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Savi zRvis biznesis akademia 
 

erTwliani samoqmedo gegmis (2017-2018) Sesrulebis angariSi 
   

     
 

dagegmili aqtivoba 

 

 

ra unda gakeTdes 

 

pasuxismgebeli piri 

 

vadebi 

 

Sedegi 

 

 

აბიტურიენტების მოზიდვა 

 

აბიტურიენტებთან შეხვედრები, 

კონსულტაციები, საბუთების 

მიღება, რეკლამა. 

 

დირექტორი, ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური. 

 

2017 წლის 

თებერვალი 

– აგვისტო 

 

2017 წლის თებერვალ-აგვისტოში 

აკადემიის ადმინისტრაციის პერსონალი, 

სასწავლებლის პრეზენტაციებს აწყობდა 

ბათუმის საჯარო სკოლებში. მიუხედავად 

იმისა, რომ გასვლითი შეხვედრების შედეგად 

აკადემიაში მართჩ ჩააბარა რამდენიმე 

მოსწავლემ, მიგვაჩნია, რომ ეს აქტივობა არ 

გამოდგა სათანადოდ ეფექტური. 

ამავე პერიოდში აკადემიის ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახურმა უზრუნველყო 

სასწავლებლის აქტიური რეკლამირება 

Facebook-ზე, რის შედეგადაც, მხოლოდ ამ 

პერიოდში, აკადემიის ფეისბუქ გვერდზე, 

მოწონებების რაოდენობა 849-დან 1025-მდე 

გაიზარდა. (იხ. დიაგრამა №1) 
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პრაქტიკის ობიექტების 

დამატება 

საწარმოო პრაქტიკის 

ობიექტებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება სტუდენტთა საწარმოო 

პრაქტიკის გავლის მიზნით. 

საწარმოო პრაქტიკის 

ობიექტებთან პრაქტიკის 

მოდულების განხილვა. 

კონსულტაციებისა და 

შეხვედრების გამართვა. 

ხარისხის უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური 

2017 წელი 

აგვისტო –

2018 წელი 

თებერვალი 

ამ პერიოდში აკადემიის ადმინისტრაციამ 

2 ხელშეკრულება და 1 მემორანდუმი 

გააფორმა საწარმოო პრაქტიკის ახალ 

ობიექტებთან. შედეგად, შავი ზღვის ბიზნესის 

აკადემიას ჯამში 26 პარტნიორი ორგანიზაცია 

თუ კომპანია ჰყავს სადაც, ჩვენს სტუდენტებს 

საწარმოო პრაქტიკის გავლა შეუძლიათ. 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

პირების კვალიფიკაციის 

ამაღლება /ტრენინგები 

 

 

 

 

 

სატრენინგო სისტემის დანერგვა 

ტრენინგების ორგანიზება და 

ჩატარება 

სსიპ განათლების ხარისხის 

ეროვნულ ცენტრთან აქტიური 

თანამშრომლობა ტრენინგებში 

მონაწილეობისთვის. 

დირექტორი, ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური. 

2017  – 2018 

წელი ამ პერიოდში აკადემიის პერსონალთან 3-

ჯერ იმყოფებოდა ვიზიტით გარე 

მხარდაჭერის ჯგუფის ექსპერტი, რომელმაც 

დაწესებულების ადმინისტრაციასთან 

სამუშაო შეხვედრისას მოდულური 

პროგრამების დანერგვის პროცედურებთან და 

მოდულურ პროგრამებში განხორციელებულ 

ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩაატარა 

ტრენინგი და გასცა რეკომენდაციები. 

 გარდა ამისა აკადემიის წარმომადგენელი  

დაესწრო, ხარისხის ეროვნული ცენტრის 

მიერ, მოდულური პროგრამების დანერგვის 

მხარდაჭერის პროცესში, ადმინისტრაციის 

პერსონალის შესაძებლობების გაძლიერების 

თემაზე ორგანიზებულ, რამდენიმე ტრენინგს. 

 

დაწესებულებაში სამუშაო 

პირობებისა და ადმინისტ-

რაციის შეფასება 

ხარისხის უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის  

სამსახურის მიერ შემუშავებული 

კითხვარების მიხედვით 

ანონიმური გამოკითხვა 

ხარისხის უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

ადმინისტრაცია. 

2017 – 2018 

წელი 

 

არ განხორციელებულა 

კომენტარი: სპეციალიზებული კითხვარებით, 

სამუშაო პირობებისა და ადმინისტრაციის 

შეფასება დაწესებულებაში, დაგეგმილია 

ნებისმიერი მოდულური პროგრამის 

დასრულების შემდეგ. 

 

სასწავლო პროცესის 

მონიტორინგი 

მოდულური პროგრამების 

დანერგვის პროცესის მუდმივი 

მონიოტორინგი,  განათლების 

ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრთან 

კონსულტაციები. 

დირექტორი, ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური, პროგრამის 

ხელმძღვანელები. 

2017 წელი 

მარტი 

 

2018 წელი 

თებერვალი 

არ განხორციელებულა 

კომენტარი: იმის გამო, რომ სასწავლო 

პროცესი ახალდაწყებულია, 

სპეციალიზირებული კითხვარებით 

პერსონალისა და პროფესიული სტუდენტების 

გამოკითხვა არ ჩატარებულა, თუმცა სასწავლო 

პროცესის მონიტორინგი უწყვეტ რეჟიმში 



3 
 

მიმდინარეობს. ხშირია სატელეფონო 

კონსულტაციებიც განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრთან. 

 

კურსდამთავრებულთა 

დასაქმების ხელშეწყობის 

მიზნით სსიპ აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის დასაქმების 

სააგენტოსთან  

შეხვედრა/კონსულტაციები 

სსიპ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დასაქმების 

სააგენტოსთან კონსულტაციების 

გამართვა, დასაქმების ბაზრის 

შესწავლა და დამსაქმებულთა 

რეკომენდაციების მიღება 

დაწესებულების დირექტორი, 

ხარისხის უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური 

2017 – 2018 

წელი 
არ განხორციელებულა 

კომენტარი:  რადგან შაბი ზღვის ბიზნესის 

აკადემიას, ჯერ არ ჰყავს 

კურსდამთავრებულები. 

 

 

ექსკურსიის მოწყობა 
აჭარის რეგიონში ტურისტული 

ობიექტების დათვალიერება 

დირექტორი, ადმინისტრაცია, 

ხარისხის უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

2017 – 2018 

წელი 

არ განხორციელებულა. 

კომენტარი: გასვლით აქტივობისთვის 

ხელსაყრელ პერიოდში (ივნისი-აგვისტო) 

სასწავლებელს არ ჰყავდა პროფესიული 

სტუდენტები. 

სამოქმედო გეგმების 

მომზადება 

2017-2018 წლის სამოქმედო გეგმის 

შედეგების განხილვა, ანალიზი და 

2018-2019 წლის სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცება 

დაწესებულების დირექტორი 

ხარისხის უზრუნველყოფისა და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  სამსახური, 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური, ადმინისტრაცია. 

2018 წელი - 

თებერვალი 

2018-2019 წლის სამოქმედო გეგმა 

დამტკიცდა განსაზღვრულ ვადაში, 

დაწესებულების დირექტორის ბრძანების 

საფუძველზე. 

 
 

დიაგრამა  №1 

 

 


