შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი

შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯის 7 წლიანი სტრატეგიული
განვითარების
გეგმა (2021-2027)

რუსთავი
2021 წელი

მისია
განახორციელოს შრომის ბაზარზე ორიენტირებული ბიზნესისა და მომსახურების პროფილის
პროფესიული საგანმანათლებლო, ასევე პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების
პროგრამები, რითაც ხელს შეუწყობს ქვეყნისა და ქვემო ქართლის რეგიონში კონკურენტუნარიანი
სპეციალისტების მომზადებას, დასაქმებასა და
პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას.

ხედვა
შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი არის მაღალი ნდობისა და აღიარების
მქონე საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც საზოგადოებას სთავაზობს პროფესიული
განათლების მრავალფეროვან სერვისებს.
ღირებულებები
შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი ხელმძღვანელობს პროფესიული
სტუდენტების საუკეთესო ინტერესებთ და საქმიანობას წარმართავს შემდეგ ღირებულებებზე
დაყრდნობით:

შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი
გამჭვირვალეობა, ობიექტურობა, მიუკერძოებლობა
- კოლეჯის საქმიანობა, ხედვები და
ღირებულებები საჯაროდაა ხელმისაწვდომი, ცნობილია დაინტერესებული მხარისათვის და
გამორიცხავს საქმიანობაში მონაწილე პირების სუბიექტივიზმს.
კოლეჯის მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებები
შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან და ითვალისწინებს
დაინტერესებულ მხარეთა საუკეთესო ინტერესებს;
თანამშრომლობა
და განვითარება
კოლეჯი ღიაა დაინტერესებულ მხარეებთან
თანამშრომლობისათვის, სიახლეების განსახილველად, განსხვავებულ მოსაზრებების მოსასმენად
პრობლემების გადასაჭრელად.
სისტემატიურად შევაფასებთ ჩვენს საქმიანობას და შეფასების
შედეგებზე დაყრდნობით დავგეგმავთ განვითარების გზებს.
ძლიერი მხარეები
 გავიზიარეთ ძლიერი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამოცდილებები
ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფის,
პერსონალის მიზიდვისა და განვითარების,
საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლების
ორგანიზების,
ადგილობრივი და
საერთაშორისო კავშირების ჩამოყალიბების პროცესების შესახებ;
 კოლეჯის დამფუძნებელს გააჩნია ძლიერი და პირდაპირი კავშირები ბიზნესთან და
მომსახურების სფეროს დაწესებულებებთან;
 საქართველოში განხორციელებული უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები პროფესიული
განათლების განვითარების მიზნით;
 სწორად განსაზღვრული მისია;
 დივერსიფიცირებული დაფინანსების წყარო - დამფუძნებლის შენატანი კაპიტალში, რაც
უზრუნვეყოფს ინსტიტუციის ფინანსურ მდგრადობას;
 შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან თავსებადი საგანმანათლებლო პროგრამები;
 თანამშრომლობითი გარემო;
 სასწავლო რესურსები;
 სოციალური პასუხისმგებლობა;
 ხელმისაწვდომი სწავლის საფასური და სტუდენტების ფინანსური მხარდაჭერის პოლიტიკა;
 მოტივირებული, პროფესიონალი და გამოცდილი ადმინისტრაციული პერსონალი;
 თანამედროვე ინფრასტრუქტურა;
 სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი
 ძლიერი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
 ადაპტირებული და უსაფრთხო გარემო;
 საკუთარი შენობა და ეზო;
 სამედიცინო კაბინეტი;
 კაფე.

სუსტი მხარეები
 დაბალი ცნობადობა;
 პროფესიული მასწავლებლების გადამზადება შეფასების ინსტრუმენტების გამოყენების
მიზნით;

განვითარების შესაძლებლობები


რუსთავი არის ქვემო ქართლის ადმინისტრაციული ცენტრი;
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ქვემო ქართლის მზარდი დემოგრაფია ხელს უწყობს პროფესიულ სტუდენტების
მოზიდვის ფაქტორს;
რეგიონში პროფესიული განათლების მოთხოვნა საკმაოდ დიდია.
ევროპული
საგანმანათლებლო სივრცე საქართველოში ქმნის შესაძლებლობებს
პროფესიული კოლეჯებისთვის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
საგრანტო
პროექტებით;
დამსაქმებლებთან თანამშრომლობის გაძლიერება ერთობლივი პროექტების
განხორციელებისა და სტუდენტებისათვის პრაქტიკული უნარების გაძლიერების მიზნით;
გამოცდილი პროფესიული მასწავლებლების მოზიდვა;
სტუდენტთა ინტერესების გათვალისწინებით, მათი შესაძლებლობების მაქსიმალური
გამოვლენის მიზნით რეგიონალური პროექტების განხორციელება, სხვადასხვა
კონფერენციებში და ღონისძიებებში მონაწილეობა;
პერსონალის პოტენციალის განვითარება;
ელექტრონული სერვისების განვითარება;
კურსდამთავრებულებისგან და დამსაქმებლებისგან „რეინვესტიციის“ მიღებისათვის
ქმედითი მექანიზმების შემუშავება;
ვებ-გვერდისა და საკომუნიკაციო საშუალებების გაუმჯობესება;

საფრთხეები:
 არამდგრადი სოციალური გარემო;
 კლეჯებს შორის ზრდადი კონკურენცია.

შპს ქართული კოლეჯის სტრატეგიული განვითარების გეგმით დასახული მიზნის მისაღწევი გზები,
განსახორციელებელი ქმედებები, განხორციელების ვადები, განმახორციელებელი სტრუქტურები,
მონიტორინგის მექანიზმები, შესრულების ინდიკატორები, მოსალოდნელი შედეგები
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მიზნის მისაღწევი
გზები

ვადები

გასახორციელებელი
ქმედებები

განმახორციელებელი
სტრუქტურები

მონიტორინგი

შესრულების
ინდიკატორები;
მოსალოდნელი
შედეგები;

მზადება
ავტორიზაციისთვის,
თვითშეფასების
წარდგენა სსიპგანათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნულ ცენტრში.

2020 წლის
ოქტომბერი
- 2021
წლის
ნოემბერი

ავტორიზაციის
სტანდარტების
შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის
მოწყობა, კოლეჯის
ტერიტორიის
დაგეგმარება და
დოკუმენტების
დამტკიცება, კადრების
მოზიდვა, პროფესიული
პროგრამების შესაბამისი
სასწავლო და
მატერიალური
რესურსის შეძენა

დირექტორი,
შესაბამისი
სტრუქტურული
ერთეულები, ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

დამფუძნებელი

შესრულების
ინდიკატორები
თვითშეფასების
ანგარიში
თანდართული
დოკუმენტაციით.
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამები,
მოდულები.
მოსალოდნელი
შედეგები:
წარმატებული
ავტორიზაცია

სტრატეგიული მიზანი N1
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით
მიზნის მისაღწევი
ვადები
გასახორციელებელი
განმახორციელებელი
მონიტორინგი
შესრულების
გზები
ქმედებები
სტრუქტურები
ინდიკატორები;
მოსალოდნელი
შედეგები;
1.1. სასწავლო
მუდმივად
პროფესიული
დირექტორის
შესრულების
პროცესის
საგანმანათლებლო
მოადგილე;
დამსაქმებელთა ინდიკატორები
განვითარება
პროგრამის
ხარისხის
კომიტეტი;
სასწავლო პროცესის
განვითარების
უზრუნველყოფის
მონიტორინგის
კონტროლი; სასწავლო
სამსახური;
შედეგები;
პროცესის
სასწავლო პროცესის
სტუდენტების
განხორციელების
მართვის სამსახური
გამოკითხვები;
კონტროლი სასწავლო
მონიტორინგის
გეგმების შესაბამისად.
შედეგად გაცემული
რეკომენდაციები;
წლიური ანგარიშები
მოსალოდნელი
შედეგები:
ვითარდება
საგანმანათლებლო
პროგრამები და
ინერგება სწავლების
თანამედროვე
მეთოდები
1.2. ახალი
2022-2024
შრომის ბაზრის
დირექტორის
შესრულების
პროფესიული
საჭიროებების დადგენა;
მოადგილე;
ხარისხის
ინდიკატორები
პროგრამების
ახალი პროგრამების
დამსაქმებელთა
უზრუნველყოფ შრომის ბაზრის
შემუშავება და
განხორციელებაზე
კომიტეტი;
ის სამსახური
ტენდენციები,
განხორციელება
დაკვირვება და
სამუშაო ჯგუფი
დამსაქმებელთა
შრომის ბაზრისა
განვითარების
გამოკითხვები,
მოთხოვნების
უზრუნველყოფა
ანალიზი და
გათვალისწინებით
რეკომენდაციები;
კოლეჯის წლიური
ანგარიში
მოსალოდნელი
შედეგები:
შრომის ბაზარზე
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ორიენტირებული
პროფესიული
საგანმანათლო
პროგრამები.
1.3. დამსაქმებლის
ინტერესის
გათვალისწინებით
და ჩართულობით
პროფესიული
მომზადებისა და
პროფესიული
გადამზადების
პროგრამების
შემუშავება,
განხორციელება
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პროფესიული
მომზადებისა და
პროფესიული
გადამზადების
განხორციელების
ნებართვა
(ავტორიზაცია)

დირექტორის
მოადგილე;
დამსაქმებელთა
კომიტეტი;
სამუშაო ჯგუფი

ხარისხის
უზრუნველყოფ
ის სამსახური

1.4. სწავლების
ინოვაციური
მეთოდების
დანერგვის
ხელშეწყობა (
სასწავლო პროცესში
პროფესიული
სტუდენტის
აქტიური ჩართვა,
საგანმანათლებლო
რესურსებისა და
თანამედროვე
ტექნოლოგიების
ეფექტური
გამოყენება,
შეფასების
ობიექტური,
სამართლიანი და
გამჭვირვალე
პროცედურების
დანერგვა)
1.5. დასაქმებაზე
ორიენტირებული
პროექტების (მათ
შორის
საერთაშორისო)
განვითარება და
განხორციელება

მუდმივად

აქტიურ პროფესიულ
სტუდენტთა
წახალისების
მექანიზმების
შემუშავება; შეფასების
ობიექტური,
სამართლიანი და
გამჭვირვალე
პროცედურების
დანერგვა

დირექტორის
მოადგილე;
პროგრამის
ხელმძღვანელები,

ხარისხის
უზრუნველყოფ
ის სამსახური;
მონიტორინგის
ჯგუფი

დასაქმებაზე
ორიენტირებული
საერთაშორისო
პროექტები
ხორციელდება შრომის
ბაზრის მოთხოვნების
გათვალისწინებით.
თანამშრომლობის
განვითარება ბიზნესისა
და მომსახურების
სფეროს პროფესიული
ქსელთან, ახალი
კავშირების დამყარება

დირექტორი,
დამსაქმებელთა
კომიტეტი;
სტუდენტთა
მომსახურების,
უწყვეტი განათლებისა
და კარიერული
განვითარების ცენტრი;
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IT სამსახური

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამსახური

მონიტორინგის
ჯგუფი

შესრულების
ინდიკატორები
შემუშავებულია და
ხორციელდება
პროფესიული
მომზადებისა და
პროფესიული
გადამზადების
პროგრამები;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
ანგარიშები;
მოსალოდნელი
შედეგები:
მზარდი მოთხოვნები
მომზადებაგადამზადების
პროგრამებზე;
შესრულების
კრიტერიუმები:
აპლიკანტთა
რაოდენობრივი
მაჩვენებლები,
სტუდენტთა
კმაყოფილების
კვლევის შედეგები
მოსალოდნელი
შედეგები:
თანამედროვე
საწავლების
მეთოდები და
შექმნილია
უსაფრთხო
სასწავლო გარემო,
გაზრდილია
ინტერესი
კოლეჯისადმი.

შესრულების
კრიტერიუმები:
განხორციელებული
პროექტების
ამსახველი მასალა;
თანამშრომლობის
ამსახველი მასალები,
ხელშეკრულებები/მე
მორანდუმები
მოსალოდნელი
შედეგები:
ხორციელდება
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და ურთიერთობის
გაძლიერება
თანამშრომლობის
კუთხით.

დასაქმებაზე
ორიენტირებული
პროექტები და
იზრდება
კურსდამთავრებულე
ბის დასაქმების
პერსპექტივები;
პარტნიორებთან
განხორციელებული
ერთობლივი
პროექტები

სტრატეგიული მიზანი N 2
დაწესებულების სტრუქტურა, მომხმარებელზე ორიენტირებული სერვისები და რესურსები უზრუნველყოფს
კოლეჯის მუშაობის ეფექტურობას
მიზნის მისაღწევი
ვადები
გასახორციელებელი
განმახორციელებელი
მონიტორინგი
შესრულების
გზები
ქმედებები
სტრუქტურები
კრიტერიუმები;
მოსალოდნელი
შედეგები;
დოკუმენტები
2.1.
2022
შემუშავებულია
დირექტორი;
ხარისხის
შესრულების
უზრუნველყოფილი
სტრუქტურული
დირექტორის
უზრუნველყოფის
კრიტერიუმები:
ა კოლეჯის
ერთეულების
მოადგილე;
სამსახური;
სტრუქტურული
საჭიროებებზე
სამოქმედო გეგმები, რაც
ერთეულების
მორგებული
იძლევა კოლეჯის
სამოქმედო
სტრუქტურა და
განვითარების
გეგმები და
კოლეჯის
საფუძველს.
წლიური
განვითარების
ანგარიშები;
შესაძლებლობა
მოსალოდნელი
შედეგები:
ვითარდება
კოლეჯი და
იზრდება
ცნობადობა.
2.2. კოლეჯის
2022-2024
კოლეჯის მართვის
ფინანსური სამსახური; ხარისხის
შესრულების
მატერიალურპოლიტიკის
IT სამსახური;
უზრუნველყოფის
კრიტერიუმები:
ტექნიკური ბაზა, IT
ჩამოყალიბება და
ადამიანური
სამსახური
კოლეჯის
პოლიტიკა,
დანერგვა;
რესურსების მართვის
მართვის
კოლეჯის მართვის
IT პოლიტიკის
სამსახური
პოლიტიკა;
პოლიტიკა
განსაზღვრა და
IT პოლიტიკა;
ორიენტირებულია
დანერგვა;
წლიური
განვითარებასა და
პროფესიული
ანგარიში
ეფექტურ
პროგრამების
მოსალოდნელი
მუშაობაზე.
შესაბამისი
შედეგები:
ინფრასტრუქტურის
ეფექტურად
განვითარება.
მუშაობს და
ვითარდება
კოლეჯი
2.3. რესურსების
ეფექტური
გამოყენების
უზრუნველყოფა

მუდმივად

კოლეჯის ფინანსური და
ადამიანური
რესურსების
მიზნობრივად
გამოყენების პოლიტიკის
შემუშავება და დანერგვა

დირექტორი;
ფინანსური სამსახური;

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური;
მონიტორინგის
ჯგუფი

შესრულების
კრიტერიუმები:
კოლეჯის
ბიუჯეტი;
ადამიანური
რესურსების
მართვის
პოლიტიკა;
კოლჯის წლიური
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2.4. კოლეჯში
საქმიანობა
მიმდინარეობს
გამჭვირვალედ,
დაინტერესებული
მხარეები
ინფორმირებულები
არიან კოლეჯის
საქმიანობის შესახებ.
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კოლეჯის ვებ-გვერდის
განვითარება

IT სამსახური;
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამსახური;
სტუდენტთა
მომსახურების,
უწყვეტი განათლებისა
და კარიერული
განვითარების ცენტრი

2.5. დანერგილია
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სისტემა

მუდმივად

შეფასების ობიექტური,
სამართლიანი და
გამჭვირვალე
პროცედურების
დანერგვა;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
მექანიზმების დანერგვა;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
ქმედითი სისტემის
ჩამოყალიბება

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური;

2.6. კოლეჯში
გადაწყვეტილებები
მიიღება
დაინტერესებული
მხარეების
ჩართულობით
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გადაწყვეტილებების
მიღებაში
დაინტერესებული
მხარეების ჩართვის
მექანიზმის შემუშავება
და დანერგვა.
ერთობლივი პროექტები

დირექტორი,
დამსაქმებელთა
კომიტეტი;
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამსახური;

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური;

დირექტორი;

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური;

ანგარიშები;
მოსალოდნელი
შედეგები:
კოლეჯის
განვითარება
დინამიურად.
შესრულების
კრიტერიუმები:
დაინტერესებულ
ი მხარეები
ინფორმირებულნ
ი არიან კოლეჯის
საქმიანობის
შესახებ.
გამოკითხვები
მოსალოდნელი
შედეგები:
გაზრდილია
კოლეჯის
ცნობადობა,
კოლეჯს გააჩნია
მაღალი
ცნობადობა და
რეპუტაცია
საზოგადოებაში
შესრულების
კრიტერიუმები:
სტუდენტთა და
პერსონალის
კმაყოფილების
კვლევის
შედეგები;
ხარისხის
უზრუნველყოფი
ს სამსახურის
ანგარიშები;
მოსალოდნელი
შედეგები:
გაზრდილი
ინტერესი
კოლეჯისადმი.
კოლეჯს გააჩნია
მაღალი
ცნობადობა და
რეპუტაცია
საზოგადოებაში
შესრულების
კრიტერიუმები:
შემუშავებული
მექანიზმები;
დაინტერესებულ
ი მხარეების
კოლეჯის
გადაწყვეტილებე
ბში
ჩართულობის
ამსახველი
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2.7. საქმისწარმოების
პროცედურები
აუმჯობესებს
სერვისების
მიწოდებას.
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ელექტრონული
საქმისწარმოების
დანერგვა

საქმისწარმოების
სამსახური

მონიტორინგის
ჯგუფი;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

მასალა;
ხელშეკრულებებ
ი/მემორანდუმებ
ი;
ოქმები.
განხორციელებუ
ლი ერთობლივი
პროექტები
მოსალოდნელი
შედეგები:
საზოგადოების
გაზრდილი
ნდობა
კოლეჯისადი;
ხორციელდება
დასაქმებაზე
ორიენტირებული
პროექტები და
იზრდება
კურსდამთავრებ
ულების
დასაქმების
პერსპექტივები;
პარტნიორებთან
განხორციელებუ
ლი ერთობლივი
პროექტები
კოლეჯს გააჩნია
მაღალი
ცნობადობა და
რეპუტაცია
საზოგადოებაში
შესრულების
კრიტერიუმები:
ინერგება
საქმისწარმოების
ელექტრონული
სისტემა
მოსალოდნელი
შედეგები:
სტუდენტთა და
პერსონალის
კმაყოფილება
სერვისის
გამარტივებული
პროცედურებისა
დმი

2.8. პროფესიული
სტუდენტები იღებენ
მათ საჭიროებებზე
მორგებულ
კოლეჯის მიერ
მხარდაჭერილ
სერვისებს.

მუდმივად

კურუკულუმის გარეთ
მხარდაჭერა ახალი
ინფრომაციითა და
ახალი კავშირებით მათ
პროფესიულ
განვითარებასთან
დაკავშირებით;
მოწყვლადი ჯგუფის
ფინანსური შეღავათები

დირექტორის
მოადგილე;
სასწავლო პროცესის
მართვის სამსახური;
სტუდენტთა
მომსახურების,
უწყვეტი განათლებისა
და კარიერული
განვითარების ცენტრი

მონიტორინგის
ჯგუფი;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

შესრულების
კრიტერიუმები:
სტუდენტთა
გამოკითხვები;
საინფორმაციო
შეხვედრების
ამსახველი
მასალები.
საგადასახადო
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დავალებები
მოსალოდნელი
შედეგები:
სტუდენტთა
კმაყოფილება
მხარდამჭერი
სერვისებისადმი
2.9. პროფესიული

მუდმივად

საბიბლიოთეკო ფონდის
შევსება და
მრავალფეროვნება

სასწავლო პროცესის
მართვის სამსახური;
ბიბლიოთეკა

მონიტორინგის
ჯგუფი;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

მუდმივად

სხვადასხვა ტიპის
ღონისძიებების
ორგანიზება

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამსახური;
ბიბლიოთეკა;
სტუდენტთა
მომსახურების,
უწყვეტი განათლებისა
და კარიერული
განვითარების ცენტრი

მონიტორინგის
ჯგუფი;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

სტუდენტების
მაქსიმალური
მხარდაჭერა და
საბიბლიოთეკო
ფონდის
განვითარება

2.10. პროფესიული
სტუდენტებისათვის
პროფორიენტაციის,
კულტურული და
შემეცნებითი
ხასიათის,
პროფესიული
განათლების
პოპულარიზაციის
ღონისძიებათა
ორგანიზება

შესრულების
კრიტერიუმები:
კოლეჯის
წლიური
ანგარიში,
სტუდენტური
გამოკითხვები,
საინფორმაციო
შეხვედრების
ამსახველი
მასალები.
ფინანსური
დოკუმენტები
მოსალოდნელი
შედეგები:
სტუდენტთა
კმაყოფილება და
გაზრდილი
ნდობა
კოლეჯისადმი;
გაზრდილია
საბიბლიოთეკო
ფონდი
შესრულების
კრიტერიუმები:
ღონისძიებების
ამსახველი
მასალები
მოსალოდნელი
შედეგები:
იზრდება
საზოგადოებისა
და სტუდენტების
ნდობა
კოლეჯისადმი.

სტრატეგიული მიზანი N3
პროფესიული მასწავლებლების, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის კარიერული განვითარება
მიზნის მისაღწევი
ვადები
გასახორციელებელი
განმახორციელებელი
მონიტორინგი
შესრულების
გზები
ქმედებები
სტრუქტურები
კრიტერიუმები;
მოსალოდნელი
შედეგები;
დოკუმენტები
3.1.პროფესიული
მუდმივად
პროფესიული და
დირექტორის
ხარისხის
შესრულების
მასწავლებლების
კარიერული
მოადგილე;
უზრუნველყოფის
კრიტერიუმები:
პროფესიული და
განვითარების
ადამიანური
სამსახური;
წახალისებისა და
კარიერული
მხარდაჭერა მათი
რესურსების მართვის
ტრენინგების
განვითარების
წახალისების გზით,
სამსახური;
ამსახველი
მხარდაჭერა
მონაწილეობა
ფინანსური სამსახური
მასალა.

შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი
ადგილობრივ და
საერთაშორისო
კონფერენციებში,
პროექტებში

3.2.
ადმინისტრაციული
პერსონალის
პროფესიული
ტრენინგების
მხარდაჭერა

მუდმივად

ადმინისტრაციული
პერსონალი ხელშეწყობა
მათთვის პროფესიული
ტრენინგების
უზრუნველყოფის გზით

დირექტორის
მოადგილე;
ადამიანური
რესურსების მართვის
სამსახური;
ფინანსური სამსახური

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

3.3. დამხმარე
პერსონალის
პროფესიული
ტრენინგების
მხარდაჭერა

მუდმივად

ადმინისტრაციული
პერსონალი ხელშეწყობა
მათთვის პროფესიული
ტრენინგების
უზრუნველყოფის გზით

დირექტორის
მოადგილე;
ადამიანური
რესურსების მართვის
სამსახური;
ფინანსური სამსახური

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

3.4. პროფესიული
უნარების
განვითარებაზე
ორიენტირებული
სასწავლო,
საბიბლიოთეკო და
მატერიალური
რესურესების
განვითარებადი
ღონისძიებების
მხარდაჭერა.

მუდმივად

პროფესიული
უნარებისათვის
აუცილებელი
სასწავლო და
მატერიალური
რესურსების განახლება

დირექტორის
მოადგილე;
სასწავლო პროცესების
მართვის სამსახური
პროგრამის
ხელმძღვანელები
ბიბლიოთეკარი;
ფინანსური სამსახური

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

მოსალოდნელი
შედეგები:
მიმდინარეობს
ინტეგრაცია
საქართველოს
პროფესიულ
საგანმანათლებლ
ო სისტემაში.
კოლეჯი
აღიარებული
საგანმანათლებლ
ო დაწესებულებაა
რეგიონისა და
ქვეყნის
მასშტაბით.
შესრულების
კრიტერიუმები:
ტრენინგის
მასალები და
ტრენინგის
მარდაჭერის
მექანიზმები.
მოსალოდნელი
შედეგები:
ადმინისტრაციუ
ლი პერსონალის
მაღალი
სტანდარტები
შესრულების
კრიტერიუმები:
ტრენინგის
მასალები და
ტრენინგის
მარდაჭერის
მექანიზმები.
მოსალოდნელი
შედეგები:
დამხმარე
პერსონალი
მორგებულია
კოლეჯის
საჭიროებებზე
შესრულების
კრიტერიუმები:
განხორციელებუ
ლი შესყიდვები,
გაუმჯობესებულ
ი სასწავლო
პროცესი
მოსალოდნელი
შედეგები:
განვითარებული
ინფრასტრუქტურ
ა და
თანამედროვე
ტექნოლოგიებით
მხარდაჭერილი
სასწავლო

შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი
პროცესი და
სტრუქტურული
ერთეულები

