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სტრატეგიული ამოცანები 

განხორციელების პერიოდი (თვე) 

შესრულების ინდიკატორი 

საჭირო რესურსები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ადამიანური ფინანსუ
რი 

მატერ
იალურ
ი 

პასუხისმგებელი       

პირი/ პირები 

  

სტრატეგიული მიზანი N1  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება   

1.1 
  

პროფესიულ სტუდენტთა კონტიგენტის 
გაზრდა 

             ავტორიზაციის საბჭოს   მიერ 

დამტკიცებული 
 პროგრამა 

 დირექტორი 
 ხუმ 
 სპმს, 
 მრმ,  
 იტსპ 
 ფმ  
 სწარმ  
 ბიბლიოთეკარი.   

 
3000 ლ 

 
 

1.2.  შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი 
პროფესიული 
მომზადების/პროფესიული 
გადამზადების პროგრამების დამატება  
 

 

            ავტორიზაციის საბჭოს   მიერ 
დამტკიცებული 
 პროგრამები 

დირექტორი 

 ხუმ 

 სპმს, 

 მრმ,  

 იტსპ 

 ფმ  

 სწარმ  

ბიბლიოთეკარი.   

 

500 ლ 

 

კოლე

ჯის 

ინფრა

სტრუქ

ტურა 

1.3. პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების ეფექტური მართვა 
თანამედროვე სწავლა/სწავლების 
მეთოდები და ფორმები  

             შპს კოლეჯ ცხუმ-ეგრისის 
სასწავლო  პროცესის მართვის 
სამსახურის  ანგარიში. 

სპმსმ 

სპმსს 

 

 

 

 

სტრატეგიული მიზანი N2   ინფრასტრუქტურისა და პროფესიული სტუდენტური სერვისების განვითარება 

2.1.  ინფრასტრუქტურის 
მოწყობა/განახლება სტანდარტების 
შესაბამისად  

             ნაგებობა N2 (მეორე    
სართულის  ) - ფართის 
სარემონტო სამუშაოების 
შესაბამისობის 
გეგმა(შესაბამისობის) .           

დირექტორი 

ფმ 

მრმმ 

შუს 

  8000 ლარი 

 

 

კოლე

ჯის 

ინფრა

სტრუქ

ტურა 

2.2. ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება  

            

 

 ნაგებობა N 2 
ახალი IT -ის  ლაბორატორია 

დირექტორი 

ფმ 

მრმმ 

იტს 

შუს 

 

2 000 

ლარი 

IT -ის  
ლაბორა
ტორიის 
ინვენტა
რი 

 



2.3. საგანმანათლებლო სტანდარტების 
შესაბამისად ბიბლიოთეკის ფონდის 
განახლება 

            შპს  კოლეჯ  ცხუმ-ეგრისის    

ბიბლიოთეკარის მოხსენება.  

დირექტორი 

სსმმ 

სსმს 

ფმ 

ბიბლოითეკარი 

 1000 ლარი 

 

  

 

2.4. პროფესიული სტუდენტების   
წარმომადგენლობითი საბჭოს 
დაფუძნება  და ინიციატივების 
მხარდაჭერა 

            ადმინისტრაციული  საბჭოს 

შეხვედრები და შეხვედრის 

ოქმები 

დირექტორი 

ხმმ 

სსმმ 

სსმს 

 

 

 

 

2.5. უსაფრთხო სასწავლო გარემოს 
უზრუნველყოფა  

            ნაგებობა N 2 
( --------- 
კოლეჯ  ცხუმ-ეგრისის 
ადმინისტრაციული  საბჭოს 
სხდომის ოქმი; 
კოლეჯ  ცხუმ-ეგრისის 
ვებგვერდი; 
კოლეჯ  ცხუმ-ეგრისის შრომის 
უსაფრთხოების სპეციალისტის 
ანგარიში 

შუს 

დირექტორი 

სსმმ 

სსმს 

  5 000 

ლარი 

 

 

 

2.6. პროფესიული სტუდენტების დასაქმების 
ხელშეწყობა 

            შპს  კოლეჯ ცხუმ-ეგრისის   
დამსაქმებელთა  კმაყოფილების 
კვლევის შედეგების ანალიზი; 
კოლეჯ ცხუმ-ეგრისის  
მიერ შექმნილი Facebook ჯგუფი 
„დასაქმება  ცხუმ-ეგრისის 
სტუდენტებისთვის“; 

სპმს 

ხმმ 

 

დირექტორი 

 

 

 

 

 

 

სტრატეგიული მიზანი N 3   ადამიანური რესურსის განვითარება   

3.1.   დაწესებულებაში მართვის სისტემის 
განვითარება - სტრატეგიული მიზნებისა და 
ამოცანების ეფექტურად შესრულება  

 

            2020-2021 სასწავლო წლის 
ერთწლიანი სამოქმედო 
გეგმის შესრულების 
ანგარიში; 
შპს  კოლეჯ  ცხუმ-ეგრისის  
ადმინისტრაციული საბჭოს 
ოქმი 

სპმს 

ხუმ 

მრმ,  

 იტსპ 

 ფმ  

 სწარმ  

 ბიბლიოთეკარი.   

 

 

 

 



3.2. დაწესებულებაში გამოყენებული 
შეფასების სისტემის სტანდარტით 
დადგენილ მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის უზრუნველყოფის 
სისტემის განვითარება 

            შპს კოლეჯ ცხუმ-ეგრისის  
პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების ვერიფიკაციის 
პროცესის შპს კოლეჯ ცხუმ-
ეგრისის  ადმინისტრაციული 
საბჭოს ოქმი  ; შპს კოლეჯ 
ცხუმ-ეგრისის  სასწავლო 
პროცესის მართვის 
სამსახურის ანგარიში. 

ხუმ 

სპმს 

მრმ,  

 

დირექტორი 

 

  

 

 

 

 

 

3.3. ადამიანური რესურსის განვითარება 
 
 

 

            ადმინისტრაციული 
პერსონალის 
ტრენინგები/კონსულტაციები
; 
პროფესიული განათლების 
მასწავლებლების 
ტრენინგები/კონსულტაციები 
ტრეინინგი პროფესიული 
სტუდენტური 
წარმომადგენლობითი 
საბჭოს წევრებისთვის 
 შპს კოლეჯ ცხუმ-ეგრისის 
კმაყოფილების კვლევის 
შედეგების ანალიზი; 
ადმინისტრაციული საბჭოს 
ოქმი. 

ხუმ 

სპმს 

მრმ,  

 

დირექტორი 

 

 

1000 

ლარი 

 

 

სტრატეგიული მიზანი N 4   ფინანსური მდგრადობა 

4.1.  ფინანსური მდგრადობის მიზნით 
დაფინანსების ახალი წყაროების 
მოძიება 

            ავტორიზაციის საბჭოს მიერ 
დამტკიცებული 
პროფესიული მომზადებისა 
და პროფესიიული 
გადამზადების პროგრამები. 

დირექტორი 
 ხუმ 
 სპმს, 
 მრმ,  
 იტსპ 
 ფმ  
 სწარმ  
ბიბლიოთეკარი.   

 

 

 

 



4,2, კოლეჯის მიერ ადგილობრივი და 
საერთაშორისო პროექტების 
განხორციელება 

            საექთნო საქმის პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამის 
დამამთავრებელი წლის 
პროფესიული სტუდენტებისა და 
კურსდამთავრებულთათვის 
გერმანული ენის შესწავლის 
შეთავაზება და შემდგომში მათი 
დასაქმება ექთნის პოზიციაზე 
გერმანიის წამყვან კლინიკებში 
გერმანულ 
ორგანიზაციასთან.თანამშრომლ
ობის ხელშეკრულების  
საფუძველზე.  

დირექტორი 
 ხუმ 
 სპმს, 
ფმ  
 სწარმ  

 

 

 

 

 

4.3. ფინანსური დაგეგმარების დახვეწა 
დანახარჯების ეფექტიანობის გაზრდა 
და შესაძლო რისკების ანალიზი 

            შპს  კოლეჯ ცხუმ-ეგრისის  
ფინანსური მენეჯერის  ანგარიში  
 ფინანსური მენეჯერის  მიერ 
წარმოდგენილი დოკუმენტაცია. 

დირექტორი 

ფმ 

 
 

 
 

სტრატეგიული მიზანი N 5   საზოგადოებასთან ურთიერთობა 
 

5.1. საკომუნიკაციო საშუალებების 
განვითარება - ვებ.გვერდი, სოციალური 
ქსელები. 

             კოლეჯ ცხუმ-ეგრისის 
ვებგვერდი:www. ckhum.edu.ge 
Facebook გვერდი  კოლეჯი ცხუმ-
ეგრისი/College Ckhum-egrisi 
კოლეჯის ელ.ფოსტა: 
info@ckhum.edu.ge 
კოლეჯის ელექტრონული 
სისტება eFlow 

კოლეჯის 

ვებგვერდი 

კოლეჯის 

სოციალური 

ქსელი Facebook 

გვერდი 
კოლეჯ   ცხუმ-
ეგრისის 
ელ.ფოსტა: 

კოლეჯის 

ელექტრონული 

საქმისწამოების 

სისტემა 

  

5.2.  ადგილობრივი და საერთაშორისო 
თანამშრომლობის გაფართოება და 
ერთობლივი საგანმანათლებლო 
ღონისძიებების/პროექტების 
განხორციელება 

             ურთიერთთანამშრომლობის 
ამსახველი შეხვედრები და  
ღონისძიებები; ვებგვერდი, 
სოციალური ქსელი Facebook 
გვერდი 

კოლეჯის 

ვებგვერდი 

კოლეჯის 

სოციალური 

ქსელი Facebook 

გვერდი 

  

mailto:info@ckhum.edu.ge

