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I პრიორიტეტული მიმართულება ინსტიტუციური განვითარება 

მიზანი # 1 - მართვის ხარისხის სისტემის გაუმჯობესება 

ამოცანა აქტივობა პასუხისმგებელი 

სტრუქტურა 

შესრულებ 

ის ვადა 

ფინანსური 

რესურსი 

შედეგი/ინდიკ 

ატორი 

მონიტორინგის სისტემის შიდა 

მექანიზმების დახვეწა და შესაბამისი 

ინდიკატორების სრულყოფა 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციის 

მიერ ლექცია-სემინარის 

მიმდინარეობისა და ხარისხის 

შემოწმება  

დეკანი, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

2021- 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 
ანგარიშები 

მონიტორინგის შედეგების 

ანალიზი 

დეკანი, ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

2021 - 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

მიზანი #3 - სტუდენტური კონტინგენტის დაგეგმვა 

სწავლების ყველა 

საფეხურზე ყოველწლიური 

მისაღები კონტინგენტის 

ოპტიმალური  რაოდენობის 

განსაზღვრა 

კონსულტაციები ფაკულტეტის 

სათათბიროს 

წევრებთან,სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან   

დეკანი, 

მენეჯერი 

2021-2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

განხორციელებ 

ული 

აქტივობები 

სტუდენტთა კონტინგენტის და 

ადამიანური რესურსების 

თანაფარდობის სრულყოფა 

აკადემიური და დამხმარე 

პერსონალის კონკურსი 

დეკანი, 

მენეჯერი 

2021-2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

კონკურსის 

შედეგები 

მიზანი #4 - ინსტიტუციური ეფექტურობის გაზრდა ინფრასტრუქტურის და სასწავლო-სამეცნიერო მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის განვითარებით 



 

უძრავი და მოძრავი ქონების განახლება 

და მათი მიზნობრივი გამოყენების  

უზრუნველყოფა 

ფაკულტეტის ბალანსზე 

არსებული უძრავი და 

მოძრავი ქონების აღწერა, 

მათი საჭიროების 

შეფასება  

დეკანი, 

მენეჯერი, 

დეპარტამენტის 

უფროსები, 

ლაბორატორიები 

ს და 

მუზეუმების 
განგეები 

2021-2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 
 
აღწერის 

მონაცემები 

სასწავლო კორპუსში სასწავლო 

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 

სასწავლო -სამეცნიერო და 

კვლევითი კომპიუტერული 

ცენტრის შექმნა 

დეკანი, 

მენეჯერი, 

 

2021 სტუ-ს 

შემოსავლები 

დან, 

დამსაქმებლი

ს 

თანამონაწი

ლეობით 

 

ახალი 

კომპიუტერუ

ლი ცენტრი 

 მესამე სასწავლო კორპუსის შიდა 

და გარე პერიმეტრზე 

ვიდეოთვალების მონტაჟი 

დეკანი, 

მენეჯერი, 

 

2021-2022 სტუ-ს 

შემოსავლები 

დან 

დამონტაჟებ

ული 

ვიდეოკამერე

ბი 
კომპიუტერული ბაზის 

განახლება 

დეკანი, 

მენეჯერი 
2021-2023 სტუ-ს 

შემოსავლები 

დან 

განახლებული 

კომპიუტერუ 

ლი ბაზა 

მესამე სასწავლო კორპუსის  

ორი სასწავლო აუდიტორიის 

რემონტი 

დეკანი, მენეჯერი 2021 სტუ-ს 

შემოსავლები 
დან 

გარემონტებუ 

ლი 

აუდიტორიებ

ი 
     

II პრიორიტეტული მიმართულება: ხარისხზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 
განვითარება 



 

მიზანი #5 - სწავლისა და სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა 

ბაკალავრიატის,მაგისტრატურის,დოქ

ტორანტურის  საგანმანათლებლო 

პროგრამების რეაკრედიტაცია 

  

საგანმანათლებლო პროგრამების 

სტანდარტებთან შესაბამისობაში 

მოყვანა და წარდგენა 

დეკანი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფი 

ს სამსახური, 

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელებ 
ი 

2021 სტუ-ის და 

ფაკულტეტის 

ბიუჯეტი 

აკრედიტებულ 

ი 

საგანმანათლებ 

ლო პროგრამებ 

შრომის ბაზრის მოთხოვნის 

შესწავლა-ანალიზის 

საფუძველზე ახალი სამაგისტრო 

პროგრამის შემუშავება და 

წარდგენა ავტორიზაციაზე 

(რუსულენოვანი)   

დეკანი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფი 

ს 

სამსახური,საინი

ციატივო  

ჯგუფი 

2021 სტუ-ს და 

ფაკულტეტის 

ბიუჯეტი 

ახალი 

ავტორიზებუ

ლი 

საგანმანათლებ 

ლო 

პროგრამა 

ხარისხის ამაღლების მიზნით 

აკადემიური პერსონალის 

პროფესიული უზრუნველყოფა 

აკადემიური  პერსონალის 

კვალიფიკაციის   ამაღლების 

მიზნით სპეციალური 

ტრეინინგების უზრუნველყოფა 

(სწავლების ახალი მეთოდები და 

მათი პრაქტიკული გამოყენება; 

შეფასების მეთოდები და 
კრიტერიუმები). 

დეკანი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფი 

ს სამსახური, 

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელები 

2021 - 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

ტრენინგების 

ჩატარების 

პროგრამები; 

შესაბამისი 

სტატისტიკა 

აკადემიური  პერსონალის 

სასწავლო და სამეცნიერო- 

კვლევითი შეფასების 

განახლებული ფორმების 

შემუშავება. გამოკითხვის 

განხორციელება; გამოკითხვის 

შედეგების   ანალიზი, 
რეკომენდაციების მომზადება. 

დეკანი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფი 

ს სამსახური, 

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელები 

2021 - 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

მიზანი # 6 - შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრების მომზადების უზრუნველყოფა 



 

შრომის ბაზრის 

მოთხოვნაზე დაფუძნებული 

პროფესიულ- 

საგანმანათებლო 

პროგრამების 

განხორციელება 

ბაკალავრიატის, 

მაგისტრატურის, 

დოქტორანტურის და 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამები 

დეკანი, ხარისხის 

უზრუნველყოფი ს 

სამსახური, 

მენეჯერი, 

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელებ 
ი 

2021 - 2023 დაფინანსება 

საჭიროების 

მიხედვით 

განხორციელებ 

ული 

პროფესიული 

საგანმანათებლ 

ო პროგრამები 

რეგულარული ურთიერთობა 

დამსაქმებლებთან, შრომის 

ბაზრის მოთხოვნებზე 

ორიენტირებული სასწავლო 

პროგრამების შემუშავების 

მიზნით 

დეკანი, ხარისხის 

უზრუნველყოფისს

ამსახური, 

მენეჯერი, 

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელებ 
ი 

2021- 2023 დაფინანსება 

საჭიროების 

მიხედვით 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ,,საიუველირო საქმე“ 

შემუშავება და ავტორიზაცია 

შესაბამისი დოკუმენტაციის 

სტანდარტებთან შესაბამისობაში 

მოყვანა.  

დეკანი, ხარისხის 

უზრუნველყოფი ს 

სამსახური, 

საინიციატივო 

ჯგუფი 

2021 დაფინანსება 

საჭიროების 

მიხედვით 

  

ავტორიზებული 

პროფესიული 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამა 

მიზანი #7 - მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის განვითარება 

შრომისა და განათლების ბაზრის 

პერმანენტული კვლევა და 

მიღებულ შედეგებზე 

დაყრდნობით ბაზარზე 

მოთხოვნადი კადრების 

მიზნობრივი სწავლება უწყვეტი 

განათლების 

აპრობირებული მეთოდების 
გამოყენებით 

ბაზრის კვლევის გეგმის შედგენა, 

კვლევის ეტაპების განსაზღვრა, 

სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვის 

გაანგარიშება და კვლევის 

შედეგებით დაინტერესებული 

პარტნიორების მოძიება საველე 

დეკანი, 

მენეჯერი 

2021 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

სოციოლოგიურ 

ი; 

კვლევების 

შედეგები 

ინტერვიუები 

მსმენელებთან 



 

 გამოკვლევის ჩატარება და 

ანალიზი 

    

მიზანი #8 - სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა 

ფაკულტეტის სამეცნიერო 

პოტენციალის ამაღლების მიზნით 

ადგილობრივ და მსოფლიოს წამყვან 

სამეცნიერო-კვლევით 

ინსტიტუტებთან კოლაბორაციის 

განვითარება 

სტუდენტებთან შეხვედრები 

სამეცნიერო-კვლევით 

მუშაობაში ჩართულობის 

შესაძლებლობებზე 

ხელმისაწვდომობის, 

ინფორმაციის საჯაროობის 
მიზნით 

დეკანი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფი 

ს სამსახური 

2021 - 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

პრიორიტეტუ 

ლ 

მიმართულებებ 

თან 

იდენტიფიცირე 

ბუ ლი 

შექმნილი 

საგანმანათებლ 

ო პროგრამები 
ფაკულტეტის შემადგენლობაში 

შემავალი სასწავლო, 

სამეცნიერო-კვლევითი და 

დამხმარე სტრუქტურული 

ერთეულების 

(დეპარტამენტების, 

ლაბორატორიების, 

ბიბლიოთეკის) 

ხელმღვანელებთან მჭიდრო 
კომუნიკაცია. 

დეკანი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

2021 – 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

III პრიორიტეტული მიმართულება: სტუდენტური ცხოვრების მხარდამჭერი გარემოს შექმნა 

მიზანი #9 - სტუდენტური სერვისების განვითარება 

სტუდენტთა ინდივიდუალური 

უნარების შესწავლა 

სტუდენტებთან შეხვედრების 

ჩატარება მათი უნარებისა და 

შესაძლებლობების შესწავლის 
მიზნით 

დეკანი, 

სტუდენტური 

თვითმართველობ 
ა, მენეჯერი 

2021 – 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

შესაბამისი 

სტატისტიკა 

სტუდენტური აქტივობების, 

სტუდენტური ორგანიზაციების მიერ 

შემუშავებული პროექტებისა და 

იდეების კოორდინაცია და შესაბამის 

სტრუქტურებთან მათი ინტერესების 
დაცვა 

სტუდენტებისათვის 

კულტურული, სპორტული და 

ინტელექტუალური 

ღონისძიებების მომზადება - 

ჩატარების ორგანიზება 

დეკანი, 

სტუდენტური 

თვითმართველობ 

ა, მენეჯერი 

2021 – 2023 ფაკულტეტის 

ბიუჯეტი  

ჩატარებული 

ღონისძიებები 



 

მაღალი აკადემიური მოსწრების 

სტუდენტთა წახალისება 

სტიპენდიების დანიშვნაში 

დამსაქმებლების ჩართულობა 

დეკანი, 

სტუდენტური 

თვითმართველობ 
ა, მენეჯერი 

2021 – 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

სტიპენდიანტთ 

ა რაოდენობის 

მაჩვენებელი 

IV პრიორიტეტული მიმართულება: საგარეო ურთიერთობების განვითარება და ინტერნაციონალიზმის ხელშეწყობა 

მიზანი # 10 - ინტერნაციონალიზაციის ხარისხისა და საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდა 

საერთაშორისო და ადგილობრივ 

პროექტებში მეტი ჩართულობის 

უზრუნველყოფა კოლაბორაციული 

კვლევითი პრაქტიკის დანერგვა. 

პროგრამების და კურსების 

შინაარსის და სწავლების 

მეთოდოლოგიის რეგულარული 

ანალიზი უცხოეთის წამყვანი 

უმაღლესი სასწავლებლების 

ანალოგიურ პროგრამებთან 

შესაბამისობის შეფასების 

მიზნით; 

დეკანი, 

ხარისხის 

უზრუნვეყოფის 

სამსახური, 

მენეჯერი, 

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელებ 

ი 

2021 – 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 
 
განხორციელებ 

ულ ი 

აქტივობები 

სტუდენტებისა და აკადემიური 

პერსონალის მობილობის 

ხელშეწყობის მიზნით 

ღონისძიებების გატარება: ენის 
სპეცკურსები და ა.შ. 

დეკანი, 

ხარისხის 

უზრუნვეყოფის 

სამსახური, 
მენეჯერი 

2021 – 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

ყოველწლიური სამთო - 

გეოლოგიური დარგობრივი 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციების ორგანიზება. 

დეკანი, 

ხარისხის 

უზრუნვეყოფის 

სამსახური, 

მენეჯერი, 

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელებ 
ი 

2021, 
2022,2023 წწ. 

ფაკულტეტის 

ბიუჯეტი 

საჭიროების 

მიხედვით 

მიზანი # 11 - საზოგადოებასთან კავშირის განვითარება 

უნივერსიტეტის ოფიციალური 

საკომუნიკაციო  არხების 

ინფორმაციული უზრუნველყოფა/ 

ფაკულტეტისა და ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის საჭირო 

დეკანი, 

ხარისხისუზრუნ 

ველყოფის 
სამსახური, 

2021 - 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

 



 

მართვა (ვებგვერდი, მედია, სოც. მედია 

და ელ. სერვერები) 

დოკუმენტაციის განთავსება 

ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. 

მენეჯერი   მიმდინარე 

ღონისძიებების 

ეფექტური 

ამსახველი 

ვებგვერდი; 

სწავლის და სამეცნიერო- 

კვლევითი  საქმიანობის, 

ტრენინგების,  სემინარების, 

შეხვედრების და სხვა 

ღონისძიებებისა    და 

შესაძლებლობების თაობაზე 

ინფორმაციის გამოქვეყნება. 

დეკანი, 

ხარისხისუზრუნ 

ველყოფის 

სამსახური, 

მენეჯერი 

2021 - 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

თითოეული საგნის სილაბუსთან 

ელექტრონული ფორმით 

წვდომის უზრუნველყოფა, შიდა 

ინტრანეტის ქსელში განთავსება. 

დეკანი, 

ხარისხისუზრუნ 

ველყოფის 

სამსახური, 

მენეჯერი 

2021 - 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

შეფასების  აპელაციის 

შესაძლებლობების,    დროის 

პროცედურის,   ადგილის 

თაობაზე ინფორმაციის 
შეტყობინება. 

დეკანი, 

ხარისხისუზრუნ 

ველყოფის 

სამსახური, 
მენეჯერი 

2021 - 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

აკადემიური პერსონალის, 

ადმინისტრაციული 

პერსონალისშესახებ 

ინფორმაციის განთავსება; 

დეკანი, 

ხარისხისუზრუნ 

ველყოფის 

სამსახური, 

მენეჯერი 

2021 - 2023 არ საჭიროებს 

დაფინანსებას 

 


