
სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

პროფესიული განათლების მიმართულებით ხარისხის უზრუნველყოფის სამოქმედო 

გეგმა 

 

 

აქტივობა/ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მექანიზმი 

განხორციელების 

პერიოდი 

სტრატეგიული მიზანი/ამოცანები  

2025 წლამდე პერიოდისათვის 

ახალი პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების შექმნა 

შესაბამის 

პროფესიულ 

სტანდარტებსა და 

ჩარჩო 

დოკუმენტებზე 

დაყრდნობით 

(ახალქალაქი) 

 

ახალციხეში 

არსებული 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების ბაზაზე 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო, 

პროფესიული 

მომზადებისა და 

პროფესიული 

გადამზადების 

პროგრამების 

შემუშავება 

2021 წლის პირველი 

ნახევარი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 წლის მეორე 

ნახევარი 

სტრატეგიული მიზანი: პროფესიული 

განათლების მდგრადობისა და უწყვეტი 

განათლების ხელშეწყობა 

ამოცანები: 

1. სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში პროფესიული განათლების 

სტრუქტურული ერთეულის ჩამოყალიბება 

ახალქალაქში და შესაბამისი ინფრასტრუქტურით 

უზრუნველყოფა 

2. უნივერსიტეტის სტრუქტურასა და 

რეგულაციებში პროფესიული განათლების ასახვა 

კანონმდებლობის შესაბამისად 

3. პროფესიული საგანმანათლებლო, მოკლე 

ციკლის საგანმანათლებლო, ერთობლივი 

პროფესიული საგანმანათლებლო /გაცვლითი 

პროფესიული საგანმანათლებლო, პროფესიული 

მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების შემუშავება 

4. მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლების 

პრინციპების განხორციელება 

კონკურსის 

გამოცხადება და 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლების 

შერჩევა როგორც 

2021 წლის 

თებერვალ-მარტი 

სტრატეგიული მიზანი: ადამიანური რესურსის 

განვითარების ხელშეწყობა 

ამოცანები: 

1. პერსონალის პროფესიული განვითარებისადმი 

სისტემური მიდგომის უზრუნველყოფა 



ინტეგრირებული, 

ასევე 

არაინტეგრირებული 

პროგრამებისათვის 

2. პროცესების გაუმჯობესება ახალი 

თანამშრომლების სამუშაო გარემოში 

ინტეგრაციისათვის 

 

ახალქალააქში 

საგანმანათლებლო 

გარემოს, 

ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია/გაუმ

ჯობესება და 

თანამედროვე 

პროფესიულ 

სტანდარტებთან 

მისადაგება 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

სრულფასოვანი 

ფუნქციონირების 

უზრუნველსაყოფად 

(საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტროს 

მხარდაჭერით) 

 

2021 წელი სტრატეგიული მიზანი:  

მატერიალური რესურსის განვითარების 

ხელშეწყობა 

ამოცანები: 

1. საგანმანათლებლო გარემოს, 

ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია/გაუმჯობესება და თანამედროვე 

პროფესიულ სტანდარტებთან მისადაგება 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

სრულფასოვანი ფუნქციონირების 

უზრუნველსაყოფად 

2. პროფესიული საგანმანათლებლო გარემოს, 

ინფრასტრუქტურისრეაბილიტაცია/გაუმჯობესებ

ა პროფესიული სტუდენტური ცხოვრების 

გასააქტიურებლად 

3. პროფესიული საგანმანათლებლო გარემოს, 

ინფრასტრუქტურის ადაპტირება სსსმ და შშმ 

პირთათვის 

 

  სტრატეგიული მიზანი:  

ფინანსური რესურსის განვითარებისა 

ხელშეწყობა  

ამოცანები: 

ფინანსური რესურსის მოძიების მექანიზმების 

შექმნა/გააქტიურება 



უნივერსიტეტის 

სტრუქტურაში 

პროფესიული 

განათლების 

პრიორიტეტების 

გათვალისწინება 
 
 

 

2021 წლის მეორე 

ნახევარი 

სტრატეგიული მიზანი:  

უნივერსიტეტის პრიორიტეტებსა და 

განვითარებაზე დაფუძნებული მმართველობითი 

სისტემის გაძლიერება  

ამოცანები: 

1. უნივერსიტეტის სტრუქტურის მოდერნიზაცია 

თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით 

2. ფინანსების მართვის გამჭვირვალე 

მექანიზმების ხელშეწყობა 

სასწავლო პროცესის 

ხარისხის ამაღლების 

მიზნით შეფასების 

მექანიზმების 

შემუშავება და 

ამოქმედება, 

შიდა ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

ეფექტიანობის 

გაზრდის 

ხელშეწყობა 

 

ვერიფიკაციის 

პროცესის დაგეგმვა 

2021 წელი სტრატეგიული მიზანი: 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების 

ეფექტიანობის ამაღლება 

ამოცანები: 

1. სასწავლო პროცესის ხარისხის ამაღლების 

მიზნით შეფასების მექანიზმების შემუშავება და 

ამოქმედება 

 

 

 

 

2. შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის 

ეფექტიანობის გაზრდის ხელშეწყობა 

 

 


