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I პრიორიტეტული მიმართულება ინსტიტუციური განვითარება
მიზანი #1 - მართვის ხარისხის სისტემის გაუმჯობესება
ამოცანები

ამოცანა 1.1

ფაკულტეტის მართვის ტექნოლოგიური პლატფორმის სისტემაშემქმნელი
გადაწყვეტილების
მიღებისა
და
პროგნოზირების სფეროთა არსობრივი
მახასიათებლების სრულყოფა .

აქტივობები
შესაბამის
სამსახურებთან
კოორდინაციით
ფაკულტეტის
მთლიანი და
ადმინისტრაციის
თითოეული
ერთეულის
ორგანიზაციული
სტრუქტურის
დახვეწა

პასუხისმგებელ
შესრულ
შედეგები/ინდიკატორები
ფინანსური რესურსები
ი
ებ ის
სტრუქტურებ
ვადა
ი
ფაკულტეტის
დეკანატი 2018-2019 დაფინანსებას არ
როგორც საშტატო ერთეულის
და დეპარტამენტები
საჭიროებს
რაოდენობის, ასევე ფინანსური
დანაზოგის ანალიზი და
რეაგირება
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ამოცანა 1.2
ფაკულტეტის ადმინისტრაციის
ორგანიზაციული
შესაძლებლობების განვითარების
ხელშეწყობა

მიზნების,
ამოცანების და
კომპეტენციათა
ზუსტი გაწერაგანაწილება,

ფაკულტეტის დეკანატი 2018-2020 დაფინანსებას არ
და დეპარტამენტები
საჭიროებს
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
ფაკულტეტის მენეჯერი

თანამდებობრივი
ინსტრუქციები

ადმინისტრაციული და
აკადემიური
პერსონალის საშტატო
აღწერა
განრიგის
ოპტიმიზაციის
კონკრეტული
მექანიზმის შემუშავება

ფაკულტეტის დეკანატი 2018-2019 დაფინანსებას არ
საჭიროებს
ფაკულტეტის მენეჯერი
ფაკულტეტის
დეპარტამენტები

საშტატო განრიგი

სტრუქტურული
ერთეულების
დებულების
დახვეწა

ფაკულტეტის საბჭო

დებულებები

ორგანიზაციული
სტრუქტურული
ერთეულების
საქმიანობის ანალიზი
-მიღებული შედეგების
შესაბამისად
ორგანიზაციული
სტრუქტურების
დახვეწა

ფაკულტეტის დეკანატი 2018-2020 დაფინანსებას არ
საჭიროებს
ფაკულტეტის საბჭო
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
ფაკულტეტის მენეჯერი

2018-2020 დაფინანსებას არ
საჭიროებს

სტრუქტურული ერთეულების
დახვეწა
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ამოცანა 1.3
ფაკულტეტის პროგრამული და
ტექნიკური განვითარება

ფაკულტეტის
ფაკულტეტის დეკანატი 2019
კომპიუტერული
კომპიუტერული
ცენტრის რეორგანიზაცია ცენტრი

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

კომპიუტერული ცენტრი

ამოცანა 1.4
მონიტორინგის სისტემის შიდა
მექანიზმების დახვეწა და
შესაბამისი ინდიკატორების
სრულყოფა

ფაკულტეტისა და მისი
სტრუქტურული
ერთეულების
სტრატეგიული და
სამოქმედო გეგმების
ეფექტური შესრულება,
შეფასებისათვის საჭირო
მაჩვენებლების
განმსაზღვრელი
დოკუმენტების
შემუშავება

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

შესრულების და შეფასების
დოკუმენტი

ფაკულტეტის
2018
დეკანატი
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
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მიზანი #2 - ადამიანური და ფინანსური რესურსების განვითარება
ამოცანა 2.1
ფაკულტეტის მისიის დაფაკულტეტის
ადამიანური რესურსების
მიზნების საფუძველზე დეკანატი
მიზნობრივად გამოყენება
საკადრო პოლიტიკის ფაკულტეტის
ფაკულტეტის მართვის,
რეფორმირება
ხარისხის
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
უზრუნველყოფის
საქმიანობაში
სამსახური

2018-2020 დაფინანსებას არ
საჭიროებს

რეფორმირებული საკადრო
პოლიტიკა

ფაკულტეტის
მომავლის
ხარისხის
პედაგოგიური
რესურსების განვითარება უზრუნველყოფის
სამსახური
ქვეყნის საინჟინრო
პროფესიის სამუშაო
ძალის მომზადების
უზრუნველსაყოფად

2018-2020 ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

პროექტები

პერსონალის
საქმიანობის
თვითშეფასების წესის
დანერგვა

2018-2020 დაფინანსებას არ
საჭიროებს

თვითშეფასების წესი

2018-2020 ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

სახელმძღვანელო

ფაკულტეტის
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

ადამიანური
ფაკულტეტის
რესურსების
ხარისხის
გადამზადება და
უზრუნველყოფის
მოხმარების წესების და სამსახური
ნორმების
სახელმძღვანელოს შექმნა
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კომისიური და ღიაობის ფაკულტეტის
პრინციპის დაცვით
დეკანატი
ფაკულტეტის
ფაკულტეტის
მმართველობაში
მენეჯერი
სტუდენტური
სტუდენტთა და
აკადემიური პერსონალის თვითმმართველობა
ჩართულობის მექანიზმის
დახვეწა
ამოცანა 2.2
ფინანსური სტაბილურობის
უზრუნველყოფა

ფინანსების მართვის
მოდელის ცვლილება,
რაც თავის მხრივ
უზრუნველყოფს
ფაკულტეტის
ბიუჯეტის დაგეგმვასა
და განაწილებას,
ეფექტიანობას და
რაციონალიზაციას

ფაკულტეტის
დეკანატი
ფაკულტეტის
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
ფაკულტეტის
მენეჯერი
ფაკულტეტის საბჭო

ფაკულტეტის
ფაკულტეტის
ფინანსური მართვისა დეკანატი
და კონტროლის
ფაკულტეტის საბჭო
სისტემის დანერგვის,
ფაკულტეტის
პასუხისმგებლობის
მენეჯერი
გადანაწილების,
დარეგულირების და
ანგარიშვალდებულების
წესის ჩამოყალიბება

2018-2020 დაფინანსებას არ
საჭიროებს

პერსონალის და სტუდენტების
რაოდენობა
გამოკითხვის შედეგები

2018-2019 დაფინანსებას არ
საჭიროებს

ფაკულტეტის ბიუჯეტის
ეფექტურობის და
პროდუქტიულობის ზრდის
მაჩვენებლები

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

ფაკულტეტის ბიუჯეტის
ეფექტურობის და
პროდუქტიულობის ზრდის
მაჩვენებლები

2018
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მიზანი #3 - სტუდენტური კონტინგენტის დაგეგმვა
ამოცანა 3.1 ყოველწლიური ფაკულტეტებზე
მისაღები კონტინგენტის
აბიტურიენტებისათვის,
ოპტიმალური
სტუდენტებისათვის და
რაოდენობის განსაზღვრა
კურსდამთავრებულებისათვის
საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნა

ერთიან ეროვნულ
გამოცდებზე ადგილებისა და
კონკურენტთა შედარებითი
ანალიზის გაკეთება

ფაკულტეტის
დეკანატი
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

2018-2020 დაფინანსებას
არ საჭიროებს

განხორციელებული
აქტივობები

ფაკულტეტის
დეკანატი

2018-2020 დაფინანსებას არ
საჭიროებს

ანალიზის შედეგები

შრომითი ბაზრის
ფაკულტეტის
მოთხოვნილებების შესწავლა “ღია დეკანატი
კარის დღის” პრაქტიკის
ფაკულტეტის ხარისხის
განვითარება ქვეყნის რეგიონებში უზრუნველყოფის
სამსახური
ფაკულტეტის
მზრუნველთა საბჭო

2018-2020 ფაკულტეტის ბიუჯეტი შესაბამისი სტატისტიკა
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კურსდამთავრებულთა პროფესიით ფაკულტეტის ხარისხის
მუშაობის სტატისტიკის შედგენა
უზრუნველყოფის
სამსახური
ფაკულტეტის პიარკომპანიის
რეგულარული წარმოება მედიასივრცეში
ამოცანა 3.2
აკადემიური და დამხმარე
სტანდარტების შესაბამისად პერსონალის რაოდენობრივი
სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვა
და ადამიანური და
მატერიალური რესურსების
სასწავლო ინვენტარის
თანაფარდობის სრულყოფა
(კომპიუტერები,
ლაბორატორიების
ლაბორატორიული
განახლება/შექმნა
მოწყობილობები) აღწერა და
განახლება

2018-2020 დაფინანსებას არ
საჭიროებს

შესაბამისი სტატისტიკა

ფაკულტეტის დეკანატი
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

2018-2020 დაფინანსებას არ
საჭიროებს

აკადემიური პერსონალის
რაოდენობა

ფაკულტეტის მენეჯერი

2018-2020 ფაკულტეტის ბიუჯეტი ინვენტარი

მიზანი #4 - ინსტიტუციური ეფექტურობის გაზრდა ინფრასტრუქტურის და სასწავლო-სამეცნიერო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარებით
ამოცანა 4.1
საბიბლიოთეკო ფონდის
ფაკულტეტის დეკანატი
2018-2020 ფაკულტეტის ბიუჯეტი შეძენილი ლიტერატურის
საბიბლიოთეკო მომსახურების
თანამედროვე ლიტერატურით უნივერსიტეტის
რაოდენობა
მოდერნიზაცია და განახლება
გამდიდრება
ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა
საბიბლიოთეკო ბეჭდური
ფაკულტეტის დეკანატი
2019
ფაკულტეტის ბიუჯეტი ელექტრონული კოდები
ფონდისათვის დაცვის
უნივერსიტეტის
ელექტრონული კოდის მინიჭება ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა
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ამოცანა 4.2
ექსპერიმენტული სამეცნიეროკვლევითი და სასწავლო
ლაბორატორიების
განახლება/შექმნა

არსებული ლაბორატორიების ფაკულტეტის დეკანატი
აღჭურვა თანამაედროვე
ფაკულტეტის ხარისხის
ხელსაწყო–დანადგარებით და
უზრუნველყოფის
ახალი ლაბორატორიების შექმნა
სამსახური
ფაკულტეტის მენეჯერი

2020

ამოცანა 4.3
კვებისა და ჯანდაცვის
ობიექტების რეორგანიზაცია

არსებულ სამედიცინო
პუნქტებში სარემონტო
სამუშაოების ჩატარება და
მათი აღჭურვა თანამედროვე
აპარატებით და
დანადგარებით

ფაკულტეტის
დეკანატი
ფაკულტეტის მენეჯერი

2018-2020 ფაკულტეტის ბიუჯეტი სამედიცინო პუნქტები
და კვების ობიექტები

ამოცანა 4.4
უძრავი და მოძრავი
ქონების განახლება და
მათი მიზნობრივი
გამოყენების პოლიტიკის
შემუშავება

უძრავი და მოძრავი ქონების
აღწერა და ანალიზის
საფუძველზე მატერიალური
რესურსების განახლებასრულყოფის და მათი
მიზნობრივად გამოყენების
ღონისძიებების
განხორციელება

სასწავლო პროცესის
ზედამხედველობის
სისტემის მართვისა და
ექსპლოატაციის ჯგუფი
ფაკულტეტის დეკანატი
ფაკულტეტის მენეჯერი

2018-2020 დაფინანსებას არ
საჭიროებს

ფაკულტეტის ბიუჯეტი კვლევითი და სასწავლო
ლაბორატორიები

აღწერის მონაცემები და
შესაბამისი დაგეგმილი
ღონისძიებები
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ფაკულტეტის დეკანატი
ფაკულტეტის მენეჯერი

ამოცანა 4.5
შეზღუდული
შესაძლებლობების
სტუდენტებისათვის და
პერსონალისათვის
ინფრასტრუქტურისა და
მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის შესაბამისობაში
მოყვანა

სპეციალური სამოქმედო
გეგმის შედგენა და
ღონისძიებების
განხორციელება

2018-2020 ფაკულტეტის ბიუჯეტი შესაბამისი
ინფრასტრუქტურა და
მატერიალურტექნიკური ბაზა

ამოცანა 4.6
მედია არქივის შექმნა

ფაკულტეტში მიმდინარე
ფაკულტეტის მენეჯერი
ღონისძიებებისა და
კომპიუტერული ცენტრი
ფაკულტეტისათვის
მნიშვნელოვანი მოვლენების
ამსახველი ფოტო, ვიდეო და
აუდიო მასალების მომზადება,
მათი შესაბამისი დამუშავება
და მიღებული მასალების
დაარქივება

2018-2020 ფაკულტეტის ბიუჯეტი ვიდეო და აუდიო
მასალების არქივი

ფაკულტეტთან დაკავშირებით ფაკულტეტის მენეჯერი
მასმედიისათვის სათანადო
კომპიუტერული ცენტრი
ვიდეომასალების მომზადება

2018-2020 ფაკულტეტის ბიუჯეტი ვიდეო და აუდიო
მასალების არქივი

ფაკულტეტთან დაკავშირებით ფაკულტეტის მენეჯერი
მასმედიაში გასული
კომპიუტერული ცენტრი
სიუჯეტების დაარქივება

2018-2020 ფაკულტეტის ბიუჯეტი ვიდეო და აუდიო
მასალების არქივი
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ფაკულტეტის აკადემიური
ფაკულტეტის მენეჯერი
თანამდებობების
კომპიუტერული ცენტრი
დასაკავებლად
გამოცხადებული
კონკურსებისათვის
კანდიდატთა საკონკურსო
გამოსვლების ვიდეო
გადაღების უზრუნველყოფა,
ვიდეომასალების დამუშავება
და დაარქივება

2018-2020 ფაკულტეტის ბიუჯეტი ვიდეო და აუდიო
მასალების არქივი

დოქტურანტურის დებულების ფაკულტეტის მენეჯერი
თანახმად, სადოქტორო
კომპიუტერული ცენტრი
დისერტაციების დაცვის
პროცედურის ამსახველი
ვიდეოგადაღების
უზრუნველყოფა,
ვიდეომასალის დამუშავება და
დაარქივება

2018-2020 ფაკულტეტის ბიუჯეტი ვიდეო და აუდიო
მასალების არქივი

უნივერსიტეტში არსებული
ინვენტარის ჩამოწერასთან
დაკავშირებული
პროცედურის აღრიცხვა და
სათანადო
ვიდეოგადაღების
უზრუნველყოფა

2018-2020 ფაკულტეტის ბიუჯეტი ვიდეო და აუდიო
მასალების არქივი

ფაკულტეტის მენეჯერი
კომპიუტერული ცენტრი
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ფაკულტეტში შემდგომ
შემოერთებული დ ა
შ ე ქ მ ნ ი ლ ი ინსტიტუტების
ინფრასტრუქტურის ფოტო და
ვიდეოგადაღების
უზრუნველყოფა, ფოტო და
ვიდეომასალების დამუშავება
და დაარქივება
ფაკულტეტში მიმდინარე
სარემონტო სამუშაოების
მნიშვნელოვანი ნაწილის
ფოტო და ვიდეოგადაღების
უზრუნველყოფა
რემონტამდე და რემონტის
შემდეგ

ფაკულტეტის მენეჯერი
კომპიუტერული ცენტრი

2018-2020 ფაკულტეტის ბიუჯეტი ვიდეო და აუდიო
მასალების არქივი

ფაკულტეტის მენეჯერი
კომპიუტერული ცენტრი

2018-2020 ფაკულტეტის ბიუჯეტი ვიდეო და აუდიო
მასალების არქივი

ფაკულტეტის სტუმრების
ვიზიტის ორგანიზებასთან
დაკავშირებული,
პროტოკოლით გაწერილი
აქტივობები

უნივერსიტეტის
ადმინისტრაცია
ფაკულტეტის მენეჯერი

2018-2020 ფაკულტეტის ბიუჯეტი ვიდეო და აუდიო
მასალების არქივი

II პრიორიტეტული მიმართულება: ხარისხზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარება
მიზანი #5 - სწავლისა და სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა
ამოცანა 5.1
საგანმანათლებლო
ხარისხის
2018
ფაკულტეტის ბიუჯეტი აკრედიტებული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
უზრუნველყოფის
საგანმანათლებლო
პროგრამების დაგეგმვა და
სტანდარტების
სამსახური
პროგრამები
განხორციელება
შესაბამისობაში
მზრუნველთა
აკრედიტაციის
მოყვანა
საბჭო
სტანდარტებთან
შესაბამისობაში
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გამოკითხვის ჩატარება ხარისხის
და პოტენციურ
უზრუნველყოფ
დამსაქმებლებთან
ის სამსახური
მჭიდრო
თანამშრომლობით
საგანმანათლებლო
პროგრამების
მოდიფიცირება

ამოცანა 5.2
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების დაგეგმვა

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

მოდიფიცირებული
საგანმანათლებლო
პროგრამები
მზრუნველთა საბჭო
გამოკითხვის
შედეგები

შრომის ბაზრის
ფაკულტეტის ხარისხის 2018-2020
მოთხოვნის შესწავლა- უზრუნველყოფის
ანალიზის საფუძველზე სამსახური
ახალი
ფაკულტეტის მენეჯერი
საგანმანათლებლო
პროგრამების დაგეგმვა
ვლევაზე და პრაქტიკაზეფაკულტეტის
2018-2020
ორიენტირებული
დეკანატი
მიზნობრივი
ხარისხის
საგანმანათლებლო
უზრუნველყოფ
პროგრამების შემუშავება ის სამსახური

ფაკულტეტის ბიუჯეტი ახალი
საგანმანათლებლო
პროგრამები
გამოკითხვის
შედეგები
დაფინანსებას არ
საჭიროებს

მიზნობრივი
საგანმანათლებლო
პროგრამები

პროფესიულ კადრებზე ფაკულტეტის ხარისხის 2018-2020
ბაზრის მოთხოვნის
უზრუნველყოფის
შესწავლა და შესაბამისი სამსახური
ანალიზის გაკეთება
ფაკულტეტის მენეჯერი

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

შესაბამისი სტატისტიკა
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შემოსული
ფაკულტეტის
განცხადებებისა და
დეკანატი
შრომის ბაზრის
ხარისხის
მოთხოვნათა ანალიზის უზრუნველყოფ
საფუძველზე
ის სამსახური
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების შედგენა

ამოცანა 5.3
საწავლო პროგრამების
საერთაშორისო
პროგრამული
აკრედიტაციის დანერგვასწავლების
ინტერნაციონალიზაცია

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

საგანმანათლებლო
პროგრამები

პროფესიული
ფაკულტეტის ხარისხის 2018-2020
სწავლების
უზრუნველყოფის
სტუდენტებისათვის
სამსახური
სასწავლო
ფაკულტეტის მენეჯერი
ლაბორატორიების და
სახელოსნოების მოწყობა
სამშენებლო
“ABET”-ისა და აშშ-ს
2018-2020
ფაკულტეტის
საინჟინრო აკადემიის
სასწავლო პროგრამების დეკანატი
აკრედიტაციის
ხარისხის
სტანდარტების
უზრუნველყოფის
დანერგვა
სამსახური

ფაკულტეტის ბიუჯეტი ლაბორატორიები
სახელოსნოები

უცხოენოვანი
ფაკულტეტის
პროგრამების დაგეგმვა- დეკანატი
განვითარება
ხარისხის
უცხოელი პროფესორუზრუნველყოფის
მასწავლებლების
სამსახური
სასწავლო პროცესში
ჩართვა

ფაკულტეტის ბიუჯეტი საგანმანათლებლო
პროგრამები

2018-2020

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

აკრედიტებული
საგანმანათლებლო
პროგრამები
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ამოცანა 5.4
ხარისხის ამაღლების
მიზნით აკადემიური
პერსონალის
პროფესიული
უზრუნველყოფა

პროგრამების
ხელმძღვანელების და
აკადემიური
პერსონალის
ტრენინგებში
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

ხარისხის
უზრუნველყოფ
ის სამსახური

პედაგოგიკის და
სასწავლო პროცესის
სწავლის ინოვაციური
მეთოდური
მეთოდების დანერგვა
უზრუნველყოფის
ევროკავშირის “ERAდეპარტამენტი
SMUS+KAZ”, “InnoCEN” ფაკულტეტის
და “PRINTeL”-ის
დეკანატი
პროგრამების ეფექტური
განხორციელება
ამოცანა 5.5
შეზღუდული
შესაძლებლობების
სტუდენტებისათვის
სწავლების მ ეთოდიკის
განხორციელება

სწავლების
ელექტრონული
ფორმით წარმართვა

ფაკულტეტის
დეკანატი
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

2018-2020

შესაბამისი სტატისტიკა

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

ინოვაციური სწავლების
მეთოდიკა

2018-2020

ფაკულტეტების
ბიუჯეტები

სწავლების
ელექტრონული
მეთოდიკა

კურიკულუმებისათვის ფაკულტეტის დეკანატი 2018-2020
ფაკულტეტზე
ხარისხის
შესაბამისი გარემოს
უზრუნველყოფის
შექმნა
სამსახური

მიზანი #6 - მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის განვითარება
ამოცანა 6.1
უწყვეტი განათლების
ხარისხის

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

2018 წლის

ფაკულტეტის ბიუჯეტი მოწყობილი შესაბამისი
გარემო

ფაკულტეტის ბიუჯეტი უწყვეტი დისტანციური
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უწყვეტი განათლების
როგორც მასობრივი, ისე
მაღალი ხარისხობრივი
მაჩვენებლების
უზრუნველსაყოფად
ელექტრონული
(დისტანციური) სწავლების
მეთოდოლოგიის შექმნა და
საფაკულტეტო საქმიანობაში
მისი პრაქტიკულად
გამოყენება

(ელექტრონული
სწავლების) კურსების
მომზადება საინჟინროტექნიკური
მიმართულებებით:

ამოცანა 6.2
კვლევაზე დაფუძნებული
უწყვეტი განათლების
საპილოტე პროექტის
მომზადება, აპრობაცია და
გავრცელება

კვლევაზე დაფუძნებული ფაკულტეტის
უწყვეტი განათლების
დეკანატი
საპილოტე პროექტის
სამეცნიერო-კვლევითი
აპრობაცია ფაკულტეტის ინსტიტუტები
სამეცნიერო- კვლევით
ინსტიტუტებში და მათი
შემდგომი გავრცელება
არსებული წესის
მიხედვით

უზრუნველყოფის
სამსახური

სექტემბერი -2019
წლის დეკემბერი

2018 წლის
მარტიდეკემბერი

განათლების სისტემაში
ჩართულ მონაწილეთა
(მსმენელთა) სწავლების
ამსახველი რაოდენობრივი და
ხარისხობრივი მაჩვენებლების
დინამიკა; სოციოლოგიური
კვლევების შედეგები,
მსმენელთა გამოხმაურება
სოციალურ ქსელებში

ფაკულტეტის ბიუჯეტი კვლევაზე დაფუძნებული
უწყვეტი განათლების
სისტემაში ჩართულ
მონაწილეთა (მსმენელთა)
სწავლების დონის და
სამეცნიერო- შემოქმედებითი
აქტივობების ამსახველი
რაოდენობრივი და
ხარისხობრივი მაჩვენებლების
დინამიკა
სოციოლოგიური
კვლევების შედეგები
ინტერვიუები
მსმენელებთან
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ამოცანა 6.3
შრომისა და განათლების
ბაზრის პერმანენტული
კვლევა და მიღებულ
შედეგებზე დაყრდნობით
ბაზარზე მოთხოვნადი
კადრების მიზნობრივი
სწავლება უწყვეტი
განათლების აპრობირებული
მეთოდების გამოყენებით

“მთელი სიცოცხლის
მანძილზე სწავლის”
ორგანიზაციული
უზრუნველყოფისათვის
საჭირო ბაზრის კვლევის
გეგმის შედგენა, კვლევის
ეტაპების განსაზღვრა,
სავარაუდო
ხარჯთაღრიცხვის
გაანგარიშება და კვლევის
შედეგებით
დაინტერესებული
პარტნიორების მოძიება

ფაკულტეტის
დეკანატი
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
სხვა პარტნიორი
ორგანიზაციები

ყოველ სამ
წელიწადში
ერთხელ

ფაკულტეტის ბიუჯეტი უწყვეტი განათლების
პროცესში გარედან
მოზიდული კადრების
რაოდენობის დინამიკა
სოციოლოგიური
კვლევების შედეგები
ინტერვიუები მსმენელებთან

საველე გამოკვლევის
ჩატარება და ანალიზი
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მიზანი #7 - სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა
ფაკულტეტის
ამოცანა 7.1
საქართველოს
ფაკულტეტის სამეცნიერო
დეკანატი
ეროვნულ, სოფლის
პოტენციალის ამაღლების
მეურნეობის და
ფაკულტეტის ხარისხის
მიზნით ადგილობრივ და
საინჟინრო
უზრუნველყოფის
მსოფლიოს წამყვან
აკადემიებთან,
სამსახური
სამეცნიერო-კვლევით
საერთაშორისო
სხვა პარტნიორი
ინსტიტუტებთან
სამეცნიერო კვლევით
ორგანიზაციები
თანამშრომლობა განვითარება
ორგანიზაციებთან
მჭიდრო კავშირების
საფუძველზე
სამეცნიერო
მიმართულების
პრიორიტეტების
დადგენა
ცოდნის ტრანსფერის
მიზნით სათანადო
სტრუქტურების შექმნა,
რომელთა მთავარი
პარტნიორები იქნებიან
სამეწარმეო კომპანიები,
რაც ნიშნავს საჯარო და

2018-2020

დაფინანსებას
არ საჭიროებს

განხორციელებული და
დანერგილი პროგრამები
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კერძო სექტორს შორის
პარტნიორობის
განვითარებას და
შესაბამისად
სამეწარმეო პროექტების
განვითარების
აკადემიურ
უზრუნველყოფას.
დარგობრივი
სამაგისტრო და
სადოქტორო
პროგრამების
განსახორციელებლად
ფაკულტეტის
საერთაშორისო ქსელში
გაწევრიანება

2018-2020

დაფინანსებას
არ საჭიროებს

სადოქტორო და სამაგისტრო
პროგრამები
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საერთაშორისო და
ადგილობრივ
სამეცნიერო
პროექტებში
მონაწილეობის მიღება.
-სამიზნე პროგრამები
და ინსტიტუტები:
 ERASMUS+KA1
 ERASMUS+KA2
 Horizon 2020
“MCA
Georgia“ათასწლეულის
გამოწვევების ფონდი –
“საქართველო”- SDSU
ჩინეთის საინჟინრო
აკადემია
ISTC - შოთა
რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი.·

ფაკულტეტის დეკანატი
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
სხვა პარტნიორი
ორგანიზაციები

2018-2020

ფაკულტეტის ბიუჯეტი ჩამოთვლილ სამიზნე
პროგრამებში
განხორციელებული
პროექტები

ამოცანა 7.2
ფაკულტეტზე
სამეცნიერო-კვლევითი
სამეცნიერო
საქმიანობის დაგეგმვისა და
სამუშაოების
განხორციელების ეფექტიქანი
აღრიცხვიანობის
ადმინისტრირება
მოწესრიგება და
სათანადო
საინფორმაციო ბანკის
შექმნა
კვლევითი პროექტების

ფაკულტეტის დეკანატი
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
სხვა პარტნიორი
ორგანიზაციები

2018-2020

დაფინანსებას
არ საჭიროებს

საინფორმაციო ბანკი
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ამოცანა 7.3
პლაგიატის ფაქტების
გამოვლენა და თავიდან
აცილების მექანიზმების
განვითარება

განვითარების მიზნით
პროფესორმასწავლებელთათვის
ინფორმაციის მიწოდება
სამეცნიერო ფონდებისა
და საზოგადოებების
შესაძლებლობებისა და
რესურსების შესახებ,
ფაკულტეტის
ფაკულტეტის დეკანატი
ტექნოლოგიაში,
ვებგვერდზე
მეცნიერებასა და
ფაკულტეტის ხარისხის
ინფორმაციის
ინჟინერიაში
უზრუნველყოფის
განთავსების გზით
ინოვაციური
სამსახური
სხვა პარტნიორი
პროექტების
ორგანიზაციები
დაპატენტების
ხელშეწყობა და
პოპულარიზაცია

2018-2020

დაფინანსებას
არ საჭიროებს

ვებგვერდზე განთავსებული
ინფორმაციები

2018-2020

ფაკულტეტის ბიუჯეტი შესაბამისი სტატისტიკა

ფაკულტეტის დეკანატი
“Plagiat.pe”
ხელშეკრულების
ფაკულტეტის ხარისხის
თანახმად პროგრამის უზრუნველყოფის
სამსახური
“Strikeplagizizm”
მოქმედებაში მოყვანა - სხვა პარტნიორი
“Strikeplagizizm”
ორგანიზაციები
პროგრამის შესაბამისად
სადოქტორო,
სამეცნიერო და სხვა
ბეჭდვითი გამოცემების
მასალების პლაგიატზე
შემოწმება

2018-2020

ფაკულტეტის ბიუჯეტი გამოვლენილ ფაქტებზე
რეაგირება
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III პრიორიტეტული მიმართულება: სტუდენტური ცხოვრების მხარდამჭერი გარემოს შექმნა
მიზანი # 8 - სტუდენტური სერვისების განვითარება
ამოცანა 8.1
სტუდენტებთან
ფაკულტეტის
2018-2020
სტუდენტთა
შეხვედრების ჩატარება დეკანატი
ინდივიდუალური
მათი უნარებისა დასტუდენტური
უნარების შესწავლა
შესაძლებლობების
თვითმართველობა
შესწავლის მიზნით

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

შესაბამისი სტატისტიკა

სტუდენტთა
ფაკულტეტის
შესაძლებლობების
დეკანატი
შესწავლისა და
სტუდენტური
ანალიზის საფუძველზე თვითმმართველობა
მათი დახმარება
პროფესიულ
ორიენტაციისა და
კარიერის დაგეგმვაში

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

გამოკითხვის შედეგები

სტუდენტური
ამოცანა 8.2
ფაკულტეტის
სტუდენტთა ჩართულობა
წესდებისა და
თვითმმართველობა
ფაკულტეტის მართვისა და
საფაკულტეტო
ფაკულტეტის
საგანმამათებლო პროგრამების
დებულებების
საბჭო
შედგენა-დახვეწის პროცესში
შესაბამისად მართვის
პროცესში სტუდენტთა
მაქსიმალური
რაოდენობის
ჩართულობის
უზრუნველყოფა

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

შესაბამისი სტატისტიკა
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ამოცანა 8.3
სტუდენტთა საერთაშორისო
მობილობის რაოდენობრივი
ზრდა

ამოცანა 8.4
შეზღუდული
შესაძლებლობების
სტუდენტების მხარდაჭერა

გამოკითხვების
ფაკულტეტის
ჩატარება, შესაბამისად დეკანატი
მათი სურვილებისა და საგანმანათლებლო
მოსაზრებების
პროგრამების
მხარდაჭერა
ხელმძღვანელები
საგანმანათლებლო
პროგრამების შედგენადახვეწის პროცესში

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

საგანმანათლებლო
პროგრამები

ახალი საერთაშორისო
გაცვლითი
პროგრამების
შემუშავებაგანვითარება და
სტუდენტთა
ჩართულობის
მასობრიობის
უზრუნველყოფა

ფაკულტეტის
დეკანატი
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
სტუდენტური
თვითმმართველობა

2018-2020

ფაკულტეტის ბიუჯეტი

პროგრამები სტუდენტთა
ჩართულობის
მაჩვენებლებით

სტუდენტებისათვის
ინფორმაციის
მუდმივი მიწოდება
საერთაშორისო
სამეცნიეროსაგანმანათლებლო და
შემოქმედებითი
საქმიანობის შესახებ

ფაკულტეტის
დეკანატი
სტუდენტური
თვითმმართველობა

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

შესაბამისი სტატისტიკა

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

სწავლების მეთოდები

ფაკულტეტის
სწავლის
დეკანატი
ინდივიდუალური
მეთოდების შემუშავება ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
ფაკულტეტის მენეჯერი
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ფაკულტეტის
შესაბამისი
ინფრასტრუქტურული
დეკანატი
და მატერიალურფაკულტეტის მენეჯერი
ტექნიკური ბაზის შექმნა

2018-2020

ფაკულტეტის ბიუჯეტი

საჭიროების
ფაკულტეტის დეკანატი
შემთხვევაში ფინანსური სტუდენტური
თვითმმართველობა
დახმარება

2018-2020

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

ფაკულტეტების
ბიუჯეტში
წახალისებისათვის
განკუთვნილი თანხის
გაზრდა

ფაკულტეტის დეკანატი
ფაკულტეტის მენეჯერი

2018-2020

უნივერსიტეტის
ბიუჯეტი

გამოყოფილი თანხები

ამოცანა 8.6
სტუდენტთა
ფაკულტეტის დეკანატი
სტუდენტური
სტუდენტური აქტივობების,
სამეცნიერო
თვითმმართველობა
სტუდენტური ორგანიზაციების კონფერენციების
მიერ შემუშავებული
ჩატარებაში მხარდაჭერა
პროექტებისა და იდეების
კოორდინაცია და შესაბამის
 სამეცნიერო-კვლევითი ფაკულტეტის დეკანატი
სტრუქტურებთან მათი
სტუდენტური
სამუშაოებში და
ინტერესების დაცვა
გრანტებში სტუდენტთა თვითმმართველობა
ჩართულობის
მხარდაჭერა
ხელოვნებისა და
ფაკულტეტის დეკანატი
სპორტის სახეობებში
სტუდენტური
არსებული
თვითმმართველობა
სტუდენტური
კლუბების
განვითარების
ხელშეწყობა და ახალ
სახეობებში კლუბების
ჩამოყალიბება

2018-2020

ფაკულტეტის ბიუჯეტი

კონფერენციის მასალები

2018-2020

ფაკულტეტის ბიუჯეტი

2018-2020

ფაკულტეტის ბიუჯეტი

ამოცანა 8.5
მაღალი აკადემიური
მოსწრების
სტუდენტთა წახალისება

მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზა და ინფრასტრუქტურა

შესაბამისი
სტატისტიკური მონაცემები

კლუბების რაოდენობა და
მიღწევები

24

საზაფხულო და
საზამთრო სკოლების
ორგანიზაცია

სტუდენტური
თვითმმართველობა

2018-2020

ფაკულტეტის ბიუჯეტი

IV პრიორიტეტული მიმართულება: საგარეო ურთიერთობების განვითარება და ინტერნაციონალიზმის ხელშეწყობა
მიზანი # 9 - ინტერნაციონალიზაციის ხარისხისა და საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდა
ახალი სამიზნე პარტნიორების ფაკულტეტის დეკანატი 2018-2020
ამოცანა 9.1
ფაკულტეტის
მსოფლიოს წამყვან აკადემიურ შერჩევა და სათანადო
ფაკულტეტის ხარისხის
ბიუჯეტი
ორგანიზაციებთან (უსდ-ები და დოკუმენტაციის, მათ შორის
უზრუნველყოფის
სამეცნიერო-კვლევითი
ურთიერთთანამშრომლობის
სამსახური
დაწესებულებები)
მემორანდუმების მომზადება
საერთაშორისო
თანამშრომლობის ქსელების
შედეგების შეჯამების მიზნით
ფაკულტეტის
2018-2020
დაფინანსებას არ
გაფართოება, ახალი
კითხვარების მომზადება,
დეკანატი
საჭიროებს
პარტნიორული და
შესაბამისი აუდიტორიის
თანამშრომლური
გამოკითხვა და მისი ანალიზი
ურთიერთოებების დამყარება
და არსებული
ფაკულტეტის დეკანატი 2018-2020
ურთიერთობების განვითარება, ფაკულტეტის
დაფინანსებას არ
ინტერნაციონალიზაციის
რაც გულისხმობს
ფაკულტეტის ხარისხის
საჭიროებს
სტრატეგიისა და პოლიტიკის
ინტერნაციონალიზაციის
უზრუნველყოფის
დოკუმენტის გაზიარების
პროცესის ხელშეწყობას
სამსახური
კუთხით ქმედითი
ღონისძიებების განხორციელება
ამოცანა 9.2 საერთაშორისო და
ადგილობრივ პროექტებში
მეტი ჩართულობის
უზრუნველყოფა ერთობლივი
კვლევითი პრაქტიკის
დანერგვა.

ფაკულტეტის დეკანატი
შესაბამისი კომუნიკაციების
დამყარება და კოორდინაცია,
პროექტისათვის მნიშვნელოვანი
დოკუმენტაციისა და სათანადო
მასალების მომზადება და
დამუშავება

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

სკოლები

მოქმედი
მემორანდუმების
სტატისტიკური ანალიზი

შესაბამისი თემატიკური
გამოკითხვების შედეგები

შესაბამისი
სტატისტიკური მონაცემები

შესაბამისი
სტატისტიკური მონაცემები
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დაინტერესებული პირების
სათანადო კონსულტაციებით
უზრუნველყოფა, სააპლიკაციო
პროცედურების მართვა და
კანდიდატთა შერჩევა

ფაკულტეტის
დეკანატი

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

შესაბამისი
სტატისტიკური
მონაცემები

ახალი საპროექტო
წინადადებების წარდგენა
პარტნიორ ინსტიტუტებთან
ერთად

ფაკულტეტის
დეკანატი
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

განხორციელებული
აქტივობების ანალიზი

ინფორმაციის მუდმივი
განახლება სტუდენტებისა და
აკადემიური/
ადმინისტრაციული
პერსონალისათვის
საერთაშორისო სამეცნიეროსაგანმანათლებლო
თანამშრომლობის შესახებ

ფაკულტეტის დეკანატი
ფაკულტეტის მენეჯერი

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

პროექტში მონაწილე
პირთა თემატური
გამოკითხვის შედეგები

სტუდენტთა გაცვლითი
პროგრამების ორგანიზება
უცხოეთის უმაღლეს
სასწავლებლებთან

ფაკულტეტის
დეკანატი

2018-2020

ადამიანური რესურსი
საინფორმაციო
ტექნოლოგიები

 უცხოელი სტუდენტებისათვის ფაკულტეტის
ყოველწლიური გზამკვლევისა
დეკანატი
და საფაკულტეტო
რეგულაციების ინგლისურ
ენაზე მომზადება და
გავრცელება

2018-2020

ადამიანური რესურსი ინგლისურ ენაზე
საინფორმაციო
მომზადებული
ტექნოლოგიები
გზამკვლევი

განხორციელებული
სტუდენტური პროგრამები
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ფაკულტეტის დეკანატი
ფაკულტეტის მენეჯერი

2018-2020

ადამიანური რესურსი გამოკითხვის შედეგები
საინფორმაციო
ტექნოლოგიები

ინგლისური ენის სწავლების
გაუმჯობესების მიზნით,
პერიოდული ტრენინგებისა და
სასწავლო კურსების ჩატარება
სამიზნე აუდიტორიისათვის

ფაკულტეტის
დეკანატი

2018-2020

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

შესაბამისი
სტატისტიკური
მონაცემები

უცხო ენების სწავლების
ელექტრონული ფორმების
განვითარების აქტიური
მხარდაჭერა

ფაკულტეტის
დეკანატი

2018-2020

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

გამოკითხვის შედეგები

საერთაშორისო
თანამშრომლობისა და
ინტერნაციონალიზაციის, მათ
შორის უცხოელი
სტუდენტებისა და
პერსონალის მოზიდვის
ეფექტური მექანიზმების
შემუშავება

ფაკულტეტის დეკანატი

2018-2020

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

მოზიდული
სტუდენტებისა და
პერსონალის
რაოდენობა

ფაკულტეტის დეკანატი
უცხოენოვანი
სტუდენტებისათვის და
აკადემიური/ადმინისტრაციული
პერსონალისათვის
საკონსულტაციო მომსახურების
გაწევა

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

შესაბამისი
სტატისტიკური
მონაცემები

 სოციალური მედიის
გამოყენების ეფექტურობის
გაზრდა სტუდენტთა
რეკრუტირებისა და
ფაკულტეტის ცნობადობის
გაზრდის მიზნით

ამოცანა 9.3 უცხოელი
სტუდენტებისა და
აკადემიური/სამეცნიერო
პერსონალის მოზიდვა
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არსებული საერთაშორისო
კავშირების გამოყენებით
უცხოენოვანი პროფესორების
მოწვევის აქტიური
ხელშეწყობა და მხარდაჭერა

ფაკულტეტის დეკანატი

მიზანი # 10 - საზოგადოებასთან კავშირის განვითარება
პარტნიორული
ფაკულტეტის დეკანატი
ამოცანა 10.1
ადგილობრივი სამთავრობო თანამშრომლობის მუდმივი
განახლება და ამ მიმართულებით
და არასამთავრობო
ქმედითი ღონისძიებების
ორგანიზაციებთან
განხორციელება
პარტნიორული
ურთიერთობების
სათანადო დოკუმენტაციის, მათ ფაკულტეტის დეკანატი
განვითარება
შორის
ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმების მომზადება
ფაკულტეტის დეკანატი
დამატებითი სერვისების
განვითარების მიზნით ახალი
წინადადებების მომზადება

ამოცანა 10.2
საზოგადოებაში ცოდნის
გავრცელება

შედეგების შეჯამების მიზნით,
თემატური კითხვარების
მომზადება, სამიზნე
აუდიტორიის გამოკითხვა და
მისი ანალიზი
საშუალო სკოლებში
მოსწავლეახალგაზრდობისათვის
საინტერესო საკითხებზე
პროფესორ მასწავლებელთა
მიერ ლექციათა ციკლის
ჩატარება

ფაკულტეტის დეკანატი

ფაკულტეტის მენეჯერი

2018-2020

სტუ-ს ბიუჯეტი
ფაკულტეტის
ბიუჯეტები

შესაბამისი სტატისტიკა

2018-2020

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

ხელშეკრულებები

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

ხელშეკრულებები

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

ინიციატივების
სტატისტიკა

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

გამოკითხვის შედეგები

2018-2020

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

ჩატარებული ლექციების
სტატისტიკა
გამოკითხვის შედეგები
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ამოცანა 10.3
ფაკულტეტის
ოფიციალური
საკომუნიკაციო არხების
ინფორმაციული
უზრუნველყოფა/მართვა
(ვებგვერდი, მედია, სოც.
მედია და ელ. სერვერები)

ფაკულტეტის
საფაკულტეტო პროცესებთან
დაკავშირებული სათანადო
დეკანატი
ინფორმაციის მოძიება, მისი
კომპიუტერული
შესაბამისი ფორმით
ცენტრი
დამუშავება და განთავსება
ფაკულტეტის ოფიციალურ
ვებგვერდზე ქართულ და
ინგლისურ ენებზე
ფაკულტეტის
დეპარტამენტების
ვებგვერდების მოდერნიზება და დეკანატი
მუდმივი განახლება. მიმდინარე კომპიუტერული
ღონისძიებების საინფორმაციო
ცენტრი
დეპარტამენტები
უზრუნველყოფის ეფექტური
მექანიზმების დახვეწა და
დანერგვა

2018-2020

დაფინანსებას
არ საჭიროებს

ფაკულტეტის
ოფიციალური
ვებგვერდი

2018-2020

დაფინანსებას
არ საჭიროებს

დეპარტამენტების
ვებგვერდები

ევროპის უნივერსიტეტების
ფაკულტეტის
ასოციაციის მიერ მოწოდებული დეკანატი
დოკუმენტებისა და მასალების ფაკულტეტის
დამუშავება და ანალიზი,
ხარისხის
რომელიც ითვალისწინებს
უზრუნველყოფის
ევროპის უმაღლესი
სამსახური
განათლების სივრცეში არსებულ
თანამედროვე ტენდენციებსა და
გამოწვევებს, სარეკომენდაციო
დოკუმენტებს

2018-2020

დაფინანსებას
არ საჭიროებს

ბრენდირებული
მასალები

ფაკულტეტის საქმიანობის
შესახებ შესაბამისი
საინფორმაციო სტრატეგიის
განხორციელება და
ფაკულტეტის პიარკომპანიის
ფარგლებში სათანადო
აქტივობების
უზრუნველყოფა

2018-2020

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

გამოკითხვის მასალები

ფაკულტეტის
დეკანატი
ფაკულტეტის მენეჯერი
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