხარდაჭერის 
ჯგუფი

ფოტო მასალა
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 პროფორიენტაცია

 “ღია კარის დღეების”მოწყობა სასწავლებელში 
დაინტერესებული მხარეებისთვის 

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 

მენეჯერი

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 

მენეჯერი

ფოტო მასალა

 სკოლებში კოლეჯის საქმიანობის რკლამირების მიზნით 
პრეზენტაციების მოწყობა

 პროფ ორიენტაციის 
კარიერისა 
დაგეგმვის მენეჯერი 
მენეჯერი

 პროფ ორიენტაციის 
კარიერისა 
დაგეგმვის მენეჯერი 
მენეჯერი

ფოტო მასალა, 
კითხვარები

პროფესიული ინფორმაციის მიწოდება  და კონსულტაციები 
დაინტერესებული პირებისთვის

 პროფ ორიენტაციის 
კარიერისა 
დაგეგმვის მენეჯერი 
მენეჯერი

 პროფ ორიენტაციის 
კარიერისა 
დაგეგმვის მენეჯერი 
მენეჯერი

ანალიზის 
მასალები

სტუდენტური სერვისები

ახალად შემუშავებული მისიის, ხედვის სტუდენტებისთვის  
გაცნობა

კარიერისა და 
პროფ. ორიენტაციის 
დაგეგმვის მენეჯერი

ფოტო მასალა

კოლეჯის სტუდენტებთან წარმატებულ 
კურსდამთავრებულების მოწვევა და გამოცდილების 
გაზიარება

კარიერისა და 
პროფ. ორიენტაციის 
დაგეგმვის მენეჯერი

ფოტო მასალა

სხვადასხვა დამატებითი ღონისძიებების ორგანიზება საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
მენეჯერი

გეგმის 
არსებობა



კა
რი

ერ
ა დ

ა პ
რო

ფო
რი

ენ
ტა
ცი
ა

 კურსდამთავრებულთა 
სერვისები. 

კურსდამთავრებულთა ბაზის გაანხლება პროფ ორიენტაციისა 
და  კარიერის 
დაგეგმვის მენეჯერი

პროფ ორიენტაციისა 
და  კარიერის 
დაგეგმვის მენეჯერი

კურსდამთავრე
ბულთა კვლევა 
და ბაზა

ახალიპარტნიორ ორგაზაცეიბის  
მოძიება/თანამშრომლობა

მემორანდუმების გაფორმება პროფ ორიენტაციისა 
და  კარიერის 
დაგეგმვის მენეჯერი

მემორანდუმები

ახალი საერთაშორისო პროექტების მოძიება დირექტორი ხარისხის მართვის 
მენეჯერისსსმ/შშმ სტუნდეტების ინფორმირება და ზრუნვა მათ 

დასაქმებაზე
პროფ ორიენტაციისა 
და  კარიერის 
დაგეგმვის მენეჯერი

კარიერისა და პროფ. 
ორიენტაციის 
დაგეგმვის მენეჯერითანამშრომლობის გაფართოება უცხო ქვეყნების 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან
დირექტორი კარიერისა და პროფ. 

ორიენტაციის 
დაგეგმვის მენეჯერი

საერთაშორისო 
თანამშრომლობის 

ეფექტურობისა პროფესიული 
განვითარების ამაღლება

მასწავლებლებისა და თანამშრომლებისათვის უცხო ენის 
შემსწავლილი კურსების დაგეგმვა და განხორციელება

დირექტორი

პრ
ოფ

ეს
ილ

ი 
გა
ნა
თლ

ებ
ის

 
რე

კლ
ამ
ირ

ებ
ა

ღონისძიებების მოწყობა ფესტივალლებში მონაწილეობის მიღება პროფ ორიენტაციისა 
და  კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

ფოტო მასალა

მასმედიასთან მუდმივი კავირი
ვებ გვერდისა და სოციალური ქსელი მუდმივი გაანხლების 
გზით

პროფ ორიენტაციისა 
და  კარიერის 
დაგეგმვის მენეჯერი

ვებ. გვერდი და 
სოც. ქსელიკოლეჯის საინფორმაციო ანალიტიკური და სარეკლამო 

საქმიანობის განვითარება
პროფ ორიენტაციისა 
და  კარიერის 
დაგეგმვის მენეჯერი

სა
მა
რთ

ლ
ებ
რი

ვი
 

უზ
რუ

ნვ
ელ

ყო
ფა

კოლეჯის ნორმატიულ 
დოკუმენტაციაზე მუშაობა

კოლეჯის ნორმატიული დოკუმენტაციის სრულყოფა 
კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.

დირექტორი იურისტი ახალი 
დოკუმენტების 
არსებობა






































