შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის
ანგარიში

მიზანი

ახალი
პროფესიული და
აკადემიური
საგანმანათლებლ
ო პროგრამების
შემუშავება და
მათი
განხორციელების
ხელშემწყობი
ღონისძიებების
გატარება;

ამოცანა

აკადემიური
პერსონალის
შერჩევა ღია და
გამჭვირვალე
კონკურსის
ჩატარების გზით;

აკადემიური
საბჭოს
ამოქმედება;

აქტივობა

კონკურსის
გამოცხადებასთან
დაკავშირებული
ნორმატივების
შემუშავება
საკონკურსო
კომისიის შექმნა და
ღია, გამჭვირვალე
კონკურსის ჩატარება
აკადემიური
თანამდებობის
დასაკავებლად
კონკურსის
შედეგების
დემინსტრირება და
საკონკურსო
დოკუმენტაციის
კანონთან
შესაბამისობაში
მოყვანა
აკადემიური
კონკურსის
შედეგების
საფუძველზე,
საკანონმდებლო
ნორმის შესაბამისად
აკადემიური საბჭოს
წევრების დანიშვნა
და
რეგლამენტის
განსაზღვრა

ინდიკატორი

შემუშავებული
ნორმატივები

საკონკურსო
კომისია
ოქმები

ვებ-გვერდზე
განთავსებული
მასალა

შემსრულებელი

შესრულდა/არ შესრულდა/მიზეზი

იურისტი

შესრულდა
შემუშავებულ იქნა შესაბამისი
ნორმატიული რეგულაციები

იურისტი

რექტორი
იურისტი

შესრულდა
შეიქმნა საკონკურსო კომისია და ღია,
გამჭვირვალედ ჩატარდა კონკურსი
აკადემიური თანამდებობის
დასაკავებლად

შესრულდა
კონკურსის შედეგები განთავსდა
დაინტერესებული მხარეებისათვის
ხელმისაწვდომ სივრცეში

არ შესრულდა
მიზეზი: უმაღლესი განათლების ახალი
სტანდარტების დამტკიცება
შესაბამისი
ბრძანება

რექტორი
იურისტი

აკადემიური საბჭოს
სხდომების
ორგანიზება და
კანონით
განსაზღვრული
დადგენილებების
აღსრულება
ბიზნესის
ადმინისტრირების
და
ფარმაციის
აკადემიური
საგანმანათლებლო
პროგრამების
შემუშავება
და
განხორციელების
უფლების მოპოვება

არსებული
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
მონიტორინგი,
ახალი
საგანმანათლებლო
პროგრამების
შემუშავება
და
ავტორიზაცია

ჩარჩო დუკუმენტის
საფუძველზე
შემუშავებული
ახალი პროგრამების
განხორციელება

ოქმები

ბიზნესის
ადმინისტრირები
ს და ფარმაციის
აკადემიური
საგანმანათლებლ
ო პროგრამების
ავტორიზაცია

რექტორი
იურისტი

რექტორი
ადმინისტრაცია

განახლებული
პროგრამები

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი

საგანმანათლებლო
პროგრამების
განვითარება
დაწესებულების
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სისტემით
განსაზღვრული
პროცედურების
საფუძველზე

სასწავლო
პროცესზე
დასწრების
აქტები

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი

არსებული
პროფესიული
პროგრამების
განხორციელება და
მონიტორინგი

ჩარჩო
დუკუმენტის
საფუძველზე
შემუშავებული
ახალი
პროგრამების
ავტორიზაცია

რექტორი
ადმინისტრაცია

არ შესრულდა
მიზეზი: უმაღლესი განათლების ახალი
სტანდარტების დამტკიცება

არ შესრულდა
მიზეზი: უმაღლესი განათლების ახალი
სტანდარტების დამტკიცება

შესრულდა
აკადემიაში სასწავლო წლის
დასრულების შემდეგ განხორციელდა
გამოკითხვების შედეგების ანალიზი და
მათ საფუძველზე დამტკიცდა
კორექტირებული პროგრამები
შესრულდა
მიმდინარეობს დასწრებები სასწავლო
პროცესზე, ტარდება ონლაინ
გამოკითხვები და მათი შედეგების
ანალიზი

შესრულდა:
აკადემიამ ავტორიზაციით დაიმატა
ბიბლიოთეკარის და ტუროპერატორის
პროგრამა, ტუროპერატორის პროგრამაზე
მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი
სასწავლო როცესის ხარისხის
გაუმჯობესების მიზნით ხორციელდება

სტუდენტთა
მხარდაჭერის
მექანიზმების
გაფართოება

სწავლისა და
სწავლების
ინოვაციური
მეთოდების
დანერგვა

სასწავლო
პროცესის
ხარისხის
განვითარება

შეხვედრები
ღონისძიებები

გამოკითხვის
შედეგები

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი
რექტორი
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი

სასწავლო პროცესის
მონიტორინგის
სისტემის
განვითარება

დასწრების
აქტები
გამოკითხვები

საგამოცდო ცენტრის
განვითარება

პროგრამა
მუდლის
დანერგვა

რექტორი
IT მენეჯერი

მობილობის
ხელშეწყობის
მექანიზმები

რექტორი
იურისტი

სასერთიფიკატო
პროგრამები
დარგობრივი
წრეები

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი
სასწავლო

სტუდენტების
მობილობის
ხელშემწყობი
მექანიზმების
შემუშავებაამოქმედება
ინგლისური ენისა
და
სხვა
უცხო
ენების სწავლების
დონის
შემდგომი
ამაღლება

დაკვირვება პროგრამის
განხორციელებაზე
შესრულდა:
აკადემიაში შექმნილია სტუდენტური
თვითმმართველობა, 2017 წლის
ნოემბერში ჩატარდა არჩევნები და
არჩეულ იქნა თვითმმართველობის ახალი
პრეზიდენტი
შესრულდა
აკადემიაში გამოკითხვის შედეგებიდან
ირკვევა რომ პროფესიული
სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესი
მიმდინარეობს მათთვის საინტერესოდ

შესრულდა
შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის მიერ
სისტემატიურად მიმდინარეობს სასწავლო
პროცესის მონიტორინგი

შესრულდა
აკადემიაში ინფორმაციული
ტექნოლოგიების პროგრამის სტუდენტთა
დასკვნითი გამოცდები იმდინარეობს
მუდლის პროგრამით
შესრულდა
აკადემიაში მობილობით ჩაირიცხნენ
სხვადასხვა კოლეჯის პროფესიული
სტუდენტები

არ შესრულდა
მიზეზი: პროფესიულ სტუდენტთა
დაუინტერესებლობა

სტუდენტის
ინტერესების კვლევა

კვლევის შედეგების
გამოყენება ახალი
სტუდენტური
სერვისების
დანერგვისთვის;

საგანმანათლებლო
პროგრამის
სტუდენტთა
კმაყოფილების
კვლევა
სასწავლო პროცესის
წარმართვის მიზნით
კონკრეტული
დარგების
გამოჩენილი
სპეციალისტების
მოწვევა

პერსონალის
ცოდნისა და
კვალიფიკაციის
ამაღლება;

აკადემიის
ადმინისტრაციულ
ი
თანამშრომლებისა
, მასწავლებელთა
და აკადემიური
პერსონალის
საჭიროებათა
კვლევა;

ადმინისტრაციული
თანამშრომლების
გამოკითხვები

მასწავლებელთა და
აკადემიური
პერსონალის
გამოკითხვები

გამოკითხვები

გამოკითხვის
შედეგები

გამოკითხვები

პროცესის
მენეჯერი
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი

მოწვეული
სპეციალისტები

რექტორი

გამოკითხვები

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი

გამოკითხვები

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი

შესრულდა
გამოკითხვის შედეგები

შესრულდა
გამოკითხვის შედეგები
შიდა მონიტორინგის ანგარიში

შესრულდა
გამოკითხვის შედეგები
შიდა მონიტორინგის ანგარიში

შესრულდა
პროგრამების მიხედვით მოწვეულ იქნა
დარგის სპეციალისტები და ჩატარდა
საჯარო ლექციები საინტერესო თემებზე

შესრულდა
გამოკითხვის შედეგები
შიდა მონიტორინგის ანგარიში
ნაწილობრივ შესრულდა
მასწავლებელთა გამოკითხვები
შესრულებულია
რაც შეეხება აკადემიურ პერსონალს ამ
მიმართულებით აღნიშნული ღონისძიება

არ განხორციელდება, რადგან აკადემიის
ხელმძღვანელობამ სტატუსის შეცვლა
გადაიფიქრა

გამოკითხვის
შედეგების ანალიზი

ტრენინგების
დაგეგმვა
კვალიფიკაციის
ამაღლების
ღონისძიებების
განხორციელება

ტრენინგების
ჩატარება
კვალიფიკაციის
ამაღლების
ღონისძიებებში
მონაწილების
მიღება
საერთაშორისო
ექსპერტების
მოწვევა

ადგილობრივი
საერთაშორისო
ექსპერტების
მოწვევითა და
მათთან
კონსულტაციების
ჩატარებისა და
თანამშრომლობის
გაღრმავებით
პერსონალის
გამოცდილების
გაუმჯობესება;

ადგილობრივი
ექსპერტების
მოწვევა
კონსულტაციების
ჩატარება
თანამშრომლობის
გაღრმავება

გამოკითხვის
შედეგები

ტრენინგის გეგმა

ტრენინგის
ანგარიშები

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი

ღონისძიებაში
მონაწილეობის
დამადასტურებე
ლი
დოკუმენტაცია

აკადემიის
პერსონალი

შეხვედრები

რექტორი
პერსონალი

კონსულტაციები
შესაბამისი
დოკუმენტები

რექტორი

ხელშეკრულებებ
ი

რექტორი

შესრულდა
გამოკითხვის შედეგები
შიდა მონიტორინგის ანგარიში
დაგეგმილია ტრენინგები

ჩატარდა მაისში

შესრულდა
აკადემია აქტიურად იყო ჩართული
განათლების ხარისხის განვიტარების
ეროვნული ცენტრის მიერ დაგეგმილ
შეხვედრებში
შესრულდა
ა/წლის იანვარში მოწვეულ იქნა უცხოელი
ექსპერტი ენე სილვია სარვი
განხორციელდა გამოცდილების
გაზიარება
შესრულდა
დაწესებულებაში აქტიურად
მიმდინარეობს ადგილობრივ
ექსპერტებთან შეხვედრები და მათთან
თანამშრომლობა
აკადემია აქტიურად თანამშრომლობს
ასევე განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის
პროფესიული განათლების ხარისხის
განვიტარების სამსახურის
თანამშრომლებთან და მხარდაჭერის
სპეციალისტეთან
შესრულდა
აკადემია აგრძელებს თანამშრომლობის

მემორანდუმები

ანგარიშები
სტუდენტური და
პროფესორმასწავლებელთა,
მასწავლებელთა
კონფერენციების
ორგანიზება;

ინფრასტრუქტუ
რის
გაუმჯობესება;

დაგეგმილი
სამშენებლო
და
სარემონტო
სამუშაოების
განხორციელება
აკადემიის
ძირითადი
საქმიანობის
უწყვეტობა/შენარჩ
უნების
პარალელურად და
მატერიალურტექნიკური ბაზის
განახლება

სტუდენტური
კონფერენციების
დაგეგმვაგანხორციელება
პროფესორმასწავლებელთა,
მასწავლებელთა
კონფერენციების
დაგეგმვაგანხორციელება
ინფრასტუქტურის
მუდმივი
განვითარება
ეზოს და მიმდებარე
ტერიტორიის
კეთილმოწყობა
კომპიუტერული
ტექნიკის შეძენა
პროგრამული
უზრუნველყოფის
გაუმჯობესება

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი

განახლებული
ინფრასტრუქტუ
რა

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მენეჯერი
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი
რექტორი
სამეურნეო
სამსახური

კეთილმოწყობი
ლი ეზო და
მიმდინარე
ტერიტორია

რექტორი
სამეურნეო
სამსახური

კომპიუტერული
ტექნიკა

რექტორი
IT მენეჯერი

გაუმჯობესებულ
ი პროგრამული
უზრუნველყოფა

IT მენეჯერი

ანგარიშები

გაღრმავებას დაგეგმილია კოლეჯის
რეავტორიზაციის პროცესთან
დაკავშირებით იმიტირებული
მონიტორინგის ჩატარება და ამ მიზნით
ადგილობრივი ექსპერტების ჩართულობა
შესრულდა
გაზაფხულზე ჩატარდა ექთნის
პროფესიული სტუდენტების
კონფერენცია სადაც მოწვეულ იყვნენ
დარგის სპეციალისტები
ივნისში ჩატარდა ასევე კრიმინალისტის
პროფესიული სტუდენტების
კონფერენცია დარგის მიმართულებით
აქტუალურ თემებზე
შესრულდა
საქართველოს კერძო კოლეჯების
ასოციაციის ორგანიზებით მაისში
ჩატარდა კონფერენცია პროფესიული
განათლების აქტუალურ თემებზე სადაც
მონაწილეობდა აკადემიის
მასწავლებლები
შესრულდა
აკადემიაში შეძენილ იქნა ახალი
ინფრასტრუქტურა
შესრულდა
კეთილმოეწყო აკადემიის ეზო და
მიმდინარე ტერიტორია

შესრულდა
შეძენილ იქნა კომპიუტერული ტექნიკა
შესრულდა
აკადემიაში საინფორმაციო
ტექნოლოგიების გამოყენება
მიმდინარეობს აქტიურად,
ხელმისაწვდომია wifi
გამოიყო კომპიუტერული კლასით
აღჭურვილი აუდიტორია რომლით
სარგებლობა შეუძლიათ პროფესიულ

საბიბლიოთეკო
ფონდების
სრულყოფა
და
გამრავალფეროვნე
ბა პროგრამული
უზრუნველყოფის
თვის;

დაწესებულების ვებ
-გვერდის
განვითარება,
ინფორმაციის
შეუფერხებლად
გავრცელების
ხარისხისა და
ხელმისაწვდომობის
ამაღლება
ჩარჩო დოკუმენტის
საფუძველზე
შექმნილი
პროფესიული
პროგრამების
რესურსებით
უზრუნველყოფა
ბიბლიოთეკის
წიგნადი და
არაწიგნადი ფონდის
შევსება უახლესი
სამეცნიერო და
სასწავლო
ლიტერატურით
ბიბლიოთეკის
სამკითხველო
დარბაზის
რესტრუქტურიზაცი
ა წიგნსაცავის
გამოყობა
მკითხველისათვის
კომფორტული
გარემოს შექმნა

სტუდენტური
სერვისების
ხელშეწყობის
მიზნით
კაფეტერიის

კაფეტერიის
ინფრასტრუქტურის
შეძენა -განახლება
კაფეტერიის გახსნა
ფუნქციონირების
დაწყება

განახლებული
ვებ-გვერდი

შეძენილი
რესურსები

ბიბლიოთეკის
საინვენტარიზაც
იო წიგნი

რექტორი
ვებ-დიზაინერი

რექტორი
სამეურნეო
სამსახური

რექტორი
ბიბლიოთეკის
გამგე

სტუდენტებს და მასწავლებლებს
შესრულდა
წლის განმავლობაში აქტიურად
მიმდინარეობდა ვებ გვერდის დახვეწა და
ინფორმაციებით შევსება

შესრულდა
ტუროპერატორის მოდულურ
პროგრამაზე შეძენილ იქნა მოდულებით
განსაზღვრული მატერიალურ ტექნიკური
ბაზა

შესრულდა
ბიბლიოთეკა შევსებულ იქნა ახალი
წიგნადი ფონდით

შესრულდა
განახლებული
სამკითხველო
დარბაზი
წიგნსაცავი

რექტორი
ბიბლიოთეკის
გამგე

გამოკიტხვის
შედეგები

ბიბლიოთეკის
გამგე

ინფრასტრუქტუ
რა

რექტორი
სამეურნეო
სამსახური

ფოტო მასალები

რექტორი

შესრულდა
გამოკითხვბით ჩანს სტუდენტტა
კმაყოფილების დონე
შესრულდა
შესყიდულ იქნა კაფეტერიის ახალი
მატერიალური რესურები
შესრულდა
გაიხსნა და ფუნქციონირებაში მოვიდა
კაფეტერია

მოწყობა;
ფინანსური
დაგეგმვა,
პროგნოზირება და
პრიორიტეტების
განსაზღვრა
ფინანსური
ანალიზის
საფუძველზე

ფინანსური
მდგრადობისა და
გაზრდის
უზრუნველყოფა;

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტროს
მიერ
საკანონმდებლო
ცვლილებების
შესახებ შესაბამის
სამიზნე
ჯგუფებში
მონაწილეობა;

არ შესრულდა
დაგეგმილია დეკემბრის ბოლოს
ხარჯთაღრიცხვის
შედგენა

ხარჯთაღრიცხვა

პროექტები
დაინტერესებულ
მხარეებთან
ურთიერთობის
სტრატეგიის
განხორციელება

შესაბამისი
სამიზნე
ჯგუფებისათვის
საკანონმდებლო
ცვლილებების
შესახებ
ინფორმაციის
მიწოდების
ხელშეწყობა;

რექტორი
ფინანსური
მენეჯერი

რექტორი
ადმინისტრაცია

ახალი პროექტების
მოძიება,დაგეგმვა
მოკლევადიანი
მომზადებაგადამზადების
პროგრამების
განხორციელება
ავტორიზაციის
ახალი
სტანდარტების
მიღწევისთვის
სამუშაო
ჯგუფის
შექმნა
საკანონმდებლო
პაკეტზე მუშაობა და
ახალი მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისთვ
ის ადამიანური
რესურსის
გაძლერება

მოკლევადიან
მომზადებაგადამზადების
პროგრამებში
მონაწილეობის
მიღება

სამუშაო ჯგუფი

შეხვედრების
ამსახველი
მასალები

რექტორი
ადმინისტრაცია

რექტორი
პერსონალი

რექტორი
იურისტი

შესრულდა ნაწილობრივ
აკადემიამ მიიღო მონაწილეობა
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს ,,სკოლის
მოსწავლეებში შრომითი უნარების
განვითარების ქვეპროგრამის“ კონკურსში
წარადგინა 3 პროგრამა 3 საჯარო სკოლაში
განსახორციელებლად
აკადემიამ წარადგინა სახელმწიფოს
მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების
8 პროგრამა
შესრულდა
აკადემიაში 2ჯერ წარმატებით
განხორციელდა მოკლევადიანი
მომზადება გადამზადების
სასერთიფიკატო კურსები
შესრულებულა
იანვარში ჩაეშვა ბრძანება სამუშაო
ჯგუფის შესახებ

შესრულებულა
კერძო კოლეჯების ასოციაციაში და ასევე
პარტნიორ კოლეჯებთან აკადემიის
წარმომადგენლები ჩაერთვნენ
კანონპროექტის „პროფესიული
განათლების შესახებ“ სამუსაო ჯგუფებში

საკანონმდებლო
ცვლილებების
დანერგვისა
და
განმტკიცების
ხელშწყობა.

სამიზნე ჯგუფის
წევრებს შორის
საქმიანობების
გადანაწილება
უფლებამოსილებებ
ის
გათვალისწინებით
შიდა ნორმატიული
ბაზის
სრულყოფა
და საკანონმდებლო
აქტებთან
შესაბამისობაში
მოყვანა

არ შესრულებულა
შესრულდა იანვრის ბოლოს იხ. ბრძანება
განახლებული
დებულება

განახლებული
რეგულაციები

რექტორი
პერსონალი

იურისტი

შესრულდა:
დამტკიცდა ახალი რედაქციით სასწავლო
პროცესის მარეგულირებელი დებულება







ადგილობრივი
და
საერთაშორისო
სასწავლოსამეწარმეო
სისტემის შექმნა;


ადგილობრივი
სასწავლოსამეწარმეო
სისტემის შექმნა

მემორანდუმები
ხელშეკრულებებ
ი

რექტორი








პრაქტიკის
ობიექტების მოძიება
და თანამშრომლობა



შესრულდა:
დაიდო ხელშეკრულებები: შპს
სოფტმასტერ ტრეიდი
 შპს ნესა
შპს ტურისტული კომპლექსი
უჯარმა
 შპს დისქავერ ჯორჯია
შპს ევროპის უნივერსიტეტი
შპს
საერთაშორისო
საზოგადოებრივი კოლეჯი
საქართველოს პარლამენტის
ილია ჭავჭავაძის სახელობის
ეროვნული ბიბლიოთეკა
საქართველოს
ეროვნული
უნივერსიტეტი სეუ
თბილისის ღია სასწავლო
უნივერსიტეტი
სს „სადაზღვევო კომპანია
ალფა“
ტურისტული კომპანია Travel
Paradaise
ა(ა)იპ ქ. თბილისის #25 ბაგაბაღი
ქ.თბილისის #129 საჯარო
სკოლა
სსიპ
ილია
ჭავჭავაძის
სახელობის
საჩხერის
#2
















დამსაქმებლებთან
ურთიერთობის
გაძლიერება

პროფესიული
განათლების
პოპულარიზაციი
ს ხელშეწყობა

ვიზიტები
ზოგადსაგანმანათლ
ებლო
დაწესებულებებში
პროფორიენტაციი
ს ღონისძიებების
ორგანიზება

მოსწავლეთა
ჩართულობით
საჯარო ლექციების
უზრუნველყოფა
სოციალური
ქსელებით
რეკლამების

მემორანდუმები
ხელშეკრულებებ
ი

რექტორი

ვიზიტების
ამსახველი
მასალები

რექტორი
ადმინისტრაცია

ჩატარებული
საჯარო
ლექციები
სოციალური
ქსელი
სოციალური
ქსელში
გავრცელებული

რექტორი
ადმინისტრაცია

რექტორი
ადმინისტრაცია

საჯარო სკოლა
სსიპ
აკაკი
წერეთლის
სახელობის #1 საჯარო სკოლა
შპს „სანბრეს კორპ ლიგალ
სერვიზ“
ა(ა)იპ
ახალგაზრდული
ინიციატივა
დემოკრატიისათვის
ა(ა)იპ
ლაგოდეხის
ახალგაზრდული ინიციატივა
ა(ა)იპ აისეკ საქართველო
შპს „მწვანე ციკლი“
შპს
„ჯორჯიან
სერვის
ნეთვორკი“
შპს
საზოგადოებრივი
კოლეჯი „მომავალი“
შპს „კავკასუს ონლაინი“
შპს „იუნაიტედ სეკურიტი“
შსს
სსიპ
საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სააგენტო
შპს ინტელექტ აუდიტი
შპს „უნიგრუპი“

შესრულდა:
აკადემიამ გააფორმა ხელშეკრულება
დამსაქმებელთა ასოციაციასთან
შესრულდა:
აკადემიის წარმოადგენლები აქტიურად
იყვნენ მივლინებულნი საჯარო სკოლებში
დაახლოებით 200 სკოლაში გავრცელდა
ბუკლეტები
შესრულდა:
აკადემიაში მოწვეულ ცნობილი
ადამიანები და საჯარო ლექციების კურსი
ჩატარებულ იქნა აქტუალურ თერმებზე
შესრულდა
სოციალური ქსელებით აქტიურად
მიმდინარეობს პროფორიენტაცია

წარმოება
სარეკლამო
ბუკლეტების
გავრელება
პროფესიული
განათლების
ფესტივალებში
მონაწილეობა

ინფორმაცია

ბუკლეტები
ფესტივალსი
მონაწილეობის
დამადასტურებე
ლი მასალები

რექტორი
ადმინისტრაცია

რექტორი
ადმინისტრაცია

შესრულდა
დაიბეჭდა ბუკლეტები და გავრცელდა
როგორც თბილისში ასევე რეგიონებში
შესრულდა
აკადემიამ აპრილში გამართულ
პროფესიული განათლების ფესტივალზე
მიიღო მონაწილეობა

