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სტრატეგიული მიზანი 1. სასწავლო პროცესების დაგეგმვა და განხორციელება 

ამოცანა 1.1.  საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება 

1.1.1 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
გადაყვანა ახალ სტანდარტზე 

*   
საგანმანათლებლო 

პროგრამები 
დეპარტამენტები ინფორმაციის მიწოდების 

ხარვეზები 

1.1.2 
საგანმანათლებლო პროგრამების  

განხორციელებასა და განვითარებაზე 
მუშაობა 

* * * 
საგანმანათლებლო 

პროგრამები 
დეპარტამენტები ინფორმაციის მიწოდების 

ხარვეზები 

1.1.3 

კულტურული ტურიზმის 
საგანმანათლებლო პროგრამის ანგარიშის 
მომზადება და წარდგენა განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნულ 

ცენტრში 

*   ანგარიში 
საგანმანთლებლო 

პროგრამის 
ხელმძღვანელები 

ანგარიშის დაგვიანებით 
წარდგენით გამოწვეული 

შდეგები 

1.2.4 

კულტურის მენეჯმენტის 
საგანმანათლებლო პროგრამის 

მომზადება და წარდგენა განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნულ 

ცენტრში 

*   
საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

საგანმანთლებლო 
პროგრამის 

ხელმძღვანელები 

  პროგრამის  
დაგვიანებით წარდგენა 

1.2.5 

ხელოვნების მენეჯმენტის 
საგანმანათლებლო პროგრამის 

მომზადება და წარდგენა განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნულ 

ცენტრში 

 * * 
საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

საგანმანთლებლო 
პროგრამის 

ხელმძღვანელები 

  პროგრამის  
დაგვიანებით წარდგენა 

1.2.6 
უწყვეტი განათლების 

პროგრამების/სასწავლო კურსების 
მომზადება/განვითარება   

* * * 

უწყვეტი 
განათლების 
პროგრამების/ 

სასწავლო კურსები 

დეპარტამენტები ინფორმაციის მიწოდების 
ხარვეზები 

1.2.7 
პროგრამის გარე შეფასების მექანიზმების 

გამოყენება 
* * * 

მემორანდუმი/ 
ხელშკრულება  

ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახური, დეპარტამენტები 

არასაკმარისი დაფინანსება 

1.2.8 
სასწავლო ექსპედიციებისა და ტურების 

დაგეგმვა/გახორციელება 
* * * 

ექსპედიციები და 
ტურები 

დეპარტამენტები/ 
საგანმანთლებლო 

პროგრამების 
ხელმძღვანელები 

არასაკმარისი დაფინანსება 

1.2.9 ღონისძიებების განხორციეება საბაკალავრო * * * ნაშრომები დეპარტამენტები/ არასაკმარისი ორგანიზება 



და სამაგისტრო ნაშრომებში კვლევითი 
კომპონენტის გათვალისწინების მიზნით. 

ნაშრომების დაცვის მონიტორინგი, 
ანალიზი და შეფასება 

საგანმანთლებლო 
პროგრამების 

ხელმძღვანელები.  
ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური 
ამოცანა 1.2. პერსონალის პროფესიული განვითარების,  დამწყები სპეციალისტებისა და თანამშრომელთა კარიერული  წინსვლისათვის გასატარებელი  
                       ღონისძიებები 

1.2.1 
სემინარები ფაკულტეტის 

თანამშრომლებისათვის სასწავლო 
დოკუმენტაციის მომზადების თემაზე 

* * * სემინარები  ფაკულტეტი ინფორმაციის მიწოდების 
ხარვეზები 

1.2.2 

სემინარები აკადემიური და მოწვეული 
პერსონალისათვის  პროგრამისა და 

სასწავლო კურსების სწავლის შედეგების 
რუკის,  შეფასების გეგმისა და ანალიზის 

თემაზე 

* * * სემინარები ფაკულტეტი. 
დეპარტამენტები 

ინფორმაციის მიწოდების 
ხარვეზები 

1.2.3 
პერსონალის ინგლისურ ენაში 
მომზადების ორგანიზაციული 

ღონისძიებები 
* * * 

ინგლისური ენის 
კურსები 

ფაკულტეტი ინფორმაციის მიწოდების 
ხარვეზები 

1.2.4 
ტელე-რადიო ჟურნალისტიკის 
საბაკალავრო პროგრამისათვის 
სპეციალისტის მომზადება 

* * * 
პარტნიორი 

უნივერსიტეტის 
პროგრამა 

დეპარტამენტი 
არასაკმარისი დაფინანსება  

და დროის უქონლობა 
მივლინებისათვის 

1.2.5 
კულტურის მენეჯმენტის საბაკალავრო 

პროგრამისათვის სპეციალისტის 
მომზადება 

* * * 
პარტნიორი 

უნივერსიტეტის 
პროგრამა 

დეპარტამენტი 
არასაკმარისი დაფინანსება  

და დროის უქონლობა 
მივლინებისათვის 

1.2.6 
კულტურული ტურიზმის საბაკალავრო 

პროგრამისათვის სპეციალისტის 
მომზადება 

* * * 
პარტნიორი 

უნივერსიტეტის 
პროგრამა 

დეპარტამენტი 
არასაკმარისი დაფინანსება  

და დროის უქონლობა 
მივლინებისათვის 

1.2.7 
სწავლისა და სწავლების მონიტორინგი, 

ანალიზი, შეფასება და გამოყენება 
* * * 

მონიტორინგის 
შედეგები 

ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახური 

ინფორმაციის მიწოდების 
ხარვეზები 

1.2.8 
პერსონალის მუშაობის შეფასების 

მექანიზმების გამოყენება 
* * * 

შეფასების 
მექანიზმები 

ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახური 

ინფორმაციის მიწოდების 
ხარვეზები 

1.2.9 
ეთიკისა და ქცევის წესების დაცვის,  

პლაგიატის შემთხვევებზე რეაგირების 
მექანიზმების გამოყენება 

* * * 
რეაგირების 
მექანიზმები 

ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახური 

ინფორმაციის მიწოდების 
ხარვეზები 

1.2.10 
ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო 
და სამაგისტრო პროგრამებისათვის 

სპეციალისტის მომზადება  
* * * 

პარტნიორი 
უნივერსიტეტის 

პროგრამა 
დეპარტამენტი 

არასაკმარისი დაფინანსება  
და დროის უქონლობა 
მივლინებისათვის 

ამოცანა 1.3.   სწავლების ინტენაციონალიზაციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები 

1.3.1 
ინგლისურენოვანი სასწავლო კურსების 

შექმნა 
* * * 

ინგლისურენოვანი 
სასწავლო კურსები 

საგანმანთლებლო 
პროგრამის 

ხელმძღვანელები 

არასაკმარისი დრო ან 
ინგლისური ენის არ 

ცოდნა 

1.3.2 
 

უცხოელ პარტნიორებთან გაცვლით 
პროგრამებში ჩართვის მიზნით 

ერთობლივი პროგრამების/კურსების 
  * 

პროგრამა/ 
სასწავლო კურსები 

საგანმანთლებლო 
პროგრამის 

ხელმძღვანელები 

არასაკმარისი დრო ან 
ინგლისური ენის არ 

ცოდნა 



შექმნა 

1.3.3 
თანამშრომლობა პარტნიორ 

უნივერსიტეტებთან 
* * * 

ინფორმაცია 
თანამშრომლობის 

შესახებ  

ფაკულტეტი. 
დეპარტამენტები 

არასაკმარისი დაფინანსება   

1.3.4 
უცხოელი სპეციალისტების მოწვევა და 
პერსონალის მივლინება გამოცდილების 

ურთიერთგაზიარებისათვის 
* * * 

მივლინების 
ანგარიში 

ფაკულტეტი. 
დეპარტამენტები 

არასაკმარისი დაფინანსება   

სტრატეგიული მიზანი 2. კვლევითი მუშაობა და სასწავლო ლიტერატურის მომზადება 

ამოცანა 3.1. სტუდენტების მონაწილეობა კონფერენციებში 

3.1.1 
ფაკულტეტის სტუდენტების 

მონაწილეობა  საუნივერსიტეტო 
კონფერენციებში 

* * * 
კონფერენციების 

მასალები 
დეპარტამენტები. სტუდენტთა 

ხელმძღვანელები 
ინფორმაციის მიწოდების 

ხარვეზები 

3.1.2 
სტუდენტების მონაწილეობა პარტნიორი 

უნივერსიტეტების სტუდენტთა 
კონფერენციებში 

* * * 
კონფერენციების 

მასალები 
დეპარტამენტები. სტუდენტთა 

ხელმძღვანელები 

ინფორმაციის მიწოდების 
ხარვეზები. არასაკმარისი 

ფინანსური რესურსები და 
ენობრივი ბარიერი 

ამოცანა 3.2. პროფესორ-მასწავლებლების მონაწილეობა კვლევით პროექტებში. სასწავლო ლიტერატურის მომზადება 

3.2.1 
ფაკულტეტის პროფესორ-

მასწავლებლების  კვლევითი მუშაობა 
* * * 

 
სტატია/ნაშრომი/ 

პროექტი 

 
დეპარტამენტები 

ინფორმაციის მიწოდების 
ხარვეზები. არასაკმარისი 

ფინანსური რესურსები და 
ენობრივი ბარიერი 

3.2.2 

ფაკულტეტის პროფესორ-
მასწავლებლების მიერ სამეცნიერო 

სტატიების მომზადება საუნივერსიტეტო 
და სხვა ბეჭდვითი გამოცემებისათვის 

* * * 

 
სტატიები 

 
დეპარტამენტები ინფორმაციის მიწოდების 

ხარვეზები 

3.2.3 
ფაკულტეტის პროფესორ-

მასწავლებლების მონაწილეობა 
კონფერენციებში 

* * * 
 

კონფერენციების 
მასალები 

 
დეპარტამენტები ინფორმაციის მიწოდების 

ხარვეზები 

3.2.4 

სახელმძღვანელოების/დამხმარე 
სახელმძღვანელოების/ლექციების 

კურსების/უცხოენოვანი 
სახელმძღვანელოების 

მომზადება/ქართულ ენაზე 
თარგმნა  და სხვა სასწავლო 
ლიტერატურის გამოცემა 

* * * 

 
 
 

სასწავლო 
ლიტერატურა 

 
 

დეპარტამენტები 
არასაკმარისი ფინანსური 

რესურსები 

სტრატეგიული მიზანი 3. აბიტურიენტებთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან მუშაობა 

ამოცანა 4.1. აბიტურიენტებთან მუშაობა 

4.1.1 
მონაწილეობა აბიტურიენტებთან 

შეხვედრებში. ანალიზი და 
მოქმედების სტრატეგიის დასახვა 

* * * 
სამუშაო ჯგუფების 

შეხვედრები. 
კვლევების 

 
სამუშაო ჯგუფი ინფორმაციის მიწოდების 

ხარვეზები 



ანალიზი 

4.1.2 
მასალების მომზადება და მიწოდება 
საინფორმაციო შეხვედრებისათვის 

* * * 
საინფორმაციო 

მასალები 
სამუშაო ჯგუფი ინფორმაციის მიწოდების 

ხარვეზები 

4.1.3 
აბიტურიენტების მოწვევა/ჩართვა 

საფაკულტეტო სტუდენტთა პროექტებში 
* * * პროექტები თვითმმართველობა ინფორმაციის მიწოდების 

ხარვეზები 

ამოცანა 4.2. სტუდენტებთან მუშაობა 

4.2.1 
სტუდენტთა კარიერული მხარდაჭერის 
პროექტებსა და დასაქმების ფორუმებში 

მონაწილეობა 
* * * 

პროექტები, 
ფორუმები 

თვითმმართველობა ინფორმაციის მიწოდების 
ხარვეზები 

4.2.2 
სტუდენტთა პრაქტიკისა და სტაჟირების 
პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა 

* * * 
პრაქტიკა, 
სტაჟირება 

ფაკულტეტი. 
თვითმმართველობა 

ინფორმაციის მიწოდების 
ხარვეზები 

ამოცანა 4.3. კურსდამთავრებულებთან  და დამსაქმებლებთან მუშაობა 

4.3.1 
კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

კვლევა და ანალიზი 
* * * 

 კვლევების 
ანალიზი 

ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახური 

ინფორმაციის მიწოდების 
ხარვეზები 

4.3.2 
  შეხვედრები 

კურსდამთავრებულებთან 
* * * შეხვედრები 

 

საგანმანთლებლო 
პროგრამის 

ხელმძღვანელები 
ორგანიზების 

არასაკმარისი დონე 

4.3.3 
კურსდამთავრებულთა მონაცემთა 

ბაზების შექმნა 
* * * ინფორმაცია 

ფაკულტეტი. 
დეპარტამენტები არასაკმარისი ორგანიზება 

4.3.4 
დამსაქმებლებთან კონსულტაციებისა და 

თანამშრომლობის ხელშეწყობა 
* * * 

შეხვედრები ფაკულტეტი. 
დეპარტამენტები არასაკმარისი ორგანიზება 

სტრატეგიული მიზანი 4. ფაკულტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა 

ამოცანა 4.1.  ფაკულტეტის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებით უზრუნველყოფა 

4.1.1 
ფაკულტეტის მატერიალურ-ტექნიკური 
საჭიროებების დადგენა და დროული 
მიწოდება ადმინისტრაციისათვის 

* * * სას. ბაზა 
ფაკულტეტი. 

დეპარტამენტები არასაკმარისი ორგანიზება 

4..1.2 

რეგიონის   ინტერესებიდან გამომდინარე, 
ახალი მოდულური პროფესიული 

პროგრამებისა და  საბაზო/ საშუალო 
საფეხურის საგნების მასწავლებლის 

მომზადების ინტეგრირებული 
საბაკალავრო-სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის  
განხორციელების მიზნით სასწავლო 
გარემოს შესაქმნელად წინადადებების 

მომზადება 

 * * 
ღონისძიებათა 

ნუსხა 

 
 
 
 

ფაკულტეტი. 
დეპარტამენტები არასაკმარისი ორგანიზება 

4.2.3 

ცნობილი ქართველი კინოდრამატურგის 
სულიკო ჟღენტის კაბინეტის მოსაწყობად 

წინადადებების წარდგენა 
ადნინისტრაციაში 

*   
ღონისძიებათა 

ნუსხა 

 
ფაკულტეტი. დეპარტამენტი 

არასაკმარისი ორგანიზება 
და არასაკმარისი 

ფინანსური რესურსები 

4.2.4 წინადადების წარდგენა უნივერსიტეტის * * * მოხსენებითი ფაკულტეტი. არასაკმარისი ორგანიზება 



ბიბლიოთეკაში ახალი სასწავლო 
ლიტერატურის შესაძენად 

ბარათი დეპარტამენტები და არასაკმარისი 
ფინანსური რესურსები 

ამოცანა 4.2.  საინფორმაციო ტექნოლოგიების  გამოყენება 

5.2.1 

უნივერსიტეტის ვებგვერდზე 
ფაკულტეტის შესახებ ინფორმაციის 

განახლება და  ინფორმაციის რამდენიმე 
ენაზე ხელმისაწვდომობა 

* * * ვებგვერდი ფაკულტეტი არასაკმარისი ორგანიზება 

5.5.2 
საუნივერსიტეტო საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების დანერგვა  ფაკულტეტზე 
და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

* * * 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

ფაკულტეტი არასაკმარისი ორგანიზება 

 
         
   


