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ინდენტიფიცირებული პრობლემა

აქტივობა

დაწყების

დასრულების

თარიღი

თარიღი

პასუხისმგებელი
პირი/სტრუქტურულ ი

სხვა ჩართული
შემსრულებელი

ერთეული

მხარეები (გარდა

რესურსები

მტკიცებულება

აღჭურვილობის შეძენა ზოგადი ინტეგრირებული მოდულის

აღნიშნული აქტივობების

"მეცნიერება და ტექნოლოგიის" ლაბორატორიისთვის. ავტორიზაციის
მიღების შემთხვევაში კოლეჯი პასუხისმგებლობას იღებს სრულად
აღჭურვოს აღნიშნული ლაბორატორიისთვის გამოყოფილი ფართი
სწავლის დაწყებამდე.

შენიშვნა

დაწესებულებისა)

განხორციელების დაგვიანება
შესყიდვების წარმოება
ლაბორატორიის

10.06.2020

30.09.2020.

დირექტორის მოადგილე
ეკონომიკურ დარგში

დიანა გოშაძე

შესყიდვების მენეჯერი;

შესყიდვის

ტენდერით შესყიდვა;

დოკუმენტაცია,

გამოიწვია კორონა ვირუსის გამო
არსებულმა შეფერხებებმა,რის
გამოც გართულდა შესყიდვების
განხორციელებისთვის საჭირო
კომუნიკაცია და დოკუმენტაციის -

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "კომპიუტერული ქსელი
და სისტემები"-ის აღჭურვილობის შეძენა დანართი N2-ის შესაბამისად
ავტორიზაციის მიღების შემთხვევაში კოლეჯი პასუხისმგებლობას
იღებს სრულად აღჭურვოს აღნიშნული ლაბორატორიისთვის
გამოყოფილი ფართი სწავლის დაწყებამდე.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "კულინარიის ხელოვნებ"ის აღჭურვილობის შეძენა დანართი N2-ის შესაბამისად.
ავტორიზაციის მიღების შემთხვევაში კოლეჯი პასუხისმგებლობას
იღებს სრულად აღჭურვოს აღნიშნული ლაბორატორიისთვის
გამოყოფილი ფართი სწავლის დაწყებამდე.

შესყიდვების წარმოება პროფესიული

10.06.2020

30.09.2020.

საგანმანათლებლო

დირექტორის მოადგილე
ეკონომიკურ დარგში

დიანა გოშაძე

შესყიდვების მენეჯერი;

შესყიდვის

ტენდერით შესყიდვა;

დოკუმენტაცია,

დაფინანსების წყარო-

შეძენილი

შესყიდვების წარმოება პროფესიული

შესყიდვების მენეჯერი;

საგანმანათლებლო
პროგრამა

10.06.2020

30.09.2020.

"კულინარიის ხელოვნებ"-

დირექტორის მოადგილე
ეკონომიკურ დარგში

ტენდერით შესყიდვა;

დიანა გოშაძე

დაფინანსების წყარო- საკუთარი
შემოსავლები

ის C გარემოს

შესყიდვის
დოკუმენტაცია,
შეძენილი მატერიალური
რესურსი, სრულად
აღჭურვილი C გარემო

მოსაწყობად
პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების სისტემის გაუმჯობესება,

ნაწილობრივ დაწყებულია

შეფასების ინსტრუმენტების, შეფასების უწყისების, ვერიფიკაციის

პდს-ში არსებული

განახლებული შეფასების

დოკუმენტაცია და შეფასების

სისტემა, ვალიდური,

განათლების

მიმართულებით არსებული

სანდო, გამჭვირვალე

ხარისხის

პრაქტიკა. ავტორიზაციის ახალი

შეფასების

განვითარების

სტანდარტები, განათლების

ინსტრუმენტები.

ეროვნული

ხარისხის განვითარების

შემუშავებული

ცენტრი

ცენტრის პროფესიული

რეგულაცია ინდ

განათლების დეპარტამენტის

საჭიროების

ჩართულობა, რეკოენდაციები

პირებისთვის.

განახლებული ფორმების შემუშავება, რეგულაციების შემუშავება შეფასების პროცესის განხორციელების, მონიტორინგის და
კვალიფიკაციის მინიჭების პროცედურების განახლება და ახალი
სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ანალიზის
დოკუმენტის მომზადება. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების
შემუშავების რეგულაციების შემუშავება

რეგულაციების
შემუშავება და პირველი

10.06.2020

30. 11.2020

ხარისხის მართვის მენეჯერი

შედეგების ანალიზი.

მადონა
გოგობერიშვილი

მატერიალურტექნოლოგიური პროცესის ფარგლებში წარმოშობილი ნარჩენების
მართვის რეგულაცია;

ნარჩენების გეგმის
შემუშავება

07.31.2020

31.12.2020.

დირექტორის მოადგილე
ეკონომიკურ დარგში

ტექნიკური
უზრუნველყოფის,
საწყობის მენეჯერი.

მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფისა და საწყობის

შემუშავებული

მენეჯერი. საგანმანათლებლო

ნარჩენების მართვის

პროგრამების ფარგლებში

გეგმა.

გამოყენებული სასწავლო მასალა

სასწავლო და საწარმოო
სასწავლო პროცესის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტის შენახვისა და
განკარგვის რეგულაცია

რეგულაციის შემუშავება.

07.31.2020

31.12.2020.

დირექტორის მოადგილე

სასწავლო და საწარმოო

პრაქტიკის მენეჯერი, სასწავლო

შემუშავებული

სასწავლო დარგში

პრაქტიკის მენეჯერი

პრაქტიკისა და შეფასების

რეგულაცია

პროცესში შექმნილი პროდუქტი

საზოგადოებასთან

საზოგადოებასთან

მუშაობა, შემუშავებლია შეფასების
ინსტრუმენტების ახალი ფორმები
თუმცა პრაქტიკულად დანერგვა
ჯერ არ განხორციელებულა, ასევე
პრაქტიკულად ხორციელდება
სსსმ პირებისთვის საჭიროების
შემთხვევაში
მოდულების/შეფასების
ინსტრუმენტების ადაფტირება,
მაგრამ რეგულაცია არ არის

საზოგადოებასთან
საზოგადოებასთან ურთიერთობის / კომუნიკაციის წესი

რეგულაციის შემუშავება.

07.31.2020

31.12.2020.

დირექტორი

ურთიერთობის
მენეჯერი

პროფესიული სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების კვლევის
მეთოდოლოგია

ხარისხის უზრუნველყოფის სამოქმედო გეგმა

კარიერის დაგეგმვისა
რეგულაციის შემუშავება.

07.31.2020

31.12.2020.

ხარისხის მართვის მენეჯერი და პროფორიენტაციის
მენეჯერი

მონიტორინგის გეგმის
შემუშავება

01.10.2020

31.12.2020.

ხარისხის მართვის მენეჯერი

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის მენეჯერი,

შემუშავებული

კარიერის დაგეგმვისა და

რეგულაცია და ფორმები

პროფორიენტაციის მენეჯერი

კარიერის დაგეგმვისა და
პროფორიენტაციის მენეჯერი,

შემუშავებული

სასწავლო პროცესის ხარისხის

რეგულაცია და ფორმები

მონიტორინგის სპეციალისტი

სასწავლო პროცესის

პროფესიული სტუდენტები,

შემუშავებული

ხარისხის

პროფესიული განათლების

მონიტორინგის გეგმა,

მონიტორინგის

მასწავლებლები,შიდა

მიმდინარე და წლიური

სპეციალისტი

მონიტორინგის ჯგუფი

ანგარიშები

