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საზოგადოებრივი კოლეჯის ამაგის
2019 წლის
სამოქმედო გეგმის ანგარიში

2020წ

სტრატეგიული მიზანი N1. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება-გაუმჯობესება

ამოცანა

1.1 . სასწავლო და დამხმარე ფართის
შესაბამისობაში მოყვანა მოდულურ
პროფესიულ პროგრამების მოთხოვნათა
გათვალისწინებით

1.2 კაბინეტ ლაბორატორიების (მათ
შორის კომპიტერული ლაბორატორიის)
და ბიბლიოთეკის ინვენტარის
სრულყოფა

შესრულრბის
პერიოდი

24/06/19

10.07.19

1.3 ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის
განახლება

პასუხისმგებელი
პირი

შესრულების მტკიცებულებები

დირექტორი,
ხარისხის
მენეჯერი,სასწავლ
ო პროცესის
მენეჯერი,
უსაფროების
სამსახური.
დირექტორი,
ხარისხის
მენეჯერი,
ბიბლიოთეკარი,
ბუღალტერი

N 44 დირექტორის ბრზანება
ინვენტარის საჭიროებებიდან
გამომდინარე

დირექტორი,
ბიბლიოთეკარი,
ბუღალტერი

291 ერთეულით განახლდა წიგნადი
ფონდი

N 51 დირექტორის ბრძანება კაბინეტ
ლაბორატორიის მოწობასთან
დაკავშირებით

ფარმაცია სააფთიაქო პროფესიული
პროგარმისათვის შეძენილ იქნა - 81
ერთეული
საექთნო განათლების პროფესიული
პროგრამისათვის შეძენილ იქნა -111
ერთეული

05.19-12.19

ვეტერინარიის პროფესიული
პროგრამისათვის შეძენილ იქნა -99
ერთეული
1.4 სანიტარულ-ჰიგიენური
წერტილების,ხანძარსაწინააღმდეგო
სისტემის და პირველადი სამედიცინო
დახმარების გადამოწმება- სრულყოფა

1.5 სათვალთვალო კამერების,
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის
დამონტაჟება

დირექტორი,
უსაფროების
სამსახური.
28/02.19

19.06.19

N 09 დირექტორის ბრძანებით თანხის
გამოყოფასთან დაკავშირებით ჰიგიენის
საშუალებების შესაძენად

უსაფროების
სამსახური.ბუღალ
ტერი

19.06.19 ხელშეკრულება ფართის
ცვლილების შედეგად აღმოიფხვრა
სათვალთვალო კამერებისა და
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებთან

არსებული პრობლემა

1.6 გათბობის სისტემის გადამოწმებასრულყოფა

დირექტორი, ,
უსაფრთხოების
სამსახუსი
გადამოწმება პერიოდული კონტროლი
განხორციელდა უსაფრთხოების
სამსახურის მიერ

12.01.19
20.10.19

სტრატეგიული მიზანი N2. პროფესიული საგანმანათლებლო, სასერტიფიკატო და მომზადება-გადამზადების
პროგრამები

ამოცანა

2.1ფარმაცია(სააფთიაქო)მოდულური
საგანმანათლებლო პროგრამის
შემუშავება და დამატება

შესრულრბის
პერიოდი

14/06/19

2.2ვეტერინარიის მოდულური
პროგრამის შემუშავება და დამატება

14/06/19

2.3 საექთნო განათლების /Nursing
მოდულური პროგრამის შემუშავება და
დამატება
14/06/19
2.4 ინგლისური ენის მოდულის
სასერტიფიკატო პროგრამის
განხორციელება საექთნო განათლების
კლინიკური სწავლების
ინსტრუქტორებისათვის

13 /06/19

პასუხისმგებელი
პირი
პროგრამის
ხელმძღვანელი,
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლები,
ხარისხის
მენეჯერი,
დირექტორი ,
პროგრამის
ხელმძღვანელი,
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლები,
ხარისხის
მენეჯერი,
დირექტორი ,
პროგრამის
ხელმძღვანელი,
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლები,
ხარისხის
მენეჯერი,
დირექტორი ,
დირექტორი
ხარისხის
მენეჯერი,პროფესი
ული
მასწავლებელი

შესრულების მტკიცებულებები

N 39 დირექტორის ბრძანება
პროფესიული პროგრამის დამტკიცების
შესახებ

N 39 დირექტორის ბრძანება
პროფესიული პროგრამის დამტკიცების
შესახებ

N 39 დირექტორის ბრძანება
პროფესიული პროგრამის დამტკიცების
შესახებ

N 41 დირექტორის ბრძანება
ინგლისური ენის სასერთიფიკატო
პროგრამის მსმენელთათვის
სერთიფიკატების გაცემის შესახებ.

სტრატეგიული მიზანი N3. ხარისხის უზრუნველყოფა

ამოცანა

შესრულრბის
პერიოდი

3.1 სწავლების ინოვაციური მეთოდების
დანერგვის ხელშეწყობა, რაც
უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესში
სტუდენტის აქტიურ ჩართვას,
ინოვაციური აზროვნების წახალისებას,
საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების
ეფექტურ გამოყენებას და შეფასების
ობიექტური, სამართლიანი
და გამჭვირვალე პროცედურების
დანერგვას
27,28,29/11/19
4/06/19

პასუხისმგებელი
პირი

დირექტორი,
ხარისხის
მენეჯერი,
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი,
პროგრამის
ხელმძღვანელები

შესრულების მტკიცებულებები

განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის მიერ მოდულური/
დუალური პროგრამების დანერგვის
მხარდაჭერის ფარგლებში გაიმართა
შეხვედრა პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების
განმახორციელებელ კოლეჯებთან ,
საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის
ხარისხის მენეჯერი ნინო დვალი
ესწრებოდა აღნიშნულ შეხვედრას
სადაც განხილული იყო ახალი
სტანდარტების მიდგომები.
4 ივნისს საზოგადოებრივი კოლეჯი
ამაგის პროფესიული
მასწავლებლებისათვის და პრაქტიკის
ინსტრუქტორებისათვის გაიმართა
ტრენინგი თემაზე- შეფასების სისტემა
მოდულურ პროგრამებში. ტრენინგს
უძღვებოდა ხარისხის მენეჯერი ნინო
დვალი

3.2. პროფესიული სტუდენტების,
პროფესიული განათლების
მასწავლებლების, პოტენციური
დამსაქმებლების,
კურსდამთავრებულების
გამოკითხვების ჩატარება

20/06/19

ხარისხის მენეჯერი

ჩატარებული გამოკითხვის ანგარიში

3.3. ჩატარებული გამოკითხვების
შედეგების გაანალიზება -შეფასება და
შესაბამისი ცვლილებების
განხორციელება

20/06/19

ხარისხის მენეჯერი

ჩატარებული გამოკითხვის ანგარიში

20/06/19

ხარისხის
მენეჯერი,
პროგრამის
ხელმძღვანელები

ჩატარებული გამოკითხვის ანგარიში

20/06/19

ხარისხის
მენეჯერი,
პროგრამის
ხელმძღვანელები

ჩატარებული გამოკითხვის ანგარიში

3.4. ჩატარებული გამოკითხვების
შედეგების გაანალიზება -შეფასება და
შესაბამისი ცვლილებების
განხორციელება
3.5.პროფესიული მოდულური
საგანმანათლებლო პროგრამების
პერიოდული განახლება
სტანდარტებთან შესაბამისობაში
მოყვანის მიზნით

3.6 მილევადი საგნობრივი
საგანმანათლებლო პროგრამების
პერიოდული გადასინჯვა სტანდარტით
განსაზღვრულ სწავლის შედეგებზე
ორიენტირებულობის თვალსაზრისით

3.5. პროფესიული მასწავლებლების
გადამზადება-პროფესიულ
განვითარებაზე ზრუნვა

3.6 პერსონალის კმაყოფილების
კვლევის განხორციელება

ხარისხის
მენეჯერი,
პროგრამის
ხელმძღვანელები

4/01/19
28.11.19

26 /06/19

ხარისხის
მენეჯერი,
პროგრამის
ხელმძღვანელები

ხარისხის
მენეჯერი,
პროგრამის
ხელმძღვანელები

20/06/19

N02 დირექტორიოს ბრძანებით 2018
წლის ჩარიცხული სტუდენტები
მილებად რეჟიმში განაგრძნობენ
პროგრამაზე სწავლას
N117 დირექტორიოს ბრძანებით
გაუქმდა ექთნის თანაშემწის მესამე
საფეხურის პროფესიული პროგრამა
საქართველოს კარიტასის
საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა
სიმპოზიუმი "გერიატრიული
პაციენტის პრობლემების მართვა
საექთნო პრაქტიკაში"
პრეზენტაციები წარმოდგენილი იქნა
ფრაიბურგის უნივერსიტეტის
პროფესორ-მასწავლებლების მიერ.
აღნიშნულ შეხვედრას დაესწრო
საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის
პროფესიული მასწავლებელი და ასევე
საექთნო განათლების პროგრამის
ხელმძღვანელი ქალბატონი მარიამ
ჯოხაძე.

ჩატარებული გამოკითხვის ანგარიში

სტრატეგიული მიზანი N4. პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირება და მათი მხარდამჭერი
ღონისძიებების გატარება

ამოცანა

4.1 პროფესიული სტუდენტებისათვის
კულტურული, სპორტული, გასართობი
და შემეცნებითი ხასიათის
ღონისძიებათა ორგანიზება
4.2 ქალთა საერთაშორისო დღისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება

შესრულრბის პერიოდი

პასუხისმგებე
ლი პირი

-------

დირექტორი,ს
ასწავლო
პროცესის
მენეჯერი,

აღნიშნული ღონისძიებქა დაიგეგმა
მომავალი სლის მაისისათვის

05/03/19

პროგრამის
ხელმძღვანელ
ები

N 10 დირექტორის ბრძანება ქალთა
საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად
გამოყოფილი თანხა

შესრულების მტკიცებულებები

30.10/19 ომპანიის ,ორიფლეიმი" ს
წარმომადგენლის შეხვედრა პროფესიულ
ტსუდენტებთან

4.3. პოტენციურ დამსაქმებლებთან
პროფესიული სტუდენტების შეხვედრის
ორგანიზება მათი შემდგომი დასაქმების
მიზნით

19/11/19 კომპანია ,jeunesse" ის
30.10/19
19/11/19

დირექტორი,
ხარისხის
მენეჯერი

წარმომადგენელთან ქალბატონ მედეა
მჭედლიშვილთან შეხვედრა პროფესიულ
სტუდენტებთან

პროფესიულ სტუდენტებისათვის
მოეწყო შხვედრა სადაც ისინი გაეცვნენ
სამსახური თვითონ მოძიების ვებ
გვერდებს .




4.4 პროფესიული სტუდენტებისათვის
მოწყობილი ექსკურსიები

11/11/19

დირექტორი,
ხარისხის
მენეჯერი





4.5. სტუდენტთა პროფესიული და
ინტელექტუალური შესაძლებლობების
განვითარების ხელშემწყობი
ღონისძიებების განხორციელება,
როგორიცაა მათი ჩართულობის
უზრუნველყოფა კონფერენციებში,
პროფესიონალთა მიერ ორგანიზებულ
ღონისძიებებში და სხვა.

25/05/19

დირექტორი,
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი,პრო
ფესიული
მასწავლებლე
ბი, ხარისხიც
მენეჯერი

მოექყო ფარმაცევტის თანაშემწის
და ფარმაცია
(საათიაქოს)პროფესიული
სტუდენტებისათვის გასვლითი
ექსკურსია და გაკვეთილი ავერსის
ქარხანაში
მოექყო ფარმაცევტის თანაშემწის
და ფარმაცია
(საათიაქოს)პროფესიული
სტუდენტებისათვის მოეწყო
გასვლითი გაკვეთილი ბოტანიკურ
ბაღში
ვეტერინარიის პროფესიული
სტუდენტები გაცნობით
პრაქტიკაზე იმყოფებოდნენ
ფერმაში
ვეტერინარიის პროფესიული
სტუდენტები იმყოფებოდნენ
ცხოველთა დაკვლის ბაქანზე
შინაგანი ორგანოეთა სისტების
გასაცნობათ

ფარმაცევტის თანაშემწის პროფესიული
სტუდენტებმა წარმოადგინეს თემები
დარგის მიმართულების მიხედვით
ხელმძღვანელები: ოლია ხაბაზიშვილი
თამარ ელიკაშვილი

4.7 სასწავლო განრიგის (ცხრილი)
ხელმისაწვდომობა, სასწავლო
გეგმებთან თანხვედრა,
მეცადინეობის განრიგის დაცვა,
სასწავლო პროცესის
მიმდინარეობის კონტროლი

4.8 საზეიმო ცერემონიალი დიპლომების
გადაცემასთან დაკავშირებით

19/09.19
23/09/19
19/11/19

დირექტორი,
სასწავლო
პროცეცის
მენეჯერი,
ხარისხის
მენეჯერი

N88 დირექტორის ბრძანება 2019 წელს
პირველი ეტაპის ჩარცხული პროფესიული
სტუდენტებისათვის აკადემიური
კალენდარის დამტკიცების შესახებ
N92 დირექტორის ბრძანება 2019
წელსმეორე ეტაპის ჩარცხული
პროფესიული სტუდენტებისათვის
აკადემიური კალენდარის დამტკიცების
შესახებ
N111 დირექტორის ბრძანება 2019 წელს
ვეტერინარიის პრ.პროგრამაზე ჩარცხული
პროფესიული სტუდენტებისათვის
აკადემიური კალენდარის დამტკიცების
შესახებ

20/12/19

დირექტორი,
სასწავლო
პროცეცის
მენეჯერი,
ხარისხის
მენეჯერი

N დირექტორის ბრძანება საზეიმო
ცერემონიალი დიპლომების გადაცემასთან
დაკავშირებით

სტრატეგიული მიზანი N5. საორგანიზაციო პროცედურები

ამოცანა

5.1 ღია კარის დღეების ორგანიზება,
პროფორიენტაციის ღონისძიებების
მოწყობა, ვიზიტების განხორციელება
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში

შესრულრბის
პერიოდი

19/09/19
01/10/19

პასუხისმგებელი
პირი

დირექტორი,
ხარისხის
მენეჯერი,
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი

შესრულების მტკიცებულებები

ღია კარის დღე 2019 წლის მიღების
გამოცხადებული აპლიკანტებისათვის.
ღია კარის დღეზე სახელმწიფო
დაფინანსების შესახებ პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე
ვეტერინარია

5.6. პროგრამების დამატების განაცხადის
წარდგენა სსიპ-განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულ ცენტრში

5,7 მოდულურ პროფესიულ პროგრამების
შესაბამისად სასწავლო ინვენარისა და
მატერიალურ ტექნიკური მასალის
გათვალისწინებით სტუდენტთა
ზღვრული რაოდენობის დადგენა

21/06/19

06/06/19

დირექტორი,
ხარისხის
მენეჯერი,
სასწავლო
პროცესის
მენჯერი, იურისტი,
ბუღალტერი
ხარისხის
მენეჯერი,
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი,
პროგრამის
ხელმძღვანელი,ბუ
ღალტერი

განაცხადის წარდგენა სსიპ-განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნულ
ცენტრში

N 36 დირექტორის ბრძანება ზღვრული
რაოდენობის განსაზღვრის
მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ

N 38დირექტორის ბრძანება
მარეგულირებელი წესების დანართის
შესახებ.

5.8 შიდა ნორმატიული რეგულაციების
განახლება და ახალ სტანდარტებთან
შესაბამისობაში მოყვანა
14/06/19
10/07/19
11/07/19
11.07.19
31.07.19

იურისტი,
დირექტორი,
ხარისხის
მენეჯერი,
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი,
პროგრამის
ხელმძღვანელები

N 53 დირექტორის ბრძანება
პერსონალის მართვის პოლიტიკის
შესახებ.
N 57 დირექტორის ბრძანება
სტრატეგიული დაგეგმის
მეთოდოლოგიის შესახებ
N 58 დირექტორის ბრძანება
მოდულური პროფესიულო
პროგრამების შეფასების სისტემა
N 60 დირექტორის ბრძანება მკაცრი
აღრიცხვის ზურნალის წარმოების
შესახებ

