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აქტივობა 01  

შინაარსი პროფესორ-მასწავლებლების აკადემიური განვითარების მონიტორინგი 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი 

სავარაუდო ვადა 2016-2017 წლის განმავლობაში 

შედეგი ინფორმირებულია აკადემიის ყველა პროფესორ-მასწავლებლი წარმოადგინოს 

საკუთარი აკადემიური განვითარების დოკუმენტები (სტატიები, სამეცნიერო 

ნაშრომები, სერტიფიკატები), მათ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები 

განთავსებულია საამისოდ გამოყოფილ საქაღალდეებში 

კომენტარი შედეგი - შესრულდა 

კომენტარი - აკადემიური განვითარების დოკუმენტების წარმოდგენის შესახებ 

ინფორმაცია მიეწოდა აკადემიის თითოეულ პერსონალს. ნაწილმა წარმოადგინა 

შესაბამისი დოკუმენტები და განთვასებულია მათ პირად საქმეში. ნაწილმა აკადემიის 

სამეცნიერო ჟურნალში გამოაქვეყნა თავისი სტატიები. 

 

აქტივობა 02 

შინაარსი დამატებითი სპეციალობის პროგრამის შეტანა საბაკლავრო პროგრამის ფარგლებში 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

ხარისხის მართვის სამსახური, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი. 

სავარაუდო ვადა მაისი 

შედეგი შემუშავებული და დამტკიცებული დამატებითი სპეციალობის პროგრამა 

კომენტარი შედეგი - არ შესრულდა 
კომენტარი - ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში 

აკადემიის სენატის გადაწყვეტილებით ( 11.12.2015 ოქმი №04) ხარისხის სამსახური 

პარტნიორ კომპანიასთან PR აკადემიასთან ერთად მუშაობდა „PR სპეციალისტის“ 

დამატებითი სპეციალობის პროგრამაზე. პროექტის შემუშავებაში ჩართული იყო PR 

აკადემიის პერსონალი, რომელთა მხრიდა, სავარაუდოდ შედგენილი პროგრამის 

სასწავლო კურსების სილაბუსებიდან წარმოდგენილი იყო მხოლოდ 8 სილაბუსი, 

რომელიც ხარისხის სამსახურის მიერ იქნა შემოწმებული და გადაგზავნილი პარტნიორი 

აკადემიის წარმომადგენლებთან, რომლებისგანაც არ მომხდარა უკუკავშირი. ქ-ნი ნ. 

გოცაძის განმარტებით, თავად აფუძნებენ საგანმანათლებლო დაწესებულებას და დროის 

დეფიციტის გამო, ვერ ახერხებენ აღნიშნული პროექტის გაგრძელებას. 2017 წლის 18 

მაისის სენატის სხდომის გადაწყვეტილებისთ (ოქმი №01), შეჩერებული იქნა პროექტი. 

 

აქტივობა 03 

შინაარსი ახალი მოდულური პროფესიული საგანმანათლბელო პროგრამების ინიცირება და 

განხორციელების უფლების მოპოვება  

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

პროფესიული განათლების დეპარტამენტი, ხარისხის მართვის სამსახური 

სავარაუდო ვადა წლის განმავლობაში 

შედეგი - ინიცირებული მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები; 

 - ადაპტირებული პროფესიული საგანმანათლბელო პროგრამები; 

- ახალი ავტორიზებული მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები  

კომენტარი შედეგი - შესრულდა ნაწილობრივ 
 

კომენტარი - 2017 წლის მაისი თვეში ინიცირებულ იქნა ახალი მოდულური 

პროფესიული საგანმანათლბელო პროგრამები, პროფესიული განათლების 

დეპარტამენტის მიერ ყველა პროცედურის დაცვით, შემუშავებულ იქნა საფინანსო 

სევისების მესამე საფეხურისა და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდის 

მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები. გადახდილია 

პროგრამების დამატების საფასური და მზადაა განაცხადი პროფესიული 

საგანმანათლბელო პროგრამების დამატების გზით პროგრამების განხორციელების 

უფლების მოპოვების თაობაზე.  

 



აქტივობა 04 

შინაარსი ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტების მოთხოვნებთან დაწესებულების 

საქმიანობის შეფასება.  

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

ხარისხის მართვის სამსახური; ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი; 

პროფესიული განათლების დეპარტამენტი 

სავარაუდო ვადა მაისი, ივნისი 

შედეგი თვითშეფასების კითხვარები 

კომენტარი შედეგი - შესრულდა 
 
კომენტარი - თვითშეფასება განხორცილედა, შესაბამისი ინფორმაცია გადაგზავნილი 

იქნა დადგენილ ვადებში; აკადემიის ადმინისტრაციის მიერ განხორცილედა ახალი 

სტანდარტების პროექტებთან დაწესებულების სამიქნობის შეფასება. 

 

 

აქტივობა 05 

შინაარსი ახალი, არჩევითი სასწავლო კურსის/კურსების შეტანა საბაკლავრო პროგრამის 

ფარგლებში 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

ხარისხის მართვის სამსახური, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი 

სავარაუდო ვადა მაისი 

შედეგი შემუშავებული და დამტკიცებული დამატებითი არჩევითი სასწავლო კურსი/კურსები. 

კომენტარი შედეგი - შესრულდა 
კომენტარი - ხარისხის სამსახურის მიერ განხორციელებული სტუდენტთა გამოკითხვის 

საფუძველზე, შემუშავებული იქნა არჩევითი სასწავლო კურსები (3 სასწავლო კურსი), 

რომელიც წარდგენილი იყო გასნახილველად სენატის სხდომაზე (09.12.2016). სენატის 

მიერ სასწავლო კურსები დადებითად შეფასდა და წარდგენილი იქნა დასამტკიცებლად. 

 

 

აქტივობა 06 

შინაარსი მოდულური სასწავლო პროგრამების განხორციელების მონიტორინგი 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

ხარისხის მართვის სამსახური; პროფესიული განათლების დეპარტამენტი, სწავლების 

სამსახური 

სავარაუდო ვადა პროგრამის განხორციელების განმავლობაში 

შედეგი დასწრების აქტები/მონიტორინგის კითხვარები/ანგარიში. მონიტორინგის ჯგუფის 

სხდომის ჩანაწერები 

კომენტარი შედეგი - შესრულდა 
კომენტარი - ხარისხის მართვის სამსახური შიდა მხარდაჭერის ჯგუფთან ერთად 

სისტემატურად ახორციელებს პროგრამების განხორციელების მონიტორინგსა და 

ანგარიშგებას სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან. 

 

 

აქტივობა 07 

შინაარსი პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და აკადემიური პერსონალის სასწავლო 

მეთოდური მუშობის ხარისხის შემოწმება და ანალიზი 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

ხარისხის მართვის სამსახური 

სავარაუდო ვადა სასწავლო წლის განმავლობაში 

შედეგი დასწრების აქტები/შემოწმების შესახებ ანგარიში 

კომენტარი შედეგი - ნაწილობრივ შესრულდა. 
კომენტარი - ხარისხის მართვის სამსახურის მიერ ხორცილედება მხოლოდ მოდულური 

პროგრამებში ჩართული მასწავლებლების საქმიანობის შემოწმება და ანალიზი. 

 

 

 

 

აქტივობა 08 

შინაარსი EFQM- თვითშეფასება 

ანგარიშგებაზე ხარისხის მართვის სამსახური 



პასუხისმგებელი 

სავარაუდო ვადა აპრილი-მაისი 

შედეგი თვითშეფასების მაჩვენებლები კითხვარი/ვალიდატორების დასკვნა 

კომენტარი შედეგი - არ შესრულდა 
კომენტარი - სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის 

ვალიდატორების შეტყობინების საფუძველზე თვითშეფასება უნდა 

განხორციელებულიყო არა უგვიანეს 2017 წლის სექტემბრის თვისა. ვალიდატორების 

ვიზიტი ამ ეტაპამდე არ განხორციელებულა. 

 

აქტივობა 09 

შინაარსი პროცესების შესწავლა/ანალიზი, ინდიკატიორებისა და ხარისხის მაჩვენებლების 

შემუშავება 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

ხარისხის მართვის სამსახური 

სავარაუდო ვადა თებერვალი-მარტი 

შედეგი შემუშავებული შიდა აუდიტის განხორციელების პროცედურა/შეფასების ჩეკ-ლისტები 

კომენტარი შედეგი - ნაწილობრივ 
კომენტარი - შემუშავდა შემოწმებისა და შეფასების დამატებითი მექანიზმები, 

პროცედურების პროექტები (შიდა აუდიტის პროცედურა ხარისიხს სისტემის 

მაჩვენებლების ჩეკ-ლისტითა და ხარისიხს სისტემის ანალიზის წარმოების 

პროცედურით). ორი ჩეკ-ლისტი დაპილოტდა.  მოდულური პროგრამების ფარგლებში 

მაჩვენებლების კვლევა სისტემატურად ხორციელდება. 

 

აქტივობა 10 

შინაარსი შიდა პროცესების უზრუნველყოფისა და ინფორმაციის მართვის მექანიზმების 

შემუშავება 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

ხარისხის მართვის სამსახური 

სავარაუდო ვადა დეკემბერი-იანვარი 

შედეგი შემუშავებული/მოდიფიცირებული პროცედურები, დაწესებულების ნომენკლატურა, 

უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელი 

კომენტარი შედეგი - შესრულდა 

კომენტარი - შემუშავებული იქნა ინფორმაციის მართვის აუცილებელი პროცედურების 

პროექტები. 

 

აქტივობა 11 

შინაარსი პროფორიენტაციის ღონისძიებათა განხორციელება 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

დირექტორი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური 

სავარაუდო ვადა წლის განმავლობაში 

შედეგი პროფორიენტაცია სკოლებში, სკოლის მოსწავლეთა მოწვევა; 

კომენტარი შედეგი-შესრულდა 

კომენტარი-2017 წლის 20-21 აპრილს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ს 

პერსონალი შეხვდა, აჭარის საჯარო სკოლების მე-9-მე-10 კლასის მოსწავლეებს. 

2017 წლის 4აპრილს, პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის მიზნით, 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ორგანიზებით პროფესიული განათლების 

ფესტივალი გაიმართა, სადაც აკადემია მონაწილეობას იღებდა. 

2017 წლის 11 მარტს პროექტის „ჩემი მომავლის სასწავლებელი“ ფარგლებში გაიხსნა 

აბიტურიენტთა საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც ერთი კვირის მანძილზე 

დაინტერესებულ პირებს მისცემს შესაძლებლობას მიიღონ ინფორმაცია უმაღლესი 

სასწავლებლების შესახებ, სადაც აკადემია მონაწილეობას იღებდა. 

2017 წ. ივნისი აკადემიაში მოწყობილი პროფორიენტაციის ოთახი, სადაც მოსწავლეები 

და სტუდენტები იღებდნენ კონსულტაციებსა და ინფორმაციას აკადემიისა და 

პროფესიების შესახებ. 

 

 

აქტივობა 12 

შინაარსი სამეცნიერო კონფერენციის მოწყობა  

ანგარიშგებაზე რექტორი, საორგანიზაციო კომიტეტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური 



პასუხისმგებელი 

სავარაუდო ვადა 15 მაისი  

შედეგი კონფერენციის ბროშურა, ინფორმაცია განთავსებულია ვებ-გვერდზე 

კომენტარი შედეგი-შესრულდა 

კომენტარი-2017 წლის 19მაისს, მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია - „ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში“ 

ჩატარდა. დაიბეჭდა მასალა და ინფორმაცია განთავსდა ვებ-გვერდზე. 

 

აქტივობა 13 

შინაარსი სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობის გაფართოება 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

ადმინისტრაცია, თვითმმართველობის პრეზიდენტი 

სავარაუდო ვადა წლის განმავლობაში 

შედეგი არსებობს თვითმმართველობის საქმიანობის წლიური გეგმა და შესრულებული 

სამუშაოების ანგარიში. ინფორმაცია განთავსებულია ვებ-გვერდზე. 

კომენტარი შედეგი-შესრულებულია 

კომენტარი-არსებობს წლიური გეგმა და ანგარიში. 

-შიდა გუნდური შეჯიბრებები ფეხბურთში 

-პოეზიის საღამო 

-სტუდენტთა უფლებების პრეზენტაცია 

-რა? სად? როდის? 

-შერეული გამოფენა 

-სასწავლო ექსკურსია ზედაზენში 

-სასწავლო ექსკურსია, საქართველოს ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრში. 

 

აქტივობა 14 

შინაარსი პოტენციურ დამსაქმებლებთან და პროფესიულ ასოციაციებთან თანამშრომლობის 

გაფართოება 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

დირექტორი 

სავარაუდო ვადა წლის განმავლობაში 

შედეგი დადებულია თანაშრომლობის მემორანდუმები და პრაქტიკების გავლის ან სტაჟირების 

ხელშეკრულებები 

კომენტარი შედეგი-შესრულდა 

კომენტარი-14 აგვისტოს, შპს „ალტა სოფთვეარი“-სა და საქართველოს ბიზნესის 

აკადემია SBA-ის შორის ურთიერთთანამშრომლობისა და პარტნიორობის მემორანდუმი 

გაფორმდა. 

3 აგვისტოს კომპანია “LLC Admission fix”-თან. 

13 ივლისს, საზოგადოებრივ კოლეჯ „ახალ ტალღა“-სთან. 

 27ივნისს, კომპანია ,,დიო’’ -სთან. 

19 მაისს ლატვიის სამართლის კოლეჯის  2017-2020 წლების 

ურთიერთთანამშრომლობის სამოქმედო გეგმასმოეწერა ხელი. 

17მაისს  NATALI CROUP-თან. 

26 აპრილს ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტთან. 

11 აპრილს კომპანია შპს ვაისთან. 

11 აპრილს კომპანია დასაქმების სააგენტო ეიჩართან. 

 9 მარტს ,  კომპანია Question Behind the Question. 

14 თებერვალს,ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი კომპანია Queen’s Community 

College. 

26სექტემბერს შპს „პრობლემური აქტივების ბიურო“ სთან, ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმი გააფორმდა. 

 

 

 

 

აქტივობა 15 



შინაარსი თანამშრომლობის გაღრმავება უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

რექტორი, დირექტორი 

სავარაუდო ვადა წლის განმავლობაში 

შედეგი უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან გაფორმებულია 

ურთიერთთანამშომლობის მემორანდუმები 

კომენტარი შედეგი-შესრულდა 

კომენტარი-19 მაისს ლატვიის სამართლის კოლეჯის  2017-2020 წლების 

ურთიერთთანამშრომლობის სამოქმედო გეგმას მოეწერა ხელი; 9 ივნისს Georgian 

international University გაფორმდა მემორანდუმი. 

 

აქტივობა 16 

შინაარსი სტუდენტებისათვის შეღავათების, დახმარებების, სტიპენდიების, ბონუს პროგრამების 

განხორციელების ხელშეწყობა 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

დირექტორი 

სავარაუდო ვადა წლის განმავლობაში 

შედეგი სახეზეა განხორციელებული პროექტი 

კომენტარი შედეგი-შესრულდა 

აკადემიის შვიდ სტუდენტს მიენიჭა 20%-იანი შეღავათი. 

 

 

 

აქტივობა 17 

შინაარსი სტუდენტებისათვის სასწავლო ვიზიტების მოწყობა სწავლის შედეგების მიღწევის 

ხელშეწობის მიზნით 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი, პროფესიული განათლების დეპარტამენტი 

სავარაუდო ვადა წლის განმავლობაში 

შედეგი სახეზეა განხორციელებული ვიზიტები და დასკვნები 

კომენტარი შედეგი - შესრულდა 

კომენტარი - ფაკულტეტისა და პროფესიული განათლების დეპარტამენტის 

ორგანიზებით სტუდენტები სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდნენ: 

- ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ინსტიტუტში 

- კომპანია „ზედაზენში“ 

- საქართველოს ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრში 

- საბაჟო გამშვებ პუნქტზე -„ წითელი ხიდი“, „სადახლო“ 

- გაფორმების ეკონომიკურ ზონა ში- „თბილისი“ 

 

 

აქტივობა 18 

შინაარსი სტუდენტთა საფეხბურთო ჩემპიონატის ორგანიზება 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური, სტუდენტური თვითმმართველობა 

სავარაუდო ვადა წლის განმავლობაში 

შედეგი შერჩეულია გამარჯვებული გუნდი 

კომენტარი შედეგი-შესრულდა 

კომენტარი- 2017წ-ტურნირში „ბუშტებით ფეხბურთი“, რომლის პირველი შეხვედრა 

გაიმართა  2017 წლის 25 მაისს-, ხოლო 27 მაისს ფინალი. SBA-ის გუნდმა საპრიზო 

ადგილი მოიპოვა. 

2016წ-22 ნოემბერს დასრულდა ჩემპიონატი „ბუშტებით ფეხბურთი“, ჩვენმა გუნდმა 

საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ის მოუტანა გამარჯვება და საპრიზო ადგილი . 

ორგანიზატორებმა სერტიფიკატებით დააჯილდოვეს ტურნირის საუკეთესო 

მოთამაშეები დავით ავაზაშვილი და მარიამ ძიძიგური. 

2016წლის 16 ნოემბერს საფეხბურთო ჩემპიონატის შიდა შესარჩევი ტურის ფინალი . 

ფინალის გამარჯვებული გუნდი გახდა „ბიზნესმენები“. 

 

 

აქტივობა 19 



შინაარსი სტუდენტებისათვის ექსკურსიის მოწყობა 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური, სტუდენტური თვითმმართველობა 

სავარაუდო ვადა წლის განმავლობაში 

შედეგი მოეწყო სულ მცირე 2 ექსკურსია 

კომენტარი შედეგი-შესრულდა 

კომენტარი-2017 წლის 30 აპრილი, ექსკურსია „იმერული გაზაფხული“ ქუთაისში. 

2016 წლის 22 ოქტომბერს ექსკურსია "ოქროსფერი შემოდგომა კახეთში" . 

 

 

აქტივობა 20 

შინაარსი ინტელექტუალური ბიზნეს ოლიმპიადის მოწყობა 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

დირექტორი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური 

სავარაუდო ვადა წლის განმავლობაში 

შედეგი სახეზეა განხორციელებული პროექტი, შერჩეულია გამარჯვებული გუნდები  

კომენტარი შედეგი-შესრულდა 

კომენტარი-2017 წლის (20აპრილს დაიწყო)26 აპრილს, გაიმართა ინტელექტუალური 

ბიზნეს ოლიმპიადის სუპერფინალი აჭარში.სუპერფინალში მონაწილეობას იღებდა 

აჭარის ექვსი საჯარო სკოლა: ქალაქ ბათუმის 

N 1, N 2, N 9, N 14, N 22 და N 25 საჯარო სკოლები.I ადგილი - 25 საჯარო სკოლა,II 

ადგილი - 22 საჯარო სკოლა,III ადგილი - 9 საჯარო სკოლა. 

2016წელის პირველ დეკემბერს საქართვლოს ბიზნესის აკადემია -SBA-ში გაიმართა 

ინტელექტუალური ბიზნეს ოლიმპიადა- „მომავლის ბიზნესმენების“ ფინალური 

შეხვედრა. 
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შინაარსი ღონისძიების მოწყობა - „აკადემიის სტუმარი“ 

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური, სტუდენტური თვითმმართველობა 

სავარაუდო ვადა წლის განმავლობაში 

შედეგი მოწვეულია სულ მცირე 5 სტუმარი 

კომენტარი შედეგი-შესრულდა 

კომენტარი- 

31 მარტი საჯარო ლექცია თემაზე“ ბანკთაშორისი გადარიცხვების სისტემა“-გიორგი 

შერმაზანაშვილი. 

2017 წლის 31 მარტს, ჩატარდა საჯარო ლექცია თემაზე: ,, ბანკთაშორისი გადარიცხვების 

სისტემა“- გიორგი შერმაზანაშვილი. 

2017 წლის 23 მარტს,საჯარო ლექცია თემაზე: „QBQ -პირადი პასუხისმგებლობა და 

მოტივაცია“-მაკა მჟავანაძე. 

2017 წლის 22 მარტს,ტრენინგი თემაზე : „კარიერული განვითარება და პროფესიული 

კონსულტირების სერვისი“-თამარ გედენიძე. 

 14 მარტი საჯარო ლექცია თემაზე „სიყვარული ქართველი მეფეების ცხოვრებაში“-

ქრისტინე მაჭარაშვილი. 

5აპრილი- „ფემინიზმი და დღვანდელი საქართველო“ცირა ვოლობუევა. 

2017 წლის 20 თებერვალს ჯ.ბ აუდიტის ერთობლივი ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი 

„მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი (ესტონური ) მოდელი“ -მარიამ ფიცხელაური. 

2016 წლის 20 დეკემბერს აკადემიის სტუმარი იყოსახალხო არტისტი ლეო ანთაძე. 

2016წლის 5 ოქტომბერს, მასტერკლასი „სიმდიდრის ფსიქოლოგია“ -ალი რუჯარნეჯადი.   
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შინაარსი დასაქმების ფორუმის მოწყობა 



ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

დირექტორი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური 

სავარაუდო ვადა წლის განმავლობაში 

შედეგი ჩატარებულია დასაქმების ფორუმი 

კომენტარი შედეგი-შესრულდა 

კომენტარი-2017წლის 11აპრილი, აკადემიაში გაიმართა დასაქმების ფორუმი, სადაც 

პარტნიორმა ორგანიზაციებმა ამავე სასწავლებლის კურსდამთავრებულებს და 

დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს შესთავაზეს ვაკანსიები. 
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შინაარსი  2016-2017 წლის სამოქმედო გეგმის შედეგების განხილვა, ანალიზი და 2017-2018 წლის 

სამოქმედო გეგმის დამტკიცება     

ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელი 

ხარისხის მართვის სამსახური,  ადმინისტრაცია   

სავარაუდო ვადა 2017 წლის სექტემბერი 

მონიტორინგი მომზადებულია შესაბამისი ანგარიშები, არსებობს სხდომის ოქმი, დამტკიცებულია 

2017-2018 წლის სამოქმედო გეგმა. ინფორმაცია განთავსებულია ვებ-გვერდზე 

 

 

 

 


