
 

 

 

 

 

                                   

 

2017-18 წლების სამოქმედო გეგმა-გრაფიკი 

 პრიორიტეტები: 

ა) კომფორტული თანამშრომლობითი გარემო და მაღალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი  

ინფრასტრუქტურა; 

 ბ) შემოქმედებითი საქმიანობის სტიმულირება და ინტერნაციონალიზაცია 
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დიპლომირებული მედიკოსის 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი, არქიტექტურის 

საბაკალავრო და ურბანული 

დაგეგმარების სამაგისტრო 

პროგრამების შემუშავება 

საერთაშორისო უნივერსიტეტების 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

მოდელისა და სპეციფიკის 

გათვალისწინებით და 

აკრედიტაციის მიღება.  

            

ჯანდაცვის ფაკულტეტის შექმნა, 

სამედიცინო ლაბორატორიებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

შექმნა/განვითარება და 

            

სამოქმედო გეგმა 

 

EEU 



ინგლისურენოვანი პროგრამების 

განხორციელება 

კვლევითი ცენტრის 

დაარსებისათვის 

წინამოსამზადებელი სამუშაოების 

ჩატარება 

(ლაბორატორიების დაფუძნება:  

1. მრავალფუნქციური 

აქსელერატორი. 2. ქცევის 

შემსწავლელი ლაბორატორია 

3. კვლევითი საპროექტო ბიურო) 

            

პარტნიორი საერთაშორისო 

ორგანიზაციების და 

უნივერსიტეტების რაოდენობის 

ზრდა, ერთობლივი პროგრამებისა 

და პროექტების განხორციელება 

            

დასაქმების ბაზრის ფართო 

მასშტაბით შესწავლა  

            

საგანმანათლებლო პროგრამების 

შეფასების მექანიზმის გაუმჯობესება 

            

სტუდენტის მიღწევების შეფასების 

სისტემის განვითარების პროცესი 

            

სწავლების მეთოდიკის მუდმივ 

განახლებაზე მუშაობის პროცესი  და 

აღნიშნულ პროცესში საერთაშორისო 

გამოცდილების მიღება/გამოყენება 

            

სტუდენტური სერვისების 

გამრავალფეროვნება და 

            



სტუდენტთა მხარდამჭერი 

მექანიზმების გაუმჯობესებაზე 

ზრუნვა 

პოტენციურ  დამსაქმებლებთან  

ურთიერთობების დამყარება, 

არსებულის შენარჩუნება და 

დამსაქმებლების უფრო მეტი 

დოზით სწავლების პროცესში 

ჩართულობის ხელშეწყობა 

            

საგანმანათლებლო საქმიანობის 

რეგულაციების შემუშავება, 

არსებულის გაუმჯობესება 

            

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მართვის განახლებული პოლიტიკის  

გადახედვა/გაუმჯობესება 

            

ადგილობრივი და საერთაშორისო 

სამეცნიერო და სტუდენტური  

აქტივობების დაგეგმვა-

განხორციელება: კვლევით 

გრანტებში მონაწილეობა, 

სამეცნიერო კრებულის გამოცემა, 

კონფერენცია/ვორკშოპი/სემინარები, 

საჯარო ლექციების მოწყობა და ა.შ. 

            

უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო 

რესურსების განვითარება და 

საბიბლიოთეკო ფონდის მუდმივი 

განახლება 

            

კურსდამთავრებულთა ბაზის 

ორგანიზაციული ფორმით 

ჩამოყალიბების დაწყება 

            

კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვები და დასაქმების 

სტატისტიკის განახლება 

            



სამეცნიერო საქმიანობის 

ხელშეწყობისთვის მხარდამჭერი 

ახალი მექანიზმების შემუშავება,   

            

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 

შედგენის  მეთოდოლოგიის 

შემუშავება 

            

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

მუდმივი განახლება 

            

ახალი სასწავლო კამპუსის 

მშენებლობის პროცესი  

            

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდის   

მუდმივი განახლება, (ახალი 

ვებგვერდის შექმნა და შესაბამისად, 

სხვასხვა ელექტრონული 

პორტალების, აპლიკაციების და სხვა 

საშუალებებით სერვისების 

გაუმჯობესება)  

            

ორგანიზაციული მართვის 

თანამედროვე სტანდარტების 

დანერგვასთან დაკავშირებული 

პოლიტიკის განახლება  

            

საგანმანათლებლო პროგრამების 

შესაბამისი სასწავლო მასალის 

შექმნა/გამოცემა (რიდერები, 

სახელმძღვანელოები, უცხოური 

ლიტერატურის ქართულად თარგმნა 

და ა.შ.) 

            

პროგრამის განმახორციელებელი  

პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლების ხელშეწყობა (სემინარები, 

საინფორმაციო შეხვედრები და ა.შ.). 

            

აკადემიური პერსონალის 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

წახალისებისა და კვალიფიციური 

            



პერსონალის უნივერსიტეტთან 

აფილირების დაინტერესების მიზნით 

შესაბამისი პოლიტიკის შექმნა 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  

საქმიანობის განვითარების 

ხელშეწყობა, სტუდენტებისა და 

პარტნიორი დამსაქმებელი 

ორგანიზაციების ჩართულობის 

გაზრდა 

            

საერთაშორისო უნივერსიტეტების 

აკადემიური პერსონალის 

პროგრამების განხორციელებაში, 

სწავლის მეთოდების გამოცდილების 

გაზიარებისა და კვლევით 

საქმიანობაში ჩართულობის 

ორგანიზება 

            

ადამიანური რესურსების მართვის 

სამსახურის საქმიანობის 

განვითარებისა და თანამედროვე 

პერსონალ-ტექნოლოგიების 

დანერგვის მიზნით არსებული 

პოლიტიკის გადახედვა და 

განვითარება 

            

ადმინისტრაციული პერსონალის 

პროფესიული განვითარება 

(ტრენინგ-კურსები, უწყვეტი 

განათლების პროგრამები და ა.შ.) 

            

საუნივერსიტეტო ბიუჯეტის გაზრდა 

მიმდინარე-დაგეგმილი 

განსახორციელებელი აქტივობების 

დაფინანსების მიზნით 

            

მონიტორინგი და შეფასება 

საგანმანათლებლო პროცესის 

ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 

            



შიდა შეფასების მექანიზმების 

განვითარება 

უნივერსიტეტში მართვის 

ეფექტიანობის მონიტორინგისა და 

შეფასების სისტემის 

შემუშავება/დანერგვის პროცესი 

            

სტატისტიკური მონაცემების 

დამუშავება და რეკომენდაციების 

შემუშავება 

            

შიდა საუნივერსიტეტო კვლევების 

განხორციელება, ანალიზი და 

საგანამანათლებლო პროგრამებში 

შესაბამისი ცვლილებების 

განხორციელება 

            

სტრატეგიული განვითარების გეგმის 

მონიტორინგის მექანიზმების 

გადახედვა 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018-19 წლების სამოქმედო გეგმა-გრაფიკი 

პრიორიტეტები: 

ა) კვლევისა და სწავლების   ინტეგრაცია და პრაქტიკულ შედეგებზე ორიენტირება;  

ბ) კომფორტული თანამშრომლობითი გარემო და მაღალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი  

ინფრასტრუქტურა; 

გ) შემოქმედებითი საქმიანობის სტიმულირება და ინტერნაციონალიზაცია 
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სამუშაო ჯგუფის მიერ  

განახლებული სტრატეგიული 

განვითარების გეგმის წარმოდგენა  

  

 

         

ფრესენიუს უნივერსიტეტთან 

(გერმანია) თანამშრომლობა და 

,,ციფრული მენეჯმენტის” 

სამაგისტრო პროგრამის 

აკრედიატაცია (ორმაგი ხარისხის 

მინიჭებით)  

            

საგანმანათლებლო პროგრამების 

შეფასების მექანიზმის დახვეწა 

            

საგანმანათლებლო სამაგისტრო 

პროგრამების რეაკრედიტაციისათვის 

მომზადება (მათ შორის: სამართლის; 

განათლების კვლევებისა და 

ადმინისტრირების; ადამიანური 

რესურების მართვის; ბიზნესის 

ადმინისტირების),  საერთაშორისო 

უნივერსიტეტების 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

            

EEU 



მოდელისა და სპეციფიკის 

გათვალისწინებით 

საერთაშრისო ურთიერთობების, 

ბიზნესის ადმინისტრირების  და 

სამართლის საბაკალავრო 

პროგრამების 

რეაკრედიტაციისთვის 

მომზადება 

            

საერთაშორისო უნივერსიტეტების 

აკადემიური პერსონალის ჩართვა 

საუნივერსიტეტო პროცესებში: 

პროგრამების შეფასება- 

განხორციელება, სწავლის 

მეთოდებში გამოცდილების 

გაზიარება და კვლევითი საქმიანობა 

            

პერსონალის მართვისა და ახალი 

საკადრო პოლიტიკის შემუშავება, 

ადამიანური რესურსების მართვის 

სამსახურის საქმიანობის გატანა 

აუთსორსინგზე 

  

            

ორგანიზაციული მართვის 

თანამედროვე სტანდარტების 

დანერგვა და თანამიმდევრული 

იმპლემენტაცია, თანამედროვე 

პერსონალ-ტექნოლოგიების 

დანერგვა განახლებული პოლიტიკის 

მიხედვით 

            

პარტნიორი საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისა და 

უნივერსიტეტების რაოდენობის 

            



ზრდა, ერთობლივი პროგრამებისა 

და პროექტების განხორციელება 

შრომის ბაზრის ფართო კვლევის 

შედეგების წარმოდგენა. 

            

უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო 

რესურსების განვითარება და 

საბიბლიოთეკო ფონდის მუდმივი 

განახლება 

            

კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვები და დასაქმების 

სტატისტიკის მუდმივი განახლება 

            

საქმისწარმოების ელექტრონული 

დოკუმენტბრუნვის სისტემის 

ამოქმედება 

            

განახლებული ელექტრონული 

სასწავლო ბაზის ტესტირება  და 

ამოქმედება  

            

სტუდენტის მიღწევების შეფასების 

სისტემის დახვეწა 

            

სწავლების მეთოდიკის მუდმივ 

განახლებაზე ზრუნვა და აღნიშნულ 

პროცესში საერთაშორისო 

გამოცდილების მიღება/გამოყენება 

            

სტუდენტური სერვისების 

გამრავალფეროვნება და 

სტუდენტთა მხარდამჭერი 

მექანიზმების გაუმჯობესება 

            

პოტენციურ  დამსაქმებლებთან  

ურთიერთობების დამყარება, 

არსებულის შენარჩუნება და 

            



დამსაქმებლების უფრო მეტი 

დოზით სწავლების პროცესში 

ჩართულობა 

საგანმანათლებლო საქმიანობის 

რეგულაციების შემუშავება, 

არსებულის გაუმჯობესება/დახვეწა 

            

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სისტემების 

განვითარების ხელშეწყობა და  მისი 

შემდგომი სრულყოფა. 

            

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მართვის განახლებული პოლიტიკის  

მიხედვით საქმიანობის 

აუთსორსინგზე გატანა, 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

ინფრასტრუქტურსია და სერვისების 

განვითარება  

            

ადგილობრივი და საერთაშორისო 

სამეცნიერო და სტუდენტური 

აქტივობების დაგეგმვა-ორგანიზება: 

კვლევით გრანტებში მონაწილეობა, 

სამეცნიერო კრებულის გამოცემა, 

კონფერენცია/ვორკშოპი/სემინარების 

მოწყობა და ა.შ. 

            

სამეცნიერო საქმიანობის 

ხელშეწყობა, მხარდამჭერი 

მექანიზმების ამოქმედება.   

            

კვლევითი ცენტრის გახსნა და 

ლაბორატორიების ეტაპობრივი 

ამოქმედება:  

1. მრავალფუნქციური 

აქსელერატორი.  

            



2. ქცევის შემსწავლელი 

ლაბორატორია 

3. კვლევითი საპროექტო ბიურო 

 ახალი კამპუსის მშენებლობა და 

საჭირო მატერილური ტექნიკური 

აღჭურვილობის შეკვეთა/შეძენა.. 

 

            

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდის   

მუდმივი განახლება 

            

საგანმანათლებლო პროგრამების 

შესაბამისი სასწავლო მასალის 

შექმნა/გამოცემა (რიდერები, 

სახელმძღვანელოები, უცხოური 

ლიტერატურის ქართულად თარგმნა 

და ა.შ.) 

            

პროგრამის განმახორციელებელი  

პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლების ხელშეწყობა (სემინარები, 

საინფორმაციო შეხვედრები და ა.შ.). 

            

აკადემიური პერსონალის 

სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის  

მხარდამჭერი მექანიზმების 

ამოქმედება და, კვალიფიციური 

პერსონალის უნივერსიტეტთან 

აფილირების პოლიტიკის გატარება 

            

ადმინისტრაციული პერსონალის 

პროფესიული განვითარება 

(ტრენინგ-კურსები, უწყვეტი 

განათლების პროგრამები და ა.შ.) 

            

ინსტიტუციური ვალიდაციის  

პროცესის დაწყება საერთაშორისო 

უნივერსიტეტთან  

            



მონიტორინგი და შეფასება 

საგანმანათლებლო პროცესის 

ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 

შიდა შეფასების მექანიზმების 

განვითარება 

            

უნივერსიტეტში მართვის 

ეფექტიანობის მონიტორინგი  

            

სტატისტიკური მონაცემების 

დამუშავება და რეკომენდაციების 

შემუშავება 

            

შიდა საუნივერსიტეტო კვლევების 

განხორციელება, ანალიზი 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019-20 წლების სამოქმედო გეგმა-გრაფიკი 

 

პრიორიტეტები: 

ა) კვლევისა და სწავლების   ინტეგრაცია და პრაქტიკულ შედეგებზე ორიენტირება;  

ბ) კომფორტული თანამშრომლობითი გარემო და მაღალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი  

ინფრასტრუქტურა; 

გ) შემოქმედებითი საქმიანობის სტიმულირება და ინტერნაციონალიზაცია                                      
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საერთაშრისო ურთიერთობების, 

ბიზნესის ადმინისტრირების  და 

სამართლის საბაკალავრო 

პროგრამების რეაკრედიტაციისთვის 

მომზადება  

            

საგანმანათლებლო პროგრამების 

შეფასების მექანიზმის შემდგომ 

განვითარებაზე ზრუნვა 

            

ახალი კამპუსის გახნა             

სწავლების მეთოდიკის მუდმივი 

განახლება და აღნიშნულ პროცესში 

საერთაშორისო გამოცდილების 

მიღება/გამოყენება 

            

სტუდენტური სერვისების 

გაუმჯობესება 

            

პოტენციურ  დამსაქმებლებთან  

ურთიერთობების დამყარება, 

            

EEU 



არსებულის შენარჩუნება და 

დამსაქმებლების უფრო მეტი 

დოზით სწავლების პროცესში 

ჩართულობა 

საგანმანათლებლო საქმიანობის 

რეგულაციების შემუშავება, 

არსებულის გაუმჯობესება/დახვეწა 

            

მარკეტინგული საქმიანობის 

გაუმჯობესება   

            

განახლებული  მართვის  

ინფორმაციული სისტემების 

ამოქმედება  

            

ადგილობრივი და საერთაშორისო 

სამეცნიერო და სტუდენტური 

აქტივობების ორგანიზება: კვლევით 

გრანტებში მონაწილეობა, 

სამეცნიერო კრებულის გამოცემა, 

კონფერენცია/ვორკშოპი/სემინარების 

საჯარო ლექციების, სეზონური 

სკოლების მოწყობა და ა.შ.)  

            

კვლევითი ლაბორატორიების 

სრულად ამოქმედება: 

1. მრავალფუნქციური 

აქსელერატორი.  

2. ქცევის შემსწავლელი 

ლაბორატორია 

3. კვლევითი საპროექტო ბიურო 

            

სპეციალური საგანმანათლებლო  

საჭიროების  მქონე პირთათვის 

განახლებული   ადაპტირებული 

გარემო 

            



ახალ კამპუსში თანამედროვე  

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

ამოქმედება 

            

სამედიცინო ლაბორატორიის გახსნა.               

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდის   

მუდმივი განახლება 

            

სამედიცინო კლინიკის გასახსნელად  

სამუშაოების დაწყება 

 

            

საგანმანათლებლო პროგრამების 

შესაბამისი სასწავლო მასალის 

შექმნა/გამოცემა (რიდერები, 

სახელმძღვანელოები, უცხოური 

ლიტერატურის ქართულად თარგმნა 

და ა.შ.) 

            

პროგრამის განმახორციელებელი  

პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლების ხელშეწყობა (სემინარები, 

საინფორმაციო შეხვედრები და ა.შ.). 

            

აკადემიური პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 

მოტივაციის გაზრდისათვის 

დანერგილი მექანიზმების 

ეფექტიანობის ანალიზი და შეფასება  

            

ტრენინგებში, პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების განმავითარებელ 

აქტივობებში ჩართულობის 

ხელშეწყობა 

            

ორგანიზაციული მართვის 

თანამედროვე სტანდარტების 

განხორციელება 

            

ადმინისტრაციული პერსონალის 

პროფესიული განვითარება 

            



(ტრენინგ-კურსები, უწყვეტი 

განათლების პროგრამები და ა.შ.) 

ინსტიტუციური ვალიდაციის 

პროცესის გაატიურება  

საერთაშორისო უნივერსიტეტთან 

            

საერთაშორისო უნივერსიტეტების 

აკადემიური პერსონალის ჩართვა 

საუნივერსიტეტო პროცესებში, 

პროგრამების განხორციელებაში, 

სწავლის მეთოდების გამოცდილების 

გაზიარებისა და კვლევით 

საქმიანობაში 

            

პარტნიორი საერთაშორისო 

ორგანიზაციების და 

უნივერსიტეტების რაოდენობის 

ზრდა, ერთობლივი პროგრამებსა და 

პროექტებზე მუშაობა და 

განხორციელება 

            

საგანმანათლებლო პროგრამების 

განვითარება შრომის ბაზრის ფართო 

კვლევის შედეგების 

გათვალისწინებით 

            

ახალ კამპუსში  თანამედროვე 

ბიბლიოთეკის გახნსა  განახლებული 

ელ-სისტემებითა და  საბიბლიოთეკო 

რესურსებით 

            

კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

მაჩვენებლის შესახებ ელექტრონული 

სისტემების განვითარება 

            

გაუმჯობესებული ელექტრონული 

სისტემების 

(ფინანსური, სასწავლო ბაზის, 

საქმისწარმოების  ელ-სისტემის) 

სრულად გამართულად 

            



ფუნქციონირების 

ხელშეწყობა/განხორციელება 

მონიტორინგი და შეფასება 

საგანმანათლებლო პროცესის 

ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 

შიდა შეფასების მექანიზმების 

სრულყოფა 

            

უნივერსიტეტში მართვის 

ეფექტიანობის მონიტორინგი  

            

სტატისტიკური მონაცემების 

დამუშავება და რეკომენდაციების 

შემუშავება 

            

შიდა საუნივერსიტეტო კვლევების 

განხორციელება, ანალიზი და მათი 

გამოყენება  

            

 


