
სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,თბილისის ხელოვნების კოლეჯი“-ს  სტრატეგიული  განვითარების 

ერთწლიანი გეგმა (2016 წლის იანვრიდან - 2016 წლის დეკემბრის ჩათვლით) 

განსახორციელებელი  

ღონისძიება 

მხარეები შესრულებაზეპას

უხისმგებელიპირე

ბი 

განხორციელების

სავარაუოდოვადე

ბი 

ავტორიზაციის გასავლელად საჭირო ღონისძიებების გატარება                                                                          

(მატერიალურირესურსი,  საგანმანათლებლოპროგრამები, ადამიანურირესურსი,) 

 

 

 

 

საიჯარო ფართების მოძიება და პროგრამების განხორციელებისთვის 

 საჭირო ინფრასტრუქტურის განსაზღვრა; 

 კოლეჯი; 

 განათლების 

ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული 

ცენტრი 

 ESIDA - საგანმ 

და სამეცნ. 

ინფრასტ. განვ. 

სააგენტო 

დირექტორის 

მოადგილე; 

 

თოიძის 

გამოყენებითი 

ხელოვნების 

სკოლის 

დირექტორი; 

 

ხარისხის მენეჯერი; 

 

 

2016 წელი 

 

(იანვარი-

თებერვალი) 

 

მოძიებული საიჯარო ფართის მოცულობიდან გამომდინარე, დაახლოებით7-8 

 კოლეჯი; 

 განათლების 

ხარისხის 

დირექტორი; 

დირექტორის 

 

 



პროგრამის, პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის 

პროგრამის ფარგლებში,  მოდულარულსწავლებაზე განხორციელება.  

სავარაუდოდ განსახორციელებელი საგანამანათლებლო პროგრამები: 

(ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრურების სპეციალისტი,  დეკორატიული და 

გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი, თექის ოსტატი, არქიტექტორ-

ტექნიკოსი, ვებ ინტერფეისის დიზაინერი, ღონისძიებათა დიზაინერი,  

მინანქარის სპეციალისტი, ფოტოგრაფი და მქარგავი.) 

განვითარების 

ეროვნული 

ცენტრი 

 ESIDA - საგანმ. 

დასამეცნ. 

ინფრასტ. განვ. 

სააგენტო 

მოადგილე; 

თოიძის 

გამოყენებითი 

ხელოვნების 

სკოლის 

დირექტორი; 

ხარისხის  

მენეჯერი;  

 

2016 წელი 

 

     (თებერვალი-                                    

           მარტი) 

 

კოლეჯის ოფიციალური ვებ-გვერდის 

 შექმნის ორგანიზება. 

 კოლეჯი; 

 

დირექტორი; 

 

თოიძის 

გამოყენებითი 

ხელოვნების 

სკოლის 

დირექტორი; 

 

ხარისხის  

მენეჯერი; 

2016 წელი 

 

(მარტი-აპრილი) 

 

კოლეჯისორგანიზაციულიდასაკანონმდებლობაზისსრულყოფა:შინაგანაწესის, 

დაწესებულების დებულების,სასწავლოპროცესისმარეგულირებელი და 

 კოლეჯი; 

 

 

დირექტორის 

2016 წელი 

 



შეფასებისწესისშემუშავება, 

Eflowსისტემაშიჩართვა,თანამდებობრივიაღწერილობების შემუშავება-

სრულყოფა.  

მოადგილე; 

 

ხარისხის  

მენეჯერი; 

(მარტი-აპრილი)  

 

შერჩეული საგანმანათლებლო პროგრამების მოდულების  დეტალური ანალიზის 

შედეგად შერჩეული სავალდებულო მინიმალური აღჭურვილობის 

ჩამონათვალის ESIDA-სთვის გადაგზავნა, ბაზრის კვლევის ჩატარების და 

სატენდერო დაფინანსების გამოყოფის  მიზნით. 

 კოლეჯი; 

 

 ESIDA - საგანმ 

და სამეცნ. 

ინფრასტ. განვ. 

სააგენტო 

დირექტორი; 

დირექტორის 

მოადგილე; 

თოიძის 

გამოყენებითი 

ხელოვნების 

სკოლის 

დირექტორი; 

ხარისხის  

მენეჯერი; 

 

 

2016 წელი 

 

(აპრილი-მაისი) 

 

სახელმწიფო ასიგნებების ფარგლებში გამოყოფილი დაფინანსების საფუძველზე, 

კანონით დადგენილი წესით ტენდერის გამოცხადება, სავალდებულო 

აღჭურვილობის შეძენა და პრაქტიკული სწავლების სახელოსნოებში თუ 

თეორიული სწავლების აურიტორიებში მათი განლაგება. 

 კოლეჯი; 

ESIDA - საგანმ 

და სამეცნ. 

ინფრასტ. განვ. 

სააგენტო 

დირექტორი; 

 

ბუღალტერი; 

2016 წელი 

 

(მაისი-ივნისი) 



 

მოძიებულ საიჯარო ფართში, შერჩეული საგანმანათლებლო 

პროგრამებისგანხორციელებისთვისსაჭირო ინფრატსრუქტურისგანსაზღვრა. 

 ასევესსსმ და შშმ პროფესიული სტუდენტებისათვისადაპტირებული 

გარემოს მოწყობა;ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების გადაუდებელი 

ღონისძიებების, საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვისთვის 

აუცილებელი გარემოს: ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემის, 

სველი წერტილების, ბუნებრივი განათების და გათბობის საშუალებების 

სასწავლო დაწესებულებაში უზრუნველყოფა; 

 

 კოლეჯი; 

 

 განათლების 

ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული 

ცენტრი 
 

 ESIDA - საგანმ 

და სამეცნ. 

ინფრასტ. განვ. 

სააგენტო 

 

დირექტორი; 

დირექტორის 

მოადგილე; 

თოიძის 

გამოყენებითი 

ხელოვნების 

სკოლის 

დირექტორი; 

ხარისხის  

მენეჯერი;  

 

 

2016 წელი 

 

(მაისი-ივნისი) 

 

შერჩეული საგანმანთლებლო 

პროგრამისგანხორცილებეისთვისსაჭიროადამიანურირესურსისნუსხისდაკვალი

ფიკაციებისგანსაზღვრა.  

 კოლეჯი; 

 

დირექტორი; 

თოიძის 

გამოყენებითი 

ხელოვნების 

სკოლის 

დირექტორი; 

ხარისხის  

მენეჯერი;  

2016 წელი 

 

(მაისი-ივლისი) 

ბიბლიოთეკის ფონდის შექმნა და სისტემატიურად განახლება  კოლეჯი; დირექტორის 2016 წელი; 



 

 

მოადგილე; 

 

ხარისხის  

მენეჯერი; 

 

 

(მაისი-ივლისი)  

მასწავლებლებისდაპერსონალისშერჩევა, მათი ტრეინინგი და შრომის 

ხელშეკრულების გაფორმება.  

 კოლეჯი; 

 

დირექტორი; 

კარიერისა და 

პროფორიენტაციის 

დაგეგმვის 

მენეჯერი;  

2016 წელი 

 

(ივნისი-ივლისი)  

 

საავტორიოზაციო განაცხადის გაკეთება და კანონით დადგენილი წესის 

შესაბამისად ავტორიზაციის პროცესის გავლა.  

 კოლეჯი; 

 განათლების 

ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული 

ცენტრი 

დირექტორი; 

 

ხარისხის მენეჯერი; 

2016 წელი 

 

(მაისი-ივლისი)  

პროფესიული სტუდენტების მოზიდვის მიზნით, საინფორმაციო კამპანიის 

ორგანიზება და განხორციელება. მათ შორის საჯარო სკოლებში და სხვა 

საგანამანათლებლო დაწესებულებებშიკოლეჯისსაქმიანობის და 

განსახორციელებელი პროგრამების შესახებ პრეზენტაციებისა 

დაღიაკარისდღეებისმოწყობა. 

 კოლეჯი; 

 

დირექტორის 

მოადგილე;  

თოიძის 

გამოყენებითი 

ხელოვნების 

სკოლის 

2016 წელი 

 

(ივნისი-

სექტემბერი) 



დირექტორი; 

კარიერისა და 

პროფორიენტაციის 

დაგეგმვის 

მენეჯერი;  

სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და პოტენციურ დამსაქმებლებეთან თანამშრომლობა  

დასაქმებული თანამშრომლების და პედაგოგების კვალიფიკაციიის ამაღლების მიზნით 

მსგავსიპროგრამებისგანმახორციელებელ საზღვარგარეთის და ადგილობრივ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა, ურთიერთგაცვლის 

პროგრამების განხორცილების და მათი გამოცდილებისგაზიარებისმიზნით. 

 კოლეჯი; 

 

 

დირექტორი; 

დირექტორის 

მოადგილე; 

თოიძის 

გამოყენებითი 

ხელოვნების 

სკოლის 

დირექტორი; 

 

2016 წელი; 

(სისტემატიურად) 

პოტენციურდამსაქმებლებთანახალი 

ურთიერთობებისდამყარება. 

 კოლეჯი; 

 

დირექტორი;  2016 წელი; 

(სისტემატიურად) 

თანამშრომელთაკვალიფიკაციისამაღლებისხელშეწყობა, 

პედაგოგთასტაჟირებაშესაბამისიპროფილისსაწარმოებში და მათი ტრეინინგი, 

 კოლეჯი; 

 

დირექტორი; 2016 წელი; 



პედაგოგთაშეფასებისეფექტური სისტემისდანერგვა.   

ხარისხის მენეჯერი; 

(სისტემატიურად) 

ინფრასტრუქტურული პროექტების და სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის 

 განვითარებაზე ზრუნვა და მისი მუდმივი კონტროლი 

 

წერეთელის #134-ში მდებარე, სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,თბილისის 

ხელოვნების კოლეჯის“-ს ძირითადი შენობის, მათ შორის პრაქტიკული 

სწავლების გარე-სახელოსნოების და ადგილზე  არსებული სხვა 

ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო და საპროექტო სამუშაოების 

განხორციელებაში, კომპეტენციის ფარგლებში მუდმივი ჩართულობა და 

მიმდინარე სამუშაოების კონტროლი.     

 ESIDA - საგანმ 

და სამეცნ. 

ინფრასტ. განვ. 

სააგენტო; 

 

 კოლეჯი; 

 

დირექტორი; 

დირექტორის 

მოადგილე; 

თოიძის 

გამოყენებითი 

ხელოვნების 

სკოლის 

დირექტორი;  

 

2016 წელი; 

(იანვარი-

ოქტომბერი) 

სასწავლოდოკუმენტაციისწარმოების 

მონიტორინგი 

 კოლეჯი; 

 

დირექტორის 

მოადგილე; 

ხარისხის მენეჯერი; 

საქმისმწარმოებელი 

2016 წელი; 

(ოქტომბერი-

დეკემბერი) 

სასწავლოპროცესისმიმდინარეობისშესახებ 

პროფესიულსტუდენტთადასწრება, აკადემიური 

მოსწრებისანალიზი 

 კოლეჯი; 

 

დირექტორის 

მოადგილე; 

კარიერისა და 

2016 წელი; 

(ოქტომბერი - 

დეკემბერი) 



პროფორიენტაციის 

დაგეგმვის 

მენეჯერი; 

ხარისხის მენეჯერი; 

 

სტუდენტთათეორიულდაპრაქტიკულ 

მეცადინეობებზედასწრებისმონიტორინგი 

 კოლეჯი; 

 

დირექტორის 

მოადგილე; 

 

ხარისხის მენეჯერი; 

 

2016 წელი; 

(ოქტომბერი - 

დეკემბერი) 

სხვადასხვასპეციალობებშიკონკურსების 

ჩატარება 

 კოლეჯი; 

 

დირექტორის 

მოადგილე; 

კარიერისა და 

პროფორიენტაციის 

დაგეგმვის 

მენეჯერი; 

ხარისხის მენეჯერი; 

2016 წელი; 

სისტემატიურად 

ელექტრონულიჟურნალისწარმოების 

მონიტორინგი 

 კოლეჯი; 

 

დირექტორის 

მოადგილე; 

2016 წელი; 

(ოქტომბერი - 



კარიერისა და 

პროფორიენტაციის 

დაგეგმვის 

მენეჯერი; 

ხარისხის მენეჯერი; 

საქმისმწარმოებელი 

დეკემბერი) 

საგანმანათლებლოპროგრამის/პროფესიული 

პროგრამებისჩარჩოდოკუმენტისსაფუძველზე 

შექმნილიპროფესიულიპროგრამების 

განხორციელებისშეფასება 

 კოლეჯი; 

 

დირექტორის 

მოადგილე; 

კარიერისა და 

პროფორიენტაციის 

დაგეგმვის 

მენეჯერი; 

ხარისხის მენეჯერი; 

2016 წელი; 

სისტემატიურად  

სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო დანიშნულების  

ღონისძიებების, მათ შორის კონფერენციების და გამოფენების  

ჩატარების ორგანიზება.  

 კოლეჯი; 

 

დირექტორი; 

თოიძის 

გამოყენებითი 

ხელოვნების 

სკოლის 

დირექტორი;  

ხარისხის მენეჯერი; 

 

2016 წელი; 

(ოქტომბერი - 

დეკემბერი) 



 

 


