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ხარისხის  მართვის    მენეჯერის   2019  სასწავლო  წლის  სამოქმედო 

გეგმით    გათვალისწინებული  აქტივობები  შესრულების  ანგარიში 

31.12.2019წ. 

#             

 

შესასრულებელი    

აქტივობა 

 

 

 

შემსრულებელი 

 

 

შესრულების   

თარიღი 

 

 

ინდიკატორი 

1 

 

შემუშვდა    და  დამტკიცდა 

ხარისხის  მართვის   

მენეჯერის  სამოქმედო   

გეგმა 

დირექტორი 

 

ხარისხის   მართვის  

მენეჯერი 

 

 

2018წ.ოქტომბერი 

 

ხარისხის  მართვის  

მენეჯერის  

სამოქმედო  გეგმა 

         

2 შემუშავდა   და  

დამტკიცდა   

,,ბუღალტრული აღრიცხვა“ 

მოდულური 

პროგრამა 

დირექცია 

ადმინისტრაცია 

ხარისხის  მართვა 

2019 წლის  29 

მაისის   

დამტკიცებული 

მოდულური  პროგრამა 

,,ბუღალტრული 

აღრიცხვა“ 

№ 02/16 ბრძანებით 

3 შემუშავდა   და  

დამტკიცდა   ,,სასტუმრო 

მომსახურება“ მოდულური 

პროგრამა 

დირექცია 

ადმინისტრაცია 

ხარისხის  მართვა 

2019 წლის  29 

მაისის   

დამტკიცებული 

მოდულური  პროგრამა 

,,სასტუმრო 

მომსახურება“ 

№ 02/16 ბრძანებით 

3 სასწავლებელში   

რეგულარულად  

ტარდებოდა  პროგრამის  

დამატებასთან  

დაკავშირებული  

აქტივობები 

დირექცია, 

ადმინისტრაცია 

 

 

2018წ -                

ოქტომბერი, 

ნოემბერი, 

დეკებმერი. 

2019წ -  

განხორციელებული  

აქტივობების  ანალიზი 

4 სისტემატიურად  

ხორციელდებოდა 

სასწავლო  პროცესის  

საჭირო  მასალებით  

უზრუნველყოფა 

დირექცია 

ადმინისტრაცია 

საანგარიშო 

პერიოდი 

ერთიანი  

ელექტრონული 

დოკუმენტბრუნვის  

სისტემა 



5 ხარისხის  შიდა  

უზრუნველუოფის 

მიზნით  დაწესებულებაში  

სისტემატიურად  

ხორციელდებოდა 

მონიტორინგი  მოდულის  

განმახორციელებელ  

მასწავლებლებთან  მათ  

მიერ  გამოყენებული  

მეთოდების   და 

მიდგომები  რამდენად  იყო  

შესაბამისობაში 

პროფესიული  განათლების    

სტანდარტებთან. 

 

 

ადმინისტრაცია; 

შიდა  მხარდაჭერისა  

და  მონიტორინგის 

ჯგუფი; 

ხარისხის  მართვის  

მენეჯერი 

 

 

 

 

 

საანგარიშო 

პერიოდი 

 

 

საკონტაქტო 

საათზე  

დასწრების 

ანალიზი 

6 რეგულარულად  

მიმდინარეობდა  კოლეჯში  

მოდულის  

განხორციელების  

მონიტორინგი   

ხარისხის  შიდა  

უზრუნველყოფის  მიზნით 

ხარისხის  მართვის   

მენეჯერი 

 

საანგარიშო  

პერიოდში 

მოდულის 

განხორციელების 

პროცესის   

მონიტორინგის   

შევსებული  ფორმა 

7 სისტემატიურად  

მიმდინარეობდა 

შეფასების  ინსტრუმენტის  

დახვეწა  განახლება. ამ  

მიზნით  ტაერდებოდა  

 მოდულის  

განმახორციელებელ   

მასწავლებელთა   

შეხვედრები. 

ხარისხის  მართვის  

მენეჯერი 

 

საანგარიშო  

პერიოდი 

 

შემუშავებული 

შეფასების  

ინსტრუნენტები; 

   მასწავლებლებთან   

შეხვედრები; 

8   სისტემატიურად   

ხორციელდებოდა  

მოდულის   

განმახორციელებელი 

  მასწავლებლების     მიერ  

შემუშავებული 

კალენდარული  გეგმის      

და  ინსტრუმენტის  

წარდგენა განსახილველად,  

ხარისხის  მართვის 

მენეჯერთან მოდულის  

დაწყებამდე  10   დღით  

ადრე .    

 

მოდულის   

განმახორცოელებელი   

მასწავლებელი; 

ხარისხის  მართვის  

მენეჯერი 

 

საანგარიშო 

პერიოდი 

 

 განხილული 

 კალენდარული  

გეგმები და  

ინსტრუმენტები ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

რეგურალურად 

ხორციელდებოდა   

მოდულის  

განმახორციელებელი   

მასწავლებლის   

გამოკითხვა. 

მოდულის  

დამთავრებისთანავე 

 

მოდულის  

განმახორციელებელი 

მასწავლებელი; 

 

 

 

 

საანგარიშო 

პერიოდი 

 

 

 

 

 

 

მასწავლებელთა  

გამოკითხვის 

ანალიზები 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

 

სასწავლებელში  

ხორციელდებოდა 

დასაქმებლ  

კურსდამთავრებულთა 

მონიტორინგი 

 

ხარისხის  მართვის   

 

მენეჯერი 

საანგარიშო 

 

პერიოდი 

 

 

 

 

 

 

დასაქმებულთა 

მაჩვენებელი 

11 სასწავლო  პროცესის  

მარეგულირებელი   

დოკუმენტის  შემუშავება 

დირექტორი; 

ადმინისტრაცია; 

ხარისხის  მართვის  

მენეჯერი. 

2019წ.  24 . 04 შემუშავებული 

სასწავლო  პროცესის  

მარეგულირებელი 

დოკუმენტი 

   ბრძანება#02/11 

14 შიდა  მხარდაჭერისა    და  

მონიტორინგის   ჯგუფი  

თავის  შეხვედრებს    

ანხორციელებდა    თვეში   

ორჯერ,  ყოველ  მე  -15  -ე  

დღეს. 

შიდა  მხარდაჭერისა  

და  მონიტორინგის   

ჯგუფის  

კორდინატორი,   

წევრები 

 

საანგარიშო 

პერიოდი; 

 

თვეში  ორჯერ 

 

შიდა  მხარდაჭერის 

და  მონიტორინგის 

ჯგუფის  შეხვედრები 

 

15 საწავლებელში ტარდებოდა 

პროგრამით 

გათვალისწინებული    

საწარმოო  პრაქტიკა   

სასწავლო  პროცესის 

დასასწავლო საწარმოო   

პრაქტიკის   მენეჯერი. 

პროფ.  ორიენტაცია   

კარიერის  დადედმვა 

 

საანგარიშო  

პერიოდი; 

საჭიროების  

შემთხვევაში 

 

პრაქტიკის 

ობიექტზე  დაკვირვების 

მასალები.   ამ  მიზნით 

სტუდენტთა  

გამოკითხვის   ანალიზი 

 

             

     სამოქმედო  გეგმით  გათვალისწინებული  რამოდენიმე  პუნქტის  განხორციელება   

ვერ  მოხერხდა  საანგარიშო  პერიოდში.  მათი  განხორციელება  დაიგეგმება   2020  სასწავლო წლის  

ხარისხის  მართვის  მენეჯერის   სამოქმედო   გეგმაში. 

                         

                                            




