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სამოქმედო გეგმა
დოკუმენტში მოცემულია დეტალური ინფორმაცია სტრატეგული გეგმის ქვემიზნების მისაღწევად აუცილებელი ქმედებებისა და ცალკეულ ქმედებაზე
პასუხისმგებელი პირების შესახებ.

ტერმინები და განმარტებები
თავმჯდომარე

: ადმინისტრაციული უფლებამოსილების მქონე
პერსონალი შზსუ-ში.

წესდება

: დოკუმენტი, რომელიც აღწერს შზსუ-ს
დაარსებისა და ძირითადი საქმიანობის შესახებ
ინფორმაციას.

კოდექსი

: დოკუმენტი, რომელიც აღწერს პროცესებისა და
საქმიანობის განხორციელების წესებს.

მომხმარებელი

: შზსუ-ს სტუდეტები.

უსდ

: უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება.

შზსუ

: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტი.

ინსტრუქციები

: დოკუმენტი, რომელიც დეტალურად აღწერს
კოდექსში ასახულ კონკრეტულ პროცესებს.

ხმს

: ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა.

წესები და რეგულაციები :
სემესტრი

რეგულაციები,
ინსტრუქციები,
გზამკლვლევი, პროცედურები.

: ერთ-ერთი ერთეული დროის იმ ორი
ერთეულისაგან, რომელთაგანაც შედგება ერთი
აკადემიური წელი.

დაინტერესებული მხარე :დამსაქმებლები, მშობლები, თანამშრომლები,
სპონსორები,შესაბამისი საერთაშორისო
ორგანიზაციები, მთავრობა, საზოგადოების
სხვადასხვა შრე.
სტუდენტების რესურსი

მიმწოდებელი

:საშუალო
სკოლები,
უნივერსიტეტის
მოსამზადებელი კურსები, სხვა უსდ-ები,
საერთაშორისო საგანმანათლებლო გარემო.
: შზსუ-თვის საქონლისა და მომსახურების
მიმწოდებელი დაწესებულებები.
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სტრატეგიული გეგმა
სტრუქტ. ერთეულის თანამშ. : ცალკეულ განყოფილებაში მომუშავე ყველა
თანამშრომელი
სტრუქტ. ერთეული

: შზსუ-ის
ცალკეული
ერთეული.

უნივერსიტეტი

: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

7

ადმინისტრაციული

სამოქმედო გეგმა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მეთოდოლოგია
სამოქმედო გეგმა შემუშავდა ქვემოდან-ზემოთ (ქვემოდან წამოსული
ინიციატივა) მიდგომის გამოყენებით. ყველა მთავარმა სტრუქტურულმა
ერთეულმა განიხილა სტრატეგიული გეგმა, განსაზღვრა ის კომპონენტი,
რომელზეც უნდა აეღოთ პასუხისმგებლობა და ონლაინ პლატფორმაზე
შესაბამისად შეავსეს საკუთარი სამოქმედო გეგმა.
სტრატეგიული დაგეგმვის სამსახურმა საბოლოოდ შეაჯერა განვითარების
ძირითადი
გეგმაში

მიმართულებები,

და

შეიტანა

განსახილველად

და

უნივერსიტეტის

სამოქმედო

დასამტკიცებლად

წარუდგინა

თვითშეფასების ჯგუფს.
შესრულების

ძირითადი

ლიტერატურის

ინდიკატორები

მიმოხილვის

შედეგად

(KPI/შძი)

განისაზღვრა

გამოვლენილი

საუკეთესო

პრაქტიკათა გათვალისწინებით; შესრულების ძირითადი ინდიკატორები
(KPI) დაიყო კატეგორიებად და დაუკავშირდა სტრატეგიული გეგმის
ცალკეულ მიზანს. დოკუმენტში მოცემულია კატეგორიებად დაყოფილი
შძი-ების ჩამონათვალი.

განხორციელება
სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს უნივერსიტეტის ბიუჯეტის დაგეგმვის
პროცედურების საბაზისო დოკუმენტს.
სამოქმედო

გეგმის

სტრატეგიული

შესრულების

განვითარების

მონიტორინგზე
სამსახური.

პასუხისმგებელია

მმართველი

რგოლის

(რექტორი, პრო-რექტორები, კანცლერი, ხარისხის სამსახურის უფროსი)
ვალდებულებაა

სტრატეგიულ

გეგმაში

ასახული

ქმედებებისა

და

ინიციატივების და მათი განხორციელების შეფასება სტრატეგიული
განვითარების

სამსახურის

მიერ

ყოველწლიურად

ანგარიშებისა და მონაცემების საფუძველზე.
13

წარმოდგენილი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

სამოქმედო გეგმა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, University სამოქმედო გეგმა 2018-2021
განახლებულია 2019 წლის სექტემბერში

დასაქმების დასაქმების უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით განათლების ხარისხის გაზრდა
მიზანი 1.1.

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის გაუმჯობესება

ქვე-მიზანი 1.1.1 საგანმანათლებლო პროგრამების მრავალფეროვნება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

არსებული პროგრამების გადახედვა მათი დახურვისა და შეცვლის მიზნით

პროგრამები (ტიპი: გახსნილი / დახურული / განახლებული,
პროგრამა, თარიღი, ფილტრი: დახურული, შესწორებული)

ბაზრის კვლევის შედეგების გათვალისწინებით პოტენციური პროგრამების
რანჟირებაზე დაყრდნობით ახალი პროგრამების გახსნა

პოტენციური ახალი პროგრამების რეიტინგი, რომელიც შეიძლება
გაიხსნას შზსუ–ში ბაზარზე ჩატარებული კვლევის საფუძველზე
(პროგრამა, რეიტინგი, წელი)

ქვე-მიზანი 1.1.2 მდგრადი აკრედიტაციის პროცესის უზრუნველყოფა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

არსებული აკრედიტაციის ძველი დასკვნების დაარქივება ბეჭდურ და დასკანერებულ
ფორმატში

დაარქივებული აკრედიტაციის დასკვნები (პროგრამა, წელი, ტიპი:
ონლაინ / ბეჭდური ვერსია)

ინსტიტუციური კვლევითი პლატფორმის დასრულება აკრედიტაციისა და ხარისხის
უზრუნველყოფის/მართვის საერთაშორისო სისტემების სტანდარტებისა და
მოთხოვნების შესაბამისად და მისი წარმატებით ექსპლუატაცია

ინსტიტუციური კვლევის მოდული (სახელი, დასრულების ტემპი)

ქვე-მიზანი 1.1.3 სტაჟირების ეფექტურობის გაზრდა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

დამატებითი პარტნიორების მოძიება ფაისანი/უფასო სტაჟირებების რაოდენობისა და სტაჟირება (# შესაძლებლობები (პარტნიორები) / დასრულებული
მრავალფეროვნების გაზრდის მიზნით
(პროგრამების მიხედვით))
სტაჟირების პროგრამების ეფექტური ადმინისტრირება სილაბუსით განსაზღვრული
შედეგების მიღწევის მიზნით

პარტნიორი კომპანიები (# და კომპანიების ტიპი / პროგრამები /
ადგილი-ქვეყანა / სტაჟირება)
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შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, University სამოქმედო გეგმა 2018-2021
განახლებულია 2019 წლის სექტემბერში

დასაქმების დასაქმების უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით განათლების ხარისხის გაზრდა
მიზანი 1.1.

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის გაუმჯობესება

ქვე-მიზანი 1.1.4 კურსების მასალების განახლების უზრუნველყოფა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სასწავლო კურსების სილაბუსების გადახედვა და დარგის თანამედროვე მასალით
გამდიდრება

სილაბუსის გადასინჯვა (მიმოხილვების #, პროგრამა, პროგრამა,
განახლებების # პროგრამა, აღწერა (თვისებრივი))

სასწავლო მასალების ბიბლიოთეკაში და/ან ელექტრონულ პლატფორმაზე
ხელმისაწვდომობის უზრნველყოფა

ბიბლიოთეკაში არსებული სასწავლო მასალები (სასწავლო გეგმის
მასალები #, ბიბლიოთეკაში განთავსებული მასალები, SMART
შეფასების შედეგები)
ქვე-მიზანი 1.1.5 სტუდენტის მიღწევის გაზომვისა და შეფასების ალტერნატიული მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შეფასების მსოფლიო საუკეთესო პრაქტიკის
მოძიება

სტუდენტის აკადემიური მიღწევის შეფასების საუკეთესო პრაქტიკის
თაობაზემიმოხილული კვლევები (# კვლევები, დასკვნები)

განათლების განვითარების კომისიის შექმნა შეფასების არსებული სისტემის
გადახედვის მიზნით

სტუდენტების შეფასების საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკებზე
კვლევების მიმოხილვა (# გამოკვლევა, დასკვნა)

ცენტრისა და ფაკულტეტის წახალისება, ჩატარდეს სტუდენტის შეფასების სისტემის
კვლევა

შეფასების საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკების კვლევათა
მიმოხილვა (# კვლევები, დასკვნები)
ქვე-მიზანი 1.1.6 სტუდენტების მხარდაჭერა აკადემიური მოსწრების გასაუმჯობესებლად
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სტუდენტური კონფერენციების მომზადება

სტუდენტური კონფერენციები (მონაწილეები #, ნომერი, თარიღი,
ფაკულტეტი / პროგრამა)

სასერთიფიკატო და არა-სასერთიფიკატო (საჯარო ლექციები, დებატები, მრგვალი
მაგიდის ტიპის განხილვები, სიმულაციები და ს.შ.)

ორგანიზებული სასერთიფიკატო და არა-სასერთიფიკატო პროექტები
(დამსწრეები, თარიღი, #, გაცემული სერთიფიკატების #)
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დასაქმების დასაქმების უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით განათლების ხარისხის გაზრდა
მიზანი 1.1.

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის გაუმჯობესება

ქვე-მიზანი 1.1.6 სტუდენტების მხარდაჭერა აკადემიური მოსწრების გასაუმჯობესებლად
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ვექშოფებისა და სემინარების შემუშავება და სტუდენტებისათვის შეთავაზება ზოგადი
(ტრანსფერული) უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით (მაგ. დროის მართვის უნარჩვევა, წერის, კრიტიკულად აზროვნების, საჯაროდ სიტყვით გამოსვლისა და
პრეზენტაციების უნარ-ჩვევები)

სოფთ უნარებთან დაკავშირებით ჩატარებული სემინარები
(დამსწრეები #, კმაყოფილების შედეგი)

სტუდენტების მიერ სხვა სტუდენტებისათვის აკადემიური კონსულტაციის გაწევის
პრაქტიკის დანერგვა

ორგანიზებული აკადემიური ქოუჩინგ სესიები (#, ტიპი, კმაყოფილების
შედეგი)
ქვე-მიზანი 1.1.7 სტუდენტებისთვის დამატებითი სასწავლო პროგრამების ორგანიზება, რაც ხელს შეუწყობს მათ აკადემიურ ზრდას და ტრანსფერული
უნარ-ჩვევების განვითარებას
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სტუდენტების უნარების განვითარების მიზნით მათთან რეგულარული შეხვედრების
ორგანიზება შესაბამისი კლასგარეშე აქტივობების განსახორციელებლად; კლასგარეშე
აქტივობების შედეგთა შეფასება და საუკეთესო პრაქტიკების წახალისება

კლასგარეშე აქტივობების ეფექტურობის შესახებ სტუდენტთა
გამოკითხვის ანალიზი (კვლევის ტიპი, მონაწილეთა #, # ამ თემაზე
შეხვედრების, გამოვლენილი საკითხები, მოგვარებული საკითხები)
ქვე-მიზანი 1.1.8 მაღალკვალიფიციური აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის რეკრუტირება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალის მოზიდვის თვალსაზრისით
კონკურენტუნარიანობა

პერსონალის დაქირავება და თანამდებობიდან გათავისუფლება
(გაკეთებული განცხადებები, # დაქირავება, # თანამდებობიდან
გათავისუფლება, საშუალო აკადემიური მოსწრების ქულა)

მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალის მოზიდვის მიზნით აკადემიური
წახალისების პოლიტიკის გადახედვა და გაუმჯობესება

სტუდენტებისა და პერსონალისათვის აკადემიური წახალისება
(სიახლეები #, სტუდენტებისთვის შეთავაზებული წახალისებათა
მაქსიმალური ოდენობა, პერსონალის წახალისების მაქსიმალური
ოდენობა)
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დასაქმების დასაქმების უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით განათლების ხარისხის გაზრდა
მიზანი 1.2.

საგანმანათლებლო პროგრამების ოპტიმალურ დონეზე განხორციელება

ქვე-მიზანი 1.2.1 ახლად მიღებული სტუდენტებისათვის ყოვლისმომცველი საორიენტაციო შეხვედრების / ტრენინგების ორგანიზება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სტრუქტურულად გამართული და კარგად დაგეგმილი საორიენტაციო შეხვედრების
სტუდენტთა საორიენტაციო სესიები (მონაწილეები #, თარიღი,
ორგანიზება, სადაც ახლადჩარიცხული სტუდენტები მიიღებენ ამომწურავ ინფორმაციას ფაკულტეტი)
საგანმანათლებლო პროგრამების, სასწავლო პროცესის და უნივერსიტეტის მიერ
შეთავაზებული შესაძლებლობების შესახებ
სტუდენტების გზამკვლევის განახლება-გადახალისება, რათა სტუდენტებმა,
განსაკუთრებით კი ახალმა სტუდენტებმა, მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია სასწავლო
პროცესის, საგანმანათლებლო პროგრამებისა და უნივერსიტეტის შემოთავაზებების
შესახებ.

სტუდენტური სახელმძღვანელოები (ფაკულტეტი, განახლების
თარიღი)

ქვე-მიზანი 1.2.2 სასწავლო პროცესების / პროცედურების შესახებ თანამშრომელთათვის რეგულარული ტრენინგების ჩატარება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

საგანმანათლებლო პროცესებისა და პროცედურების შესახებ თანამშრომლებისთვის
ტრენინგების პერიოდულად ორგანიზება; საგანმანათლებლო პროცესში ჩართული
ადამინისტრაციული პერსონალის პროფესიული უნარების გაუმჯობესების მიზნით
მათთვის შესაბამისი ტრენინგების უზრუნველყოფა ან დაფინანსება

ტრენინგები პერსონალისთვის (ტიპი, მონაწილეები #, თარიღი,
განყოფილებები, კმაყოფილების დონე)

თანამშრომლების შეფასება (გულისხმობს პროგრამის განხორციელებაში ჩართული
თანამშრომელთა მუშაობის შეფასების შედეგები (სამუშაო დროზე
ყველა თანამშრომლის, ადმინისტრაციული, აკადემიური და მოწვეული თანამშრომლის დაკვირვების ტიპი, ერთეულების მიხედვით დაყოფილი კვლევის
შეფასებას) მათ საქმიანობასთან დაკავშირებული სპეციფიკური როლისა და
ანალიზი)
ფუნქციების (რაც გაწერილია პროცესებში, რეგულაცი
ახლადაყვანილი ადმინისტრაციული პერსონალისა და ლექტორებისათვის
ტრენინგები პერსონალისთვის (დამსწრეთა #, ტრენინგის # , ტიპი)
სტრუქტურულად გამართული ინფორმაციული საორიენტაციო ტრენინგის ორგანიზება,
რომელიც მათ მიაწვდის ამომწურავ ინფორმაციას თავიანთი უფლებამოსილების
შესახებ და გააცნობს შესასრულებელი სამუშაოს სპეციფიკას

Page 18

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, University სამოქმედო გეგმა 2018-2021
განახლებულია 2019 წლის სექტემბერში

დასაქმების დასაქმების უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით განათლების ხარისხის გაზრდა
მიზანი 1.2.

საგანმანათლებლო პროგრამების ოპტიმალურ დონეზე განხორციელება

ქვე-მიზანი 1.2.2 სასწავლო პროცესების / პროცედურების შესახებ თანამშრომელთათვის რეგულარული ტრენინგების ჩატარება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სასწავლო პროცესში ჩართული ახლადაყვანილი თანამშრომლებისათვის
საორიენტაციო პროცედურების, ტრენინგების, საინფორმაციო პაკეტების შემუშავება
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მიერ

პერსონალის ინფო-პაკეტები (ტიპი, განახლების თარიღი)

ქვე-მიზანი 1.2.3 საგანმანათლებლო პროცესების მდგრადი განვითარება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ფაკულტეტებისა და სტრუქტურული ერთეულების მიერ ონლაინ რეჟიმში აქტივობათა
ანგარიშების წარდგენა

საქმიანობათა ანგარიშები (ერთეული, პრეზენტაციის თარიღი, ტიპი)
(ონლაინ, ბეჭვდითი ვერსია)

ოპერაციული რისკებიდან და ადამიანური ფაქტორებიდან გამომდინარე ხარვეზების
აღმოფხვრა, რაც აფერხებს ეფექტიანობის გაზრდას

განხორციელებული გაუმჯობესება (ტიპი; ხარვეზის ტიპი: სტუდენტთა
დასწრება, კონტრაქტები, აკადემიური მოსწრება, ვებგვერდი,
განახლებული ფორმები, ახალი რეგულაციები, განახლებული
რეგულაციები (ხარისხის უზრუნველყოფა, პერსონალი, სწავლის
შედეგები, სადოქტორო საფეხური); გამოსავალი; თარიღი)

სასწავლო პროცესის საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით საგანმანათლებლო
პროცესებთან დაკავშირებული რეგულაციებისა და პროცესების/პროცედურების
შემუშავება

რეგულაციები (რეგულირება #, განახლების თარიღი, ფილტრი:
განათლება)

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ხარვეზების გამოვლენის მიზნით
სტუდენტებისაგან უკუკავშირის პერიოდულად მიღება

სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა (მონაწილეთა #, ტიპი: სასწავლო
პროცესი, გამოკითხვის ტიპი (ონლაინ, წერილობითი, პირისპირი
ინტერვიუ, საკონტროლო ჯგუფი; კმაყოფილების შედეგები)

ფაკულტეტებისა და სხვა შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მიერ ონლაინ
რეჟიმში ყოველწლიური გეგმის გაცნობა ზედა რგოლის მენეჯმენტისა და
სტუდენტებისთვის

წლიური გეგმა (ერთეული, თარიღი, დასრულების ვადები)
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დასაქმების დასაქმების უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით განათლების ხარისხის გაზრდა
მიზანი 1.2.

საგანმანათლებლო პროგრამების ოპტიმალურ დონეზე განხორციელება

ქვე-მიზანი 1.2.3 საგანმანათლებლო პროცესების მდგრადი განვითარება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

განათლების ხარისხის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო
კონფერენციებში/ტრენინგებში/პროექტებში მონაწილეობა

სამეცნიერო ღონისძიებები, რომლებიც დაკავშირებულია
საგანმანათლებლო პროცესის გაუმჯობესებასთან (ღონისძიების
დასახელება, დამსწრე კარდი #, თარიღი)

აკადემიური და მოწვეული პერსონალისაგან გამოხმაურების უკუკავშირის მიღება
სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ხარვეზების გამოვლენის მიზნით

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული პერსონალის გამოკითხვა
(მონაწილის ტიპი (დამსაქმებელი, სტუდენტი, პერსონალი, სხვა),
მონაწილეთა #, გამოკითხვის ტიპი, შედეგები)

სტუდენტებისა და ლექტორებისაგან მიღებული შეფასების გარდა შიდა აუდიტის
მონიტორინგის მეშვეობით ხარვეზების გამოვლენა და პროცესების დახვეწა

შიდა აუდიტორები - საგანმანათლებლო (თარიღი, აუდიტორი,
განყოფილება, დასკვნები, შემდგომი დაკვირვება, შედეგები)

მიზანი 1.3.

საგანმანათლებლო პროგრამების კონტენტის განვითარება

ქვე-მიზანი 1.3.1 ინტერდისციპლინარული პროგრამების რაოდენობის გაზრდა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

კვლევის ჩატარება შემდეგი მიმართულებით: შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა
მოთხოვნების ანალიზი; სტუდენტების, კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა
გამოკითხვის შედეგების ანალიზი; აკადემიური პერსონალისა და დარგის
სპეციალისტების მიერ პროგრამის შეფასების ანალიზი; სა

აკადემიური პროგრამები (პროგრამა, განვითარება (თვისებრივი))

ქვე-მიზანი 1.3.2 კურიკულუმის კონტენტის გაუმჯობესება და მისი განახლება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

არსებული კურიკულუმის გადახალისების მიზნით სამუშაო ჯგუფების შექმნა
(განიხილება საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობაც)

სასწავლო გეგმების შემუშავება (შეხვედრების #, # და მათში
ჩართულები, განვითარება (თვისებრივი))
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დასაქმების დასაქმების უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით განათლების ხარისხის გაზრდა
მიზანი 1.3.

საგანმანათლებლო პროგრამების კონტენტის განვითარება

ქვე-მიზანი 1.3.3 სილაბუსების შინაარსის ასახვა საშუალო მოსწრების სტუდენტების შესაძლებლობებზე და ამ სტანდარტის შესაბამისი შეფასება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ცალკეულ სასწავლო კურსებში სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის
განხორციელება

სტუდენტური მიღწევა (მაღალი მიღწევის მოსწავლის #, დაბალი
მიღწევის მქონე სტუდენტის #)

სტუდენტების აკადემიური მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე სასწავლო კურსების სილაბუსის განხილვა (კურსი, თარიღი, ცვლილებები)
სილაბუსებში სათანადო ცვლილებების განხორციელება, მაგალითად, სასწავლო
კურსისათვის გამოყოფილი კრედიტების თავიდან დაანგარიშება, კურსისათვის
განკუთვნილი საკითხავი მასალის მოცულობის ხელმ

ქვე-მიზანი 1.3.4 სილაბუსის შინაარსი მოიცავს შეფასების მრავალ კომპონენტს, რომლებიც უზრუნველყოფენ სტუდენტებისთვის განსხვავებული უნარჩვევების გადაცემას
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

პროგრამების სილაბულის შემოწმება იმის დადგენის მიზით, რომ ისინი მოიცავენ
სილაბუსის გადასინჯვა (მიმოხილვების #, პროგრამა, # განახლებები,
მრავალფეროვან აქტივობებს და ეხმარებიან სტუდენტებს ისეთი მრავალფეროვანი
აღწერა (თვისებრივი))
უნარების განვითარებაში, როგორიცაა ანალიტიკური აზროვნება, წერა, პრეზენტაციის
უნარი, სწავლის უნარი, გუნდური მუშაობის უნარი და ა.შ.; აქტივობების დამატება, თუ
გამოვლინდა (შემოწმების პროცესში), რომ კონკრეტულ სასწავლო გეგმაში აქტივობები
არ არის დივერსიფიცირებული და ვერ დაეხმარება სტუდენტებს მრავალფეროვანი
უნარების განვითარებაში.

ქვე-მიზანი 1.3.5 სწავლების თანამედროვე მეთოდების ინტეგრირება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სწავლების თანამედროვე მეთოდების კვლევა და მათი ინტეგრირება სილაბუსებსა და
საგანმანათლებლო პროგრამებში

გლობალური ტენდენციები განათლებაში (ღონისძიებების # (ტიპი:
ჩატარებული / დაესწრო, ტიპი: სამეცნიერო ღონისძიება, შეხვედრა,
ტრენინგი), ნაშრომების #/ სტატიების შეფასება, განხორციელებული
ღონისძიებების სია)
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დასაქმების დასაქმების უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით განათლების ხარისხის გაზრდა
მიზანი 1.4.

სტუდენტთა მხარდაჭერის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

ქვე-მიზანი 1.4.1 კულტურული და სპორტული ღონისძიებების რაოდენობის და ხარისხის გაზრდა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სტუდენტებისათვის შეთავაზებული სპორტული აქტივობების რაოდენობის გაზრდა

სპორტული აქტივობები (ტიპი: საერთაშორისო / ადგილობრივი
სტუდენტები, პერსონალი, საზოგადოება, თარიღი, ღონისძიება)

წლის განმავლობაში კულტურული მოვლენების, საქველმოქმედო აქტივობებისა და
დღესასწაულების აღნიშვნის მოცულობის გაზრდა

საქმიანობა (ტიპი: კლასგარეშე / სოციალური, ტიპი: საერთაშორისო /
ადგილობრივი სტუდენტები, პერსონალი, ტიპი: ინსტიტუციური,
კორპორატიული / სოციალური პასუხისმგებლობა, თარიღი,
ღონისძიება, დამსწრეები, ორგანიზატორი)
ქვე-მიზანი 1.4.2 სტუდენტური კლუბების თანამშრომლობა იდენტური ტიპის სტრუქტურებთან ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

უნივერსიტეტთაშორისი სპორტული აქტივობების ორგანიზება საქართველოში

საუნივერსიტეტო სპორტული ღონისძიება (თარიღი, ადგილი,
მონაწილეები)

კულტურული და სპორტული აქტივობების მასპინძლობა ქვეყნის
ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით

სპორტული აქტივობები (ტიპი: საერთაშორისო / ადგილობრივი
სტუდენტები, პერსონალი, საზოგადოება, თარიღი, ღონისძიება,
ორგანიზატორი)

სიმულაციების აქტივობების მოწყობა უნივერსიტეტში, მაგ.ნატო (NATO),გაერო,
ევროკავშირი და ა.შ.

სიმულაციური აქტივობები (თარიღი, ორგანიზატორი, დამსწრე
(პერსონალი და სტუდენტები))

კლუბების საუკეთესო პრაქტიკის შენარჩუნება და მათი აქტივობების არეალის
გაფართოება

სტუდენტური კლუბების საქმიანობა (# სტანდარტიზებული პრაქტიკა)

ქვე-მიზანი 1.4.3 აკადემიური კონსულტაციის ეფექტურობის გაზრდა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

კვლევის ჩატარება მსოფლიოში საუკეთესო აკადემიური კონსულტაციის პრაქტიკის
შესასწავლად

აკადემიური კონსულტაცია (ანგარიშის # თანამშრომლები, ჩართული
პერსონალი, დასკვნები და განვითარება შზსუ-ში)
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დასაქმების დასაქმების უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით განათლების ხარისხის გაზრდა
მიზანი 1.4.

სტუდენტთა მხარდაჭერის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

ქვე-მიზანი 1.4.3 აკადემიური კონსულტაციის ეფექტურობის გაზრდა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ელექტრონული საინფორმაციო სისტემისმოდიფიცირება, რათა აკადემიურმა
კონსულტანტმა მოახერხოს თავისი სტუდენტის შესახებ ინფორმაციის მოგროვება

აკადემიური საკონსულტაციო მონაცემთა ბაზა (EIS მოდიფიკაციის #)

ეფექტური სისტემის შექმნა, რომლის მეშვეობითაც აკადემიური მენტორი იოლად
დაუკავშირდება უნივერსიტეტის შესაბამის პერსონალსა და განყოფილებას თავიანთი
სტუდენტის პრობლემის გადასაჭრელად

აკადემიური საკონსულტაციო მონაცემთა ბაზა (EIS მოდიფიკაციის #,
გამოკითხვის შედეგები (აკადემიურ კონსულტაციებთან
დაკავშირებული))
ქვე-მიზანი 1.4.4 არსებული რეგულირების გაუმჯობესება სოციალურად დაუცველი სტუდენტების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

მოქმედი წამახალისებელი და სასტიპენდიო რეგულაციების გადახედვა სოციალურად
დაუცველი სტუდენტების უკეთ გათვალისწინების მიზნით და მათთვის ინიციატივების
შეთავაზება

სტიპენდიები / ფასდაკლებები / უარი / რეკლამა (თითოეული ტიპის
დაუცველი სტუდენტების კატეგორია, # ბენეფიციარი, წელი, პროგრამა)

პირისპირ შეხვედრების მეშვეობით სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე
სტუდენტების საჭიროებების ანალიზი

სტუდენტთა გამოკითხვა - სოციალურად დაუცველი სტუდენტები
(ტიპი: პირისპირ, ინტერნეტით, სხვა; საჭიროებების ანალიზის შედეგი)

სხვადასხვა საშუალებების მოძიება სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე
სტუდენტებისათვის კერძო სექტორიდან სტიპენდიების მოზიდვის მიზნით

სოციალურად დაუცველი სტუდენტები (ფინანსური დახმარება /
სტიპენდიები ჩარიცხვებისას, სოციალურად დაუცველი სტუდენტების
#, # ბენეფიციარებისთვის, სტუდენტებისთვის გამოყოფილი
დაფინანსების საერთო ოდენობა სოციალურად დაუცველი
სტუდენტებისთვის)
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კვლევის ხარკვლევის ხარისხის გაზრდა
მიზანი 2.1.

მულტიდისციპლინარული კვლევის ხაზგასმა, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოების განვითარებას

ქვე-მიზანი 2.1.1 მთავრობის პრიორიტეტებისა და სტრატეგიული მიზნების, მიმდინარე გლობალური ტენდენციების კვლევის მოცულობისა და
ეფექტურობის გაზრდა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

მთავრობის პრიორიტეტებისა და სტრატეგიული მიზნების განსაზღვრა; განათლების
სამთავრობო პრიორიტეტები და სტრატეგიული მიზნები (თარიღი,
პოლიტიკაში განხორციელებულ ცვლილებებზე მორგება და მათი შესაბამისი დანერგვა სტრატეგიული მიზანი / პრიორიტეტი, სამთავრობო დაწესებულება)
განათლებაში ახალი გლობალური ტრენდებისა (მიმართულებების) და ახალი
პროფესიების განსაზღვრა

გლობალური ტენდენციები განათლებაში (ღონისძიებების # (ტიპის:
ჩატარებული / დაესწრო, ტიპი: სამეცნიერო ღონისძიება, შეხვედრა,
ტრენინგი), # ნაშრომების / სტატიების შეფასება, განხორციელებული
ღონისძიებების სია)
ქვე-მიზანი 2.1.2 ინტერდისციპლინარული სამეცნიერო კვლევითი შესაძლებლობების ზრდა, რომელიც საზოგადოებრივ საჭიროებებზეა ორიენტირებული
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

საზოგადოების საჭიროებების განსაზღვრა პოტენციური კვლევის სფეროს დადგენის
მიზნით

არსებული სოციალური საჭიროებების ჩამონათვალი (ორგანიზატორი,
გამოვლენილი საჭიროებები, თარიღი)

ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ინსტიტუციებთან თანამშრომლობა კვლევისა და
დაფინანსებების უზრუნველყოფის მიზნით და კურსდამთავრებულთათვის მეტი
შესაძლებლობების შეთავაზება

პარტნიორობა (ტიპი: ადგილობრივი / საერთაშორისო; ტიპი:
ინსტიტუციური / ფაკულტეტი / ოფისი, დაფინანსების წყარო, ტიპი:
სტუდენტი / პერსონალი, ვებ – გვერდი, ტიპი: ზოგადი / გაცვლითი /
კვლევა / პროექტი და ა.შ.)
ქვე-მიზანი 2.1.3 სამეცნიერო კვლევითი პროექტების განხორციელება და / ან პარტნიორობა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

მონაცემთა ბაზების შექმნა და მუდმივი განახლება, სადაც მოცემულია ინფორმაცია
არსებული და ხელმისაწვდომი სამეცნიერო გრანტების შესახებ

სამეცნიერო გრანტების მონაცემთა ბაზა (შესაძლებლობების #)

პროექტების მომზადებისა და წერის ხელშეწყობის მიზნით შიდა საგრანტო პროგრამის შიდა საგრანტო პროგრამა (დაფინანსებული პერსონალი,
შემოღება და განხორციელება
დაფინანსების ოდენობა, თარიღი, მიზანი)
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კვლევის ხარკვლევის ხარისხის გაზრდა
მიზანი 2.2.

კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობების ინტეგრირება

ქვე-მიზანი 2.2.1 კვლევისა და განათლების ინტეგრირება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

აფილირებული პერსონალისა და კვლევების რაოდენობის გაზრდა; ახალი კადრების
დასაქმება და არსებული კადრების კვლევით სფეროში გადაყვანა

პერსონალი (ტიპი: ადმინ / აკად. / აფილირებული / მოწვეული,
კვლევა; ტიპი: აკადემიური წოდებები, ოფისი / განყოფილება)

კვლევითი ცენტრების პოლიტიკის შემუშავება, რომლის მიზანია სამაგისტრო და
სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებთან ერთად კვლევითი სტატიების გამოქვეყნება

პუბლიკაციები (ფილტრი: კურსდამთავრებულებთან ერთად
მომზადებული სტატიები; ჩართული სტუდენტების #; # ჩართული
პერსონალი)

კვლევისა და განვითარების ვებ-გვერდის განახლება

ვებსაიტის განახლება (ვებ-მისამართი, თარიღი)
ქვე-მიზანი 2.2.2 ყველა სტუდენტის მხარდაჭერა და წახალისება სამეცნიერო საქმიანობაში, კვლევითი უნარ-ჩვევების გააუმჯობესებასა და მაღალი
ხარისხის კვლევის ჩატარებაში
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სადოქტორო სტუდენტებისათვის გრძელვადიანი გაცვლითი პროექტების შეთავაზება

გაცვლა (ტიპი: სტუდენტი / პერსონალი, წელი, პროგრამა, მიმდინარე
ხელშეკრულებები)

სტუდენტებისა და საერთაშორისო კონფერენციებში, პროექტებში და ვორქშოფებში
მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით თანამშრომლებისა და სტუდენტების
დაფინანსება

აკადემიური წახალისება სტუდენტებისა და პერსონალისათვის
(განახლებების #, სტუდენტებისთვის შეთავაზებული წახალისებების
მაქსიმალური ოდენობა, პერსონალისათვის შეთავაზებული
წახალისებების მაქსიმალური ოდენობა)
ქვე-მიზანი 2.2.3 საგანმანათლებლო პროგრამების კვლევითი კომპონენტების განხორციელებასთან დაკავშირებული პროცესებისა და პროცედურების
ეფექტიანი მართვის უზრუნველყოფა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

უნივერსიტეტში მოქმედი კვლევითი კომპონენტის მარეგულირებელი წესების დახვეწა- რეგულაციები (რეგულაცია #, განახლების თარიღი)
განვითარება; არსებული სამეცნიერო კვლევის, ფინანსური, საკადრო და
საგანმანათლებლო რეგულაციების გაუმჯობესება
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კვლევის ხარკვლევის ხარისხის გაზრდა
მიზანი 2.2.

კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობების ინტეგრირება

ქვე-მიზანი 2.2.3 საგანმანათლებლო პროგრამების კვლევითი კომპონენტების განხორციელებასთან დაკავშირებული პროცესებისა და პროცედურების
ეფექტიანი მართვის უზრუნველყოფა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

კვლევის პროცესის უკეთ ხელმძღვანელობის მიზნით ელექტრონულ საინფორმაციო
სისტემაზე მოდულის დამატება

კვლევის მოდული EIS-ში (განახლების თარიღი)

ქვე-მიზანი 2.2.4 ისეთი ტიპის კვლევის ჩატარება, რომელიც გააუმჯობესებს სასწავლო პროცესს
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ლიტერატურის მიმოხილვისა და ანალიზის მეშვეობით სადოქტორო
საგანმანათლებლო სფეროს საუკეთესო პრაქტიკის შესწავლა და ანალიზი

სადოქტორო განათლების გაუმჯობესება (ტიპი: ლიტერატურის
მიმოხილვა, სამეცნიერო ღონისძიება, ტრენინგი, სემინარი; დასკვნები)

საგანმანათლებლო რეგულაციების შესაბამისად განახლება

რეგულაციები (რეგულაცია #, განახლების თარიღი, ფილტრი: R03, R04,
R05)

მიზანი 2.3.

კვლევის ხარისხის გაუმჯობესება

ქვე-მიზანი 2.3.1 თეზისების და სადისერტაციო ნაშრომების ხარისხის გაუმჯობესება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

არსებული სადოქტორო პროგრამების შესაბამის დარგებში გამოქვეყნებულ
საერთაშორისო, რეფერირებად სამეცნიერო გამომცემლობებზე წვდომა

ბიბლიოთეკის რესურსები (ტიპი: ელექტრონული / ბეჭდური ასლი,
გამოწერის თარიღი, db დასახელება, ვადის გასვლის თარიღი,
გამომცემელი, ღირებულება, გამოყენების პროცენტი / წელი)

პლაგიატის აღმოფხვრის პოლიტიკისა და მექანიზმების დახვეწა-გაუმჯობესება

Turnitin (გამოწერის თარიღი, ვადის გასვლის თარიღი, ღირებულება)

ნათელი და გამჭვირვალე კრიტერიუმების შემუშავება სადოქტორო დისერტაციების
ხელმძღვანელებისათვის, რომლებიც არიან დარგობრივი სადისერტაციო საბჭოს
წევრები

სადოქტორო განათლება (დოქტორანტურის ხელმძღვანელთა
არჩევის განახლება, თარიღი)
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კვლევის ხარკვლევის ხარისხის გაზრდა
მიზანი 2.3.

კვლევის ხარისხის გაუმჯობესება

ქვე-მიზანი 2.3.1 თეზისების და სადისერტაციო ნაშრომების ხარისხის გაუმჯობესება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სადოქტორო პროგრამების სტუდენტების ფინანსური მხარდაჭერა (მაგ. ასისტენტ
მასწავლებლად, კვლევითი ცენტრების ასისტენტებად მუშაობის შესაძლებლობა,
სტიპენდიით უზრუნველყოფა და ა.შ.)

სადოქტორო განათლება (დახმარების ტიპი: კურსები, სტიპენდიები,
კვლევითი ცენტრის ასისტენტი და ა.შ.; სტუდენტი;
გათვალისწინებულია დაფინანსება)

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებში კვლევითი კომპონენტის
ინტერნაციონალიზაცია და განხორციელებული სადოქტორო კვლევის შედეგებში
საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინების უზრუნველყოფა

სადოქტორო განათლება (სტუდენტი, თანა - / ხელმძღვანელი, ქვეყანა)

ქვე-მიზანი 2.3.2 აკადემიური პუბლიკაციების რაოდენობის და ხარისხის გაზრდა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სარედაქციო კოლეგიების გაფართოება

შზსუ-ს ჟურნალის რედაქტორები (ჟურნალი, რედაქტორები, ჩართვის /
გამორიცხვის თარიღი, ქვეყანა)

უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული ჟურნალების მთავარი რედაქტორებისა და
რეფერენტების წახალისება

შზსუ-ს ჟურნალების მთავარი რედაქტორებისთვის დაფინანსება
(ჟურნალი, ტომი, გამოცემა, რეფერენტი, მთავარი რედაქტორი,
რაოდენობა, თარიღი)

ტრენინგების რეგულარულად ჩატარება ხარისხიანი აკადემიური პუბლიკაციის
მოსამზადებლად აუცილებელი უნარების გასავითარებლად

პერსონალის ტრენინგი (ტიპი: შესთავაზებული / მიღებული, თემა,
დამსწრეთა #, თარიღი)

აკადემიური პერსონალის მიერ სავალდებულო ხარისხიანი პუბლიკაციების
(ინდექსირებული ჟურნალები) რაოდენობის გაზრდა მათი აკადემიურ პოზიციაზე
დაწინაურების პროცესში

პუბლიკაციები (ფილტრი: ინდექსირებული ციტირაბების
პუბლიკაციები / ავტორიტეტული გამომცემლები, წელი)
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კვლევის ხარკვლევის ხარისხის გაზრდა
მიზანი 2.3.

კვლევის ხარისხის გაუმჯობესება

ქვე-მიზანი 2.3.3 კვლევითი ცენტრების ეფექტურობის გაზრდა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

კვლევითი ცენტრების ბიუჯეტის გადახედვა

ბიუჯეტის შესრულება - საერთო ჯამი (ფილტრი: კვლევაზე
გამოყოფილი ბიუჯეტი ფაკულტეტის ბიუჯეტის ფარგლებში, კვლევის
შემოსავალი ფაკულტეტის შემოსავლებში)

აუცილებელი ზომების მიღება, რათა კვლევის კულტურა განვითარდეს ინსტიტუციურ
დონეზე კვლევის მიმართ გაზრდილი ინტერესის პოლიტიკის მეშვეობით

შეხვედრები (ფილტრი: ინსტიტუციური კვლევის კულტურა, თარიღი,
შეხვედრის დასახელება)

კვლევითი ცენტრების რაოდენობის გადახედვა და ცვლილებების გატარება მათ მიერ
განხორციელებული კვლევის მოცულობისა და ხარისხის შესაბამისად

კვლევითი ცენტრები (# ცენტრები, თარიღი, ტიპი: შექმნა, გაუქმება,
მოდიფიკაცია)

ბიზნეს და ს ბიზნეს და საჯარო სეგმენტებთან მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა
მიზანი 3.1.

თანამშრომლობა საზოგადოებასთან

ქვე-მიზანი 3.1.1 სტუდენტებისათვის სტარტაპების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება სტუდენტების მიერ
ინიცირებული სტარტაპების ხელშეწყობის მიზნით.

სტარტაპ ღონისძიებები (სტუდენტი, სტარტაპის სახელი, თარიღი,
სტუდენტსთვის გათვალისწინებული საწყისი დაფინანსების ოდენობა)

უნივერსიტეტის მიერ ტრენინგებისა და კონსულტაციის შეთავაზება, რათა
სტუდენტებმა შეძლონ ბიზნესწამოწყების უკეთ დაგეგმვა ბაზრის მოთხოვნების
კვლევის გათვალისწინებით

სტარტაპ ღონისძიებები (პოტენციური დამსაქმებლების მოთხოვნა
შრომის ბაზარზე, შესთავაზებული ტრენინგი, დამსწრე თარიღი,
დამსწრეთა #)

ინტერდისციპლინარული კვლევითი ცენტრების განახლება სტუდენტთა საჭიროებებზე სტარტაპ ღონისძიებები (# შეხვედრა სტუდენტებთან)
მორგების მიზნით
ზოგიერთი ბიზნესწამოწყების დაფინანსება ან დაფინანსების მოძიებაში ხელშეწყობა

სტარტაპ ღონისძიებები (დაფინანსების ოდენობა, წყარო, თარიღი,
სტარტაპ იდეაზე დახარჯული თანხა)
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ბიზნეს და ს ბიზნეს და საჯარო სეგმენტებთან მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა
მიზანი 3.1.

თანამშრომლობა საზოგადოებასთან

ქვე-მიზანი 3.1.1 სტუდენტებისათვის სტარტაპების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სტუდენტების დასაქმების უნარ-ჩვევების განვითარებისა და დახვეწის მიზნით
კურიკულუმის გადახალისება

სასწავლო გეგმის განახლება (თარიღი, სასწავლო გეგმის განახლების
მოტივი)
ქვე-მიზანი 3.1.2 ინდუსტრიასთან / ბიზნეს სექტორთან თანამშრომლობის მექანიზმის შექმნა და შენარჩუნება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

საუკეთესო პრაქტიკის გამოვლენა ბიზნესისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლობაში

უნივერსიტეტ - ინდუსტრიის თანამშრომლობის კვლევა (ტიპი:
ლიტერატურის მიმოხილვა, სამეცნიერო ღონისძიება, შეხვედრა,
ტრენინგი; დასკვნები)

სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლების შესაძლებლობების განვითარება სტუდენტებისთვის შესაძლებლობების გაუმჯობესება (ღონისძიების
ბიზნესსა და უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობისა და კავშირის გაძლიერება
თარიღი, ღონისძიება: ტრენინგი, შეხვედრა, სემინარი, დამსწრეები:

სტუდენტი / პერსონალი, # დამსწრე)
ბაზრის კვლევისა და კონსულტაციების სერვისის შეთავაზება კერძო და საჯარო
სექტორისთვის

ბაზრის კვლევა და საკონსულტაციო მომსახურებები (შემუშავებულ
მომსახურებათა #, # პირმა ისარგებლა მომსახურებით, დაესწრო
სტუდენტთა და თანამშრომელთა # რაოდენობა)

მეწილეთა შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით ვებ-გვერდის განახლება

ვებგვერდის განახლება (მისამართი, თარიღი)
ქვე-მიზანი 3.1.3 რეგულარული შეხვედრები შესაბამის ორგანიზაციებთან სტაჟირების, პროექტებისა და სასწავლო პროგრამების ორგანიზების მიზნით
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

კურიკულუმის განვითარების მიზნით კერძო და საჯარო სექტორებთან მუდმივი
კომუნიკაციის უზრუნველყოფა

მდგრადი კომუნიკაცია საჯარო და კერძო სექტორებთან (ოფისი; ტიპი:
შეხვედრა, ვიზიტი, სემინარი; განვითარების სფერო; დამსწრე #)
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ბიზნეს და ს ბიზნეს და საჯარო სეგმენტებთან მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა
მიზანი 3.1.

თანამშრომლობა საზოგადოებასთან

ქვე-მიზანი 3.1.3 რეგულარული შეხვედრები შესაბამის ორგანიზაციებთან სტაჟირების, პროექტებისა და სასწავლო პროგრამების ორგანიზების მიზნით
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

შრომის ბაზარზე სტუდენტენტთა მოთხოვნადობის ფორმირების პროცესში
კომპანიების მზარდი ჩართულობა; ბაზრის მოთხოვნათა იდენტიფიცირება

დასაქმების უნარები (დამსაქმებელთა კვლევის მონაცემები,
ორგანიზაციული კულტურა / კლიმატი (კმაყოფილება) კვლევა,
სტუდენტთა # / იმ კომპანიებში დასაქმებული კურსდამთავრებულები,
რომლებთანაც შზსუ-ს აქვს ხელშეკრულებები)
ქვე-მიზანი 3.1.4 სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტების რაოდენობის გაზრდა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სამთავრობო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა საზოგადოების მოთხოვნილებათა სოციალური საჭიროებები (სამთავრობო დაწესებულება, ტიპი:
იდენტიფიცირების მიზნით
დაუცველი, მაღალი შესაზლებლობები, ზოგადი, რაიონები, ქალაქები

და ა.შ.; ტიპი: პროფესიული, ფსიქოლოგიური, ფინანსური; თარიღი;
საქმიანობა; შედეგი)
შეჭირვებული ადამიანების ფინანსური თუ ემოციური მხარდაჭერის მიზნით
უნივერსიტეტში სხვადასხვა კამპანიის წარმოება და აქტივობის განხორციელება

დაუცველი პირები (საქმიანობის ტიპი: ვიზიტი / CSR /
ნებაყოფლობითი / ოფიციალური პირი, ტიპი: ვიზიტი / მასპინძელი,
განხორციელებული აქტივობა, თარიღი, თანამშრომლებისა და
სტუდენტთა # რაოდენობა, დახარჯული თანხა, ჩართული
დანაყოფები (კლუბი, ოფისი და ა.შ.)) ინფორმაცია მათი საჭიროებების
შესახებ. )
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ბიზნეს და ს ბიზნეს და საჯარო სეგმენტებთან მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა
მიზანი 3.2.

უწყვეტი სასწავლო პროგრამების გაუმჯობესება

ქვე-მიზანი 3.2.1 "უწყვეტი სწავლის" და მისი პრიორიტეტების რეგულარულად გაზიარების მიზნით საორგანიზაციო ღონისძიებები უნივერსიტეტის
ფარგლებში
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

„უწყვეტი განათლების“ პროგრამების ახალი ინიციატივებისა და შედეგების ფართო
აუდიტორიისათვის გაცნობა სოციალური მედიისა თუ სხვა შესაბამისი მედია
საშუალებების მეშვეობით

შპს-ს საქმიანობა (კურსი, განცხადების ბმული, თარიღი)

ქვე-მიზანი 3.2.2 უწყვეტი სწავლითი პროგრამების რაოდენობის და ეფექტურობის გაზრდა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

შზსუ-სა და სხვა გარე კონტექსტიდან “უწყვეტი განათლების“ პროგრამების საუკეთესო
პრაქტიკის მოძიება და ფართო საზოგადოებისთვის გაზიარება

შპს-ს საქმიანობა (კურსი, განცხადების პლატფორმა, ანგარიში,
თარიღი, მოხსენების ბმული, ჩართული პირები)

ფასდაკლებებისა და შეღავათების პოლიტიკის გადახედვა „უწყვეტი
განათლების“პროგრამებში ჩართვის მსურველთათვის

სტიპენდიები / ფასდაკლებები / შპს-ს რეკლამა (ბენეფიციარების
ტიპი, # რაოდენობა, წელი, კურსი, თანხა)

ქვე-მიზანი 3.2.3 პროგრამებში მეტი პერსონალის ჩართვა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

შზსუ-ს თანამშრომლებისათვის წამახალისებელი ინიციატივების შეთავაზება, რათა
ისინი ჩაერთონ ,,უწყვეტი განათლების’’ პროგრამებში როგორც სწავლების, ასევე
სწავლის თვალსაზრისით

შპს - სასწავლო ჯგუფი (ტიპი: შზსუ / გარე, კურსი, თარიღი, ტიპი:
შეთავაზებული / მიღებული, თანამშრომლების ჩართულობით)

ქვე-მიზანი 3.2.4 კურსდამთავრებულებთან კავშირების ზრდა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

პროექტების ორგანიზება, რომელთა ფარგლებშიც კურსდამთავრებულები ეწვევიან
შზსუ-ს და საზოგადოებას გაუზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას

სტუდენტთა შესაძლებლობების გაუმჯობესება (თარიღის,
ღონისძიების სახეობა: ტრენინგი, შეხვედრა, სემინარი, დამსწრეები:
სტუდენტი / პერსონალი, # დამსწრე, წამყვანი)
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ბიზნეს და ს ბიზნეს და საჯარო სეგმენტებთან მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა
მიზანი 3.2.

უწყვეტი სასწავლო პროგრამების გაუმჯობესება

ქვე-მიზანი 3.2.4 კურსდამთავრებულებთან კავშირების ზრდა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

კურსდამთავრებულთა შეხვედრების ორგანიზება, მაგალითად, როგორიცაა ფონდების
მოძიების, კურიკულუმის განვითარების, კურსდამთავრებულთა ერთგულების
შეგრძნების გაძლიერების მიზნით ჩატარებული ღონისძიებები; ეს არ არის
აქტივობების სრული ჩამონათვალი

კურსდამთავრებულთა აქტივობები (ტიპი: რესურსის მოძიების
ღონისძიებები / სასწავლო პროგრამების გაუმჯობესება /
კურსდამთავრებულთა ლოიალობის გაზრდა, ტიპი: გამოჩენილი
კურსდამთავრებულები, თარიღი, დამსწრე საზოგადოება, ადგილი)

მიზანი 3.3.

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ზრდა

ქვე-მიზანი 3.3.1 არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთობლივი პროექტების შემუშავება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

პოტენციური კომპანიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე შესაძლო
თანამშრომლობის სფეროს ჩამონათვალის განსაზღვრა; შესაბამის კომპანიებთან და
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მემორანდუმების გაფორმება

კომპანიებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობა (პოტენციური პარტნიორების სია, ამჟამინდელი
პარტნიორების სია (ქვეყანა, სახელი, თარიღი, ხანგრძლივობა))

შზსუ-ს მიერ ორგანიზებულ დასაქმების ფორუმებსა და სოციალურ აქტივობებში მეტი
კომპანიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა და ასევე შზსუ-ს
მონაწილეობის მიღება მათ მიერ ორგანიზებულ აქტივობებში.

კომპანიებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობა (ტიპი: საერთაშორისო / ადგილობრივი, სახელი,
ტიპი: კარიერის დაგეგმვა / დასაქმების ფორუმი / სოციალური
აქტივობა, # მოწვევა, უშუალო დამსწრე, # თარიღი, ადგილი)
ქვე-მიზანი 3.3.2 ქვეყანაში შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემთა ბაზის უზრუნვველყოფა და განახლება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ელექტრონული საინფორმაციო სისტემის შემუშავება კომპანიების, არასამთავრობო
ორგანიზაციების და აქტივობების ასახვის მიზნით

პარტნიორობის მონაცემთა ბაზა (ტიპი: ადგილობრივი /
საერთაშორისო, ორგანიზაცია, თარიღი, ქვეყანა, ვადის გასვლის
თარიღი)
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ლიდერობისლიდერობისა და მენეჯმენტის გაუმჯობესება
მიზანი 4.1.

HR საქმიანობის გაუმჯობესება

ქვე-მიზანი 4.1.1 მომსახურე პერსონალის დაფინანსება / მხარდაჭერა შესაძლებლობათა განვითარების კუთხით
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

თანამშრომლების საჭიროებების განსაზღვრა

პერსონალის საჭიროებების ანალიზი (კვლევის თარიღი, დასკვნები)

პოზიციების შესაბამისი რეგულარული ტრენინგების ჩატარება

სასწავლო სესიები პერსონალისთვის (ტიპი: ტრენინგი / შეხვედრა /
სემინარი, მონაწილეთა # რაოდენობა, თარიღი, განყოფილებები,
კმაყოფილების დონე)

უსდ-ს თანამშრომლების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით საერთაშორისო
საგრანტო პროექტებში ჩართულობა და პარტნიორობა

პროექტები (ტიპი: განხორციელებული / დაფინანსებული, თარიღი,
ტიპი: საერთაშორისო / ეროვნული, დაფინანსების თანხა,
მონაწილეები)

ტრენინგების შედეგების შეფასება და გაანალიზება საუკეთესო პრაქტიკების ამსახველი ტრენინგის მონაცემთა ბაზა (ტრენინგი, თარიღი, დასკვნები,
მონაცემთა ბაზის შექმნის მიზნით
შესთავაზა, კმაყოფილების შედეგი)

ქვე-მიზანი 4.1.2 აკადემიური პერსონალის წახალისება ეროვნულ / რეგიონალურ ან / და საერთაშორისო კვლევითი პროექტების განხორციელებაში
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

აკადემიური წინსვლის ხელშემწყობი პოლიტიკის გადახალისება აკადემიური
პერსონალის პროექტებში ჩართულობის გაძლიერების მიზნით

რეგულაციები (რეგულაცია #, განახლების თარიღი, ფილტრი:
პერსონალის დაქირავება, გაუმჯობესება)

წარსული საუკეთესო პრაქტიკისა და შეძენილი გამოცდილების ანალიზიდან მიღებული პროექტების მონაცემთა ბაზა (პროექტი, დასკვნები)
შედეგების შეგროვება მომავალი პროექტების უკეთ დაგეგმვისა და განხორციელების
უზრუნველყოფის მიზნით

ქვე-მიზანი 4.1.3 სათანადო საორიენტაციო შეხვედრების ორგანიზება პერსონალისთვის
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

საორიენტაციო სესიებისათვის ტრენერების გადამზადება

საორიენტაციო სესიების დახვეწა (თარიღი, -ის მიერ შეთავაზებული
ტრენინგი, დამსწრეები)
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ლიდერობისლიდერობისა და მენეჯმენტის გაუმჯობესება
მიზანი 4.1.

HR საქმიანობის გაუმჯობესება

ქვე-მიზანი 4.1.3 სათანადო საორიენტაციო შეხვედრების ორგანიზება პერსონალისთვის
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ელექტრონული საინფორმაციო სისტემის განახლება, რათა მან მოიცვას ადამიანური
რესურსის მართვის სისტემა, სადაც შესაძლებელი იქნება კონკრეტულ პოზიციასთან
დაკავშირებული წესებისა და რეგულაციების მოძიება

პერსონალის მოდული (დასრულების კურსი, თარიღი)

საორიენტაციო სესიების შედეგების შეფასება

პერსონალის ორიენტირება (თარიღი, დამსწრე, დასკვნები,
კმაყოფილების მაჩვენებელი)

ქვე-მიზანი 4.1.4 შედეგების მართვის და შესაბამისობის უზრუნველყოფა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

შეფასების სისტემის გადახედვა ყოველწლიურად

პერფორმანსის მართვის სისტემა (თარიღი, განახლება)

ყველა კითხვარის ონლაინ პლატფორმაზე გადატანა

გამოკითხვები (სახელი, გადაცემის თარიღი, განახლების თარიღი,
მისამართი)

ქვე-მიზანი 4.1.5 შესაბამისი წესებისა და რეგულაციების უზრუნველყოფა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ჩატარებული გამოკითხვებიდან მიღებული შედეგების შეფასება და ახალი
გამოკითხვების ჩატარება

გამოკითხვები (სახელი, გადაცემის თარიღი, განახლების თარიღი,
მისამართი)

გამოკითხვის შედეგების გამოყენების უზრუნველყოფა უნივერსიტეტის პოლიტიკის
განვითარებისთვის

გამოკითხვები (მიღებული შედეგების / ქმედებების კორელაცია)
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ლიდერობისლიდერობისა და მენეჯმენტის გაუმჯობესება
მიზანი 4.2.

ხარისხის უზრუნველყოფის (QA) და ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტურობის გაზრდა (QMS)

ქვე-მიზანი 4.2.1 უნივერსიტეტის მისიის და სტრატეგიული მიზნების განსახორციელებლად EHEA (ევროპის უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცე და
ბოლონიის პროცესი)-ს და საქართველოს საგანმანათლებლო მიზნების სტანდარტად დასახვა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

უმაღლესი განათლების ერთიანი ევროპული სივრცისა და საქართველოს სახელმწიფოს მისიის განაცხადი (განახლების თარიღი, მისიის განაცხადი, მითითება)
საგანმანათლებლო მიზნების შესწავლა და მათ შესაბამისად უნივერსიტეტის მისიის
განახლება

ქვე-მიზანი 4.2.3 ყველა შიდა ინსტიტუციონალური პროცესის დოკუმენტირება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

უნივერსიტეტში მიმდინარე ძირითადი, დაქვემდებარებული და დამხმარე პროცესების
განსაზღვრა

პროცესის იდენტიფიცირება (ტიპი: ძირითადი / მეორეადი / ქვეთავი,
წინა პროცესი, შემდგომი პროცესი, პასუხისმგებელი პირები, ტიპი:
პირველადი / მეორადი)
ქვე-მიზანი 4.2.4 PDPA- ს (პირად მონაცემთა დაცვის სისტემა) სრული ციკლის შენარჩუნება მთელი ინსტიტუციის მასშტაბით
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

მოქმედი წესებისა და რეგულაციების გადახალისება, რათა უზრუნველვყოთ, რომ მათში პროცესის იდენტიფიცირება (პროცესის დასახელება, განახლების
ასახულია ყველა სტრუქტურულ ერთეულთან დაკავშირებული შესაბამისი პროცესი
თარიღი, მონაწილე პირები, მოდიფიკაციის წყარო (მოთხოვნა,

შეხვედრა და ა.შ.))
პროცესების გაუმჯობესების მიზნით ამ პროცესებში ჩართული მონაწილეებისგან
გამოხმაურების (უკუკავშირის) მიღება

პროცესის იდენტიფიცირება (პროცესი, უკუკავშირი,
განხორციელებული გაუმჯობესება, თარიღი)

ქვე-მიზანი 4.2.5 შიდა აუდიტის სისტემის შემუშავება და შენარჩუნება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

შიდა აუდიტის ტრენინგი

პერსონალის ტრენინგი (ტიპი: შესთავაზა / მიღებული, თემა,
დამსწრეთა #, თარიღი)

უნივერსიტეტის მართვის ანალიზის მიზნით შიდა აუდიტის განხორციელება

შიდა აუდიტი (შემოწმების ადგილი, შემოწმების თარიღი, დასკვნები)
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ლიდერობისლიდერობისა და მენეჯმენტის გაუმჯობესება
მიზანი 4.2.

ხარისხის უზრუნველყოფის (QA) და ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტურობის გაზრდა (QMS)

ქვე-მიზანი 4.2.6 მოსწავლეებისა და თანამშრომლების რეგულარული უკუკავშირის მიიღება პროცესთან დაკავშირებული ხარვეზების გამოვლენის მიზნით
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

უნივერსიტეტის სოციალური მედიის ვებ-გვერდებიდან შესაბამისი ინფორმაციის
შეგროვება

სოციალური მედია (ტიპი, იდენტიფიცირება, თარიღი, პერსონალი,
ღონისძიებები)

გამოკითხვებში მოცემული შეკითხვების მუდმივი გადახალისება და ახალი შეკითხვების გამოკითხვები (სახელი, ტიპი: სტრუქტურირებული / ნახევრად
შემუშავება ნახევრად სტრუქტურული თუ არაფორმალური კითხვარისათვის
სტრუქტურირებული, ტიპი: ონლაინ / ბეჭდვითი, გადასინჯვის

თარიღი, განხორციელებული ქმედება)
სტუდენტებისა თუ თანამშრომლებისგან მადლიერების, შეთავაზებების, საჩივრების
საჩივრები / მადლობები / შემოთავაზებების განხილვა (ამოქმედების
მიღების მიზნით ონლაინ კითხვარის ფორმის შემუშავება; სტუდენტების, პერსონალისა თარიღი, მისამართი)
და სტუმრების საჩივრების შეფასება

ქვე-მიზანი 4.2.7 ხარისხის უზრუნველყოფის პროცედურების ინტერნაციონალიზაცია
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ხარისხის უზრუნველყოფის პროცედურების ინტერნაციონალიზაცია

ხარისხის მართვის სტანდარტი (თარიღი, საქმიანობა, ჩართული
პერსონალი)

უცხოელი პროფესორების მოწვევა ინგლისურ ენაზე შეთავაზებული პროგრამების
ინტენსიური თუ რეგულარული სასწავლო კურსების წასაკითხად

გაცვლა (ფილტრი: შემოსული პროფესორი; წელი, პროგრამა, კურსი,
პოპულაცია, ხანგრძლივობა)

მიზანი 4.3.

შზსუ-ს ხელშეწყობა/პრომოტირება

ქვე-მიზანი 4.3.1 საზოგადოების ინფორმირება საუნივერსიტეტო საქმიანობასთან დაკავშირებით ყველა საკომუნიკაციო საშუალებით, რომელზეც
უნივერსიტეტს აქვს წვდომა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

შზსუ-ს მიერ გამოცემული გაზეთის გავრცელების მეტი გზებისა და საშუალებების
მოძიება

შზსუ-ს გაზეთი (არხი, თარიღი, თანხა)
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ლიდერობისლიდერობისა და მენეჯმენტის გაუმჯობესება
მიზანი 4.3.

შზსუ-ს ხელშეწყობა/პრომოტირება

ქვე-მიზანი 4.3.1 საზოგადოების ინფორმირება საუნივერსიტეტო საქმიანობასთან დაკავშირებით ყველა საკომუნიკაციო საშუალებით, რომელზეც
უნივერსიტეტს აქვს წვდომა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სოციალური მედიის უფრო ეფექტიანად გამოყენება

სოციალური მედია (პლატფორმა, თარიღი, პოსტების # რაოდენობა, #
უკუკავშირის #, განხორციელებული ქმედება - ასეთის არსებობის
შემთხვევაში)

სააგენტოებთან თუ სხვა ბეჭდურ მედიასთან მემორანდუმების გაფორმება

მემორანდუმები (დაწესებულება, ქვეყანა, თარიღი, ხანგრძლივობა,
შინაარსი, ტიპი: მედია)

მნიშვნელოვან საჯარო პირთა მოწვევის მიზნით სატელევიზიო არხებთან
თანამშრომლობა

პანელების ჩატარება (მოწვეული პირი, ადგილი, თარიღი,
ხანგრძლივობა, თემა, მედია პლატფორმა)

ქვე-მიზანი 4.3.2 საზოგადოებაში უნივერსიტეტის აღქმის დონის გაზომვა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

დაინტერესებულ მხარეთა გამოკითხვა, გამოკითხვის შედეგების ანალიზი და
შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება

ჩატარებული კვლევების ტიპი და რაოდენობა

სტუდენტების ჩართულობის გამოკითხვის ჩატარება რეგიონებში

სტუდენტთა გამოკითხვები (დასაქმებული სტუდენტი, გამოკითხვის
დასახელება, ქალაქი, აღწერა, # ჩატარებული გამოკითხვები)
ქვე-მიზანი 4.3.3 კულტურული, მხატვრული, სპორტული, სამეცნიერო და ა.შ. საქმიანობა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთათვის სტუდენტური კლუბების დახმარებით
ღონისძიებების ორგანიზება

(სოციალურად) დაუცველი პირები (საქმიანობის ტიპი: ვიზიტი / CSR /
ნებაყოფლობითი / ოფიციალური პირი, ტიპი: ვიზიტი / მასპინძელი,
განხორციელებული აქტივობა, თარიღი, თანამშრომლებისა და
სტუდენტთა # რაოდენობა, დახარჯული თანხა, ჩართული
დანაყოფები (კლუბი, ოფისი და ა.შ.)) ინფორმაცია მათი საჭიროებების
შესახებ. )
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ლიდერობისლიდერობისა და მენეჯმენტის გაუმჯობესება
მიზანი 4.3.

შზსუ-ს ხელშეწყობა/პრომოტირება

ქვე-მიზანი 4.3.3 კულტურული, მხატვრული, სპორტული, სამეცნიერო და ა.შ. საქმიანობა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

თბილისის ფარგლებს გარეთ შშმ პირებისთვის ღონისძიებების დაფინანსება

CSR (საქმიანობა, თარიღი, მონაწილე შზსუ პერსონალი, ქალაქი)
ქვე-მიზანი 4.3.4 სტუდენტების და თანამშრომლების მხრიდან საზოგადოებრივ საქმიანობაში მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სხვადასხვა საზოგადოვებების ლიდერთან შეხვედრის ორგანიზება, რათა
განისაზღვროს, რა აქტივობების ორგანიზება შეუძლიათ სტუდენტებს

საზოგადოებასთან კონტაქტი (ღონისძიების ტიპი: შეხვედრა /
სემინარი, თარიღი, აქტივობა, დამსწრე საზოგადოება, შედეგი)

სტუდენტური კლუბებისა თუ თვითმმართველობის მეშვეობით სტუდენტების მეტი
ჩართულობის უზრუნველყოფა

სტუდენტები თემურ მუშაობაში (ღონისძიების სახეობა: შეხვედრა /
სემინარი, თარიღი, შესრულებული აქტივობა, მონაწილეები)

ქვე-მიზანი 4.3.5 თბილისისა და საქართველოს პრომოტირების ხელშეწყობა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

შზსუ-ს რეკლამირებისათვის განკუთვნილ რესურსებში დამატებითი ინფორმაციის
განთავსება საქართველოს პოპულარიზაციის ხელშეწყობის მიზნით

საქართველოს პოპულარიზაცია (პუბლიკაცია, წელი)

საერთაშორისო სტუდენტების წახალისება, რათა მათ თავიანთ მშობლიურ ქვეყანაში
პოპულარიზაცია გაუწიონ საქართველოს

საქართველოს პოპულარიზაცია (ქვეყანა, ჩართული სტუდენტი,
საქმიანობა, წელი)
ქვე-მიზანი 4.3.6 საქართველოში საჯარო და კერძო სკოლებთან თანამშრომლობა შზსუ-ს ცნობადობის გაზრდის მიზნით
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

საქართველოში გამართულ განათლების გამოფენებში მონაწილეობა

შზსუ– ს ცნობადობა ქვეყანაში (დასწრებული ღონისზიება,
მონაწილეები, თარიღი)

საშუალო სკოლის სტუდენტებისათვის შეთავაზებული ტრენინგების რაოდენობის
გაზრდა

საშუალო სკოლის მოსწავლეები (ტრენინგი, თარიღი, დამსწრე
პერსონალი, დამსწრე სტუდენტთა #, ადგილი)
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ლიდერობისლიდერობისა და მენეჯმენტის გაუმჯობესება
მიზანი 4.3.

შზსუ-ს ხელშეწყობა/პრომოტირება

ქვე-მიზანი 4.3.6 საქართველოში საჯარო და კერძო სკოლებთან თანამშრომლობა შზსუ-ს ცნობადობის გაზრდის მიზნით
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სკოლის დირექტორებთან მეტი შეხვედრის ორგანიზება არა მხოლოდ შზსუ-ში, არამედ სკოლის დირექტორებთან დაკავშირება (შეხვედრა, თარიღი,
უშუალოდ სკოლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით
დამსწრეები, ადგილი, სკოლა #)
სკოლებისა და მათთვის განხორციელებული აქტივობების შესახებ ინფორმაციის
შენახვა მონაცემთან ბაზებში

სკოლების მონაცემთა ბაზა (განახლების თარიღი, დასრულების
ვადები, მისამართი)

სპორტული და სამეცნიერო შეჯიბრების ორგანიზება სკოლებისათვის

სპორტული შეჯიბრებები სკოლებს შორის (ტიპი, ღონისძიების
ორგანიზება, # სკოლა, დამსწრეები)

მიზანი 4.4.

ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების უზრუნველყოფა და განვითარება (EIS)

ქვე-მიზანი 4.4.1 კომპიუტერული პროგრამისტების რაოდენობის გაზრდა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ავტომატიზაციისა და ელექტრონული ინფორმაციის გეგმის გადახალისება და
აუცილებელი პროგრამების ტიპისა და რაოდენობის ჩამონათვალის შექმნა

პროგრამისტები (იდენტიფიცირებული პროგრამისტების #,
მოზიდული, ტერიტორია, თარიღი)

სტუდენტების ჩართვა პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების პროცესში
მომავალში მათი დასაქმების პერსპექტივით

პროგრამისტები (იდენტიფიცირებული სტუდენტების #, მოზიდული,
ტერიტორია, თარიღი)
ქვე-მიზანი 4.4.2 ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების პრიორიტეტების განახლება სტრატეგიული გეგმისა და გარე ფაქტორების შესაძლო
ცვლილებების შესაბამისად
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

მსოფლიოში არსებული საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარება და მოთხოვნებისა და
უახლესი სტანდარტების ჰარმონიზაცია

საუკეთესო უსდ-ების პრაქტიკა (კვლევის ანგარიში, დანერგილი
ზომები)

მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ინტერნეტ ინფრასტრუქტურა (გაუმჯობესების ტემპი, თარიღი,
დახარჯული თანხა)

სერვერების განახლება და მათი მოცულობის გაზრდა

სერვერი (გაუმჯობესებები, თარიღი, დახარჯული თანხა)
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ლიდერობისლიდერობისა და მენეჯმენტის გაუმჯობესება
მიზანი 4.4.

ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების უზრუნველყოფა და განვითარება (EIS)

ქვე-მიზანი 4.4.2 ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების პრიორიტეტების განახლება სტრატეგიული გეგმისა და გარე ფაქტორების შესაძლო
ცვლილებების შესაბამისად
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

,,ჩემი იბსუ’’ პლატფორმის (myibsu)მოქმედებაში მოყვანის მიზნით ელექტრონული
საინფორმაციო სისტემის აუცილებელი მოდულების დასრულება

myIBSU-ს პლატფორმა (გაუმჯობესების ტემპი, თარიღი, დახარჯული
თანხა)
ქვე-მიზანი 4.4.3 ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების და ტექნიკის ხარისხის გაუმჯობესება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

განახლებული სისტემის გამოყენების სწავლება უნივერსიტეტის
თანამშრომლებისათვის

myIBSU (ტრენინგი, თარიღი, დამსწრეები)

არსებული ოფიციალური დოკუმენტაციის ელექტრონულ ფორმატში გადატანა

დოკუმენტაციის სკანირება (# დასკანირებული ნაშრომების # ,
თარიღი, დასრულების ტემპი)

ავტორიზაციის სტანდარტების მოთხოვნათა შესაბამისად დოკუმენტების მართვის
ელექტრონული სისტემის განახლება

EDMS (თარიღი, განხორციელებული ქმედება)

მიზანი 4.5.

ფინანსური მენეჯმენტის გაუმჯობესება

ქვე-მიზანი 4.5.1 ფინანსური კომპიუტერული პროგრამების რეგულარულად განახლება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ახალი ოფიციალური მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით ბუღალტერიისათვის
ახალი მოდულების შემუშავება

საბუღალტრო მოდული (გაუმჯობესება, თარიღი, დასრულების ტემპი)

ელექტრონულ საინფორმაციო სისტემაზე ფინანსური მოდულის დასრულება

საფასურის მოდული (გაუმჯობესება, თარიღი, დასრულების ტემპი)
ქვე-მიზანი 4.5.2 უნივერსიტეტის ბიუჯეტის უფრო გამჭვირვალედ და ეფექტიანად დაგეგმვა და განაწილება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ახალი Gsheetპლატფორმის შექმნა ყველა მთავარი სტრუქტურული ერთეულისაგან
ფინანსური ინფორმაციის მიღების მიზნით

ბუღალტრული აღრიცხვის მოდული (გაუმჯობესება, თარიღი,
დასრულების ტემპი)
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ლიდერობისლიდერობისა და მენეჯმენტის გაუმჯობესება
მიზანი 4.5.

ფინანსური მენეჯმენტის გაუმჯობესება

ქვე-მიზანი 4.5.2 უნივერსიტეტის ბიუჯეტის უფრო გამჭვირვალედ და ეფექტიანად დაგეგმვა და განაწილება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ვებ-გვერდის განახლება, რათა მასზე განთავსდეს უნივერსიტეტის საქმიანობასთან
დაკავშირებული ძირითადი ფინანსური ინფორმაცია

ვებ სტატისტიკა (განახლება, თარიღი, მისამართი)

ქვე-მიზანი 4.5.3 მონაცემთა ბაზის დახვეწა და შენარჩუნება ფინანსური მაჩვენებლების დადგენისას ინფორმაციის გაფანტულობის დონის შემცირების
მიზნით
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებული გრანულაციის მოთხოვნების განსაზღვრა
საბუღალტრო მოდული (გაუმჯობესება, თარიღი, დასრულების ტემპი)
უნივერსიტეტში მოქმედი ყველა ერთეულის დახმარებით; ORIS-ის პარალელურად
ახალი ცხრილის შემუშავება დანახარჯებისა და შემოსავლების დაფიქსირების მიზნით

ინტერნაციოინტერნაციონალიზაციის გამუჯობესება
მიზანი 5.1.

ლოკალურ და საერთაშორისო დონეზე უნივერსიტეტის ცნობადობის ამაღლება

ქვე-მიზანი 5.1.1 უზრუნველყოს უნივერსიტეტის ცნობადობა ლოკალურ და საერთაშორისო მედიაში
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

შზსუ-ს ვებ-გვერდის ელექტრონული მისამართის პარტნიორების ვებ-გვერდებზე
განთავსება

IBSU– ს ცნობადობა უცხოეთში (დაწესებულება, მისამართი,
განთავსებული თარიღი)
ქვე-მიზანი 5.1.2 საერთაშორისო სარეიტინგო სისტემების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

შზსუ-თვის შესაფერისი სარეიტინგო სისტემების განსაზღვრა

რანჟირება და რეიტინგები (რანჟირების სისტემა, ქვეყანა, ვებ –
გვერდი, პრიორიტეტი)

ნაკლოვანებების ანალიზის ჩატარება და ამ ნაკლოვანებების აღმოფხვრის გეგმის
შემუშავება სტანდარტის ამაღლების მიზნით

გრადაცია და რეიტინგები (გრადაცია, ანგარიში)
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ინტერნაციოინტერნაციონალიზაციის გამუჯობესება
მიზანი 5.1.

ლოკალურ და საერთაშორისო დონეზე უნივერსიტეტის ცნობადობის ამაღლება

ქვე-მიზანი 5.1.3 უფრო მეტი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანების პრიორიტეტების ახალი
პლატფორმების განსაზღვრა; საერთაშორისო ორანიზაციებში წევრობის
პრიორიტეტების განსაზღვრა იმპაქტს ფაქტორზე და ბიუჯეტზე მათში წერობის
გავლენის განსაზღვრისთვის

წევრობა (დაწესებულება, საფასური, სარგებელი)

მიზანი 5.2.

საგანმანათლებლო პროგრამების ინტერნაციონალიზაციის დონის ამაღლება

ქვე-მიზანი 5.2.1 საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებაში საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

საუკეთესო პრაქტიკის შესწავლა კურიკულუმის განვითარების თანამედროვე
ტრენდების დადგენის მიზნით

სასწავლო გეგმის შედგენა (ზოგადი დასკვნა, თარიღი, ავტორები)

ქვე-მიზანი 5.2.2 სტუდენტური / პერსონალის / საერთაშორისო მობილობა-გაცვლითი პროგრამების გაძლიერება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

საერთაშორისო პარტნიორების რაოდენობის გაზრდა და შესაბამისად
სტუდენტების/პერსონალის გაცვლითი პროგრამების გაფართოვება

მემორანდუმები (დაწესებულება, ქვეყანა, თარიღი, ხანგრძლივობა,
შინაარსი, ტიპი: საერთაშორისო)
ქვე-მიზანი 5.2.3 უცხოურ უნივერსიტეტებთან უფრო მეტი ერთობლივი პროგრამების განხორციელება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

საზღვარგარეთის უნივერსიტეტების სტუმრობა, ან მათი წარმომადგენლების შზსუ-ში
მასპინძლობა

გაცვლითი პროგრამები (ტიპი: სტუდენტი / პერსონალი, წელი,
პროგრამა, მიმდინარე შეთანხმებები)

ერთობლივი/ორმაგი სპეციალობის პროგრამების შემუშავების მსურველი
უნივერსიტეტების სიის შექმნა

ორმაგი ხარისხი (დაწესებულება, ქვეყანა, ტიპი: ორმაგი / ერთობლივი
/ სწავლა საზღვარგარეთ; აღწერა)
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ინტერნაციოინტერნაციონალიზაციის გამუჯობესება
მიზანი 5.2.

საგანმანათლებლო პროგრამების ინტერნაციონალიზაციის დონის ამაღლება

ქვე-მიზანი 5.2.3 უცხოურ უნივერსიტეტებთან უფრო მეტი ერთობლივი პროგრამების განხორციელება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

გაცვლით პროგრამებში ჩართული სტუდენტებისა და თანამშრომლებისაგან
ინფორმაციის მიღება პოტენციური პარტნიორის დაკონკრეტების მიზნით

გაცვლითი პროგრამები (ტიპი: სტუდენტი / პერსონალი, წელი,
პროგრამა, მიმდინარე ხელშეკრულებები, გაცვლით პროგრამებზე
უკუკავშირი)

ერასმუსის + ოფისთან, საელჩოებთან და მოქმედ პარტნიორებთან ინტენსიური
კომუნიკაცია ერთობლივი პროგრამების შემუშავების მიზნით

ქსელის გაფართოება (დაკავშირებული ინსტიტუცია, თარიღი,
შინაარსი, შესაბამისი სასწავლო პროგრამის თანამშრომლობისთვის,
სხვა ოფციები)

ქვე-მიზანი 5.2.4 უცხო ენის სწავლების ეფექტურობისა და მასშტაბის გაზრდა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

სტუდენტების საჭიროებების განსაზღვრა, რათა კურიკულუმი გადახალისდეს
შეთავაზებული უცხოური ენების სასწავლო კურსების კუთხით

სტუდენტთა გამოკითხვები (სასწავლო წელი, პროგრამა, ენების
პრეფერენციები)

საელჩოებთან თანამშრომლობით ახალი ენათა ცენტრების გახსნა

ენათა ცენტრების სია (ენა, დაწესებულება რომელთანაც
ხორციელდება თანამშრომლობა, ტიპი: გახსნა / დახურვა, თარიღი)

ქვე-მიზანი 5.2.5 საერთაშორისო აკრედიტაცია
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების მიზნით, უცხოური უნივერსიტეტების,
კვლევით ცენტრების და შესაბამისი საგანმანათლებლო ინსტიტუციების ჩართულობა

სასწავლო გეგმის შემუშავება (შეხვედრების #, და ჩართული პირები,
განვითარება (თვისებრივი))
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ინტერნაციოინტერნაციონალიზაციის გამუჯობესება
მიზანი 5.2.

საგანმანათლებლო პროგრამების ინტერნაციონალიზაციის დონის ამაღლება

ქვე-მიზანი 5.2.6 სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების კვლევითი კომპონენტის ინტერნაციონალიზაცია
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ერთობლივი პროექტები საერთშორისო ექსპერტებთან (სტატიების დაწერა, პროექტები, საერთაშორისო თანამშრომლობა (ტიპი: სტატიების წერა, პროექტი,
გაცვლითი პროექტები)
სამეცნიერო ღონისძიება, ოპონირება, თანაშემწეობა და ა.შ.;

საერთაშორისო ექსპერტების #, საქმიანობა, ინსტიტუცია, ქვეყანა,
თარიღი)
საერთაშორისო ოპონენტების რაოდენობის გაზრდა

საერთაშორისო ოპონენტები (წელი, პროგრამა, სახელი, ქვეყანა,
ინსტიტუცია, სტუდენტი)

საუნივერსი საუნივერსიტეტო ცხოვრების/კამპუსის განვითარება (მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები)
მიზანი 6.1.

არსებული მატერიალური ბაზის განვითარება

ქვე-მიზანი 6.1.1 მატერიალური ბაზის შესაბამისად სტუდენტური ერთეულების დაგეგმარება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

მოქმედი კამპუსის სტრუქტურის მოდიფიცირება, რათა დაცული იყოს ბალანსი
სტუდენტების სოციალურ ცხოვრებასა და საკლასო ოთახების რაოდენობას შორის

კამპუსის ზოგადი გაუმჯობესება (თარიღი, გაუმჯობესება)

ქვე-მიზანი 6.1.2 სტუდენტური ცხოვრების, თანამშრომლებისა და სტუმრებისთვის საუნივერსიტეტო რესურსების შენარჩუნება და გაუმჯობესება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

შზსუ-ს მაღაზიის"IBSU Store"გახსნა

შზსუ--ს მაღაზია (თარიღი, ტიპი: გახსნილი / დახურული)

ახალი კამპუსის მშენებლობის გაგრძელება

შზსუ-ს ახალი კამპუსი (დასრულების პროცენტი, წელი)

სტუდენტებისათვის სასადილო სივრცის გაუმჯობესება

შზსუ-ს სასადილო / ბუფეტი (დასრულების პროცენტი, წელი)

სართულების გეგმებისა და მიმართულებების ინსტრუქციების განახლება/შექმნა
მთელი კამპუსის ტერიტორიაზე

ნიშნები (დასრულების ტემპი, წელი)
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საუნივერსი საუნივერსიტეტო ცხოვრების/კამპუსის განვითარება (მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები)
მიზანი 6.1.

არსებული მატერიალური ბაზის განვითარება

ქვე-მიზანი 6.1.3 შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის საკამპუსე საშუალებების გაუმჯობესება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან დაკავშირებული პოლიტიკის
განახლება

რეგულაციების გაუმჯობესება (რეგულაციის #, განახლება, თარიღი,
ფილტრი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები)

უნივერსიტეტის მთლიანი სივრცის მოდიფიცირება, რათა გავითვალისწინოთ
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებები

საშუალებები შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის (ადგილი,
ტერიტორია: გამოცდა, სასადილო, საკლასო ოთახი და ა.შ.;
გაუმჯობესება, თარიღი)

ქვე-მიზანი 6.1.4 ტრანსპორტირების საშუალებების გაუმჯობესება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ქალაქის მერიასთან მუდმივი კომუნიკაცია, რათა გაუმჯობესდეს განათება
უნივერსიტეტის კამპუსის ირგვლივ

კამპუსის გარე განათება (სამთავრობო. დაწეს, კონტაქტის ფორმა,
თარიღი, შედეგი)

ქალაქი მერიასთან მუდმივი კომუნიკაცია, რათა გაუმჯობესდეს სატრანსპორტო
საშუალებები

ტრანსპორტირება კამპუსში და კამპუსიდან (სამთავრობო დაწეს.,
კონტაქტის ფორმა, თარიღი, შედეგი)

მიზანი 6.2.

კამპუსის ფარგლებში საინსტრუქციო გარემოს გაფართოება

ქვე-მიზანი 6.2.1 ელექტრონულ პლატფორმაზე უფრო მეტი სასწავლო მასალის რეგულარულად დამატება-განახლება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ჯგუფის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს სასწავლო მასალის ელექტრონულ
პლატფორმაზე გადატანას

დისტანციური სწავლება - აკადემიური გუნდი (თარიღი, გუნდის
წევრები)
ქვე-მიზანი 6.2.2 დისტანციური სწავლების, ასევე არსებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

დისტანციური სწავლებისა და მოკლე საგანმანათლებლო ვიდეოებისათვის
განკუთვნილი ოთახების განახლება-მოდიფიცირება; სოციალურ ღონისძიებათა
რაოდენობის გაზრდა

დისტანციური სწავლების საშუალებები (გაუმჯობესების თარიღი,
სახეობა)
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საუნივერსი საუნივერსიტეტო ცხოვრების/კამპუსის განვითარება (მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები)
მიზანი 6.2.

კამპუსის ფარგლებში საინსტრუქციო გარემოს გაფართოება

ქვე-მიზანი 6.2.2 დისტანციური სწავლების, ასევე არსებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ჯგუფის შექმნა ტექნიკურ და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებთან
მიმართებაში დახმარების უზრუნველყოფის მიზნით

დისტანციური სწავლება - აკადემიური გუნდი (თარიღი, გუნდის
წევრები)

ონლაინ ფორმატში განსახორციელებელი კურსების პრიორიტეტების განსაზღვრა

დისტანციური სწავლება - კურსები (კურსი, ჩართვის თარიღი,
დამრიგებელი)
ქვე-მიზანი 6.2.3 საბიბლიოთეკო რესურსების განვითარება, ელექტრონული სამეცნიერო მონაცემთა ბაზები, აუცილებელი სასწავლო ლიტერატურა და
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

ბიბლიოთეკის გამდიდრება უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებული საგანმანათლებლო
პროგრამების შესაბამისი დარგებისათვის განკუთვნილი არასავალდებულო
ლიტერატურით

სასწავლო მასალები (დასახელება, ენა, ტიპი: ინტერნეტი, კრებული,
წიგნი და ა.შ.; თარიღი, ტიპი: გადმოცემული, შეძენილი)

ქართულენოვანი სახელმძღვანელოებისა და ლიტერატურის რაოდენობის გაზრდა

სასწავლო მასალა ქართულად (ტიპი: შეძენილი, თარგმნილი,
გადმოცემული, თარიღი)

პროგრამის კოორდინატორების მოთხოვნის შესაბამისად რესურსის მოძიება-შეძენა

რესურსების მოთხოვნა (თარიღი, პროგრამა, მოთხოვნა, შედეგი,
ღირებულება)

ონლაინ ბიბლიოთეკებზე გარედან წვდომა უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და
თანამშრომლებისათვის

მონაცემთა ბაზაზე წვდომა (მონაცემთა ბაზა, გახსნის თარიღი,
მისამართი, სერთიფიკატები)

ბიბლიოთეკის ელექტრონული ბაზის გამდიდრება

ბიბლიოთეკის რესურსები (ტიპი: ელექტრონული / ბეჭდური,
გამოწერის თარიღი, db დასახელება, ვადის გასვლის თარიღი,
გამომცემელი, ღირებულება, გამოყენების პროცენტი / წელი)

ბიბლიოთეკისელექტრონული საინფორმაციო სისტემის დახვეწა

ბიბლიოთეკის საინფორმაციო სისტემა (განხორციელებული
ცვლილებები, თარიღი)
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საუნივერსი საუნივერსიტეტო ცხოვრების/კამპუსის განვითარება (მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები)
მიზანი 6.2.

კამპუსის ფარგლებში საინსტრუქციო გარემოს გაფართოება

ქვე-მიზანი 6.2.4 ბიბლიოთეკისა და ლაბორატორიების უწყვეტი უტილიზაციის უზრუნველყოფა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

დამატებითი პერსონალის დაქირავება, რათა გაიზარდოს ბიბლოითეკასა და
ლაბორატორიებზე წვდომის დრო

საერთო ობიექტების გამოყენება (დაწესებულება, თანამშრომლების #
რაოდენობა)

კაფეტერიის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილების და ასლების
გადასაღები სივრცის მუშაობის საათების გახანგრძლივება

საერთო ობიექტების გამოყენება (ობიექტი, -დან, -მდე,
განხორციელების თარიღი)
ქვე-მიზანი 6.2.5 ბიბლიოთეკისა და ლაბორატორიების უწყვეტი უტილიზაციის უზრუნველყოფა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

Turnitinპლატფორმაზე წვდომა პლაგიატის თავიდან აცილების მიზნით

Turnitin (გამოწერის თარიღი, ვადის გასვლის თარიღი, ღირებულება)

მიზანი 6.3.

კამპუსის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

ქვე-მიზანი 6.3.1 კამპუსის უსაფრთხოების ზომების უზრუნველყოფა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

არსებული კამერების განახლება და უწყვეტი ექსპლუატაცია

უსაფრთხოების კამერები (ადგილი, კამერების რაოდენობა, თარიღი)

კამპუსზე არსებული ობიექტების შესწავლა ზამთრის პერიოდში შესაძლო დაზიანებების კამპუსის შიდა საშუალებები (თარიღი, გაუმჯობესება, ფილტრი:
თავიდან აცილების მიზნით
ზომები ზამთრის საფრთხეების წინააღმდეგ)
ხანძრის საწინააღმდეგო განგაშის სისტემის დამონტაჟება ყველა ოთახში

კამპუსის შიდა საშუალებები (თარიღი, გაუმჯობესება, ფილტრი:
სახანძრო სიგნალიზაცია)
ქვე-მიზანი 6.3.2 უსაფრთხოების კამერების განახლება და ტექნიკური უზრუნველყოფა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

დაცვის თანამშრომლებისთვის საორიენტაციო პროგრამის განახლება

უსაფრთხოების პრიორიტეტები (თარიღი, ტრენინგი, დამსწრეები,
წამყვანი)
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საუნივერსი საუნივერსიტეტო ცხოვრების/კამპუსის განვითარება (მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები)
მიზანი 6.3.

კამპუსის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

ქვე-მიზანი 6.3.2 უსაფრთხოების კამერების განახლება და ტექნიკური უზრუნველყოფა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

დაცვის სერვისით კმაყოფილების საკითხის განსახილველად დაცვის უფროსთან
რეგულარული შეხვედრების ორგანიზება

კამპუსის უსაფრთხოება (თარიღი, განხორციელებული
გაუმჯობესებები, ადგილი)

მიზანი 6.4.

IT ინფრასტრუქტურის განვითარება კამპუსში

ქვე-მიზანი 6.4.1 კამპუსში IT ინფრასტრუქტურის განახლება და გაუმჯობესება
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

დისტანციურად გაკონტროლების მიზნით საკონფერენციო დარბაზში განათების
სიტემის მოდიფიცირება

კამპუსის შიდა საშუალებები (თარიღი, გაუმჯობესება, ფილტრი:
განათება საკონფერენციო დარბაზში)

უწყვეტი ენერგიის წყაროს (UPS) განახლება

კამპუსის შიდა საშუალებები (თარიღი, გაუმჯობესება, ფილტრი: UPS)

გენერატორის განახლება

კამპუსის შიდა საშუალებები (თარიღი, გაუმჯობესება, ფილტრი:
გენერატორი)

wi-fi დაფარვის ზონის გაზრდა

კამპუსის შიდა საშუალებები (თარიღი, გაუმჯობესება, ფილტრი: wi-ﬁ
დაფარვა)

საკონფერენციო დარბაზის მოწყობილობების განახლება

კამპუსის შიდა საშუალებები (თარიღი, გაუმჯობესება, ფილტრი:
კამპუსის ჰოლი)

დამტენი სადგურების დამონტაჟება კამპუსის სხვადასხვა ადგილას

კამპუსის შიდა საშუალებები (თარიღი, გაუმჯობესება, ფილტრი:
დამტენი სადგურები)

ქვე-მიზანი 6.4.2 ახალი კამპუსში IT ინფრასტრუქტურის ბაზისის შექმნა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

კომპიუტერებისა და პროექტორების რაოდენობის გაზრდა

კამპუსის შიდა საშუალებები (თარიღი, გაუმჯობესება, ფილტრი:
კომპიუტერები, პროექტორები)
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საუნივერსი საუნივერსიტეტო ცხოვრების/კამპუსის განვითარება (მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები)
მიზანი 6.4.

IT ინფრასტრუქტურის განვითარება კამპუსში

ქვე-მიზანი 6.4.2 ახალი კამპუსში IT ინფრასტრუქტურის ბაზისის შექმნა
გასატარებელი ღონისძიება

KPI

კაბელების სისტემის განახლება და სათანადო ინფრასტრუქტურის ორგანიზება

კამპუსის შიდა საშუალებები (თარიღი, გაუმჯობესება, ფილტრი:
საკაბელო სისტემა)
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აღნიშნული დოკუმენტის შესახებ:
მოცემული დოკუმენტის მომზადდა საუნივერსიტეტო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის
საფუძველზე და დამტკიცებულ იქნა აკადემიური საბჭოს მიერ 2018 წელის თებერვალში.
სამოქმედო გეგმის განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ დაუკავშირდით:
ასოც. პროფ. მურათ ერგუვანი
პრორექტორი სამეცნიერო-კვლევით დარგში
სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი,
მის.: დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ, N 2.
თბილისი, 0131, საქართველო
tqm@ibsu.edu.ge
+995 32 259 5006

შზსუ საზოგადოების თითოეულ წევრს თანაბარ შესაძლებლობას სთავაზობს.
დაწესებულება არ ახდენს დისკრიმინირებას გენდერული, ეთნიკური,
სოციალური სტატუსის, მენტალურ-ფიზიკური და სხვა შესაძლებლობების
მიხედვით.
გამოსცა:
შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი, 13 კმ., 2, 0131
თბილისი, საქართველო
www.ibsu.edu.ge
info@ibsu.edu.ge

