
                                       2015 წლის სამოქმედო გეგმა-გრაფიკი 

პირველადი პრიორიტეტი - უნივერსიტეტის მიერ  ავტორიზაციის პროცესის 

წარმატებულად განხორციელება 
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ავტორიზაციის  პროცედურების 

წარმატებით გავლა 

            

საგანმანათლებლო პროგრამების 

შეფასების მექანიზმის დახვეწა 

       

 

     

სტუდენტის მიღწეული 

კომპეტენციების  შეფასების სისტემის 

სრულყოფა 

            

სწავლების მეთოდიკის  

მუდმივი განახლება 

            

სტუდენტთა მომსაუხრების 

სერვისების გამრავალფეროვნება და 

პროცესებში სტუდენტების 

ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა 

            

პოტენციურ დამსაქმებლებთან 

ახალი ურთიერთობების დამყარება 

და არსებულის შენარჩუნება 

            

საგანმანათლებლო საქმიანობის 

რეგულაციების შემუშავება, 

გაუმჯობესება/დახვეწა 

            



სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების 

მიზნით მართვის თანამედროვე 

სტანდარტების დანერგვა, 

კორპორაციული  კულტურის 

განვითარების ხელშეწყობა 

            

უნივერსიტეტის 

ინფრასტრუქტურისა და ინვენტარის 

გაუმჯობესება 

            

ზრუნვა თანამედრო კვლევების 

ხელშეწყობისათვის (კონფერენციები, 

სემინარები,  კვლევით გრანტებში 

მონაწილეობის მისაღებად 

განაცხადების მომზადება, 

საინფორმაციო შეხვედრები) 

            

სპეციალური საჭიროების  მქონე 

პირთათვის სასწავლო და 

ინფრასტრუქტურული  პირობების 

გაუმჯობესება 

            

უნივერსიტეტის მატერიალურ - 

ტექნიკური ბაზის მუდმივი 

განახლება 

            

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდის   

მუდმივი განახლება 

            

სასწავლო მასალის ელექტრონული 

ბაზის შექმნა და ვირტუალური 

ლექციების დანერგვა-სრულყოფა 

            

საგანმანათლებლო პროგრამების 

შესაბამისი სასწავლო მასალის 

შექმნა/გამოცემა (რიდერებისა და 

სახელმძღვანელოების მომზადება). 

            

სასწავლო  პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

ხელშეწყობა  (ტრეინინგების 

            



მოწყობა) 

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 

მოტივაციის გაზრდისათვის 

აუცილებელი  მექანიზმების 

შემუშავება და დანერგვა აკადემიური 

პერსონალისთვის (ბონუს-სისტემის 

შემუშავება) 

            

ტრენინგებში, პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების განმავითარებელ 

აქტივობებში ჩართულობის  

ხელშეწყობა 

            

წარმოამდგენლობითი საბჭოს  

საქმიანობის განვითარების 

ხელშეწყობა 

            

ადმინისტრაციული 

პერსონალისათვის ტრენინგების 

ჩატარება მომსახურების 

ეფექტიანობის საკითხებზე. 

            

მონიტორინგი და შეფასება 

სასწავლო პროცესის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით 

მონიტორინგის სისტემის  შიდა 

შეფასების მექანიზმების სრულყოფა 

            

სტატისტიკური მონაცემების 

დამუშავება და რეკომენდაციების 

მიცემა 

            

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სისტემების 

ჩამოყალიბება 

            

 



                                   2016  წლის სამოქმედო გეგმა-გრაფიკი                                                                             

პირველადი პრიორიტეტი - კვლევაზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა 
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არქიტექტურის და  ურბანული 

დაგეგმარების საბაკალავრო-

სამაგისტრო პროგრამების 

აკრედიტაციის  პროცედურების 

წარმატებით გავლა. ფარმაციის 

საბაკალავრო პროგრამის 

აკრედიტაციის მიღება. 

            

სადოქტორო პროგრამის 

აკარედიტაციის წარმატებით გავლა 

და პოტენციური  სტუდენტების 

მოზიდვა სადოქტორო და სხვა 

საგანამანთლებლო პროგრამებზე 

            

საგანმანათლებლო პროგრამების 

შეფასების მექანიზმის დახვეწა 

 

            

სტუდენტის მიღწეული 

კომპეტენციების  შეფასების სისტემის 

დახვეწა 

            

სწავლების მეთოდიკის მუდმივი 

განახლება 

            

სტუდენტთა მომსაუხრების 

სერვისების გამრავალფეროვნება და 

პროცესებში სტუდენტების 

ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა 

            



ახალ  დამსაქმებლებთან  

ურთიერთობების დამყარება და 

არსებულის შენარჩუნება 

            

საგანმანათლებლო საქმიანობის 

რეგულაციების  გაუმჯობესება/დახვეწა 

            

სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების 

მიზნით მართვის თანამედროვე 

სტანდარტების დანერგვა, 

კორპორაციული კულტურის 

განვითარების ხელშეწყობა 

            

უნივერსიტეტის 

ინფრასტრუქტურისა და ინვენტარის 

გაუმჯობესება 

            

ზრუნვა თანამედრო კვლევების 

ხელშეწყობისათვის  (სამეცნიერო-

კვლევითი დეპარტამენტის 

დებულებისა და სტრუქტურის 

შემუშავება, მრავალფუნქციური 

აქსელერატორის პროექტის 

წარმოდგენა). 

            

სპეციალური საჭიროების  მქონე 

პირთათვის სასწავლო და 

ინფრასტრუქტურული  პირობების 

გაუმჯობესება 

            

უნივერსიტეტის მატერიალურ - 

ტექნიკური ბაზის მუდმივი 

განახლება 

            

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდის   

მუდმივი განახლება 

            

სასწავლო მასალის ელექტრონული 

ბაზის  და ვირტუალური ლექციების 

სრულყოფა 

            

ახალი საგანმანათლებლო             



პროგრამების შესაბამისი სასწავლო 

მასალის შექმნა/გამოცემა 

სასწავლო  პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

ხელშეწყობა (სემინარები, 

საინფორმაციო შეხვედრები). 

            

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 

მოტივაციის გაზრდისათვის 

აუცილებელი მექანიზმების  დახვეწა 

            

ტრენინგებში, პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების განმავითარებელ 

აქტივობებში ჩართულობის  

ხელშეწყობა 

            

წარმოამდგენლობითი  საბჭოს  

საქმიანობის განვითარება. 

            

ადმინისტრაციული 

პერსონალისათვის ტრენინგების 

ჩატარება  მომსახურების 

ეფექტიანობის გასაზრდელად. 

            

მონიტორინგი და შეფასება 

სასწავლო პროცესის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით 

მონიტორინგის სისტემის  შიდა 

შეფასების მექანიზმების სრულყოფა 

            

სტატისტიკური მონაცემების 

დამუშავება და რეკომენდაციების 

მიცემა 

            

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სისტემების 

განვითარების შემდგომი 

განვითარება.  

            

 

 



                                     2017 წლის სამოქმედო გეგმა-გრაფიკი                                                                                         

პირველადი პრიორიტეტი - კვლევაზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის  წარმართვა                                     
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დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი სასწავლო 

პროგრამის აკრედიდაციის მიღება.  

            

პოტენციური  სტუდენტების 

მოზიდვა  სადოქტორო და სხვა 

საგანამანთლებლო პროგრამებზე 

            

საგანმანათლებლო პროგრამების 

შეფასების მექანიზმის შემდგომი 

დახვეწა 

            

სტუდენტის მიღწეული 

კომპეტენციების  შეფასების სისტემის 

სრულყოფა 

            

სწავლების მეთოდიკის მუდმივი 

განახლება 

            

სტუდენტთა მომსაუხრების 

სერვისების გამრავალფეროვნება და 

პროცესებში სტუდენტების 

ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა 

            

ახალ დამსაქმებლებთან  

ურთიერთობების დამყარება და 

არსებულის შენარჩუნება 

            

საგანმანათლებლო საქმიანობის 

რეგულაციების გაუმჯობესება/დახვეწა 

            

სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების 

მიზნით  მართვის თანამედროვე 

            



სტანდარტების დანერგვა, 

კორპორაციული კულტურის 

განვითარების ხელშეწყობა 

უნივერსიტეტის 

ინფრასტრუქტურისა და ინვენტარის 

გაუმჯობესება 

            

ზრუნვა თანამედრო კვლევების 

ხელშეწყობისათვის (სტუდენტებისა 

და აკადემიური პერსონალისთვის 

სამეცნიერო კონფერენციებისა და  

სემინარების მომზადება/ჩატარება, 

სტუდენტებისა და აკადემიური 

პერსონალის სამეცნიერო ნაშომების 

კრებულების გამოცემა. 

მრავაფუნქციური აქსელერატორის 

ასამოქმედებლად ინვესტორების 

მოძიება) 

            

სპეციალური საჭიროების  მქონე 

პირთათვის სასწავლო და 

ინფრასტრუქტურული  პირობების 

გაუმჯობესება 

            

უნივერსიტეტის მატერიალურ - 

ტექნიკური ბაზის მუდმივი 

განახლება 

            

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდის   

მუდმივი განახლება 

            

სასწავლო მასალის ელექტრონული 

ბაზის შევსება და ვირტუალური 

ლექციების სრულყოფა 

            

საგანმანათლებლო პროგრამების 

შესაბამისი სასწავლო მასალის 

შექმნა/გამოცემა (რიდერები, 

სასწავლო ლიტერატურა) 

            



სასწავლო  პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

ხელშეწყობა (სემინარები, 

საინფორმაციო შეხვედრები). 

            

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 

მოტივაციის გაზრდისათვის 

აუცილებელი მექანიზმების 

შემდგომი სრულყოფა 

            

ტრენინგებში, პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების განმავითარებელ 

აქტივობებში ჩართულობის 

ხელშეწყობა 

            

წარმოამდგენლობითი საბჭოს  

საქმიანობის განვითარების 

ხელშეწყობა 

            

ადმინისტრაციული 

პერსონალისათვის  ტრენინგების  

ეფექტიანობის  ზრდის ხელშეწყობა . 

 

            

მონიტორინგი და შეფასება 

სასწავლო პროცესის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით 

მონიტორინგის სისტემის  შიდა 

შეფასების მექანიზმების სრულყოფა 

            

სტატისტიკური მონაცემების 

დამუშავება და რეკომენდაციების 

მიცემა 

            

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სისტემების 

განვითარების ხელშეწყობა და  მისი 

შემდგომი სრულყოფა. 

            

 


