ინტერიერისა და დიზაინის 602დეპარტამენტის
ერთწლიანისამოქმედოგეგმა
2017–2018სასწავლოწელი

შენიშვნა

პასუხისმგებელი
პირი

აგვისტო

ივლისი

ივნისი

მაისი

აპრილი

მარტი

თებერვალი

დეკემბერი

ნოემბერი

ინდიკატორი
დატვირთვების
ელექტრონულიც
ხრილი
ხარისხის
მონიტორინგი,
დეპარტამენტის
საიტი
ფაკულტეტის სამეცნიერო
საბჭოს სხდომის ოქმი

3.

სამაგისტრო თემატიკებზე:
"გარემოს დიზაინი" და
"ინტერიერის დიზაინი"
ჩარიცხული პირველკურსელი
მაგისტრანტებისთვისსამეცნიერო
ხელმძღვანელების გამოყოფა,
საკვალიფიკაციო თემების
განსაზღვრა და ფაკ. საბჭოზე
წარდგენა დასამტკიცებლად.

თ. ჩიგოგიძე

სტუდენტებთანკონსულტაციების
ჩატარების
ინდივიდუალური გეგმის შედგენა.

დეპარტამენტის
აკადემიეური
პერსონალი

2.

თ. ჩიგოგიძე

1.

კონკურსში გამარჯვებული
პროფესორ-მასწავლებლებისათვის
საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით
2017-2018სასწავლო წლის
წლიური დატვირთვების
განსაზღვრა და განაწილება.

ოქტომბერი

გასატარებელიღონისძიებები

სექტემბერი

#

იანვარი

2018

2017

ფაკულტეტის
სამეცნიერო საბჭოს
სხდომის ოქმი
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურისმონიტორინგი,
დეპარტამენტის საიტი
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის მონიტორინგი,
დეპარტამენტის საიტი
ხარისხისუზრუნ
ველყოფის
სამსახურის
დეპარტამენტის
მონიტორინგი, სხდომის ოქმი
დეპარტამენტის
საიტი

თ. ჩიგოგიძე,
ნ. ხაბეიშვილი

8.

საგანმანათლებლო პროგრამების
მოდიფიცირებასთან
დაკავშირებული ყველა
სამუშაოების დასრულება და სტუს შესაბამისი სამსახურებისათვის
გადაცემა.

თ. ჩიგოგიძე

7.

სტუდენტთა შუასემესტრული
შეფასების პროცესის
სრულფასოვნად ჩატარებასა და
აკადემიური პერსონალის
მზადყოფნასთან დაკავშირებით
მოსამზადებელი სამუშაოების
ჩატარება და კონტროლისა და
მონიტორინგის ღონისძიებათა
შემუშავება.

დეპარტამენტისაკადემიეური
პერსონალი

6.

დეპარტამენტის მიერ ადრე
მომზადებული სილაბუსების
ხელახალი გადამუშავება,
მოდიფიცირებული პროგრამის
მიზანშეწონილობიდან
გამომდინარე ახალი სილაბუსების
მომზადება.

თ. ჩიგოგიძე,
ნ. ხაბეიშვილი

5.

სტუ-ს 2018 წლისთებერვალში
დაგეგმილი ავტორიზაციის
მზადების პროცესში
დეპარტამენტის ჩართულობის
განსაზღვრა. სტუ-სა და
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და
დიზაინის ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურისაგან
ინსტრუქციებისა
და რეკომენდაციების მიღება და
დროული შესრულება

დეპარტამენტის
აკადემიეურიპერს
ონალი

4.

არქიტექტურული გარემოს
დიზაინის საკითხებით
დაინტერესებულიპირველკურსელ
ი დოქტორანტებისათვის
სამეცნიერო ხელმძღვანელების
გამოყოფა, სადისერტაციოკვლევითი თემატიკის განსაზღვრა
და დასამტკიცებლად წარდგენა.

სტუდენტთა შეფასების სტუდენტთაშეფა
ელექტრონულიუწყისე სების ელექტრონ
ბი
ული უწყისები
სტუდენტთა შეფასების
ელექტრონულიუწყისები
სტუდენტთა
შეფასების
ელექტრონუ
ლი უწყისები
სტუდენტთა
საერთაშორიშორისო
კონფერენციის
მასალები (კრებული)

14.

მესამე კურსის დოქტორანტების
სადოქტორო თემების წინასწარი
დაცვისათვის მზადების პროცესის
დასრულება და მოსმენის
ორგანიზება. უწყვეტი
მონიტორინგი დოქტორანტების
მიერ სადოქტორო თემებისა და
ავტორეფერატების გაფორმებასა
და სადისერტაციო საბჭოზე
დროულად გადაცემასთან
დაკავშირებით.

სადისერტაციოსაბჭოს
სხდომის ოქმი

13.

სტუდენტთასაერთაშორისო
კონფერენციაში სავარაუდო
მონაწილეთა სიებისა და
სამეცნიერო ხელმძღვანელების
დაზუსტება და გამოსატანი
თემატიკის განსაზღვრა.

დეპარტამენ ტის
აკადემიეურ ი
პერსონალი

2017-2018სასწავლოწლისI და II
სემესტრის სასწავლო პროცესების
შედეგების ანალიზი და შეფასება.

თ. ჩიგოგიძე

12.

დეპარტამენტის
სპეციალისტები

11.

მეორე და მესამე კურსის
დოქტორანტების კვლევითი
თემატიკით განსაზღვრული
სასემინარო და კოლოქვიუმი-1-ისა
და კოლოქვიუმი-3-ის
წარმოდგენისა და შესაბამისი
კომისიის მიერ მოსმენისა და
შეფასების პროცესების
ორგანიზება.

თ. ჩიგოგიძე

10.

ინტერიერისა და დიზაინის
მიმართულების მეორე კურსის
მაგისტრებთან კვლევითი
თემატიკით განსაზღვრული
კოლოქვიუმების წარმოდგენისა და
შესაბამისი კომისიის მიერ
მოსმენისა და შეფასების
პროცესების ორგანიზება.

დეპარტამენტის
აკადემიეური
პერსონალი

დასკვნითი გამოცდების ჩატარების
ორგანიზება, კონტროლი და
მონიტორინგი.

დეპარტამენტის
სპეციალისტები

9.

18.

დეპარტამენტის დოქტორანტების
ჩართვა სამეცნიერო პროცესში.
(ლექცია/სემინარები).

19.

სამეცნიერო კონფერენციებში/
ტრენინგებში აკადემიური
პერსონალის აქტიურად ჩართვის
ღონისძიებების გატარება.

თ. ჩიგოგიძე,
ნ. ხაბეიშვილი

დეპარტამენტის
სხდომის ოქმი

20.

დეპარტამენტისმიმართულების
ბაკალავრიატის სპეცკურსის,
სასწავლო პრაქტიკისა და
საკვალიფიკაციო ნაშრომის
გაფორმებასთან დაკავშირებული
მეთოდური მითითებების
შემუშავება და დეპარტამენტის
საითზე განთავსება

დეპარტამენტის
აკადემიური
პერსონალი

დეპარტამენტის
საიტი

დეპარტამენტის
საიტი
დეპარტამენტისს
აიტი

თ. ჩიგოგიძე,
ნ. ხაბეიშვილი

დეპარტამენ ტის
აკადემიეური
პერსონალი

სადისერტაციო
საბჭოს სხდომის
ოქმი

სახელმძღვანელოების, სტატიების,
მონოგრაფიების შექმნის გეგმის
გაწერა/შესრულება.

სტუდენტთა შეფასების
ელექტრონული
უწყისები;
სადისერტაციოსაბჭოს
სხდომის ოქმი.

17.

დეპარტამენტის
სპეციალისტები

16.

მეორე კურსის მაგისტრების
საკვალიფიკაციო ნაშრომების
მიღება და შესაბამის კომისიაზე
დაცვის ორგანიზება.
დეპარტამენტზე მომაგრებული
მესამე კურსის დოქტორანტების
მიერ სადისერტაციო ნაშრომების
წარდგენა და დაცვა.

დეპარტამენტის
სპეციალისტები

15.

სტუდენტთასაერთაშორისო
კონფერენციის
ორგანიზატორებისათვის
მონაწილეთა მიერ თეზისების
მიწოდება. ინტერიერისა და
დიზაინის, სექციაზე გამოსატანი
თემების მოსმენისა და შეფასების
ორგანიზება.

დეპარტამენტის
აკადემიური
პერსონალი

დეპარტამენტის
საიტი

სტუდენტთა ნამუშევრებისპროექტების გამოფენების
ორგანიზება

დეპარტამენტის
საიტი

22.

თ. ჩიგოგიძე
ნ. ხაბეიშვილი

21.

დიზაინისა და ინტერიერის
დარგში მომუშავე ცნობილ
პროფესიონალებთან შეხვედრების
მოწყობა

