
 
 

BTA მუდმივად ზრუნავს ხარისხის 

სისტემის გაუმჯობესებაზე! 

ამის ერთ-ერთი თვალსაჩინო 

მაგალითია ISO 9001:2015 სტანდარტის 

დანერგვა, რომლის ფარგლებშიც 

მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს 

შეხვედრები და შესაბამისი 

დოკუმენტების მომზადება. 

 

 

 
 

დამტკიცებულია 

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის 

რექტორის 2021 წლის 1 აპრილის 2/30 ბრძანებით 

ცვლილებები განხორციელებულია რექტორის 2021 წლის 24 მაისის 2/43 ბრძანებით 

ცვლილებები განხორციელებულია 2021 წლის 15 ნოემბრის  ბრძანებით 

ცვლილებები განხორციელებულია რექტორის 2021 წლის   1 დეკემბრის   2/148  ბრძანებით 

 

 

 

 

 

 

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია 

 

 
ერთწლიანი (2021-22 წწ) სამოქმედო გეგმა 

 

 



 

  1.შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის ხედვა და მისია  

 
მისია: 

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის მისიაა მრავალპროფილური საგანმანათლებლო საქმიანობა, მომხმარებლებისათვის ინოვაციური მიდგომებით მაღალი 
ხარისხის სასწავლო-სამუშაო პირობების შეთავაზება. აკადემიის მისწრაფებაა პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა, ადამიანური კაპიტალის უწყვეტი 
განვითარება, რაც განსაზღვრავს მის როლს ეროვნულ და საერთაშორისო სივრცეში. 

 
ხედვა: 

2025 წელს აღიარებულ იქნას ხარისხთან ასოცირებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებად, რასაც დაწესებულების წარმატებაზე და პროფესიონალიზმზე 
ორიენტირებული მტკიცე გუნდი და მრავალფეროვანი პარტნიორობა განაპირობებს. 

 

 

ღირებულებები: 

▪ განათლების ხელმისაწვდომობა; 

▪ განვითარებისკენ სწრაფვა; 

▪ სამართლიანობა; 

▪ პიროვნებაზე ორიენტირებულობა; 

▪ პროფესიონალიზმი და რეპუტაციაზე ზრუნვა 

 
 

მისია, ხედვა, ღირებულებების განახლების და სტრატეგიული დაგეგმვის ეტაპები 

პირველ ეტაპი 

18-19 თებერვალს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის პერსონალისათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე:  სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში. 

ტრენინგს ფასილიტაციას უწევდა დარგის ექსპერტი გიორგი ცხვედიანი. 

ტრენინგის პირველი დღე ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა 

სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ტრენინგის თემატიკა: 

მისია ხედვა,ღირებულებები 

დაწესებულების ხედვის იდენტიფიცირება; 

სიტუაციური ანალიზი 

SWOT შეფასების გამოყენება სტრატეგიულ დაგეგმარებაში სტრატეგიული გეგმა. 

მეორე დღე განიხილეს: 

სტრატეგიული ამოცანის ფორმირების მეთოდოლოგია. 

SMART კრიტერიუმები, ინდიკატორები; 



მტკიცებულებებზე დაფუძნებული დაგეგმარება; 

სტრატეგიული ამოცანის განსაზღვრა; 

სიტუაციური ანალიზის მატრიცის გამოყენება ახალ სტრატეგიულ ამოცანაზე; 

სტრატეგიული გეგმის შესრულების მონიტორინგი; 

დისკუსია ეფექტური მონიტორინგის მექანიზმებზე; 

სტრატეგიული ბიუჯეტირება. 

 ტრენინგის მეორე ნაწილში განხილურ საკითხებზე მონაწილეების ჩართულობით ინტერაქტიულად განხორციელდა, კოლეჯის   მისია,   ხედვა,   ღირებულებების 

განახლებული ვერსიების შემუშავება განხორციელდა და ასევე განსაზღვრული სტრატეგიული მიმართულებების გადახედვა. 

 

მეორე ეტაპი 

რექტორის ბრძანებით ჩამოყალიბდა სტრატეგიული დაგეგმვის სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შევიდნენ: 
 

• აკადემიის რექტორი -ჯგუფის ხელმძღვანელი; 

• ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი; 

• ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი; 

• სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი; 

• საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი; 

• საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი; 

• შრომის უსაფრთხოების და ტექნიკური უზრუნველყოფის მენეჯერი. 

ჯგუფის ჩამოყალიბების ძირითად მიზნებს წარმოადგენდა: 

• პროცესში ორგანიზაციის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულის ჩართულობის გაზრდა; 

• გეგმის შემუშავებისას სხვადასხვა ფუნქციური რგოლის წარმომადგენლის ფასეული შეხედულებების, მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების გენერირება; 

• გეგმების იმპლემენტაციის ფაზაში მათი მხრიდან მეტი მხარდაჭერა და კოორდინაცია. 

• ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის ანგარიშის გაკეთება; 

• ახალი წლის სამოქმედო გეგმის პროექტის შედგენა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, საჭიროების შემთხვევაში შვიდწლიანი სტრატეგიული გეგმის 

კორექტირება და  ცვლილებებით წარმოდგენა; 

• დაინტერესებული მხარეების უკუკავშირის გაზიარება და მათი ასახვა აღნიშნული დოკუმენტების პრექტებში; 

• საბოლოო პროექტების საჯაროობის უზრუნველყოფა. 

 
დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდა კითხვარის ფორმის შემუშავება, რომლებიც მეილებზე და ერთიან საკომუნიკაციო 
სისტემაში(სოციალური ქსელის დახურულ ჯგუფებში) გაიგზავნა/განთავსდა 

ინდიკატორები, რითაც იზომება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა: 

კითხვარი შევსებულია სტუდენტთა/მსმენელთა  საერთო რაოდენობის  მინიმუმ 10 %-ის მიერ; 

კითხვარი შევსებულია კურსდამთავრებულთა რაოდენობის მინიმუმ 5 %-ის მიერ; 

კითხვარი შევსებულია ადმინისტრაციული პერსონალის საერთო რაოდენობიდან მინიმუმ 65 %-ის მიერ; 

კითხვარი შევსებულია პროფესიული განათლების მასწავლებლის საერთო რაოდენობიდან მინიმუმ 10 %-ის მიერ; 

კითხვარი შევსებულია პარტნიორი ორგანიზაციების (ვისთანაც გაფორმებულია თანამშრომლობის /პრაქტიკისს მემორანდუმები/ხელშეკრულებები) საერთო რაოდენობის 

10%-ის მიერ. 



მესამე ეტაპი 

სამუშაო ჯგუფის მიერ კითხვარის ანალიზი; 

SWOT ანალიზის შედეგად გამოვლინდა კოლეჯის ძლიერი და სუსტი მხარეები და, ამასთანავე, შესაძლებლობები და საფრთხეები, რამაც განაპირობა კონკრეტული 

სტრატეგიული ამოცანებისა და აქტივობების ჩამოყალიბება. 

SWOT ანალიზის შედეგად გამოვლინდა აკადემიის ძლიერი და სუსტი მხარეები და, ამასთანავე, შესაძლებლობები და საფრთხეები, რამაც განაპირობა კონკრეტული 

სტრატეგიული ამოცანებისა და აქტივობების ჩამოყალიბება. 

გადაიხედა ორგანიზაციის მისია, ხედვა, ღირებულებები და სტრატეგია. 

 

აკადემიის SWOT - ანალიზი 

 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

• ენერგიული და მიზანდასახული ხელმძღვანელი; 

• საკუთარი თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით 

აღჭურვილი შენობა; 

• ახალგაზრდული და მეგობრული გუნდი; 

• მრავალწლიანი გამოცდილება განათლების სფეროში; 

• განყოფილებები; 

• ზრუნვა თანამშრომელთა განვითარებაზე; 

• მრავალფეროვანი პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამები; 

• ბრენდის პრიორიტეტებზე და უწყვეტ განვითარებაზე ზრუნვა; 

• კონკურენტუნარიანობა; 

• სახელწიფო პროგრამებში ჩართულობა; 

• შეფასების ელექტრონული სისტემის დანერგვა; 

• დისტანციური სწავლების დანერგვა; 

• მოკლევადიანი მომზადების პროგრამების დანერგვა; 

▪ არასაკმარისი პიარ კამპანია; 

▪ კვალიფიციური დარგის პროფესიული მასწავლებელთა 

სიმცირე; 

▪ პროფესიულ სტუდენტთა დაბალი მოტივაცია; 

▪ სენსორული პრობლემის მქონე პირთათვის 

არაადაპტირებული გარემო; 

▪ დამსაქმებლების/პარტნიორი ორგანიზაციების დაბალი 

ჩართულობა სასწავლო პროცესში. 

▪ კვების ობიექტის უფუნქციონირება. 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

▪ უცხოური გამოცდილების გაზიარება; 

▪ პროფესიულ სტუდენტთა აქტივობებისა და განითარების 

პროგრამების დანერგვა; 

▪ პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობის გაზრდა; 

▪ განათლების სფეროში არსებულ ცვლილებებთან (უმოკლეს 

დროში) ადაპტირება; 

▪ ახალ პროექტებში ჩართვა; 

▪ პროფესიულ სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა; 

▪ კარგი პიარ კამპანიის განხორციელება; 

▪ პროფესიულ მასწავლებელთა ჩართულობა სტუდენტთა 

▪ სახელმწიფოს მხრიდან არათამიმდევრული/ხშირი 

რეფორმა; 

▪ ახალი საავტორიზაციო სტანდარტები; 

▪ ბიზნესის ფუნქციონირების შეფერხება; 

▪ პროფესიულ სტუდენტთა გადინება; 

▪ არაჯანსაღი კონკურენცია; 

▪ პროფესიული კვალიფიკაციების გაუქმება ; 



მოტივირებისა და მოზიდვისათვის; 

▪  პროფესიულ მასწავლებლებს და ადმინისტრაციის 

დატრენინგება საჭიროებების გათვალისწინებით; 

▪  პროფესიულ ტესტირებაში ჩართვა, სახელმწიფო ვაუჩერული 

დაფინანსების მიღება; 

 

 

დარედაქტირდა და განახლდა გრძელვადიანი სტრატეგიული ამოცანები: 2020- 27 შემდეგი რედაქციით: 

 

1.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება; 

2. ინფრასტრუქტურის და საინფორმაციო რესურსების განვითარება; 

3. სტუდენტური/მსმენელთა სერვისების განვითარება; 

4.ადამიანური რესურსების განვითარება; 

5.ფინანსური რესურსების განვითარება; 

6. საზოგადოებასთან ურთიერთობის განვითარება. 

 

 

მეოთხე ეტაპი 

აკადემიის მისია, ხედვა, ღირებულებების განახლებული ვერსიის განხილვა/გაზიარება ; 

აკადემიის სტრატეგიული განვითარების შვიდწლიანი გეგმის პროექტის შედგენა; 

აკადემიის 2021-22 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტის შედგენა და გაზიარება; 

საბოლოო პოზიციის შეჯერება; 

აკადემიის რექტორის მიერ გეგმების დამტკიცება და საიტზე განთავსება. 

 

 

შუალედური ანგარიშგების შედეგები და ცვლილებები 

 

სამოქმედო გეგმის შუალედური ანგარიშის საფუძველზე დადგა საჭიროება განხორციელდეს გეგმაში რიგი აქტივობების განხორციელების დროის ცვლილება, კერძოდ 

სტრატეგიული მიზანი 3. 

ამოცანა 3. დამატებითი(კურიკულუმის გარეშე დაგეგმილი)აქტივობების წახალისებასა და სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერის სისტემის 

გაუმჯობესება - განხორციელდა ვადების დაკორექტირება (გაიზარდა ვადა); 
სტრატეგიული მიზანი 6. 

ამოცანა 2. საერთაშორისო თანამშრომლობის გაფართოება გამოცდილების გაზიარება, ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების 

განხორციელების მიზნით - - განხორციელდა ვადების დაკორექტირება (გაიზარდა ვადა); 



 

 

 

 

 

 
სტრატეგიული 

ამოცანა 

 

აქტივობები 

 

მიზნის მიღწევის 

ინდიკატორი 

 

რისკები 

 

შესრულების  მტკიცებულება 

 

პასუხისმგებელი 
რესურსები განხორციელების თვე 

 

მატერიალური 
 

ფინანსური 
 

ადამიანური 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

 
სტრატეგიული მიზანი 1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება 

პროფესიული 

სტუდენტთა 

კონტიგენტის 

გაზრდა 

1. კვლევის შედეგების 
ანალიზი 

2. დამატებითი პრაქტიკის 

ობიექტების 

მოძიება(საჭიროებისამებრ) 

1. შერჩეულია არანაკლებ  

2 პროგრამა, რომლის ფარგლებში 
განხორციელდება კვოტის 
გაზრდა 

3.შეტანილია განაცხადი კვოტის 

გაზრდის შესახებ თაობაზე 

 

პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 
ავტორიზაციის საბჭოს 
უარყოფითი 
გადაწყვეტილება 

1. კვოტის გაზრდის დასაბუთება 
2. შევსებული განაცხადები 
კონტიგენტის გაზრდის შესახებ 
3. პროფესიული საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების ავტორიზაციის 
საბჭოს დადებითი გადაწყვეტილება 

01; 02; 05 კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

  

 

 

 

 

 

02;03;04;05;06;07;08;09;10;11,1

2,13,14 

            

 3. დამატებითი 4.საგანმანათლებლო     

 პროფესიული განათლების დაწესებულების     

 მასწავლებლების ავტორიზაციის საბჭოს     

 შერჩევა/დაკონტრაქტება(ს 

აჭიროებისამებრ); 
დადებითი გადაწყვეტილება   25 000 ლარი  

 4. დამატებითი      

 მატერიალურ -ტექნიკური      

 ბაზით უზრუნველყოფა;      

 5. პროფესიულ      

 სტუდენტთა რაოდენობის      

 გაზრდის განაცხადის      

 შეტანა      

 6. პროფესიულ      

 სტუდენტთა რაოდენობის      

 გაზრდა      

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის დამატება 

1. შრომის ბაზრის კვლევა 

2.      კვლევის   შედეგების 

ანალიზი 

3.პრაქტიკის   ობიექტების 

მოძიება/საჭიროებისამებრ 

4.პროფესიული 

განათლების 

1. შერჩეულია არანაკლებ 1 
ერთი პროგრამა, რომლის 
განხორციელდების მოპოვება 
სურს კოლეჯს 

2.შეტანილია განაცხადი 

პროგრამის დამატების თაობაზე 

3.საგანმანათლებლო 

დაწესებულების 

1. კვალიფიციური 

პერსონალის ნაკლებობა 

2. პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 
ავტორიზაციის საბჭოს 
უარყოფითი 
გადაწყვეტილება 

1. შრომის ბაზრის კვლევის ანალიზი; 
2. პროგრამის 
განხორციელებისათვის საჭირო 

მატერიალურ- ტექნიკური 

აღჭურვილობა 

3.     პროგრამის განხორციელებისათვის 
საჭირო საგანმანათლებლო რესურსი 
4. პროგრამის განხორციელების ათვის 

01; 02; 05 კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

  

 
02;03;04;05;06;07;08;09;10;11,1

2,13,14 

            

 მასწავლებლების ავტორიზაციის საბჭოს  საჭირო ადამიანური რესურსი    

 შერჩევა/დაკონტრაქტება; დადებითი გადაწყვეტილება  5. აკადემიის რექტორის ბრძანება  5 000 ლარი  

 5.მატერიალურ -   პროფესიული     საგანმანათლებლო    

 ტექნიკური ბაზით   პროგრამის ცვლილებით    

 უზრუნველყოფა;   დამტკიცების შესახებ;    

 6.პროგრამის   დამატების 

მიზნით განაცხადის 

  6. შევსებული განაცხადი 
პროგრამების დამატების შესახებ 
7. პროფესიული საგანმანათლებლო 

   

 შეტანა   დაწესებულებების ავტორიზაციის 
საბჭოს დადებითი გადაწყვეტილება 

   

4. 2021-22 წწ სამოქმედო გეგმა 



 

 

 

 

მომზადება 

გადამზადების 

პროგრამების 
დანერგვა 

1. საგანმანათლებლო 

პროგრამის ცალკეული 

სწავლის შედეგების 

საფუძველზე 

მოკლევადიანი 

პროგრამების 

შემუშავება 

 

2 მომზადება- 

გადამზადების 

სახელმწიფო პროგრამის 

ფარგლებში 

განსახორციელებლი 

მოკლევადიანი 

პროგრამების 

განხორციელება 

1. შემუშავებულია 

მომზადება-გადამზადების 
არანაკლებ 1 პროგრამა 
2. გაკეთებულია განაცხადი 
კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით 
მომზადება   სახელმწიფო 
პროგრამის ფარგლებში 
3.მიღებულია თანხმობა 
არანაკლენ 1 მოკლევადიანი 
პროგრამების 
განხორციელებაზე 

1. პროგრამის 

განხორციელების 

უფლების მოპოვებაზე 

უარყოფითი 

გადაწყვეტილება 

2. პროგრამებზე სწავლის 

მსურველთა დაბალი 

მაჩვენებელი 

1. აკადემიის რექტორის მიერ 

დამტკიცებული მოკლევადიანი პროგრამა 
2. პროგრამების დადასტურებაზე 
გაკეთებული განაცხადი 

3. პროგრამების განხორციელების 

უფლების დამადასტურებელი აქტი 
4 აკადემიის რექტორის ბრძანება 
მსმენელთა ჩარიცხვის შესახებ 
5. კურსდამთავრებულებისათვის 
გადაცემული სერტიფიკატები დანართით 

 

01;02;05 

კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

600  ლარი 

+პროგრამების 

განხორციელებ

ისათვის ხარჯი 

დაფინანსების 

შესაბამისად 

             

   

   

   

   

   

  
02;03;04;05;06;07;08;09;10;

11,12,13,14 

    

    

საგანმანათლებლო 1.პროგრამის შეფასების 1. გამოკითხვების ჩატარება, 

მინიმუმ 70 % დადებითი 

შეფასება; 

2.მეცადინეობებზე დასწრება; 

3.პრობლემების 

იდენტიფიცირება; 

4. რეკომენდაციების 

შემუშავება; 

5.საჭიროებების 

გათვალისწინებით შემდგომი 

განვითარება; 

1.პროფესიული 

სტუდენტების/კურსდამთა 

ვრებულების ნაკლები 

ჩართულობა გამოკითხვის 

პროცესში; 

2.პროფესიული 

მასწავლებლების მხრიდან 

არასაკმარისი უკუკავშირი; 

3. დამსაქმებლის ნაკლები 

ჩართულობა; 

4.ჩარჩო დოკუმენტების 

ხშირი ცვლილებები.; 

1.პროფესიულ სტუდენტთა 02; 10                

  პროგრამების მექანიზმით გამოკითხვის შედეგები;    

განვითარება გათვალისწინებული 
აქტივობების 

განხორციელება; 

2. პროგრამის 

განხორციელების 

2.პროფესიულ მასწავლებელთა 

გამოკითხვის შედეგები; 

3.კურსდამთავრებულების 

გამოკითხვის შედეგები; 

 

 
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტუ 
რა 

 

 
3000 

 

 
 

02;03;04;05;06;07;08;09;1

0;11,12,13,14 

 ხარისხის შეფასების 
შედეგების ანალიზი 
3. საჭიროების 

4.მეცადინეობაზე დასწრების აქტების 

შედეგები; 

   

 შემთხვევაში 5. შედეგების ანალიზი;    

 ცვლილებები 6.სამოქმედო გეგმის ანგარიშები;    

 საგანმანათლებლო 
პროგრამაში/მოდულებში 

6. განახლებული/ჩარჩო 

დოკუმენტებთან შესაბამისობაში 

   

  მოყვანილი პროფესიული    

  საგანმანათლებლო პროგრამები;    



 სტრატეგიული 

ამოცანა 

 

აქტივობები 

 

მიზნის მიღწევის 

ინდიკატორი 

 

რისკები 

 

შესრულების  მტკიცებულება 

 

პასუხისმგებელი 

რესურსები განხორციელების თვე 

 

მატერიალური 
 

ფინანსური 
 

ადამიანური 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

სტრატეგიული მიზანი 2. ინფრასტრუქტურის და საინფორმაციო რესურსების განვითარება 

ინფრასტრუქტურის 

შეფასება და 

განვითარება 

 

 

1.მატერიალურ- 

ტექნიკური ბაზის 

 

1. კომისიის მიერ 
მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის შემოწმება; 
2.ინფრასტრუქტურის 
განახლება მინიმუმ 10%- 
ით; 
3.მოწყობილია მეორე 
საევაკუაციო გასასვლელი 

1. სამუშაო ჯგუფის 

შემადგენლობის 

არაკომპეტენტურობა; 

1.3ინვენტარიზაციის დოკუმენტი. 

2.შესყიდვის აქტები/ფლობის 

დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტაცია; 

01; 02; 04 კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

 

 

 

40 000 

 
04; 09;12;13 

            

     

 შემოწმება 2. ფინანსური კრიზისი 3. ინვენტარის შეფასების შედეგები    

 2.ინვენტარიზაციის 3. სახანძრო უსაფრთხოების     

 შედეგების განხილვა შეუსაბამობის დასკვნა 4.დასკვნა სახანძრო უსაფრთხოების    

 3. ახალი ინვენტარის  შესაბამისონის შესახებ    

 შეძენა (საჭიროების      

 გათვალისწინებით)      

 4. სახანძრო      

 უსაფრთხოების      

 მოთხოვნების      

 დაკმაყოფილება(მეორე      

 საევაკუაციო      

 გასასვლელის მოწყობა)      

საინფორმაციო - 

სასწავლო რესურსების 

განვითარება 

1. IT ინფორმაციის 

ტექნოლოგიების 

ინფრასტრუქტურის 

შეფასება-განახლება; 

1. იდენტიფიცირებული 

პრობლემები; 

2. IT ინფორმაციის 
ტექნოლოგიების 

1. არასაკმარისი ფინანსური 

რესურსი; 

2. IT ინფორმაციის 
ტექნოლოგიების არასწორი 

1.ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

ინფრასტრუქტურის შესწავლის შედეგი 

(კომპიუტერული ტექნიკა, პროგრამული 

უზრუნველყოფა, ინტერნეტი); 

01; 02; 10;13 კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

 

 
10 000 

04; 09; 11;12;13             

     

 2. ახალი .ვებ-გვერდის ინფრასტრუქტურის შეფასების შედეგები; 2.განახლებული ვებ-გვერდსა და    

 შექმნა განახლება მინიმუმ 20 %; 3.უსაფრთხოების სისტემის სოც.ქსელის გვერდზე საკონტაქტო და სხვა    

 3.საგანმანათლებლო 3ვებ-გვერდის და გაუმართაობის შედეგად საჭირო ინფორმაცის,სიახლეების და ასევე    

 პროგრამების კატალოგის კატალოგის გაუმჯობესება მიღებული ზარალი; პროგრამების კატალოგის დათვალიერების    

 განახლება; და დაინტერესებული  შედეგი;    

 4.ბიბლიოთეკის წიგნადი მხარეებისათვის მეტი  3.ბიბლიოთეკაში განახლებული ახალი    

 ფონდის განახლება ინფორმაციის მიწოდება  წიგნადი ფონდი    

  სერვისების შესახებ;      

  4.ბიბლიოთეკის ფონდი      

  განახლებულია მინიმუმ      

  15%      

 



შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია დაწესებულების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა 

 
 სტრატეგიული 

ამოცანა 

 

აქტივობები 

 

მიზნის მიღწევის 

ინდიკატორი 

 

რისკები 

 

შესრულების  მტკიცებულება 

 

პასუხისმგებელი 

რესურსები განხორციელების თვე 
 

 

მატერიალური 
 

ფინანსური 
 

ადამიანური 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
  

სტრატეგიული მიზანი 3. პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა სერვისების განვითარება 

პროფესიული 

სტუდენტების 

/მსმენელების /მსმენელის 

1. პროფესიული 
სტუდენტის 
/მსმენელის 
უფლებების დაცვა 
და გარანტიების 
უზრუნველყოფის 
მიზნით 
რეგულაციის 
განახლება 
2.პროფესიული 
სტუდენტებისათვის/ 
მსმელებისათვის 
უფლებებსა და 
კანონიერი 
ინტერესების დაცვის 
მექანიზმების 
გაცნობა; 

1.პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა 

კმაყოფილების დონე 70%; 

1.პროფესიულ 
სტუდენტთა/მსმენელთა 
უკმაყოფილება / საჩივრები; 

1.მოქმედ კანონმდებლობასთან 

შესაბამისი, ვებ-გვერდზე 

01; 02;05;06 კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

 

 
2000 

05;06;10;11             

  

უფლებების დაცვა   გამოქვეყნებული    

   მარეგულირებელი წესები;    

   2.აკადემიასა და პროფესიულ    

   სტუდენტს შორის გაფორმებული    

   ხელშეკრულებები;    

   3.ინდ. სასწავლო გეგმების    

   შემუშავების რეგულაცია;    

   საჭიროების შემთხვევაში,    

   პროფესიული სტუდენტისათვის    

   შემუშავებული ინდ. სასწავლო    

   გეგმა;    

   4. შეფასების შედეგების    

   გასაჩივრების მექანიზმით და    

   შედეგები;    

   5.საინფორმაციო ხასიათის    

   შეხვედრების ამსახველი    

   დოკუმენტაცია     

 

 

 

 

 

პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელ 

თა მხარდაჭერისა 

სერვისების 

გაუმჯობესება 

1.სტუდენტთა/მსმენე 

ლთა 

მხარდაჭერის 

სერვისების 

 1. კვლევაში პროფესიულ 
სტუდენტთა ჩართულობის 
დაბალი მაჩვენებელი 

1. სტუდენტთა მხარდაჭერის 

სერვისებით მოსარგებლეთა 

კმაყოფილების კვლევის შედეგები 

01; 02;05 კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

 
სახელფასო 

ფონდი 

 

03;05;06;10;11 

            

            

განვითარების      

მიზნით    არსებული 
რესურსებით 1. წარმოდგენილია 

2. საჭიროების შემთხვევაში 

რეკომენდაციები და სამოქმედო გეგმა. 
   

მოსარგებლეთა სტუდენტთა მხარდაჭერის     

კმაყოფილების კვლევა სერვისებით მოსარგებლეთა     

2.კვლევის შედეგების 
ანალიზი; 
3.რეკომენდაციების 

კმაყოფილების კვლევის 

შედეგები მინიმუმ 70   % 

    

და სამოქმედო გეგმის კმაყოფილია;     

შემუშავება(საჭიროებე      

ბის      

გათვალისწინებით;      

დამატებითი 
(კურიკულუმის 

გარეშე დაგეგმილი) 
აქტივობების 

წახალისებასა და 

სტუდენტური 

ინიციატივების 

მხარდაჭერის 

სისტემის 
გაუმჯობესება 

1. გამოკითხვის 
ჩატარება; 
2.სტუდენტთა/მსმენე 
ლთა ინიციატივების 
იდენტიფიცირება; 
3.იდენტიფიცირებულ 
ი აქტივობების 
განხილვა; 
4.სტუდენტტა/მსმენე 
ლთა ინიციატივების 
მხარდაჭერა 

სტუდენტთა/,,მსმენელთა 
საინიციატივო ჯგუფის მიერ 
ინიცირებული არანაკლებ 3 
აქტივობის მხარდაჭერა 

1. პროფესიულ 
სტუდენტთა/მსმენელთა 

დაბალი 
ინტერესი 
2. პროფესიულ სტუდენტთა 

მსმენელტა ნაკლები 

ჩართულობა გამოიკითხვის 

პროცესში 

1. პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა 

გამოკითხვის შედეგები; 

2.განხორციელებული აქტივობების 

ანგარიშები/სოციალურ 

ქსელებში/ვებ-გვერდზე 

განთავსებული დამადასტურებელი 

სხვა დოკუმენტაცია. 

01; 03;05 კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

5000  

03;05;06;10;11 

            

 სტრატეგიული 

ამოცანა 

 

აქტივობები 

 

მიზნის მიღწევის 

ინდიკატორი 

 

რისკები 

 

შესრულების  მტკიცებულება 

 

პასუხისმგებელი 

რესურსები განხორციელების თვე 
 

 

მატერიალური 
 

ფინანსური 
 

ადამიანური 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

სტრატეგიული მიზანი 4. ადამიანური რესურსების განვითარება 

პერსონალის საქმიანობის 

შეფასებას და 

პროფესიული 

1. გამოკითხვის 
ჩატარება; 
2.პერსონალია 
ინიციატივების 

გამოკითხვებში      ჩართულია 
პერსონალის არანაკლებ 70 

% 

1. პერსონალის დაბალი 
ინტერესი 
2. პერსონალის ნაკლები 

ჩართულობა გამოიკითხვის 

1. პერსონალის გამოკითხვის 

შედეგები; 

2.ანალიზის დოკუმენტი; 

01; 02; 07  
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტუ 
რა 

 

სახელფასო 

ფონდი 

 
02; 05;07 

            

9 



შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია დაწესებულების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა 

 
განვითარების 

საჭიროებათა კვლევა; 

იდენტიფიცირება; 
3.იდენტიფიცირებულ 
ი აქტივობების 
განხილვა; 

 პროცესში                  

პერსონალის განვითარებასთან 

დაკავშირებული ინიციატივების 

წახალისება 

1.პერსონალის 
განვითარების მიზნით 
გამოვლენილი 
საჭიროებების 

პერსონალის მიერ 
ინიცირებული არანაკლებ 3 
აქტივობის მხარდაჭერა 

1. პერსონალის დაბალი 
ინტერესი 
2. პერსონალის ნაკლები 

ჩართულობა გამოიკითხვის 

პროცესში 

1.პერსონალის განვითარების გეგმა; 

2.განხორციელებული აქტივობების 

ანგარიშები/დამადასტურებელი სხვა 

01;07 კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

 
5000 

 
05;07;06;08 

            

 შესაბამისად გეგმის 
შემუშავება; 

 დოკუმენტაცია.    

 2.პერსონალის      

 განვითარების      

 ღონისძიებების      

 განხორციელება;      

 3. პერსონალის      

 კმაყოფილების დონის      

 შემოწმება      

ადამიანური 
რესურსების 
სამუშაოზე მიღების, 
განვითარების, 

სტიმულირების 

სისტემის 

განვითარება 

1 ადამიანური 
რესურსების 
სამუშაოზე 
მიღების, 
განვითარების, 

სტიმულირების 
პროცედურების 
სრულყოფა 

2. ადამიანური 
რესურსების 
სამუშაოზე 
მიღების, 
განვითარების, 

1. განხორციელებულია 
კვლევა პერსონალის 
კმაყოფილებისა და 
საჭიროების თაობაზე 
2. განხორციელებულია 
არანაკლებ 3 ტრენინგი 
პერსონალის განვითარების 
მიმართულებით 
3. შემუშავებულია 

თანამშრომელთა 
სტიმულირების 
პროცედურები 
4. თანამშრომელთა 

 

1. კვლევაში ჩართული 

პერსონალის არა 

გულწრფელი 

დამოკიდებულება 

2. ტრენინგებზე პერსონალის 

ჩართულობის დაბალი 

მაჩვენებელი 

3. ფინანსური რესურსის 

არასაკმარისობა 

1. პერსონალის კმაყოფილების 
კვლევის შედეგები 
2. ტრენინგების ჩატარების 
მტკიცებულებები (ანგარიში, 
დასწრების ფურცლები და სხვა) 
3. რექტორის ბრძანება 

თანამშრომელთა სტიმულირების 
პროცედურები დამტკიცების 
შესახებ 
4. რექტორის ბრძანება 
თანამშრომელთა სტიმულირების 
მექანიზმების გამოყენების შესახებ 

01;02;07 კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

 
5 000 

 
01;02;05;04;09;07;10 

            

 სტიმულირების 
პროცედურების 
დანერგვა 

სტიმულირების 
პროცედურების გამოყენების 
არანაკლებ 5  შემთხვევა 

     

 სტრატეგიული 

ამოცანა 

 

აქტივობები 
მიზნის მიღწევის 

ინდიკატორი 

 

რისკები 

 

შესრულების  მტკიცებულება 

 

პასუხისმგებელი 

რესურსები განხორციელების თვე 
  

               

      მატერიალური ფინანსური ადამიანური 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

სტრატეგიული მიზანი 5 . ფინანსური რესურსების განვითარება 

ფინანსური 

მდგრადობის მიზნით 

დაფინანსების 

1.ახალი პროექტების 
მოძიება; 
2.ტენდერებში 
მონაწილეობის 
მიღება; 
3.სკოლის პროექტის 
განხორციელება 
4.მომზადება/გადამზა 
დების პროგრამებზე 
დაფინანსების 
მოთხოვნა 

მოძიებულია, 

წარდგენილია 

წელიწადში მინიმუმ 2 

პროექტის 

განხორციელებაზე 

უარყოფითი 

1.დაფინანსებაზე დადებითი 
გადაწყვეტილება 
2.ტენდერში მონაწილეობა 

01;03;09; კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

 

500 

03; 09             

ალტერნატიული პროექტი გადაწყვეტილება     

წყაროების მოძიება       

ახალი პროექტების 

განხორციელება 

1.სკოლის 
პროექტების 
განხორციელება 
2.მომზადება/გადამზა 
დების პროგრამების 
განხორციელება 
3.ახალი პროექტების 
დანერგვა 

განხორციელებულია 
წელიწადში მინიმუმ 2 
პროექტი (თითოეული 
მინიმუმ 100 000 ლარის 
მოცულობის) 

პანდემიის ფონზე 

პროექტის 

განხორციელების 

შეუძლებლობა 

1.პროექტის განხორციელების 
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 

01; 03;09 კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

 

1500 

03; 05; 09             

 სტრატეგიული 

ამოცანა 

 

აქტივობები 
მიზნის მიღწევის 

ინდიკატორი 

 

რისკები 

 

შესრულების  მტკიცებულება 

 

პასუხისმგებელი 

რესურსე 

ბი 
განხორციელების თვე 

 

               

      მატერიალური ფინანსური ადამიანური 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

 

სტრატეგიული მიზანი 6. საზოგადოებასთან ურთიერთობის განვითარება 
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შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია დაწესებულების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა 

 
ადგილობრივი 

თანამშრომლობის 

გაფართოება 

გამოცდილების 

გაზიარება, 

ერთობლივი 

საგანმანათლებლო 

პროექტების 

განხორციელების 

მიზნით 

1.ახალი 
პარტნიორების 
მოძიება 
2.საგანმანათლებლო 
პროგრამების 
პრაქტიკული 
კომპონენტის 
განხორციელების 
მიზნით 
თანამშრომლობის 
ხელშეკრულების 
გაფორმება 
3.ხელშეკრულების 
პირობების 
განხორციელება 

1. მინიმუმ 5 ახალ 
პარტნიორთან 
გაფორმებული 
ხელშეკრულება 

2.მინიმუმ 5 
განხორციელებული 
ახალი პროექტი 

1.ორგანიზაციების 

ნაკლები დაინტერესება 

1.გაფორმებული ხელშეკრულებები 
2.განხორციელებული 
პროექტები/პროგრამები 

01;03 კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

 

500 

03; 10;             

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

გაფართოება 

გამოცდილების 

გაზიარება, 

ერთობლივი 

საგანმანათლებლო 

პროექტების 

განხორციელების 

მიზნით 

1.ახალი 
პარტნიორების 
მოძიება 
2. თანამშრომლობის 
მემორანდუმის 
გაფორმება 
3.გამოცდილების 
გაზიარება, 
ერთობლივი 
პროეტის დაგეგმვა- 
განხორციელება 

მსგავსი პროფილის 
დაწესებულებასთან 
ურთიერთობის 
დამყარება 
საზღვარგარეთ, 
გამოცდილების 
გაზიარების და 
ერთობლივი 
პროექტების 
განხორციელების 
მიზნით მინიმუმ 
ერთთან 

ორგანიზაციების ნაკლები 

დაინტერესება 

1.გაფორმებული მემორანდუმი 
2.თანამშრომლობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 

01;03 კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

 

3000 

03; 10;             

პროფორიენტაციის 

ღონისძიებების 

განხორციელება 

1.პროფორიენტაციის 
განხორციელება 
სკოლებში 
2.სოციალურ ქსელში 
რეკლამების 
განთავსება 
3.კოლეჯის 
ვებგვერდის 
განახლება 
4.კატალოგის 
განახლება და ვებ- 
გვერდზე განთავსება 
5.სარეკლამო 
ბუკლეტების 
დაბეჭდვა და 
გავრცელება 

1.განხორციელებულია 
მინიმუმ 8 სკოლაში 
პროფორიენტაციული 
ღონისძიებები 

2.განთავსებულია 
სარეკლამო ტექსტები 

3.განახლებულია 
კატალოგი 

1.ფინანსური კრიზისი 

2.აპლიკანტების მიერ 

ნაკლები 

დაინტერესებულება 

1.დაბეჭდილი ბუკლეტები; 
2.სკოლებსი განხორციელებული 
ვიზიტების შესახებ ინფორმაცია 
3.კოლეჯის ვებ გვერდზე 
განთავსებული რეკლამები 
4.სოციალურ ქსელსი 
განტავსებული რეკლამები; 
5.განახლებული კატალოგი 

01;03;05 კოლეჯის 
ინფრასტრუქტუ 

რა 

 

3000 

03;05             

 
 

შენიშვნა: პასხუხისმგებელი /შემსრულებელი(ადამიანური რესურსი) პირების გრაფაში მითითებული კოდების განმარტება: 

კოდი პოზიციის დასახელება 

01 რექტორი 

02 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი 

03 საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი 

04 შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი 

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი 

05 სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სპეციალისტი 

06 საქმისწარმოების მენეჯერი 

07 ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი 

08 ბიბლიოთეკარი 

09 ბუღალტერი 

10 პროგრამის ხელმძღვანელი 

11 პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

12 სამეურნეო სამსახურის სპეციალისტი 

13 კომპიუტერული უზრუნველყოფის სპეციალისტი 

14 ექთანი 
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09 ბუღალტერი 

10 პროგრამის ხელმძღვანელი 

11 პროფესიული განათლების მასწავლებელი 
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