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სტრატეგიული      განვითარების 2017-2018 ს/წ.      

სამოქმედო   გეგმა-გრაფიკი 

 

N შესასრულებელი აქტივობები ვადები 
შემსრულე 

ბელი 
შენიშვნა 

1.  პოტენციური პროფესიული სტუდენტების 

მოზიდვა ავტორიზაციის მოპოვების შედეგად  

განსახორცილებელ პროფესიულ  მოდულურ 

პროგრამებზე 

აგვისტო 

სექტემბერი 

 

რ.უზუნაძე 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

მ.ბაკურიძე 

 

 

2.  სტრატეგიული განვითარებისა და ხარისხის 

უზრუნველყოფის მენეჯერის 2016-2017 ს/ წლის  

სამოქმედო გეგმა   შესრულების წლიური 

ანგარიშის შედეგების მოსმენა/ განხილვა 

სექტემბერი მ.ბაკურიძე 

 

 

 

 

 

3.  2017-2018 ს/ წლის  სამოქმედო  გეგმის   განხილვა-

დამტკიცება 
ოქტომბერი მ.ბაკურიძე 

 

 

 

 

4. შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის 2017-2018 ს/ წლის  

სამუშაო გეგმის განხილვა-დამტკიცება 
ოქტომბერი 

 

რ.უზუნაძე 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

მ.ბაკურიძე 

 

 

5. სტრატეგიული განვითარებისა და ხარისხის 

უზრუნველყოფის მენეჯერის მიერ სხდომების 

ჩატარება თვეში ერთხელ 

წლის 

განმავლობაში 

მ. ბაკურიძე 

 

 

 

6. შრომის ბაზრის შესწავლა და დამსაქმებელთა 

ჩართულობით ახალი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების შერჩევა-

დამატება 

2018 წლის 

იანვარი, 

თებერვალი 

რ.უზუნაძე 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

მ.ბაკურიძე 

 

 



 

 

7. მასწავლებელთა მიერ სასწავლო მასალის 

ელექტრონული ბაზის შექმნა და 

ვირტუალური ლექციების დანერგვა 

იანვარი 

ივლისი 

მ. ბაკურიძე 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

 

7.1. სასწავლო კურსის მაღალი ხარისხით 

განხორციელებისათვის სასწავლო 

გეგმების,მეთოდებისა და კალენდარული გეგმების 

შედგენა,დახვეწა,სრულყოფა.  

წლის  

განმავლობაში 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

მ .ბაკურიძე 

 
 

 

7.2. დამწყებ პროფესიული განვითარების  

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების 

მიზნით კონსულტაციების ჩატარება 

აკადემიის შიდა ტრენინგის ფარგლებში 

წლის  

განმავლობაში 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

მ .ბაკურიძე 

 
 

 

7.3. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 

მეცადინეობებზე დასწრებისა და 

ურთიერთდასწრების  ორგანიზაცია 

(იხ.დანართი 1) 

წლის  

განმავლობაში 

მ .ბაკურიძე 

ი.შალამბერიძე 

შ.უზუნაძე 

 

 

 

7.4. მასწავლებელთა  ლექციების  მოსმენა-ანალიზი წლის  

განმავლობაში 

მ. ბაკურიძე 

 

 

 

7.5. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 

მასტერკლასების/გამოცდილების გაზიარების 

ჩატარების  ორგანიზაცია     

წლის  

განმავლობაში 

მ.ბაკურიძე 

ი.შალამბერიძე 

შ.უზუნაძე 

 

 

7.6. სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკების   ჩატარების  

მონიტორინგი 
სასწავლო გეგმის 

შესაამისად 

მ. ბაკურიძე 

 

 

 

 

8. საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების 

მექანიზმის დახვეწა 

იანვარი 

თებერვალი 

რ.უზუნაძე 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

მ. ბაკურიძე 

 

 

8.1. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა  

ინფორმაციის მოსმენა სასწავლო საგნებში  

პროგრამული მასალის შესრულების   შედეგების  

მიღწევის შესახებ 

სისტემატურად რ. უზუნაძე 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

მ. ბაკურიძე 

 

8.2.  საგანმანათლებლო პროგრამების შესრულების 

მდგომარეობის შემოწმება,სისტემატური 

მონიტორინგის ჩატარება და შედეგების ანალიზი 

სწავლების პროცესის შემდგომი სრულყოფის 

მიზნით 

ყოველი თვის 

 ბოლო კვირა 

რ. უზუნაძე 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

მ. ბაკურიძე 

 

 

 

8.3. სწავლის შედეგების ანალიზი- სოციალური დეკემბერი მ.ბაკურიძე  



 

 

გამოკითხვებისა და   ტესტების  შედეგად მაისი 

ივლისი 

 

 

 

9. პროფესიულ მასწავლებელთა და   პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 

წლის  

განმავლობაში 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

მ. ბაკურიძე 

 

 

10. აკადემიაში ინოვაციური მეთოდების დანერგვა წლის  

განმავლობაში 

მ.ბაკურიძე 

საგნის 

მასწავლებლები 

 

 

 

 

11. 

 

 

12 

 

სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება და 

კონტროლი 

 

ბათუმის სამედიცინო აკადემიის 25 წლის 

იუბილეს აღნიშვნა 

 

სისტემატიურად 

 

 

ოქტომბერი 

მ.ბაკურიძე 

 

 

რ.უზუნაძე 

შ.უზუნაძე 

მ.ბაკურიძე 

ი.შალამბერიძე 

ნ.ბუცხრიკიძე 

ეთ.გოგიტიძე 

 

 

13. სტუდენტთა მომსახურების სერვისების 

გამრავალფეროვნება და პროცესებში 

სტუდენტების ჩართულობის ზრდის 

ხელშეწყობა 

ოქტომბერი 

ივლისი 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

მ.ბაკურიძე 

ს.ბრუნჯაძე 

 

 

13.1 სტუდენტთა გაერთიანების  სამუშაო გეგმის 

განხილვა. 

ოქტომბერი 

ნოემბერი 

ს.ბრუნჯაძე 

მ.ბაკურიძე 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

 

 

13.2 სტუდენტის მიღწეული კომპეტენციების  

შეფასების სისტემის დახვეწა 

იანვარი 

თებერვალი 

შ.უზუნაძე 

მ.ბაკურიძე 

ი.შალამბერიძე 

 

13.3. სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 

მართვის თანამედროვე სტანდარტების 

დანერგვა, კორპორაციული კულტურის 

განვითარების ხელშეწყობა 
 

სისტემეტიურად    

წლის  

განმავლობაში 

მ.ბაკურიძე 

ი.შალამბერიძე 

შ.უზუნაძე 

 

 

13.4. სტუდენტური დღეები (კულტურულ-

საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობის მიღება, საქართველოს საჯარო და 

კერძო პროფესიულ სასწავლებელთა  სტუდენტ 

ახალგაზრდობასთან ერთად) 

მარტი 

აპრილი 

მაისი 

ბათუმის 

სამედიცინო 

აკადემია 

ქ.ბათუმის მერია  

კერძო 

კოლეჯების 

ასოციაცია 

 



 

 

13.5. კულტურულ-საგანმანათლებლო  და 

სპორტული ღონისძიებების  

მოწყობა(იხ.დანართი 2) 

წლის  

განმავლობაში 

მ.ბაკურიძე 

ს. ბრუნჯაძე 

შ.უზუნაძე 

ეთ.გოგიტიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

 

13.6. სამედიცინო აკადემიის მონაწილეობა სკკა 

კერძო კოლეჯების ასოციაციის მიერ 

დაგეგმილ კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ღონისძიებებში   

დეკემბერი 

ივლისი 

შ.უზუნაძე 

მ.ბაკურიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

 

13.7. 

 

 

 

 

13.8. 

სამედიცინო აკადემიის მონაწილეობა ბათუმის ΙΙ 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის მუშაობაში 

 

 

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება  

20-21 

ოქტომბერი 

  

 

 

 

მაისი 

რ.უზუნაძე 

შ.უზუნაძე 

ს.ბრუნჯაძე 

მ.ბაკურიძე 

 

 

რ.უზუნაძე 

ს.ბრუნჯაძე 

შ.უზუნაძე 

მ.ბაკურიძე 

 

 

14. პოტენციურ დამსაქმებლებთან  ახალი 

ურთიერთობების დამყარება და არსებულის 

შენარჩუნება 

წლის  

განმავლობაში 

რ.უზუნაძე 

მ.ბაკურიძე 

ი.შალამბერიძე 

შ.უზუნაძე 

 

 

14.1. შეხვედრა ტრენინგები ზოგადსაგანმანათ 

ლებლო  დაწესებულებებში   თემაზე-

,,პროფესიები და დასაქმება’’ (ქ.ბათუმისა და 

ხელვაჩაურის რ-ნის  სკოლები) 

მარტი 

აპრილი 

მაისი 

მ.ბაკურიძე 

ი.შალამბერიძე 

შ.უზუნაძე 

 

 

 

14.2. სამედიცინო და ფარმაცევტული 

დაწესებულებების წარმომადგენლების 

მოწვევა და მასტერკლასების ჩატარება 

(გამოცდილების გაზიარება-ქალაქის წამყვანი 

ფარმაცევტები) 

წლის  

განმავლობაში 

მ.ბაკურიძე 

ვ.მახარაძე 

თ.ავალიანი 

რ.დოლბაია 

ე.ცხვარაძე 

თ.მხატვარი 

 

 

14.3. სასწავლო ექსკურსიების მოწყობა  წამყვან 

სამედიცინო და ფარმაცევტულ 

დაწესებულებებში  

წლის 

განმავლობაში 

მ.ბაკურიძე 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

 

 



 

 

15. აკადემიის  ვებ-გვერდის   მუდმივი განახლება წლის 

განმავლობაში 

მ.უზუნაძე 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

მ.ბაკურიძე 

 

 

16. სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესების 

მიზნით მონიტორინგის სისტემის  შიდა შეფასების 

მექანიზმების სრულყოფა/გამოკითხვა ტესტების 

შედეგად 

იანვარი 

თებერვალი 

მაისი 

ივნისი 

ივლისი 

 

მ.ბაკურიძე 

ი.შალამბერიძე 

შ.უზუნაძე 

 

17. სტატისტიკური  მონაცემების დამუშავება და 

რეკომენდაციების  მიცემა 

მაისი 

ივნისი 

ივლისი 

რ.უზუნაძე 

შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

მ.ბაკურიძე 

 

 

18. მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სისტემების განვითარების 

ხელშეწყობა და  სრულყოფა 

მაისი 

ივნისი 

ივლისი 

რ.უზუნაძე 

შ.უზუნაძე 

დ.უგულავა 

ი. შალამბერიძე 

მ.ბაკურიძე 

 

 

19. აკადემიის ცხოვრებაში პრესისა და  

ტელევიზიის  ( მედიის) როლი 

წლის 

 განმავლობაში 

რ.უზუნაძე 

შ.უზუნაძე 

ი. შალამბერიძე 

მ.ბაკურიძე 

ე.გოგიტიძე 

 

 

 

 


