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საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA 

 

2018-2024 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის განხორციელების გრაფიკი 

სტრატეგიული ამოცანა 
განხორციელების წლები 

პასუხისმგებელი შენიშვნა 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

სტრატეგიული მიზანი 1. ფორმალური და არაფორმალური სწავლების სფეროში საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება 

1.1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

სპექტრის გაფართოება სხვა მოთხოვნად სწავლის 

სფეროებშიც; 

       - ხმს 

-  სპმს 

- დირექტორი 

 

1.2. მე-4 საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებში ზოგადი განათლების კომპონენტის 

ინტეგრირება; 

       - ხმს 

-  სპმს 

- დირექტორი 

 

1.3. დუალური მიდგომით პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელება; 

       - ხმს 

-  სპმს 

- დირექტორი 

 

1.4. მომზადება-გადამზადების პროგრამების სპექტრის 

შემდგომი გაზრდა შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი 

უნარების მეტად დაფარვის მიზნით; 

       - ხმს 

-  სპმს 

- დირექტორი 

 

1.5. პროგრამების საზოგადოებისათვის შეთავაზების ან 

ცალკეული სწავლის შედეგების მიღწევის 

ალტერნატიული, მოქნილი და ეფექტური მექანიზმების 

(რეგიონებში, დისტანციური, ელექტრონული სწავლების 

სისტემის გზით და სხვა) დანერგვა. 

       - ხმს 

-  სპმს 

- დირექტორი 

 

სტრატეგიული მიზანი 2. ინფრასტრუქტურისა და სტუდენტური სერვისების განვითარება 

2.1 ამოღებულია          

2.2. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება; 

       - ხმს; -  სპმს; -

სტს; - ფმ; 

- დირექტორი 

 

2.3 ამოღებულია          

2.4. საერთო საცხოვრებლის ამოქმედება;        - ფმ; 

- დირექტორი 
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2.5. დამატებითი (კურიკულუმის გარეშე დაგეგმილი) 

აქტივობების წახალისებასა და სტუდენტური 

ინიციატივების მხარდაჭერის სისტემის გაუმჯობესება. 

       -სუკს 

-ფმ; 

- დირექტორი 

 

2.6. სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული 

განვითარების სერვისების გაუმჯობესება; 

       -სუკს; -ფმ; 

- დირექტორი 

 

სტრატეგიული მიზანი 3. ადამიანური რესურსების და მართვის სისტემის განვითარება 

3.1. მართვის სისტემის განვითარება სტრატეგიული 

მიზნების და ამოცანების უფრო ეფექტურად შესრულების 

უზრუნველყოფის თვალსაზრისით; 

       - დირექტორი 

- ხმს 

 

3.2. აკადემიის საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სისტემების 

ინსტიტუციონალიზაცია; 

       - დირექტორი 

- სუკს 

 

3.3. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება;        - ხმს 

- დირექტორი 

 

3.4. ადამიანური რესურსების სამუშაოზე მიღების, 

განვითარების, სტიმულირების სისტემის ეფექტურობის 

გაზრდა  

       - დირექტორი 

- ხმს 

 

სტრატეგიული მიზანი 4. დაფინანსების წყაროების დივერსიფიკაცია  

4.1. დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების მოძიება;        - ფმ; 

- დირექტორი 

 

4.2. აკადემიის მიერ დამხმარე სერვისების, მათ შორის 

სასწავლო საწარმოების განვითარება. 

       - ფმ; 

- დირექტორი 

 

 

ტექსტში გამოყენებულ აბრევიატურებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

- სპმს - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური 

- ფმ - ფინანსური მენეჯერი 

- სუკს - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კარიერის სამსახური 

- სტს - საინფორმაციო ტექნოლოგიების სკოლა 

-ეს - ენების სკოლა 


