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შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი მომავალის
დაწესებულებისგანვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა
კოლეჯში ერთი წლის განმავლობაში გასატარებელი ღონისძიებები
(2016 წლის 26 იანვრიდან 2017 წლის 26 იანვრამდე)
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პასუხისმგებელი
განსახორციელებელი
პირი/სტრუქტურული
ღონისძიებები
ერთეული
საგანმანათლებლო
ხარისხის მართვის
პროგრამების სრულყოფა, რაც სამსახური
გამოიხატება
სასწავლო
პროცესის
გაუმჯობესებით,
საგანმანათლებლო
პროგრამების განახლებით.
სარეკლამო კამპანიის წარმოება

სასწავლო პროცესის დაწყება
სწავლების
პროცესის
ხელშეწყობა,
სტუდენტთა
შეფასების სისტემის დახვეწა,
პერსონალის
კვალიფიკაციის
ამაღლების
მექანიზმების
შემუშავება და დანერგვა.
სწავლების ყველა საფეხურზე
თანამედროვე საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
გაუმჯობესება,
სპეციალიზებული
ინფრასტრუქტურის
შექმნა
ისეთი

განხორციელებ
ის ვადები
2016 წ

დირექტორი
დირექტორი
სასწავლო პროცესის
მართვის სამსახური
ხარისხის მართვის
სამსახური
სასწავლო პროცესის
მართვის სამსახური

2016 წ
2016 წლის
სექტემბერი

დირექტორი, საფინანსო
სამსახური, სამეურნეო,
დაცვისა და
უსაფრთხოების
სამსახური;

2016 წლის

მაღალი
ინტელექტუალური დირექტორი
შესაძლებლობების
მქონე ხარისხის მართვის
სტუდენტებისათვის
სამსახური
საინტერესო
პროფესიული
პროგრამების
შეთავაზება,
სტიპენდიების, დახმარებების,

2016 წ

თებერვალი

2016 წ

შენიშვნა

შეთავაზების
მექანიზმების
ჩამოყალიბება, რაც იძლევა
ნებისმიერი
სოციალური
ფენიდან
სტუდენტების
მოზიდვის შესაძლებლობას.
6

დამსაქმებელთან აქტიური და დირექტორი
მუდმივი თანამშრომლობა და სასწავლოპროცესისმართვ
მათი
უშუალოდ
ჩართვა ის სამსახური;
საგანმანათლებლო
პროგრამებისა
და
სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკის
დახვეწასა და სრულყოფაში.

2016 წ

7

საბიბლიოთეკო
რესურსების დირექტორი
განახლება, მონაცემთა ბაზების ბიბლიოთეკის გამგე
შექმნა.

2016 წ

8

პერსონალის
კვალიფიკაციის დირექტორი
ამაღლების და პროფესიული ხარისხის მართვის
განვითარების ღონისძიებათა სამსახური
გეგმის
შემუშავება
და
განხორციელება
მსოფლიოს
სხვადასხვა
სასწავლო
დაწესებულებების
გამოცდილების
გათვალისწინებით.

2016 წ

9

კოლეჯის
პერსონალის, დირექტორი
პროფესიული
სტუდენტების სამედიცინო სამსახური
სოციალურ მდგომარეობასა და
ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.

2016 წ

10

კოლეჯის
პერსონალისათვის დირექტორი,დირექტორი
უსაფრთხო, მოხერხებული და ს მოადგილე სამეურნეო
სასიამოვნო სამუშაო გარემოს დარგში, დაცვისა და
შექმნა.
უსაფრთხოების
სამსახური;
დირექტორი,დირექტორი
ს მოადგილე სამეურნეო
სასწავლო
და
საოფისე დარგში, დაცვისა და
ინვენტარის განახლება.
უსაფრთხოების
სამსახური;
ყოველწლიური
დირექტორი
თვითშეფასების
ანგარიშის ხარისხის მართვის
წარდგენა
განათლების სამსახური
ხარისხის
განვითარების
ეროვნულ ცენტრში
2016
წლის
სტრატეგიული დირექტორი

2016 წ
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2016 წ

2016 წლის
მაისი-ივნისი

2017 წლის 26

განვითარების გეგმის ანგარიში ადმინისტრაცია
და ახალი 2017 წლის გეგმის
დამტკიცება

იანვარი

