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სტრატეგიული მიზანი 1. სასწავლო პროცესების დაგეგმვა და განხორციელება 
ამოცანა 1.1. საბაკალავრო, სამაგისტრო და პროფესიული პროგრამების მომზადება აკრედიტაციისათვის 

1.1.1 
საბაკალავრო პროგრამების მომზადება 

აკრედიტაციისათვის 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

აკრედიტ. საბჭოს 

გადაწყვეილება 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

ფაკულტეტები 

უარყოფითი 

გადაწყ. 

მოსალოდნელი 

შედეგები 

 

1.1.2 
სამაგისტრო პროგრამების მომზადება 

აკრედიტაციისათვის 
 * * 

აკრედიტ. საბჭოს 

გადაწყვეილება 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

ფაკულტეტები 

უარყოფითი 

გადაწყ. 

მოსალოდნელი 

შედეგები 

 

1.1.3 
პროფესიული პროგრამების მომზადება 

აკრედიტაციისათის 
 *  

აკრედიტ. საბჭოს 

გადაწყვეილება 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

ფაკულტეტები 

უარყოფითი 

გადაწყ. 

მოსალოდნელი 

შედეგები 

 

1.1.4 

საბაზო/ საშუალო საფეხურის საგნების 

(სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება; 

მუსიკა) მასწავლებლის საბაკალავრო-

სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის მომზადება 

  * პროგრამა 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

ფაკულტეტები 

არასაკმარისი 

დაფინანსება 

მატერიალური 

ბაზის 

შესაქმნელად 

 

ამოცანა 1.2. უნივერსიტეტის მომზადება ავტორიზაციისათვის 

1.2.1 

უნივერსიტეტის მისიისა და 

სტრატეგიული განვითარების გეგმის 

მომზადება 

*   

მისია და 

სტრატეგიული 

განვითარების 

გეგმა 

სამუშაო ჯგუფი -  

1.2.2 
ნორმატიულ აქტებში და სამსახურების 

დებულებებში ცვლილებების შეტანა 
*   

აქტები და 

სამსახურების 

დებულებები 

ხ. ჯოხაძე 

სამსახურების 

ხელმძღვანელები 

-  

1.2.3 

სტუდენტთა მხარდაჭერის ღონისძიებები: 

კონსულტაციების გაწევა; სტუდენტებთან 

და დამსაქმებლებთან სამუშაო 

შეხვედრების ჩატარება;  

სტუდენტების, დამსაქმებლებისა და 

საზოგადოების დაინტერესებული 

პირების ჩართვა დასაქმების ბაზრის 

კვლევის, პროგრამების შემუშავებისა და 

სასწავლო პროცესის ანალიზი-შეფასების 

დროს; სასწავლო პრაქტიკის დაგეგმვა, 

* * * 

კონსულტაციების, 

სამუშაო 

შეხვედრების 

მასალები, 

სტატისტ. ცნობები 

შემოქ. პროექტების 

მართვისა და 

კარიერული 

მხარდაჭერის 

სერვისის 

ორგანიზატორი 

არასაკმარისი 

კოორდინაცია და 

ინფორმაციის 

სიმწირე 

 



შესრულება,  შედეგების კვლევა და 

ანალიზი. 

1.2.4 
შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

დასრულება და ინვენტარით აღჭურვა 
* *  შენობა, ინვენტარი ადმინისტრაცია 

არასაკმარისი 

დაფინანსება 
 

1.2.5 საავტორიზაციო განაცხადი 

 

* 

 

ავტორიზ. საბჭოს 

გადაწყვეტილება 

უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაცია 

უარყოფითი 

გადაწყ. 

მოსალოდნელი 

შედეგები 

 

ამოცანა 1.3. აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების,  ახალგაზრდა სპეციალისტებისა და ადმინისტრაციის თანამშრომელთა კარიერული  

                   წინსვლისათვის გასატარებელი ღონისძიებები  

1.3.1 სპეციალური გეგმის მიხედვით * * * 

პარტნიორ უნ-ებში 

მივლინების, 

სპეციალისტების 

მოწვევის, 

სემინარების 

მასალები 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

სასწავლო პროც. 

მართვის დეპარტ. 

ფაკულტეტები 

ენობრივი 

ბარიერი, 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

1.3.2 

მსმენელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ან 

მომზადების მოკლევადიანი სასწავლო 

კურსების, არჩევითი მოდულების 

შეთავაზება და განხორციელება 

საზოგადოების მოთხოვნისამებრ. 

* * * 

ინდივიდუალური 

და გაერთიან. 

განაცხადები 

პროფესიული 

მომზადების ცენტრი 

ნაკლები 

დაინტერესება 
 

სტრატეგიული მიზანი 2. შემოქმედებითი  მუშაობა 
ამოცანა 2.1. სტუდენტების ჩართვა შემოქმედებით პროექტებში 

2.1.1 
სტუდენტების მონაწილეობა საზაფხულო 

სკოლებში და ექსპედიციებში 
* * * 

საზაფხულო 

სკოლის, ექსპ. 

მასალები 

შემოქმ. პროექტების 

კოორდინატორი, 

ფაკულტეტები 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

2.1.2 
სტუდენტების მონაწილეობა 

სემინარებში, მასტერკლასებში  
* * * 

სემინარების, 

მასტერკლასების 

მასალები 

შემოქ. პროექტების 

კოორდინატორი, 

ფაკულტეტები 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

2.1.3 

სტუდენტების მონაწილეობა  

კონკურსებში, ფესტივალებში  და სხვა 

შემოქმედებით აქტივობებში 

* * * 

კონკურ., ფესტივ., 

სხვა აქტივობების 

მასალები 

შემოქ. პროექტების 

კოორდინატორი, 

ფაკულტეტები 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

ამოცანა 2.2. აკადემიური პერსონალის მონაწილეობა შემოქმედებთ  პროექტებში 

2.2.1 

გიორგი გარაყანაძის სახელობის 

ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის 

ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი 

* * * 

ფესტივალის 

მასალები 

 საორგანიზაციო 

ჯგუფი  

ხ. მანაგაძე 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

2.2.2 
აკადემიური პერსონალის მონაწილეობა 

შემოქმედებით პროექტებში 
* * * 

შემოქმედებითი 

პროექტები 

შემოქმედებითი 

პროექტების 

კოორდინატორი 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

სტრატეგიული მიზანი 3. კვლევითი მუშაობა და საგამომცემლო საქმიანობა 

ამოცანა 3.1. სტუდენტების მონაწილეობა კონფერენციებში 

3.1.1 

სტუდენტების მონაწილეობა ხელოვნების 

უნივერსიტეტის სტუდენტთა 

კონფერენციებში 

* * * 

სტუდენტთა 

კონფერენციების 

მასალები 

სამეცნიერო 

პროექტების 

კოორდინატორი 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები და 

ინფორმაციის 

 



გავრცელება 

3.1.2 

სტუდენტების მონაწილეობა 

საქართველოსა და უცხოეთის პარტნიორი 

უნივერსიტეტების სტუდენტთა 

კონფერენციებში 

 * * 

სტუდენტთა 

კონფერენციების 

მასალები 

სამეცნიერო 

პროექტების 

კოორდინატორი 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები და 

ენობრივი 

ბარიერი 

 

ამოცანა 3.2. პროფესორ-მასწავლებლების მონაწილეობა კვლევით პროექტებში 

3.2.1 

პროფესორ-მასწავლებლების 

მონაწილეობა 

კვლევით პროექტებში (სიმპოზ. კონფ. და 

სხვა) 

* * * 

სამეცნიერო 

კონფერენციები, 

პუბლიკაციები 

სამეცნიერო 

პროექტების 

კოორდინატორი 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები და 

ინფორმაციის 

გავრცელება 

 

3.2.2 საუნივერსიტეტო კრებულის მომზადება * * * 
სამეცნიერო 

კრებულები 

სამეცნიერო 

პროექტების 

კოორდინატორი 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

3.2.3 

სახელმძღვანელობის, დამხმარე 

სახელმძღვანელოების, ლექციების 

კურსების, უცხოენოვანი 

სახელმძღვანელოების ქართულ ენაზე 

თარგმნა  და სხვა სასწავლო 

ლიტერატურის გამოცემა 

* * * 
სამეცნიერო 

კრებულები 

სამეცნიერო 

პროექტების 

კოორდინატორი 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

3.3.3 

პროფესორ-მასწავლებელთა 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის მომზადება 

 *  
სამეცნიერო 

კრებულები 

სამეცნიერო 

პროექტების 

კოორდინატორი 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

3.2.4 

მუსიკალური ფოლკლორის შესწავლის 

მიზნით ექსპედიციების დაგეგმვა და 

მოპოვებული მასალების დამუშავება- 

პოპულარიზაცია 

  * ექსპედიციები 
მუსიკის 

ფაკულტეტი 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

3.2.5 

გიორგი გარაყანაძის სახელობის 

ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის 

ბათუმის საერთაშორისო კონფერენცია 

* * * 
შემოქმედებითი 

პროექტები 

საორგანიზაციო 

ჯგუფი 

ხ. მანაგაძე 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

სტრატეგიული მიზანი 4. აბიტურიენტებთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან მუშაობა 

4.1 

გასვლითი შეხვედრები საქართველოს 

მუნიციპალიტეტებში აბიტურიენტებთან. 

შეხვედრების კვლევების ანალიზი და 

მოქმედების სტრატეგიის დასახვა 

* * * 

სამუშაო ჯგუფების 

შეხვედრები. 

კვლევების 

ანალიზი 

სასწავლო პროც. 

მართვის დეპარტ. 

სამუშაო ჯგუფი 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

4.2 

აბიტურიენტების მოწვევა და ჩართვა 

შემოქმედებით საუნივერსიტეტო 

პროექტებში 

* * * 

სამუშაო ჯგუფების 

შეხვედრები. 

კვლევების 

ანალიზი 

სასწავლო პროც. 

მართვის დეპარტ. 

სამუშაო ჯგუფი 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

4.3 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

კვლევა და ანალიზი. შეხვედრები 

კურსდამთავრებულებთან 

* * * 

სამუშაო ჯგუფების 

შეხვედრები. 

კვლევების 

ანალიზი 

სასწავლო პროც. 

მართვის დეპარტ. 

სამუშაო ჯგუფი 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

4.4 
აბიტურიენტებისათვის საინფორმაციო 

ბეჭდური და ელექტრონული მასალების 
* * * 

საინფორმაციო 

მასალები 

სასწავლო პროც. 

მართვის დეპარტ. 

არასაკმარისი 

ფინანსური 
 



მომზადება სამუშაო ჯგუფი რესურსები 

4.5 

პარტნიორი უნივერსიტეტების 

სტუდენტებთან მუშაობა. ღონისძიებების 

გატარება უცხოელი სტუდენტების 

გაცვლით 

პროგრამებში და ძირითად სასწავლო 

კურსებში ჩართვისათვის. 

 * * 
სამუშაო ჯგუფების 

შეხვედრები 

სასწავლო პროც. 

მართვის დეპარტ. 

ფაკულტეტები, 

სამუშაო ჯგუფი 

ენობრივი 

ბარიერი 
 

სტრატეგიული მიზანი 5. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა 

5.1 

უნივერსიტეტის უზრუნველყოფა 

თანამედროვე სასწავლო გარემოთი და 

ინვენტარის განახლება 

 * * 
შესყიდვების 

მასალები 

უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაცია 

შესრულებული 

სამუშაოების 

ხარისხი 

 

5.2 

რეგიონის და,  აგრეთვე, ტურისტთა 

ინტერესებიდან გამომდინარე ახალი 

მოდულური პროფესიული პროგრამების 

განხორციელების მიზნით სასწავლო 

გარემოს შესაქმნელად წინადადებების 

მომზადება და ღონისძიებების გატარება 

 * * 

მატერიალური 

რესურსების 

შესყიდვის 

მასალები 

უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაცია 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

5.3 

საბაზო/ საშუალო საფეხურის საგნების 

(სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება; 

მუსიკა) მასწავლებლის საბაკალავრო-

სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის განხორციელებისათვის 

მატერიალური ბაზის მომზადება 

  * 

მატერიალური 

რესურსების 

შესყიდვის 

მასალები 

უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაცია 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

5.4 

წინადადებების მომზადება  

უნივერსიტეტის სტუდენტთა 

საცხოვრებლის გადასაწყვეტად 

  *  წინადადებები 
უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაცია 

არასაკმარისი 

კომუნიკაცია   
 

5.5 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის წიგნადი 

ფონდის შევსება ახალი ლიტერატურით 
* * * 

შესყიდვების 

მასალები 

უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაცია 

 არასაკმარისი 

ლიტერატურა 
 

5.6 
უნივერსიტეტის უზრუნველყოფა ახალი 

სატრანსპორტო საშუალებებით 
  * 

  შესყიდვების 

მასალები 

უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაცია 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

5.7 

პირობების მომზადება უნივერსიტეტის 

ტელევიზიის პროექტის 

განხორციელებისათვის 

  * 
შესყიდვების 

მასალები 

უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაცია 

არასაკმარისი 

ფინანსური 

რესურსები 

 

 

 

 

 

 

 

 


