შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ მომავალში
ერთი წლის განმავლობაში გატარებული ღონისძიებების ანგარიში
(2017 წლის 16 იანვრიდან 2018 წლის 16 იანვრამდე)
N

განსახორციელებელი
ღონისძიებები

1

პასუხისმგებელი
პირი/სტრუქტურული
ერთეული
ხარისხის მართვის
სამსახური

განხორციელების
ვადები
2017 წ
მაისი, ივნისი

შესრულდა



არ
შესრულდა

კომენტარი

შესრულდა
დაგვიანებით
პროგრამებში

საგანმანათლებლო
პროგრამების სრულყოფა,
რაც გამოიხატება სასწავლო
პროცესის გაუმჯობესებით,
საგანმანათლებლო
პროგრამების განახლებით.

ცვლილებები
განხორციელდა 2017
წლის სექტემბერში
იხ.ბრძანება და
განახლებული
პროგრამები

2

დირექტორი
ადმინისტრაცია

2017 წ
მარტი-აგვისტო



სკოლებში
განხორციელდა
ვიზიტები ბუკლეტის

სარეკლამო
წარმოება

კამპანიის

მიწოდების მიზნით

3

დირექტორი
სასწავლო პროცესის
მართვის სამსახური
სასწავლო
დაწყება

4

გავრცელების და
ინფორმაციის
2017 წლის სექტემბერი



სასწავლო პროცესი
დაიწყო 2017 წლის 25
სექტემბერს იხ.

პროცესის

მაღალკვალიფიციური
პერსონალის მოზიდვა

დაგეგმილი

ბრძანება
დირექტორი
ხარისხის მართვის
სამსახური

2017 წლის აგვისტოსექტემბერი



განახლდა
პროფესიული

განათლების
მასწავლებლების
ბაზა სექტემბერში
გამოცხადდა ვაკანსია
და დაიდო ახალი
ხელშეკრულებები
დარგის
სპეციალისტებთან
5

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



2017 წლის აგვისტო-

გადატანილ იქნა
აღნიშნული აქტივობა

სექტემბერი

2018 წელს
მოდულური
პროგრამების

სასწავლო
და
საოფისე
ინვენტარის განახლება

დანერგვის
ეტაპისათვის

6

7

დირექტორი
ხარისხის მართვის
სამსახური
თანამშრომლობა სხვა
სასწავლო
დაწესებულებებთან
დამსაქმებელთან აქტიური დირექტორი
და
მუდმივი სასწავლო პროცესის
თანამშრომლობა და მათი მართვის სამსახური;
უშუალოდ
ჩართვა
საგანმანათლებლო
პროგრამებისა
და
სასწავლო/საწარმოო
პრაქტიკის დახვეწასა და
სრულყოფაში.

8

დირექტორი
სწავლების ხარისხის

2017 წ


2017 წ



დაიდო ახალი
ხელშეკრულებები
პარტნიორ
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან
გადატანილ იქნა
აღნიშნული აქტივობა
2018 წელს
მოდულური
პროგრამების
დანერგვის
ეტაპისათვის

2017 წ



სასწავლო პროცესზე

გაუმჯობესება

ხარისხის მართვის
სამსახური
სასწავლო პროცესის
მართვის სამსახური

ხდება დაკვირვება,

წლის განმავლობაში

გარდა ამისა
განხორციელდა
პროფესიულ
სტუდენტთა და
მასწავლებელთა
გამოკითხვა რომლის
შედეგების ანალიზის
საფუძველზე
დაიგეგმა შემდგომი
ნაბიჯები

9

დირექტორი
ხარისხის მართვის
სამსახური

2017 წ



საქართველოს კერძო
კოლეჯების

წლის განმავლობაში

ასოციაციაში და
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრის
საინფორმაციო
შეხვედრებში და
ტრენინგებში
კოლეჯის

პერსონალის
კვალიფიკაციის ამაღლება,
გადამზადება, ტრენინგები

თანამშრომლები
აქტიურად
მონაწილეობდნენ

10

დირექტორი,დირექტორის 2017 წ
კოლეჯის
მოადგილე სამეურნეო
პერსონალისათვის
დარგში, დაცვისა და
უსაფრთხო, მოხერხებული უსაფრთხოების
და სასიამოვნო სამუშაო სამსახური;
გარემოს შექმნა.



პერსონალის
განთესვის
მაჩვენებელი
დაბალია, რაც
მიუთითებს რომ ამ
მიმართულებით
პრობლემა არ

12

13

დირექტორი
ხარისხის მართვის
სამსახური
ყოველწლიური
თვითშეფასების ანგარიშის
წარდგენა
განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნულ ცენტრში
2017 წლის სტრატეგიული დირექტორი
განვითარების
გეგმის ადმინისტრაცია
ანგარიში და ახალი 2018
წლის გეგმის დამტკიცება

2017 წლის მაისი-



ივნისი

2018 წლის იანვარი



მდგომარეობს, ასევე
მასწავლებლების
გამოკითხვის
შედეგებმა აჩვენა რომ
მაღალია მათი
კმაყოფილების დონე
თვითშეფასების
ანგარიში
შესასრულებელ
ვადებში
წარდგენილია
განათლების
ხარისხის
განვიტარების
ეროვნულ ცენტრში
მომზადებულია 2018
წლის სამოქმედო
გეგმის პროექტი

