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შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA 

2020- 2021 წლის სამოქმედო გეგმის 

                     შესრულების წლიური ანგარიში               

ქ. თბილისი                      

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

სტრატეგიული 

ამოცანა 

1.1 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სპექტრის გაფართოება სხვა მოთხოვნად 

სწავლის სფეროებშიც 

შენიშვნა 

აქტივობები 
1.1.1 იმ ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების იდენტიფიცირება, რომლებსაც განახორციელებს 

აკადემია  2021 სასწავლო წლიდან 

 

ინდიკატორი 1. შერჩეულია არანაკლებ 1 დასამატებელი პროგრამა  

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი 

 

პასუხისმგებელი სპმს;   

თანაშემსრულებელი დირექტორი;  ბიბლიოთეკა; ჯს; ბტგს; სუკს; ფმ; იტს  

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

1. აკადემიის სენატის 2020 წლის 19 ოქტომბრის  # 02  საოქმო გადაწყებტილებით 

იდენტიფიცირდა  პროფესიული პროგრამა „კომპიტერული ქსელები და სისტემები“,  

რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის 

შედეგები 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

1.1 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სპექტრის გაფართოება სხვა მოთხოვნად 

სწავლის სფეროებშიც 
შენიშვნა 

აქტივობები 
1.1.2 იმ  საგანმანათლებლო პროგრამების დამატება, რომლებსაც განახორციელებს აკადემია 

2021  წლიდან 

 

ინდიკატორი 

1. შემუშავებულია არანაკლებ 1 საგანმანათლებლო პროგრამა 

2. შეტანილია განაცხადი  საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების თაობაზე 

3. მიღებულია  საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება 

პროგრამის დამატების შესახებ 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი 

 

პასუხისმგებელი სპმს;   
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თანაშემსრულებელი დირექტორი;  ბიბლიოთეკა; ჯს; ბტგს; სუკს; ფმ; იტს  

შესრულების შედეგი 
შესრულებულია 

 
 

შესრულების 

მტკიცებულება 

1. 2021 წლის 18 თებერვლის № 037 ბრძანება პროგრამის დამტკიცების შესახებ, 

პროფესიული საგანმანათლებლო პრგრამა კომპიუტერული ქსელი და სისტემები“ 

2. ჩაბარებულია საავტორიზაციო განაცხადი  2021 წლის 22 მარტს პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპიუტერული ქსელი და სისტემები“ დამატების 

შესახებ  

3. ავტორიზაციის საბჭოს 17/06/2021 MES 2 21 0000589552  გადაწყვეტილება პროგრამის 

დამატების შესახებ.  

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

1.2. არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება და შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა 
შენიშვნა 

აქტივობები 
1.2.1 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების გადახედვა და მასში შესატანი 

ცვლილებების იდენტიფიცირება 

 

ინდიკატორი 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელების ორგანიზებით 

ჩატარებულია სამუშაო ჯგუფების სხდომები 

2. წარმოდგენილია სამუშაო ჯგუფის ანგარიშები პროგრამებში განსახორციელებელი 

ცვლილებების თაობაზე 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი 

 

პასუხისმგებელი სპმს  

თანაშემსრულებელი დირექტორი,  ბიბლიოთეკა, ჯს, ბტგს, სუკს, ფმ; იტს  

შესრულების შედეგი  შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

1. შრომის ბაზრის მოთხვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად 

ბიზნესის, ტექნოლოგიების  და განათლების სკოლის დირექტორის მიერ ინიცირებულია  

ლოგისტიკის საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამა, რომელშიც 

ინტეგრირებულია  ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები პროფესიულ 

სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის გაზრდა 2021 წლის 11 იანვარს. 

2. არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების მიზნით ბიზნესის, 

ტექნოლოგიების  და განათლების სკოლის დირექტორის მიერ ინიცირებულია  საბაჟო 

საქმის ინგლისურენოვან პროგრამაზე  პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის 

გაზრდა 2021 წლის 11 იანვარს. 

3. ფარმაციის პროგრამის ხელმძღვანელის ორგანიზებით ჩატარებულია სამუშაო ჯგუფის 

სხდომები, სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N01 03.08.2021      ოქმი N02   20.08.2021      

4. საბაჟო საქმის პროგრამის ხელმძღვანელის ორგანიზებით  ჩატარებულია სამუშაო 

ჯგუფის სხდომები. სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N01: 29.05.2021  ოქმი N02:  30.05.2021 
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სტრატეგიული 

ამოცანა 

1.2 არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება და შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა 
შენიშვნა 

აქტივობები 
1.2.2  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების განხორციელება შრომის 

ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებით 

 

ინდიკატორი 

1. გამოცემულია დირექტორის ბრძანება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ 

2. პროგრამებში შესატანი იმ ცვლილებების თაობაზე, რომელთა განხორციელების უფლება არ 

აქვს კოლეჯს, მიწოდებულია ინფორმაცია შესაბამისი უწყებისათვის 

3. წარმოდგენილია აკადემიის ხარისხის მართვის სამსახურის დასკვნა, ავტორიზაციის 

სტანდარტებთან  პროგრამებში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისობის თაობაზე 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი 

 

პასუხისმგებელი სპმს;   

თანაშემსრულებელი დირექტორი,  ბიბლიოთეკა, ჯს, ბტგს, სუკს, ფმ; იტს; ხმს  

შესრულების შედეგი  შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

 

 

1. ავტორიზაციის საბჭოს 30/03/2021  გადაწყვეტილება MES 7 21 0000303300 ლოგისტიკის 

საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამა, რომელშიც ინტეგრირებულია  

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები  პროფესიულ 

სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ.            

2. ავტორიზაციის საბჭოს  30/03/2021 გადაწყვეტილება MES 9 21 0000303302 საბაჟო საქმის 

ინგლისურენოვან პროგრამაზე  პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის 

გაზრდის შესახებ. 

3. ფარმაციის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ცვლილებების ინიცირების 

შესახებ წერილი გაგზავნილია სსიპ ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში თარიღი: 

30.08.2021      ნომერი 00003854;         

4. საბაჟო საქმის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ცვლილებების ინიცირების 

შესახებ წერილი გაგზავნილია სსიპ ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში თარიღი: 

03.06.2021  ნომერი: 00002629    
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სტრატეგიული 

ამოცანა 

1.3. სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების  მოქნილი და ეფექტური მექანიზმების 

დანერგვა 
შენიშვნა 

აქტივობები 
1.3.1 პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების შედეგების ადმინისტრირების ელექტრონული 

პლატფორმის შექმნა 

 

ინდიკატორი 

1. შემუშავებულია ელექტრონული პლატფორმა,  რომელიც გაამარტივებს პროფესიულ 

სტუდენტთა შეფასების შედეგების ადმინისტრირებას და ინფორმაციის მოქნილ 

ხელმისაწვდომობას 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი 

 

პასუხისმგებელი სპმს;   

თანაშემსრულებელი დირექტორი,  ბიბლიოთეკა, ჯს, ბტგს, სუკს, ფმ  

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

დაწესებულებამ ელექტრონული პლატფორმის (სისტემის) შექმნის უზრუნველსაყოფად  

დაფინანსებისთვის წარადგინა განაცხადი EBRD-ზე. მართვის ელ. სისტემის (web based) 

პროექტმა დაფინანსება მოიპოვა, შეიქმნა ელექტრონული პლატფორმა (სისტემა), რომელიც 

მოიცავს აკადემიის ადმინისტრირების მოდულს, მასწავლებლებისა და სასწავლო რესურსების 

მართვის მოდულს, სტუდენტების საინფორმაციო სისტემის მოდულს, პარტნიორებთან 

ურთიერთობის მართვის მოდულს. საქართველოს ბიზნესის აკადემიისთვის აღნიშნული 

პროექტი დაფინანსდა 8670 EUR ოდენობით. აღნიშნული პროექტის განხორციელებისა და 

მხარდაჭერისათვის აკადემიი ფინანსურმა ხარჯმა შეადგინა 20847.40 ლარი   

მომსახურების ხელშეკრულება N 41 (28.12.2020). 

მიღება - ჩაბარების აქტი 07 ივლისი 2021წ. 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

1.4  მე-4 დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ზოგადი განათლების 

კომპონენტის ინტეგრირება 
შენიშვნა 

აქტივობები 
1.4.1  იმ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების იდენტიფიცირება, რომლებშიც 

შესაძლებელია ზოგადი განათლების კომპონენტის ინტეგრირება 

 

ინდიკატორი 
1. იდენტიფიცირებულია  არანაკლებ 1 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელშიც 

შესაძლებელია  ზოგადი განათლების კომპონენტის ინტეგრირება 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი 

 

პასუხისმგებელი სპმს;  
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თანაშემსრულებელი დირექტორი,  ბიბლიოთეკა, ჯს, ბტგს, სუკს, ფმ 
 

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

1. აკადემიის სენატის 2020 წლის 19 ოქტომბრის  # 02  საოქმო გადაწყვეტილებით 

იდენტიფიცირდა  პროფესიული პროგრამა „კომპიტერული ქსელები და სისტემები“,  

რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის 

შედეგები. 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

1.4  მე-4 დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ზოგადი განათლების 

კომპონენტის ინტეგრირება 
შენიშვნა 

აქტივობები 
1.4.2 ზოგადი განათლების კომპონენტით პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელების უფლების მოპოვება 

 

ინდიკატორი 

1. მე-4 დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში შეტანილია ზოგადი განათლების 

კომპონენტი 

2. გამოცემულია დირექტორის ბრძანება პროგრამის დამტკიცების/ცვლილებების შეტანის 

შესახებ 

3. შეტანილია განაცხადი ზოგადი განათლების კომპონენტით პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის განხორციელების თაობაზე 

4. მიღებულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ავტორიზაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილება პროფესიული საგანამნათლებლო პროგრამის (ინტეგრირებული) 

განხორციელების თაობაზე 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი 

 

პასუხისმგებელი 
 

დირექტორი 

 

თანაშემსრულებელი ფმ; ბტგს; ჯს; სუკს; სპმს; დირექტორი; ბიბლიოთეკა 
 

შესრულების შედეგი შესრულებულია 
 

შესრულების 

მტკიცებულება 

1. 2021 წლის 18 თებერვლის № 037 ბრძანება პროგრამის დამტკიცების შესახებ, 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა კომპიუტერული ქსელი და სისტემები“ 
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2. ჩაბარებულია საავტორიზაციო განაცხადი  2021 წლის 22 მარტს პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპიუტერული ქსელი და სისტემები“ დამატების 

შესახებ  

3. ავტორიზაციის საბჭოს მიღებული დადებითი გადაწყვეტილება  17/06/2021 

 MES 2 21 0000589552 კომპიუტერული ქსელი და სისტემები საგანმანათლებლო 

პროგრამის დამატების შესახებ, რომელშიც ინტეგრირებულია    ზოგადი განათლების 

საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
1.5 დუალური მიდგომით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება 

შენიშვნა 

აქტივობები 
1.5.1 ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დუალური 

სწავლების მიდგომით განხორციელება 

 

ინდიკატორი 1. განხორციელებულია პროფესიულ სტუდენტთა შუალედური შეფასება  

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი 

 

პასუხისმგებელი სპმს;   

თანაშემსრულებელი დირექტორი,  ბიბლიოთეკა, ჯს, ბტგს, სუკს, ფმ  

შესრულების შედეგი  შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დუალური სწავლების 

მიდგომით, პარტნიორ დაწესებულებასთან ერთად შეირჩა 2 (ორი) სტუდენტი; თუმცა, 

არსებული პანდემიური ვითარების გათვალისწინებით შერჩევის პროცესი გახანგრძლივდა. 

 

ქვეყანაში არსებული პანდემიისა და  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის MES 2 21 0000849364  ბრძანების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც 

საგანმანათლებლო პროცესი შეჩერებული იქნა დროებით, შუალედური შეფასება ვერ 

განხორციელდა დადგენილ ვადებში, შესაბამისად შეფასების ვადამ გადაიწია და ჩატარდა 2021 

წლის 8 ოქტომბერს. 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
1.5 დუალური მიდგომით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება 

შენიშვნა 

აქტივობები 
1.5.2 ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დუალური 

სწავლების მიდგომით განხორციელების მონიტორინგი 

 

ინდიკატორი 1. განხორციელებული მონიტორინგის შესახებ დასკვნა  

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი 

 

პასუხისმგებელი ხმს  

თანაშემსრულებელი დირექტორი,  ბიბლიოთეკა, ჯს, ბტგს, სუკს, ფმ, სპმს; იტს  
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შესრულების შედეგი არ შესრულებულა  

შესრულების 

მტკიცებულება 

ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დუალური სწავლების 

მიდგომით, პარტნიორ დაწესებულებასთან ერთად შეირჩა 2 (ორი) სტუდენტი; არსებული 

პანდემიური ვითარების გათვალისწინებით ვერ განხორციელდა მონიტორინგი და 

მონიტორინგი დაიგეგმება 2021 წლის ნოემბერში. 

 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

1.6 მომზადება-გადამზადების პროგრამების სპექტრის შემდგომი გაზრდა შრომის ბაზარზე 

მოთხოვნადი უნარების მეტად დაფარვის მიზნით 

შენიშვნა 

აქტივობები 
1.6.1 იმ ახალი პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების  პროგრამების 

იდენტიფიცირება, რომლებსაც განახორციელებს აკადემია  2021 სასწავლო წლიდან 

 

ინდიკატორი 1. შერჩეულია არანაკლებ 1 პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამა  

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი 

 

პასუხისმგებელი სპმს;   

თანაშემსრულებელი დირექტორი, ბიბლიოთეკა, ჯს, ბტგს, სუკს, ფმ; იტს  

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

 აკადემიის სენატის 2021 წლის 10 მარტის # 01 საოქმო გადაწყვეტილებით იდენტიფიცირდა  

პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამა -  ,,სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ 

სისტემაში (SPA) მუშაობა’’ 

პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამა - ,,პირველადი გადაუდებელი  დახმარება’’ 

პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამა -  „პარაფარმაციის კონსულტანტი“ 

პარტნიორის ევროპის ბიზნეს სკოლა და კონსალტინგის მომართვის საფუძველზე დაინიცირდა 

პროფესიული გადამზადების პროგრამა ,,მარკეტინგი და გაყიდვების სპეციალისტი- მარკეტერი’’ 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

1.6 მომზადება-გადამზადების პროგრამების სპექტრის შემდგომი გაზრდა შრომის ბაზარზე 

მოთხოვნადი უნარების მეტად დაფარვის მიზნით 

შენიშვნა 

აქტივობები 
1.6.2   იმ  პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების   განხორციელების 

უფლების მოპოვება/დადასტურება, რომლებსაც განახორციელებს აკადემია 2021  წლიდან            

 

ინდიკატორი 

1. შემუშავებულია არანეკლებ 1 პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების 

პროგრამა 

2. შეტანილია განაცხადი   პროგრამის უფლების მოპოვების/დადასტურების თაობაზე 

3. მიღებულია  უფლებამოსილი ორგანოს/პირის გადაწყვეტილება პროგრამის განხორციელების 

უფლების მინიჭების შესახებ 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი 

 

პასუხისმგებელი სპმს;  
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თანაშემსრულებელი დირექტორი, ბიბლიოთეკა, ჯს, ბტგს, სუკს, ფმ  

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

1. 2021 წლის 22 აპრილის № 113 ბრძანება პროფესიული მომზადების პროგრამის  

,,სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში (SPA) მუშაობა’’დამტკიცების 

შესახებ; 

2. ჩაბარებულია განაცხადი 2021 წლის 27 აპრილს პროფესიული მომზადების პროგრამის  

,,სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში (SPA) მუშაობა’’ დადასტურების 

თაობაზე. 
3. ავტორიზაციის საბჭოს 09/07/2021 გადაწყვეტილება MES 5 21 0000691632 „სახელმწიფო 

შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში (SPA) მუშაობა“პროფესიული მომზადების 

პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ 

4. ავტორიზაციის საბჭოს 30/12/2020გადაწყვეტილება MES 0 20 0001242356  მარკეტინგის 

და გაყიდვების სპეციალისტი - მარკეტერი’’  პროგრამის განხორციელების უფლების 

მინიჭების შესახებ. 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

1.7 პროგრამების საზოგადოებისათვის შეთავაზების ან ცალკეული სწავლის შედეგების 

მიღწევის ალტერნატიული, მოქნილი და ეფექტური მექანიზმების (რეგიონებში, დისტანციური, 

ელექტრონული სწავლების სისტემის გზით და სხვა) დანერგვა. 

შენიშვნა 

აქტივობები 1.7.1 კურსდამთავრებულთათვის საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩატარების პილოტირება  

ინდიკატორი 

1. იდენტიფიცირებულია არანაკლებ 1 პროგრამა, რომელთა კურსდამთვრებულებსაც 

ჩაუტარდებათ საკვალიფიკაციო გამოცდა 

2. შექმნილია საკვალიფიკაციო კომისია 

3.  საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარებისთვის შექმნილია შეფასების ინსტრუმენტები  

4. ჩატარებულია საკვალიფიკაციო გამოცდა 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი 

 

პასუხისმგებელი სპმს; 
 

თანაშემსრულებელი დირექტორი, ბიბლიოთეკა, ჯს, ბტგს, სუკს, ფმ; იტს 

 

შესრულების შედეგი  შესრულებულია  
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შესრულების 

მტკიცებულება  

ქვეყანაში არსებული პანდემიისა და  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის MES 2 21 0000849364  ბრძანების საფუძველზე კურსდამთავრებულთათვის 

საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩატარების პილოტირება განხორციელდა 2021 წლის 22 

ოქტომბერს, საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის ოქმი N 02. 

საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩატარების პილოტირების განმეორებითი გამოცდა 2021 წლის 29 

ოქტომბერს, საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის ოქმი N 03. 

 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის 2021 წლის 30 სექტემბრის 

სამსახურეობრივი ბარათი. 

საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარებისთვის შემუშავებული შეფასების ინსტრუმენტი.  

ინფორმაციის ტექნოლოგიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის საკვალიფიკაციო  

საგამოცდო და საკვალიფიკაციო კომისიის მუშაობის ორგანიზება   18.10.2021   N276 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის საკვალიფიკაციო  

საგამოცდო და საკვალიფიკაციო კომისიის მუშაობის განმეორებით ორგანიზება18.10.2021  N276 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

1.7 პროგრამების საზოგადოებისათვის შეთავაზების ან ცალკეული სწავლის შედეგების 

მიღწევის ალტერნატიული, მოქნილი და ეფექტური მექანიზმების (რეგიონებში, დისტანციური, 

ელექტრონული სწავლების სისტემის გზით და სხვა) დანერგვა. 

შენიშვნა 

აქტივობები 1.7.2 შეფასების ოპტიმიზება საგანმანათებლო პროგრამის მოდულების ფარგლებში  

ინდიკატორი 

1. იდენტიფიცირებულია არანაკლებ 1 საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის მოდულების 

ფარგლებში მისაღწევი სწავლის შედეგები შეფასდება ერთად 

2. შემუშავებულია შეფასების ინსტრუმენტები სწავლის შედეგების ერთობლივად შეფასების 

მიზნებისათვის 

3. ჩატარებულია განმსაზღვრელი შეფასება 

4. წარმოდგენილია ანგარიში შეფასების ეფექტიანობის შესახებ 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი 

 

პასუხისმგებელი სპმს;  

თანაშემსრულებელი დირექტორი, ბიბლიოთეკა, ჯს, ბტგს, სუკს, ფმ; იტს  

შესრულების შედეგი 
 
ნაწილობრივ შესრულებულია 
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შესრულების 

მტკიცებულება 

მიმდინარე სასწავლო პერიოდში სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მიერ ზეპირი 

კომუნიკაციის გზით  მოდულის განმახორციელებლებს მიეწოდათ ინფორმაცია მოდულების 

ფარგლებში მისაღწევი სწავლის შედეგების ერთობლივად შეფასების შესაძლებლობის შესახებ, 

ასევე პროგრამის ხელმძღვანელებს წერილობით დაევალათ აღნიშნული საკითხის საკუთარი 

კომპეტენციის ფარგლებში განხილვა და მოდულის განმახორციელებლებთან ერთად 

შეჯერებული მოსაზრებების წარმოდგენა, თუმცა მათი მხრიდან არ დაფიქსირებულა 

კონკრეტული ინიციატივა. 
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სტრატეგიული მიზანი 2. ინფრასტრუქტურისა და სტუდენტური სერვისების განვითარება 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
2.1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება შენიშვნა 

აქტივობები 2.1.1  ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზის შეფასება  

ინდიკატორი 1. ჩატარებულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზის შეფასება  

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  

პასუხისმგებელი დირექტორი  

თანაშემსრულებელი   სპმს, ჯს, ბტგს, ფმ, იტს  

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

ინფორმაციული  ტექნოლოგიების  ბაზის შეფასება 2020 წლის 11 აგვისტო  

 
 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
2.1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება შენიშვნა 

აქტივობები 
2.1.2 კომპიუტერული ბაზის, ტექნიკის, ქსელის და ტექნიკური საშუალებების გაუმჯობესება  

მიმდინარე საჭიროებების გათვალისწინებით 
 

ინდიკატორი 
1.  ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზის შემფასებელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის 

საფუძველზე, გაუმჯობესებულია არსებული კომპიუტერული ტექნიკა 
 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  

პასუხისმგებელი დირექტორი  

თანაშემსრულებელი სპმს, ჯს, ბტგს, ფმ, იტს  

შესრულების შედეგი შესრულებულია   

შესრულების 

მტკიცებულება 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზის გაუმჯობესებისა და შევსების  მიზნით 2020 წლის 

ოქტომბრიდან 2021 სექტემბრამდე  შეძენილ იქნა 89 739,74   ლარის ღირებულების 

საჭირო რესურსი , რაზეც არსებობს შესაბამისი შესყიდვის დოკუმენტები : 

ს/ზედნ. ელ- 0600941274, 23.06.2021 

ს/ზედნ.  ელ- 0588172179, 22.04.2021 

ს/ზედნ. ელ- 0580674576, 16.03.2021 

ს/ზედნ. ელ- 0579852359, 11.03.2021 

ს/ზედნ. ელ- 0576525551, 22.02.2021 

ს/ზედნ. ელ- 0573014586, 03.02.2021 

ს/ზედნ. ელ- 0600941280, 06.11.2020 
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შესყიდვის აქტი, 24.02.2020 

შესყიდვის ხელშეკრულება, მ/ჩ აქტი, 09.12.2020 

  

სტრატეგიული 

ამოცანა 

2.3. დამატებითი (კურიკულუმის გარეშე დაგეგმილი) აქტივობების წახალისებასა და 

სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერის სისტემის გაუმჯობესება 
შენიშვნა 

აქტივობები 2.3.1 დამატებითი (კურიკულუმის გარეშე დაგეგმილი) აქტივობების წახალისება  

ინდიკატორი 

1. სტუდენტის/ სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ ინიცირებული არანაკლებ 2 აქტივობა 

2. აკადემიის შიდა მარეგულირებელი აქტების შესაბამისად წარმოდგენილი განაცხადი 

ინიცირებული აქტივობების თაობაზე. 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  

პასუხისმგებელი სუკს;  

თანაშემსრულებელი სპმს, ჯს, ბტგს, ფმ, ჯუს, დირექტორი, ბიბლიოთეკა, სს  

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

1.პროფესიული სტუდენტების მიერ დისტანციურად შექმნილი საახალწლო ვიდეო რგოლი; 

2.’’ესეებისა და ჩანახატების კონკურსი’’ 

 

1.1 2020 წლის 23 დეკემბრის  წარმოდგენილი განაცხადი N00003695 საახალწლო ვიდეო რგოლის 

შექმნის თაობაზე; 

1.2 დირექტორის ბრძანება N211 საახალწლო ვიდეო რგოლის დამზადების შესახებ; 

1.3 აკადემიის ფეისბუქ გვერდზე განთავსებული ვიდეო რგოლი. 

2.1  საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კარიერული სამსახურის სპეციალისტის 2021 წლის 

11 იანვრის  N00000016 მოხსენებითი ბარათი ’’ესეებისა და ჩანახატების კონკურსის ‘’ შესახებ; 

2.2 დირექტორის 2021 წლის  11 იანვარი, ბრძანება №007  პროფესიული სტუდენტებისა და 

მსმენელებისთვის კონკურსის ორგანიზების შესახებ. 

2.3 აკადემიის საინფორმაციო სივრცეში განთავსებული ინფორმაცია კონკურსის ჩატარების 

შესახებ. 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

2.3. დამატებითი (კურიკულუმის გარეშე დაგეგმილი) აქტივობების წახალისებასა და 

სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერის სისტემის გაუმჯობესება 
შენიშვნა 

აქტივობები 
2.3.2  დამატებითი (კურიკულუმის გარეშე დაგეგმილი) აქტივობების ფარგლებში სტუდენტური 

ინიციატივების მხარდაჭერა 
 

ინდიკატორი 
1. მხარდაჭერილია არანაკლებ 2 სტუდენტური ინიციატივა დამატებითი (კურიკულუმის გარეშე 

დაგეგმილი) აქტივობების მხარდაჭერის მიზნით 
 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  
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პასუხისმგებელი სუკს;  

თანაშემსრულებელი სპმს, ჯს, ბტგს, ფმ, ჯუს, დირექტორი, ბიბლიოთეკა, სს  

შესრულების შედეგი ნაწილობრივ შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

წარმოდგენილია 2 საინიციატივო განაცხადი.  

➢ პირველი განაცხადი N:3510 (07.12.2020) ტრენინგის ჩატარება პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის შესახებ. 

➢ მეორე განაცხადი N3535 (09.12.2020) პროფესიული სტუდენტებისთვის ონლაინ 

კონფერენციის ორგანიზება 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კარიერის სამსახურის სპეციალისტის 12.12.2020   

მოხსენებითი ბარათი N: 00003557  აღნიშნული ინიცირებების თაობაზე. 

გამოცემულია დირექტორის ბრძანებები: 

1.დირექტორის 2020 წლის 16 დეკემბრის ბრძანება №205 ონლაინ კონფერენციის ორგანიზების 

შესახებ; 

1.1 საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კარიერის სამსახურის სპეციალისტის 2021 წლის 24 

მაისის მოხსენებითი ბარათი საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ორგანიზებით 

გამართულ კონფერენციაში აკადემიის  პროფესიული მასწავლებლებისა და სტუდენტების 

ჩართვის შესახებ. 

2.დირექტორის ბრძანება №206 ონლაინ ტრენინგის მოწყობის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ. აღნიშნული ინიციატივა ვერ განხორციელდა, რადგან სტუდნტების მიერ მოთხოვნილმა 

პირმა ტარიელ კაკაბაძემ  ვერ შეძლო დროის გამოყოფა შეხვედრისთვის. 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
2.4. სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სერვისების გაუმჯობესება შენიშვნა 

აქტივობები 
2.4.1 სტუდენტთა მხარდაჭერის სერვისების სტრატეგიის ფარგლებში  არსებული რესურსებით 

მოსარგებლეთა კმაყოფილების კვლევა 
 

ინდიკატორი 
1. წარმოდგენილია სტუდენტთა მხარდაჭერის სერვისებით მოსარგებლეთა კმაყოფილების 

კვლევის შედეგები/სტატისტიკა 
 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  

პასუხისმგებელი სუკს;  

თანაშემსრულებელი სპმს, ჯს, ბტგს, ფმ, ჯუს, დირექტორი, ბიბლიოთეკა, სს  

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

 

წარმოდგენილია არსებული რესურსებით მოსარგებლეთა კვლევის ანგარიში, რომელიც მოიცავს 

სერვისებით სარგებლობის სტატისტიკასაც. 
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სტრატეგიული 

ამოცანა 
    2.5 დარგობრივი ლაბორატორიების განვითარება შენიშვნა 

აქტივობები 
2.5.1 ახალი ლაბორატორიის მოწყობა  საგანმანათლებლო პროგრამის ეფექტიანად 

განხორციელებისათვის 
 

ინდიკატორი 

1. იდენტიფიცირებულია სულ მცირე ერთი ლაბორატორია, რომელიც მოწყობილია 

საგანმანათლებლო პროგრამის ეფექტიანად განხორციელებისათვის 

2. შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი სულ მცირე ერთი ლაბორატორია, რომელიც 

მოწყობილია საგანმანათლებლო პროგრამის ეფექტიანად განხორციელებისათვის 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  

პასუხისმგებელი სპმს;  

თანაშემსრულებელი სუკს, ჯს, ბტგს, ფმ, ჯუს, დირექტორი,   

შესრულების შედეგი 
შესრულებულია 

 

შესრულების 

მტკიცებულება 

2021 წლის 17 თებერვალს სამუშაო ჯგუფის მიერ იდენტიფიცირდა პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპიუტერული ქსელი და სისტემების განხორციელებისათვის 

საჭირო ლაბორატორიის არსებობა 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისთვის მოეწყო  დარგობრივი 

ლაბორატორია(CISCO) შეძენილია მატერიალური რესურსი 2021 წლის 11 მარტს და 2021 წლის 

22 თებერვალს. 

ლაბორატორია მოწყობილია პროგრამის ეფექტიანად განხორციელებისათვის. 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
2.5 დარგობრივი ლაბორატორიების განვითარება შენიშვნა 

აქტივობები 2.5.2 არსებული ლაბორატორიის განვითარება  

ინდიკატორი 
1. იდენტიცირებულია ლაბორატორია, რომელიც საჭიროებს განვითარებას 

2. ლაბორატორიის განვითარების მიზნით წარმოდგენილია ინვენტარის ნუსხა 
 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  

პასუხისმგებელი სპმს;  

თანაშემსრულებელი სუკს, ჯს, ბტგს, ფმ, ჯუს, დირექტორი,   

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

- ინფორმაციული ტექნოლოგიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელებისთვის ლაბორატორიის აღჭურვილობის გაუმჯობესების მიზნით 
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პროგრამის ხელმძღვანელის მიერ წარმოდგენილია ინვენტარის ნუსხა და 

განხორციელდა შესყიდვები2020 წლის 6 ნოემბერს. 

- ქიმია/ფიზიკა/ბიოლოგიის ლაბორატორიისათვის 2020 წლის ოქტომბრიდან 2021 

სექტემბრამდე  დამატებით შეძენილია 5 140.00     ლარის ღირებულების აღჭურვილობა, 

რაზეც არსებობს შესაბამისი შესყიდვის დოკუმენტები  

ს/ზედნ. ელ- 0557078562, 03.11.2020 

ს/ზედნ.  ელ- 0556835128, 02.11.2020 

ს/ზედნ. ელ- 0586433921, 14.04.2021 

              შესყიდვის აქტი, 19.10.2020 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
2.6 საბიბლიოთეკო ფონდისა და  საბიბლიოთეკო სერვისების განვითარება შენიშვნა 

აქტივობები 2.6.1  აკადემიის საბიბლიოთეკო სერვისების განვითარება  

ინდიკატორი 

1. ჩატარებულია პერსონალისა და პროფესიულ სტუდენტთა გამოკითხვები საბიბლიოთეკო 

სერვისებით კმაყოფილების შესახებ 

2. ჩატარებულია კვლევა ახალი საბიბლოთეო სერვისების იდენტიფიცირების მიზნით 

3. დანერგილია სულ მცირე ერთი ახალი საბიბლიოთეკო სერვისი 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  

პასუხისმგებელი ბიბლიოთეკა  

თანაშემსრულებელი სპმს, ჯს, ბტგს, სუკს, ფმ,  დირექტორი,  

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

 

1. კვლევის ანგარიშის წარმოდგენის ვადად განისაზღვროს 2021 წლის 26 ნოემბერი. 

2. 2020 წლის 15 ოქტომბრის ბიბლიოთეკის გამგის სამსახურეობრივი ბარათი Microsoft 

Teams-ის პლატფორმაზე საგანმანათლებლო რესურსის ატვირთვის შესახებ ინიციატივა, 

რომლითაც დანერგილია ახალი საბიბლიოთეკო სერვისი. 

ბიბლიოთეკის მიერ წარმოდგენილი 2021 წლის  17 ნოემბერის       

 N 00007205  სამსახურეობრივი ბარათი. 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
2.6 საბიბლიოთეკო ფონდისა და  საბიბლიოთეკო სერვისების განვითარება შენიშვნა 

აქტივობები 2.6.2  აკადემიის საბიბლიოთეკო ფონდის განვითარება  

ინდიკატორი 

1. ჩატარებულია პერსონალისა და პროფესიულ სტუდენტთა გამოკითხვები საბიბლიოთეკო 

ფონდის განახლების შესახებ 

2.კვლევის შედეგების საფუძველზე დირექტორისათვის წარდგენილია მოთხოვნა 

საბიბლიოთეკო ფონდის განახლების თაობაზე 

3. განახლებულია აკადემიის საბიბლიოთეო ფონდი 
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განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  

პასუხისმგებელი ბიბლიოთეკა  

თანაშემსრულებელი სპმს, ჯს, ბტგს, სუკს, ფმ,  დირექტორი,  

შესრულების შედეგი ნაწილობრივ შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

მასწავლებლების ინიციატივით აკადემიის საბიბლიოთეკო ფონდში დამატებულია ახალი 

სახელმძვანელოები, რომელთა შეძენაც დასტურდება მიღება-ჩაბარების აქტით, ინფორმაცია 

ატვირთულია open biblio-ში და შეტანილია საინვენტარო წიგნში.  

კვლევის ჩატარებამდე განმახორციელებელი მასწავლებლების მიერ არაერთხელ დაფიქსირდა 

სასწავლო რესურსის ცვლილებისა და განვითარების შესახებ. შესაბამისად ფონდი გაიზარდა 

ქართულენოვანი 106, ხოლო რუსულენოვანი ერთით. ფონდს დაემატა 222 ელექტრონული 

სახელმძღვანელო. 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
2.7 ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ღონისძიებების განვითარება შენიშვნა 

აქტივობები 2.7.1 ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით აქტივობების იდენტიფიცირება  

ინდიკატორი 

1.  ჩატრებულია კვლევა ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით სამსახურის მიერ 

განსახორციელებული აქტივობების შესახებ 

2. იდენტიფიცირებულია არანაკლებს 2 აქტივობა, რომელსაც განახორციელებს სამსახური 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  

პასუხისმგებელი ჯუს  

თანაშემსრულებელი სპმს; ჯს; ბტგს; სუკს; ფმ; დირექტორი  

შესრულების შედეგი ნაწილობრივ შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ინიციატივა საინფორმაციო შეხვედრის ჩატარების 

თაობაზე. 

ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის მედდის 2021 წლის 21 მაისის მოხსენებითი ბარათი 

N00002408 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
2.7 ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ღონისძიებების განვითარება შენიშვნა 

აქტივობები 2.7.2 ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით აქტივობების განხორციელება  
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ინდიკატორი 
1. განხორციელებულია არანაკლებ 2 აქტივობა ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის 

მიზნით 
 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  

პასუხისმგებელი ჯუს  

თანაშემსრულებელი სპმს, ჯს, ბტგს, სუკს, ფმ,  დირექტორი  

შესრულების შედეგი ნაწილობრივ შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

2021 წლის 22 მაისს ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა 

საინფორმაციო შეხვედრა თემაზე: ,,COVID - 19 და მასთან დაკავშირებული სირთულეები!'' 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
2.7 ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ღონისძიებების განვითარება შენიშვნა 

აქტივობები 
2.7.3 პროფესიული ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების თანმიმდევრული 

პრევენციული  ღონისძიებების  პოლიტიკის განვითარება 
 

ინდიკატორი 

1. პროფესიული ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების თანმიმდევრული პრევენციული  

ღონისძიებების პოლიტიკის დოკუმენტით განსაზღვრული აქტივობების სისტემატიზაცია და 

სრულყოფა 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  

პასუხისმგებელი ჯუს  

თანაშემსრულებელი სპმს, ჯს, ბტგს, სუკს, ფმ,  დირექტორი  

შესრულების შედეგი არ არის შესრულებული  

შესრულების 

მტკიცებულება 

პროფესიული ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების თანმიმდევრული პრევენციული  

ღონისძიებების პოლიტიკის დოკუმენტით განსაზღვრული აქტივობების სისტემატიზაციისა და 

სრულყოფისთვის საჭირო იყო დაწესებულებაში რეალურად ყოფნა, ვინაიდან პროცესები 

მიმდინარეობდა დისტანციურად, ამიტომ აღნიშნული აქტივობა ვერ შესრულდა. 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
2.8 პროფესიულ სტუდენტთა კონსულტირებისა და მხარდაჭერის სერვისების განვითარება შენიშვნა 

აქტივობები 
2.8.1 პროფესიულ სტუდენტთათვის შესათავაზებელი დისტანციური სერვისების 

იდენტიფიცირება 
 

ინდიკატორი 1. იდენტიფიცირებულია არანაკლებ 2 დისტანციური სერვისი.  

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  

პასუხისმგებელი სპმს  

თანაშემსრულებელი სუკს, დირექტორი, ბიბლიოთეკა, ჯს, ბტგს, სს, ჯუს, ფმ, ბიბლიოთეკა  

შესრულების შედეგი შესრულებულია  
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შესრულების 

მტკიცებულება 

- დისტანციური შეფასება - Ms Teams-ის ელექტრონული პლატფორმის MS FORM -ის 

პროგრამაში აწყობილი ელექტრონული შეფასების ინსტრუმენტები.    

- დისტანციური სწავლების შესაძლებლობა- Ms Teams-ის ელექტრონულ პლატფორმაზე 

განთავსებული ჯგუფები, სასწავლო მასალები/რესურსი, მეცადინეობის განრიგი. 

 

 

სტრატეგიული მიზანი 3. ადამიანური რესურსებისა და მართვის სისტემის განვითარება 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
3.2.ორგანიზაციული პროცედურების და პროცესების დახვეწა და სქემატური აღწერა შენიშვნა 

აქტივობები 
3.2.1. ორგანიზაციული პროცედურებისაა და პროცესების სქემატური აღწერის დოკუმენტის 

შექმნა 
 

ინდიკატორი 

1. ორგანიზაციული პროცედურებისა და პროცესების სქემატური აღწერის დოკუმენტები 

არანაკლებ 5  ქვეპროცესისათვის 

2. ორგანიზაციული პროცედურებისაა და პროცესების სქემატური აღწერის დოკუმენტი 

განხილულია პერსონალის სხდომაზე 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  

პასუხისმგებელი 
ხმს  

 
 

თანაშემსრულებელი დირექტორი; სპმს;  სუკს; ბიბლიოთეკა; ჯს; ბტგს; სს;  ფმ; ჯუს;   

შესრულების შედეგი ნაწილობრივ შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

შემუშავებულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების პროცესის სქემა. 

ახალი სტანდარტების მიხედვით ხდება გადახედვა შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტების და  

აღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით ორგანიზაციული პროცედურებისაა და პროცესების 

სქემატური აღწერის დოკუმენტირება გადავა შემდეგი წლის სამოქმედო გეგმის აქტივობად. 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
3.3. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება; 

შენიშვნა 

აქტივობები 
3.3.1. აკადემიის ძირითადი და დამხმარე პროცესების სრულყოფის მიზნით კვლევის 

კომპონენტის განვითარება         
 

ინდიკატორი 

1. კვლევის მეთოდოლოგიის დოკუმენტი                                     

2.გაუმჯობესებული კვლევის ინსტრუმენტი (კითხვარი)                

3. კვლევის პილოტირების შედეგები 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  
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პასუხისმგებელი ხმს   

თანაშემსრულებელი დირექტორი;  სპმს; სუკს; ბიბლიოთეკა; ჯს; ბტგს; სს; ფმ; ჯუს;  

შესრულების შედეგი ნაწილობრივ შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

დაწყებულია მუშაობა კვლევის მეთოდოლოგიაზე და დასრულებული იქნება შემდეგი 

სამოქმედო გეგმის პირველ კვარტალში. 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 
3.3. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება; 

შენიშვნა 

აქტივობები 3.3.2 პროფესიულ სტუდენტთა  შეფასების სისტემის ვერიფიკაციის პროცესის განვითარება  

ინდიკატორი 

1. განხორციელებულია პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების სისტემის ვერისფიკაციის პროცესი              

2. წარმოდგენილია ანგარიში პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების სისტემის ვერიფიკაციის 

შედეგების თაობაზე 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 წლის სექტემბერი  

პასუხისმგებელი ხმს   

თანაშემსრულებელი დირექტორი;  სპმს; სუკს; ბიბლიოთეკა; ჯს; ბტგს; სს; ფმ; ჯუს;   

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

2020 წლის 5 დეკემბერს ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსის მიერ წარმოდგენილი 

სამსახურეობრივი ბარათი. განხორციელდა ვერიფიკაცია მხოლოდ ერთ პროგრამაზე, 

ვერიფიკაციის შუალედური ანგარიში განხილულ იქნა ადმინისტრაციის შეხვედრაზე 

დისტანციურად MS TEAMS-ის ელექტრონულ პლათფორმაზე. 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

3.4. ადამიანური რესურსების სამუშაოზე მიღების, განვითარების, სტიმულირების სისტემის 

ეფექტურობის გაზრდა 
შენიშვნა 

აქტივობები 3.4.2 თანამშრომელთა სტიმულირების პროცედურების გამოყენება  

ინდიკატორი 1. თანამშრომელთა სტიმულირების პროცედურების გამოყენების არანაკლებ 3 შემთხვევა  

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 სექტემბერი  

პასუხისმგებელი დირექტორი;  

თანაშემსრულებელი ფმ;  სუკს; ბტგს; ჯს; სს; ჯუს; სპმს; ბიბლიოთეკა  

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

➢ შემოსავლის გაზრდის მიზნით  ადმინისტრაციულ თანმშრომლებს მიეცათ დამატებით 

პროქტებში მონაწილეობის შესაძლებლობა კერძოდ, განათლების სამინისტროს მიერ 

დაფინანსებულ 5  პროექტში ჩართული იყო 7 თანამშრომელი. თანამშრომელთა 

სტიმულირების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარებაში მიღებული 
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დამსახურებისათვის 5 პროფესიული საგანმანთელბლო პროგრამის: საბაჟო საქმე, 

ფარმაცია, ოფისის მენეჯერი, ბუღალტრული აღრიცხვა და ინფორმაციის ტექნოლოგიის  

ხელმძღვანელს გადაეცა სერტიფიკატი. 

➢ ადმინისტრაციული პერსონალის სტიმულირების მიზნით გასვლითი ღონისძიების 

ორგანიზება ვილა ამბასადორში.  მივლინების ბრძანება 18.05.2021   011/კ 

➢ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული 

სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოსთან გაფორმებული 

ხელშეკრულების ფარგლებში ადმინისტრაციულ პერსონალს მიეცა შესაძლებლობა 

ჩაერთონ დამატებითი შემოსავლის მიღების მიზნით ,,სამუშაოს მაძიებელთა 

პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში’’. 

 

სტრატეგიული მიზანი 4. დაფინანსების წყაროების დივერსიფიკაცია 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

4.1. დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების მოძიება; 
შენიშვნა 

           აქტივობები 
4.1.1. აკადემიის ბიზნეს პროცესების დაფინანსების შესაძლო ალტერნატიული წყაროების 

იდენტიფიკაცია 
 

ინდიკატორი 

1. წარმოდგენილია დაფინანსების წყაროების ანალიზი 2020 წლის მიხედვით 

2. იდენტიფიცირებულია აკადემიის ბიზნეს პროცესების დაფინანსების არანაკლებ 2 

ალტერნატიული  წყარო 

 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 სექტემბერი  

პასუხისმგებელი დირექტორი   

თანაშემსრულებელი 
ფმ;  სუკს; ბტგს; ჯს; სს; ჯუს; სპმს; ბიბლიოთეკა 

 
 

შესრულების შედეგი 
შესრულებულია 

 

შესრულების 

მტკიცებულება 

i. 2020-2021 სასწავლო წელს აკადემიას ძირითადი საქმიანობიდან (სადიპლომო პროგრამებიდან) 

შემოსავლების გარდა ჰქონდა ალტერნატიული დაფინანსების წყაროები, კერძოდ , 

1. დაწესებულება ახორციელებს პროფესიული მომზადება/ გადამზადების 9 პროგრამას და 

აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში აქტიურად არის ჩართული  სახელმწიფოს მიერ 

განხორციელებულ სხვადასხვა პროექტებში; 

2. აკადემიას გაქირავებული აქვს საკუთარ მფლობელობაში არსებული ფართი. 2021 წლის 

ზაფხულში დაწესებულებამ გაიმარჯვა ტენდერში მულტილინგვურობისა და ციფრული 
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კომპეტენციების შესახებ და წარმატებით ჩაერთო სხვასხვა უნარების ტრენინგ კურსების 

განხორციელებაში, როგორც თბილისის მასშტაბით, ასევე საქართველოს 8 რეგიონში. 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

4.2. აკადემიის მიერ დამხმარე სერვისების განვითარება დაფინსების გაზრდის მიზნით 
შენიშვნა 

აქტივობები 4.2.1.დამხმარე სერვისების იდენტიფიცირება დაფინანსების გაზრდის მიზნით    

ინდიკატორი 
1. წარმოდგენილია აკადემიის მიერ საზოგადოებისათვის შესათავაზებელი დამხმარე სერვისების 

ანალიზი 
 

განხორციელების 

პერიოდი 
2020 წლის ოქტომბერი- 2021 სექტემბერი  

პასუხისმგებელი დირექტორი  

თანაშემსრულებელი ფმ;  სუკს; ბტგს; ჯს; სს; ჯუს; სპმს; ბიბლიოთეკა  

შესრულების შედეგი შესრულებულია   

შესრულების 

მტკიცებულება 

1. საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-იმ  01/07/2021 მოიპოვა არაფორმალური განათლების 

აღიარების უფლება 

2. იდენტიფიცირებულია  საერთაშორისო cisco- ს სერთიფიკატის გაცემის შესაძლებლობა. 

ფინანსური მენეჯერის მიერ იდენტიფიცირდა ბიუჯეტის გაზრდის მიზნით, დამხმარე 

სერვისად ტენდერებში მონაწილეობის მიღება. მოხსნებითი ბარათი  04.03.2021                                   

№ 00000774   

3. წარმოდგენილია ფინანსური მენეჯერის მიერ 2021 წლის 24 ოქტომბრის მოხსენებითი 

ბარათი N00006333 ფაქტობრივი შესრულების ანალიზის ჩატარების შესახებ. 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

4.2. აკადემიის მიერ დამხმარე სერვისების განვითარება დაფინსების გაზრდის მიზნით შენიშვნა 

აქტივობები 

4.2.2 საზოგადოებისათვის  აკადემიის  დამხმარე სერვისების შეთავაზება დაფინანსების გაზრდის 

მიზნით 

 

 

ინდიკატორი 

1. იდენტიფიცირებულია არანაკლებ 2 დამხმარე სერვისი, რომელიც უზრუნველყოფს აკადემიის 

ბიუჯეტის გაზრდას 

2. აკადემიის დამხმარე სერვისების გაზრდის შედეგად გაზრდილია აკადემიის ბიუჯეტი 

 

 

განხორციელების 

პერიოდი 

2020 წლის ოქტომბერი- 2021 სექტემბერი  

პასუხისმგებელი დირექტორი  

თანაშემსრულებელი ფმ;  სუკს; ბტგს; ჯს; სს; ჯუს; სპმს; ბიბლიოთეკა  

შესრულების შედეგი 
შესრულებულია  
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შესრულების 

მტკიცებულება 

დაფუძნდა 2020 წლის 20 ოქტომბერს CISCO-ს აკადემია, რაც უზრუნველყოფს დამატებითი 

შემოსავლების მღების შესაძლებლობას.  

აკადემიამ გაიმარჯვა ტენდერში: 

NAT 210008220  სატრენინგოი კურსი ციფრული კომპენტენცია 14.06.2021 

NAT 210012739 სატრენინგოი კურსი  მულტილინგვურობის კომპეტენცია 11.08.2021 

 

 

სტრატეგიული მიზანი 5. საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინტერნაციონალიზაციის 

 პროცესების განვითარება 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

5.1 საკომუნიკაციო საშუალებების განვითარება, მათ შორის ვებგვერდის, სოციალური ქსელის და 

სხვა. 

შენიშვნა 

აქტივობები 5.1.1. აკადემიის ვებგვერდის, მათ შორის ინგლისურ ენაზე, განვითარება  

ინდიკატორი 
1. განახლებულია აკადემიის ვებგვერდი როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე  

2. წარმოდგენილია ავტორიზაციის სტანდარტებთან ვებგვერდის შესაბამისობის თაობაზე დასკვნა 

 

 

განხორციელების 

პერიოდი 

2020 წლის ოქტომბერი- 2021 სექტემბერი  

პასუხისმგებელი სუკს  

თანაშემსრულებელი დირექტორი; სპმს; ბიბლიოთეკა; ჯს; ბტგს; სს; ფმ; ჯუს  

შესრულების შედეგი ნაწილობრივ შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

 

განახლებული ვებგვერდი როგორც ქართულ ისე ინგლისურ ენაზე,  

დასკვნა არ არის წარმოდგენილი, რომელიც წარმოდგენილი იქნება შემდეგი წლის სამოქმედო 

გეგმის პირველ კვარტალში. 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

5.1 საკომუნიკაციო საშუალებების განვითარება, მათ შორის ვებგვერდის, სოციალური ქსელის და 

სხვა. 

შენიშვნა 

აქტივობები 
5.1.2 აკადემიის სოციალური ქსელის განახლება და ინფორმაციის განთავსება, როგორც ქართულ, 

ისე ინგლისურ ენაზე 

 

ინდიკატორი 
1. განახლებულია აკადემიის სოციალური ქსელის გვერდი როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ 

ენაზე 

 

განხორციელების 

პერიოდი 

2020 წლის ოქტომბერი- 2021 სექტემბერი  

პასუხისმგებელი სუკს  

თანაშემსრულებელი დირექტორი; სპმს; ბიბლიოთეკა; ჯს; ბტგს; სს; ფმ; ჯუს  

შესრულების შედეგი 
შესრულებულია  
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შესრულების 

მტკიცებულება 

განახლებულია აკადემიის სოციალური ქსელი, ინფორმაცია თავსდება როგორც ქართულ, ისე 

ინგლისურ ენაზე. შექმნილია აკადემიის ახალი საკომუნიკაციო საშუალებები, კერძოდ:  Youtube 

და Instagram არხები. 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

5.1 საკომუნიკაციო საშუალებების განვითარება, მათ შორის ვებგვერდის, სოციალური ქსელის და 

სხვა. 

შენიშვნა 

აქტივობები 5.1.3 ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემის განვითარება  

ინდიკატორი 

1. აკადემიის შიდა მარეგულირებელი აქტებით განსაზღვრულია ელექტრონული საქმისწარომების 

სისტემის ფუნქციონირება 

2. საქმისწარმოებაში სრულადაა დანერგილია ელექტრონული საქმისწარმოება 

 

განხორციელების 

პერიოდი 

 

2020 წლის ოქტომბერი- 2021 სექტემბერი 

 

პასუხისმგებელი სუკს  

თანაშემსრულებელი დირექტორი; სპმს; ბიბლიოთეკა; ჯს; ბტგს; სს; ფმ; ჯუს  

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

• ადმინისტრაციულ პერსონალს აქვს გახსნილი აქტიური სტატუსით ელექტრონული 

საქმისწარმოების სისტემა EFLOW-ში მომხმარებლის სახელი და პაროლი. 

• ერთიანი საქმის წარმოების წესში განსაზღვრულია ელექტრონული საქმისწარომების 

სისტემის ფუნქციონირება. ორ ადმინისტრაციულ თანამშრომელს დაემატა იუზერი,  ჯამში 

ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემით სარგებლობს 7 ადმინისტრაციული 

თანამშრომელი. ხელშეკრულება N 16  და თარიღი1/11/2020 წ. 

 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

5.2 კორპორატიული კულტურის განვითარება საკომუნიკაციო სისტემების გამოყენებისას 

როგორც პერსონალის, ისე პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა მიერ 

შენიშვნა 

აქტივობები 
5.2.1 ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ კორპორატიული ელ. ფოსტის გამოყენების 

სრულყოფა 

 

ინდიკატორი 1. ადმინისტრაციული პერსონალისათვის გახსნილი კორპორატიული ელ.ფოსტა  

განხორციელების 

პერიოდი 

2020 წლის ოქტომბერი- 2021 სექტემბერი  

პასუხისმგებელი სუკს  

თანაშემსრულებელი დირექტორი; სპმს; ბიბლიოთეკა; ჯს; ბტგს; სს; ფმ; ჯუს  

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

აკადემიამ სრულყო კორპორატიული ელ. ფოსტის გამოყენებისპროცესი, კერძოდ  

ადმინისტრაციული პერსონალისთვის გახსნილია კორპორატიული ელ.ფოსტები  

 DOMANE: SBA.GE 
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აქტიურად ხორციელდება მათი გამოყენება როგორც პერსონალის, ისე პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა მიერ.  

სტრატეგიული 

ამოცანა 

5.2 კორპორატიული კულტურის განვითარება საკომუნიკაციო სისტემების გამოყენებისას 

როგორც პერსონალის, ისე პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა მიერ 

შენიშვნა 

აქტივობები 5.2.2 პროფესიულ სტუდენტებთან/მსმენელებთან კომუნიკაცია ელ. ფოსტის გამოყენებით  

ინდიკატორი 1. პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა  ელ. ფოსტის გამოყენების მტკიცებულებები  

განხორციელების 

პერიოდი 

2020 წლის ოქტომბერი- 2021 სექტემბერი  

პასუხისმგებელი სუკს  

თანაშემსრულებელი დირექტორი; სპმს; ბიბლიოთეკა; ჯს; ბტგს; სს; ფმ; ჯუს  

შესრულების შედეგი შესრულებულია  

შესრულების 

მტკიცებულება 

➢ ადმინისტრაციულ პერსონალს აქვს კომუნიკაცია ელ.ფოსტის გამოყენებით პროფესიულ 

სტუდენტებთან /მსმენელებთან. 

➢ გამოყენებული კორპორატიული ელ.ფოსტის მიმოწერა. 

 

სტრატეგიული 

ამოცანა 

5.3 საერთაშორისო თანამშრომლობის გაფართოება, მათ შორის უცხოელი საგანმანათლებლო და 

ბიზნესპარტნიორებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების 

განხორციელება 

შენიშვნა 

აქტივობები 
5.3.1. სულ მცირე ერთი საგანმანათლებლო პროექტის განხორციელება უცხოელი პარტნიორების 

ჩართულობით 

 

ინდიკატორი 

1. განხორციელებული არანაკლებ ერთი საგანმანათლებლო პროექტი უცხოელი პარტნიორების 

ჩართულობით 

2. ანგარიში უცხოელი პარტნიორების ჩართულობით საგანმანათლებლო პროექტის შესრულების 

თაობაზე 

 

 

განხორციელების 

პერიოდი 

2020 წლის ოქტომბერი- 2021 სექტემბერი  

პასუხისმგებელი სუკს  

თანაშემსრულებელი დირექტორი; სპმს; ბიბლიოთეკა; ჯს; ბტგს; სს; ფმ; ჯუს  

შესრულების შედეგი 

 

შესრულებულია 

 

შესრულების 

მტკიცებულება 

1. საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ის თანაორგანიზებით 2020 წლის 25 ნოემბერს, უკრაინის 

პარტნიორ ცენტრალური უკრაინის ეროვნულ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთად VIII 

საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია გაიმართა, 

თემაზე: „ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტისა და გადასახადის განვითარება სოციალურ-

ეკონომიკური სისტემების ინოვაციური ტრანსფორმაციის პირობებში“. 
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ჟიურის საპატიო წევრის სტატუსით ესწრებოდა საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA-ის 

დირექტორი ია ერაძე. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს აკადემიის პროფესიულმა 

მასწავლებლებმა, რომლებმაც საინტერესო და აქტუალური თემები წარმოადგინეს 

თემა: ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის და გადასახადის განვითარება სოციალურ-

ეკონომიკური სისტემების ინოვაციური ტრანსფორმაციის პირობებში, წარმოადგინა ანა 

ოგანესიანმა. 

თემა: "პროფესიული განათლების როლი ბუღალტრული აღრიცხვის განვითარებისთვის"  

წარმოადგინა მარინე გვრიტიშვილმა.ფეისბუქზე განთავსებული პოსტები ღონისძიების ჩატარები 

შესახებ,  

მონაწილეებისთვის გადაცემული სერთიფიკატები, აკადემიის საინფორმაციო წყაროში 

განთავსებული ინფორმაცია. 

 

2. 2021 წლის 14 აპრილს ცენტრალური უკრაინის ეროვნულმა ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა, 

გამართა საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკულ სტუდენტური კონფერენცია,  რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღო აკადემიის ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის სტუდენტმა სალომე ყურაშვილმა, თემით: ,,დუალური სწავლების როლი 

ბუღალტერიის პროფრესიის განვითარებაში’’ 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის საპატიო წევრის სტატუსით საქართველოდან 

მიწვეულია, საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA-ის დირექტორი  

ია ერაძე. პროფესიული სტუდენტისთვის გადაცემული სეტრტიფიკატი. 

 

3. საქართველოს ბიზნესის აკადემია- SBA-იმ გერმანელი პარტნიორის BBS Wechloy-ის 

სპეციალური მოწვევით მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო მუსიკალურ კონკურსში "One 

World". აღნიშნული კონკურსის ფარგლებში შეიქმნა სიმღერა სახელწოდებით ,,gemeinsam’’ 

რომელიც აიტვირთა ოფიციალურ ვებგვერდზე. სიმღერის ატვირთვის ვადა განსაზღვრული იყო  

2021 წლის 16 ივნისის ჩათვლით. 

 

4. საქართველოს ბიზნესის აკადემია- SBA  2021 წლის 20 ივლისს ურთიერთთანამშრლობის 

მემორანდუმი გააფორმა გერმანიის ქალაქ დელმენჰორსტში მდებარე კოლეჯთან BBS II 

KERSCTMNSTEINER SCHOOL! 

აღნიშნული საერთასორისო თანამშრომლობა ითვალისწინებს: 

პერსონალის გაცვლით შესაძლებლობებს; 

სტუდენტთა გაცვლით პროგრამებში მონაწილებას 

ერთობლივი პროექტების განხორციელებას და სხვ. 

გაფორმებული ხელშეკრულება N21 
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5. საქართველოს ბიზნესის აკადემია- SBA  2021  წლის 16 აგვისტოს გააფორმა ხელშეკრულება 

Baltic International Academy Latvia  

გაფორმებული მემორანდუმი N22 

გაცვლითი ხელშეკრულება N23 

ხელშეკრულება  N24 

 

 

ტექსტში გამოყენებულ აბრევიატურებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

 

სპმს - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური  
ფმ - ფინანსური მენეჯერი   
სუკს - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კარიერის სამსახური 

 
ჯუს - ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური  
ხმს - ხარისხის მართვის სამსახური 

  
ბტგს - ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების სკოლა  
ჯს - ჯანდაცვის სკოლა   
იტს - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი  
სს - საქმისწარმოების სპეციალისტი   

 


