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შესავალი 

კავკასიის საერთაშორიოსო უნივერსიტეტმა ხედვაზე და მისიაზე დაყრდნობით შემუშავა და 

დაამტკიცა სტრატეგიული განვითარების სამწლიანი  ( 2018-2020 წწ) სამოქმედო გეგმა. 

სამწლიანი სამოქმედო გეგმა არის უნივერსიტეტის შვიდწლიანი გეგმის ნაწილი და მოიცავს 

შვიდ ძირითად სტრატეგიულ მიმართულებას:  

1. აკადემიური პროგრამების განვითარება - აკრედიტაცია და განმეორებითი აკრედიტაცია  

(PD) Program Development; 

2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ID) Infrastructure Development;  

3. სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის განვითარება  (SD) Science Development; 

4. სტუდენტური სერვისების განვითარება (SSD) Student Service Development; 

5. ინტერნაციონალიზაციის განვითარება (ITD) Internationalization Development; 

6. უწყვეტი განათლების კომპონენტის გაძლიერება (LLLD)Life Long Learning 

Development 

7. პერსონალის და ადმინისტრირების განვითარება (HAD) Human Resources and 

Administration Development;  

 

სამწლიანი გეგმის განმარტება 

ცხრილი მოიცავს შემდეგი საინფორმაციო ველებს:  

ა) სტრატეგიული მიზანი - სტრატეგიული განვითარების მიმართულებები, რომლებიც 

კოდიფიცირებულია ინგლისურენოვანი შესაბამისი აბრევიატურით;  

ბ) აქტივობა - სტრატეგიული მიზნის განსახორციელებლად დაგეგმილი აქტივობების 

ჩამონათვალი 

გ) პასუხისმგებელი ერთეული - მიუთითებს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულ(ებ)ს 

რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამისი აქტივობების განხორციელებაზე ; 

დ) შესრულების ინდიკატორი - დაგეგმილი აქტივობის შესრულების შესაბამისი 

ინდიკატორ(ებ)ი, რომლის მიხედვით პერმანენტულად ხდება განხორციელების წარმატების 

და ეფექტურობის შეფასება 

ე) განხორციელების პერიოდი - კონკრეტული აქტივობის დაწყებისა და დასრულების 

მოსალოდნელი პერიოდები; 

3) დაგეგმილი ბიუჯეტი - აქტივობის შესასრულებლად გამოყოფილი ბიუჯეტი 
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სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 

 

სტრატეგიული მიზანი: აკადემიური პროგრამების განვითარება მოიცავს არსებული 

პროგრამების განვითარებას / განმეორებით  აკრედიტაციას და ასვე ახალი 

პროგრამების შემუშავებას და მათ პროგრამულ აკრედიტაციას (PD) 

 

PD1 

აქტივობა:  მედიცინის ფაკულტეტის პროგრამების აკრედიტაცია 

პასუხისმგებელი ერთეული:  მედიცინის ფაკულტეტი 

განხორციელების პერიოდი : 01.01.2018 – 30.11.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: საოპერაციო ხარჯები 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 PD 1.1 მედიცინის ქართულენოვანი პროგრამის განმეორებითი 

აკრედიტაცია (2019 ივლისი) 

 PD 1.2 მედიცინის ინგლისურენოვანი პროგრამის აკრედიტაცია (2018 

აპრილი) 

 PD 1.3 სტომატოლოგის ქართულენოვანი პროგრამის აკრედიტაცია 

(2019 ივლისი) 

 PD 1.4 სტომატოლოგიის ინგლისურენოვანი პროგრამის განმეორებითი 

აკრედიტაცია (2018 2 მაისი) 

 PD 1.5 ფარმაცია ქართულენოვანი პროგრამის აკრედიტაცია (2019 8 

იანვარი) 

 PD 1.6 მედიცინის ფაკულტეტზე განათლების მესამე საფეხურის 

დამატება - სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაცია ( 2020, ნოემბერი) 

 

PD2 

აქტივობა: სამართლის ფაკულტეტის პროგრამების აკრედიტაცია 

პასუხისმგებელი ერთეული:  სამართლის ფაკულტეტი 

განხორციელების პერიოდი : 01.01 2018 – 30.12.2018 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: საოპერაციო ხარჯები 
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 შესრულების ინდიკატორები: 

 PD 2.1 სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის განმეორებითი 

აკრედიტაცია (დეკემბერი 2018) 

 PD 2.2  სამართლის სამაგისტრო პროგრამის განმეორებითი 

აკრედიტაცია (დეკემბერი 2018) 

 PD 2.3 სამართლის სადოქტორო პროგრამის განმეორებითი 

აკრედიტაცია (დეკემბერი 2018) 

 

 

PD3 

აქტივობა: ბიზნესის ფაკულტეტის პროგრამების აკრედიტაცია 

პასუხისმგებელი ერთეული:  ბიზნესის ფაკულტეტი 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 25.12.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 15 000 ლარი 

 

 შესრულების ინდიკატორები: 

 PD 3. 1 მენეჯმენტის ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამის 

განმეორებითი აკრედიტაცია (2018 ივნისი) 

 PD 3.2 ფინანსების ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამის 

განმეორებითი აკრედიტაცია (2018 ივნისი)  

 PD 3.3 ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო  

პროგრამის აკრედიტაცია (2018 დეკემბერი) 

 PD 3.4 საერთაშორისო ბიზნეს მენეჯმენტის  ქართულენოვანი 

სამაგისტრო პროგრამის განმეორებითი აკრედიტაცია(2018 ივნისი) 

 PD 3.5 საერთაშორისო მარკეტინგის  ინგლისურენვანი სამაგისტრო 

პროგრამის განმეორებითი  აკრედიტაცია(2019 ივლისი) 

 PD 3.6 საერთაშორისო მარკეტინგის ქართულენოვანი სამაგისტრო 

პროგრამის განმეორებითი აკრედიტაცია (2019 ივლისი) 

 PD 3.7 ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის 

განმეორებითი აკრედიტაცია(2018 ივნისი) 

 PD 3.8 ტურიზმის კვლევის პროექტების შემუშავება (2018 დეკემბერი) 

 PD 3.9 ფასიანი ქაღალდების პროქტების შემუშავება (2018 დეკემბერი) 
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PD4 

აქტივობა: სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროგრამების განვითარება  

პასუხისმგებელი ერთეული:  სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 25.12.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: საოპერაციო ხარჯები 

 

 შესრულების ინდიკატორები: 

 PD 4.1 საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო 

უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამის განმეორებითი აკრედიტაცია 

(2019 თებერვალი) 

 PD4.2 ქართულ/ ინგლისურენოვანი ორმაგი ხარისხის სამაგისტრო 

პროგრამის შემუშავება  ევროპულ უნივერსიტეტთან ერთად და 

დანერგვისთვის მომზადება (2020 დეკემბერი) 

 PD4.3 მედიის კვლევებში ჯურნალისტებისთვის სამაგისტრო 

პროგრამის აკრედიტაცია (2020მაისი) 

 

 

PD5 

აქტივობა: მევენახეობა-მეღვინეობის ფაკულტეტის პროგრამების აკრედიტაცია 

პასუხისმგებელი ერთეული:  მევენახეობა-მეღვინეობის ფაკულტეტი 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 25.12.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: საოპერაციო ხარჯები 

 

 შესრულების ინდიკატორები: 

 PD 5.1 ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის  ქართულ-ინგლისური 

საბაკალავრო პროგრამის განმეორებითი აკრედიტაცია (2019 

იანვარი) 

 PD 5.2 ქართული მევენახეობა-მეღვიონების სამაგისტრო პროგრამის 

განმეორებითი აკრედიტაცია (2020 იანვარი) 

 PD 5.3 ქართული მევენახეობა-მეღვიონების ქართული სადოქტორო 

პროგრამის აკრედიტაცია (2020 დეკემბერი) 

 PD 5.4ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის ქართული საბაკალავრო 

პროგრამის განმეორებით აკრედიტაცია (2019 დეკემბერი) 
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სტრატეგიული მიზანი:  უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება 

(ID) 
 

ID 1 

აქტივობა: ბიბლიოთეკის ინფრასტრუქტურის განვითარება 

პასუხისმგებელი ერთეული:  სამეურნეო სამსახური, ბიბლიოთეკა 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 25.12.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 580 000 ლარი 

 

 შესრულების ინდიკატორები: 

 ID 1.1 ბიბლიოთეკის რეკონსტრუქცია, მოწყობა და აღჭურვა, წიგნსაცავის 

გაფართოვება (2018 დეკემბერი) 

 ID 1.2 საბიბლიოთეკო წიგნადი ფონდის ყოველსემესტრული განახლება 

(2020 დეკემბერი) 

 ID 1.3 საბიბლიოთეკო ქსელებში გაწევრიანების ყოველწლიური 

განახლება (2020 დეკემბერი) 

 ID 1.4 ელექტრონული ბიბლიოთეკის განვითარება (2018 დეკემბერი) 

 

 

 

ID 2 

აქტივობა: ბიზნესის ფაკულტეტის  ინფრასტრუქტურის განვითარება 

პასუხისმგებელი ერთეული:  სამეურნეო დეპარტამენტი, ბიზნესის 

ფაკულტეტი 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 01.09.2018 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 605 000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 

 ID 2.1 სალექციო და ადმინისტრაციული ფართის შეძენა, მე4 სართულის 

ოთახების რემონტი, ავეჯი შეძენა  (2018 აგვისტო) 

 ID 2.2 ბიზნეს ინკუბატორის განხორციელების სამუშაო ოთახის მოწყობა 

(2018 სექტემბერი) 
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ID 3 

აქტივობა: სამართალის ფაკულტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება 

პასუხისმგებელი ერთეული:  სამეურნეო დეპარტამენტი, სამართლის 

ფაკულტეტი 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 01.09.2018 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 54 000 ლარი 

შესრულების ინდიკატორები: 

 ID3.1 იურიდიული კლინიკის ოთახის მოწყობა პირველ სართულზე,  

ავეჯით და ტექნიკით მოწყობა ( 2018 აგვისტო) 

 ID3.2 იმიტირებული სასამართლოს რეკონსტრუქცია/მოდერნიზაცია 

(2018 აგვისტო) 

 ID3.3 აუდიტორიების და დეკანატის ოთახის რემონტი, ტექნიკით 

აღჭურვა/განახლება (2018 აპრილი) 

 

 

ID4 

აქტივობა: სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

პასუხისმგებელი ერთეული:  სამეურნეო დეპარტამენტი, სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 01.12.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 60 000 ლარი 

შესრულების ინდიკატორები: 

 ID4.1კომპიუტერულ ლაბორატორიებში  ჟურნალისტიკის 

კურიკულუმის/კურსებისთვის შესაბამისი პროგრამული 

უზრუნველყოფის გაძლიერება  ( 2019 სექტემბერი) 

 ID4.2 საპროფესორო - საერთო დანიშნულების - ოთახის მოწყობა 

(2019 დეკემბერი) 
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ID5 

აქტივობა: მევენახეობა-მეღვინეობის ფაკულტეტის ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

პასუხისმგებელი ერთეული:  სამეურნეო დეპარტამენტი, მევენახეობა-

მეღვინეობის ფაკულტეტი 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 01.12.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 101 000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 ID5.1 ექსპერიმენტულ-კვლევითი სივრცე (ლაბორატორია), 

აღჭურვილი მიკროვინიფიკაციის ოპერაციების 

განხორციელებისათვის აუცილებელი აპარატურით და 

დამხმარე მასალებით (მცირე ზომის ყურძნის საჭყლეტი, წნეხი, 

ფილტრი, ტუმბო, ჭურჭელი, ღვინის ჩამოსასხმელი 

მკოწყობილობა, ბოთლები, ეტიკეტები, და ა.შ.) (2018 სექტმბერი) 

 ID5.2 ენოქიმიის ლაბორატორიის მოწყობა (2018 სექტმბერი) 

 ID5.3 მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიის სრული კომპლექტაცია 

(2018 სექტმბერი ) 

 ID5.4 ფაკულტეტის სამკითხველო დარბაზის ტექნიკური 

საშუალებებით აღჭურვა, წიგნადი ფონდით უზრუნველყოფა და 

მისი ინტეგრაცია უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასთან (2018 

სექტმბერი ) 

 ID5.5 საწარმოო ბაზის კონცეპციის შემუშავება (2020 დეკემბერი) 

 

ID6 

აქტივობა: სამედიცინო ფაკულტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და 

სასწავლო ლაბორატორიების მოდერნიზაცია 

პასუხისმგებელი ერთეული:  სამეურნეო დეპარტამენტი, სამედიცინო 

ფაკულტეტი 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 01.10.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 97 000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 
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 ID6.1 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევებისათვის ვივარიუმის 

მოწყობა (2020 მარტი) 

 ID6.2 მიკრობიოლოგია/იმუნოლოგიის ლაბორატორიის 

განვითარება (2020 ოქტომბერი) 

 ID6.3 ქიმია/ბიოქიმიის ლაბორატორიის განვითარება (2010 

ოქტომბერი) 

 ID6.4 საპროფესორო - საერთო დანიშნულების - ოთახის მოწყობა 

(2019 მარტი) 

 ID6.5 უნარ -ჩვევების ცენტრის  ლაბორატორიის გაფართოვება 

და აღჭურვა მულაჟებით, სიმულატორებით (2018 მაისი) 

 

 

 

ID7 

აქტივობა: საგამოცდო ცენტრის მოდერნიზაცია 

 

პასუხისმგებელი ერთეული:  სამეურნეო დეპარტამენტი, საგამოცდო ცენტრი, 

აიტი დეპარტამენტი 

განხორციელების პერიოდი : 01.07.2018 – 25.12.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 50 000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 ID7.1 ორი კომპიუტერული ოთახების მოწყობა (60 კომპიუტერი)  

ელექტრონული (კომპიუტერული) გამოცდების ჩასატარებლად, 

აღჭურვილი შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით (2019 

დეკემბერი) 

 ID7.2 საგამოცდო ცხრილის მხარდაჭერის პროგრამული უზრუნვეყოფის 

კონცეფციის შემუშავება (2019 ოქტომბერი) 

 

 

 

ID8 

აქტივობა: უნივერსიტეტის ძირითადი და დამხმარე ინფრასტრუქტურის 

მოდერნიზაცია 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: სამეურნეო სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.05.2018 – 01.12.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 205 000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 
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 ID 8.1 სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესების მიზნით სან 

კვანძების კაპ რემონტი  (2020 ნოემბერი) 

 ID 8.2 ლიფტების შეცვლა (2019 დეკემბერი) 

 ID 8.3 რეკრეაციული ზონის მოწყობა -  უნივერსიტეტის ეზო (2018 

დეკემბერი)  

 ID 8.4 პირველი სართულზე  სტუდენტთა მომსახურების სივრცის 

მოწყობა (2018 სექტემბერი) 

 ID8.5 შესაბამისი აპარატურის გამოყენებით ვიდეოკონფერენციების 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (2020 სექტემბერი) 

 ID8.6 რეკრეაციული ზონის ყოველწლიური განახლება (2020 დეკემბერი) 

 

 

 

ID 9 

აქტივობა: მულტიმედია ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება 

პასუხისმგებელი ერთეული:  სამეურნეო დეპარტამენტი, მულტიმედია 

ცენტრი 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 01.12.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 100 000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 ID 9.1 თანამედორვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ყოველწლიური 

განახლება ( 2020 დეკემბერი) 

 ID 9.2 მულტიმედია ცენტრის სტუდენტებისათვის რეკრეაციული 

სივრცის შექმნა - საზაფხულო ტერასის კონცეფციის შექმნა (2020 აპრილი) 

 

 

 

 

ID 10 

აქტივობა: სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: სამეურნეო სამსახური, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის განვითარების სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2019 – 30.12.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 100 000 ლარი 
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შესრულების ინდიკატორები: 

 ID 10.1 ღია სპორტული (ევროპული სტანდარტების) მოედნის მოწყობა 

(2019 დეკემბერი) 

 

 

ID 11 

აქტივობა: სსსმ და შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სასწავლო გარემოს 

მოწყობა 

პასუხისმგებელი ერთეული: სამეურნეო სამსახური, სტუდენტების სერვისების 

განვითარების სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.06.2018 – 30.12.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 17000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები:  

 ID 11.1 სსსმ და შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტების 

მოდერნიზაცია (2019 დეკემბერი) 

 ID 11. 2 სსსმ და შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ექიმის კაბინეტის 

მოწყობა (2018 აგვისტო) 

 ID 11.3 სსსმ და შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სასწავლო 

რესურსების ყოველწლიური განახლება (2020 ნოემბერი) 

 

 

ID 12 

აქტივობა: საზოგადოებასთან კომუნიკაციის არხების განვითარება 

პასუხისმგებელი ერთეული:  საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური, 

საინფორმაციო სისტემების სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.01.2018 – 01.09.2018 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 15,000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები:  

 ID 12.1 უნივერსიტეტის ვებ გვერდის განახლება (2018 მაისი) 

 ID 12.2 უნივერსიტეტის პორტალების შექმნა: მულტიმედია, 

სამეცნიერო, ალუმნი, კარიერული განვითარების (2018 მაისი) 
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 ID 12.3 უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე საინფორმაციო დაფების 

განახლება (2018 აგვისტო) 

 

 

 

სტრატეგიული მიზანი: სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის განვითარება (SD) 
 

SD1 

აქტივობა: სამეცნიერო შრომების და პროექტების ხარისხის გაუმჯობესება 

პასუხისმგებელი ერთეული: სამეცნიერო კვლევების  სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 30.12.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 50 000 ლარი 

შესრულების ინდიკატორები: 

 SD1.1 კვლევითი საქმიანობის  ხარისხის,  სამეცნიერო-კვლევითი  

ერთეულებისა და  აკადემიური/სამეცნიერო  პერსონალის  სამეცნიერო  

პროდუქტიულობის  შეფასებისა  და  ანალიზის სისტემის განვითარება 

(2019 მარტი) 

 SD1.2აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის და ახალგაზრდა  

მეცნიერებისთვის კვლევის შედეგების გამოქვეყნების ხელშეწყობა 

მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებსა ან/და საერთაშორისო 

გამომცემლობებში (2020 სექტემბერი) 

 SD1.3 მონოგრაფიების გამოქვეყნების ხელშეწყობა (2020 სექტემბერი) 

 SD1.4 უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული სამენოვანი რეფერირებადი 

სამეცნიერო ჟურნალის „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 

მაცნე“ სტატიების  შესაბამისი გარე რეცენზიები და ციტირების 

რაოდენობა (2020 ოქტომბერი) 

 SD1.5 უნივერსიტეტის ბაზაზე საერთაშორისო სამეცნიერო 

რეფერირებადი ჟურნალის შექმნა პოლიტიკურ მეცნიერებებსა და 

მარკეტინგში (2019 აპრილი) 

 SD1.6 სამეცნიერო კონფერენციებში  აკადემიური პერსონალისა და 

სტუდენტების მონაწილეობის გაზრდა (2020 სექტემბერი) 

 

 

SD2 

აქტივობა: კვლევების დაფინანსების ეფექტურობის გაზრდა  
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პასუხისმგებელი ერთეული: სამეცნიერო კვლევების  სამსახური, იურიდიული 

სამსახური, ლაბორატორიების ხელმძღვანელები 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 30.12.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 100 000 ლარი 

შესრულების ინდიკატორები: 

 SD 2.1 სამეცნიერო კვლევითი პროექტების შიდა საგრანტო სისტემის 

დაგეგმილი ბიუჯეტი (2018 მაისი) 

 SD 2.2 საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდებში წარდგენილი 

ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების, დოქტორანტებისა და 

მაგისტრანტების საკონკურსო პროექტების თანადაფინანსება (2020 

დეკემბერი) 

 SD 2.3 უნივერსიტეტის მიერ დაფინანსებულ ან/და უნივერსიტეტის 

სახელით წარდგენილ საგრანტო პროექტებში მაგისტრანტების, კსუ-ს 

მაგისტრების, დოქტორანტების და კსუ-ს პოსტდოქტორანტების კვლევით 

პროექტებში ჩართვასთან დაკავშირებით, მარეგულირებელი წესის 

დამტკიცება (2018 მაისი) 

 SD 2.4 სამეცნიერო განაცხადების და ფონდების მოზიდვის განაცხადების 

მომზადებაში ტრენინგების ჩატარება და მენტორინგი - აკადემიური 

პერსონალისთვის და სტუდენტებისთვის (2018 ნოემბერი) 

 SD 2.5 ეკონომიკური აგენტების რაოდენობის გაზრდა (2019 დეკემბერი) 

 SD 2.6 მეცნიერების კომერციალიზაციის სასწავლო კურსის შემოტანა 

დოქტორანტურის საფეხურზე (2019 დეკემბერი) 

 

 

SD 3 

აქტივობა: ახალგაზრდა მეცნიერების მოზიდვა, სტუდენტების ჩართვა 

სამეცნიერო საქმიანობაში და ახალგაზრდებში მეცნიერების პოპულარიზაცია  

პასუხისმგებელი ერთეული: სამეცნიერო კვლევების  სამსახური, 

საზოგადოებასთან ურთირთობის სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 30.12.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 60 000 ლარი 

შესრულების ინდიკატორები: 

 SD 3.1 ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის 

სტუდენტთა   ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია (2020 

დეკემბერი) 

 SD 3.2 სტუდენტთა სამეცნიერო კუთხით წარმოდგენილი ინიციატივების 

მხარდაჭერა (2020 დეკემბერი) 
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 SD 3.3 ინტერდისციპლინური კვლევების მხარდაჭერა (2020 დეკემბერი) 

 SD 3.4 სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა უნივერსიტეტის 

სტუდენტებთან ერთად სამეცნიერო პროექტებში (2020 დეკემბერი) 

 

 

 

SD 4 

აქტივობა: მეცნიერების პოპულარიზაცია საზოგადოებაში 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: მედია ცენტრი და საზოგადოებასთან 

ურთირთობის სამსახური, მეცნიერების სამსახური  

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 30.12.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 30 000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 SD4.1 მასწავლებელთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: 

ინოვაციური საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებისა და მიდგომების 

გამოყენება სწავლის პროცესში’ (2018 თებერვალი) 

 SD4.2 კსუ-ს დოქტორანტების ლექციები საჯარო და კერძო სკოლებში, 

სამეცნიერო სემინარები სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით, მომავალ 

სტუდენტთა სექციის მხარდაჭერა სტუდენტთა კონფერენციაზე (2020 

დეკემბერი) 

 SD4.3 მეცნიერების პოპულარიზაციის ხელშეწყობის მიზნით ვიდეო 

რგოლების მომზადება, გამორჩეული პროფესორების და მოწვეული 

საპატიო პროფესორების შესახებ ვიდეო რგოლების მომზადება (2020 

სექტემბერი 

 SD4.4 მეცნიერების ვიზუალიზაიცა - ‘ყვარლიდან მთაწმინდამდე’ გურამ 

შარაძის მოტივებზე დოკუმენტური ფილმების ცეკლი მე-7, მე-8, მე 9, მე-10 

სერიები (2018 სექტემბერი) 

 SD4.5 ვიდეოლექტორიუმის მომზადება  - 3 სერია (2018 აპრილი) 

 

 

 

SD5 

აქტივობა: აკადემიური ეთიკის პრინციპების მხარდაჭერა აპრობირებული და 

ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვით 

პასუხისმგებელი ერთეული: საინფორმაციო სისტემების სამსახური და 

ბიბლიოთეკა 

განხორციელების პერიოდი : 01.04.2018 – 30.12.2020 
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დაგეგმილი ბიუჯეტი: 80 000 ლარი 

 შესრულების ინდიკატორები: 

 SD5.1 პლაგიატის გამოვლენის ეფექტიანი სისტემის დანერგვა (2018 

სექტემბერი) 

 SD5.2 სისტემის პერმანენტული შევსება ქართული და უცხოენოვანი 

წყაროებით (2020 დეკემბერი) 

 

 

 

 

 

სტრატეგიული მიზანი: სტუდენტური სერვისების განვითარება (SSD) 
 

SSD1 

აქტივობა: სტუდენტთა მომსახურების ‘ერთი ფანჯრის’ პრინციპით დანერგვა 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: სტუდენტთა მომსახურების სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.05.2018 – 30.09.2018 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: საოპერაციო ხარჯი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 SSD1.1 სტუდენტთა მომსახურების ცენტრის ერთი ფანჯრის 

პრინციპით მოქმედების სქემის  და შესაბამისი პროცედურების 

ჩამოყალიბება (ივლისი 2018) 

 SSD1.2 პირველ სართულზე მოწყობილი მომსახურების ცენტრისთვის 

კადრის შერჩევა (აგვისტო 2018) 

 SSD1.3 პირველ სართულზე მოწყობილი მომსახურების ცენტრისთვის 

კადრის მომზადება (სექტემბერი 2018) 

 SSD1.4 სტუდენტების ინფორმირება ახალ მომსახურებასთან 

დაკავშირებით (სექტემბერი 2018) 

 

 

SSD2 

აქტივობა: სტუდენტთა ელექტრონული მომსახურების სისტემის განვითარება 
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პასუხისმგებელი ერთეული: სტუდენტთა მომსახურების სამსახური, 

საინფორმაციო სისტემების სამსახური, მედია ცენტრი 

განხორციელების პერიოდი : 01.05.2018 – 30.12.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 10 000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 SSD2.1 პროგრამა გონში სტუდენტთა მომსახურების ფუნქციის 

დამატება უნიფიცირებული განაცხადის ფორმების შემუშავება  (2019 

აპრილი) 

 SSD2.2 გაცდენილი ლექციების აღდგენის ( საჭიროებიდან 

გამომდინაარე)  შესაძლებლობის გაუმჯობესება დისტანციური 

სწავლების ელემენტების გამოყენებით (2019 ოქტომბერი) 

 SSD2.3 ელექტრონული ტესტირების სისტემის გაფართოება (2019 

დეკემბერი) 

 

SSD3 

აქტივობა: უცხოელი და პირველკურსელი სტუდენტებისთვის მენტორების 

ინსტიტუტის ამოქმედება 

პასუხისმგებელი ერთეული: სტუდენტთა მომსახურების სამსახური, 

დეკანატები, საზოგადოებასთან ურთერთობის სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 30.06.2018 – 30.09.2018 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: საოპერაციო ხარჯი 

შესრულების ინდიკატორი: 

 SSD3.1 მენტორების საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრა 

(ივნისი 2018)  

 SSD3.2 მენტორების შერჩევა და შესაბამისი კონკური (სექტემბერი 2018) 

 SSD3.3 მენტორობის პროცესის სახელმძღვანელო (ივნისი 2018) 

 SSD3.4 მენტორების ტრენინგი (სექტემბერი 2018) 

 

 

 

 

SSD4 

აქტივობა: სტუდენტების და კურსდამთავრებულთათვის კარიერული 

განვითარების მხარდაჭერა  

 

პასუხისმგებელი ერთეული: კარიერული განვითარების სამსახური, 

საზოგადოებასთან ურთერთობის სამსახური 
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განხორციელების პერიოდი : 01.08.2018 – 30.12.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: საოპერაციო ხარჯი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 SSD4.1 სტუდენტებში ინფორმირების ამაღლება კარიერულ 

განვითარებასთან დაკავშირებით და ამ მიზნით სასადილო დარბაზში 

საინფორმაციო სივრცის ამოქმედება ( 2018 მაისი ) 

 SSD4.2 ყოველწლიური დასაქმების ფორუმი (2020 დეკემბერი) 

 SSD4.3 ინდივიდუალური შეხვედრებისა და გაწეული კონსულტაციების 

რაოდენობა ( 2020 დეკემბერი) 

 SSD4.4 ბიზნეს ორგანიზაციებთან, არასამთავრო ორგანიზაციებთან  და 

საჯარო სტრუქტურებთან სტუდენტთა დასაქმების კუთხით 

ყოველწლიურად დადებული მემორანდუმები და სხვა შეთანხმებები (2020 

დეკემბერი) 

 SSD4.5 კარიერის დაგეგმვის სასწავლო კურსის დამატება (2019 სექტემბერი) 

 SSD4.6 სტუდენტებისთვის სტაჟირების ადგილების შეთავაზება 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, უნიერსიტეტის ლაბორატორიებში, 

სტუქტურულ ერთეულებში - სამუშაო გამოცდილების გაზრდის მიზნით 

(2020 დეკემბერი) 

 SSD4.7 კურსდამთავრებულთა და სტუდენტთა ერთობლივი პროექტების 

რაოდენობა (2020 დეკემბერი) 

 

 

 

SSD5 

აქტივობა: სტუდენტებისთვის ბიზნეს ინკუბატორის ჩამოყალიბება 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: ბიზნესის ფაკულტეტი, საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური, კარიერული განვითარბის სამსახური, მრჩეველთა 

საბჭო 

განხორციელების პერიოდი : 01.10.2018 – 30.06.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 12 000 ლარი 

შესრულების ინდიკატორი: 

 SSD5.1 ყოველწლიური საუნივერსიტეტო კონკურსის გამოცხადება 

სტუდენტური კვლევების და ინოვაციური პროექტების მონეტიზაციის 

მხარდაჭერის მიზნით (2020 მაისი) 

 SSD5.2კონკურსის შესარჩევ ტურში და კონკურსის ფინალში მონაწილეთა 

რაოდენობა (2020 მაისი) 
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SSD6 

აქტივობა: სტუდენტური თვითმართველობის ხელშეწყობა 

 

შემსრულებელი:  საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური, 

სტუდენტური თვითმმართველობა, ფაკულტეტები, იურიდიული სამსახური 

პასუხისმგებელი ერთეული: სტუდენტური თვითმმართველობა 

განხორციელების პერიოდი : 01.03.2018 – 01.04.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 5 000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 SSD6.1 თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნების პრინციპით 

თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები ორ წელიწადში ერთხელ 

(2018 მაისი; 2020 მაისი) 

 SSD6.2 ფაკულტეტების საბჭოებში თვითმართველობის წარმომადგენლების 

არჩევა (2018 ოქტომბერი) 

 SSD6.3 სტუდენტების და კურსდამთავრებულების ინტერესების მიხედვით 

კლუბების სისტემის გამრავალფეროვნება (ქართული ცეკვის, სამხატვრო 

სტუდია) (2019 აპრილი) 

 SSD6.4 სპორტული გუნდების მხარდამჭერთა ჯგუფების ინიცირება (2018 

სექტემბერი) 

 

 

SSD7 

აქტივობა: სტუდნეტთა მომზადება გაცვლითი პროგრამებში 

მონაწილეობისათვის ინგლისურ ენაში და კომუნიკაციაში 

პასუხისმგებელი ერთეული: ენების ცენტრი და უწყვეტი განათლების  

სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.08.2018 – 30.12.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 3 000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 SSD7.1 ინგლისური ენის და ინგლისური აკადემიური წერის 

გაძლიერებული კურსის დანერგვა (სექტემბერი 2018) 

 SSD7.2 კომუნიკაციის კურსის განვითარება (სექტემებრი 2018) 

 SSD7.3 სააპლიკაციო უნარების განვითარების ტრენინგის ჩატარება 

(სექტემებრი 2018) 

 SSD7.4 ყოველწლიურად მომზადებული სტუდენტთა რაოდენობა (2020 

მაისი) 
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სტრატეგიული მიზანი: ინტერნაციონალიზაციის განვითარება (ITD) 

 
ITD1 

აქტივობა: სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის რეკრუტერთა ქსელის 

გაფარტოვება 

პასუხისმგებელი ერთეული: საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.03.2018 – 01.03.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: საოპერაციო ხარჯი 

  

შესრულების ინდიკატორები: 

 ITD 1.1 საერთრაშორისო რეკრუტერი ინდოეთში (2019 მარტი) 

 ITD 1.2 საშუამავლო კომპანიების დამატება პოსტ საბჭოთა სივრცეში(2019 

მარტი) 

 ITD 1.3  საშუამავლო კომპანიების დამატება ირანში (2019 მარტი) 

 

 

 

ITD2 

აქტივობა: ორმხრივი ურთიერთბების განვითარება საერთაშორისო 

(პარტნიორი) უნივერსიტეტებთან 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: ფაკულტეტები, საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.03.2018 – 01.03.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 130 000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 ITD 2.2 საერთაშორისო პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან 

პროფესორ/მკლევარის მოზიდვა საგანმანათლებლო მიზნით (2020 

ნოემბერი) 

 ITD 2.3 პარტნიორ უნივერსიტეტებთან პროფესორებისა და 

სტუდენტების საერთაშორისო მობილობის პროექტების მომზადება - 

ერაზმუს + ფარგლებში ესპანეთის და პოლონეთის უნივერსიტეტებთან 

(2020 დეკემბერი) 
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ITD3 

აქტივობა: საერთაშორისო სტუდენტთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: მენტორები, სტუდენტური თვითმართველობა, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი, სპორტის და 

ახალგაზრდობის ცენტრი, სტუდენტური სერვისების სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.08.2018 – 01.12.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 6 000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 ITD 3.1 უცხოელი სტუდენტების სწრაფი ინტეგრაციის მხარდაჭერის 

პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა (2018 ოქტომბერი) 

 ITD 3.2 საერთაშორისო სტუდენტებისთვის თანატოლი მენტორების 

შერჩევა და მომზადება (2018 ოქტომბერი) 

 ITD 3.3 უცხოელი სტუდენტების ინტეგრაციის მიზნით სისტემატური 

ხასიათის სტუდენტური ღონისძიებების ჩატარება (სამზარეულოში 

ნაციონალური კერძების დღეები, სპორტული ღონისძიებები) (2020 

ნოემბერი) 

 ITD 3.4 უცხოელი სტუდენტების ოჯახში განთავსების კონცეფციის  

შემუშავება (2019 ოქტომბერი) 

 ITD 3.5 უცხოელი სტუდენტების ოჯახში განთავსების მსურველთა ბაზის 

შექმნა (2019 დეკემბერი) 

 ITD 3.6 განახლებული ბიბლიოთეკის ტერიტორიაზე საერთო სამუშაო 

სივრცის განვითარება (2020 დეკემბერი) 

 

 

 

 

სტრატეგიული მიზანი: უწყვეტი განათლების კომპონენტის გაძლიერება 

(LLLD) 

 

LLLD1 

აქტივობა: უწყვეტი განათლების საჭიროებების პერიოდული ანალიზი 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების 

სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.01.2018 – 01.06.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 5 000 ლარი 
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შესრულების ინდიკატორები: 

 LLLD1.1 კურსდამთავრებულთა საჭიროებების ყოველწლიური 

გამოკითხვა (2018 სექტემბერი, 2019 სექტემბერი, 2020 სექტემბერი) 

 LLLD1.2 სტუდენტების ფოკუს ჯგუფთან საჭიროებების განხილვა (2018 

მაისი) 

 LLLD1.3 უწყვეტი განათლების ბაზარზე მოთხოვნების ყოველწლიური 

ანალიზი (2020 დეკემბერი) 

 

 

 

LLLD2 

აქტივობა: უწყვეტი განათლების ცენტრის ბაზაზე გრძელვადიანი 

სასერტიფიკატო კურსების შემოღება 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების 

სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.08.2018 – 01.12.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 5 000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 LLLD2.1 პოლიტიკური პიარი - პოლიტიკური იმიჯის შექმნის 

ხელოვნება (2018 სექტემბერი) 

 LLLD2.2 ქართული ღვინის კულტურა (2018 ნოემბერი) 

 LLLD2.3 ღვინის ლაბორანტის კურსი (2020 ნოემბერი) 

 

 

 

LLLD3 

აქტივობა: უწყვეტი განათლების ცენტრის ბაზაზე მოკლევადიანი 

ტრენინგების დამატება 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების 

სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.08.2018 – 01.10.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 5 000 ლარი 

შესრულების ინდიკატორები: 

 LLLD3.1 ახალი ტრენინგის დამატება: სამკურნალო 

გამაჯანსაღებელი ტურიზმი (2019 მარტი;) 

 LLLD3.2 ახალი ტრენინგის დამატება: რელიგიური ტურიზმი - 

პილიგრიმული ტურიზმი (2018 ოქტომბერი) 
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 LLLD3.3 ახალი ტრენინგის დამატება: თბილისის გიდის 

ტრენინგი (2019 მაისი) 

 LLLD3.4 ახალი ტრენინგის დამატება: ზრდასრულთა სწავლების 

თანამედროვე მეთოდები (2018 ოქტომბერი) 

 LLLD3.5 ახალი ტრენინგის დამატება: თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით სწავლება (2019 ოქტომბერი) 

 

 

 

 

სტრატეგიული მიზანი: უნივერსიტეტის პერსონალის და ადმინისტრირების 

პროცესების განვითარება (HAD) 
 

 

HAD1 

აქტივობა: კანცლერის აპარატის პერსონალის განვითარება 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: ადამიანური რესურსების განვითარების 

დეპარტამენტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი 

განხორციელების პერიოდი : 01.08.2018 – 01.06.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 20 000 ლარი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 HAD 1.1 ტრენინგები სტრატეგიული დაგეგმვის საკითხებში (2018 

აპრილი) 

 HAD 1.2 ტრენინგი პროექტების მართვაში (2018 ივლისი) 

 HAD 1.3 ლოჯისტიკისა და სამეურნეო სამსახურების თანამშრომელთა 

გადამზადება (2018 ოქტომბერი) 

 HAD 1.4 ტრენინგი ელექტრონული საქმისწარმოებაში (2018 მაისი) 

 HAD 1.5 IT თანამშრომელთა  ტრენინგი (კიბერუსაფრთხოება, სერვერის  

მართვის განვითარება, ITIL) (2019 მაისი) 

 HAD 1.6 საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურისთვის 

ტრენინგი სოციალურ მედია მარკეტინგსა და პიარში (2018 

სექტემბერი) 

 HAD 1.7 ტრენინგი ადამიანური რესურსების მართვაში 

მენეჯერებისთვის (2018 ივნისი) 

 HAD 1.8 ეთიკა და კეთილსინდისიერებაზე ტრენინგი (2018 ნოემბერი) 

 HAD 1.9 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის  ტრენინგი (2018 მაისი) 

 HAD 1.10 ტრენინგი სერვისის კუთხით და ბიზნეს კომუნიკაციაში 

(2019 იანვარი) 
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 HAD1.11 საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის 

თანამშრომლებისთვის ტრენინგი საცალო და კორპორატიულ 

გაყიდვებში (2019 იანვარი) 

 

 

HAD2 

აქტივობა: ბიბლიოთეკის პერსონალის და სერვისების განვითარება 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: კარიერული განვითარების დეპარტამენტი 

განხორციელების პერიოდი : 01.10.2018 – 01.10.2018 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 2 000 ლარი 

შესრულების ინდიკატორები: 

 HAD 2.2 ბიბლიოთეკის თანამშრომლების გადამზადება (2018 

ოქტომბერი)  

 HAD 2.3 ბიბლიოთეკის განახლებული კონცეპციის შესაბამისად 

საბიბლიოთეკო სერვისების და პროცედურების შემუშავება (2018 

სექტემბერი) 

 

 

HAD3 

აქტივობა: სტრატეგიული გეგმის შესრულების უზრუნველყოფა 

 

პასუხისმგებელი ერთეული:  რექტორი 

განხორციელების პერიოდი : 01.01.2018 – 31.12.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: საოპერაციო ხარჯი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 HAD3.1 სტრატეგიული გეგმის მონიტორინგის ჯგუფის სისტემური 

(წელიწადში ორჯერ) ანგარიში და შესაბამისი ქმედებები (2020 დეკემბერი) 

 HAD3.2 გეგმიურად შესრულებული აქტივობების რაოდენობა 

 HAD3.3 სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ბიუჯეტის ათვისება 

 

 

 

HAD4 

აქტივობა: უნივერსიტეტის მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგი და შეფასება 



კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 

2018წ. – 2020წ. სამოქმედო გეგმა 

 

24 
 

პასუხისმგებელი ერთეული:  კონსულტანტები ან საკონსულტაციო 

კომპანიები, რექტორი 

განხორციელების პერიოდი : 01.01.2020 – 31.12.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: საოპერაციო ხარჯი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 HAD4.1 არსებული პროცესების შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიის 

შემუშავება (2019 ივნისი) 

 HAD4.2 არსებული პროცესების შიდა აუდიტის სისტემატური ჩატარება, 

არსებული პროცედურების შესრულების მონიტორინგის შედეგად 

დასკვნა სამ წელიწადში ერთხელ (2019 დეკემბერი) 

 

 

 

HAD5 

აქტივობა: ფინანსური დეპარტამენტის ეფექტიანობის გაზრდა აიტი 

ტექნოლოგიების გამოყენების გზით 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: ფინანსური სამსახური ინფორმაციული 

სისტემების სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.11.2018 – 31.12.2019 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 8 000 ლარი 

 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 

 HAD5.1 ფინანსური მართვისა და კონტროლის მოქნილი ელექტრონული 

სისტემის დანერგვა (2019 ნოემბერი) 

 

 

HAD6 

აქტივობა: ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის განვითარება 

პასუხისმგებელი ერთეული: ადამიანური რესურსების მართვის 

დეპარტამენტი 

განხორციელების პერიოდი : 01.11.2018 – 31.04.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: საოპერაციო ხარჯი 

 

 

შესრულების ინდიკატორი: 
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 HAD6.1 პერსონალის აღრიცხვის და ადმინისტრირების პროგრამული 

უზრუნველყოფის განვითარება, ახალი შესაძლებლობების დანერგვა 

(2018 დეკემბერი) 

 HAD6.2 ადმინისტრაციული პერსონალის ყოველწლიური შეფასების 

სისტემების და KPI დანერგვა (2018 ივლისი) 

 HAD6.3 კადრების დენადობის ყოველწლიური ანალიზი (2020 აპრილი) 

 HAD6.4 თანამშრომელთა მოტივაციის და კარიერული განვითარების 

პოლიტიკის შემუშავება (2018 მაისი) 

 HAD6.5 პერსონალის შერჩევის ერთიანი პოლიტიკის და შესაბამისი 

პროცედურების შემუშავება და დამტკიცება (2018თებერვალი) 

 

HAD7 

აქტივობა: საქმისწარმოების პროცესების და პერსონალის განვითარება 

პასუხისმგებელი ერთეული: საქმისწარმოების დეპარტამენტი 

განხორციელების პერიოდი : 01.11.2018 – 31.12.2018 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 5 000 ლარი 

შესრულების ინდიკატორები: 

 HAD7.1 სტრუქტურულად საქმისწარმოების დეპარტამენტის გამოყოფა 

და შესაბამისი პროცესების განახლება (2018 მაისი) 

 HAD7.2 ელექტრონული საქმისწარმოების მართვის პროგრამის 

დანერგვა (2018 მაისი) 

 HAD7.3 არქივის ცენტრალიზება  (2018 ნოემბერი) 

 HAD7.4 ელექტრონული არქივის სისტემის შექმნა (2018 ნოემბერი) 

 HAD7.5 არქივარიუსის  ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებაში 

გადამზადება (2018 დეკემბერი) 

 

 

 

HAD8 

აქტივობა: პერსონალის მოტივაციის ამაღლება და გუნდის შეკავშირების 

ხელშეწყობა 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: ადამიანური რესურსების მართვის 

დეპარტამენტი, ფაკულტეტების დეკანები, საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.11.2018 – 31.12.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი:  3 000 ლარი 
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შესრულების ინდიკატორები: 

 HAD 8.1 გუნდურობის (‘Team building’) აქტივობების ჩატარება (2019 ივნისი) 

 HAD 8.2 შიდა კომუნიკაცია უნივერსიტეტის მიზნებისა და  სტრატეგიასთან 

დაკავშირებით (2018 აპრილი) 

 HAD 8.3 პერსონალის მოტივაციის ასამაღლებელი აქტივობების ჩატარება 

(2019 მარტი ) 

 HAD 8.4 პერსონალის კმაყოფილების და საჭიროებების ყოველწლიური 

გამოკითხვა (დეკემბერი 2020) 

 

 

HAD9 

აქტივობა: სწავლების ხარისხის მექანიზმების ეფექტურობის გაზრდა ოთხივე 

კომპონენტში (დაგეგმვა, განხორციელება შეფასება, განვითარება) 

პასუხისმგებელი ერთეული: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.07.2018 – 01.07.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი:  საოპერაციო ხარჯი 

 

შესრულების ინდიკატორები: 

 HAD9.1 პროგრამების ხელმძღვანელების გადამზადება პროგრამის 

განვითარების და ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებში (2018 ივლისი) 

 HAD9.2 სასწავლო და სამეცნიერო პროცესის შეფასებასთან დაკავშირებით 

პროგრამის, კურსების, პროფესორების, მკვლევარების, სტუდენტების 

დამსაქმებლების შეფასების ფორმები დახვეწა და საუკეთესო პრაქტიკის 

დანერგვა (2020 ივლისი) 

 HAD9.3 შეფასების მეთოდოლოგოების და მეთოდების განახლება და 

დანერგვა (2018 ივლისი) 

 

 

 

 

HAD10 

აქტივობა: ხარისხის მართვაში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და 

დანერგვა 

პასუხისმგებელი ერთეული: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.12.2018 – 01.06.2019 
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დაგეგმილი ბიუჯეტი:  1 000 ლარი 

შესრულების ინდიკატორები: 

 HAD10.1 აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის საერთაშორისო 

კუთხოთ გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება (2019 მაისი) 

 HAD10.2 განათ₾ების ხარისხის მართვაში საერთაშორიოს 

ორგანიზაციების და ექსპერტების მოწვევა (2019 მაისი) 

 

HAD11 

აქტივობა: ხარისხის უზრუნველყოფაში დაგროვილი გამოცდილებისა და 

ექსპერტიზის გაზიარება 

პასუხისმგებელი ერთეული: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

განხორციელების პერიოდი : 01.03.2018 – 01.09.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი:  5 000 ლარი 

შესრულების ინდიკატორები: 

 HAD11.1 საუკეთესო პრაქტიკებზე დაყრდნობით მეთოდუირ 

სახელძღვანელოს შემუშავება უმაღლესი საგანმანალებო 

დაწესეულების პროგრამების განვითარების და მისი ხარისხის 

უზრუნვეყოფის საკითხებზე (2018 სექტემბერი) 

 HAD11.2 სეზონური სკოლები/ტრენინგები ხარისხის უზრუნველყოფის 

საკითხებზე  უცხოელი ექსპერტები თანამონწილეობით (2020 

სექტემბერი) 

 HAD11.3 ხარისხის მართვის მიმართულებით მეთოდოლოგიური 

ლიტერატურისა და მასალების ბანკის შექმნა (2019 სექტემბერი) 

 HAD11.4 აკადემიური პერსონალის შეფასების პოლიტიკის განვითარება 

(2018 სექტემბერი) 

 

 

 

HAD12 

აქტივობა: სასწავლო პროცესის მონიტორინგის პროცესების განვითარება 

პასუხისმგებელი ერთეული: მონიტორინგის სამსახური, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური, დეკანატები 

განხორციელების პერიოდი : 01.02.2018 – 01.12.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი:  საოპერაციო ხარჯი 

შესრულების ინდიკატორები: 



კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 
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 HAD12.1 აკადემიური პერსონალის და სტუდენტების ლექციებზე 

დასწრების მონიტორინგის და შესაბამისი რეაგირების პროცედურების 

განახლება (2018 მაისი) 

 HAD12.2 აკადემიური პერსონალის და სტუდენტების ლექციებზე 

დასწრების სტატისტიკების ყოველკვარტლური ანალიზი (2020 

ნემბერი) 

 HAD12.3 კლინიკებში მონიტორინგის ფუნქციის გაუმჯობესება -

ხელშეკრულებები ლოკალურ მონიტორინგის ინსპექტორებთან (2018 

ოქტომბერი) 

 

 

 

HAD13 

აქტივობა: აკადემიური და მოწვეული პერსონალის განვითარება 

 

პასუხისმგებელი ერთეული: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

დეკანები, პროგრამების ხელმძღვანელები 

განხორციელების პერიოდი : 01.07.2018 – 01.03.2020 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 15 000 ლარი 

შესრულების ინდიკატორები: 

 

 HAD13.1 ტრენინგი სწავლების თანამედროვე მეთოდებში ( 2018 

დეკემბერი) 

 HAD13.2 ტრენინგი საინფორმაციო ტექნოლოგიებით სწავლებაში (2018 

მაისი) 

 HAD13.3 ტრენინგი - კვლევების შედეგების პრაქტიკული გამოყენება 

სწავლებაში (2019 თებერვალი) 

 HAD13.4 სამეცნიერო სემინარი  - პერსონალური განვითარება და 

მოტივაცია (2018 ნოემბერში) 

 HAD13.5 საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით სემინარები, 

შეხვედრები და დისკუსიები (2019 თებერვალი) 

 

 

 

 


