
დანართი 1 

საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA 

ხარისხის უზრუნველყოფის სტრატეგია 2018-2024 წლებში 

 სტრატეგიული მიზანი/ამოცანა 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 ხარისხის უზრუნველყოფის პროცედურების სრულყოფა  
1.1 ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის მიზნით შემოწმების 

კრიტერიუმების პროექტის შემუშავება 

       

1.2 ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის კრიტერიუმების  საჯარო 

განხილვა, დაინტერსებული მხარეების, სტრუქტურული 

ერთეულების, პერსონალისა და სტუდენტების 

მონაწილეობით 

       

1.3 ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის კრიტერიუმების 

დამტკიცება და გამოქვეყნება 

       

1.4 აკადემიის ყველა სტრუქტურული ერთეულისათვის 

საკუთარი კომპეტენციის განსაზღვრა ხარისხის 

უზრუნველყოფის კუთხით 

       

1.5 სტუდენტთა/სტუდენტთა ჯგუფის კომპეტენციების 

განსაზღვრა ხარისხის უზრუნველყოფის კუთხით 

       

1.6 ხარისხის მონიტორინგის მრავალფეროვანი მექანიზმების 

შემუშავება და მათი გამოყენების დანერგვა 

       

1.7 ხარისხის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 

სანდო მაჩვენებლების სისტემის შემოღება  

       

2 პროგრესული საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფა  
2.1 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში 

სამუშაო ჯგუფის ჩართვის მექანიზმების სრულყოფა 

       

2.2 დაინტერესებული მხარეებისათვის პროგრამის სწავლის 

შედეგების ხელმისაწვდომობის/საჯაროობის 

უზრუნველყოფა  

       

2.3 პროგრამებისა და მოდულების შემუშავების დადგენილ        



წესებთან სტრუქტურული შესაბამისობის მონიტორინგი 

2.4 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაში 

ცვლილებების განხორციელების პროცედურის 

მონიტორინგი 

       

2.5 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევითი 

მოდულებით გაძლიერების შესაძლებლობების 

განვითარება 

       

2.6 მოდულის განხორციელების ეფექტიანობის მიდგომების 

სრულყოფა 

       

2.7 პროფესიულ სტუდენტთა პროგრესის და მიღწევების 

მონიტორინგი 

       

2.8 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

პერიოდული გადახედვის პროცედურების შემუშავება 

       

2.9 დამსაქმებელთა კმაყოფილების კვლევის მექანიზმების 

სრულყოფა 

       

2.10 კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევის 

მექანიზმების სრულყოფა 

       

2.11 კურსდამთავრებულთა დასაქმების კვლევის მექანიზმების 

სრულყოფა 

       

2.12 კალენდარული გეგმების შედგენის ტრეინინგების 

ორგანიზება საჭიროების შემთხვევაში 

       

3 სტუდენტთა შეფასების სისტემის სრულყოფა   
3.1 პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების 

მეთოდების/ფორმების/ინსტრუმენტების გამჭვირვალეობის 

უზრუნველყოფა სტუდენტებისათვის 

       

3.2 პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების 

მეთოდების/ფორმების/ინსტრუმენტების შესაბამისობის 

კონტროლი იმ სწავლის შედეგებთან, რომელიც ფასდება 

       

3.3 ტრეინინგი შეფასების 

მეთოდების/ფორმების/ინსტრუმენტებისა და შეფასების 

კრიტერიუმების საკითხებზე  

       

3.4 სწავლის შედეგების განმეორებით შეფასების 

პროცედურებში სხვადასხვა შესაძლო გარემოებების 

       



არსებობის გათვალისწინება, როგორიცაა გაცდენა, 

ავადმყოფობა, დისციპლინური დარღვევები, 

არადამაკმაყოფილებელი შეფასება, პროცედურის ან 

შეფასების გაპროტესტების შესაძლებლობა და სხვა 

4 აკადემიური პერსონალი და მასწავლებლები (პერსონალი)   
4.1 პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განვითარების 

მონიტორინგი 

       

4.2 სტუდენტების მიერ პერსონალის შეფასების  მექანიზმების  

მონიტორინგი 

       

4.3 სწავლების მიზნებისათვის პერსონალის საჭიროებათა 

(ტექნიკური, მეთოდოლოგიური და სხვა) გამოვლენის 

მექანიზმების სრულყოფა 

       

4.4 პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების და განვითარების 

უზრუნველყოფის ღონისძიებათა გეგმის შემუშავება და 

ამოქმედება 

       

5 საგანმანათლებლო რესურსები და სტუდენტთა მხარდაჭერა   
5.1 სტუდენტების მიერ ინტერნეტისა და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების  თანაბარი და მიზნობრივი გამოყენების 

უზრუნველყოფის ღონისძიებათა  მონიტორინგი 

       

5.2 აკადემიის სამსახურების მიერ სტუდენტური სერვისების 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში  სათანადოდ 

მიწოდების მონიტორინგი 

       

5.3 აკადემიის მატერიალური რესურსების მიზნობრივი 

გამოყენების მონიტორინგი 

       

5.4 აკადემიის დამხმარე სერვისების ეფექტური მუშაობის 

მონიტორინგი 

       

5.5 სტუდენტთა პროფესიული და პიროვნული 

განვითარებისათვის მათი მოთხოვნების, ინტერსებისა და 

საჭიროებების გამოვლენის ეფექტური მექანიზმების 

შემუშავება და ამოქმედება 

       

6 დოკუმენტაცია და ინფორმაციის საჯაროობა   
6.1 გავრცელებული ინფორმაციის სანდოობისა და        



საჯაროობის ხარისხის მონიტორინგი 

6.2 ინფორმაციის რეალურ დროში გავრცელების კრიტერიუმის 

დადგენა და მონიტორინგი 

       

6.3 ინფორმაციის გაცემის წესის დაცვის მონიტორინგი        

6.4 დოკუმენტის შემუშავების და დამტკიცების წესის დაცვის 

მონიტორინგი 

       

6.5 აპლიკანტისათვის/აბიტურიენტისათვის სწორი და სანდო 

ინფორმაციის მიწოდების მიწოდების მონიტორინგი 

       

6.6 პერსონალისა და სტუდენტებისათვის ინფორმაციის 

დროული მიწოდების მონიტორინგი  

       

 


