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VII სტუდენტური სერვისების და გარემოს განვითარება

2019 - 2021 წლების სამოქმედო გეგმა

ევროპის უნივერსიტეტი  

ბრენდის განვითარება და სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლება  

ხარისხის კონტროლის მექანიზმების მდგრადი განვითარება და ეფექტური 

იმპლემენტაცია 

ინოვაციური კვლევითი/ შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობის ეფექტური 

სისტემის განვითარება და ადგილობრივ/საერთაშორისო

პარტნიორებთან თანამშრომლობით ახალი ცოდნის შექმნა და გაზიარება

უნივერსიტეტის რესურსების მართვის ეფექტური სისტემების განვითარება

ადგილობრივ/საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით უმაღლესი 

განათლების სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, 

სწავლება/შეფასების მეთოდებისა და სწავლების ხარისხის მდგრადი განვითარება და 

ინტერნაციონალიზაცია

სტუდენტების კონტინგენტის დაგეგმვის, ხარისხის ამაღლების და პერსპექტიული 

აბიტურიენტების მოზიდვის ეფექტური სისტემის გამართვა და განხორციელება  



        

1 
თ

ვ
ე

2
 თ

ვ
ე

3
 თ

ვ
ე

4
 თ

ვ
ე

5
 თ

ვ
ე

6
 თ

ვ
ე

7
 თ

ვ
ე

8
 თ

ვ
ე

9
 თ

ვ
ე

10
 თ

ვ
ე

11
 თ

ვ
ე

12
 თ

ვ
ე

2
 წ

ე
ლ

ი

3
 წ

ე
ლ

ი

უნივერსიტეტის წინაშე 

არსებული 

სტრატეგიული 

გამოწვევებისა და 

შესაძლებლობების 

ანალიზი

x x

უმაღლესი განათლების სფეროში, 

საქართველოსა და მსოფლიოში არსებული 

კონტექსტისა და გამოწვევების შეფასების გზით, 

სამუშაო ჯგუფის მიერ განხორციელებულია 

უნივერსიტეტის წინაშე არსებული სტრატეგიული 

გამოწვევებისა  და შესაძლებლობების ანალიზი.

სამოქმედო გეგმის  

მონიტორინგის ანგარიში

სტრატეგიული 

პრიორიტეტების 

გადახედვა

x x

სტრატეგიული და ორგანიზაციული გამოწვევების 

ანალიზზე დაფუძნებით, სამუშაო ჯგუფის მიერ 

შეფასებული და გადახედილია სტრატეგიული 

მიმართულებები და დადგენილია  

პრიორიტეტები;

განახლებული სტრატეგიული პრიორიტეტები 

გაზიარებულია  დაინტერესებულ მხარეებთან.

სტრატეგიული გეგმა;

რექტორის ბრძანება სამუშაო 

ჯგუფის შექმნის შესახებ;

სამუშაო ჯგუფის ოქმები.

სტრატეგიული 

პრიორიტეტების 

შესაბამისი სამოქმედო 

გეგმის მომზადება

x x

განხორცილებულია წინა წლის სამოქმედო 

გეგმის მონიტორინგი;

წინა წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 

ანალიზისა და სტრატეგიული გეგმის 

პრიორიტეტების გათვალისწინებით,  

შემუშავებულია და დამტკიცებულია შემდეგი 

წლის სამოქმედო გეგმა;

ახალი სამოქმედო გეგმა გაზიარებულია 

დაინტერესებულ მხარეებთან.

სტრატეგიული გეგმა;

სამოქმედო გეგმა;

წინა წლის სამოქმედო გეგმის 

მონიტორინგის ანგარიში;

რექტორის ბრძანება სამუშაო 

ჯგუფის შექმნის შესახებ;

სამუშაო ჯგუფის ოქმები.

არსებული სტრუქტურის 

ანალიზი და 

გაუმჯობესება

x

გაანალიზებულია არსებული სტრუქტურის 

ეფექტიანობა;

საჭიროების შემთხვევაში, ოპტიმიზირებულია 

უნივერსიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურა;

ოპტიმიზირებული ორგანიზაციული სტრუქტურა 

გაზიარებულია უნივერსიტეტის ყველა 

დაინტერესებულ მხარესთან.

სტრუქტურის ეფექტიანობის 

ანალიზის დოკუმენტი;

უნივერსიტეტის სტრუქტურის 

ამსახველი დოკუმენტი;

რექტორის ბრძანება სამუშაო 

ჯგუფის შექმნის შესახებ; 

სამუშაო ჯგუფის ოქმები.

ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახური

რექტორი, ვიცე-

რექტორები,

მმართველი საბჭო,

სტრუქტურული ერთეულები

ახალი ორგანიზაციული 

სტრუქტურის დანერგვის 

სამოქმედო გეგმის 

შემუშავება და 

განხორციელება

x x x x x

შემუშავებული და განხორციელებულია ახალი 

ორგანიზაციული სტრუქტურის დანერგვის 

სამოქმედო გეგმა;

ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურიდან 

გამომდინარე, შეტანილია ცვლილებები 

უნივერსიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელ 

შესაბამის დოკუმენტაციაში;

ოპტიმიზირებული ორგანიზაციული სტრუქტურის 

საფუძველზე განახლებულია თანამშრომელთა 

სამუშაო აღწერილობები; 

განსაზღვრულია საკვალიფიკაციო მოთხოვნები;

ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურიდან 

გამომდინარე, საჭიროების შემთხვევაში, 

შევსებულია ვაკანტური ადგილები; 

- ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის 

შესაბამისად, განახლებულია და ეფექტურად 

ხორციელდება საქმისწარმოების ელექტრონული 

სისტემა.

ახალი ორგანიზაციული 

სტრუქტურის დანერგვის 

სამოქმედო გეგმა;

უნივერსიტეტის საქმიანობის 

მარეგულირებელი შესაბამისი 

დოკუმენტაცია (დებულება და 

ა.შ);

თანამშრომელთა სამუშაო 

აღწერილობები;

თანამდებობების მინიმალური 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები;

ახალი თანამშრომლის 

ორგანიზაციაში ადაპტაციის წესი;

თანამშრომელთა 

აყვანის/დანიშვნის 

დოკუმენტაცია;

საქმისწარმოების წესი.

ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახური

რექტორი, ვიცე-

რექტორები,

მმართველი საბჭო,

სტრუქტურული ერთეულები

შესრულების მაჩვენებელი / ინდიკატორები რისკები

კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: მოქმედი 

კანონმდებლობის 

ცვლილებებით გამოწვეული 

დამატებითი ან/და 

განსაკუთრებული მოთხოვნების 

გაჩენა;

ადამიანური რესურსები:

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

ჩართული მხარე

განხორცილებაზე 

პასუხისმგებელი პირი/ 

სტრუქტურული ერთეული

I სტრატეგიული მიმართულება: უნივერსიტეტის რესურსების მართვის ეფექტური სისტემების განვითარება 

გადამოწმების წყარო

სტრატეგიული 

განვითარების მენეჯერი

 რექტორი, მმართველი 

საბჭო, ვიცე-რექტორები, 

სტრუქტურული 

ერთეულები, 

დამსაქმებლები, 

სტუდენტები, 

კურსდამთავრებულები, 

მოწვეული კონსულტანტები 

(საჭიროების შემთხვევაში)

ამოცანები აქტივობა

სტრატეგიული 

პრიორიტეტების 

გადახედვა და სამოქმედო 

გეგმის  შეთანხმება

ეფექტური 

ორგანიზაციული 

სტრუქტურის ფორმირება 

და დანერგვა

განხორციელების პერიოდი



ადმინისტრაციული 

პერსონალის მართვის 

სისტემის ოპტიმიზაცია

x x x x x

- ოპტიმიზირებულია ადმინისტრაციული 

პერსონალის მართვის სისტემა;

- შემუშავებული დოკუმენტები გაზიარებულია 

უნივერსიტეტის დაინტერესებულ მხარეებთან.

- ადმინისტრაციული 

პერსონალის მართვის 

პოლიტიკა;

- ადმინისტრაციული 

პერსონალის შეფასებისა და 

მოტივაციის სისტემის 

დოკუმენტი;

- ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახურის 

ყოველწლიური ანგარიში.

ადმინისტრაციული 

პერსონალის მართვის 

სისტემის დანერგვა

x x x x x

დანერგილია და სისტემატიურად ხორციელდება 

ადმინისტრაციული პერსონალის მართვის  

სისტემით გათვალისწინებული ღონისძიებები;

თანამშრომელთა  შეფასების ჯამური სტატისტიკა 

გაზიარებულია უნივერსიტეტის  

დაინტერესებული მხარეებთან;

ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასების 

საფუძველზე გაანალიზებულია და 

ოპტიმიზირებულია ადმინისტრაციული 

პერსონალის მართვის სისტემა.

- ადმინისტრაციული 

პერსონალის შეფასების 

ანგარიში;

- ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახურის 

ყოველწლიური ანგარიში;

გამოვლენილი 

საჭიროებების 

შესაბამისი 

ღონისძიებების 

განხორციელება, 

ხარისხისა და 

ეფექტურობის 

ასამაღლებლად

x x x

სისტემატურად ხორციელდება 

ადმინისტრაციული პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლების საჭიროებების შეფასება;

ადმინისტრაციული პერსონალის მართვის 

პოლიტიკისა და შეფასების შედეგების 

საფუძველზე განხორციელებულია  

თანამშრომელთა წახალისება ან/და სანქციის 

დაკისრება;

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის  

საფუძველზე, განხორციელებულია 

ადმინისტრაციული პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლება საერთაშორისო გამოცდილების 

გაზიარებისა და ინგლისურ ენაში 

კომპეტენციების გაუმჯობესების გზით. 

- ადმინისტრაციული 

პერსონალის შეფასების 

ანგარიში;

-  ადმინისტრაციული 

პერსონალის პირადი საქმეები;

- ადამიანური რესურების 

მართვის სამსახურის 

ყოველწლიური ანგარიში.

აკადემიური/ მოწვეული 

პერსონალის მართვის 

სისტემის ოპტიმიზაცია

x x x   

გაანალიზებულია და ოპტიმიზირებულია 

აკადემიური/ მოწვეული მართვის სისტემა 

(პერსონალის აკადემიური, სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის შეფასება, წახალისება, 

დისციპლინური პასუხისმგებლობა, 

კვალიფიკაციის ამაღლების და სხვა);

შემუშავებული დოკუმენტები გაზიარებულია 

უნივერსიტეტის  დაინტერესებულ მხარეებთან.

- აკადემიური/მოწვეული 

პერსონალის მართვის სისტემის 

დოკუმენტი.

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახური, 

სტრუქტურული 

ერთეულები, ფაკულტეტები

აკადემიური 

პერსონალის მართვის 

სისტემის დანერგვა

x x x x x x   

დანერგილია აკადემიური/ მოწვეული 

პერსონალის მართვის სისტემა;

ხორციელდება აკადემური/მოწვეული 

პერსონალის შეფასება;

აკადემიური პერსონალის შეფასების ჯამური 

სტატისტიკა გაზიარებულია უნივერსიტეტის 

ყველა დაინტერესებული მხარესთან;

აკადემიური/ მოწვეული პერსონალის შეფასების 

საფუძველზე გაანალიზებულია და 

ოპტიმიზირებული  აკადემიური/ მოწვეული 

პერსონალის მართვის სისტემა.

აკადემიური/მოწვეული 

პერსონალის შეფასების 

ანგარიში;

ადამიანური რესურების მართვის 

სამსახურის ანგარიში.

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახური, 

სტრუქტურული 

ერთეულები, ფაკულტეტები

ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახური

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,

სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელები, 

ფაკულტეტები.

აკადემიური და 

ადმინისტრაციული 

პერსონალის მართვის 

სისტემების განვითარება

- კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი კანონმდებლობის 

ცვლილებებით გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული მოთხოვნების 

გაჩენა;

- ადამიანური რესურსები:

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ფინანსები:

ახალი სტრუქტურული 

ერთეულებისათვის საჭირო 

ფინანსების ხელმიუწვდომლობა



აკადემიური და 

ადმინისტრაციული 

პერსონალის მართვის 

სისტემების განვითარება

გამოვლენილი 

საჭიროებების 

შესაბამისი 

ღონისძიებების 

განხორციელება 

ხარისხის 

ასამაღლებლად

X X X X

სისტემატიურად ხორციელდება აკადემიური/ 

მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლების საჭიროებების შეფასება;

აკადემიური/ მოწვეული პერსონალის შეფასების 

შედეგების და აკადემიური/მოწვეული 

პერსონალის მართვის სისტემის საფუძლველზე 

ხორციელდება თანამშრომელთა წახალისების, 

პასუხისმგებლობისა და განვითარების 

პროცედურები;

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის  

საფუძველზე, ხორციელდება ინგლისური ენის 

პროფესორ-მასწავლებელთა გადამზადება 

ინგლისური ენის სწავლების მიმართულებით.

- აკადემიური/მოწვეული 

პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლების საჭიროებების 

შეფასების ანგარიში;

- აკადემიური/მოწვეული 

პერსონალის პირადი საქმეები;

- ადამიანური რესურების 

მართვის სამსახურის 

ყოველწლიური ანგარიში.

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახური

სტრუქტურული 

ერთეულები, ფაკულტეტები

ბიუჯეტის დაგეგმვის, 

მართვის, 

მონიტორინგისა და 

კორექტირების 

პროცედურების 

შემუშავება

x

საუკეთესო პრაქტიკის საფუძველზე 

შემუშავებულია ბიუჯეტის დაგეგმვის, მართვის, 

მონიტორინგისა და კორექტირების 

პროცედურები.

ბიუჯეტირების პოლიტიკა და 

პროცედურები 

ბიუჯეტის დაგეგმვის, 

მართვის, 

მონიტორინგისა და 

კორექტირების 

პროცედურების 

დანერგვა

x x x x

დანერგილია უნივერისტეტის ბიუჯეტის 

დაგეგმვის, მართვის, მონიტორინგისა და 

კორექტირების პროცედურები.

უნივერისტეტის ფინანსური 

რესურსების მართვისა და 

მონიტორინგის პოლიტიკა და 

პროცედურები;

ფინანსური სამსახურის  

ანგარიში.

უნივერსიტეტის 

ფინანსური 

მდგრადობის 

კონტროლის სისტემის 

შემუშავება

x x x
შემუშავებულია და დანერგილია ფინანსების 

ანალიზისა და შეფასების მეთოდოლოგია.

ფინანსების ანალიზისა და 

შეფასების მეთოდოლოგია.

ბიზნეს უწყვეტობის 

პოლიტიკის 

განვითარება

x

ბიზნეს უწყვეტობის 

სამოქმედო გეგმის 

დანერგვა 

x x   

ბიზნეს უწყვეტობის 

სამოქმედო გეგმის 

ეფექტიანობის ანალიზი 

და შეფასება 

x x x

უნივერსიტეტის ფინანსური რესურსების მართვა 

ხორციელდება ფინანსური 

აღრიცხვა/ანგარიშგების განახლებული 

პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით;

ფინანსური რესურსების მართვის ეფექტიანობის 

შეფასების უზრუნველყოფის მიზნით, 

ყოველწლიურად ტარდება გარე აუდიტი.

x

ფინანსური სამსახურის 

ყოველწლიური ანგარიში;

ფინანსური 

აღრიცხვა/ანგარიშგების 

განახლებული პროგრამული 

უზრუნველყოფის შესყიდვის 

ხელშეკრულება;

აუდიტორულ მომსახურებაზე 

ხელშეკრულება; 

აუდიტის დასკვნა.

უნივერისტეტის ბიზნეს 

უწყვეტობის პოლიტიკა;

ბიზნეს უწყვეტობის სამოქმედო 

გეგმა;

ბიზნეს უწყვეტობის სამოქმედო 

გეგმის შეფასების ანგარიში.

რექტორი, ვიცე-

რექტორები,

მმართველი საბჭო,

სტრუქტურული ერთეულები

შემუშავებულია და დანერგილია ბიზნეს 

უწყვეტობის პოლიტიკა;

შემუშავებულია და დანერგილია ბიზნეს 

უწყვეტობის სამოქმედო გეგმა,  პერიოდულად 

ხდება მისი შეფასება და გაუმჯობესება.

x x

რექტორი

x

ფინანსური სამსახური

საქმიანობის რისკების 

შეფასებისა და მართვის 

სისტემების განვითარება

x x

- კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი კანონმდებლობის 

ცვლიებებებით გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული მოთხოვნების 

გაჩენა;

- ადამინური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ფინანსები:

შიდა და გარე თავისუფალი 

ფინანსური წყაროების 

ნაკლებობაx

x

x

საქმიანობის რისკების 

იდენტიფიცირება

ფინანსური რესურსების 

დაგეგმვისა და მართვის 

პროცესის განვითარება

ფინანსური რესურსების 

აღრიცხვა

/ანგარიშგების შეფასება 

და გაუმჯობესება

ბიზნეს უწყვეტობის 

სამოქმედო გეგმის 

ფორმირება

x

მმართველი საბჭო,

ვიცე-რექტორები, 

ფინანსური სამსახური, 

სტრუქტურული 

ერთეულები, მოწვეული 

კონსულტანტები 

(საჭიროების შემთხვევაში)



უნივერსიტეტის 

მფლობელობაში 

არსებული 

უძრავი/მოძრავი 

ქონების გაფართოვება/

გაუმჯობესება

x x x x x x x x x x x x x x

გაზრდილია უნივერსიტეტის საკუთრებაში 

არსებული მიწის ნაკვეთისა და შენობა-

ნაგებობების საერთო ფართი. შენობა-

ნაგებობები აღჭურვილია შესაბამისი 

ინვენტარით

შესყიდვის ხელშეკრულებები;

სამშენებლო/სარემონტო 

მომსახურების შესყიდვის 

ხელშეკრულებები.

საჯარო რეესტრის ამონაწერები

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა

/განვითარება

x x x x x

მოწყობილია მედიცინის პროგრამისათვის 

ლაბორატორიები და ოსკის შეფასების სისტემის 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურა

მოწყობილია სამართლის პრაქტიკის ცენტრი, 

დიპლომატთა კლუბი,  IT Lab, ბიზნეს 

საკონსულტაციო ცენტრი.

- ყოველწლიური ანგარიში;

- ფაკულტეტების დეკანების 

ყოველწლიური ანგარიში;

- ლაბორატორიული 

მოწყობილობების შესყიდვის 

ხელშეკრულებები;

- სამშენებლო/სარემონტო 

მომსახურების შესყიდვის 

ხელშეკრულებები.

უნივერსიტეტის 

მფლობელობში 

არსებული 

უძრავ/მოძრავი ქონების 

ინვენტარიზაცია  და 

გამოყენების 

ეფექტურობის ანალიზი

x x x x x x

განხორციელებულია ინვენტარიზაცია;

გაკეთებულია უძრავ/მოძრავი ქონების 

გამოყენების ეფექტურობის ანალიზი.

ინვენტარიზაციის დოკუმენტი;

 უძრავ/მოძრავი ქონების 

გამოყენების ეფექტურობის 

ანალიზის დოკუმენტი.

საბიბლიოთეკო 

რესურსების 

გაუმჯობესება და 

მართვის პოლიტიკის 

ოპტიმიზაცია

x x x x

- განახლებულია და შესაბამისად აღჭურვილია 

არსებული საბიბლიოთეკო სივრცეები;

- შემუშავებულია და დანერგილია ბიბლიოთეკის 

მართვის პოლიტიკა;

- სისტემატურად ხორცილედება 

საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით 

წიგნადი ფონდების საჭიროების გამოვლენა და 

განახლება;

- შეთავაზებულია მრავალფეროვანი 

ინგლისურენოვანი ლიტერატურა;

- შემუშავებულია და დანერგილია 

საბიბლიოთეკო ფონდების გამოყენების, 

აღრიცხვისა და განახლების პროცედურები.

- ბიბლიოთეკის მართვის 

პოლიტიკის დოკუმენტი;

- საბიბლიოთეკო ფონდების 

აღრიცხვისა და გამოყენების 

პროცედურების დოკუმენტები;

- ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის 

ყოველწლიური ანგარიში;

- ბიბლიოთეკის წიგნადი 

ფონდებისა და ელექტრონული 

რესურსების გამოყენების 

სტატისტიკის ამსახველი 

ანგარიში;

- ბიბლიოთეკის ინვენტარის 

შესყიდვის ხელშეკრულებები;

- სამშენებლო/სარემონტო 

მომსახურების შესყიდვის 

ხელშეკრულებები.

ბიბლიოთეკა

აიტი 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

x x x

შეძენილია ახალი სერვერი და ქსელის 

უსაფრთხოების აპარატი;

შეძენილია ლიცენზირებული ანტივირუსი 250 

კომპიუტერზე:

შეძენილია ტელეპრეზენტსის სისტემა:

სრულადაა აღჭურვილი კამერებით ორივე 

კორპუსი.

შესყიდვის დოკუმენტაცია;

ლიცენზირებული ანტივირუსი;

ინვენტარიზაციის ანგარიში.

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების სამსახური

ფინანსური სამსახური, 

მატერიალური რესურსების 

მართვის სამსახური

 კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი კანონმდებლობის 

ცვლილებებებით გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული მოთხოვნების 

გაჩენა;

- ფინანსები:

ინფრასტურქტურისა და 

მოწყობილებებისა და 

დანადგარების შესყიდვისთვის 

საჭირო ფინანსებზე შეზღუდული 

წვდომა

გარე თავისუფალი 

საინვისტიციო რესურსების 

ნაკლებობა

- სწავლა და კვლევა:

სტუდენტთა კონტინგენტის 

სიმცირე;

კვლევითი საქმინობის 

ოდენობის შემცირება;

ფინანსური სამსახური, 

ფაკულტეტები, 

ბიბლიოთეკა,ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

მატერიალური რესურსების 

მართვის სამსახური

მატერიალური 

რესურსებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

ოპტიმალური გამოყენება 

და განვითარება
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დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი 

ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის შეფასება, 

განახლება და დანერგვა 

მედიცინის ახალი დარგობრივი 

მახასიათებლის შესაბამისად

x x x x x x x

შექმნილია პროგრამის 

განვითარების კომიტეტი;

შემუშავებულია პროგრამის 

განვითარების სამოქმედო გეგმა;

განახლებულია დიპლომირებული 

მედიკოსის ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

მედიცინის ახალი დარგობრივი 

მახასიათებლის შესაბამისად.

- დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

სამოქმედო გეგმა;

-პროგრამის განვითარების 

კომიტეტის შეხვედრის ოქმები;

- დიპლომირებული მედიკოსის 

ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

პროგრამა და სილაბუსები.

დიპლომირებული 

მედიკოსის 

ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები

რექტორი, ვიცე-

რექტორები, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი 

ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის თვითშეფასება და 

რეაკრედიტაცია

x x x x x x x x x

განხორციელებულია 

დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი 

ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

შეფასება და რეაკრედიტაცია

დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

თვითშეფასების ანგარიში;

- დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა და 

სილაბუსები;

- საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის შესახებ საბჭოს 

გადაწყვეტილება.

დიპლომირებული 

მედიკოსის 

ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები

რექტორი, ვიცე-

რექტორები, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

ბიზნესის ადმინისტრირების 

საბაკალავრო პროგრამის 

თვითშეფასება და 

რეაკრედიტაცია

x x x x x x x

შექმნილია პროგრამის 

განვითარების კომიტეტი;

შემუშავებულია პროგრამის 

განვითარების სამოქმედო გეგმა;

განხორციელებულია ბიზნესის 

ადმინისტრირების საბაკალავრო 

პროგრამის თვითშეფასება და 

რეაკრედიტაცია.

- ბიზნესის ადმინისტრირების 

საბაკალავრო პროგრამის 

თვითშეფასების ანგარიში;

- ბიზნესის ადმინისტრირების 

საბაკალავრო პროგრამა და 

სილაბუსები;

ბიზნესის ადმინისტრირების 

საბაკალავრო პროგრამის 

ხელმძღვანელი

რექტორი, ვიცე-

რექტორები, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

პროგრამირების და 

ვებდეველოპმენტის 

საბაკალავრო პროგრამის 

თვითშეფასება და 

რეაკრედიტაცია

x x x x x x x

შექმნილია პროგრამის 

განვითარების კომიტეტი;

შემუშავებულია პროგრამის 

განვითარების სამოქმედო გეგმა;

განხორციელებულია 

პროგრამირების და 

ვებდეველოპმენტის საბაკალავრო 

პროგრამის თვითშეფასება და 

რეაკრედიტაცია.

- პროგრამირების და 

ვებდეველოპმენტის საბაკალავრო 

პროგრამის თვითშეფასების 

ანგარიში;

- პროგრამირების და 

ვებდეველოპმენტის საბაკალავრო 

პროგრამა და სილაბუსები;

- საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის შესახებ საბჭოს 

გადაწყვეტილება.

პროგრამირების და 

ვებდეველოპმენტის 

საბაკალავრო პროგრამის 

ხელმძღვანელი

რექტორი, ვიცე-

რექტორები, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

სამართლის საბაკალავრო 

პროგრამის თვითშეფასება და 

რეაკრედიტაცია

x x x x x x x x x x x x

შექმნილია პროგრამის 

განვითარების კომიტეტი;

შემუშავებულია პროგრამის 

განვითარების სამოქმედო გეგმა;

განხორციელებულია სამართლის 

საბაკალავრო პროგრამის 

თვითშეფასება და 

რეაკრედიტაცია.

-  სამართლის საბაკალავრო 

პროგრამის თვითშეფასების 

ანგარიში;

-  სამართლის საბაკალავრო 

პროგრამა და სილაბუსები;

- საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის შესახებ საბჭოს 

გადაწყვეტილება.

სამართლის საბაკალავრო 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი

რექტორი, ვიცე-

რექტორები, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

ამოცანები აქტივობა ჩართული მხარე

განხორცილებაზე 

პასუხისმგებელი პირი/ 

სტრუქტურული ერთეული

შესრულების მაჩვენებელი / 

ინდიკატორები
გადამოწმების წყარო

II სტრატეგიული მიმართულება:ადგილობრივ/საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, სწავლება/შეფასების მეთოდებისა და სწავლების ხარისხის მდგრადი 

განვითარება და ინტერნაციონალიზაცია 

განხორციელების პერიოდი

არსებული სასწავლო 

პროგრამების შეფასება და 

განვითარება, უახლესი 

ცოდნის ინტეგრირება 

ადგილობრივი და 

საერთაშორისო 

სტანდარტების და დასაქმების 

ბაზრის მოთხოვნების  

შესაბამისად 

რისკები

- კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი კანონმდებლობის 

ცვლილებებით გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული მოთხოვნების 

გაჩენა;

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  რეზისტენტულობა 

- სწავლა და კვლევა:

საგანმანათლებლო კურსების 

შეჩერება

- ფინანსები:

სტუდენტების გადინების გამო 

შიდა ფინანსური რესურსების 

კლება



მენეჯმენტის სამაგისტრო 

პროგრამის შეფასება და 

რეაკრედიტაცია

x

შექმნილია პროგრამის 

განვითარების კომიტეტი;

შემუშავებულია პროგრამის 

განვითარების სამოქმედო გეგმა;

განხორციელებულია მენეჯმენტის 

სამაგისტრო პროგრამის 

თვითშეფასება და 

რეაკრედიტაცია.

- მენეჯმენტის სამაგისტრო 

პროგრამის თვითშეფასების 

ანგარიში;

- მენეჯმენტის სამაგისტრო 

პროგრამა და სილაბუსები;

- საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის შესახებ საბჭოს 

გადაწყვეტილება.

 მენეჯმენტის სამაგისტრო 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი

რექტორი, ვიცე-

რექტორები, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამის შეფასება და 

რეაკრედიტაცია

x

შექმნილია პროგრამის 

განვითარების კომიტეტი;

შემუშავებულია პროგრამის 

განვითარების სამოქმედო გეგმა;

განხორციელებულია სამართლის 

სამაგისტრო პროგრამის 

თვითშეფასება და 

რეაკრედიტაცია.

- სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამის თვითშეფასების 

ანგარიში;

- სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამა და სილაბუსები;

- საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის შესახებ საბჭოს 

გადაწყვეტილება.

სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი

რექტორი, ვიცე-

რექტორები, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

უნივერსიტეტში მოქმედი 

ყველა საგანმანათლებლო  

პროგრამის პერიოდული 

შეფასება, შემდგომი 

გაგრძელების საჭიროების 

დადგენა  და შესაბამისად, 

მოქმედი საგანმანათლებლო 

სტანდარტების მიხედვით 

განახლება

x x x x x x x x x x x x x

განხორციელებულია ყველა 

საგანმანათლებლო  პროგრამის 

პერიოდული შეფასება, 

დადგენილია პროგრამების 

შემდგომი გაგრძელების 

საჭიროება და შესაბამისად, 

მოქმედი საგანმანათლებლო 

სტანდარტების შესაბამისად 

განახლებულია ყველა პროგრამა.

- საგანმანათლებლო პროგრამის 

შეფასების ანგარიში;

- საგანმანათლებლო პროგრამები 

და სილაბუსები.

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

რექტორი, ვიცე-

რექტორები, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

ვეტერინარიის 

ინტეგრირებული სამაგისტრო 

პროგრამის შემუშავება და 

აკრედიტაცია

x x x x x x

 - განხორციელებულია 

ვეტერინარიის ინტეგრირებული 

სამაგისტრო პროგრამის 

საჭიროების ბაზრის კვლევა 

- საჭიროებისას შემუშავებულია და 

დანერგილია ვეტერინარიის 

ინტეგრირებული სამაგისტრო 

პროგრამა.

-  ვეტერინარიის ინტეგრირებული 

სამაგისტრო პროგრამა და 

სილაბუსები;

- საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის შესახებ საბჭოს 

გადაწყვეტილება.

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელი,შესაბამ

ისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო პროგრამის 

შემუშავება და აკრედიტაცია

x

- განხორციელებულია 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებულ საბაკალავრო-

სამაგისტრო პროგრამის 

საჭიროების ბაზრის კვლევა

-შემუშავებულია და დანერგილია 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო პროგრამა

- მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებულ საბაკალავრო-

სამაგისტრო პროგრამის შეფასების 

ანგარიში;

- საგანმანათლებლო  პროგრამა და 

სილაბუსები;

- საგანმანათლებლო პროგრამის 

შესახებ აკრედიტაციის შესახებ 

საბჭოს გადაწყვეტილება

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელი,   

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

არსებული სასწავლო 

პროგრამების შეფასება და 

განვითარება, უახლესი 

ცოდნის ინტეგრირება 

ადგილობრივი და 

საერთაშორისო 

სტანდარტების და დასაქმების 

ბაზრის მოთხოვნების  

შესაბამისად

ახალი საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავება და 

დანერგვა ადგილობრივი და 

საერთაშორისო 

სტანდარტების და დასაქმების 

ბაზრის მოთხოვნების 

შესაბამისად 

 კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი კანონმდებლობის 

ცვლილებებით გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული მოთხოვნების 

გაჩენა;

- ადამიანური რესურსები

სატანადო კვალიფიკაციის 

აკადემიური და მოწვეული 

კონტინგენტის დაბალი 

ხელმისაწვდომობა.

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  რეზისტენტულობა 

- სწავლა და კვლევა:

საგანმანათლებლო კურსების 

აკრედიტაციის პროცედურების 

განხორციელების სირთულე

- ფინანსები:

შიდა ფინანსური რესურსების 

დაბალი ხელმისაწვდომობა



არქეოლოგიის საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის საჭიროების 

ბაზრის კვლევა 

და საჭიროებისას, შემუშავება 

და აკრედიტაცია

x x x x x x

განხორციელებულია 

არქეოლოგიის საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

საჭიროების ბაზრის კვლევა 

- შემუშავებულია და დანერგილია 

არქეოლოგიის საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა

- არქეოლოგიის საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა და 

სილაბუსები;

- საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის შესახებ საბჭოს 

გადაწყვეტილება.

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

ნუტრიციოლოგიის 

ინგლისურენოვანი სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის ბაზრის კვლევა და 

საჭიროებისას, შემუშავება და 

აკრედიტაცია

x x

განხორციელებულია 

ნუტრიციოლოგიის 

ინგლისურენოვანი სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

საჭიროების ბაზრის კვლევა

- შემუშავებულია და დანერგილია 

ნუტრიციოლოგიის  

ინგლისურენოვანი სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა.

-ნუტრიციოლოგიის  

ინგლისურენოვანი სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა და 

სილაბუსები;

- საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის შესახებ საბჭოს 

გადაწყვეტილება.

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

სპორტული მედიცინისა და 

რეაბილატიციის 

ინგლისურენოვანი სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის ბაზრის კვლევა 

და საჭიროებისას, შემუშავება 

და აკრედიტაცია

x x

განხორციელებულია სპორტული 

მედიცინისა და რეაბილატიციის 

ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

საჭიროების ბაზრის კვლევა 

- შემუშავებულია და დანერგილია 

სპორტული მედიცინისა და 

რეაბილატიციის ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა

-სპორტული მედიცინისა და 

რეაბილატიციის ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა და 

სილაბუსები;

- საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის შესახებ 

გადაწყვეტილება.

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

ბიზნესის ადმინისტრირების 

ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის ბაზრის კვლევა და 

საჭიროებისას, შემუშავება და 

აკრედიტაცია

x x

განხორციელებულია ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

საჭიროების ბაზრის კვლევა; 

- შემუშავებულია და დანერგილია 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა

- ბიზნესის ადმინისტრირების  

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა და 

სილაბუსები;

- საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის შესახებ 

გადაწყვეტილება.

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

ბიზნესის ადმინისტრირების 

სამაგისტრო ინგლისურენოვანი 

სასწავლო პროგრამის ბაზრის 

კვლევა და საჭიროებისას, 

შემუშავება და აკრედიტაცია

x x

განხორციელებულია ბიზნესის 

ადმინისტრირების სამაგისტრო 

ინგლისურენოვანი სასწავლო 

პროგრამის საჭიროების ბაზრის 

კვლევა

- შემუშავებულია და დანერგილია  

ბიზნესის ადმინისტრირების 

სამაგისტრო ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა

-  ბიზნესის ადმინისტრირების 

სამაგისტრო ინგლისურენოვანი 

სასწავლოპროგრამის სილაბუსი;

- საგანმანათკლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის შესახებ 

გადაწყვეტილება

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

ახალი საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავება და 

დანერგვა ადგილობრივი და 

საერთაშორისო 

სტანდარტების და დასაქმების 

ბაზრის მოთხოვნების 

შესაბამისად 



კომპიუტერული მეცნიერებების 

ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის ბაზრის კვლევა და 

საჭიროებისას, შემუშავება და 

დანერგვა

x x

განხორციელებულია 

კომპიუტერული მეცნიერებების 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

საჭიროების  ბაზრის კვლევა

- შემუშავებულია და დანერგილია 

კომპიუტერული მეცნიერებების 

ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა

-  კომპიუტერული მეცნიერებების 

ინგლისურენოვანი სასწავლო 

პროგრამა და სილაბუსები;

- საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის გადაწყვეტილება

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

ახალი საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავება და 

დანერგვა ადგილობრივი და 

საერთაშორისო 

სტანდარტების და დასაქმების 

ბაზრის მოთხოვნების 

შესაბამისად

სამართლის სადოქტორო 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის ბაზრის კვლევა და 

საჭიროებისას შემუშავება და 

აკრედიტაცია

x x x x x

განხორციელებულია სამართლის 

სადოქტორო საგანმანათლებლო 

პროგრამის საჭიროების ბაზრის 

კვლევა

- შემუშავებულია და დანერგილია 

სამართლის სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამა

სამართლის სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამა და 

სილაბუსები;

- საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის შესახებ 

გადაწყვეტილება

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

პროექტის მენეჯმენტის 

სამაგისტრო ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის ბაზრის კვლევა

და საჭიროებისას, შემუშავება 

და აკრედიტაცია

x x

განხორციელებულია პროექტის 

მენეჯმენტის სამაგისტრო 

ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

საჭიროების ბაზრის კვლევა

- შემუშავებულია და დანერგილია 

პროექტის მენეჯმენტის 

სამაგისტრო ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა

- პროექტის მენეჯმენტის 

სამაგისტრო ინგლისურენოვანი 

სასწავლო პროგრამა და 

სილაბუსები;

- საგანმანათკლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის დადგენილება.

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

ბაზრის კვლევაზე 

დაყრდნობით ახალი 

ქართულენოვანი და 

ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავების 

მზაობის  შეფასება და 

საჭიროების შემთხვევაში, 

შემუშავება და დანერგვა.

x x

განხორციელებულია სასწავლო 

პროგრამების საჭიროების ბაზრის 

კვლევა

- შემუშავებულია და დანერგილია 

შესაბამისი სასწავლო პროგრამები

- ბაზრის კვლევის ანგარიში;    

- შესაბამისი პროგრამა და 

სილაბუსები.

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.

ბაზრის კვლევის საფუძველზე  

მოკლევადიანი 

სასერტიფიკატო პროგრამების 

შემუშავება და დანერგვა

x x

ბაზრის კვლევის საფუძველზე  

შემუშავებულია და ხორციელდება 

მოკლევადიანი სასერტიფიკატო 

პროგრამები

- მოკლევადიანი სასერტიფიკატო 

პროგრამა და სილაბუსები.

ვიცე-რექტორი საგარეო 

ურთიერთობების დარგში

შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი,  

შესაბამისი ფაკულტეტი, 

ფინანსური სამსახური.



საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

ინტერნაციონალიზაციის 

პოლიტიკის გადახედვა და 

დანერგვა

x x x x x x x x

- განხორციელებულია 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

ინტერნაციონალიზაციის ანალიზი;

- შემუშავებულია და დანერგილია 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

ინტერნაციონალიზაციის 

პოლიტიკა;

- უნივერსიტეტში მოზიდულია 

უცხოელი აკადემიური/სამეცნიერო 

პერსონალი.

საგანმანათლებლო პროგრამების 

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის 

დოკუმენტი

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სამსახური

შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელები, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი 

შესაბამისი 

ფაკულტეტები.

 კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი კანონმდებლობის 

ცვლილებებით გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული მოთხოვნების 

გაჩენა;

- ადამიანური რესურსები

სატანადო კვალიფიკაციის 

აკადემიური და მოწვეული 

კონტინგენტის დაბალი 

ხელმისაწვდომობა.

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  რეზისტენტულობა 

- სწავლა და კვლევა:

სტუდენტებისა და პერსონალის 

გაცვლითი პროექტების 

რაოდენობის გაზრდა

x x x

- გაზრდილია იმ პროგრამების 

რაოდენობა, რომელზეც 

ხორციელდება გაცვლითი 

პროექტები;

 - გაზრდილია მობილობაში 

ჩართულ სტუდენტთა და 

ლექტორთა რიცხვი.

საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

გაცვლითი პროექტების 

განხორციელების დოკუმენტაცია

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სამსახური

შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელები, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი 

შესაბამისი 

ფაკულტეტები.

დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი 

ინგლისურენოვანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის საერთაშორისო 

აკრედიტაცია ENQA და WFME 

მიერ აღიარებულ სააგენტოში

x x x x x x x x x x x x x

განხორციელებულია მედიცინის 

პროგრამის საერთაშორისო 

აკრედიტაცია

- მედიცინის პროგრამის ანალიზის 

ანგარიში;

- მედიცინის პროგრამა და 

სილაბუსები.

- მედიცინის პროგრამის 

საერთაშორისო აკრედიტაციის 

გადაწყვეტილება.

ვიცე-რექტორი საგარეო 

ურთიერთობების დარგში, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სამსახური, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამებში ინგლისური ენის 

კომპეტენციის გაზრდა 

x x x

სილაბუსების ნაწილში 

გათვალისწინებულია და აქტიურად 

გამოიყენება ინგლისურენოვანი 

ლიტერატურა/რესურსები;

სალექციო/სასემინარო მუშაობის 

გარკვეული 

ნაწილი ტარდება ინგლისურ ენაზე;

შემოტანილია არჩევითი 

ინგლისურენოვანი კურსები;

ტარდება ინგლისურენოვანი 

სასწავლო ღონისძიებები;

სასწავლო-კვლევით პროცესში 

აქტიურად გამოიყენება 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

ბაზები.

საგანმანათლებლო პროგრამები და 

სილაბუსები

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

შესაბამისი 

ფაკულტეტები. 

პროგრამის 

ხელმღვანელები, 

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

სამსახური

x x

- შესწავლილია ერთობლივი 

პროგრამების განხორციელების 

საჭიროება; 

- შემუშავებული და დანერგილია 

ერთობლივი პროგრამები.

- ერთობლივი პროგრამის 

განხორციელებაზე ხელშეკრულება;

- ერთობლივი პროგრამა და 

სილაბუსები;

- ერთობლივი პროგრამის 

აკრედიტაციის შესახებ საბჭოს 

გადაწყვეტილება

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სამსახური

შესაბამისი 

ფაკულეტები, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

 საგანმანათლებლო 

პროგრამების საერთაშორისო 

აკრედიტაცია, 

ინტერნაციონალიზაცია, 

გაცვლითი და ერთობლივი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და 

საერთაშორისო პროექტების 

განვითარება

ერთობლივი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავება და 

დანერგვა



საერთაშორისო საზაფხულო 

სკოლების ორგანიზება
x x

განხორციელებულია საზაფხულო 

სკოლის პროექტი ინგლისურ ენაზე 

უცხოელი სტუდენტების 

მონაწილეობით

განხორციელებული პროექტების 

შესახებ ანგარიში;

ვებსაიტზე გამოქვეყნებული 

სიახლეები; 

ფოტო-ვიდეო მასლა

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სამსახური

ფაკულტეტები

სწავლების ინოვაციური 

მეთოდების ტრენინგ ცენტრის 

დაფუძნება და ტრენერთა 

მომზადება

x x x x x x

- შესწავლილია სწავლა-სწავლების 

და შეფასების ინოვაციური 

მეთოდები ადგილობრივი და 

საერთაშორისო პრაქტიკის 

ანალიზის საფუძველზე;

 - მომზადებულია ტრენერები 

სწავლა/სწავლების და შეფასების 

ინოვაციური მეთოდებში და 

ტრენერთა ტრენინგის მოდულში 

(TOT).

ტრენინგის მოდული;

გაცემული სერტიფიკატები;

ტრენერებთან გაფორმებული 

ხელშეკრულებები.

ინოვაციური სწავლების 

ტრენინგ ცენტრი
ფაკულტეტები ტრენერთა დაბალი ინტერესი

დიპლომირებული მედიკოსის 

ინგლისურენოვან 

ერთსაფეხურიან 

საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სამედიცინო 

სწავლებისას ფართოდ 

გამოყენებადი სწავლა-

სწავლების და შეფასების 

ინოვაციური მეთოდების 

დანერგვა; 

x x x x x x x

მედიცინის პროგრამაზე 

დანერგილია სამედიცინო 

სწავლებისას ფართოდ 

გამოყენებადი სწავლა-სწავლების 

და შეფასების ინოვაციური 

მეთოდები; უნივერსიტეტში 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორიცლებისას გამოიყენება 

სწავლა/სწავლების და შეფასების 

ინოვაციური მეთოდები;

საგანმანათლებლო პროგრამის 

სილაბუსები.

ინოვაციური სწავლების 

ტრენინგ ცენტრი

დისტანციური 

საგანმანათლებლო კურსების 

პრაქტიკაში დანერგვა, 

შესაბამისი მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზითა და საჭირო 

ინვენტარით უზრუნველყოფა

x x

პრაქტიკაში დანერგილია და 

შესაბამიისი მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზითა და საჭირო 

ინვენტარითაა აღჭურვილი  

დისტანციური საგანმანათლებლო 

კურსები.

დისტანციური სწავლების სისტემის 

შესყიდვის ხელშეკრულება; 

დისტანციური სწავლების 

პროგრამები; 

სისტემის გამოყენების სტატისტიკა.

ინოვაციური სწავლების 

ტრენინგ ცენტრი

x x

- სწავლა-სწავლების და შეფასების 

მეთოდების განახლების 

საჭიროებების ანგარიში; 

- სწავლა/სწავლების და შეფასების 

ინოვაციური მეთოდების 

საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევის 

ანგარიში; 

- ტრენინგის დოკუმენტაცია;

- სილაბუსები.

x xx

სწავლა-სწავლების და 

შეფასების ინოვაციური, 

თანამედროვე მეთოდების 

დანერგვა

x

სწავლა-სწავლების და 

შეფასების ინოვაციური, 

თანამედროვე მეთოდების, 

მათ შორის დისტანციური 

საგანმანათლებლო კურსების 

პრაქტიკაში დანერგვა, 

შესაბამისი მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზითა და საჭირო 

ინვენტარით 

 საგანმანათლებლო 

პროგრამების საერთაშორისო 

აკრედიტაცია, 

ინტერნაციონალიზაცია, 

გაცვლითი და ერთობლივი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და 

საერთაშორისო პროექტების 

განვითარება

x x

- ჩატარებულია სწავლა/სწავლების 

და შეფასების ინოვაციური 

მეთოდების ტრენინგები 

უნივერსიტეტის ლექტორთათვის; 

- სწავლა/სწავლების და შეფასების 

ინოვაციური მეთოდები 

ინკორპორირებულია 

სილაბუსებში.

ინოვაციური სწავლების 

ტრენინგ ცენტრი

- კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი კანონმდებლობის 

ცვლილებებით გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული მოთხოვნების 

გაჩენა;

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  რეზისტენტულობა 

- სწავლა და კვლევა:

საგანმანათლებლო კურსებში 

შემუშავებული ინსტრუმენტების 

შეზღუდული გამოყენება

- ფინანსები:

არასაკმარისი ფინანსური 

რესურსები

პროგრამის 

ხელმძღვანელები

ფაკულტეტის ხარისხი

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

სამსახური

პროგრამის 

ხელმძღვანელები

ფაკულტეტის ხარისხი

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

სამსახური



მედიცინის ფაკულტეტზე 

ვირტუალური ლაბორატორიის 

მოწყობა

x x x x x x

მოწყობილია ვირტუალური 

ლაბორატორია

- ხელშეკრულება;

- აღჭურვილი ლაბორატორია;

- სტუდენტების კმაყოფილების 

კვლევის ანგარიში.

იურიდიული მომსახურების 

ცენტრის დაფუძნება და მის 

საქმიანობაში სტუდენტების 

ჩართვა

x x

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 

იურიდიული მომსახურების ცენტრი 

და მის საქმიანობაში ჩართული 

არიან სტუდენტები

- იურიდიული მომსახურების 

ცენტრის დებულება

- იურიდიული მომსახურების 

ცენტრის მიერ გაწეული 

მომსახურების ყოველწლიური 

ანგარიში 

- სტუდენტების კმაყოფილების 

კვლევის ანგარიში

 ბიზნეს საკონსულტაციო 

ცენტრის დაფუძნება  და მის 

საქმიანობაში სტუდენტების 

ჩართვა

x x

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 

ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრი  

და მის საქმიანობაში ჩართული 

არიან სტუდენტები

- ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრის 

დებულება

- ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრის 

მიერ გაწეული მომსახურების 

ყოველწლიური ანგარიში 

- სტუდენტების კმაყოფილების 

კვლევის ანგარიში

IT LAB-ის განვითარება x x x x

განახლებულია IT LAB-ის 

ინფრასტრუქტურა;

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს  IT 

LAB-ი და მის საქმინობაში 

ჩართული არიან სტუდენტები

- IT LAB-ის დებულება

- IT LAB-ის აღჭურვილობის შეძენის 

დოკუმენტაცია;

- IT LAB-ის  მიერ გაწეული 

მომსახურების ყოველწლიური 

ანგარიში 

- სტუდენტების კმაყოფილების 

კვლევის ანგარიში

ფსიქოლოგიის სადიაგნოსტიკო 

/ სარეაბილიტაციო ცენტრის 

დაფუძნება და მის 

საქმიანობაში სტუდენტების 

ჩართვა

x

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 

ფსიქოლოგიის სადიაგნოსტიკო / 

სარეაბილიტაციო ცენტრი და მის 

საქმიანობაში ჩართული არიან 

სტუდენტები

- ფსიქოლოგიის სადიაგნოსტიკო / 

სარეაბილიტაციო ცენტრის 

დებულება

- ფსიქოლოგიის სადიაგნოსტიკო / 

სარეაბილიტაციო ცენტრის მიერ 

გაწეული მომსახურების 

ყოველწლიური ანგარიში 

- სტუდენტების კმაყოფილების 

კვლევის ანგარიში

საერთაშორისო 

ურთიერთობების პროგრამის 

პრაქტიკის ცენტრის დაფუძნება

x x

დაფუძნებულია და ფუნქციონირებს 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

პროგრამის პრაქტიკის ცენტრი.

- საერთაშორისო ურთიერთობების 

პროგრამის პრაქტიკის ცენტრის 

დებულება; 

- გაწეული მომსახურების 

ყოველწლიური ანგარიში; 

- სტუდენტების კმაყოფილების 

კვლევის ანგარიში.

სამედიცინო კლინიკური 

ბაზების რაოდენობის გაზრდა
x

სამედიცინო კლინიკური ბაზებთან 

ურთიერთობისთვის შექმნილია 

შესაბამისი ადმინისტრაციული 

თანამდებობა;

გაზრდილია სამედიცინო 

კლინიკური ბაზების რაოდენობა 

იმგვარად, რომ ისინი  სრულად 

უზრუნველყოფენ მედიცინის 

პროგრამის გამართულ 

განხორცილებას.

პრაქტიკის ბაზებთან დადებული 

ხელშეკრულებები.

საგანმანათლებლო 

პროგრამების შესაბამისი 

საკუთარი სასწავლო 

პრაქტიკის 

ცენტრების/ლაბორატორიების  

დაფუძნება და გარე 

პრაქტიკის ბაზების დამატება

შესაბამისი ფაკულტეტები

- კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი კანონმდებლობის 

ცვლილებებით გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული მოთხოვნების 

გაჩენა;

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  რეზისტენტულობა 

- სწავლა და კვლევა:

საგანმანათლებლო კურსებში 

შემუშავებული ინსტრუმენტების 

შეზღუდული გამოყენება

- ფინანსები:

არასაკმარისი ფინანსური 

რესურსები

ფინანსური სამსახური, 

იურიდიული სამსახური, 

მატერიალური 

რესურსების სამსახური

- კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი კანონმდებლობის 

ცვლილებებით გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული მოთხოვნების 

გაჩენა;

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  რეზისტენტულობა; 

- ფინანსები:

ფინანსური რესურსების კლება.



პლაგიატის პრევენციისა და 

რეაგირების მექანიზმების 

შემუშავება და დანერგვა

X X X

შემუშავებულია და დანერგილია 

პლაგიატის პრევენციისა და 

რეაგირების პროცედურები;

უნივერსიტეტში ფუნციონირებს 

აკადემიური 

კეთილსინდისიერებისა და 

პლაგიატის შემთხვევებზე 

რეაგირების ორგანო;

ყოველწლიურად ხდება 

აკადემიური 

კეთილსინდისიერებისა და 

პლაგიატის შესახებ ანგარიშის 

მომზადება და გაზიარება 

უნივერსიტეტის ყველა 

დაინტერესებულ მხარეებისათვის

პლაგიატის პრევენციისა და 

რეაგირების პროცედურები

აკადემიური კეთილსინდისიერებისა 

და პლაგიატის შემთხვევბზე 

რეაგირების ორგანოს დებულება და 

გადაწყვეტილებები

აკადემიური კეთილსინდისიერებისა 

და პლაგიატის შესახებ ანგარიში;

აკადემიური 

კეთილსინდისიერებისა და 

პლაგიატის შესახებ 

ცნობიერების ამაღლება

X X X X X

პლაგიატის შესახებ ცნობადობის 

ამაღლების მიზნით 

სტუდენტებისათვის ხორციელდება 

ღონისძიებები, ხოლო აკადემიური 

და მოწვეული პერსონალისთვის 

სისტემატიურად ტარდება 

ღონისძიებები

ცნობიერების ამაღლების 

ღონისძიებების დამადასტურებელი 

მასალა

აკადემიური 

კეთილსინდისიერებისა და 

პლაგიატის შესახებ 

ცნობიერების ამაღლების, 

აღმოფხვრისა და პრევენციის 

ეფექტური ღონისძიებების 

განხორციელება სწავლების 

ხარისხის სტანდარტებთან 

შესაბამისობაში მოყვანის 

მიზნით

ვიცე-რექტორი სასწავლო 

და სამეცნიერო დარგში

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი, 

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის 

ხელშეწყობის ცენტრი, 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტები, 

ფაკულტეტები

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  რეზისტენტულობა 

- სწავლა და კვლევა:

საგანმანათლებლო კურსებისა და 

სამეცნიერო საქმიანობს დაბალი 

დონე

- ბრენდი და რეპუტაცია:

უნივერსიტეტისადმი ნდობის 

შემცირება 



1 
თ

ვ
ე

2
 თ

ვ
ე

3
 თ

ვ
ე

4
 თ

ვ
ე

5
 თ

ვ
ე

6
 თ

ვ
ე

7
 თ

ვ
ე

8
 თ

ვ
ე

9
 თ

ვ
ე

10
 თ

ვ
ე

11
 თ

ვ
ე

12
 თ

ვ
ე

2
 წ

ე
ლ

ი

3
 წ

ე
ლ

ი

განხორციელებულია სტუდენტთა 

კონტინგენტის განსაზღვრის 

არსებული მეთოდოლოგიის ანალიზი

X X X X

ოპტიმიზირებულია სტუდენტთა 

კონტინგენტის დაგეგმვის 

მეთოდოლოგია 

X X X X

სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის 

განახლებული მეთოდოლოგიის 

საფუძველზე განსაზღვრულია 

სტუდენტთა მისაღები კონტინგენტი 

პროგრამების მიხედვით 

X X X

ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის 

რეკომენდაციებისა და რჩევების 

ანალიზი და იმპლემენტაცია

X X X X X X X X

გაანალიზებულია და შესრულებულია 

ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის 

რეკომენდაციები 

რეკომენდაციების გამოსწორების 

შესახებ ანგარიში:

უნივერსიტეტის კონტინგენტის 

მიღების შეზღუდვისაგან 

გათავისუფლების  და კონტინგენტის 

გაზრდის განაცხადის წარდგენა 

X X X X X X X X X

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულ ცენტრში წარდგენილია 

რეკომენდაციების გამოსწორების შესახებ 

ანგარიში და კონტინგენტის გაზრდის 

განაცხადი

რეკომენდაციების გამოსწორების 

შესახებ ანგარიში:

კონტინგენტის გაზრდის 

განაცხადი

მარკეტინგული კვლევის, Desk 

Research-ისა და WOM-ის 

მეშვეობით, იმ სკოლების ბაზის 

შექმნა, რომლებშიც სწავლასა და 

განვითარებაზე ორიენტირებული, 

აქტიური მოსწავლეეები და 

აბიტურიენტები სწავლობენ

x x x

შექმნილია იმ სკოლების მონაცემთა ბაზა 

სადაც ფიქსირდება მაღალი აკადემიური 

მოსწრების მქონე მოსწავლეები 

- სკოლების ბაზა ფაკულტეტები

naec-ის რეგისტრაციის 

გამოცხადებამდე, თბილისისა და 

რეგიონების მასშტაბით, 

ზემოაღნიშნული კვლევების შედეგად 

გამოვლენილ სკოლებში, 

დამამთავრებელი კლასებისა და 

აბიტურიენტებისათვის უნივერსიტეტის 

შეთავაზებების შესახებ 

პრეზენტაციების ჩატარება. x x

აბიტურიენტებისათვის სისტემეტიურად 

ტარდება უნივერსიტეტის და 

შეთავაზებების შესახებ პრეზენტაციები

უნივერსიტეტის შეთავაზების 

პრეზენტაცია

პრეზენტაციაზე მონაწილეთა 

აღრიცხვის ფურცელი

უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე 

განთავსებული სიახლეები

ფაკულტეტები

III სტრატეგიული მიმართულება: სტუდენტების კონტინგენტის დაგეგმვის, ხარისხის ამაღლების და პერსპექტიული აბიტურიენტების მოზიდვის ეფექტური სისტემის გამართვა და განხორციელება  

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი / 

ინდიკატორები
გადამოწმების წყარო

- კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი კანონმდებლობის 

ცვლილებებით გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული 

მოთხოვნების გაჩენა;

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის 

არსებული მეთოდოლოგიის ანალიზის 

საფუძველზე, განხორციელებულია 

მეთოდოლოგიის ოპტიმიზაცია;

- თითოეული საგანმანათლებლო 

პროგრამების მიხედვით  განსაზღვრულია 

სტუდენტური კონტინგენტის ოპტიმალური 

რაოდენობა

- სტუდენტთა კონტინგენტის 

განსაზღვრის არსებული 

მეთოდოლოგიის ანალიზის 

ანგარიში;

- სტუდენტთა კონტინგენტის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგია 

- საგანმანათლებლო 

პროგრამების შეფასების 

ანგარიში

განხორცილებაზე 

პასუხისმგებელი პირი/ 

სტრუქტურული ერთეული

რისკებიჩართული მხარე

განხორციელების პერიოდი

აქტივობა

ვიცე-რექტორები, 

 ფაკულტეტები; 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები; 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

სამსახური

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის სამსახური

ყველა სტრუქტურული 

ერთეული 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

- უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

ავტორიზაციის საბჭოს მიერ 

შეზღუდვის მოხსნაზე 

უარი/კონტინგენტის გაზრდაზე 

უარი

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ფინანსები:

ფინანსური რესურსების 

დაბალი ხელმისაწვდომობა

- ბრენდი და რეპუტაცია

უნივერსიტეტის რეპუტაციის 

დონის კლება

ამოცანები

საუკეთესო უნარების მქონე 

და მოაზროვნე  

აბიტურიენტების/სტუდენტები

ს მოზიდვის მიზნით 

მრავალფეროვანი 

მარკეტინგული აქტივობების 

დაგეგმვა და 

განხორციელება 

სტუდენტების კონტინგენტის 

განსაზღვრის  

მეთოდოლოგიის 

ოპტიმიზირება და დანერგვა

უნივერსიტეტის 

კონტინგენტის მიღების 

შეზღუდვისაგან 

გათავისუფლება



naec-ის იმიტირებული გამოცდების 

საუნივერსიტეტო სივრცეში დაგეგმვა 

და განხორციელება 

x x

აბიტურიენტებისათვის ყოველწლიურად 

ტარდება ერთიანი ეროვნული 

იმიტირებული გამოცდები

- უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე 

განთავსებული სიახლეები;

naec თან დადებული 

ხელშეკრულება

სოციალური ქსელებში, 

აბიტურიენტების  ჯგუფებში 

გაწევრიანება და საუნივერსიტეტო 

ცხოვრებისა და ინტელექტუალური, 

გაცვლითი, შემეცნებითი პროექტების 

შესახებ, ასევე, უნივერსიტეტის მიერ 

დაფინანსებული 

აკადემიური/კურიკულუმს გარე 

აქტივობების შესახებ 

აბიტურიენტებისათვის საინტერესო 

კონტენტის მომზადება და გაზიარება

x x x x

ციფრული მარკეტინგის  მეშვეობით 

აქტიურად მიმდინარეობს კომუნიკაცია 

აბიტურიენტებისა და სკოლის 

მოსწავლეების მიზნობრივ 

აუდიტორიასთან 

- უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე 

განთავსებული სიახლეები

- უნივერსიტეტის სოციალური 

ქსელები

განათლების საერთაშორისო 

გამოფენაში მონაწილეობის 

ფარგლებში, სწავლასა და 

განვითარებაზე ორიენტირებული, 

აქტიური, მონდომებული 

მოსწავლეეებისა და აბიტურიენტების 

ინტერესების შესაბამისი 

საკომუნიკაციო სტრატეგიის 

შემუშავება და მიზნობრივ 

აუდიტორიამდე მიტანა

x x

აბიტურიენტებისა და სკოლის 

მოწეაფეების მიზნობრივ აუდიტორიასთან 

უშუალო კომუნიკაციის მიზნით 

უნივერსიტეტი აქტიურად მონაწილობს 

საქართველოსა და უცხოეთში 

განათლების გამოფენაში 

საკომუნიკაციო სტრატეგია

- გამოფენებში მონაწილოების 

ამსახველი დოკუმენტაცია

- უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე 

განთავსებული სიახლეები

ციფრული მარკეტინგის (Digital 

Marketing ) ინსტრუმენტების 

გამოყენებით უნივერსიტეტის 

ცნობადობის გაზრდა

x x x x x x x x x x x x x x

მარკეტინგული საკომუნიკაციო მესიჯის 

გაჟღერების მიზნით აქტიურად 

გამოიყენება ციფრული და ტრადიციული 

მედია არხები

- სოციალური ქსელების 

აქტივობის ანგარიში

- ტრადიციულ მედიაში აქტივობის 

ანგარიში

ოლიმპიადებსა და სხვა სახის 

ინტელექტუალურ ღონისძიებების 

ორგანიზება პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან ერთად

x x x x x x

პარტინიორი და დონორი 

ორგანიზაციებთან ერთად უნივერსიტეტში 

ტარდება ოლიმპიდები და კონკურსები

საუკეთესო შედეგის მქონეს 

აბიტურიენტებზე გადაეცემათ ევროპის 

უნივერსიტეტში სასწავლო გრანტები

- ვებ გვერდზე ასახული 

სიაახლეები

- კონკუსრიების დოკუმენტაცია

-გამარჯვებული სტუდენტების სია

პარტნიორი სკოლების მიერ 

გამოვლენილი, უმაღლესი ქულების 

მქონე აბიტურიენტების მოზიდვის 

მიზნით წამახალისებელი აქციის 

განხორცილება

x x

პარტნიორი სკოლების წარდგინებით  

სასკოლო ოლიმპიდებსა და კონკურსებს 

გამარჯვებულებსა და მაღალი 

აკადემიური მოსწრების მქონე 

აბიტურიენტებზე ევროპის ინივერსიტეტი 

გასცემს სასწავლო გრანტს

- ვებ გვერდზე ასახული 

სიაახლეები

- კონკუსრიებისა 

დაოლიმპიადების  დოკუმენტაცია

-გამარჯვებული სტუდენტების სია

უნივერსიტეტში ეროვნული 

გამოცდებისთვის მოსამზადებელი 

ცენტრის შექმნა და გამარჯვებულ 

აბიტურიენტების წახალისება

  x x

უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს სთავაზობს 

ეროვნული გამოცდებისთვის 

მოსამზადებელ კურსებს და მათგან 

ეროვნულ გამოცდებზე ყველაზე მაღალი 

ქულების მქონე აბიტურიენტისთვის 

უზუნვეყოფს  უნივერსიტეტში სწავლების 

ფასდაკლების/სრული დაფინანსებას

დაფინანსეუბუილი სტუდენტების 

ნუსხა

სკოლის დამამთავრებელი კლასების 

მოსწავლეებისთვის უცხო ენების 

შემსწავლელი კურსების შეთავაზება

 x x

უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს სთავაზობს 

უცხოენების სასწავლო კურსებს და მათგან 

კურზსებზე ყველაზე მაღალი აკადემიური 

შედეგების მქონეს მოსწავლისათვის 

უზუნვეყოფს უნივერსიტეტის უცხოეთში 

დაგეგმილ საუნივერსიტეტო აქტივობაში 

მონაწილეობის საფასურის  

თანადაფინანსებას/სრული დაფინანსებას

- უცხო ენების სასწავლო 

კურსებზე დამსწრეთა სიები

- დაფინანსებული მოსწავლეთა 

სიები

ფაკულტეტები

 სტუდენტური სერვისების 

სამსახური

ფინანსური სამსახური

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ფინანსები:

ფინანსური რესურსების 

დაბალი ხელმისაწვდომობა

- ბრენდი და რეპუიტაცია

უნივერსიტეტის რეპუტაციის 

დონის კლება

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ფინანსები:

ფინანსური რესურსების 

დაბალი ხელმისაწვდომობა

- ბრენდი და რეპუტაცია

უნივერსიტეტის რეპუტაციის 

დონის კლება

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის სამსახური

საუკეთესო უნარების მქონე 

და მოაზროვნე  

აბიტურიენტების/სტუდენტები

ს მოზიდვის მიზნით 

მრავალფეროვანი 

მარკეტინგული აქტივობების 

დაგეგმვა და 

განხორციელება 

პერსპექტიული, სწავლაზე 

ორიენტირებული 

აბიტურიენტების / 

სტუდენტების მოზიდვა 

პარტნიორების მეშვეობით



მობილობის პროცედურის 

გამოყენებით  სხვა უნივერსიტეტებში 

წარმატებული სტუდენტების მოზიდვა

  x x

მობილობით მოზიდვის მიზნით ციფრული 

მარკეტინგის  მეშვეობით აქტიურად 

მიმდინარეობს კომუნიკაცია 

საქართველოს და უცხოეთის 

უნივერსიტეტის სტუდენტებთან 

მობილობით გადმოსული 

სტუდენტების სიები

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 

დადგენილ ჩასაბარებელ საგნებზე 

კომპეტენციის ზღვარის განსაზღვრა

x

გაზრდილია ერთიან ეროვნულ 

გამოცდებზე დადგენილ ჩასაბარებელ 

საგნებზე მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი

- გამოცდების ცნობარი,

- ჩარიცხულ სტუდენტთა 

რანჟრების დოკუმენტი

ფაკულტეტები
მმართველი საბჭო,

ფაკულტეტები 

უნივერსიტეტში ჩასარიცხი უცხოელი 

სტუდენტებისათვის პროგრამის 

შესაბამისად, შესაბამისი საგნისა და 

საგნისათვის კომპეტენციის ზღვარის 

განსაზღვრა

x

უცხოელი სტუდენტებისათვის 

განსაზღვრულია პროგრამის შესამამისი 

საგნის გამოცდა და დადგენილია 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი

საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

დაშვების წინაპირობები;

ჩარიცხულ სტუდენტთა სია.

მმართველი საბჭო, ვიცე-

რექტორი საგარეო 

ურთიერთობების 

საკითხებში

სემესტრის მანძილზე მოსაგროვებელ 

ქულათა მინიმალური ბარიერების 

ოპტიმიზაცია
x x x

ოპტიმიზირებულია სემესტრის მანძილზე 

მოსაგროვებელ ქულათა მინიმალური 

ბარიერი

- სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი დოკუმენტი

გაზიარებული და დანერგილია 

სემესტრული აქტივობის  შიდა 

ბარიერები

x
გაზიარებული და დანერგილია 

სემესტრული აქტივობის  შიდა ბარიერები

- გაზიარების დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია (სმს, ელ. ფოსტა, 

ვებ. გვერდი ან სხვა); 

- სილაბუსები.

უკეთ სწავლისა და სხვადასხვა 

აქტივობებში ჩართვის მიზნით 

საუკეთესო აკადემიური მოსწრებისა 

და აქტივობის მქონე 

სტუდენტებისთვის წახალისება

x x x

უკეთ სწავლისა და სხვადასხვა 

აქტივობებში ჩართვის მიზნით 

წახალისებულია  საუკეთესო აკადემიური 

მოსწრებისა და აქტივობის მქონე 

სტუდენტები

წახალისებული სტუდენტების 

ნუსხა

ფაკულტეტები

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ფინანსები:

შიდა ფინანსური რესურსების 

შეზღუდულობა

პროგრამის 

ხელმძღვანელები

 სტუდენტური სერვისების 

სამსახური

ფინანსური სამსახური

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ფინანსები:

ფინანსური რესურსების 

დაბალი ხელმისაწვდომობა

- ბრენდი და რეპუიტაცია

უნივერსიტეტის რეპუტაციის 

დონის კლება

ფაკულტეტები

პერსპექტიული, სწავლაზე 

ორიენტირებული 

აბიტურიენტების / 

სტუდენტების მოზიდვა 

პარტნიორების მეშვეობით

არსებული სტუდენტების 

კონტინგენტის სწავლის 

ხარისხის ამაღლება

სტუდენტების მიღებისა და 

შიდა სელექციის სისტემის 

დახვეწა/განვითარება
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განხორციელებულია ხარისხის კონტროლის 

არსებული მეთოდოლოგიისა და 

ინსტრუმენტების შესაბამისობის ანალიზი 

ადგილობრივ მოთხოვნებთან; 

მოძიებულია საერთაშორისო პრაქტიკა და 

გაანალიზებულია მასთან შესაბამისობა 

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის 

კონტროლის მეთოდოლოგია და 

ინსტრუმენტები მოდიფიცირებულია 

აკრედიტაციის ახალი სტანდარტების 

შესაბამისად 

სწავლა-სწავლების პროცესის  ხარისხის 

კონტროლის მეთოდოლოგია და 

ინსტრუმენტები მოდიფიცირებულია 

აკრედიტაციის ახალი სტანდარტების 

შესაბამისად 

დამუშავებულია და დანერგილია 

სამეცნიერო კვლევითი ჰაბის საქმიანობის 

ხარისხის კონტროლის მეთოდოლოგია და 

ინსტრუმენტები

X X X X X

დანერგილია სწავლა-სწავლების პროცესის 

ხარისხის კონტროლის მეთოდოლოგია და 

ინსტრუმენტები

X X X X X

დანერგილია სასწავლო პროგრამების 

ხარისხის კონტროლის მეთოდოლოგია და 

ინსტრუმენტები

x

განახლებულია სტუდენტების და 

აკადემიური პერსონალის კმაყოფილების 

კვლევის ინსტრუმენტები და სისტემატურად 

ხდება მათი გამოყენება

X

- უსდ-ს ხარისხის 

კონტროლის 

მეთოდოლოგიისა და 

ინსტრუმენტების 

შესაბამისობის 

ანალიზის ანგარიში;

- უსდ-ს ხარისხის 

კონტროლის 

საერთაშორისო 

პრაქტიკისა ანალიზის 

ანგარში

X

- აკადემიური და 

მოწვეული 

პერსონალის 

კმაყოფილების 

კვლევის ანგარიში;

- საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

შეფასების ანგარიში;

- ხარისხის სამსახურის 

ყოველწლიური 

ანგარიში

ავტომატიზირებულია სწავლება-სწავლება 

ხარისხის კონტროლის სისტემა
X

სტუდენტებისა და 

აკადემიური პერსონალის 

მომსახურების ხარისხის 

კონტროლის სისტემის 

დახვეწა 

სასწავლო პროგრამების 

და სწავლა-სწავლების 

პროცესის ხარისხის 

კონტროლის 

მეთოდოლოგიის და 

ინსტრუმენტების 

განვითარება პროგრამის 

სპეციფიკის 

გათვალისწინებით

X

IV სტრატეგიული მიმართულება: ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების მდგრადი განვითარება და ეფექტური იმპლემენტაცია 

სწავლა/სწავლებისა და 

კვლევის ხარისხის შიდა 

კონტროლის 

მეთოდოლოგიის და 

ინსტრუმენტების 

დანერგვა

სტუდენტებისა და 

აკადემიური პერსონალის 

კმაყოფილების კვლევის 

სანდო, ეფექტიანი და 

ავტომატიზირებული 

სისტემის ოპტიმიზაცია

სწავლა/სწავლებისა და 

კვლევების ხარისხის შიდა 

კონტროლის 

მეთოდოლოგიის 

განვითარება

X

ჩართული მხარე რისკებიამოცანები აქტივობა

განხორციელების პერიოდი

ინდიკატორები

- კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი კანონმდებლობის 

ცვლილებებით გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული 

მოთხოვნების გაჩენა;

- ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა

- ფინანსები:

არასაკმარისი შიდა 

ფინანასური რესურსები

ყველა სტრუქტურული 

ერთეული

ფაკულტეტები

შესაბამისი პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

შექმნის/შეძენის დროში 

გაჭიანურება

ვიცე-რექტორები, 

კვლევით-სამეცნიერო 

საქმიანობის 

ხელშეწყობის ცენტრი,

 კვლევითი 

ინსტიტუტები; 

ფაკულტეტის საბჭოები.

- სტუდენტების და 

აკადემიური 

პერსონალის 

კმაყოფილების 

კვლევის 

ინსტრუმენტების 

დოკუმენტაცია

- ხარისხის სამსახურის 

ყოველწლიური 

ანგარიში

გადამოწმების წყარო

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

განხორცილებაზე 

პასუხისმგებელი პირი/ 

სტრუქტურული ერთეული

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი



x

ავტომატიზირებულია სტუდენტებისა და 

აკადემიური პერსონალის კმაყოფილების 

კვლევის პროცესი

სტუდენტებისა და 

აკადემიური პერსონალის 

კმაყოფილების კვლევის 

სანდო, ეფექტიანი და 

ავტომატიზირებული 

სისტემის დანერგვა

x

დანერგილია სტუდენტებისა და აკადემიური 

პერსონალის კმაყოფილების კვლევის 

სანდო, ეფექტიანი და ავტომატიზირებული 

სისტემა.

- მომსახურების 

პროცესზე 

დაკვირვებისა და 

ხარისხის 

მონიტორინგის 

შედეგები;

- მომსახურების 

პროცესზე 

დაკვირვებისა და 

ხარისხის 

მონიტორინგის 

ანგარიში

- ყოველწლიური 

ანგარიში;

თვითშეფასების ჯგუფის 

ფორმირება და 

სამოქმედო გეგმის 

განსაზღვრა

x

ინფორმაციის მოგროვება 

და გასაუბჯობესებელი 

მხარეების 

იდენტიფიცირება და 

გაძლიერება

x x x x

თვითშეფასების 

დოკუმენტის ფორმირება 

და სააგენტოში გაგზავნა

x x x x x

ექსპერტთა ჯგუფის ვიზიტი 

და საბჭოს მიერ 

გადაწყვეტილების მიღება

x x x x x x x x x

თვითშეფასების ჯგუფის 

განახლება
x x x x x

ინფორმაციის მოგროვება 

და გასაუბჯობესებელი 

მხარეების 

იდენტიფიცირება და 

გაძლიერება

 x  x  x  x  x

თვითშეფასების 

დოკუმენტის ფორმირება 

და ცენტრში გაგზავნა

x x x x x

ექსპერტთა ჯგუფის ვიზიტი 

და საბჭოს მიერ 

გადაწყვეტილების მიღება

x

სტუდენტებისა და 

აკადემიური პერსონალის 

მომსახურების ხარისხის 

კონტროლის სისტემის 

დახვეწა 

სტუდენტებისა და 

აკადემიური პერსონალის 

კმაყოფილების კვლევის 

სანდო, ეფექტიანი და 

ავტომატიზირებული 

სისტემის ოპტიმიზაცია

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა

- ფინანსები:

არასაკმარისი შიდა 

ფინანასური რესურსები

ყველა სტრუქტურული 

ერთეული

- სტუდენტების და 

აკადემიური 

პერსონალის 

კმაყოფილების 

კვლევის 

ინსტრუმენტების 

დოკუმენტაცია

- ხარისხის სამსახურის 

ყოველწლიური 

ანგარიში

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

- კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი კანონმდებლობის 

ცვლილებებით გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული 

მოთხოვნების გაჩენა;

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ფინანსები:

სტუდენტების გადინების 

გამო შიდა ფინანსური 

რესურსების კლება

საერთაშორისო 

ინსტიტუციური 

აკრედიტაციის გავლა 

ENQA და WFME მიერ 

აღიარებულ სააგენტოში

უნივერსიტეტის სტატუსის 

მოპოვება 

(ავტორიზაცია) NCEQE

თვითშეფასების 

ანგარიში;

ექსპერტთა ჯგუფის 

დასკვნა:

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

ავტორიზაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილება 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

ყველა სტრუქტურული 

ერთეული

2020 წლისათვის უნივერსიტეტს  

მოპოვებული აქვს უნივერსიტეტის სტატუსი

საერთაშორისო ექსპერტების მიერ 

შემოწმებულია უნივერსიტეტის რესურსები:

გაზიარებულია საერთაშორისო 

გამოცდილება:

უნივერსიტეტი აღიარებულია

საერთაშორისო სააგენტოს მიერ 

თვითშეფასების 

ანგარიში;

ექსპერტთა ჯგუფის 

დასკვნა:

სააგენტოს 

გადაწყვეტილება 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

ყველა სტრუქტურული 

ერთეული

საერთაშორისო 

მოთხოვნების და 

ადგილობრივი 

მოთხოვნების შეუსაბამობა
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უნივერსიტეტის ბრენდის 

კონცეფციისა და 

პოზიციონირების გადახედვა 

და განახლება; 

x x x

- უნივერსიტეტის 

დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობით 

განხორცილებულია 

საუნივერსიტეტო ბრენდის  

განახლებული კონცეფცია. 

- საუნივერსიტეტო ბრენდის 

ეფექტიანობის ანალიზის 

ანგარიში

- უნივერსიტეტის ბრენდის 

კონცეფციის დოკუმენტაცია. 

რექტორი, ვიცე-

რექტორები, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური,  ფაკულტეტის 

დეკანები სტრატეგიული 

განვითარების მენეჯერი

ბრენდის მახასიათებლების 

განვითარება (ლოგო, 

სლოგანი, ფერი და სხვა) - 

ლოგოს რეფრეშმენთისა და 

ბრენდბუქის შექმნა, 

ფაკულტეტების, კვლევითი 

ინსტიტუტების, პრაქტიკის 

ცენტრებისა და  

სპორტული/კულტურული 

გუნდების ბრენდინგი; 

x x x x x

განახლებულია 

უნივერისტეტის ლოგო და 

შექმნილია ბრენდბუქი; 

ფაკულტეტებს, კვლევით 

ინსტიტუტებს, პრაქტიკის 

ცენტრებსა და 

სპორტულ/კულტურულ 

გუნდებს აქვთ 

ინდივიდუალური ბრენდინგი 

მარკეტინგული საქმიანობა 

ხორციელდება ბრენდ-ბუქზე 

დაყრდნობით. 

- უნივერისტეტის ლოგო 

- უნივერსიტეტის ბრენდბუქი; 

- უნივერსიტეტის 

მარკეტინგული ვიდეო, 

აუდიო და ნაბეჭდი 

მასალები

ყველა სტრუქტურული 

ერთეული

ვებსაიტისა და სოციალური 

ქსელების (Facebook, 

Instagram, LinkedIn, 

Youtube) მართვის 

კონცეფციისა და სტრატეგიის 

გადახედვა, განახლება 

x x x x x x x

განახლებულია ვებსაიტისა 

და სოციალური ქსელების 

მართვის პოლიტიკა და 

სტრატეგია. პოლიტიკაზე და 

განახლებულ სტრატეგიაზე 

დაყრდნობით ხორციელდება 

შესაბამისი აქტივობები.

- ვებსაიტისა და სოციალური 

ქსელების მართვის 

პოლიტიკა და სტრატეგიიის 

დოკუმენტი

- სოციალური ქსელებში 

აქტივობის ამსახველი 

მასალები.

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის და 

მარკეტინგის 

სამსახური

სტრატეგიული 

განვითარების მენეჯერი

 უნივერსიტეტის 

ბრენდის განვითარება 

და დამკვიდრება 

ბაზარზე 

x x

ამოცანები გადამოწმების წყარო
შესრულების მაჩვენებელი / 

ინდიკატორები

განხორცილებაზე 

პასუხისმგებელი პირი/ 

სტრუქტურული 

ერთეული

- უნივერსიტეტის PR 

სტრატეგია;

- ღონისძიებებისა და 

აქტივობების გეგმა

- უნოივერსიტეტის ბიუჯეტ

- მარკეტინგული 

(საგანმანათლებლო, 

სპორტული, მუსიკალური და 

სხვა ტიპის ) აქტივობის 

ამსახველი მასალა;

- უნივერსიტიტეტის საიმიჯო 

მედია პაკეტი (ვიდეო, 

აუდიო და ნაბეჭდი 

მასალები)

- უნივერსიტეტში 

განხორციელებული 

კვლევებისა და სამეცნიერო 

მიღწევებისთვიდ PR გეგმა.

- კვლევებისა და 

სამეცნიერო 

მიღწევებისთვიდ PR  

აქტივობების ამსახველი 

მასალები

განხორციელების პერიოდი

V სტრატეგიული მიმართულება:ბრენდის განვითარება და სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლება

აქტივობა ჩართული მხარე რისკები

შემუშავებულია PR 

სტრატეგია;

- შედგენილია 

ღონისძიებებისა და 

აქტივობების გეგმა და 

უნივერსიტეტის ბიუჯეტში 

გამოყოფილია შესაბამისი 

ფინანსური სახსრები;

- მიზნობრივი სეგმენტის 

გათვალისწინებით, 

უნივერსიტეტი წარმოჩინდება 

სხვადასხვა ტიპის 

მარკეტინგული აქტივობით 

საგანმანათლებლო, 

სპორტული, მუსიკალური და 

სხვა ტიპის ღონისძიებებზე.

შექმნილია და სხვადასხვა 

მედია პლატფორმაზე 

ხელმისაწვდომია 

უნივერსიტიტეტის საიმიჯო 

მულტიმედია პროდუქტი

უნივერსიტეტის PR 

სტრატეგიისა და წლიური 

კალენდრის შემუშავება 

x x x
ყველა სტრუქტურული 

ერთეული

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის და 

მარკეტინგის 

სამსახური
- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

ორგანიზაციულია:

სამუშაოთა არაგეგმიური 

წარმოება

- ფინანსები:

არასაკმარისი შიდა 

საფინანსო რესურსები

ბრენდი და რეპუტაცია:

- კავშირის წყევტა ძველ და 

ახლა ბრენდს შორის

- უნივერსიტეტის ახალი 

ბრენდის არასაკმარისი 

ცნობადობა



საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის და 

მარკეტინგის 

სამსახური

წარმატებული სტუდენტების, 

სტიპენდიანტების, 

აკადემიური პერსონალის, 

ადმინისტრაციული 

პესონალის, მოწვეული 

უცხოელი ლექტორების 

პოპულარიზაციის მიზნით  

სოციალური ქსელისა და   

სხვადასხვა ტრადიციული 

მედიასაშუალებში კამპანიების 

განხორციელება

x x x x x x

- გაზრდილია უნივერსიტეტის 

წარმატებული სტუდენტების, 

სტიპენდიანტების, 

აკადემიური პერსონალის, 

ადმინისტრაციული 

პესონალის, მოწვეული 

უცხოელი ლექტორების 

ცნობადობა

- დაინტერესებული 

მხარეების მიერ 

უნივერსიტეტის პოზიტიური 

აღქმა გაზრდილია

- სტუდენტური აკადემიური, 

მოწვეული და 

ადმინისტრაციული 

პერსონალის 

კმაყოფილების კვლევის 

ანგარიში

- სოციალური ქსელების 

სტატისტიკური ანალიზის 

ანგარიში

სტუდენტები, აკადემიური 

და ადმინისტრაციული 

პერსონალი, მოწვეული 

უცხოელი ლექტორები

 უნივერსიტეტის 

ბრენდის განვითარება 

და დამკვიდრება 

ბაზარზე 

x x

- უნივერსიტეტის PR 

სტრატეგია;

- ღონისძიებებისა და 

აქტივობების გეგმა

- უნოივერსიტეტის ბიუჯეტ

- მარკეტინგული 

(საგანმანათლებლო, 

სპორტული, მუსიკალური და 

სხვა ტიპის ) აქტივობის 

ამსახველი მასალა;

- უნივერსიტიტეტის საიმიჯო 

მედია პაკეტი (ვიდეო, 

აუდიო და ნაბეჭდი 

მასალები)

- უნივერსიტეტში 

განხორციელებული 

კვლევებისა და სამეცნიერო 

მიღწევებისთვიდ PR გეგმა.

- კვლევებისა და 

სამეცნიერო 

მიღწევებისთვიდ PR  

აქტივობების ამსახველი 

მასალები

შემუშავებულია PR 

სტრატეგია;

- შედგენილია 

ღონისძიებებისა და 

აქტივობების გეგმა და 

უნივერსიტეტის ბიუჯეტში 

გამოყოფილია შესაბამისი 

ფინანსური სახსრები;

- მიზნობრივი სეგმენტის 

გათვალისწინებით, 

უნივერსიტეტი წარმოჩინდება 

სხვადასხვა ტიპის 

მარკეტინგული აქტივობით 

საგანმანათლებლო, 

სპორტული, მუსიკალური და 

სხვა ტიპის ღონისძიებებზე.

შექმნილია და სხვადასხვა 

მედია პლატფორმაზე 

ხელმისაწვდომია 

უნივერსიტიტეტის საიმიჯო 

მულტიმედია პროდუქტი

უნივერსიტეტის PR 

სტრატეგიისა და წლიური 

კალენდრის შემუშავება 

x x x
ყველა სტრუქტურული 

ერთეული
- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

ორგანიზაციულია:

სამუშაოთა არაგეგმიური 

წარმოება

- ფინანსები:

არასაკმარისი შიდა 

საფინანსო რესურსები

ბრენდი და რეპუტაცია:

- კავშირის წყევტა ძველ და 

ახლა ბრენდს შორის

- უნივერსიტეტის ახალი 

ბრენდის არასაკმარისი 

ცნობადობა



უნივერსიტეტში  მიღწეული 

შედეგებისა და წარმატების 

წარმოჩენა ციფრებში  - 

პროექტი "უნივერსიტეტი 

ციფრებში"

x x x x

- შემუშავებულია და 

განხორციელდა კამპანია 

"უნივერსიტეტი ციფრებში" 

- სისტემატიურად ხდება 

უნივერსიტეტის ცნობადობის 

შესახებ კვლევების 

განხორციელება  

- სამიზნე ჯგუფებში 

უნივერსიტეტის ცნობადობა 

და დადებითი აღქმის დონე 

გაზრდილია

-"უნივერსიტეტი ციფრებში" 

დოკუმენტაცია 

- 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის 

სამსახური

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური, სამივე 

ფაკულტეტის დეკანი, 

სტრატეგიული 

განვითარების მენეჯერი, 

უნივერსიტეტის მიღწეულ 

შედეგებზე 

პასუხისმგებელი სხვა 

სამსახურები

 უნივერსიტეტის 

ბრენდის განვითარება 

და დამკვიდრება 

ბაზარზე 

- უნივერსიტეტის 

ჩართულობით 

განხორცილებული 

სამედიციონო 

მიმართულების 

სატელევიზიო გადაცემები

-  უნივერსიტეტისა და 

პარტნიორ კლინიკებთან 

ერთობლივი მედია 

პროქტების დოკუემნტაცია. 

აკადემიური, 

მოწვეული,სტუდენტური და  

ადმინისტრაციული 

კონტინგენტის 

კმაყოფილების კვლევების 

ანგარიშები

სოციალური ქსელების 

სტატისტიკური ანალიზის 

ანგარიში; სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევის 

ანგარიში

სოციალური ქსელების 

სტატისტიკური ანალიზის 

ანგარიში

განხორციელებულია 

სამედიცინო მიმართულების 

სატელევიზიო გადაცემებში 

ინტეგრაცია (ფაკულტეტის 

აკადემიური პერსონალის, 

ინფრასტრუქტურის, 

ლაბოროტორიისა და 

მულაჟების წარმოჩენა). 

შემუშავდა და 

განხორციუელდა 

ფაკულტეტის 

დამამთავრებელი კურსის 

სტუდენტებისა ჩართულობით 

მაღალი ცნობადობის მქონე 

კლინიკებთან ერთობლივი 

მედია პროქტები; 

სისტემატიურად გაშუქდება 

უნივერსიტეტის სხვადასხვა 

სამსახურის, ფაკულტეტების, 

კვლევითი ინსტიტუტების, 

პრაქტიკის ცენტრების 

საქმინობა

გაიზარდა უნოვერსიტეტის 

ცნობადობა; სისტემატიურად 

შუქდება სტუდენტური 

აქტივობა. გაიზარდა 

სტუდენტური 

გუნდების/წრეების 

პოპულარობა

x

უნივერსიტეტის სხვადასხვა 

სამსახურის, ფაკულტეტების, 

კვლევითი ინსტიტუტების, 

პრაქტიკის ცენტრების, ასევე, 

სპორტული/კულტურული 

გუნდების / წრეების 

საქმიანობის 

პოპულარიზაციის მიზნით, 

სტრატეგიის შემუშავება და 

განხორციელება

xx  

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის 

სამსახური

ყველა სტრუქტურული 

ერთეული

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

ორგანიზაციულია:

სამუშაოთა არაგეგმიური 

წარმოება

- ფინანსები:

არასაკმარისი შიდა 

საფინანსო რესურსები

ბრენდი და რეპუტაცია:

- კავშირის წყევტა ძველ და 

ახლა ბრენდს შორის

- უნივერსიტეტის ახალი 

ბრენდის არასაკმარისი 

ცნობადობა



უნივერსიტეტის სოციალური 

პასუხისმგებლობის (CSR) 

ფარგლებში სამიზნე ჯგუფების 

განათლების ხელშეწყობისა 

და  სოციალური პროექტების 

გეგმის შემუშავება 

განხორციელება

x   

- შემუშავებულია და 

სისტემატიურად 

ხორციელდება 

უნივერსიტეტის სოციალური 

პასუხისმგებლობის (CSR) 

გეგმის ფარგლებში 

შესაბამისი პროექტები;

- სტუდენტური სოციალური 

ინიციატივების წახალისების 

მიზნით, შესაბამისი პროექტის 

დანერგვა და 

განხორციელება;

 - უნივერსიტეტის როგორც 

მაღალი სოციალური 

პასუხიმგებლობის მქონე 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ცნობადობა 

გაზრდილია.

- უნივერსიტეტის 

სოციალური 

პასუხისმგებლობის (CSR) 

გეგმა;

- დაფინანსებული 

სტუდენტური ინიციატივების 

ნუსხა;

- ვებ. გვერდზე 

განთავსებული ინფორმაცია 

განხორციელებული 

პროექტების შესახებ;

-  უნივერსიტეტის 

ცნობადობის შესახებ 

კვლევების ანგარიშები.

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის 

სამსახური

ევროპის უნივერსიტეტში ან 

საზღვარგარეთ მოქმედ 

უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში, 

საგანმანათლებლო  (მათ 

შორის, საერთაშორისო 

პროექტების, ენის კურსების, 

სასერტიფიკატო და 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

კურსების)  კურსების 

დაფინანსება/თანადაფინანსებ

ა მაღალი ქულების მქონე, 

აქტიური ან/და სოციალურად 

მოწყვლადი 

აბიტურიენტებისთვის/სტუდენ

ტებისთვის. 

x x x

- წინასწარ განსაზღვრულ 

კრიტერიუმებზე დაყრდნობით 

უნივერსიტეტის მიერ 

წახალისებული და 

ნაწილკობრივ ან სრულად 

დაფინანსებური არის  

აბიტურიენტები/სტუდენტები. 

-  როგორც თავად 

უნივერსიტეტში, ასევე მის 

პარტნიორ ქართულ და 

უცხოურ უნივერსიტეტებში 

მაღალი ქულების მქონე, 

აქტიური ან/და მოწყვლადი 

აბიტურიენტებისათვის/სტუდე

ნტებისათვის 

ხელმისაწვდომია სხვადასხვა  

საგანმანათლებლო კურსები, 

საწარმო პრაქტიკა და 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

კურსები

- დადებული 

ხელშეკრულებები;

- უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე განთავსებული 

სიახლეები;

- პრეს-პაკეტები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა

ვიცე-რექტორი 

საგარეო 

ურთიერთობების 

დარგში

მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში სწავლის 

(LLL/) ხელშეწყობის მიზნით, 

შესაბამისი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და 

პროექტების განხორციელება 

და დაფინანსება

/თანადაფინანსება. 

x   

- დაფუძნებულია მთელი 

სიცოცხლის განმავლობაში 

სწავლის (LLL/) ხელშეწყობის 

სასწავლო ცენტრი;

- ცენტრის ფარგლებში 

ფუნქციონირებს 

მოკლევადიანი სასწავლო 

პროგრამები.

- მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში სწავლის 

(LLL/) ხელშეწყობის 

სასწავლო ცენტრის 

დებულება;

- მოკლევადიანი სასწავლო 

ტრენინგ პროგრამები;

- უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე განთავსებული 

სიახლეები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა.

ვიცე-რექტორი 

საგარეო 

ურთიერთობების 

დარგში

უნივერსიტეტის 

სოციალური 

პასუხისმგებლობის 

ამაღლებისა და 

დამატებითი 

საზოგადოებრივი 

სარგებლის 

შექმნისათვის საჭირო 

სისტემების გამართვა 

და დანერგვა

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

ორგანიზაციულია:

სამუშაოთა არაგეგმიური 

წარმოება

- ფინანსები:

არასაკმარისი შიდა 

საფინანსო რესურსები

ბრენდი და რეპუტაცია:

- არათანმიმდევრული 

საქმინობით გამოწვეული 

რეპუტაციული პრობლემები

საზოგადოებასტან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის სამსახური

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სამსახური

ფინანსური სამსახური



უნივერსიტეტის 

სოციალური 

პასუხისმგებლობის 

ამაღლებისა და 

დამატებითი 

საზოგადოებრივი 

სარგებლის 

შექმნისათვის საჭირო 

სისტემების გამართვა 

და დანერგვა

საქართველოს ისტორიული 

მემკვიდრეობის 

პოპულარიზების მიზნით 

ისტორიულ-არქეოლოგიური 

მუზეუმის დაფუძნება 

x x x x x x x x x x x

- დაფუძნებულია ისტორიულ-

არქეოლოგიური მუზეუმი;

- შეძენილია ექსპონატები;

- განხორციელებულია 

არქეოლოგიური კვლევა-

ძიება და კამერალური 

სამუშაოები; 

- განხორციელებულია 

საგამომცემლო საქმიანობა;

- დამზადებულია მუზეუმში 

დაცული არტეფაქტების 

სასუვენირო ასლები;

- აღჭურვილი მუზეუმი;

- შეძენილი ექსპონანტები;

- გამოცემული 

ლიტერატურა;

- დამზადებული სასუვენირო 

ასლები:

საუნივერსიტეტო ვებსაიტზე 

განთავსებული ინფორმაცია.

ისტორიულ-

არქეოლოგიური 

მუზეუმი

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის სამსახური

ექსპონატების მოძიების 

პრობლემა, ფინანსები, 

ნაკლები ინტერესი 

საზოგადოების მხრიდან
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სამეცნიერო ჟურნალის 

"სამართალი და მსოფლიო" 

რეიტინგის შემდგომი 

ამაღლება

x x x

სამართლის კვლევების 

მიმართულებით შიდა 

დაფინანსების მოპოვება

x x x x

სამართლის კვლევების 

მიმართულებით განაცხადის 

წარდგენა საერთაშორისო და 

ადგილობრივი წყაროებიდან 

დაფინანსების მოსაპოვებლად

x x x

არსებული და ახალი 

საერთაშორისო 

კონფერენციების 

განხორციელება

x x x

ჟურნალის "გლობალიზაცია და 

ბიზნესი" რეიტინგის შემდგომი 

ამაღლება 

x x x

გლობალიზაციის ეკონომიკური 

და სოციალური პრობლემების 

კვლევების მიმართულებით 

შიდა დაფინანსების მოპოვება

x x x x

გლობალიზაციის ეკონომიკური 

და სოციალური პრობლემების 

კვლევების მიმართულებით 

განაცხადების წარდგენა 

საერთაშორისო და 

ადგილობრივი წყაროებიდან 

დაფინანსების მოსაპოვებლად 

x x x

არსებული და ახალი 

საერთაშორისო 

კონფერენციების 

განხორციელება

x x x

VI სტრატეგიული მიმართულება: ინოვაციური კვლევითი/ შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობის ეფექტური სისტემის განვითარება და ადგილობრივ/საერთაშორისო

პარტნიორებთან თანამშრომლობით საუკეთესო კვლევითი პრაქტიკის გაიზარება 

- ადამიანური 

რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ფინანსები:

შიდა და გარე 

ფინანსური 

რესურსების 

შეზღუდულობა

აქტივობა

განხორცილებაზე 

პასუხისმგებელი პირი/ 

სტრუქტურული 

ერთეული

შეფასების წყარო ჩართული მხარე რისკები
შესრულების მაჩვენებელი / 

ინდიკატორები

განხორციელების პერიოდი

- კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი 

კანონმდებლობის 

ცვლილებებით 

გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული 

მოთხოვნების გაჩენა;

- ადამიანური 

რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა; 

- ფინანსები:

შიდა და გარე 

ფინანსური 

რესურსების 

შეზღუდულობა

სამართლის 

სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტი

- გლობალიზაციის ეკონომიკური 

და სოციალური პრობლემების 

კვლევითი ინსტიტუტი ფინანსდება 

უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან;

- კვლევით პრიორიტეტებზე 

დაფუძნებით სისტემატიურად 

ხორცილედება გლობალიზაციის 

ეკონომიკური და სოციალური 

პრობლემების კვლევების 

მიმართულებით  საერთაშორისო 

და ადგილობრივი წყაროებიდან 

დაფინანსების მოძიებით 

განაცხადების გაკეთება

- სამეცნიერო ჟურნალის 

"გლობალიზაცია და ბიზნესი" 

რეიტინგი გაზრდილია

- კვლევითი ინსტიტუტი 

სისტემატიურად ატარებს 

საერთაშრისო და ადგილობრივ 

სამეცნიერო კონფერენციებს

სამართლის სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტის 

განვითარება და 

ინტერნაციონალიზაცია

გლობალიზაციის 

ეკონომიკური და სოციალური 

პრობლემების კვლევითი 

ინსტიტუტის განვითარება და 

ინტერნაციონალიზაცია

- სამართლის საერთაშორისო 

კვლევითი ინსტიტუტი ფინანსდება 

უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან;

- კვლევით პრიორიტეტებზე 

დაფუძნებით სისტემატიურად 

ხორცილედება სამართლის 

კვლევების მიმართულებით  

საერთაშორისო და ადგილობრივი 

წყაროებიდან დაფინანსების 

მოძიებით განაცხადების გაკეთება;

- სამეცნიერო ჟურნალის 

"სამართალი და მსოფლიოს" 

რეიტინგი გაზრდილია;

- კვლევითი ინსტიტუტი 

სისტემატიურად ატარებს 

საერთაშორისო და ადგილობრივ 

სამეცნიერო კონფერენციებს.

- უნივერსიტეტის 

ბიუჯეტი;

- სამეცნიერო 

პუბლიკაცია;

- დაფინანსების 

განაცხადების 

დოკუმენტაცია;

- დონორი 

ორგანიზაციების ნუსხა;

- სამეცნიერო ჟურნალის 

"სამართალი და 

მსოფლიოს" რეიტინგის 

ამსახველი 

დოკუმენტაცია;

-  საერთაშორისო და 

ადგილობრივი 

სამეცნიერო 

კონფერენციების 

ჩატარების 

დამადასტურებული 

ნაბეჭდი (პროგრამა, 

თეზისები და სხვა) ან 

ელექტრონული მასალა 

(ლინკები).

- უნივერსიტეტის 

ბიუჯეტი;

- სამეცნიერო 

ბუპლიკაციები;

- დაფინანსების 

განაცხადების 

დოკუმენტაცია;

- დონორი 

ორგანიზაციების ნუსხა;

- შესაბამის ბაზებში 

სამეცნიერო ჟურნალის 

"გლობალიზაცია და 

ბიზნესი" ჩართვის ან/და 

რეიტინგის ამსახველი 

მონაცემი;

- საერთაშორისო და 

ადგილობრივი 

სამეცნიერო 

კონფერენციების 

ჩატარების 

დამადასტურებული 

ნაბეჭდი (პროგრამა, 

თეზისები და სხვა) ან 

ელექტრონული მასალა 

(ლინკები).

გლობალიზაციის 

ეკონომიკური და 

სოციალური 

პრობლემების 

კვლევითი ინსტიტუტი

ამოცანები

სამეცნიერო-

კვლევითი 

საქმიანობის 

ხელშეწყობის 

ცენტრი, მმართველი 

საბჭო, ფინანსური 

სამსახური, 

საერთაშორისო 

ურთიერთობის 

სამსახური, 

შესაბამისი 

ფაკულტეტები, 

საზოგადობასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის 

სამსახური, 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

სამსახური.

სამეცნიერო-

კვლევითი 

საქმიანობის 

ხელშეწყობის 

ცენტრი, მმართველი 

საბჭო, ფინანსური 

სამსახური, 

საერთაშორისო 

ურთიერთობის 

სამსახური, 

შესაბამისი 

ფაკულტეტები, 

საზოგადობასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის 

სამსახური, 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

სამსახური.



კვლევითი გრანტების შესახებ 

აკადემიური პერსონალის 

სისტემატური და ეფექტური 

ინფორმირების სისტემის 

დახვეწა და დანერგვა 

x

შემუშავებულია სამეცნიერო 

კვლევითი საქმიანობის 

ხელშეწყობის სამოქმედო გეგმა

სამოქმედო გეგმა

აკადემიურ პერსონალთან 

საინფორმაციო შეხვედრების 

გამართვა კვლევითი 

გრანტების მოპოვების მიზნით

x x x x x x

აკადემიური პერსონალის 

სისტემატური ინფორმირება 

კვლევითი გრანტების შესახებ

საინფორმაციო 

შეხვედრები; 

ელექტრონული 

ფოსტით გაგზავნილი 

ინფორმაციები; 

სამეცნიერო კვლევითი 

საქმიანობის 

ხელშეწყობის ცენტრის 

ანგარიშები

უნივერსიტეტის არსებული 

ადამიანური რესურსების 

კვლევით-სამეცნიერო 

პოტენციალის შეფასება და 

შესაბამისი ჯგუფების შექმნა 

კვლევით -სამეცნიერო 

გრანტების მოპოვების 

ინიცირებისათვის

x

შეფასებულია უნივერსიტეტის 

ადამიანური რესურსების კვლევით-

სამეცნიერო პოტენციალი, 

იდენტიფიცირებულია 

შესაძლებლობები და 

გასაუმჯობესებელი მხარები

პერსონალის 

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის 

პოტენციალის 

შეფასების ანალიზი

სამეცნიერო-კვლევით 

ინსტიტუტებთან მჭიდრო 

ურთიერთობების დამყარება და 

თანამშრომლობა

x x x x

გაფორმებულია 

ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმები/ხელშეკრულებები 

სამეცნიერო-კვლევით 

ინსტიტუტებთან;

ურთიერთთანამშრომლ

ობის 

მემორანდუმები/ხელშეკ

რულებები

კვლევით საქმიანობაში 

სტუდენტებისა და 

საერთაშორისო მეცნიერების 

ჩართვის წახალისების 

მექანიზმის შემუშავება და 

განხორციელება

x x x x

კლვევით საქმიანობაში 

სტუდენტებისა და მეცნიერების 

მონაწილეობის დაფინანსება 

x x

სეზონური სასწავლო-კლვევითი 

სკოლების ორგანიზება 
x x

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის 

ხელშეწყობის ცენტრი

ინტერდისციპლინური და 

ინდივიდუალური კვლევების 

ინიცირების ხელშეწყობა

კვლევით საქმიანობაში 

სტუდენტებისა და 

საერთაშორისო მეცნიერების 

ჩართვის სტიმულირება 

- შემუშავებულია და დანერგილია 

კვლევით საქმიანობაში 

სტუდენტებისა და საერთაშორისო 

მეცნიერების ჩართვის წახალისების 

მექანიზმი

- წახალისებულია და წინასწარ 

გაწერილი კრიტერიუმების 

შესაბამისად ფინანსდება 

საერთაშორიოს კონფერენციებში 

სტუდენტებისა დად მეცნიერების 

მონაწილეობა;

- უნივერსიტეტში სისტემატიურად 

ტარდება სეზონური სამეცნიერო-

კვლევითი სკოლები

- სისტემატიურად ტარდება 

პროექტი "საუკეთესო მკვლევარი 

სტუდენტი" და უნივერსიტეტის მიერ 

წახალისებული გამარჯვებული 

სტუდენტები

- კვლევით საქმიანობაში 

სტუდენტებისა და 

საერთაშორისო 

მეცნიერების ჩართვის 

წახალისების მექანიზმის 

დოკუემნტაცია;

- საერთაშორიოს 

კონფერენციებში 

სტუდენტებისა და 

მეცნიერების 

მონაწილეობის 

ამსახველი 

დოკუემნტაცია;

- სეზონური სამეცნიერო-

კვლევითი სკოლების 

ამსახევლი 

დოკუმენტაცია

- პროექტი "საუკეთესო 

მკვლევარი სტუდენტის" 

დოკუმენტაცია

- უნივერსიტეტის მიერ 

წახალისებული სტუდენტ 

მკვლევარების ნუსხა

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის 

ხელშეწყობის ცენტრი

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სამსახური

კვლევითი 

ინსტიტუტები

ფაკულტეტები

- კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი 

კანონმდებლობის 

ცვლილებებით 

გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული 

მოთხოვნების გაჩენა;

- ადამიანური 

რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ფინანსები:

შიდა და გარე 

ფინანსური 

რესურსების 

შეზღუდულობა

- ადამიანური 

რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ფინანსები:

შიდა და გარე 

ფინანსური 

რესურსების 

შეზღუდულობა

კვლევითი 

ინსტიტუტები

ფინანსური 

სამსახური

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი;

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

სამსახური



კვლევით საქმიანობაში 

სტუდენტებისა და 

საერთაშორისო მეცნიერების 

ჩართვის სტიმულირება

პროექტის "საუკეთესო 

მკვლევარი სტუდენტის" 

განხორციელება და 

პოპულარიზაცია

x x x

შემუშავებულია და დანერგილია 

კვლევით საქმიანობაში 

სტუდენტებისა და საერთაშორისო 

მეცნიერების ჩართვის წახალისების 

მექანიზმი- წახალისებულია და 

წინასწარ გაწერილი 

კრიტერიუმების შესაბამისად 

ფინანსდება საერთაშორიოს 

კონფერენციებში სტუდენტებისა 

დად მეცნიერების მონაწილეობა;- 

უნივერსიტეტში სისტემატიურად 

ტარდება სეზონური სამეცნიერო-

კვლევითი სკოლები- 

სისტემატიურად ტარდება პროექტი 

"საუკეთესო მკვლევარი სტუდენტი" 

და უნივერსიტეტის მიერ 

წახალისებული გამარჯვებული 

სტუდენტები

კვლევით საქმიანობაში 

სტუდენტებისა და 

საერთაშორისო 

მეცნიერების ჩართვის 

წახალისების მექანიზმის 

დოკუემნტაცია;- 

საერთაშორიოს 

კონფერენციებში 

სტუდენტებისა და 

მეცნიერების 

მონაწილეობის 

ამსახველი 

დოკუემნტაცია;- 

სეზონური სამეცნიერო-

კვლევითი სკოლების 

ამსახევლი 

დოკუმენტაცია- 

პროექტი "საუკეთესო 

მკვლევარი სტუდენტის" 

დოკუმენტაცია- 

უნივერსიტეტის მიერ 

წახალისებული სტუდენტ 

მკვლევარების ნუსხა

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის 

ხელშეწყობის ცენტრი

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სამსახური კვლევითი 

ინსტიტუტები 

ფაკულტეტები

- კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი 

კანონმდებლობის 

ცვლილებებით 

გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული 

მოთხოვნების გაჩენა;- 

ადამიანური 

რესურსებიჩართული 

მხარეების 

პროცესისადმი 

რეზისტენტულობა - 

ფინანსები:შიდა და 

გარე ფინანსური 

რესურსების 

შეზღუდულობა

სამედიცინო ჟურნალის 

დაფუძნება და რეიტინგის 

მოპოვება

x x x

მედიცინის მიმართულებით 

კვლევითი პოტენციალის 

შეფასება და პრიორიტეტული 

მიმართულებების განსაზღვრა

x x x

გამოყენებითი სამეცნიერო 

კვლევითი საქმიანობის 

ინიცირება განსაზღვრული 

პრიორიტეტების შესაბამისად

x x x

კვლევების მიმართულებით 

შიდა დაფინანსების მოპოვება
x x x

კვლევების განხორციელების 

მიზნით სამედიცინო კვლევითი 

ბაზებთან პარტნიორობის 

ინიცირება და შეთანხმება

x x x

- კანონმდებლობა და 

შესაბამისობა: 

მოქმედი 

კანონმდებლობის 

ცვლილებებით 

გამოწველი 

დამატებითი ანდა 

განსაკუთრებული 

მოთხოვნების გაჩენა;

- ადამიანური 

რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ფინანსები:

შეზღუდული შიდა და 

გარე ფინანსური 

რესურსები

მედიცინის 

ფაკულტეტი

პროგრამის 

ხელმძღვანელები

ფინანსური 

სამსახური

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის 

ხელშეწყობის ცენტრი

მედიცინის მიმართულებით 

კვლევითი საქმიანობის 

განვითარება

- მედიცინის მიმართულებით 

შეფასებულია უნივერსიტეტის 

კვლევითი პოტენციალი  და 

გამოვლენილია პრიორიტეტული 

კვლევითი მიმართულებები; 

დაგეგმილი კვლევითი 

მიმართულებები შეესაბამება 

გამოვლენილ პრიორიტეტულ 

კვლევით მიმართულებებს;

- მედიცინის დარგში სამეცნიერო-

კვლევითი პოტენციალიდან 

გამომდინარე სისტემატურად 

მიმდინარეობს კვლევების 

განხორციელების მიზნით 

სამედიცინო კვლევითი ბაზებთან 

პარტნიორობის ინიცირება და 

ერთობლივი პროექტების 

შემუშავება დაგანხორცილება.

- დაარსებულია სამედიცინო 

სფეროს სამეცნიერო ჟურნალი და 

იძებნება საერთაშორისო 

რეიტინგულ ბაზებში;

- სისტემატიურად ტარდება 

სამედიციონო სფეროს 

საერთაშრისო და ადგილობრივი 

სამეცნიერო კონფერენციები

- მედიცინის 

მიმართულებით 

უნივერსიტეტის 

კვლევითი 

პოტენციალის 

შეფასების ანგარიში;

- გამოყენებითი 

სამეცნიერო კვლევითი 

პროექტების 

დოკუმენტაცია;

- სამედიცინო კვლევითი 

ბაზებთან 

პარტნიორობის 

ხელშეკრულებები

ერთობლივი 

სამეცნიერო კვლევით 

საქმინობაზე;

- სამედიცინო სფეროს 

სამეცნიერო ჟურნალი

- სამედიციონო სფეროს 

საერთაშრისო და 

ადგილობრივი 

სამეცნიერო 

კონფერენციებში 

მონაწილეობის 

დოკუმენტაცია



კომერციალიზაციის 

სტრატეგიის შემუშავება
x

ბაზრის კვლევა და სამეცნიერო 

კვლევით პროდუქტზე 

არსებული მოთხოვნის 

გამოვლენა

x x x x

არსებული სამეცნიერო 

პროდუქტების პოპულარიზაცია 

კომერციალიზაციის მიზნით

x x x

კვლევების შედეგად 

დაგროვებული ცოდნის 

ინტეგრირება უნივერსიტეტის 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების სილაბუსებში

x x x x

კვლევების შედეგად 

დაგროვებული ცოდნის 

გაზიარება საგანმათანლებლო - 

სამეცნიერო და პრაქტიკული 

წრეებისათვის მათ 

საქმიანობაში ინტეგრირების 

მიზნით

x x x x

- ადამიანური 

რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

ფაკულტეტები

პროგრამის 

ხელმძღვანელები

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის 

ხელშეწყობის ცენტრი

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის 

ხელშეწყობის ცენტრი

კვლევითი 

ინსტიტუტები

ფინანსური 

სამსახური 

- ადამიანური 

რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ფინანსები:

შიდა და გარე 

ფინანსური 

რესურსების 

შეზღუდულობა

განხორციელებული 

კვლევების შედეგად 

დაგროვებული ცოდნის 

სასწავლო პროგრამებსა და 

პროცესებში ადაპტირება 

- საგანმანათლებლო 

პროგრამების შეფასების 

ანგარიშები

- საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

სილაბუსები

- სტუდენტების, 

აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის 

კმაყოფილების კვლევა

- სისტემატურად ხდება კვლევების 

შედეგად დაგროვებული ცოდნის 

ინტეგრირება საგანმანათლებლო 

პროგრამების სილაბუსებში

- შემუშავებულია და დანერგილია 

სამეცნიერო კვლევების შეფასებისა 

და კომერციალიზაციის სტრატეგია

- სამეცნიერო კვლევით 

პროდუქტზე არსებული მოთხოვნის 

გამოვლენების მიზნით 

სისტემატიურად ხორციელდება 

ბაზრის კვლევა 

- სამეცნიერო კვლევების 

კომერციალიზაციის მიზნით და 

ბაზრის კვლევის შედეგების 

გათვალისწინებით ხორციელდება 

სამეცნიერო პროდუქტების 

პოპულარიზაცია 

- სამეცნიერო 

კვლებევის შეფასებისა 

და კომერციალიზაციის 

სტრატეგია

- სამეცნიერო კვლევით 

კომერციალიზაციის 

ბაზრის კვლევის 

ანგარიში

- სამეცნიერო კვლევითი 

საქმინობით მიღებული 

პროდუქტების 

პოპულარიზაციის 

დოკუმენტაცია

 განხორციელებული 

სამეცნიერო კვლევების 

კომერციალიზაცია



უნივერსიტეტის კვლევითი 

პოტენციალის შეფასება და 

ახალი სამეცნიერო-

კვლევითი პრიორიტეტული 

მიმართულებების განსაზღვრა

უნივერსიტეტის კვლევითი 

პოტენციალის შეფასება და 

ახალი სამეცნიერო-კლევითი 

პრიორიტეტული 

მიმართულებების განსაზღვრა

x

- სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმინობის ოპტიმიზაციის მიზნით 

უნივერსიტეტი ახორციელებს 

სამეცნიერო-კვლევით საქმინობის 

სფეროში მის მატერიალურ და 

აკადემირი პერსონალის 

რესურსების შეფასებასა და 

პრიორეტიზაციას

- სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმინობის პროფილები და 

პრიორიტიზაცია გაზიარებულია 

ყველა დაინტერესებული 

მხარისათვის

- სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმინობის 

ოპტიმიზაციის 

პროფილები

- სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმინობის  

პრიორიტეტების 

დოკუმენტი

- სტუდენტური, 

აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის 

კმაყოფილების კვლევის 

ანგარიში

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის 

ხელშეწყობის ცენტრი

კვლევითი 

ინსტიტუტები

ფინანსური 

სამსახური

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი;

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

სამსახური

- ადამიანური 

რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

- ფინანსები:

შიდა და გარე 

ფინანსური 

რესურსების 

შეზღუდულობა
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სტუდენტური 

ბლოგების პლატფორმის 

ფორმირება

x x x x x x x

უნივერსიტეტის ვებსაიტზე 

ფუნციონირებს სტუდენტური 

ბლოგების პლატფორმა; 

ჩართულობის წასახალისებლად და 

ცნობადობის გაზრდის მიზნით 

სისტემატიურად ცხადდება 

ნამუშევრების მიღება

საუნივერსიტეტო ბლოგი;

სტუდენტთა 

კმაყოფილების კვლევა.

ფაკულტეტები

სოციალური 

პასუხისმგებლობის 

პროექტებში სტუდენტების 

ჩართულობის სტიმულირება 

x x x x x x x x x x x x x x

უნივერსიტეტი ახალისებს და ხელს 

უწყობს სოციალური 

პასუხისმგებლობის პროექტების 

ფარგლებში სტუდენტების მიერ 

ინიციატივების განხორციელებას

უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

ფოტო და ვიდეო მასალა.

სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრი

სტუდენტების მიერ სამიზნე 

ჯგუფებში (შშმ პირები, 

პაციენტები, სოციალურად 

დაუცველები და სხვა.)  მათი 

უფლება-მოვალეობების 

შესახებ ცნობიერების 

ამაღლების აქტივობების 

განხორციელება

x x x x

უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ 

განხორციელებულია  სამიზნე 

ჯგუფებში (შშმ პირები, პაციენტები, 

სოციალურად დაუცველები და 

სხვა.) მათი უფლება-მოვალობების 

განმარტების მიზნით საინფორმაციო 

შეხვედრები.

უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები.

სამართლის, 

ჰუმანიტარულ და 

სოცილურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის სამსახური

პროექტის "მსოფლიო 

დღეების კალენდარი" 

განხორციელება

x x x x x x x x x x x x x x

შემუშავებული კალენდრის 

შესაბამისად საუნივერსიტეტო 

საზოგადოების მიერ აღინიშნება 

სხვადასხვა ღონისძიებები

-სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა;

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

- 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის სამსახური

ყველა სტრუქტურული 

ერთეულები

ფაკულტეტებზე 

სტუდენტებთან კომუნიკაციის 

ერთიანი სტრატეგიის 

შემუშავება 

x x x x

უნივერსიტეტის ყველა 

სტუდენტებისათვის 

ხელმისასწვდომია და 

ფუნქციონირებს მათი ეთნიკური, 

რელიგიური და სხვა მოთხოვნებზე 

მორგებული სტუდენტური სერვისები 

უნივერსიტეტი ახალისებს და ხელს 

უწყობს ქართველი და უცხოელი 

სტუდენტების მიერ ერთობლივ 

აქტივობის განხორციელებას. 

სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა;

უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

უნივერსიტეტის 

ღონისძიებათა 

კალენდარი

სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრი

-IT სამსახური

მედიცინის ფაკულტეტზე 

ჯგუფებში კომუნიკატორების 

ინსტიტუტის დანერგვა 

x x x x

მედიცინის ფაკულტეტზე ჯგუფებში 

ფუნქციონირებს კომუნიკატორების 

ჯგუფი, რომელიც ხელმისაწვდომია 

როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ 

სტუდენტებისათვის

სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა მედიცინის ფაკულტეტი
სასწავლო პროცესის 

მენეჯერები

ამოცანები

განხორციელების პერიოდი

სტუდენტის 

დემოკრატიული 

საზოგადოების აქტიურ 

წევრად ჩამოყალიბების 

ხელშეწყობა 

საინფორმაციო 

სერვისების 

განვითარება

VII სტრატეგიული მიმართულება: სტუდენტური სერვისების და გარემოს განვითარება

აქტივობა ინდიკატორები ჩართული მხარეგადამოწმების წყარო რისკები

განხორცილებაზე 

პასუხისმგებელი პირი/ 

სტრუქტურული ერთეული

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

ორგანიზაციული:

სამუშაოთა არაგეგმიური 

წარმოება

- ფინანსები:

არასაკმარისი შიდა 

საფინანსო რესურსები

-

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის სამსახური



სტუდენტების/

კურსდამთავრებულების  

კარიერული საჭიროებების 

განსაზღვრა

x x x

სტუდენტების კარიერული 

დაგეგმვის საჭიროებების შესაბამისი 

აქტივობები ეფუძნება 

სისტემატიურად ჩატარებულ 

გამოკითხვების შედეგებს

- კარიერული დაგეგმის 

სამსახურის ანგარიში

- სტუდნეტური 

კმაყოფილების კვლევის 

ანგარიში

- კარიერული საჭოროების 

კვლევის ანგარიში

სტუდენტებისთვის

/კურსდამთავრებულთათვის 

კარიერული მზადყოფნის 

კომპეტენციის გაზრდა 

ვორქშოფების, 

მასტერკლასების, 

ტრენინგების და სემინარების 

საშუალებით.

x x x x x

კარიერული მზადყოფნის 

კომპეტენციის გაზრდის მიზნით 

სტუდენტების

/კურსდამთავრებულებს 

უნივერსიტეტი თავაზობს შესაბამის 

ვორქშოფებს, მასტერკლასებს, 

ტრენინგებსა და სემინარებს

- კარიერული დაგეგმის 

სამსახურის ანგარიში

- სტუდნეტური 

კმაყოფილების კვლევის 

ანგარიში

- კარიერული საჭოროების 

ვორქშოფების, 

მასტერკლასების, 

ტრენინგებისა და 

სემინარების  სილაბუსები

დასაქმების ხელშეწყობის 

მიზნით სტუდენტთა

/კურსდამთავრებულთა 

ინდივიდუალური 

კონსულტაციების სისტემის 

აწყობა 

x x x x x

უნივერსიტეტში ფუნქციონიორებს 

კარიერული დაგეგმვის ცენტრი, 

რომელიც ჩატარებული კვლევების 

შედეგებზე დაფუძნებით 

გეგმაზომიერად უწევს სტუდენტებს 

საკონსულტაციო მომსახურებასა და 

აორგანიზებს შეხვედრებს 

პოტენციურ დამსაქმებლებთან

- კარიერული დაგეგმვის 

სამსახურის ანგარიში

- სტუდნეტური 

კმაყოფილების კვლევის 

ანგარიში

- საკონულტაციო 

შეხვედრების სტატისტიკა

დამსაქმებლებთან ეფექტური 

კომუნიკაციის დამყარება 
x x x x x x x x x x x x x x

სტუდენტების დასაქმების მიზნით 

სისტემატირუად ხდება არსებული 

და პოტენციური დამსაქმებლებთან 

კომუნიკაცია და ვაკანსიების შესახებ 

ინფორმაცია მიეწოდებათ 

უნივერსიტეტის სტუდენტებს.

- კარიერული დაგეგმის 

სამსახურის ანგარიში

- სტუდნეტური 

კმაყოფილების კვლევის 

ანგარიში

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები

უნივერსიტეტის 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების განახლების 

პროცესში დამსაქმებელთა 

ჩართვის ხელშეწყობა

x x x x x

- საგანმანათლებლო პროგრამების 

შეფასების პროცესში ჩართულები 

არიან დამსაქმებლები

-ახალი საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემუშავებისას ხდება 

დამსაქმებლების მოთხოვნათა 

შესწავლა და ჩართვა პროგრამის 

შემუშავების პროცესში

- კარიერული დაგეგმვის 

სამსახურის ანგარიში

- საგანმანათლებლო 

პროგრამების ანგარიში

- საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავების 

ანგარიში

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი; 

ფაკულტეტის დეკანები, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები

სტუდენტების 

კარიერული 

განვითარების 

ხელშეწყობა

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა 

ორგანიზაციულია:

სამუშაოთა არაგეგმიური 

წარმოება

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

ფაკულტეტის დეკანები, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები

სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრი



დამსაქმებლებიდან 

დასაქმებული სტუდენტებისა 

და კურსდამთავრებულების 

შესახებ უკუკავშირის მიღების 

სისტემის აწყობა

x x x x

სისტემატიურად ხდება 

დასაქმებული სტუდენტებისა

/კურსამთავრებულთა შეფასება  

დამსაქმებლის მიერ და მიღებული 

ინფორმაციის ანალიზი

კარიერული დაგეგმის 

სამსახურის ანგარიში

სტუდენტების / 

კურსდამთავრებულთა 

კმაყოფილების კვლევის 

ანგარიში

დამსაქმებლის მიერ 

სტუდენტების

/კურსდამთავრებულთა 

შეფასების ანგარიშები

პროგრამის 

ხელმძღვანელები

სტუდენტებთან/

კურსდამთავრებულებთან 

ეფექტური კომუნიკაციის 

დამყარება.

x

- სწავლა/სწავლებისა და 

სამეცნიერო საქმინობის , ასევე 

უნივერსიტეტში მიმიდნარე 

პროცესებთან დაკავშირებით 

უნივერისტეტის ადმინისტაციასთან 

კომუნიკაციისათვის 

სტუდენტებისათვის 

ხელმისაწვდომია სხვადასხვა 

ელექტრონული პლატფორმები და 

სოციალური ქსელები 

- სტუდენტების / 

კურსდამთავრებულთა 

კმაყოფილების კვლევის 

ანგარიში

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი, IT 

სამსახური

მონაცემთა ბაზების 

მოდერნიზება და 

სისტემატიზება.

x

უნივერსიტეტში შექმნილია და 

მუდმივად ახლდება 

დამსაქმებელთა, სტუდენტთა/

კურსდამთავრებულთა 

რეზიუმეებისა და ხელმისაწვდომ 

ვაკანსიების ერთიანი ბაზა

დამსაქმებელთა, 

სტუდენტთა

/კურსდამთავრებულთა 

რეზიუმეებისა და 

ხელმისაწვდომ 

ვაკანსიების ერთიანი ბაზა

IT სამსახური

ფაკულტეტებს შორის 

სტუდენტური აქტივობების 

ინტეგრაცია

x

უნივერსიტეტის მხრიდან 

მხარდაჭერილი და წახალისებული 

სტუდენტური ფაკულტეტებსშორისი 

აქტივობები

ფაკულტეტშორისი 

აქტივობების სია;

აქტივობების განრიგი

უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა 

უნივერსიტეტის ფინანსური 

ანგარიში

სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრი

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის სამსახური

 ფინანსური სამსახური

პროექტის "ერთი დღე 

ლექტორად" 

განხორციელება

x

უნივერსიტეტის მხრიდან 

ფინანსურად მხარდაჭერილი და 

წახალისებული სტუდენტების 

ჩართულობა პროექტ "ერთი დღე 

ლექტორად"

პროექტის "ერთი დღე 

ლექტორად" 

დოკუმენტაცია

უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა

უნივერსიტეტის ფინანსური 

ანგარიში

ფაკულტეტი

პროექტის "სტუდენტური 

ინოვაციური ბიზნეს იდეების 

ბანკი" განხორციელება

x x

უნივერსიტეტის მხრიდან 

ფინანსურად მხარდაჭერილი და 

წახალისებული სტუდენტების 

ჩართულობა პროექტ "სტუდენტური 

ინოვაციური ბიზნეს ბანკში"

პროექტის "სტუდენტური 

ინოვაციური ბიზნეს 

ბანკში" დოკუმენტაცია;

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა

- უნივერსიტეტის 

ფინანსური ანგარიში

ფაკულტეტი

სტუდენტების 

კარიერული 

განვითარების 

ხელშეწყობა

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა

ორგანიზაციულია:

სამუშაოთა არაგეგმიური 

წარმოება

- ფინანსები:

არასაკმარისი შიდა 

ფინანასური რესურსები

მრავალფეროვანი და 

საინტერესო 

სტუდენტური ცხოვრების 

უზრუნველყოფა

სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრი



უფროსკურსელთა მიერ 

უმცროსკურსელების 

მენტორინგის სისტემის 

დანერგვა და წახალისება

x

- უმცროსკურსელთა მხარდაჭერის 

მიზნით უნივერსიტეტში 

ფუნქციონირებს  მენტორინგის 

სისტემა, 

- უნივერსიტეტი წაახალისებს და 

მხარს უჭერს წარამტებულ 

უფროსკურსელებს, რათა იმუშაონ 

მენტორებად 

- მენტორთა სისტემის  

დოკუმენტაცია;

- მენტორთა სია;

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა

- უნივერსიტეტის 

ფინანსური ანგარიში

ფაკულტეტი

EU სამართლის სტუდენტური 

კლუბის დაფუძნება
x

ფუნქციონირებს და უნივერსიტეტის 

მხრიდან მხარდაჭერილია 

სამართლის კლუბი

- სამართლის სკოლის 

დოკუმენტაცია

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა

- უნივერსიტეტის 

ფინანსური ანგარიში

ფაკულტეტი

EU ფუტზალის გუნდის 

განვითარება 
x x x x x x

ფუნქციონირებს და უნივერსიტეტის 

მხრიდან მხარდაჭერილია 

ფუტზალის გუნდი

-ფუტზალის გუნდის 

წევრთა სია;

- თამაშების განრიგი

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა

- უნივერსიტეტის 

ფინანსური ანგარიში

სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრი

EU ქორეოგრაფიული 

ანსამბლის განვითარება
x x x x x x

ფუნქციონირებს და უნივერსიტეტის 

მხრიდან მხარდაჭერილია 

ქორეგრაფიული ანსაბლი

- ანსაბლის წევრთა სია;

- კონცერტების განრიგი

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა

- უნივერსიტეტის 

ფინანსური ანგარიში

EU რაგბის გუნდის 

განვითარება
x x

ფუნქციონირებს და უნივერსიტეტის 

მხრიდან მხარდაჭერილია რაგბის 

გუნდი

- რაგბის გუნდის წევრთა 

სია;

- თამაშების განრიგი

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა

- უნივერსიტეტის 

ფინანსური ანგარიში

მრავალფეროვანი და 

საინტერესო 

სტუდენტური ცხოვრების 

უზრუნველყოფა

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა

ორგანიზაციულია:

სამუშაოთა არაგეგმიური 

წარმოება

- ფინანსები:

არასაკმარისი შიდა 

ფინანასური რესურსები



EU სიმღერის გუნდის 

განვითარება
x x

ფუნქციონირებს და უნივერსიტეტის 

მხრიდან მხარდაჭერილია 

სიმღერის გუნდი

- სიმღერის გუნდის 

წევრთა სია;

- კონცერტების განრიგი.

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა;

- უნივერსიტეტის 

ფინანსური ანგარიში.

EU ბენდის განვითარება x x x x x x x
ფუნქციონირებს და უნივერსიტეტის 

მხრიდან მხარდაჭერილია ბენდი

- ბენდის გუნდის წევრთა 

სია;

- კონცერტების განრიგი;

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა;

- უნივერსიტეტის 

ფინანსური ანგარიში.

EU თეატრალური დასის 

განვითარება
x x

ფუნქციონირებს და უნივერსიტეტის 

მხრიდან მხარდაჭერილია 

თეატრალური დასი

- თეატრალური დასის 

წევრთა სია;

- სპექტაკლების  განრიგი;

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა;

- უნივერსიტეტის 

ფინანსური ანგარიში.

EU კრიკეტის გუნდის 

განვითარება 
x x x

ფუნქციონირებს და უნივერსიტეტის 

მხრიდან მხარდაჭერილია კრიკეტის 

გუნდი

- კრიკეტის გუნდის 

წევრთა სია;

- თამაშების განრიგი;

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა;

- უნივერსიტეტის 

ფინანსური ანგარიში.

EU ფრენბურთის გუნდის 

განვითარება
x x x

ფუნქციონირებს და უნივერსიტეტის 

მხრიდან მხარდაჭერილია 

ფრენბურთის გუნდი

- ფეხბურთის გუნდის 

წევრთა სია;

- თამაშების განრიგი;

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა;

- უნივერსიტეტის 

ფინანსური ანგარიში.

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა

ორგანიზაციულია:

სამუშაოთა არაგეგმიური 

წარმოება

- ფინანსები:

არასაკმარისი შიდა 

ფინანასური რესურსები

მრავალფეროვანი და 

საინტერესო 

სტუდენტური ცხოვრების 

უზრუნველყოფა



EU მანსანკანის გუნდის 

დაფუძნება
x x x

ფუნქციონირებს და უნივერსიტეტის 

მხრიდან მხარდაჭერილია 

მანსანკანის გუნდი

- მანსანკანის გუნდის 

წევრთა სია;

- თამაშების განრიგი;

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა;

- უნივერსიტეტის 

ფინანსური ანგარიში.

EU მკლავჭიდის გუნდის 

დაფუძნება
x x x

ფუნქციონირებს და უნივერსიტეტის 

მხრიდან მხარდაჭერილია 

მკლავჭიდის გუნდი

- მკლავჭიდის გუნდის 

წევრთა სია;

- თამაშების განრიგი;

- უნივერსიტეტის საიტზე 

გამოქვეყნებული 

სიახლეები;

- სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა;

- უნივერსიტეტის 

ფინანსური ანგარიში. 

- ადამიანური რესურსები

ჩართული მხარეების 

პროცესისადმი  

რეზისტენტულობა

ორგანიზაციულია:

სამუშაოთა არაგეგმიური 

წარმოება

- ფინანსები:

არასაკმარისი შიდა 

ფინანასური რესურსები

ნებართვების გაჭიანურება

დამატებითი სივრცის 

მოძიების პრობლემა

არასაკმარისი ფინანსური 

რესურსები

მომწოდებლის მრიდან 

კონტრაქტის პირობების 

დარღვევა

ფინანსური სამსახურიx x x x x

სტუდენტური გარემოსა 

და სივრცეების 

განვითარება

შენობები ადაპტირებულია შშმ 

პირებისათვის, მოწყობილია 

ლიფტი

გაზრდილია სტუდენტებისათვის 

სამუშაო სივრცეები, სპორტული, 

კულტურული და რეკრეაციული 

ზონები

შესყიდვის დოკუმენტაცია, 

შენობა-ნაგებობების 

გეგმები, სტუდენტური 

კმაყოფილების კვლევა

მატერიალური 

რესურსების სამსახური

სტუდენტებისათვის 

კომფორტული სამუშაო 

სივრცეების, მოსასვენებელი 

ზონების, გასართობი 

სივრცეების მოწყობა და 

გარემოს ადაპტირება 

x x x x

მრავალფეროვანი და 

საინტერესო 

სტუდენტური ცხოვრების 

უზრუნველყოფა


