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Savi zRvis biznesis akademia 
 

erTwliani samoqmedo gegmis (2019-2020) Sesrulebis angariSi 
   

     
 

dagegmili aqtivoba 

 

 

ra unda gakeTdes 

 

pasuxismgebeli piri 

 

vadebi 

 

Sedegi 

 

 

პროფესიულ 

სტუდენტთა ადგილების 

რაოდენობის გაზრდა 

 

შესაბამისი უფლების მოპოვება 

 

 

დირექტორი, ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური. 

2019 წლის 

ოქტომბერი 

– ნოემბერი 

არ განხორციელდა 

მიზეზი: შეზღუდული  ფინანსური 

რესურსებით 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების დამატება 

1) სამიზნე აუდიტორიის კვლევა 

2) პროგრამების შერჩევა 

3) განხორციელების უფლების 

მოპოვება 

ხარისხის უზრუნველყოფისა 

და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

ადმინისტრაცია. 

2019 წლის 

სექტემბრი

დან – 2020 

წელი 

თებერვლის 

ჩათვლით 

არ განხორციელდა.  

მიზეზი: შეზღუდული ადამიანური და 

ფინანსური რესურსების; 

სოციალური 

მომსახურების სააგენტო 

„სამუშაოს მაძიებელთა 

პროფესიული 

1) შევიმუშაოთ, შესაბამისი 

პროგრამები; 

2) აღნიშნული პროგრამის 

განცხორციელების უფლების 

დირექტორი, ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

2019 წელი 

თებერვალი 

–2019 წლის 

დეკემბერი 

შედეგი: შესრულდა 

კომენტარი:  

 I ეტაპი – მოკლევადიანი კურსები – 15,04-

13,06 
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მომზადება-

გადამზადებისა და 

კვალიფიკაციის 

ამაღლების სახელმწიფო 

პროგრამაში 

მონაწილეობა 

მოპოვება  

 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური, პროგრამების 

კურატორები 

II ეტაპი – მოკლევადიანი კურსები – 25,09-

20,11 - 30.09       

კურსდამთავრებულთა 

დასაქმების ხელშეწყობა  

1) სსიპ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დასაქმების 

სააგენტოსთთვის ჩვენი 

სტუდენტა მონაცემების 

გადაცემა, მათ დასაქმების 

ბაზაში რეგისტრაციის მიზნით.  

2) კონსულტაციების გამართვა, 

პოტენციურ დამსაქმებელთან 

მოლაპარაკებების წარმართვა 

პროფესიული სტუდენტების 

დასაქმების კუთხით. 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური 

 

 

2019 – 2020 

წელი 

შედეგი: შესრულდა 

განხორციელდა პოტენციურ 

დამსაქმებელთან მოლაპარაკებები,  

შედეგად პროფესიული სტუდენტების 80% 

დასაქმდა, 33% მუშაობს პროფესიით, 

აქედან 10% დასაქმდა პრაქტიკის 

ობიექტზე, 10% –მა სწავლა გაარჩელა სხვა 

სპეციალობით. 

 

 

 

 

 

 

მოსარგებლეთა 

დასაქმების ხელშეწყობა  

 

1) სსიპ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დასაქმების 

სააგენტოსთთვის ჩვენი 

სტუდენტა მონაცემების 

გადაცემა, მათ დასაქმების 

ბაზაში რეგისტრაციის მიზნით.  

2) კონსულტაციების გამართვა, 

პოტენციურ დამსაქმებულთან 

მოლაპარაკებების წარმართვა 

პროფესიული სტუდენტების 

დასაქმების კუთხით. 

3) სოციალური მომსახურების 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური 

2019 – 2020 

წელი 
შედეგი შესრულდა 

კომენტარი: მოსარგებლეთა50%  დასაქმდა 

– მოხდა დასაქმების ფორუმებში 

მოსარგებლეების ჩართვა 
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სააგენტოს ორგანიზებით 

დასაქმების ფორუმში 

მოსარგებლეების ჩართულობის 

ორგანიზება. 

მოკლევადიან 

მომზადება–

გადამზადების 

პროგრამებზე 

მსმენელების მიღება 

1) სოციალურ ქსელში 

მოთხოვნად პროფესიების 

რეკლამირება. 

2) მოთხოვნადი მოკლევადიანი 

პროფესიების დამატება. 

დირექტორი, ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური, პროგრამების 

კურატორები 

2019 წელი 

შედეგი: შესრულდა 

2019 წლიდან მოყოლებული კოლეჯმა 

გადაამზადა მსმენელები სასტუმროს 

მენეჯმენტის [1 ჯგუფი], ბუღალტრული 

აღრიცხვის [1 ჯგუფი],  ძვირფასი 

ლითნებისა [1 ჯგუფი]  და ბაგა-ბაღის 

აღმზრდელის [2 ჯგუფი] მოკლევადიან 

მომზადება–გადამზადების პროგრამებზე 

 

 

 

შრომის უსაფრთხოების 

სპეციალისტის 

აკრედიტებული 

პროგრამის დამატება 

1) კონსულტაციების გავლა, 

2) აღნიშნული პროგრამის 

შემუშავება, 

3) დარგის სპეციალისტების 

მოძიება. 

დირექტორი, ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური, პროგრამების 

კურატორები 

2019 -2020 

წელი 

არ  შესრულდა 

მიზეზი: ადგილობრივი კადრების 

დეფიციტი; 

დაწესებულებაში 

სწავლა/სწავლების 

ხარისხის გაუმჯობესების 

მექანიზმების გატარება 

ხარისხის უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახურის 

მიერ შემუშავებული ანონიმური 

კითხვარების მიხედვით 

სტუდენტთა და პერსონალის 

გამოკითვა 

გამოკითხვის შედეგების 

ხარისხის უზრუნველყოფისა 

და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური. 

2018–2019 

წელი 

 

შედეგი: შესრულდა 

კომენტარი: 

ანონიმური კითხვარების გამოყენებით 

სასწავლო პროცესის ხარისხის შესახებ, 

პერმანენტულად ხდებოდა სასწავლებლის 

პერსონალისა და სტუდენტების 

გამოკითვა 
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ანალიზი სწავლების ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით. 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

პირების კვალიფიკაციის 

ამაღლება /ტრენინგები 

სატრენინგო სისტემის დანერგვა 

ტრენინგების ორგანიზება და 

ჩატარება 

სსიპ განათლების ხარისხის 

ეროვნულ ცენტრთან აქტიური 

თანამშრომლობა ტრენინგებში 

მონაწილეობისათვის. 

დირექტორი, ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური. 

2018  – 2019 

წელი 

 

შედეგი: შესრულდა 

კომენტარი: ახალ თანამშორმელბს 

ჩაუტარდათ თენინგები 

სასწავლო პროცესის 

მონიტორინგი 

მოდულური პროცესების 

დანერგვის პროცესის მუდმივი 

მონიოტორინგი,  განათლების 

ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრთან 

კონსულტაციები. 

დირექტორი, ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური, პროგრამის 

ხელმძღვანელები. 

2018  – 2019 

წელი 

შედეგი: შესრულდა 

2019 წელს აკადემიაში განხორციელდა 

დანერგვის ფასილიტატორის ვიზიტი. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


