სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის
ფაკულტეტის მენეჯერის სამოქმედო პროგრამა

2012 წელი

 სატრანსპორტო-მანქანათმშენებლობის

ფაკულტეტი

წარმოადგენს

ტექნიკური უნივერსიტეტის ტრადიციულ მძლავრ სასწავლო-სამეცნიერო
სტრუქტურას,

სადაც

12

დეპარტამენტში

მოღვაწეობს

50

სრული

პროფესორი, 71 ასოცირებული და 30 ასისტენტ პროფესორი.
 ფაკულტეტი

ფლობს

მძლავრ

მანქანა-დანადგარებით

აღჭურვილ

მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას.
 მიუხედავად

ამისა

ინტელექტუალური,

ფაკულტეტზე
ასევე

ჯერ

კიდევ

დაბალია,

მატერიალურ-ტექნიკური

როგორც

რესურსების

ჩართულობა სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობაში, რაც უარყოფითად
მოქმედებს როგორც სწავლების ხარისხზე, ასევე ბიუჯეტის ფორმირებაზე.
 ამის შედეგია ის, რომ კადრების დიდი დეფიციტის მიუხედავად
ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთა შრომითი დასაქმება ჯერ კიდევ
გაძნელებულია. შრომის ბაზარზე ისინი ჯერ კიდევ ნაკლებად
კონკურენტუნარიანნი არიან.
 ფაკულტეტის ხელმძღვანელობა ნათლად ხედავს ფაკულტეტის წინაშე
არსებულ პრობლემებს და მათი მოგვარებისათვის გათვალისწინებული
გვაქვს:

 ფაკულტეტის სტრუქტურის დახვეწა;
 სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის პრიორიტეტების განსაზღვრა;
 არსებული ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების
გაერთიანებით, ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმის
სრულყოფა და ამის შესაბამისად ფაკულტეტის ბიუჯეტის შედგენა.

 საგანმანათლებლო პროგრამებისადმი წარდგენილ მოთხოვნათა ნუსხის
განსაზღვრისას
ფაკულტეტზე

დავრწმუნდით,
საინჟინრო

რომ

განათლების

ძალზედ
მიღება

მნიშვნელოვანია
ხორციელდებოდეს

როგორც სათანადოდ გარემონტებულ და აღჭურვილ სააუდიტორო ასევე
ლაბორატორიულ-პრაქტიკული სწავლების გზით.
 უნდა ვაღიაროთ, რომ აღნიშნული საკითხი ფაკულტეტზე დღემდე იყო
მოუწესრიგებელი. ადმინისტრაციის

თანადგომით და ფაკულტეტის

ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით ამჟამად სერიოზული სარემონტო
სამუშაოები

მიმდინარეობს

ფაკულტეტის

ინფრასტრუქტურის

გასაუმჯობესებლად (107 000ლარი). წლის ბოლომდე გარემონტდება 2300

კვ მეტრი ფართობი, მათ შორის 18 სალექციო აუდიტორია. სასწავლო
აუდიტორიების თანამედროვე დონეზე აღჭურვისათვის აუდიო-ვიდეო
ტექნიკით. სალექციო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვისათვის
ფაკულტეტის ბიუჯეტში 2013 წელს გათვალისწინებულია 66 420 ლარი.
შეძენილი იქნება 60 კომპიუტერი; 32 ნოუთბუქი, 30 პროექტორი, 40
ეკრანი; 15 ათასი ლარის ღირებულების კომპიუტერული პროგრამები.
 ფაკულტეტის სტრუქტურის ოპტიმიზაციისა და მატრიალურ-ტექნიკური
ბაზის მოდერნიზაციისათვის 2012 წელს განხორციელდა საჩარხო პარკის
ექსპერტიზა და ტექნიკის უმრავლესი ნაწილი მოყვანილი

იქნა მუშა

მდგომარეობაში.
 ლაბორატორიულ-პრაქტიკული სწავლების ფორმის გასაძლიერებლად
ფაკულტეტის ხელმძღვანელობას გათვალისწინებული აქვს ფაკულტეტის
ბიუჯეტიდან

დაფინანსების

გზით

შევქმნათ

სტუდენტთა

საკონსტრუქტორო ბიურო და არსებულ სპეციალისტთა დახმარებით
უზრუნველყოთ საჩარხო პარკის ბაზაზე სასწავლო სახელოსნოების
ჩამოყალიბება.

 ამის აუცილებლობის ერთ-ერთი ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორია
ის, რომ დამსაქმებელთა წინასწარმა მოთხოვნათა შესწავლამ და ანალიზმა
დაგვარწმუნა

ფაკულტეტის

კურსდამთავრებულთა

ხელმძღვანელობა,

მიმართ

გააჩნიათ

რომ

დამსაქმებელს

შემდეგი

ძირითადი

მოთხოვნები:
1.

სათანადო დონეზე უხო ენების ცოდნა;

2.

ზოგადი საინჟინრო განათლების დონის ამაღლების აუცილებლობა;

3.

შესაბამისი საინჟინრო უნარ-ჩვევების ქონა.
ფაკულტეტზე სტუდენტთა საკონსტრუქტორო ბიუროს შექმნა და სასწავლო
სახელოსნოების ჩამოყალიბება ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულების
კონკურენტუნარიან

სპეციალისტებად

მატერიალურ-ტექნიკური

პარკის

მომზადებას.

მოდერნიზაციისათვის

ბიუჯეტში
2013

წელს

გამოყოფილია 61 619 ლარი.
 ჩვენი აზრით შექმნილი სპეციალისტთა ჯგუფი დამატებით უზრუნველყოფს
როგორც ფაკულტეტის, ასევე უნივერსიტეტის საჭიროებისათვის სხვადასხვა
სახის დავალებების შესრულებას. რაც მთავარია უნივერსიტეტს შეუნარუნებთ
უნიკალურ სპეციალისტებს.

ფაკულტეტის ბიუჯეტის გაზრდის უზრუნველყოფა

მენეჯერის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია; ფაკულტეტზე
ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებით, სახსრების მოზიდვის
ეფექტური სისტემის შექმნით, ფაკულტეტის ბიუჯეტის გაზრდის
უზრუნველყოფა.
ამის

მისაღწევად

დეკანთან

ერთად

ვცდილობთ

მოვახდინოთ

ფაკულტეტზე არსებული ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური
რესურსების

გაერთიანებას - გვსურს დაიხვეწოს და ამაღლდეს

სასწავლო-სამეცნიერო ორგანიზაციისა და მართვის დონე.
შრომის ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ფაკულტეტზე შეიქმნა
დამატებითი სასწავლო პროგრამები, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყოს
ფაკულტეტის კურსდამთავრებულების მაქსიმალურად ადაპტირებას
პროფესიულ გარემოში.

ფაკულტეტის ბიუჯეტის გაზრდის უზრუნველყოფა
ფაკულტეტის

ხელმძღვანელობას

ფაკულტეტის

ფინანსური

მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად გათავალისწინებული აქვს რიგი
ღონისძიებების განხორციელება, კერძოდ აბიტურიენტთა კონტიგენტის
მოსაზიდად იმ სპეციალობებისათვის, სადაც ჯგუფები არ არიან
დაკომპლექტებული სრულად და შესაბამისადერთ სტუდენტზე მოსულ
მასწავლებელთა ხელფასი საკმაოდ დიდია.
ამისათვის
რექტორატის

ვითხოვთ

სასწავლო

თანადგომას,

რათა

დეპარტამენტის

და

ფაკულტეტის

მთლიანად

სპეციალობები

გამოცხადდეს დიფერენცირებულად, ანუ სპეციალობებს თან დაერთოს
მასში შემავალი მოდულები (სპეციალიზაციები.)
ფაკულტეტზე

დეპარტამენტების

ხელმძღვანელობის

უშუალო

მონაწილეობით აბიტურიენტებისათვის მზადდება სარეკლამო რგოლი
“საქართველოს

ტექნიკური

მანქანათმშენებლობის

უნივერსიტეტის

ფაკულტეტი“,

გათავლისწინებულია შესაბამისი თანხები.

სატრანსპორტო

რისთვისაც

და

ბიუჯეტში

ფაკულტეტის ბიუჯეტის გაზრდის უზრუნველყოფა
ჩვენი

მიზანია

ხელი

თვითდაფინანსებაზე

შეეწყოს

მომუშავე

ბიზნესზე

ორიენტირებულ,

აკრედიტირებულ

დიაგნოსტიკურ,

საექსპერტიზო ინოვაციური ცენტრების შექმნას.
დღეისათვის

არსებული

სასწავლო-სამეცნიერო-საკონსტრუქტორო

ტექნოლოგიური ცენტრების მუშაობის ეფექტიანობა ძალზედ დაბალია.
სტუ-ში

არსებული

ბიუროკრატიული

წესების

მნიშვნელოვანწილად

ფუნქციონირებენ

სტუ-ს

გამო
და

ცენტრები
მითუმეტეს

ფაკულტეტის გვერდის ავლით, ან სტუ-ში აფიქსირებენ შესრულებულ
სამუშაოს მხოლოდ ნაწილს.
ფაკულტეტის

ბიუჯეტის

ფორმირებაში

ისინი

არ

მონაწილეობენ.

დღემდე არავითარი იურიდიული ბერკეტი არ არსებობს ფაკულტეტის
ხელმძღვანელობის მხრიდან მათზე ზემოქმედების.

ფაკულტეტის ბიუჯეტის გაზრდის უზრუნველყოფა
შექმნილი მდგომარეობა მოითხოვს კოორდინირებულ შეთანხმებულ
საქმიანობას ფაკულტეტის მენეჯერის სამსახურსა და უნივერსიტეტის
იურიდიულ და კომერციალიზაციის დეპარტამენტებს შორის.

ფაკულტეტზე დამატებითი შემოსავლის მიღების მიზნით ფაკულტეტის
ხელმძღვანელობას დასახული გვაქვს ღონისძიებათა გეგმა რომლის
განხორციელება საშუალებას მოგვცემს ეფექტურად იქნას გამოყენებული
სტუ-ს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და სტუ-ს სასწავლო- სამეცნიერო
პოტენციალი.
¾ ერთი მაგალითი: ფაკულტეტზე წელიწადში შეიძლება დამზადდეს და
რეალიზებულ იქნას

10- 15 ცალი 25- 30 ათას ლარად ღირებული

სამშენებლო საწეველა (კედელზე მიმაგრებით ტვირთების აწევა), რომელიც
დაკომპლექტებული
დოკუმენტაციით.

იქნება

კონსტრუქტორულ-ექსპლუატაციური

¾ ანდა

მეორე

მაგალითი:

მეცნიერების

დეპარტამენტის,

აგრეთვე

ფაკულტეტზე მომუშავე სპეციალისტების მიერ ერთობლიბვად შექმნილი
იქნა ეკოლოგიურად სუფთა ბიოსაწავვის წარმოებისათვის ტექნოლოგიურ
ხაზში

შემავალი

საშრობი

ტექნოლოგიური

დანადგარი,

რეალიზაციისათვის

ღუმელი.

საჭიროა

დანადგარები-წნეხი,
აღნიშნული

კოორდინირებული

ვიბროსაცერი,

პროექტის

სრულად

მუშაობა

შესაბამის

უნივერსიტეტის სამსახურებთან, რაც ძალზე ძნელად ხორციელდება.
უნივერსიტეტის წინაშე დგას აგრეთვე კომუნალური გადასახდების
საკმაოდ დიდი ხარჯების გადახდის საკითხი (წყალი, ელ-ენერგია)
ფაკულტეტის სპეციალისტები მზად არიან აღნიშნული პრობლემის
მოსაგვარებლად. ერთი წერტილის ღირებულება დაახლოვებით ჯდება
160-200 ლარი.
მინდა შევეხო მენეჯერის საქმიანობის კიდევ ერთ მიმართულებას.
დღესათვის ფაკულტეტის თანამშრომელთა საშუალო ასაკმა გადააჭარბა
60 წელს. ფაკულტეტისათვის ძალზე აქტუალურია

ახალგაზრდა

კადრების მოზიდვა, მათი წახალისების და დაწინაურების ტენდენციების
დანერგვა.

ფაკულტეტის პრესტიჟის ამაღლებისათვის, უახლოეს პერიოდში უნდა
შევძლოთ წარჩინებული მაგისტრანტების, დოქტორანტების, ახალგაზრდა
სპეციალისტების მონაწილეობა გაცვლით პროგრამებში. ფაკულტეტზე
უცხოელ სტუდენტთა სწავლების ორგანიზაციის უზრუნველყოფა.
უნდა შეიქმნას და გაფართოვდეს უცხო ენების მცოდნე სპეციალისტთა
ბანკი.

ამისათვის

ფაკულტეტის

ხელმძღვანელობას

ბიუჯეტში

გათვალისწინებული აქვს შესაბამისი დაფინასებისათვის თანხები.
და ბოლოს მინდა

აღვნიშნო, რომ ფაკულტეტის ხელმძღვანელობას

დასახული გვაქვს რიგი ღონისძიება ფაკულტეტზე მომუშავე პერსონალის
ეკონომიკური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესებისათვის.
ჩემს გამოსვლაში

შევეხე მენეჯერის სამსახურის წინაშე მდგარი

ღონისძიებების ზოგიერთ ნაწილს. მიმაჩნია რომ აღნიშნულ სამსახურს
დეკანატთან

და

ხარისხის

მართვის

სამსახურთან

ერთობლივად

შეუძლიათ ფაკულტეტის წინაშე დასახული ყველა ძირითადი ამოცანის
წარმატებით გადაწყვეტა.

