საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის ანგარიში /2016-2017 წელი/

დაგეგმილი აქტივობა

რა უნდა
გაკეთებულიყო

რა გაკეთდა

რა ვერ

პასუხისმგებელი

გაკეთდა

პირი

ავტორიზაციისათვის

პროფესიული

გაფორმდა

დაწესებულების

მზადება

საგანმანათლებლო

ხელშეკრულებები

დირექტორი

პროგრამების
ხელმძღვანელებთან

პროგრამების
ხელმძღვანელებთან და

ხელშეკრულების

პროფესიული

გაფორმება პროფესიული

საგანმანათლებლო

საგანმანათლებლო პროგ-

პროგრამების

რამების

განმახორციელებელ

განმახორციელებელ პირებთან ხელშეკრულების

პირებთან, მოხდა
პროფესიული

გაფორმება

საგანმანათლებლო
პროგრამების და
სილაბუსების განახლება,
ჩარჩო დოკუმენტის
საფუძველზე
შემუშავებული
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების ადაპტირება,
ჩარჩო დოკუმენტის
საფუძველზე
შემუშავებული
პროგრამებისთვს
მომზადდა შესაბამისი

სამუშაო გარემო.
ავტორიზაციის განაცხადის

დაკმაყოფილდეს

შეტანა/საზოგადოებრივი

საქართველოს

კოლეჯის სტატუსის

განათლებისა და

მოპოვება

მეცნიერების სამინისტროს
საზოგადოებრივი
კოლეჯის სტატუსის
მოპოვების სტანდარტების
მოთხოვნები

დაკმაყოფილდა
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს
საზოგადოებრივი
კოლეჯის სტატუსის
მოპოვების სტანდარტის
მოთხოვნები და
საერთაშორისო
საზოგადოებრივ კოლეჯს
2016 წლის 11 ივლისიდან 6
წლის ვადით მიენიჭა
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულების სტატუსი
და პროფესიულ
სტუდენტთა ადგილების
ზღვრული რაოდენობა
განესაზღვრა 400-ით, მათ
შორის პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამის ჩარჩო
დოკუმენტის საფუძველზე
შექმნილი ბაგა-ბაღის
აღმზრდელი პედაგოგის
მეხუთე საფეხურის
პროფესულ
საგანმანათლებლო
პროგრამაზე 41, ხოლო
ბიბლიოთეკარის მეოთხე

დაწესებულების
დირექტორი ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
ადმინისტრაციული
პერსონალი პროგრამის
განმახორციელებელი
პირები

საფეხურის პროფესიულ
საგანმანათლებლო
პროგრამაზე 15
პროფესიული
სტუდენტით.
შპს საერთაშორისო
საზოგადოებრივ კოლეჯს
მიენიჭა უფლებამოსილება
განახორციელოს შემდეგი
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამები:
ფარმაცევტის თანაშემწე V
საფეხური; ექთნის
თანაშემწე III საფეხური;
ექთნის თანაშემწე III
საფეხური
ინგლისურენოვანი;
აუდიტორის ასისტენტი III
საფეხური; ბაგა-ბაღის
აღმზრდელი პედაგოგი V
საფეხური;
ბიბლიოთეკარი IV
საფეხური;
ინფორმაციული
ტექნოლოგი III საფეხური;
ინფორმაციული
ტექნოლოგი III საფეხური
ინგლისურენოვანი;

კბილის ტექნიკოსი III, IV,
V საფეხური;
კრიმინალისტი
(ფოტოდაქტილოსკოპისტი
) III საფეხური; მასაჟისტი
III საფეხური;
მშენებლობის
მწარმოებელი IV
საფეხური; მცირე ბიზნესის
მწარმოებელი IV
საფეხური; ოფისის
მენეჯერი (მდივან
რეფერანტი) III საფეხური;
პრაქტიკოსი ექთანი V
საფეხური; ბანკის
ოპერატორი V საფეხური;
ბუღალტერი III საფეხური;
საბაჟო წამომადგენელი
(სასაქონლო ოპერაციების
სპეციალისტი) III
საფეხური; სადაზღვევო
აგენტი III საფეხური;
სატრანსპორტო
მეურნეობის წარმოების
უსაფრთხოების
სპეციალისტი III
საფეხური; ქართული ენა

დაწესებულებაში სწავლა/-

ხარისხის

სწავლების ხარისხის

უზრუნველყოფის

ხარისხის გაუმჯობესების

გაუმჯობესების მიზნით

სამსახურის მიერ

მიზნით ხარისხის

უზრუნველყოფის

სტუდენტთა ანონიმური

შემუშავებული ანონიმური
კითხვარების მიხედვით

უზრუნველყოფის
სამსახურის მიერ

სამსახური

გამოკითვა-

სწავლა/სწავლების

სტუდენტთა გამოკითვა,

შემუშავებული ანონიმური

გამოკითხვის შედეგების

კითხვარების მიხედვით

ანალიზი
სწავლა/სწავლების

დაწესებულების
დირექტორი ხარისხის

მოხდა სტუდენტთა
გამოკითვა და გაირკვა:

ხარისხის გაუმჯობესების
მიზნით
მოდულური პროფესიული

მოდულური პროგრამის

მოდლური პროგრამების

პროგრამების დამატება

დამატების
საჭიროებებიდან

დამატების
საჭიროებებიდან

გამომდინარე

გამომდინარე მოდულების

საგანმანათლებლო

სტანდარტებთან

პროგრამების,

შესაბამისობაში მოყვანის

მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის/აღჭურვილობის და

მიზნით ადაპტირება მოხდა
პროგრამის ,,პრაქტიკოსი

პროგრამის

ექთანი’’, ოთახი აღიჭურვა

განამხორციელებელი

საჭირო ინვენტარით,

პირების მოდულების

ტრენინგი ჩაუტარდა

სტანდარტებთან

მოდულური პროგრაის

შესაბამისობაში მოყვანა.

განმახორციელებელ

ჯერ ჯერობით

დაწესებულების

ვერ მოხდა
პროგრამის

დირექტორი ხარისხის
უზრუნველყოფის

დამატება

სამსახური
ადმინისტრაციულიპერ
სონალი პროგრამის
განმახორციელებელი
პირები

პირებს.
საბიბლიოთეკო ფონდის

წიგნადი ფონდის

წიგნადი ფონდი განახლდა

დაწესებულების

შევსება ახალი სახელმძღვა-

განახლება ახალი

ნელოებით, მოდულების

სახელმძღვანელოებით

723 ერთეული

ადმინისტრაცია

შესაბამისად
პროგრამის

დირექტორი
ბიბლიოთეკის გამგე

სატრენინგო

საერთაშორისო

ხარისხის

განმახორციელებელი

სისტემის დანერგვა

საზოგადოებრივ კოლეჯში

უზრუნველყოფის

პირების კვალიფიკაციის

ტრენინგების ორგანიზება

ხშირად ტარდება

სამსახური

ამაღლება /ტრენინგები

და ჩატარება, სსიპ

ტრენინგები

განათლების ხარისხის

პედაგოგებისათვის

ეროვნულ ცენტრთან

თანამედროვე

აქტიური თანამშრომლობა

სწავლა/სწავლების

ტრენინგებში

მეთოდოლოგიის და

მონაწილეობისათვის

შეფასების
მიმართულებებისა და
ინსტრუმენტების შესახებ.

ხარისხის

მოხდა ანონიმური

ხარისხის

პირობებისა და ადმინისტ-

უზრუნველყოფის
სამსახურის მიერ

გამოკითხვა ხარისხის
უზრუნველყოფის

უზრუნველყოფის
სამსახური

რაციის შეფასება

შემუშავებული კითვარების

სამსახურის მიერ

ადმინისტრაცია

მიხედვით ანონიმური

შემუშავებული

გამოკითვა

კითხვარების მიხედვით.

დაწესებულებაში სამუშაო

გამოიკვეთა რომ საჭირო
იყო დამატებითი
მატერიალური რესურსების
შეძენა, შეძენილ იქნა
სამედიცინო და
კრიმინალისტიკის(ფოტოდ

აქტილოსკოპისტის)
პროფესიული
პროგრამისათვის საჭირო
ინვენტარი. ბიბლიოთეკას
დაემატა ახალი
ლიტერატურა. დაისახა
პრიორიტეტები , რომელიც
ხელს შეუწყობს კოლეჯის
განვითარებას.
კურსდამთავრებულთა

დამსაქმებელთა

მუდმივად მიმდინარეობს

ვერ მოხერხდა

დაწესებულების

დასაქმების ხელშეწყობის

ასოციაციასთან

კონსულტაციები

დამსაქმებელთა

დირექტორი ხარისხის

მიზნით დამასაქმებლებ-

კონსულტაციების

დამსაქმებლებთან, მათი

ასოციაციასთან

უზრუნველყოფის

თან/დამსაქმებელთა ასოციაციასთან შეხვედრა/-

გამართვა, დასაქმების
ბაზრის შესწავლა და

რეკომენდაციებს

შეხვედრა.

სამსახური სასწავლო
პროცესის მართვის

კონსულტაციები

დამსაქმებულთა

გათვალისწინებით.

სამსახური

რეკომენდაციების მიღება
პრაქტიკის
ობიექტების დამატება

პრაქტიკის

პრაქტიკული

უნარ-

გაუმჯობესების

დაწესებულების

ობიექტებთან

ჩვევების

კონსულტაცია/შეხვედრები

მიზნით მოხდა პრაქტიკის

უზრუნველყოფის

და ხელშეკრულების

ობიექტების

სამსახური

გაფორმება

ურთიერთანამშრომლობის

დამატება.

ხელშეკრულებები დაიდო
შემდეგ ობიექტებთან: შპს
ავერსის

კლინიკა;

გურამ

თავართქილაძის სასწავლო
უნივერსიტეტი;

შპს

დირექტორი ხარისხის

ფსიქიკური ჯანრთელობის
და

ნარკომანიის

პრევენციის ცენტრი;

სს

უნივერსალური
სამედიცინო ცენტრი; შპს
წმინდა

მიქაელ

მთავარანგელოზის
სახელობის
მრავალპროფილიანი
კლინიკური საავადმყოფო;
აიპ საქველმოქმედო ფონდი
საქართველოს
შპს

მაღალი

კარიტასი;
სამედიცინო

ტექნოლოგიების

ცენტრი,

საუნივერსიტეტო კლინიკა;
შპს
კანისა
ვენსნეულებათა

და
ს/კ

ეროვნული ცენტრი;
სტუდენტთა მომსახურების
სერვისის გაუმჯობესება

სტუდენტთა

სტუდენტთამომსახურების

დაწესებულების

მომსახურების სერვისების

სერვისების

დირექტორი ხარისხის

გამრავალფეროვნება და

გამრავალფეროვნების

უზრუნველყოფის

პროცესებში სტუდენტების

მიზნით, მოხდა

სამსახური სასწავლო

ჩართულობის ზრდის

სტუდენტთა ანონიმური

პროცესის მართვის

ხელშეწყობა

გამოკითხვა, საიდანაც
გაირკვა რომ ისინი

სამსახური

საჭიროებდნენ
საცხოვრებელი ფართით

უზრუნველყოფას, ამ
მიზნით სასწავლებელმა
იქირავა ფართი სადაც
განთავსდებიან
სტუდენტები სურვილის
შემთხვევაში.
ექსკურსიების მოწყობა

საქართველოს სხვადასხვა

ადმინისტრაციისა და

ადმინისტრაცია

კუთხეების ღირსშესანიშ-

სტუდენტთა ორგანიზებით

ხარისხის

ნავი ისტორიული

მოეწყო ექსკურსია

უზრუნველყოფის

ადგილების დათვალიერება

საქათველოს რამოდენიმე

სამსახური

ღირშესანიშნავ ისტორიულ
ადგილას

