
2020-2026 წწ სტრატეგიული გეგმა  

სტრატეგიული  მიზანი  1: ხარისხზე ორიენტირებული საგანამანათლებლო საქმიანობის განვითარება  

ამოცანა  20 21 22  23 24 25 26  

  

შესრულების ინდიკატორი   

საგანამანთლებლო პროგრამების 

განვითარება  

              მოქმედ საგანამანათლებლო პროგრამებში მათი 

განვითარების მიზნით შეტანილია 

ცვლილებები; დანერგილია ახალი 

საგაანმანათლებლო პროგრამები.  

სწავლა/სწავლების ხარისხის 

უზრუნველყოფა  

  

 

 

            დანერგილია ვერიფიკაციის მექანიზმი; 

დანერგილია დისტანციური სწავლებისა და 

შეფასების მეთოდები; გაზიარებულია 

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა.  

მთელი სიცოცხლის განმავლობაში 

სწავლის ხელშეწყობა  

              დანერგილია პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების პროგრამები; 

დანერგილია არაფორმალური გაანთლების 

აღიარების მექანიზმები; დანერგილია 

სხვადსხვა სასერტიფიკატო კურსები;   

სტრატეგიული მიზანი 2: ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა  

ფინანსური მდგრადობის 

უზრუნველყოფა  

               ბიუჯეტი პერმამენტულად იზრდება; 

შემოსავლების წყაროები  

დივერსიფიცირებულია;   

მატერიალური რესურსების 

განვითარება  

              საბიბლიოთეკო რესურსები პერმამანეტულად 

იზრდება ;   

შემუშავებულია/განვითარებულია 

მატერიალური რესურსების მარეგულირებელი 

დოკუმენტაცია;   

მოწყობილია/განვითარებულია  სამუშაო და  

 



         დასასვენებელი  სივრცე  პროფესიული  

სტუდენტებისათვის;   

საინფორმაციო რესურსების 

განვითარება  

              სამოქ მედო გეგმების შეფასებისა და 

მონიტორინგისთვის დანერგილია 

სპეციალური პლატფორმა; შემუშავებულია 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის 

პროცედურები;  ამოქმედებულია ელ ფოსტის 

ერთიანი ჯგუფი პროფესიული სტუდენტების,  

პერსონალისათვის და სხვადახვა 

დაინტერესებული მხარეებისათვის;  

განვითარებულია დაწესებულების ვებ გვერდი;  

გაზრდილია აკადემის მიერ გამოყენებული  

სოციალური ქსელების რაოდენობა;   

ორგანიზაციული კულტურის 

განვითარება  

              განხორცილებულია თიმბილდინგის 

ღონისძიებები; სოციალური 

პასუხისმგებლობის ფარგლებში ჩატარებულია 

ღონისძიებები; დაფუძნებულია გუნდური 

მუშაობის პრინციპები; წახალისებულია 

პერსონალის თვითგანვითარების 

ინიციატივები.   

სტრატეგული მიზანი 3:  კეონი აკადემიის ცნობადობის ამაღლება და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სისტემის  განვითარება   



კეონი აკადემიის პოპულარიზაციის 

ხელშეწყობა  

              გაზრდილია კეონი აკადემიის სოციალური 

ქსელების მომხმარებელთა რაოდენობა;  

ჩატარებულია ცნობადობის ამაღლებასთან 

დაკავშირებული ღონისძიები; ჩატარებულია 

საქველმოქმედო აქცია/ღონისძიებები; 

მოწყობილია  პროფესიულ სტუდენტთა 

ხელობის საჩვენებელი პრეზენტაციები; 

ყოველწლიურად მზადდება პროფესიულ  

სტუდენტთა ნამუშევრების კოლაჟი;   

პროფორიენტაციის სისტემის 

განვითარება   

              ჩატარებულია პროფ.ორიენტაციის ღონისძიები  

ყოველწლიურად მინიმუმ 3 სკოლაში;   

 

        აკადემიაში ამოქმდებულია 

პროფ.ორიენტაციასთან დაკავშირებული  

საკონსულტაციო სერვისი;  

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სისტემის განვითარება  

              საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის 

ამოქმედებულია  მინ. 3 სოციალური ქსელი; 

შემუშავებული/განვითარებულია  

საზოგადოებასთან ურთიერთობის წესი;  

საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის 

ამოქმედებულია on –line კომუნიკაციის 

სისტემა; ამოქმედებულია მიზნობრივი 

ჯგუფები სოციალურ ქსელებში; 

განვითარებულია აკადემიის ვებ გევრდი 

როგორც ქართულ,ასევე ინგლისურ ენაზე.  

                                   სტრატეგიული მიზანი 4:  ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის განვითარება  

პერსონალის საქმიანობის შეფასების 

სისტემის განვითარება  

              შემუშავებული/განვითარებულია პერსონალის 

საქმიანობის შეფასების მარეგულირებელი  

დოკუმენტაცია ;   



ადამიანური რესურსების 

განვითარების ხელშეწყობა   

              შემუშავებულია და ამოქმედებულია 

პერსონალის პროფესიულ საჭიროეობათა 

კვლევის სისტემა; პერსონალის 

თვითგანვითარებასთან დაკავშირებული 

ინიციატივები  მხარდაჭერილია;  

ჩატარებულია ადამიანური რეურსების 

განვითარებასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებები ( სხვადახვა ტრენინგები, 

კონფერენციები, ვებინარები და ა.შ )   

                                                               სტრატეგიული მიზანი 5: სტუდენტური სერვისების განვითარება  

პროფესიული  

სტუდენტების/მსმენელების 

უფლებათა დაცვის მექანიზმების 

განვითარება  

              შემუშავებული და დანერგილია პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელების უფლებათა დაცვის 

მექანიზმები;   

დანერგილია არაფორმალური გაანთლების 

აღიარების მექანიზმები; ამოქმედებულია   

        სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილი 

მექანიზმი;   

ექსტრაკურიკულური აქტივობების 

განვითარება  

              ჩატარებულია ექსტრაკურიკულური  

აქტივობები  

(ექსკურსიები/კონფერენციები/მასტერკლასები/ 

კონკურსები/და სხვა ) ამოქმედებულა 

ექსტრაკურიკულური აქტივობებით 

პროფესიულის სტუდენტების კმაყოფილების 

კვლევს მექანიზმები  



პროფესიულ სტუდენტთა 

კონსულტაციისა და მხარდაჭერის 

სისტემის განვითარება  

              ამოქმედებულია პროფესიულ სტუდენტთა 

კონსულტაციის სისტემა, განვითარებულია 

დასაქმების ხელშეწყობის მექანიზმები; 

ორგანიზებულია ან მონაწილეობა მიღებული 

დასაქმების ფორუმებში; გამოვლენილია  

მინიმუმ 2 სფერო რომლებშიც პროფესიულ 

სტუდენტებს სჭირდებათ დახმარება და 

დანერგილია შესაბამისი მხარდაჭერის 

სისტემები;  

  


