ffi

03U ())CACOI,)J.)QCA0,)
TEGETAACADEMY LTD

TEGETA ACADEMY
OCACOJ JJJQCAOJ

ts8b,,cng6g$o o3rqrgaor"

j.

cnboqrobo

04 og6obo, 2020

b6drbsbr N

O{il

tsJb,,or3gg$r r3,:qggOoob" 36or$q,or6o br0cnj06q.oo 6g60oUr qgr 66dgq3rqror6o (E3oqg$q,or6o) b6r656ggogq,o
5r63oorrt6gbotr gg5Oob qgr0$3oggbob 83b.:bgb
02.11.2017 Sgq,b qgr0oflOXbgq,o (br6rng,:6cn Ec'rj00qggbolr 695.
7

bg6.:(;9go9q,

9950.:%x l-r,:0gtl,:cn

N: A171287872)

.1,7.3 sQr 7.7. Bgbq,gbobs

tsJL ,,orgg3g; r3rq,3Ooob" g3Lqggbolr

qr

xbutsob g;dergrngob tsgbrbgb 6Jtr ,,o-rgggg,:

,>3.:qgg0oolr"

qro6xj6c'r6ob

13

0;6gob

2020 $q,ott NO198 b6d;6gbob brg3d33q,%g

3b6d.:6gb:

1.

2.
3.
4.
5.

qgrE53ogqggb

AJb

,,<rlCbCOr r3rqgg6oolr" (0g8qgc'r00o ,,,:3.:pg0os") 3tior$q,o;6o b,:0c"rj06qgro ACbar
$o6;0qgbc6g b6d;63bob qrtEr6cno N1-ob E3lr.:b;0ob,:qr;
q.:0rj3ogqrgb tsJb,,orggggs l3rqrX0oob" g6dgq,3sqgo;5o (tsgoqg$q,o,:6o) bg6;gggogq,o
6163ocor6gbob 650r
$oErOqg gbr6S b6d,:6gboL qr16,:6oro N2-oL tsgb,:brOob.:qg ;
$o6,:Epgb.:69 b6d,r69b,: d,:q,,:0o 6g3oqrgb bgq,0rngg6oLorrbr33.
$o6.:6qr3b.:63 b6d.:6gbob ,:OrnjOgqrgbobor,:6;3g drq,rqgr3.:6gUqre grErogb;qgqggb ,:3.rqggOoob qgo6gj6er6otr
2018 $q,olr b6d,:6gbr NO4 "0Jtr
"oCbCOr ,:3rqrg0oob" g6or$q,o.:6o br0rnj6gqgc,r 5ggOob qgc 66dgq,3seor6o
(gi3b$q,o,:6o b661695ogq,o g.:69oo1163boL
qr,:6g3o63bob 0gbrbgb".
5ggEob
qr,:33;q,c"rb .:3rqrOoolr b.rj0ob$;60cngbob 0gbgag6b 3q,gbg %ob%ob,:dgb
$o5,:0qggb;69 b6d,:6gbolr ,:3.:qr3Ooob

J36bcrblq,olror3olr qrl tsglr.:b;Eol-io J.:bgbob86b3q,o Jo69bobor3olr g.:g6obt.

Stnr,#
bld,)F)(I)3CCtO, 0131 d.0)b0q)0b0

o. J(ratac6cde
0C4C9(960: +995

32 226 44 46

irJdJ6J(0 6CJC0t0Ord0,

"TBC-dt6,t0'
SV/IFT.'T'BCBGE22

Ncs, 12 km, D,AgmashenebeliAlley,
0131 Tbilisi, Georgia.
Tel: +995 32226 44 46

Beneliciary's Bank: TBC BANK
11. Chavchavadze Ave., 0'179 Tbilisi. Georgia
SWIFT: TBCBGE22

დანართი N1

შპს "თეგეტა აკადემიის"
ამოცანა

აქტივობა
1

4. IT მხარდამჭერი სისტემის
განვითარება

5. ანტიკრიზისული გეგმის
შემუშავება მდგრადობის
მაქსიმილაზიიცისთვის
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შემსრულებელი

გეგმა

სხვა ჩართული მხარეები
(გარდა დაწესებულებისა)

რესურსები

ინდიკატორი

ალექსი ჩიბარაშვილი, ეკა
გიგაშვილი, ელენე
ზიბზიბაძე

იურისტი

იურისტის მომსახურება, შრომის უსაფრთხოების
სპეციალისტის მომსახურება, IT სპეციალისტის
მომსახურება

ლია ბერუაშვილი

ელენე ზიბზიბაძე

იურისტი

დაბეჭდილი და საქმისწარმოების წესის
მოთხოვნების შესაბამისად გაფორმებული 8
ჟურნალი

ხელშეკრულებების, გასული და შემოსული კორესპოდენციის, ბრძანებების,
ოქმების, უწყისების და სერთიფიკატების აღრიცხვის ჟურნალები შევსებულია
შესაბამისი საქმისწარმოების წესის დაცვით და აქტუალურია

სტრატეგიული განვითარების შვიდწლიანი გეგმის და
შესაბამისი ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება და
დამტკიცება

ლია ბერუაშვილი

ეკა გიგაშვილი, მარიამ
აბულაძე, ელენე
ზიბზიბაძე. ალექსი
ჩიბარაშვილი, ოთო
სიხარულიძე

იურისტი

იურისტის მომსახურება

შექმნილია თეგეტა აკადემიის სტრატეგიულ გეგმის ცვლილებაზე სამუშაო
ჯგუფის გამოყოფის ბრძანება #O198 , დამტკიცებულია სტრატეგიული
განვითარების შვიდწლიანი გეგმა, შესაბამისი ხედვის მისიის და
ღირებულებების, სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების ასახული
ცვლილებით, და 2020 წლის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა, შესაბამისი
დანართებით (ბიუჯეტი, რისკების მატრიცა)

საქმის წარმოების წესის გადახედვა - ცვლილება

ლია ბერუაშვილი

ელენე ზიბზიბაძე

იურისტი

იურისტის მომსახურება, IT სპეციალისტების
მომსახურება

დამტკიცებულია საქმის წარმოების ახალი წესი და შექმნილია შესაბამისი
ბრძანება , დამტკიცებულია ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის წესი და
შექმნილია შესაბამისი ბრძანება

საქმის წარმოების ელექტრონული სისტემის შერჩევა და
დანერგვა

ლია ბერუაშვილი

ელენე ზიბზიბაძე,
ალექსი ჩიბარაშვილი

IT სპეციალისტი

ელექტრონული მოწყობილობები, შესაბამისი
პროგრამული პაკეტი, IT სპეციალისტების
მომსახურება

მიმდინრე წლის არაუგვიანეს ოქტომბრის თვისა სრულად დანერგილია
ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემა სისტემა

სასწავლო პროცესის შესაბამისად სტუდენტის სტატუსის
შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, მობილობის, სტატუსის
მოპოვების დოკუმენტაციის ჯეროვნად წარმოება

ლია ბერუაშვილი

ელენე ზიბზიბაძე

იურისტი

იურისტის მომსახურება

ვადების დაცვით და სიზუსტით წარმოებულია სტუდენტის სტატუსის
შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, მობილობის, სტატუსის მოპოვების
დოკუმენტაცია

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიციალური არხებით ტელეფონითა და ელ. ფოსტით - განხორციელებული
მიმოწერის პროცესის წარმოება და მართვა

ლია ბერუაშვილი

ელენე ზიბზიბაძე

ინტერნეტ და სატელეფონო კომუნიკაციის
საშუალებები და ქსელები

თეგეტა აკადემიის ოფიციალური საკომუნიკაციო არხებით შემოსული
ინფორმაცია/მოთხოვნა დამუშავებული და პასუხგაცემულია დროულად და
ამომწურავად.

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების
ცვლილება და მისი დანერგვა

ლია ბერუაშვილი

ეკა გიგაშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების შეფასება და
ანალიზი, საჭიროების შემთხვევაში დახვეწა

ლია ბერუაშვილი

კმაყოფილების და საჭიროების კვლევები და მათი ანალიზი
(ადმინისტრაციის, მასწავლებლების, სტუდენტების)

იურისტი

იურისტის მომსახურება

შექმნიალია ხარისხის უზრუნველყოფის დებულების ცვლილება

ეკა გიგაშვილი

შეფასების და ანალიზის დოკუმენტი

შეფასებულია ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და შემუშავებულია
ცვლილებების პაკეტი , მათ შორის სტუდენტთა სწავლის შედეგების შეფასების
წესის ცვლილება

ლია ბერუაშვილი

ეკა გიგაშვილი

კითხვარები, კვლევის ელ. ინსტრუმენტი (Google
Forms)

ჩატარებულია კმაყოფილების და საჭიროების კვლევები, შექმნილია შესაბამისი
ანგარიშები

შიდა ვერიფიკაციის განხორციელება

ლია ბერუაშვილი

ეკა გიგაშვილი

შეფასების ინსტრუმენტები, კალენდარული გეგმები
, უწყისები სრულად ყველა საგნის

ჩატარებულია შიდა ვერიფიკაცია და წარმოდგებულია შესაბამისი ანგარიში

დისტანციური სწავლება სამუშაოსთვის პლატფორმა
zoom.us დანერგვა, აგრეთვე შიდა ადმინისტრაციული
კომუნიკაციისთვის skype for bussiness ამუშავება

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

IT სპეციალისტი

პროგრამების ლიცენზია

შეძენილია და გაყენებულია ზუმის ლიცენზია, ჩატარებულია
შეხვედრები ორივე აპლიკაციის გამოყენებით.

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი,
ელენე ზიბზიბაძე, ეკა
გიგაშვილი

IT სპეციალისტი

IT მომსახურება, იურისტის მომსახურება

ამუშავებულია საინფოერმაციო რისკების მართვის პროცედურა დამონტაჟებულია შესაბამსისი პროგრამული უზრუნველყოფა ყველა
კომპიუტერულ და ქსელურ მოწყობილებაზე, ჩატარებულია
ინსტრუქტაჟი

პსდ-ს სერვისებისათვის გამიზნული, ერთიანი
საკომუნიკაციო სისტემის შექმნა -განვითარება და
პროფესიული სტუდენტების და პერსონალისათვის
ხელმისაწვდომობის შემოწმება

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი,
ელენე ზიბზიბაძე

IT სპეციალისტი

IT მომსახურება, სერვერი

შექმნილია კორპორატიული მეილები და უზრუნველყოფილია
წვდომა სერვერზე ადმინისტრაციული სტაფისთვის , შექმნილია
სტუდენტების ერთიანი დაცული მეილინგ სისტემა.

ანტიკრიზისული გეგმის შედგენა

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი,
მარიამ აბულაძე

არსებული სამოქმედო და სტრატეგიული გეგმა

შედგენილია კომპლექსური ანტიკრიზისული გეგმა 2020-2021 წლის ჭრილში

ანტიკრიზისული გეგმის ფინანსური ანალიზი

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

ფინანსისტის მომსახურება

შექმმნილია ანტი - კრიზისული გეგმის ფინანსური ანალიზი მდგრადობის
უზრუნველსაყოფად

ანტიკრიზუსული გეგმის დანერგვა- ამოქმედება

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

შემუშავებული ანტი -კრიზისული გეგმა

გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს შესაბამისი ღონისძიებების გატარება

ვებ - გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის განახლება და
მონიტორინგი

ლია ბერუაშვილი

ელენე ზიბზიბაძე

მარკეტოლოგის მომსახურება

თეგეტა აკადემიის ვებ - გვერდზე განთავსებულია აქტუალური ინფორმაცია და
მისი ვიზუალი განახლებულია ახალი ლოგოს შესაბამისად

საინფორმაციო რისკების მართვის მიზნით ინფორმაციული
ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკის შექმნა - დამტკიცება;

შენიშვნა
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ლია ბერუაშვილი

1.თეგეტა აკადემიის საქმიანობის
მხარდამჭერი სამართლებრივი
ხელშეკრულებების, გასული და შემოსული
ბაზის შექმნა და განვითარება;
კორესპოდენციის, ბრძანებების, ოქმების, უწყისების და
სერთიფიკატების აღრიცხვის ჟურნალების წარმოება

3. ხარისხის უზრუნველყოფის
სისტემის განვითარება

2

2020 წლის სამოქმედო

შექმნილია შესაბამისი ბრძანება და დანერგილია სასერთიფიკატო პროგრამების
შემუშავების და განხორციელების წესი, თეგეტა აკადემიის სტრუქტურის და
დებულების ცვლილება, ლოგოს დამტკიცება, ვირუსის გავრცელების
პრევენციის მიზნით გასატერებელ ღონისძიებათა განსაზღვრის ბრძანება და
შესაბამისი დანართი, სასწავლო პროცესის დროებით შეჩერების და აღდგენის
ბრძანები, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა,
ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის წესის დამტკიცება, პერსონალის მართვის
პოლიტიკის დოკუმენტი, შრომის უსაფრთხოების რისკების შეფასების
მექანიზმი და შესაბამისი ნორმები, სტუდენტთა სწავლის შედეგების შეფასების
წესის ცვლილება

თეგეტა აკადემიის მიერ განხორციელებული საქმიანობის
და შესაბამისი ბრძანების, წესების და პოლიტიკის
დოკუმენტების შესაბამისობის და აქტუალურობის
უზრუნველყოფა არსებულ მოთხოვნებთან/საჭიროებებთან

2.საქმისწარმოების პროცესის
მუდმივი განვითარება

პასუხისმგებელი
პირი

თვეები

ფინანსისტი

მარკეტოლოგი

თანდართულ ფაილი: მარკეტინგული
მიმართულების სამოქმედო გეგმა

თეგეტა აკადემიის სოც. ქსელების განახლება, მართვა და
მონიტორინგი - კვირაში მინ 1 პოსტის განთავსებით

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

მარკეტოლოგი

მარკეტოლოგის მომსახურება

თეგეტა აკადემიის სოც ქსელებში განთავსებულია აქტუალური ინფორმაცია,
მისი ვიზუალი განახლებულია ახალი ლოგოს შესაბამისად, მინ კვირაში
ერთხელ იდება ახალი პოსტი, რომელიც ეშვება რეკლამაში

თანდართულ ფაილი: მარკეტინგული
მიმართულების სამოქმედო გეგმა

თეგეტა აკადემიის განახებული სიმბოლიკით პოსტერების,
სტენდების და სარეკლამო ელ. თუ ბეჭდური მასალის შექმნა

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

მარკეტოლოგი

მარკეტოლოგის მომსახურება

დაბეჭდილია თეგეტა აკადემიის ბრენდირებული საკანცელარიო და სარეკლამო
ნივთები

თანდართულ ფაილი: მარკეტინგული
მიმართულების სამოქმედო გეგმა

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

მარკეტოლოგი

მარკეტოლოგის მომსახურება

ჩატარებულია მინ 3 ღია კარის დღე და სტუმართა რაოდენობა არაუმცირეს 15 სა

თანდართულ ფაილი: მარკეტინგული
მიმართულების სამოქმედო გეგმა

საინფორმაციო სტატიების გამოცემა და TV გადაცემებში
მონაწილეობა

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

მარკეტოლოგი

მარკეტოლოგის მომსახურება

გამოქვეყნებულია მინიმუმ 5 სტატია და მონაწილეობა მიღებულია
სატელევიზიო გადაცემაში მინ 2 -ჯერ

თანდართულ ფაილი: მარკეტინგული
მიმართულების სამოქმედო გეგმა

საიმიჯო ვიდეო რგოლების გადაღება - გავრცელება

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

მარკეტოლოგი

მარკეტოლოგის მომსახურება

გადაღებულია და გამოქვეყნებულია მინ.3 საიმიჯო ვიდეორგოლი

თანდართულ ფაილი: მარკეტინგული
მიმართულების სამოქმედო გეგმა

თეგეტა აკადემიის სოც ქსელით მიღებული შედეგებისგამოხმაურებების და ფუნქციონირების ანგარიშების
წარდგენა

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

მარკეტოლოგი

მარკეტოლოგის მომსახურება

შექმნილია ანგარიშები შესაბამისი პერიოდულობით

თანდართულ ფაილი: მარკეტინგული
მიმართულების სამოქმედო გეგმა

მომზადება - გადამზადების მინ 3 პროგრამის შექმნა დამტკიცება - განხორციელება

ლია ბერუაშვილი

ოთარ სიხარულიძე

არსებული სასერთიფიკატო პროგრამების
დამტკიცების წესი და ფორმა

შექმნილია პროგრამების დამტკიცების ბრძანება და შესაბამისი სასწავლო
მოდულები

სასერთიფიკატო პროგრამების შემუშავების წესის მიხედვით
მინ 20 მოდულის შექმნა - დამტკიცება

ლია ბერუაშვილი

მარიამ აბულაძე

არსებული სასერთიფიკატო პროგრამების
დამტკიცების წესი და ფორმა

შექმნილია დამტკიცების ბრძანება და შესაბამისი სასწავლო მოდულები

დისტანციური სწავლებისთვის თეორიული
სასერთიფიკატო პროგრამების შემუშავება

ლია ბერუაშვილი

მარიამ აბულაძე

არსებული თეორიული მოდულები

შემუშავებულია შესაბამისი თეორიული მოდულები - მინიმუმ 10

თეგეტა აკადემიის პროფესიული სტუდენტის მიერ
სტუდენტის ჟურნალის შევსების წესი და ფორმის შედგენა

ლია ბერუაშვილი

ეკა გიგაშვილი, ოთო
სიხარულიძე

პროფესიული სტუდენტის ჟურნალის პირველადი
დრაფტი

შექმნილია და ფუნქციონირებს პროფესიული სტუდენტის მიერ სტუდენტის
ჟურნალის შევსების წესი

საბიბლიოთეკო რესურსის მონიტორინგი

ლია ბერუაშვილი

ეკა ქაჯაია
პროფესიულ სტუდენტთა უკუკავშირი,
შეხვედრების ოქმები და მეილები

მუდმივი კონტაქტი პარტნიორ საწარმოსთან, გამოყოფილია პროფ.
სტუდენტების საქმიანობის კურრატორი პირი მათი მხრიდან, მიმდინარეობს
ოფიციალური მიმოწერა და რეგულარული შეხვედრები

6. მარკეტინგული ღონისძიებების
ღია კარის დღეების ორგანიზება- ჩატარება - მზადება 2021
განხორციელება
წლის ნაკადის მიღებისთვის

7. საგანმანათლებლო
პროგრამების შემუშავება

8. სასწავლო პროცესის მართვა,
ადმინისტრირება და
მონიტორინგი

პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებისას პარტნიორი
საწარმოს მიერ აღებული ვალდებულებების ჯეროვნად
შესრულების მონიტორინგი

ლია ბერუაშვილი

ოთო სიხარულიძე

პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებისას
პროფესიული სტუდენტების ჟურნალების წარმოების
პროცესის მუდმივი მონიტორინგი

ლია ბერუაშვილი

ოთო სიხარულიძე

პროფესიულ სტუდენტთა სწავლის შედეგების მიღწევის
ანალიზი და მონიტორინგი

ლია ბერუაშვილი

ოთო სიხარულიძე

პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებისას
პროფესიული სტუდენტების დასწრების მუდმივი
მონიტორინგი

ლია ბერუაშვილი

ელენე ზიბზიბაძე

ინვენტარიზაცია
9.ინფრასტრუქტურის განახლება, საკანცელარიო და სხვა ხარჯვადი რესურსის მუდმივი
შეძენა განახლება
შეკეთება, გაუმჯობესება
პრაქტიკული და თეორიული სწავლებისთვის საჩვენებელი
მაკეტების და ინვენტარის განახლება

ლია ბერაშვილი

ჩატარებულია კვარტალური ანალიზი

პარტნიორი საწარმოს მხრიდან
სწავლის პროცესის
კოორდინატორი

ყოველთვე ხდება პროფესიულ სტუდენტთა მიერ შევსებული
ჟურნალების შემოწმება

ჟურნალების შემოწმების საფუძველზე შედგენილია სწავლის შედეგების
მიღწევის ანალიზი
პარტნიორი საწარმოს HR
დეპარტამენტი

დასწრების აღრიცხვის ელექტრონული (საბარათე)
სისტემა

სტიკერები და პირველადი ინვენტარიზაციის
ფაილი
დაგეგმილი სასწავლო კალენდარი და წინა
საკანცელარიო შენაძენის სრული სია

ო. სიხარულიძე
ნ. სიმონიშვილი

ყოველთვიურად იგზავნება რეპორტი

ჩატარებულია ინვენტარიზაცია და გადმოგზავნილია შესაბამისი ანგარში
შესყიდულია რესურსების და შექმნილია შესაბამისი დოკუმენტაცია

ლია ბერაშვილი

ო. სიხარულიძე,
ნ.სიმონიშვილი

საგანგებო სიტუაციების მართვის მექანიზმის შესაბამისად
ყველა თანამშრომლის და პროფესიული სტუდენტის
ინსტრუქტაჟი

ლია ბერუაშვილი

ელენე ზიბზიბაძე

COVID - 19 პანდემიით გამოწვეული ცვლილებების და
რეკომენდაციების დოკუმენტის მიხედვით
ფუნქციონირების აღდგენის უფლების მოპოვება

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

შრომის უსაფრთხოების
სპეციალისტი

რეკომენდაციების და ვალდებულებების შესაბამისი
რესურსის მობილიზება - შეძენა

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

შრომის უსაფრთხოების
სპეციალისტი

რეკომენდაციების პაკეტი, სწავლების
განხორციელების კალენდარი/გრაფიკი

არსებობს მოთხოვნების შესაბამისი რესურსის და მისი შესყიდვის
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია

covid - 19 პანდემიის შესაბამისად ცვლილებების და
რეკომენდაციების დოკუმენტის მიხედვით ადამიანური
რესურსის დამატება ან/და მომსახურების შეძენა

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

შრომის უსაფრთხოების
სპეციალისტი

ცვლილებების და რეკომენდაციების დოკუმენტი

გაფორმებულია ხელშეკრულება ახალი კორონავირუსით გამოწვეულ
ინფექციასთან დაკავშირებით გაცემული რეკომენდაციების შესრულებასთან
დაკავშირებით

კომპიუტერული ტექნიკის გამართულობს მონიტორინგი

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

IT სპეციალისტი

IT მომსახურება, კომპიუტერული ტექნიკა

სრულად გამართულია კომპიუტერული ტექნიკა

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

IT სპეციალისტი

IT მომსახურება, კომპიუტერული ტექნიკა,
შესაბამისი პროგრამები

პროგრამულად დაცულია კომპიუტერული ტექნიკა და არსებობს
ექსპლუატაციის შესაბამისი ინსტრუქციების დოკუმენტი

პროფესიული მასწავლებლების გადმზადება ონლაინ
სწავლებისთვის საჭირო ინსტრუმენტებში

ლია ბერუაშვილი

მარიამ აბულაძე

შესაბამისი ონლაინ სწავლებისას გამოსაყენებელი
ინსტრუმენტების შესახებ მოდული

გაცემულია სერთიფიკატები და შექმნილია შესაბამისი თანმდევი
დოკუმენტაცია, საჭიროების შესაბამისად შესაძლებელია თეორიული
სწავლების ონლაინ გადატანა დაბრკოლებების გარეშე

თეორიული სწავლებისთვის მომზადება და ონლაინ
გაკვეთილების შემუშავება

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი,
ოთო სიხარულიძე,
ნოდარ სიმონიშვილი,
მარიამ აბულაძე

არსებული სასწავლო მოდულები

შემუშავებულია ონლაინ სწავლების სასერთიფიკატო პროგრამების
დამტკიცების ბრძანება

10. ჯანმრთელობისა, წესრიგის და
შრომის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
ვირუსის გავრცელების პრევენციის და მართვის
მექანიზმის შემუშავება - დანერგვა

პროგრამული გამართულობისთვის და ინფორმაციის
დაცვის უზრუნველყოფა: მონიტორინგი და ანტივირუსული
პროგრამების გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა
11. დისტანციური სწავლების
ხელშემწყობი გარემოს
განვითარება

ლია ბერაშვილი

პარტნიორი საწარმოს მხრიდან
სწავლის პროცესის
კოორდინატორი

პარტნიორი საწარმოს მხრიდან
სწავლის პროცესის
კოორდინატორი და შრომის
უსაფრთხოების სპეციალისტი

სასწავლო მოდულები და შესაბამისი ინვენტარის
ნუსხა

შესყიდულია რესურსების და შექმნილია შესაბამისი დოკუმენტაცია

ევაკუაციის გეგმა, ინსტრუქტაჟის გეგმა - შრომის
უსაფრთხოების სპეციალისტის მომსახურება

შექმნილია საგანგებო სიტუაციების მართვის შესაბამისი მექანიზმი და
ჩატარებულია ინსტრუქტაჟი

შესაბამისი ვირუსის გავრცელების მექანიშმი შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის
მომსახურება

ოფიციალურად მოპოვებულია ფუნქციონირების უფლება

სახელწიფოს და ჯანმოს შემუშავებული
შექმნილია დამტკიცების ბრძანება და ადმინისტრაციული სტაფი გაცნობილია
რეკომენდაციების პაკეტი - შრომის უსაფრთხოების
დოკუმენტს, შესაბამისად დაცულია ყველა შესაბამისი უსაფრთხოების ზომა,
სპეციალისტის მომსახურება
შეძენიალია შესაბამისი რესურსები

ონლაინ სწავლების შესაძლებლობის შესახებ კვლევის
ჩატარება

ლია ბერუაშვილი

ე.გიგაშვილი

კითხვარი

პროფესიულ ინტრუქტორთა საჭიროების კვლევის
ჩატარება

ლია ბერუაშვილი

ეკა გიგაშვილი

კითხვარი

კვლევის შედეგების მიხედვით დაგეგმილი სწავლება

ტრენინგ შეთავაზებები და მოდულები

უზრუნველყოფილია თანამშრომელთა გადამზადება შემდეგი
მიმართულებებით : ,,შიდა აუდიტი ISO 19011" ,, დავით გოგიჩაიშვილის
საავტორო კურსი - ადამიანების მენეჯმენტი" ,, პროექტის მართვა" , "სტრესის
მართვა", ინგლისური ენის კურსი

12. პროფესიულ მასწავლებელთა თეგეტა აკადემიის თანამშრომლების პროფესიული
გადამზადება
და ინსტრუქტორთა, თეგეტა
აკადემიის თანამშრომელთა
პროფესიული განვითარება

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

ლია ბერუაშვილი

ეკა გიგაშვილი

ტრენინგის მოდული

ინსტრუქტორები გადამზადებული და სერტიფიცირებულნი არიან შესაბამისი
მიმართულებით და პრაქტიკაში დანერგილია კომპეტენციაზე დაფუძნებული
შეფასების სისტემა- მათ შორის პროფესიულ სტუდენტთა მიერ შევსებული
ჟურნალების ხარისხის კონტროლი

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

კითხვარი

ჩატარებულია კვლევა და შესაბამისად დაგეგმილია განვითარების გადამზადების პროგრამა

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

განახლებული სტრუქტურა

საქმიანობები გადანაწილებულია ფუნქცია მოვალეობების შესაბამისად

სამოტივაციო სისტემის ამოქმედება (KPI)

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

ინდივიდუალური KPI

დარიცხულია პრემირება

პერსონალური მონაცემების დაცვის წესის შექმნა და
დანერგვა

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასების შესახებ
ინსტრუქტორებისთვის ტრენინგის ჩატარება

პერსონალის პროფესიული საჭიროებათა კვლევის ჩატარება
13. შრომის, ადეკვატური სამუშაო ორგანიზაციული სტრუქტურის ცვლილების შესაბამისად
გარემოსა და სახელფასო
საქმის გადანაწილების ცვლილება ფუნქცია- მოვალეობების
სამოტივაციო სისტემის შექმნა მიხედვით

14. პროფესიული სტუდენტის
უფლებების დაცვის
უზრუნველყოფა

15. თვითშეფასების, პროგრამის
დამატების, გაუქმების,
ავტორიზაციის/რეავტორიზაციის
პროცესის უზრუნველყოფა

16. მომზადების და გადამზადების
პროგრამების განხორციელება

17. არაფორმალური განათლების
აღიარების უფლების მოპოვება

18. განათლების საინფორმაციო
სისტემებთან ინტეგრირების
უზრუნველყოფა

IT სპეციალისტი, იურისტი

IT მომსახურება

შექმნილია შესაბამისი წესი და ბრძანება

ალექსი ჩიბარაშვილი

სასწავლო გეგმა, ივენთის პროგრამა

განხორციელებულია არაფორმალური აქტივობები, არსებობს ღონისძიების
ამსახველი ფოტომასალა და ჩატარებულია კმაყოფილების კვლევა

ლია ბერუაშვილი

მარიამ აბულაძე

ჩატარებული ბაზრის კვლეა

არსებობს დამსაქმებლების ბაზა, რომელიც მუდმივად განახლებადია და
ინფორმაცია დასაქმებლების და მათი საჭიროების შესახებ ხელმისაწვდომია
პროფესიული სტუდენტებისთვის

პრ. სტუდენტებისთვის დასაქმების შესაძლებლობების
შესახებ ინფორმაციის მიწოდება

ლია ბერუაშვილი

მარიამ აბულაძე, ელენე
ზიბზიბაძე

პარტნიორ საწარმოსთან და სხვა პროფილურ კომპანიებთან
მოლაპარაკების წარმოება პროფესიულ სტუდენტთა
დასაქმებაზე

ლია ბერუაშვილი

მარიამ აბულაძე

თვითშეფასების ანგარიშის მომზადება

ლია ბერუაშვილი

ეკა გიგაშვილი

იურისტი

ყველა შექმნილი დოკუმენტი: ხელშეკრულებები,
ბრძანებები, ჟურნალები, ანგარიშები, ვერიფიკაციის
შედეგები, სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმა,
ფინანსური ანგარიშები, მდგრადობის ანალიზი

სრულად შეგროვებულია დანართების და ძირითადი დოკუმენტის პაკეტი,
რომელიც მზადაა წარსადგენად

თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენა

ლია ბერუაშვილი

ეკა გიგაშვილი

იურისტი

დოკუმენტაციის სრული პაკეტი

31 ივლისამდე სრულად ატვირთული თვითშეფასების ანგარიში და 18
ოქტომბრამდე ატვირთული შესაბამისი დანაეთები. წარმატებით გავლილია
თვითშეფასება

იურისტი

დოკუმენტაციის შესაბამისი პაკეტი

ცენტრის მიერ მონიჭებულია შესაბამისი უფლება ბრძანების საფუძველზე

სასწავლო მოდულები

შემუშავებულია შესაბამისი პროგრამა (მინ 3) და დამტკიცებულია
სასერთიფიკატო პროგრამების შემუშავება-განხორციელების წესის შესაბამისად

პროფესიული სასწავლების სტუდენტების ექსტრა კურიკულური აქტივობის დაგეგმვა - ჩატარება

ლია ბერუაშვილი

დამსაქმემებლების და ვაკანსიის ბაზის შექმნა და განახლება

პროფესიულ სტუდენტებთან გადაგზავნილი შესაბამისი ინფორმაცია,
დაორგანიზებულია შეხვედრები და ინდივიდუალური კონსულტაციები
საჭიროების შესაბამისად

პარტნიორი საწარმოს და სხვა
პროფილური კომპანიების HR
დეპარტამენტი

დაგეგმილი შეხვედრები და 2021 წელს სწავლის დასრულების შემდეგ
დასაქმებული პროფესიული სტუდენტები

მომზადება - გადამზადების პროგრამის განხორციელების
უფლების მოპოვება

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

მინიმუმ 3 მომზადება გადამზადების პროგრამის შემუშავება და
განხორციელება

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი
ო.სიხარულიძე

არაფორმალური განათლების აღიარებისთვის საჭირო
დოკუმენტების პაკეტის მომზადება

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

იურისტის მომსახურება

სრალად მომზადებულია დოკუმენტაციის პაკეტი

არაფორმალური განათლების აღიარებაზე განაცხადის შეტანა უფლების მოპოვება

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

დოკუმენტების პაკეტი და შესაბამისი გადახდის
დამადასტურებელი ქვითარი

მოპოვებულია არაფორმალური განათლების აღიარების უფლება

Emis -ს ბაზის დროული და სრულყოფილი შევსება

ლია ბერუაშვილი

ეკა გიგაშვილი

თანამშრომელთა და პროფესიულ სტუდენტთა
სრული პაკეტი პირადი საქმეები და ყველა
შესაბამისი დოკუმენტი

ბაზები შევსებულია მოთხოვნის შესაბამისად, დროულად და სრულყოფილად

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

შესაბამისი ინფორმაცია ტრენინგების და
ღონისძიებების შესახებ

გავლილი ტრენინგები თვითშეფასების ანგარიშის შევსების, სტრატეგიული
განვითარების შვიდწლიანი გეგმის ფორმატის და მოთხოვნების,
ბიუჯეტირების პროცესის შესახებ. პროფესიული მასწავლებლები ჩართულები
არიან დისტანციური მოდულების შემუშავების პროცესში

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

გაფორმებული მემორანდუმი

მიმდინეობს აქტიური მიმოწერა და კონტაქტი სამომავლო გეგმებთან
დაკავშირებით - მიმდინარე ცვლილებების და პროცესების ფონზე

ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმის შესაბამისად
პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელება

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

პარტნიორი საწარმოს სერვისის
განვითარების დეპარტამენტი და
მენეჯმენტი

მემორანდუმი - ურთიერთთანამშრომლობის
ხელშეკრულება

წარმატებით დასრულებულია სწავლების პრაქტიკული კომპონენტის
პირველი 9 თვე

ერთობლივი სასწავლო გეგმის შემუშავება დუალური
პროგრამისთვის

ლია ბერუაშვილი

ო. სიხარულიძე

პარტნიორი საწარმოს მხრიდან
სწავლის პროცესის
კოორდინატორი

სასწავლო მოდული

შედგენილია პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებისას პარტნიორ
საწარმოში სტუდენტთა ინსტრუქტორებთან გადანაწილების ცხრილი

შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მონიტორინგის
ერთიანი სისტემის შემუშავება დანერგვა

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

პარტნიორი საწარმოს შრომის
უსაფრთხოების მენეჯერი
თეგეტა მოტორსის მექანიკოსის პროფესიული
სტანდარტი

ჩატარებულია შეხვედრები და მოლაპარაკებები პარტნიორ და შესაბამის
სფეროში მოღვაწე საწარმოების წარმომადგენლებთან.

2019 წლის ფინანსური გეგმა და ფინანსური
ანგარიში

შედგენილია საპროგნოზო ფინანსური გეგმა

განათლების სამინისტროს და ხარისხის ცენტრის მიერ
19. განათლების სისტემაში შემავალ
შემოთავაზებულ ტრენინგებზა და ღონისძიებებში ჩართვა
დაწესებულებთან, მათ შორის კერძო
კოლეჯებთან და პარტნიორ
კოლეჯებთან თანამშრომლობა
მემორანდულების და თანამშრომლობის შეთანხმებების
ფარგლებში მიმდინარე/დაგეგმილის აქტივობების
განხორციელება

20. კომპანია თეგეტა მოტორსთან
თანამშრომლობა

შესაბამისი ტრენინგ ან/და
გადამზადების ცენტრი

ჩატარებულია კვლევა, ანგარიშის და შედეგების შესაბამიმისად დაგეგმილია
ცვლილებები

იურისტი

პროფესიული სტუდენტებისთვის კარიერული წინსვლის
შესაძლებლობის შექმნა

ლია ბერუაშვილი

მარიამ აბულაძე

პარტნიორი საწარმოს შუა და
მაღალი რგოლის მენეჯმენტი

საპროგნოზო ფინანსური გეგმის შედგენა, მათ შორის
ანტიკრიზისული გეგმის გათვალისწინებით

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

ფინანსისტი

მონიტორინგი განხორციელებულია კვირეულ- თვიურ- კვარტალურ და წლურ
ჭრილში

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის ფინანსური დაგეგმარება

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშბილი

საოპერაციო და პროგრამული ხარჯის გათვლა

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

ყოველწლიური ფინანსური ანგარიში

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

ფინანსისტი

21. ფინანსური მდგრადობა

გარე შეკვეთების შესრულება ფინანსური მდგრადობის
უზრუნველყოფისთვის
ფინანსური მდგრადობის შეფასება

სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი საქმიანობების და მათი
შესრულების ინდიკატორების შესრულების მონიტორინგი

22. სამოქმედო გეგმის
შესრულების მონიტორინგი და
შეფასება

ფინანსისტი

ალექსი ჩიბარაშვილი

ფინანსისტი

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

ფინანსისტი

ლია ბერუაშვილი

ეკა გიგაშვილი

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი

სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი
ეკა გიგაშვილი

2021 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავება

ლია ბერუაშვილი

ალექსი ჩიბარაშვილი
ეკა გიგაშვილი

შედგენილია ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის ბიუჯეტი

გათვლილია საოპერაციო და პროგრამული ხარჯი და წარმოდგენილია
შესაბამისი პროგრამული ბიუჯეტის ფაილები
წარმოდგენილია ყოველწლიური ფინანსური ანგარიში

ფინანსისტი

ლია ბერუაშვილი

სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 22 ძირითადი
ამოცანის შესრულების თვისობრივი და რაოდენობრივი
შეფასება

2019 წლის ფინანსური ანგარიში, 2020 წლია იანვარი მაისის ფინანსური მონაცემები, 2020 წლის
პირველადი სამოქმედო გეგმა, ცვლილებები
სტრატეგიულ გეგმაში და ახალი ერთწლიანი
სამოქმედო გეგმა

შესრულებულია გარე შეკვეთები - კომერციული პროექტები მდგრადობის
უზრუნველყოფისთვის
შეფასებული და უზრუნველყოფილია მდგრადობა

ფინანსური ანგარიში და გეგმა, მარკეტინგული
საქმიანობის გეგმა, რისკების მატრიცა
შესრულების ინდიკატორების მონიტორინგის
შედეგები, რისკების მარტიცა, ფინანსური
გეგმა, რისკების მატრიცა, სამოქმედო გეგმა
2020
შესრულების ინდიკატორების მონიტორინგის
შედეგები, რისკების მარტიცა, ფინანსური
გეგმა, რისკების მატრიცა, სამოქმედო გეგმა
2020, შვიდწლიანი განვითარების
სტრატეგიული გეგმა
სამოქმედო გეგმა 2020 - ის ანგარიში,
შვიდწლიანი განვითარების სტრატეგიული
გეგმა

შექმნილია მონიტორინგის მოკლე აღწერითი ანგარიში, შესაბამისი
რეკომენდაციებით
შექმნილია რეკომენდაციების პაკეტი ან/და შეტანილია ცვლილებები
საქმიანობების გადანაწილების გეგმა გრაფიკში

წარმოდგენილი და ხელმისაწვდომია (ატვირთულია საიტზეც)
სამოქმედო გეგმა 2020 -ის შესრულების ანგარიში

დაწყებულია მუშაობა 2021 წლის სამოქმედო გეგმაზე და
განსაზღვრულია შესაბამისი სტრატეგიული ამოცანები.

დანართი N2
შპს "თეგეტა აკადემიის" გრძელვადიანი სტრატეგიული გავითარების გეგმა 2020‐2026 წლებისთვის
სტრატეგიული მიზანი N1. ინსტიტუციური განვითარება
ამოცანა
1. 1.თეგეტა აკადემიის საქმიანობის მხარდამჭერი
სამართლებრივი ბაზის შექმნა და განვითარება
(თბილისი და ბათუმი)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

შესრულების ინდიკატორი

პასუხისმგებელი
სტრუქტურა/პირი

1.1.1.დაწესებულების მისია შეესაბამება პროფესიული
განათლების მიზნებს და განსაზღვრულია საქმიანობის
ძირითადი მიმართულება;

დირექტორი
დირექტორის მოადგილე

1.1.2.ხედვა და ღირებულებები შეესაბამება მისიას და
საჯაროდაა ხელმისაწვდომი

დირექტორი
დირექტორის მოადგილე

1.1.3.განსზღვრული სტრატეგიული დაგეგმვის
მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია
1.1.4. შემუშავებული ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა
აქტივობებისა და რესურსების გათვალისიწნებით;

დირექტორი
დირექტორის მოადგილე

1.1.5.შიდა სამართლებრივი აქტები
უზრუნველყოფილია საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისი სასწავლო პროცესის და კვალიფიკაციის
მინიჭება

დირექტორი
დირექტორის მოადგილე

1.1.6.შიდა პროცესების განხორციელებისთვის და
შემუშავებულია ეფექტური მართვის მექანიზმები;
1.2.საქმისწარმოების პროცესის მუდმივი
განვითარება (თბილისი და ბათუმი)

1. 3. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის
განვითარება (თბილისი და ბათუმი)

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

1.2.1.მოქმედებს საქმისწარმოების ერთიანი წესი
1.2.2.მართვასა და საქმისწარმოებაში გამოიყენება
თანამედროვე ტექნოლოგიები, ელექტრონული
საქმისწარმოება;
1.2.3.საქმისწარმოების წესი შესაბამისობაშია მოქმედ
კანონმდებლობასთან;
1.3.1.მოქმედებს ხარისხის უზრუნველყოფის
დემინგისეული ციკლი‐ დაგეგმე‐განახორციელე‐
შეაფასე‐განავითარე;
1.3.2.ატარებს კვლევას პროფესიული სტუდენტების
კმაყოფილებასთან დაკავშირებით;
1.3.3.კარიერული მომსახურების კვლევის შედეგებზე
დაყრდნობით ხელს უწყობს მომსახურების ხარისხის
გაუმჯობესებას;
1.3.4.აფასებს პროფესიულ მასწავლებელთა და
პერსონალის საქმიანობას;

დირექტორი
დირექტორის მოადგილე
საქმისწარმოების მენეჯერი
საქმისწარმოების მენეჯერი
საქმისწარმოების მენეჯერი
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

1.3.5.ახორციელებს პროფესიული განვითარების
საჭიროებათა კვლევას;

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

1.3.6.ახდენს რესურსების შეფასებას და ადგენს
განვითარებისთვის რეკომენდაციებს;

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

1.3.7.კვლევებზე დაყრდნობით აანალიზებს პროგრამის
განხორციელების შედეგებს და საჭიროების
შემთხვევაში ახდენს ცვლილებების ინიცირებას ;

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

1.3.8.ახდენს კურსდამთავრებულთა დასაქმების
კვლევას;
1.3.9.ატარებს პროფესიულ სტუდენტთა
რეგისტრაციის, ჩარიცხვის, კვალიფიკაციის მინიჭების,
სტატუსთან დაკავშირებული მონაცემების
სტატისტიკურ ანალიზს;
1.3.10.ატარებს შიდა ვერიფიკაციას და ანალიზს
იყენებს განვითარებისთვის;
1. 4. IT მხარდაჭერის სისტემის განვითარება
(თბილისი და ბათუმი)

1.5. ანტიკრიზისული გეგმის შემუშავება

1.6. მარკეტინგული ღონისძიებების
განხორციელება (თბილისი და ბათუმი)

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

1.4.1.მხარდაჭერის IT სისტემა უზრუნველყოფს
აკადემიაში მიმდინარე პროცესებს;

დირექტორის მოადგილე

1.4.2.მიმდინარეობს საინფორმაციო ტექნოლოგიების
რისკების მართვა;

დირექტორის მოადგილე

1.4.3.უზრუნველყოფს პროფესიულ სტუდენტთა და
პერსონალის მონაცემთა დაცვას

დირექტორის მოადგილე

1.4.4.პერსონალის და პროფესიულ სტუდენტთათვის
საინფორმაციო ტექნოლოგიები ხელმისაწვდომია;

დირექტორის მოადგილე

1.4.5.საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით
მიმდინარეობს პროცესების მართვა

დირექტორის მოადგილე

1.5.1. შემუშავებულია ანტიკრიზისული გეგმა;

დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე

1.5.2. გათვლილია ანტიკრიზისული გეგმის შესაბამისი
რესურსი;

დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე

1.6.1.ვებგვერდი ასრულებს საკომუნიკაციო ფუნქციას;

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

1.6.2. ახორციელებს აკადემიის შესახებ უტყუარი
ინფორმაციის გავრცელებას;

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

1.6.3. ატარებს საინფორმაციოს კამპანიას სხვადასხვა
საშუალებით;

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

1.6.4.აკადემიის საქმიანობის გაუმჯობესებისთვის
იყენებს სოცმედია საშუალებებით მიღებული
უკუკავშირის შედეგებს;

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

სტრატეგიული მიზანი N2. საგანამანათლებლო პროგრამები
2.1. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე
საგანამანთლებლო პროგრამების შემუშავება
(თბილისი და ბათუმი)

2.1.1.პროგრამის განხორციელება დასაბუთებულია
2.1.2.პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები შესაბამია
კანონმდებლობასთან;
2.1.3.შემუშავებულია კონტინგენტის განსაზღვრის
მეთოდოლოგია
2.1.4.პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგების
მიღწევა მხარდაჭერილია მატერიალური რესურსით;
2.1.5.პროგრამის დამტკიცება, დამატება, მასში
ცვლილების შეტანა ხორციელდება შიდა
სამართლებრივი აქტების შესაბამისად;
2.1.6.პროგრამის განხორციელებისთვის გაწერილია
სასწავლო და კალენდარული გეგმები
2.1.7. შექმნილი მომზადების და გადამზადების
პროგრამები;
2.1.8.დისტანციური სწავლებისთვის შექმნილი
თეორიული მოდულები;

2.2. სასწავლო პროცესის მართვა და
ადმინისტრირება (თბილისი ან/და ბათუმი)

2.1.9. შემუშავებული სასერტიფიკატო პროგრამები;
2.2.1.პროგრამას ჰყავს დარგობრივი კომპეტენციის
მქონე ხელმძღვანელი და პროფესიული
მასწავლებლები;
2.2.2. მიღება გამოცხადებულია (თბილისი ან/და
ბათუმი)
2.2.3.პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო
რესურსი ხელმისაწვდომია პროფესიული
სტუდენტისთვის;
2.2.4.საბიბლიოთეკო რესურსები უზრუნველყოფს
სწავლის შედეგის მისაღწევად საჭირო ინფორმაციის
მიღებას;
2.2.5.პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებისთვის
გაფორმებბული პარტნიორ კომპანიასთან
თანამშრომლობის მემორანდუმი;
2.2.6.შექმნილი შეფასების ინსტრუმენტების ბანკი
თეორიული მოდულებისთვის
2.2.7. პრაქტიკული მოდულების ფარგლებში
შევსებული პროფესიული სტუდენტის დღიურები

2.3.პროგრამის შეფასება და მონიტორინგი
(თბილისი ან/და ბათუმი პროგრამის
განხორციელების შესაბამისად)

2.3.1. მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმების
გამოყენებით ხორციელდება პროგრამის
განხორციელების შეფასება;
2.3.2.სასწავლო პროცესი ხორციელდება წესრიგის,
შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის ნორმების
დაცვით;

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
ტრენინგებისა და კარიერული
განვითარების სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
დირექტორი
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
დირექტორი
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

2.3.3.სასწავლო პროცესი ხორციელდება პროფესიულ
სტუდენტთა საჭიროებების გათვალისწინებით;

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

2.3.4.პროგრამის სწავლის შედეგების დადასტურება
უზრუნველყოფილია შეფასების რელევანტური და
ობიექტური სისტემით;
2.3.5.სწავლის შედეგების შეფასებასთან
დაკავშირებული მტკიცებულებები დაცულია და
უზრუნველყოფს სტუდენტთა შემდგომ განვითარებას;

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

2.3.6. უზრუნველყოფილია საგაკვეთილო პროცესზე
დასწრება

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

სტრატეგიული მიზანი N3 . ინფრასტრუქტურული განვითარება
3.1.ინფრასტრუქტურის განახლება, შეკეთება,
გაუმჯობესება (თბილისი და ბათუმი)

3.2. ჯანმრთელობის, წესრიგისა და შრომის
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (თბილისი და
ბათუმი)

3.1.1.შეძენილი მოდულის შესაბამისი რესურსი

დირექტორის მოადგილე
დირექტორის მოადგილე

3.1.4.წიგნადი და არაწიგნადი რესურსების განახლება;

დირექტორის მოადგილე

3.2.1.სასწავლო პროცესში და პრაქტიკულ სივრცეში
დაცული შრომის უსაფრთხოება
3.2.3.დაცული უსაფრთხოების და წესრიგის ზომები
3.2.4. შემუშავებული საგანგებო სიტუაციების მართვის
მექანიზმები;
3.2.5. უზრუნველყოფილია პირადი ჰიგიენის დაცვა

3.3. დისტანციური სწავლების ხელშემწყობი
გარემოს განვითარება (თბილისი და ბათუმი)

დირექტორის მოადგილე

3.1.2.ინვენტარიზაციის პროცესი
3.1.3.ავეჯის, ტექნიკის შეკეთება‐განახლება;

3.2.6.ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოება და
წესრიგის დაცვა უზრუნველყოფილია შესაბამისი
მექანიზმებით
3.3.1.ტექნიკური ბაზა შესაბამისობაშია ონლაინ
სწავლებასთან;
3.3.2.ონლაინ სწავლებისთვის სტუდენტთა და
მასწავლებელთა საჭიროება დადგენილია
3.3.3. შემუშავებულია თეორიული სწავლებისთვის
ონლაინ გაკვეთილები;
3.3.4. პროფესიული მასწავლებლები გადამზადებულია
ონლაინ სწავლებისთვის;

დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე
დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე
დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე
დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე
დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
ტრენინგებისა და კარიერული
მართვის სამსახური

სტრატეგიული მიზანი N4. ადამიანური რესურსის განვითარების ხელშეწყობა
4.1.პროფესიულ მასწავლებელთა და
ინსტრუქტორთა ტრენინგი (თბილისი და ბათუმი)

4.1.1.პროფესიულ მასწავლებელთა და ინსტრუქტორთა
საჭიროება იდენტიფიცირებულია
4.1.2.შემუშავებულია პროფესიულ მასწავლებელთა და
ინსტრუქტორთა განვითარების გეგმა
4.1.3.მომზადებულია კომპეტენციებზე დაფუძნებული
შეფასებისთვის ტრენინგ‐მოდული

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

4.1.4.შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებისთვის
ჩატარებულია კონსულტაციები
4.1.5. პროფესიული მასწავლებლები ჩართული არიან
პორფესიული განვითარების გარე და შიდა
მხარდაჭერის ღონისძიებებში;
4.1.6. გაწერილია და მოქმედებს პროფესიული
მასწავლებლის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

4.2. შრომის, ადეკვატური სამუშაო გარემოსა
და სახელფასო სამოტივაციო სისტემის შექმნა
(თბილისი და ბათუმი)

4.3.პროფესიული სტუდენტის უფლებების
დაცვის უზრუნველყოფა (თბილისი და
ბათუმი)

4.2.1. ჩატარებულია პერსონალის პროფესიულ
საჭიროებათა კვლევას
4.2.2. პერსონალის განვითარება ხორციელდება
განვითარების საჭიროებების კვლევის და
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე

4.2.3.ორგანიზაციული სტრუქტურის მიხედვით
ფუნქციები მკაფიოდაა განსაზღვრული
4.2.4.სტრუქტურულ ერთეულებს შორის
გადანაწილებული ფუნქციები გამორიცხავს ინტერესთა
კონფლიქტს;
4.2.5. დამტკიცებულია და მოქმედებს KPI სისტემა
წახალისებისა და სამოტივაციო სისტემის
უზრუნველსაყოფად

დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე

4.3.1.შიდა რეგულაციებით უზრუნველყოფილია
სტუდენტთა უფლებების დაცვა

დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე

4.3.2.სტუდენტები იცნობენ შეფასების სისტემას და
სარგებლობენ შედეგების გასაჩივრების მექანიზმებით;
4.3.3. უზრუნველყოფილია ინდივიდუალური
სასწავლო გეგმით სწავლის შესაძლებლობა
4.3.4.წახალისებულია კურუკულუმის მიღმა
ღონისძიებები;
4.3.5..ხელშეწყობილია ადმინისტრაციული
მხარდაჭერა;
4.3.6.კარიერული მხარდაჭერისთვის შექმნილია
დამსაქმებელთა ბაზა და ხელმისაწვდომია მათთვის
ინფორმაცია;

სტრატეგიული მიზანი N5. თანამშრომლობა განათლების სისტემაში შემავალ დაწესებულებებთან
5.1. თვითშეფასების, პროგრამის დამატების,
5.1.1. თვითშეფასების ანგარიში შევსებულია
გაუქმების, ავტორიზაციის
ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების შესაბამისად
/რეავტორიზაციის პროცესის უზრუნველყოფა
(თბილისი ან/და ბათუმი)
5.1.2.წარმოდგენილია გაუმჯობესების გეგმა
5.1.3. გეგმიური/არაგეგმიური მონიტორინგი
ჩატარებულია
5.1.4. რეავტორიზაციის პროცესი დაგეგმილია
5.1.5.მომზადებულია დასამატებლად პროგრამის
პაკეტი

დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე
დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
ტრენინგებისა და კარიერული
განვითარების სამსახური

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
დირექტორის მოადგილე

5.2.არაფორმალური განათლების აღიარების
უფლების მოპოვება

5.3. მომზადების და გადამზადების
პროგრამების განხორციელება (თბილისი და
ბათუმი)

5.4. განათლების საინფორმაციო სისტემასთან
ინტეგრირების უზრუნველყოფა (თბილისი
და ბათუმი)

5.2.1.არაფორმალური განათლების აღიარების უფლება
მოპოვებულია ავტორიზებული პროგრამების
ფარგლებში
5.2.2. არაფორმალური განათლების აღიარება
მოპოვებულია კანონმდებლობის შესაბამისად
ავტორიზირებული პროგრამების ფარგლებს გარეთ
5.2.3. არაფორმალური განათლების აღიარების
დოკუმენტაცია ხელმისაწვდომია დაინტერესებული
პირისთვის
5.3.1. ავტორიზებული პროგრამების ფარგლებში
მომზადებულია მომზადების პროგრამები და
გადამზადების პროგრამები
5.3.2.მომზადების/გადამზადების პროგრამის
განხორციელება მიმდინარეობს კანონმდებლობის
შესაბამისად;
5.3.3.მომზადების /გადამზადების პროგრამების
ფარგლებში ხორციელდება სეტიფიკატების გაცემა და
მათი აღრიცხვა;
5.4.1.თეგეტა აკადემიას ჰყავს EMIS‐ის ბაზაში
ინფორმაციის შეყვანაზე პასუხისმგებელი პირი
5.4.2. ინფორმაცია პროგრამების შესახებ შეტანილია და
განახლებადი;
5.4.3.ინფორმაცია პერსონალის შესახებ შეტანილია
5.4.4. შეტანილია და განახლებას ექვემდებარება
ინფორმაცია პროფესიული სტუდენტების შესახებ
5.4.5. შეტანილია და განახლებადია ინფორმაცია
პროფესიული მასწავლებლების შესახებ;

5.5. კერძო კოლეჯების ასოციაციასთან და
პარტნიორ კოლეჯებთან თანამშრომლობა
(თბილისი და ბათუმი)

5.5.1.თანამშრომლობის შესახებ კოლეჯებთან
მემორანდუმები გაფორმებულია და მოქმედებს
5.5.2.თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი
გაფორმებულია კერძო კოლეჯების ასოციაციასთან და
მოქმებებს
5.5.3. მიმოწერით დგინდება კოლეჯებთან
თანამშრომლობა და ერთობლივ ღონისძიებებში
მონაწილეობა;

დირექტორის მოადგილე

დირექტორის მოადგილე
დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
დირექტორი
დირექტორი
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური

სტრატეგიული მიზანი N6. თანამშრომლობა პარტნიორ კომპანიასთან /ებთან
6.1. კომპანია თეგეტა მოტორსთან
თანამშრომლობა (თბილისი და ბათუმი)

6.1.1. მოქმედებს ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი
6.1.2.ჩატარებულია პარტნიორი კომპანიის
საჭიროებათა კვლევა
6.1.3. კომპანიის თანამშრომელთათვის მოქმედებს
არაფორმალური განათლების აღიარების
შესაძლებლობა;
6.1.4. მოქმედებს ხელშეკრულება დუალური
პროგრამისთვის და შემუშავებულია ერთობლივი
სასწავლო გეგმა

დირექტორი
ტრენინგებისა და კარიერული
განვითარების სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე

6.1.5. მოქმედებს ერთობლივი მონიტორინგის სისტემა
თანამშრომელთა წესრიგის დაცვისთვის;
6.1.6. შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა
ხორციელდება ერთიანი სისტემით
6.1.7. მოქმედებს ანგარიშგების ერთიანი სისტემა
6.1.8. პროფესიულ სტუდენტთა კარიერული
წინსვლისთვის ხორციელდება დაკვირვება და სამუშაო
ადგილების შეთავაზება
6.1.9. ხორციელდება მონაწილეობა და ჩართულობა
კვალიფიკაციის მინიჭების პროცესებში

6.2. ფინანსური მდგრადობა

6.2.1. .შედგენილია საპროგნოზო ფინანსური გეგმა;
6.2.2. არსებობს ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის
ფინანსური გეგმა
6.2.3. საოპერაციო ხარჯები გათვლილია და
უზრუნველყოფილი ფინანსური რესურსით;
6.2.4. ობიექტურად შეფასებულია ფინანსური
მდგრადობა;
6.2.5. განხორციელებულია კომერციული პროექტების
ფინანსური მდგრადობის მიმართებაში შესაძლო
კრიზისით გამოწვეული/არსებული რისკის
დასაზღვევად

სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე
დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე
ტრენინგებისა და კარიერული
განვითარების სამსახური
სასწავლო პროცესისა და
ხარისხის მართვის სამსახური
დირექტორი
დირექტორი
დირექტორი
დირექტორი
დირექტორი, დირექტორის
მოადგილე

ს ტრა ტე გ ი ა

სტრატეგიული განვითარების
შვიდწლიანი გეგმა 2020 -2026
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სტრატეგია 2020-2026

შესავალი
2020 – 2026 წლის სტრატეგიული გეგმა ასახავს პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულების შპს თეგეტა აკადემიის (შემდგომში აკადემია) განვითარების პოლიტიკის
ძირითად მიმართულებებს, გამოხატავს მის ხედვებსა და პასუხისმგებლობებს ქვეყნის,
საზოგადოების, პროფესიული სტუდენტის, პერსონალის მიმართ, ასევე აახლოვებს
იდეებისა და ღირებულებების შესაბამისობას პროფესიული კოლეჯის განვითარების
პერსპექტივასთან.
სტრატეგიული განვითარების გეგმა, რომლითაც განსაზღვრულია თეგეტა აკადემიის
მომავალი შვიდი წლის (2020-2026) განვითარების პრიორიტეტები, სტრატეგიული
მიზნები და ამოცანები ეყრდნობა შემდეგ დოკუმენტებს:
•

განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021წ.წ;

•

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ, 2018;

•

საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ, 2010;

•

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სტრატეგიის
დოკუმენტი, 2016-2020;

•

პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელო;

•

დაგეგმვის გზამკვლევი პროფესიული სასწავლებლის
თანამშრომლებისთვის 2018.

სტრატეგიული განვითარების წინამდებარე შვიდწლიანი გეგმა 2018 წელს, დირექტორის
ბრძანებით დამტკიცებული ექვსწლიანი სტრატეგიული გეგმის მეორადი გადამუშავების
პროდუქტს წარმოადგენს და ეფუძნება თითქმის იგივე მიგნებებს. სტრატეგიული
განვითარების გეგმის ცვლილება გამოიწვია საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 11 თებერვლის ბრძანება

25/ნ -

განხოციელებულმა ცვლილებებმა.
პროფესიიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტებში
ცვლილებამ თავის მხრივ განსაზღვრა შვიდწლიანი სტრატეგიული მიზნების და
შესაბამისი ამოცანების ფორმულირება, მოქმედ 2018-23 წლების სტრატეგიულ გეგმაზე
დაყრდნობით, რისთვისაც შეიქმნა დოკუმენტი ახალი რედაქციით.

სტრატეგია 2020-2026

სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი
მოქმედ სტრატეგიულ გეგმაში ცვლილებების ეფექტიანად განხორციელებისთვის,
თეგეტა აკადემიის დირექტორმა დასახა კონკრეტული გეგმა და გამოიყო მისი
შემუშავების პროცესის სამი ძირითადი ეტაპი:

1.

სტრატეგიული დაგეგმვის ინიცირება
ამ ეტაპზე, სტრატეგიულ გეგმაში ცვლილებების განხორციელების მიზნით,
დირექტორის ბრძანებით განისაზღვრა სტრატეგიულ დაგეგმვაზე მომუშავე ჯგუფი,
მათი მოვალეობები და საბოლოო ფორმატით სტრატეგიული გეგმის შემუშავების ვადა,
მტკიცებულებების ფორმები, უკუკავშირის განხორციელება დაინტერესებულ
მხარეებთან. დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული პროცედურები სამუშაოების
ჩატარების 9 ეტაპებისგან შედგება, რაც დემონსტრირებულია ქვემოთ. ნახ. 1.
ნაბიჯი 1:
ხედვის,მისიის,ღირებულებების
ჩამოყალიბება

ნაბიჯი 4:
სტრატეგიული მიზნებისა და
ამოცანების განსაზღვრა

ნაბიჯი 7:
სტრატეგიულიგეგმის შესაბამისი
ლოგიკური ჩარჩოს
შექმნა

2.

ნაბიჯი 2:
დაინტერესებული პირების
ანალიზი

ნაბიჯი 3:
ინფორმაციისშეგროვება,
კვლევა, ანალიზი

ნაბიჯი 5:
შესრულების ინდიკატორების და
პასუხისმგებელი პირების
განსაზღვრა

ნაბიჯი 6:
სტარტეგიული მიზნების გაწერა
ფინანსურ ჭრილში

ნაბიჯი 8:
შეფასების და მონიტორინგის
ერთიანი სისტემის შექმნა

ნაბიჯი 9:
შემუშავებული დოკუმენტების
წარდგება - დამტკიცება

სტრატეგიული გეგმის მომზადება - განხილვა
ინიცირების ეტაპზე შემუშავებული გეგმის მიხედვით განხორციელდა მეორე
ეტაპი, ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის უშუალო
ფასილიტაციით. სტრატეგიულ გეგმაში ცვლილებების განსახორციელებლად
დამატებით განისაზღვრა სტრატეგიულ გეგმაზე, მის კორექტირებაზე მუშაობის
წესები, პროცედურები და გადაიდგა შემდეგი ნაბიჯები:
 შეხვედრების ინტენსივობა განისაზღვრა კვირაში 5-ჯერ, ყოველ
დღე,
ელექტრონული მიმოწერის ან/და ონლაინ ფორმატში,
შეხვედრები „ZOOM.US” პლატფორმის გამოყენებით განხორციელდა;
 თითოეულ ნაბიჯზე განსაზღვრული ნაწილის შემუშავება შეფასებაში ჩართული იყო სრული ჯგუფი, რაც დგინდება როგორც
წერილობითი უკუკავშირით, ისე შეხვედრების ჩანაწერებით.
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 გადაწყდა, რომ ნაბიჯების მიხედვით, ჩანაწერების დაფიქსირება
მოხდა ცალ-ცალკე ჯგუფის წევრებთან შეთანხმებით;
 გადაწყდა, რომ
ცალკეული პირის მიერ სამუშაო ვერსიაში
ცვლილების, კორექტივების
შეტანა ჯგუფთან შეუთანხმებლად
დაუშვებელია;
 სტრატეგიული გეგმის საბოლოო ვერსიაზე დაყრდნობით შედგება
სამოქმედო
გეგმა,
რომელიც
ასევე
მიღებული
იქნება
თანამონაწილეობით;
აღნიშნული წესების დაცვით მიმდინარეობდა სტრატეგიული განვითარების
დოკუმენტზე მუშაობა და მუშაობის პროცესში გამოყენებული იქნა
უკუკავშირის ინსტრუმენტები.

3.

სტრატეგიული გეგმის დამტკიცება და სამოქმედო გეგმის შედგენა
დაგეგმვის ჯგუფის მიერ შეჯერებული და საბოლოოდ მოწონებული
სტრატეგიული გეგმის პროექტი დასამტკიცებლად წარედგინება დირექტორს.
სტრატეგიული გეგმის საფუძველზე, დაგეგმვის ჯგუფი შეიმუშავებს
ერთწლიან სამოქმედო გეგმას, რომელიც მოიცავს სტრატეგიულ ამოცანებს,
მათი განხორციელების მექანიზმებს, შესრულების ინდიკატორებს, ვადებს,
პასუხისმგებელ პირებს/სტრუქტურებს და განხორციელებაში ჩართულ
მხარეებს.
დირექტორის მიერ სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების დოკუმენტების
განხილვა ხდება წარდგენიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.
ცვლილებების და შესაბამისი კორექივების შეტანის საჭიროების შემთხვევაში
დოკუმენტი უბრუნდება სამუშაო ჯგუფს და არაუმეტეს 5 სამუშაო დღისა,
სამუშაო ჯგუფის მიერ, შესწორებული ვერსია წარედგინება დირექტორს
დასამტკიცებლად.
სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვერსიის და შესაბამისი წლის საპროგნოზო
ბიუჯეტის საბოლოო ვერსიის განხილვა და შეთანხმება ხდება თეგეტა
აკადემიის დირექტორთან.

ხედვა, მისია და ღირებულებები
მიერ, 2018 წელს შემუშავებული ხედვის, მისიის და
თეგეტა
აკადემიის
ღირებულებების ანალიზის შედეგად მცირედი კორექტივების განხორციელების
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გზით
ხედვის, მისიის და ღირებულებების საბოლოო ფორმულირება მოხდა
შემდეგნაირად:
ედვა: ინოვაციური ინსტრუმენტების გამოყენებით ავტო სფეროთი დაინტერესებული
ადამიანებისთვის შესაბამისი პროფესიული განათლების მიღებისა და პროფესიული
ზრდის უნიკალური შესაძლებლობების შექმნა.
ისია: სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემის მხარდაჭერა, საავტომობილო
მიმართულებით კვალიფიციური პროფესიული კადრების მომზადება და გადამზადება,
საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში შესაბამისი
დარგის დამსაქმებელების მონაწილეობის ხელშეწყობა.
ირებულებები: თეგეტა აკადემია თავის საქმიანობას წარმართავს გუნდური მუშაობის,
სამართლიანობისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის, ინკლუზიურობის და თანასწორობის
პრინციპების გათვალისწინებით.

სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია
სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისთვის, დაგეგმვის ჯგუფის მიერ, სტრატეგიული
გეგმის ძირითადი პრიორიტეტების განსაზღვრის, სტრატეგიული მიზნებისა და
ამოცანების ფორმირებისთვის, დაინტერესებულ პირთა და SWOT ანალიზი იქნა
გამოყენებული. სტრატეგიული დაგეგმვის ჩვენს მიერ შერჩეული მეთოდოლოგიის
მიხედვით, ჯერ გამოიკვეთა, ხოლო შემდეგ განხორციელდა დაინტერესებულ მხარეთა
ანალიზი შემდეგი თანმიმდევრობით:

დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი:
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე განისაზღვრა დაინტერესებულ მხარეთა წრე, გაანალიზდა
მათი
ინტერესები და საჭიროებები, მოლოდინები, დამოკიდებულებები და
გასატარებელი ღონისძიებები. დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი რამდენიმე ეტაპის
გავლით შემუშავდა კერძოდ:






პირველ ეტაპზე − მოხდა დაინტერესებულ მხარეთა კატეგორიზაცია, ასევე
მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობის მიმოხილვა;
მეორე ეტაპზე − დაინტრესებული მხარეების ინტერესებისა და საჭიროების
გათვალისწინებით მოხდა ინფორმაციის მიწოდება საქმიანობების ძირითადი
მიმართულებების შესახებ.
მესამე ეტაპზე − დაიგეგმა ერთობლივი საქმიანობების განხორციელება
დაინტერესებულ მხარეთა საჭიროებების გათვალისწინებით;
მეოთხე ეტაპზე დაიგეგმა ერთობლივი პროექტების განხორციელება.
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ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა
ხუთი მიზნობრივი ჯგუფი. დაინტერესებულ
მხარეებთან ურთიერთობის შედეგები ასახულია ამავე დოკუმენტში და განაწილებულია
ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში ინტერესების მიხედვით:
I.
II.

III.
IV.
V.

აკადემიის თანამშრომლები მმართველობითი, ადმინისტრაციული და სასწავლო
მიმართულებით;
პოტენციური დამსაქმებელები და პარტნიორები კერძო სექტორში: საერთაშორისო და
ადგილობროვ ბაზარზე საავტომობილო ბიზნნესში მოღვაწე კომპანიები, მ. შ. პარტნიორი
საწარმო თეგეტა მოტორსი;
არსებული და პოტენციური ბენეფიციარები;
საერთაშორისო და ადგილობრივი გრანტის გამცემი ორგანიზაციები.
განათლების სისტემაში შემავალი ინსტიტუციები, როგორიცაა სსიპ განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრი, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ,
პარტნიორი კოლეჯები და ა.შ;

დაინტერესებული
მხარე

მათი ინტერესები
ან საჭიროებები

რა მოლოდინი არსებობს
მათ მიმართ

აღქმა, დამოკიდებულებები

1. თეგეტა აკადემიის
მიერ ავტორიზებული
კოლეჯის სტატუსის
შენარჩუნება
2. მაღალი
სტანდარტების
შესაბამისი
პროფესიული
განათლების
უზრუნველყოფა
3. პროფესიული
გადამზადების გზით
დასაქმების
ახალი
შესაძლებლობა
4. მონაწილეობა
ახალგაზრდების
განათლებისა და
აღზრდის პროცესში;

1. მაღალი ხარისხის
სასწავლო გარემოს
უზრუნველყოფა;
2. ხარისხზე
ორიენტირებული
სასწავლო
პროგრამების
არჩევანის შეთავაზება
3. პროფესიული
განათლების სისტემის
ცოდნა;
4. შესაბამისი
კვალიფიკაცია ან
სამუშაო
გამოცდილება;
5. სწავლების
თანამედროვე
მეთოდების ფლობა ან
მზაობა
გადამზადებისთ
ვის;
6. ახალი სამუშაო
გამოცდილებისა და
გამოწვევების მიღება;
7. ინტენსიური სამუშაო
გრაფიკი.

1. თეგეტა აკადემია
ასოცირდება „თეგეტა
მოტორსთან“ -როგორც
ბაზარზე არსებულ
საავტომობილო სერვისებში
მოღვაწე ბრენდთან,
შესაბამისად, მოლოდინს
წარმოადგენს ბრენდისთვის
შესაბამის სასწავლო
პროგრამებზე სწავლების
შესაძლებლობა;
2. მაღალი კვალიფიკაციის,
თანამედროვე მოთხოვნების
შესაბამისი
კონკურენტუნარიანი
კადრების მომზადება
საავტომობილო
მიმართულებით;
3. მასწავლებლისთვის რისკს
წარმოადგენს
დუალურ/მოდულური
პროგრამების
განხორციელება ახალი
მიდგომების
გათვალისიწნებით
4. ციფრული წიგნიერების
კომპეტენციის არ მქონე
მასწავლებლების მოტივაცია
განსაკუთრებით
დისტანციურ სწავლებაზე
გადასვლის დროს;
5. აკადემიისთვის რისკს
წარმოადგენს
გამოცდილების არმქონე, ან
ახალ გამოწვევებზე
ნაკლებად ორიენტირებული
მასწავლებელი;

კვალიფიციური და
თანამედროვე
სტანდარტების
შესრულებაზე
ორიენტირებულ
პროფესიონალები.

სამუშაოზე დაფუძნებული
ცოდნისა და პრაქტიკული
უნარების მქონე კადრები;

კომპანიის საჭიროებებზე
მორგებული ცოდნისა და
უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება;

მომხმარებლის
კმაყოფილებაზე
ორიენტირებული
სერვისის მიწოდება;

მაღალკვალიფიციური
კადრებით შრომითი ბაზრის
გამდიდრება

II. პოტენციური დამსაქმებელები
და პარტნიორები კერძო
სექტორში: საერთაშორისო და
ადგილობროვ ბაზარზე
საავტომობილო ბიზნნესში
მოღვაწე კომპანიები პარტნიორი

I.

აკადემიის თანამშრომლები მმართველობითი, ადმინისტრაციული
და სასწავლო მიმართულებით
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კორპორატიული
კულტურა;

V. განათლების სისტემაში შემავალი
ინსტიტუციები

IV. საერთაშორისო და
ადგილობრივი გრანტის
გამცემი ორგანიზაციები.

III. არსებული და
პოტენციური ბენეფიციარები
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შრომის ბაზარზე
მოთხოვნადი
განათლების მიღება და
უმოკლეს დროში
დასაქმება ან
თვითდასაქმების
შესაძლებლობა.

პრაქტიკული,
განმავითარებელი და
შედეგებზე
ორიენტირებული
განათლების მიღება;

ახალი ცოდნის შეძენა და
ინდუსტრიაში არსებული
სიახლეების
გაცნობა/ფლობა.

არაფორმალური
განათლების
მიღების შესაძლებლობა;

საავტომობილო
მიმართულების
განვითარება
ეკოლოგიურობისა და
ენერგოეფექტურობის
პრინციპების დანერგვის
კუთხით;

კვალიფიციური სამუშაო
ძალით ბაზრის
უზრუნველყოფის
ხელშეწყობა შესაბამისი
დაფინანსების და
საკანონმდებლო დონეზე
ლობირების მექანიზმების
გამოყენების გზით.

ენიჭება სხვადასხვა
პარტნიორობის ხელშემწყობი და
წამახალისებელი როლი

საგანმანათლებო
ბაზარზე ახალი
დაწესებულებებ ის
განვითარების
ხელშეწყობა;

დაფინანსების თანაბარი
შესაძლებლობები როგორც
საჯარო, ასევე კერძო
სუბიექტების მიმართ;

ქვეყნის ეკონომიკური
განვითარების
ხელშეწყობა;
სტანდარტების
შესაბამისი პროფესიული
განათლების კერების
არსებობა;
სამუშაოზე
დაფუძნებული
პროფესიული
განათლების ხელშეწყობა
და პარტნიორული
ურთიერთობები;
პროფესიული
განთლების პრესტიჟის
ზრდა;

სამუშაოზე
დაფუძნებული
პროფესიული
განათლების
შესაძლებლობის შექმნის
ხელშეწყობა

პრესყიჟულობა და სახელი
საქართველოს საავტომობილო
ბაზარზე არსებულ
კომპანიასთან პარტნიორობის
გათვალისწინებით.

თანამშრომლობა და
სოციალური პარტნიორობის
შესაძლებლობების გაზრდა;

დაინტერესებული მხარეების
ანალიზის შედეგად მათთან ურთიერთობის
სტრატეგიაც განისაზღვრა რაც შესაბამისად, აისახა სტრატეგიულ მიზნებსა და
ამოცანებში:
დაინტერესებული მხარეების ანალიზი და მათთან ურთიერთობის სტრატეგია
მატრიცა

საერთო სტრატეგია დაინტერესებულ მხარეთა
კატეგორიების შეჯერების მიხედვით

სტრატეგია 2020-2026

მათი ძირითადი ინტერესები
ან /და
საჭიროებები

• თეგეტა აკადემიის მიერ ავტორიზებული კოლეჯის სტატუსის შენარჩუნება;
• მაღალი სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული განათლების უზრუნველყოფა;
• კვალიფიციური და თანამედროვე სტანდარტების დაკმაყოფილებაზე ორიენტირებული
ახალი კადრების შექმნა ბაზარზე და მათი დასაქმება/თვითდასაქმების ხელშეწყობა;
• ახალი ცოდნის აკუმულირება და ინდუსტრიაში არსებული სიახლეების გაცნობა/ფლობა;
• სამუშაოზე დაფუძნებული პროფესიული განათლების ხელშეწყობა და პარტნიორული
ურთიერთობების დამკვიდრება;
• პროფესიული განთლების პრესტიჟის ზრდის ხელშწყობა;
• დაინეტრესებულ მხარეთა წრის გაფართოება და ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;
• არსებული მოთხოვნის შესაბამისი ხარისხიანი სერვისების მიღების შესაძლებლობის ზრდა
და ბაზარზე არსებული კადრების კვალიფიკაციის გაუმჯობესება;

რა
მოლოდინი არსებობს

• მაღალი ხარისხის სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფა და ხარისხზე ორიენტირებული
სასწავლო პროგრამების არჩევანის შეთავაზება;
• სამუშაოზე დაფუძნებული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების მქონე კადრების აღზრდა
საბოლოოდ მომხმარებლის კმაყოფილებაზე ორიენტირებული სერვისის მიწოდების
უზრუნველსაყოფად;
• არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობის ზრდა;
• სამუშაოს შესაბამისი კვალიფიკაცია ან სამუშაო გამოცდილების შეძენის შესაძლებლობის
შექმნა;
• სწავლების თანამედროვე მეთოდების ფლობა ან მზაობა გადამზადებისთვის, ახალი სამუშაო
გამოცდილებისა და გამოწვევების დაკმაყოფილება;

აღქმა,
დამოკიდებ ულებები

• მონაწილეობა მიიღონ და მოითხოვონ ხარისხიანი განათლების მქონე კადრების ჩაერთვა
კვალიფიკაციის მინიჭების პროცესში.
• თეგეტა აკადემია ასოცირდება „თეგეტა მოტორსთან“ -როგორც ბაზარზე არსებულ
საავტომობილო სერვისებში მოღვაწე ბრენდთან, შესაბამისად, მოლოდინს წარმოადგენს
ბრენდისთვის შესაბამის სასწავლო პროგრამებზე სწავლების შესაძლებლობა და მაღალი
კვალიფიკაციის, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადება საავტომობილო სერვისებში;
• დუალურ/მოდულური პროგრამების განხორციელებასთან დაკავშირებული
მასწავლებლისთვის არსებული რისკები მაქსიმალური შემცირება და ახალი მიდგომების
სწრაფად დანერგვა; განსაკუთრებით კავლიფიკაციის მინიჭების პროცესში ახალი
სუბიექტების და გარემოებების ჩართვით ხარისხის გაუარესების რისკის მართვის
შესაძლებლობლობა (დისტანციური სწავლება);
• თანამაშრომლობა და სოციალური პარტნიორობის შესაძლებლობების გაზრდა;
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• ავტორიზაციის სტანდარტების დაკმაყოფილება - თვითშეფასების პროცესის
წარმატებით გავლა.
გასატარებელი ღონისძიებები

• პროგრამების მუდმივი განვითარება და სრულყოფა;
• განათლების სისტემაში ჩართულ მხარეებთან თანამშრომლობა;
• უკვე არსებული კადრების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ან/ და
არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობების გაძლიერება;
• პროფესიული განათლების პრესტიჟის ზრდის ხელშეწყობა, მათ შორის ღია კარის
ტიპის შეხვედრები აკადემიის ბაზაზე ან/და სერვისცენტრებში; თეგეტა აკადემიის
კურსდამთავრებულთა წარმატებული ისტორიები და დასაქმების რეალური
მაგალითები;
• მოდულური/დუალური პროგრამის თავისებურებებსა და შეფასების
ინსტრუმენტების შემუშავებაზე ორიენტირებული პრაქტიკული ტრენინგები;
• მასწავლებელთა მუდმივი მხარდაჭერა და თანმდევი სიახლეების ადაპტირება;
• წარმატებაზე ორიენტირებული დაფინანსების და წახალისების სისტემის
შემუშავება და დანერგვა;

SWOT ანალიზი
დაინტერესებული მხარეების ანალიზის დოკუმენტზე დაყრდნობით, სამუშაო ჯგუფმა,
საქმიანობაზე მოქმედი შიდა და გარე ფაქტორების ფაქტორების ანალიზი ჩაატარა.
შიდა ფაქტორების ანალიზმა (ძლიერი და სუსტი მხარეები) მოიცვა სხვადასხვა
სეგმენტები: სწავლა-სწავლების მეთოდები და ტექნოლოგიები; ამ პროცესისათვის
შესაბამისი პირობები; ხარისხის უზრუნველყოფა; პერსონალი და მათი პროფესიული
განვითარების მხარდაჭერა; სტუდენტური სერვისები; ადამიანური, მატერიალური,
საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები; შრომის პირობები; მართვის სისტემა და ა.შ.
ანალიზის შედეგად გამოვლინდა შესაბამისი ძლიერი და სუსტი მხარეები;
გარე ფაქტორების ანალიზმა (საფრთხეები და შესაძლებლობები) მოიცვა: განახლებული
კანონმდებლობა, დამსაქმებელთა მოთხოვნები, სტანდარტები, ქვეყნის სოციალურეკონომიკურ მდგომარეობის ძირითადი ასპექტები (მათ შორის, დასაქმება,
კონკურენტული გარემო, მოთხოვნები არსებულ სპეციალობებზე და სხვ). SWOTანალიზის შედეგად მიღებული მონაცემები, პირობითად ოთხ მიმართულებად
განაწილდა:

სტრატეგიული მიზნების ფორმირება
სტრატეგიული მიზნების გამოკვეთა სტრატეგიული დაგეგმვის
მეთოდოლოგიის
გამოყენებით გახდა შესაძლებელი. ეს არსებითი ეტაპია, რომელიც გულისხმობს
გადაწყვეტილების
მიღებას, თუ რა არის რეალურად მნიშვნელოვანი და
პრიორიტეტული ინსტიტუციური განვითარებისათვის და რა მიმართულებებს უნდა
მიექცეს განსაკუთრებული ყურადღება.
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ძლიერი მხარე:

სუსტი მხარე:

1. თანამშრომლობა სფეროს მთავარ და ძირითად

1. ადამიანური რესურსების შესაძლო სიმცირე სამივე

დამსაქმებელთან შპს თეგეტა მოტორსთან, როგორც
პარტნიორ საწარმოსთან სწავლების და დასაქმების
მიმართულებით;

2. საავტომობილო სფეროში დუალური პროგრამის
განხორციელებისას მიღებული უნიკალური
გამოცდილება;

3. საავტომობილო სფეროს წამყვანი ბრენდების
თანამედროვე ოფიციალურ სასწავლო ლიტერატურასთან
წვდომა;

პროგრამის ერთდროულად განხორციელების შემთხვევაში;

2. ფინანსურად ნაკლებ მომგებიანი პროფესიული პროგრამები;
3. სტუდენტური საცხოვრებლის არ არსებობა;
4. მცირე რესურსებით განპიროებული პროფესიული
სტუდენტების კონტიგენტის შეზღუდული რაოდენობით
მიღების შესაძლებლობა;

5. პროფესიული კოლეჯად ფუნქციონირების მხოლოდ 2
წლიანი ისტორიის გათვალისწინებით შედარებით დაბალი
ცნობადობა;

4. შპს თეგეტა აკადემიის ადმინისტრაციის
თანამშრომლების, პროფესიული მასწავლებლების და
პარტნიორი საწარმოს ინსტრუქტორების სამუშაო
გამოცდილება და მაღალი კვალიფიკაცია.

5. თანამშრომლთა განვითარებისა, წახალისების და
მოტივაციის სისტემა;

6. ადმინისტრაციული გუნდის მართვის თანამედროვე
ელექტრონული სისტემა;
შესაძლებლობები(გარე):

1.

2.

1. პროფესიული განათლების მიმართულებით არსებული

გაღრმავება;

2. ფორს მაჟორის დროს პროფესიული პროგრამების

პროფესიული განათლების მიმართ გაზრდილი ინტერესი
და ინვესტიციები: კერძო, არასამთავრობო და
სამთავრობო სექტორის მხრიდან;

3.

საფრთხეები(გარე):

საავტომობილო სფეროში მოღვაწე წამყვან საერთაშორისო
და ადგილობრივ პარტნიორებთან თანამშრომლობის

ახალი პროფესიული პროგრამების განხორციელების
უფლების მოპოვება საავტომობილო და მონათესავე
დარგებში;

4.

ახალი პროფესიული მოკლევადიანი სასერთიფიკატო
კურსების განხორციელების უფლების მოპოვება;

5.

არაფორმალური განათლების აღიარების უფლების

ცვალებადი სამართლებრივი მოთხოვნები და პოლიტიკა;
პრაქტიკული სწავლების შეჩერება, ვინაიდან შეუძლებელია
მისი ონლაინ სივრცეში ინტეგრაცია;

3. არაპროგნოზირებადი (ცვალებადი) კონკურენტული გარემო;
4. სახელწიფოში სოციალურ - ეკონომიკური ფონის გაუარესება;
5. ფორს მაჟორული მდგომარეობა;

მოპოვება;

6.

განათლების ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო
სტანდარტის სერთიფიკატის მოპოვება;

7.

პროფესიული სტუდენტების და მასწავლებლების
გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა;

8.

პროფესიული სტუდენტების, პერსონალის
განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებებში
მონაწილეობა;

9.

საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე საავტომობილო
სექტორის განვითარების პრიორიტეტად ფორმირება;

10. კვალიფიციურ კადრზე მოთხოვნის ზრდა;
11. სახელმწიფო დაფინანსებით სტუდენტების მიღება;
12. ონლაინ სწავლების დანერგვა თეორიული სწავლების
კომპონენტში;

2020-2026 სტრატეგიული გეგმის შესაბამისი სტრატეგიული მიზნების ფორმირება,
გარდა თეგეტა აკადემიის სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიით გამოკვეთილი
მიმართულებებისა, განისაზღვა შემდეგ მონაცემებზე დაყრდნობით:
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•
•
•

•
•
•
•

2018-2020 წლის თეგეტა აკადემიის სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიში;
2018-2024 წლის თეგეტა აკადემიის ექვსწლიანი სტრატეგიული გეგმა;
2019 წლის განმავლობაში თეგეტა აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის
მექანიზმების
მიხედვით
პროფესიულ
სტუდენტთა,
პროფესიულ
მასწავლებელთა და ადმინისტრაციული პერსონალის საჭიროების და ხარისხის
შეფასების მიმართულებით ჩატარებული კვლევების ანგარიშები;
Covid - 19 -ის პანდემიით გამოწვეული დისტანციური სწავლების საჭიროების
ფაქტობრივი მოცემულობა;
კანონში პროფესიული განათლების შესახებ შესული შესაბამისი ცვლილებები.
SWOT ანალიზი;
დაინტერესებული პირების ანალიზი;

სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის, სხვადასხვა ფაქტორების და ნორმატიული
ცვლილებების საფუძველზე ჩამოყალიბდა თეგეტა აკადემიის განვითარების ექვსი
სტრატეგიული მიზანი:

მონიტორინგის და შეფასების სისტემა
სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის შედეგად გამოკვეთილი მიზნებისა და
ამოცანების
მიღწევების ეფექტურობის გასაზომად საჭიროა მონიტორინგისა და
შეფასების მეთოდოლოგიის განსაზღვრა. თეგეტა აკადემიისთვის მისაღები მთელი
პროცესის ურთიერთმიმართების საკითხი ჩანს ნახაზი 2-ზე;
მონიტორინგის და შეფასების შედეგები არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი
მტკიცებულებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად, შედეგების
გასაზომად და დასადგენად რამდენად ეფექტურად დაიხარჯა ფინანსები/ რესურსები.
ნახაზი 2
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სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების
სისტემის მიზანია შეამოწმოს განხორციელებული საქმიანობების გაწერილ მიზნებსა და
ამოცანებთან თანხვედრა და განსაზღვროს რეკომენდაციები გაუმჯობესებისთვის.
შესაბამისად, სტრატეგიული გეგმის შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების
პროცესისთვის გაიწერა შემდეგი ამოცანები:
•

•
•

სტრატეგიული მიზნით განსაზღვრული ამოცანებისა და მოსალოდნელი შედეგების
მიღწევების მონიტორინგის და შეფასების პერიოდულობის და ინსტრუმენტების
განსაზღვრა;
სტრატეგიული მიზნების შესაბამისი მიმდინარე და საბოლოო შედეგების და
ღონისძიებების განხორციელების ხარისხის შეფასება;
განსახორციელებელი ინიციატივების/აქტივობების შესაბამისი რესურსებით
უზრუნველყოფის გეგმა;

მონიტორინგისა და შეფასების პროცესის მაქსიმალური გამჭირვალობისა და სისტემის
გამართულობის მიზნით სტრატეგიული გეგმის და სამოქმედო გეგმის დამხმარე
დოკუმენტების სახით შექმნილია:
•

რისკების შეფასების და მართვის დოკუმენტი.
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შეფასების პროცესის
სქემატობრივი
გამოსახვა

თეგეტა
აკადემიის სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის და
შეფასების სისტემა ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:

სამოქმედო გეგმა
სამოქმედო გეგმა შეფასება განხორციელდება წელიწადში ორჯერ:
1.

2.

6 თვეში ერთხელ შეფასებისა და ანგარიშგების მიზანია სამოქმედო გეგმის
აქტივობების გაანალიზება, აქტივობის ინდიკატორებისა და ბიუჯეტის
შესრულების პროგრესი, როგორც დადებითი ისე უარყოფითი ტენდენციების
გამოვლენისთვის. ინდიკატორის შესრულების დაბალი მაჩვენებელი ან
საერთოდ შეუსრულებლობა, რაც უფრო დროულად გამოვლინდება,
შესაბამისად უფრო ადვილი იქნება ინტერვენცია; 6 თვის მონაცემების
შეგროვებას და გაანალიზებაში ჩართულია ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახური;
წლის ბოლოს,
წლიური ანგარიშის მიზანია, არამხოლოდ აქტივობის
(მოსალოდნელი შედეგების) შესრულების მონიტორინგი და შეფასება, არამედ
შეფასება ამოცანის/ების დონეზეც. სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიში
გვაწვდის ინფორმაციას საერთო შესრულების პროგრესის (როგორც
რაოდენობრივის, ასევე ხარისხობრივის) შესახებ ბიუჯეტის ხარჯვის
ჩათვლით, რაც კარგი საშუალებაა
წლის ჭრილში სრული სურათის
წარმოდგენისთვის.

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, მაგალითად თუ ადგილი აქვს სამოქმედო გეგმის
ინდიკატორების შესრულების 50%-ით შეფერხებას, ან ტიპის ცვლილებებს, შესაძლოა
საჭირო გახდეს სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ცვლილებების
პაკეტის მომზადებას და შესაბამისი წესის მიხედვით დამტკიცებას.
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საბოლოო ანგარიშის წარდგენის ვადაა არაუგვიანეს 12 თვის დასრულებიდან 2 კვირა და
ეს ანგარიში წარმოადგენს საჯარო დოკუმენტს, რომელიც უნდა განთავსდეს თეგეტა
აკადემიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.
წლიური ანგარიშის მომზადებაზე და მონაცემების შეგროვება - გაანალიზებაზე
პასუხისმგებელია ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი;

სტრატეგიული გეგმა
სტრატეგიული გეგმის მონიტორინგის პირველადი ინსტრუმენტია წლების მიხედვით
ჩაშლილი შესაბამისი სამოქმედო გეგმების შუალედური და წლიური ანგარიშები.
სტრატეგიული გეგმის შეფასების დოკუმენტი ანგარიშის სახით უნდა შეიქმნას ორ
წელწადში ერთხელ, შესაბამისად, სტრატეგიული გეგმის შესრულების მონიტორინგის და
შეფასების ანგარიშის წარდგენის პერიოდებად განისაზღვრა: 2022, 2024 და 2026 წლები.
ანგარიშის მომზადებაზე და მონაცემების შეგროვება - გაანალიზებაზე
პასუხისმგებელია ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი;
მონიტორინგის შედეგები მოქმედ სტრატეგიულ გეგმაში ცვლილებების
შეტანის წინაპირობას იმ შემთხვევაში წარმოადგენს თუ:
•
სტრატეგიული მიზნის შესაბამისი ამოცანის შესრულების ინდიკატორების 50% ის შეუსრულებობა;
•
ოფიციალური უწყების მიერ გამოცემული დამატებითი რეგულაციები ან/და
შეცვლილი მოთხოვნები;
•
ფორს-მაჟორული სიტუაცია ან სრულიად ახალი გარემოებები;
წლიური ანგარიშის ფორმატი მოიცავს მხოლოდ სტრატეგიულ მიზნებთან და
ამოცანებთან მიმართებაში შესრულების მონაცემებს;

სტრატეგიული მიზნები, ამოცანები და ინდიკატორები
სტრატეგიული მიზანი N1. უწყვეტი ინსტიტუციური განვითარება
თანამედროვე ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები განსაკუთრებით აისახება
თეგეტა აკადემიის მდგრადობაზე. ამ კონტექსტში პრიორიტეტია უწყვეტი
ინსტიტუციური განვითარება, რაც კომპლექსური პროცესია და ერთდროულად
სხვადასხვა მიმართულებით განხორციელებულ ან გასაუმჯობესებელ ქმედებებს
მოითხოვს. რაც მთავარია, ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობით გაიზრდება
კონკურენტუნარიანობა და მდგრადობა საქმიანობის ყველა მიმართულებით:
ფინანსურად, საკადრო თვალსაზრისით, მენეჯმენტის კუთხით, სოციალური სტატუსისა
თუ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით.
უწყვეტი ინსტიტუციური განვითარება
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სოციალური პასუხისმგებლობის ზრდის საკითხის პირდაპირპროპორციულია, ქვეყნის
და საზოგადოების განვითარების პროცესში წვლილის შესატანად;
შესაბამისად სტრატეგიული მიზანი №1-ის მისაღწევად დასახული ამოცანები მოიცავს
შემდეგს:
1.

თეგეტა აკადემიის საქმიანობის მხარდამჭერი სამართლებრივი ბაზის შექმნა და
განვითარება;

2.

საქმისწარმოების პროცესის მუდმივი განვითარება;

3.

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის მუდმივი განვითარება;

4.

IT მხარდაჭერის სისტემის განვითარება;

5.

ანტიკრიზისული გეგმის შემუშავება და
უზრუნველყოფა;

6.

მარკეტინგული ღონისძიებების განხორციელება თეგეტა აკადემიის ცნობადობის და
საავტომობილო მიმართულებით პროფესიული განათლების შესაძლებლობების
გაზრდისთვის.

სტრატეგიული მიზანი
ინდიკატორებია:

N1-ის

შესაბამისი

შესაბამისი

ამოცანები

რესურსით მხარდეჭირის

და

მათი

შესრულების

სტრატეგიული მიზანი N1. უწყვეტი ინსტიტუციური განვითარება
ამოცანა

შესრულების ინდიკატორი
1.1.1. დაწესებულების მისია შეესაბამება პროფესიული განათლების მიზნებს და
განსაზღვრულია საქმიანობის ძირითადი მიმართულება;
1.1.2. ხედვა და ღირებულებები შეესაბამება მისიას და საჯაროდაა ხელმისაწვდომი

1. 1. თეგეტა აკადემიის 1.1.3. განსზღვრული სტრატეგიული დაგეგმვის მონიტორინგისა და შეფასების
მეთოდოლოგია
საქმიანობის
მხარდამჭერი
1.1.4. შემუშავებული ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა აქტივობებისა და რესურსების
სამართლებრივი ბაზის
გათვალისიწნებით;
შექმნა და განვითარება 1.1.5. შიდა სამართლებრივი აქტები უზრუნველყოფს საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისი სასწავლო პროცესის და კვალიფიკაციის მინიჭების განხორციელებას
1.1.6. შიდა პროცესების განხორციელებისთვის და შემუშავებულია ეფექტური მართვის
მექანიზმები;
1.2.1. მოქმედებს საქმისწარმოების ერთიანი წესი
1.2. საქმისწარმოების
პროცესის მუდმივი
განვითარება

1.2.2. მართვასა და საქმისწარმოებაში გამოიყენება თანამედროვე ტექნოლოგიები,
ელექტრონული საქმისწარმოება;
1.2.3. საქმისწარმოების წესი შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან;

1. 3. ხარისხის
1.3.1. მოქმედებს ხარისხის უზრუნველყოფის დემინგისეული ციკლიუზრუნველყოფის
დაგეგმეგანახორციელე-შეაფასე-განავითარე;
სისტემის განვითარება 1.3.2. ატარებს კვლევას პროფესიული სტუდენტების კმაყოფილებასთან დაკავშირებით;
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1.3.3. კარიერული მომსახურების კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ხელს უწყობს
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას;
1.3.4. აფასებს პროფესიულ მასწავლებელთა და პერსონალის საქმიანობას;
1.3.5. ახორციელებს პროფესიული განვითარების საჭიროებათა კვლევას;
1.3.6. ახდენს რესურსების შეფასებას და ადგენს განვითარებისთვის რეკომენდაციებს;
1.3.7. კვლევებზე დაყრდნობით აანალიზებს პროგრამის განხორციელების შედეგებს და
საჭიროების შემთხვევაში ახდენს ცვლილებების ინიცირებას ;
1.3.8. ახდენს კურსდამთავრებულთა დასაქმების კვლევას;
1.3.9. ატარებს პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის, ჩარიცხვის, კვალიფიკაციის
მინიჭების, სტატუსთან დაკავშირებული მონაცემების სტატისტიკურ ანალიზს;
1.3.10 ატარებს შიდა ვერიფიკაციას და ანალიზს იყენებს განვითარებისთვის;
1. 4. IT მხარდაჭერის 1.4.1. მხარდაჭერის IT სისტემა უზრუნველყოფს აკადემიაში მიმდინარე პროცესებს;
სისტემის განვითარება 1.4.2. მიმდინარეობს საინფორმაციო ტექნოლოგიების რისკების მართვა;
1.4.3. უზრუნველყოფს პროფესიულ სტუდენტთა და პერსონალის მონაცემთა დაცვას
1.4.4 პერსონალის და პროფესიულ სტუდენტთათვის საინფორმაციო ტექნოლოგიები
ხელმისაწვდომია;
1.4.5. საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით მიმდინარეობს პროცესების მართვა
1.5. ანტიკრიზისული
გეგმის შემუშავება
1.6. მარკეტინგული
ღონისძიებების
განხორციელება

1.5.1. რისკების ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული ანტიკრიზისული გეგმა;
1.5.2. გათვლილია ანტიკრიზისული გეგმის შესაბამისი რესურსი;
1.6.1. ვებგვერდი ასრულებს საკომუნიკაციო ფუნქციას;
1.6.2. ახორციელებს აკადემიის შესახებ უტყუარი ინფორმაციის გავრცელებას;
1.6.3. ატარებს საინფორმაციოს კამპანიას სხვადასხვა საშუალებით;
1.6.4 აკადემიის საქმიანობის გაუმჯობესებისთვის იყენებს სოცმედია საშუალებებით
მიღებული უკუკავშირის შედეგებს;

მოსალოდნელი შედეგები:
დანერგილია თეგეტა აკადემიის მართვის ეფექტური მექანიზმები;
გაზრდილია ეფექტიანობა კრიზისული სიტუაციის დროს მატერიალური, ადამიანური
რესურსებისა და პროცესების მართვის მიმართულებით.
უზრუნველყოფილია საქმისწარმოებისა და IT მხარდაჭერის სისტემის მოქნილობა;
ამაღლებულია საავტომობილო მიმართულებით პროფესიული განათლების მიმართ
ცნობიერება;
გაზრდილია პოტენციურ სტუდენტთა რაოდენობა.

რისკები:
ეკონომიკური და სოციალური არასტაბილურობა;
სამოქმედო გეგმის/ების შეუსრულებლობა ფორსმაჟორული სიტუაციის მიზეზით;
შვიდწლიანი სტრატეგიული მიზნის შესაბამისი ამოცანების ცვლილების სიხშირე.
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სტრატეგიული მიზანი N2. საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და
განვითარება
დასაქმების ბაზარზე საავტომობილო სფეროში კვალიფიციური კადრის მოთხოვნის
პირობებში,
განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია
პროფესიული
განათლების
შესაძლებლობის
შექმნა
და
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა,
შემდეგი
მიმართულებით:

•
•
•
•

მომზადების და გადამზადების პროგრამების შექმნა - განხორციელება;
სასერთიფიკაციო პროგრამების შექმნა - განხორციელება;
დისტანციური სწავლებისთვის მოქმედი მოდულების გადაწყობა;
საბიბლიოთეკო რესურსის მაქსიმალური გამდიდრება;

სტრატეგიული მიზანი
ინდიკატორებია:

N2

-ის

შესაბამისი

ამოცანები

და

მათი

შესრულების

სტრატეგიული მიზანი N2. საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და განვითარება
2.1. ჩარჩო
დოკუმენტის
საფუძველზე
საგანამანთლებლო
პროგრამების
შემუშავება

2.1.1. პროგრამის განხორციელება დასაბუთებულია
2.1.2 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები შესაბამია კანონმდებლობასთან;
2.1.3. შემუშავებულია კონტინგენტის განსაზღვრის მეთოდოლოგია
2.1.4 პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევა მხარდაჭერილია
მატერიალური რესურსით;
2.1.5 პროგრამის დამტკიცება, დამატება, მასში ცვლილების შეტანა ხორციელდება შიდა
სამართლებრივი აქტების შესაბამისად;
2.1.6 პროგრამის განხორციელებისთვის გაწერილია სასწავლო და კალენდარული გეგმები
2.1.7. შექმნილი მომზადების და გადამზადების პროგრამები;
2.1.8. დისტანციური სწავლებისთვის შექმნილი თეორიული მოდულები;
2.1.9. შემუშავებული სასერტიფიკატო პროგრამები;

2.2. სასწავლო
პროცესის მართვა
და
ადმინისტრირება

2.2.1 პროგრამას ჰყავს დარგობრივი კომპეტენციის მქონე ხელმძღვანელი და პროფესიული
მასწავლებლები;
2.2.2 მიღება გამოცხადებულია (თბილისი ან/და ბათუმი)
2.2.3 პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო რესურსი ხელმისაწვდომია პროფესიული
სტუდენტისთვის;
2.2.4 საბიბლიოთეკო რესურსები უზრუნველყოფს სწავლის შედეგის მისაღწევად საჭირო
ინფორმაციის მიღებას;
2.2.5 .პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებისთვის გაფორმებბული პარტნიორ
კომპანიასთან თანამშრომლობის მემორანდუმი;
2.2.6 შექმნილი შეფასების ინსტრუმენტების ბანკი თეორიული მოდულებისთვის
2.2.7 პრაქტიკული მოდულების ფარგლებში შევსებულია პროფესიული სტუდენტის
დღიურები
2.3.1 მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმების გამოყენებით ხორციელდება პროგრამის
განხორციელების შეფასება;
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2.3.პროგრამის
შეფასება და
მონიტორინგი

2.3.2 სასწავლო პროცესი ხორციელდება წესრიგის, შრომის უსაფრთხოების და ,
ჯანმრთელობის ნორმების დაცვით;
2.3.3 სასწავლო პროცესი ხორციელდება პროფესიულ სტუდენტთა საჭიროებების
გათვალისწინებით;
2.3.4 პროგრამის სწავლის შედეგების დადასტურება უზრუნველყოფილია შეფასების
რელევანტური და ობიექტური სისტემით;
2.3.5 სწავლის შედეგების შეფასებასთან დაკავშირებული მტკიცებულებები დაცულია და
უზრუნველყოფს სტუდენტთა შემდგომ განვითარებას;
2.3.6 უზრუნველყოფილია საგაკვეთილო პროცესზე დასწრება

მოსლოდნელი შედეგები:
შემუშავებულია ბაზრის
მოთხოვნებზე მორგებული მომზადება/გადამზადების და
სასერთიფიკატო პროგრამები.
მომზადება/გადამზადების და სასერთიფიკატო პროგრამები უზრუნველყოფილია
საბიბლიოთეკო და მატერიალური რესურსით;
გაზრდილია
დასაქმების
ბაზარზე
საავტომობილო
სფეროში
დასაქმებულთა
რაოდენობრივი მაჩვენებელი;
გაზრდილია საავტომობილო სერვისებით მომხმარებელთა კმაყოფილების რაოდენობრივი
მაჩვენებელი;

რისკები:
ეკონომიკური და სოციალური არასტაბილურობა;
დაინტერესების დაბალი დონე;
დასაქმების ბაზარზე საავტომობილო სერვისებზე
ვარდნა;

მოთხოვნების მკვეთრი

სტრატეგიული მიზანი N3. ინფრასტრუქტურული განვითარება
COVID 19 - ის პანდემიის პირობებში შესაბამისი შეზღუდვების გათვალისწინებით
ნათლად გამოიკვეთა სასწავლო დაწესებულებისთვის პროცესების მართვის, მ.შ.
დისტანციური სწავლებისთვის მზაობა, მოქნილობა და სწრაფი რეაგირების უნარი.
მოქნილობის საფუძველს ქმნის შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ბაზის და
მატერიალურ-ტექნიკური რესუსრის არსებობა და ამ რესურსების ხელმისაწვდომობა.
პანდემიის პირობებში კვლავ ინარჩუნებს აქტუალობას სტუდენტთა და პერსონალის
ჯანმრთელობის, წესრიგის დაცვის და შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამ მხრივ
განსაკუთრებული ადგილი უკავია დუალური და მოდული პროგრამების პრაქტიკული
კომპონენტის განხორციელების საკითხს, რადგან მისი განხორციელება პარტნიორ
საწარმოსთან
თანამშრომლობით ხდება და ეს ნიშნავს რომ საგანამანათლებლო
საქმიანობის განხორციელებისთვის პირობების გათვალისწინება სასწავლო და შრომის
ბაზრისადმი არსებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებით არის შესაძლებელი.
სტრატეგიული მიზანი
ინდიკატორებია:

N3-ის

შესაბამისი

ამოცანები

და

მათი

შესრულების
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სტრატეგიული მიზანი N3 . ინფრასტრუქტურული განვითარება
3.1.1.შეძენილი მოდულის შესაბამისი რესურსი
3.1.ინფრასტრუქტურის 3.1.2.ინვენტარიზაციის პროცესი
განახლება, შეკეთება,
3.1.3.ავეჯის, ტექნიკის შეკეთება-განახლება;
გაუმჯობესება
3.1.4.წიგნადი და არაწიგნადი რესურსების განახლება;
3.2.1.სასწავლო პროცესში და პრაქტიკულ სივრცეში დაცული შრომის უსაფრთხოება
3.2. ჯანმრთელობის,
წესრიგისა და
შრომის
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა

3.2.3.დაცული უსაფრთხოების და წესრიგის ზომები

3.3. დისტანციური
სწავლების
ხელშემწყობი გარემოს
განვითარება

3.3.1.ტექნიკური ბაზა შესაბამისობაშია ონლაინ სწავლებასთან;

3.2.4. შემუშავებული საგანგებო სიტუაციების მართვის მექანიზმები;
3.2.5. უზრუნველყოფილია პირადი ჰიგიენის დაცვა
3.2.6.ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოება და წესრიგის დაცვა
უზრუნველყოფილია შესაბამისი მექანიზმებით

3.3.2.ონლაინ სწავლებისთვის
დადგენილია

სტუდენტთა

და

მასწავლებელთა

საჭიროება

3.3.3. შემუშავებულია თეორიული სწავლებისთვის ონლაინ გაკვეთილები;
3.3.4. პროფესიული მასწავლებლები გადამზადებულია ონლაინსწავლებისთვის;

მოსალოდნელი შედეგები:
ონლაინ პლატფორმების გამოუყენებით უზრუნველყოფილია პერსონალის დისტანციური
მართვის ფორმატი;
ხელშეწყობილია სწავლების მიმართულებით მასწავლებელთა გადამზადება საჭიროების
შესაბამისად;
ადაპტირებულია სასწავლო გარემო;
დაცულია შრომის, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოიების ნორმები პერსონალისა და
პროფესიული სტუდენტებისთვის;
ხელმისაწვდომია ციფრული და ბეჭდური რესურსები;

რისკები:
ეკონომიკური და სოციალური არასტაბილურობა;
მკვეთრად გაზრდილი ხარჯები;
პროფესიული სტუდენტების მზაობის/მოტივაციის ნაკლებობა დაიცვან დადგენილი ან/და
ცვალებადი უსაფრთხოების წესები;

სტრატეგიული მიზანი N4. ადამიანური რესურსის განვითარება
პერსონალის მართვის პოლიტიკის და პროფესიულ სტუდენტთა მომსახურების
საფუძველს განსაზღვრავს თეგეტა აკადემიის მისია, ხედვა და ღირებულებები. მათზე
დაყრდნობით ჩამოყალიბებულია მართვის ეფექტიანობის განმაპირობებელი ძირითადი
პრინციპები:
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1. მართვის ეთიკურობა: გულისხმობს, რომ ორგანიზაციული გადაწყვეტილებები

მიიღება პროფესიულ სტუდენტთა და დასაქმებულთა უფლებების და ღირსებისა
და პატივის გათვალისწინებით (მ.შ. ჯანმრთელ და უსაფრთხო სამუშაო და
სასწავლო გარემო; სამართლიანი ანაზღაურება; თანამშრომელთა წახალისება;
ინდივიდთა პატივისცემა; მართვის მოქნილობა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების ზომების დაცვა და სხვა).
2. სამართლიანობა: გულისხმობს მართვის ობიექტურობას, მიუკერძოებლობას
და გამჭვირვალობას; ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვას და მისი
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის პრინციპის პატივისცემას; სტრუქტურულ
ერთეულებს შორის ფუნქციების ისე განაწილებას, რომ გამოირიცხოს ინტერესთა
კონფლიქტი;
3. პროფესიული განვითარება:
გულისხმობს თანამშრომელთა პროფესიული
ზრდის ხელშეწყობას და ინდივიდუალური განვითარების შესაძლებლობებს,
საჭიროებებსა და გამოწვევებზე დამყარებულ ისეთ აქტივობებს, როგორიცაა;
•
•
•
•
•
•

დარგთან/დისციპლინათან დაკავშირებული ცოდნა, სიახლეები;
სწავლის შედეგების მიღწევის და შეფასების სტრატეგიები;
სწავლა- სწავლების მეთოდები;
სწავლების პროცესში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება;
ახალი პროგრამების შემუშავება;
უცხოური ენის, კომპიუტერული და მართვის უნარების განვითარება და სხვა.

პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნის მიღწევა მიმდინარეობს
სხვადასხვა
ინსტრუმენტების
გამოყენებით:
ტრენინგები,
ვორქშოფები,
სემინარები, შეხვედრები და ა.შ.
4. მონაწილეობა და თანაბარი შესაძლებლობები: გულისხმობს, თანამშრომელთა

თანაბარ შესაძლებლობებს
თეგეტა აკადემიის მიზნებისა და ამოცანების
ჩამოყალიბების, მათი განხორციელებისა და შესრულებული სამუშაოს შეფასების
პროცესში. ეს პრინციპი გამორიცხავს პირის დისკრიმინაციას ასაკის, სქესის,
ინტერესთა, ეროვნული ან ეთნიკური კუთვნილების, რელიგიისა და სხვა
ნიშნების მიხედვით;
5. პროფესიულ სტუდენტთა უფლებების დაცვა, სტუდენტური ცხოვრების
მრავალფეროვნება - მხარდაჭერის ღონისძიებების სისტემის ჩამოყალიბება
თეგეტა აკადემიის საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. სტუდენტთა
სერვისებისა და მათი მხარდაჭერის უზრუნევლსაყოფა
მრავალფეროვან
ღონისძიებებს მოიცავს:
•

•
•

ფინანსური მხარდაჭერა, რაც გულისხმობს სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილ
სისტემას და ფინანსურ შეღავათებს გარკვეული კატეგორიის პროფესიული
სტუდენტებისთვის;
სტუდენტთა მხარდაჭერა და საკონსულტაციო მომსახურება;
პროფესიული და კარიერული განვითარების მხარდაჭერა: სტუდენტების დასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით მათ ინფორმირებას დასაქმების ბაზარზე არსებული
მდგომარეობის, გამოცხადებული ვაკანსიების, დასაქმების ფორუმების და სხვა
ღონისძიებების შესახებ; სტუდენტთა დახმარებას საკუთარი განათლებისა და კარიერის
სწორად წარმართვასა და დამსაქმებლებთან ურთიერთობაში;
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•

•

პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის შედეგად მათი მოლოდინების,
პრობლემების, წინადადებების, მოსაზრებების გათვალისწინება მართვასა და სწავლების
პროცესში;
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით სარგებლობის შესაძლებლობა ნებისმიერი, მათ
შორის შეზღუდული შესაძლებლობების და სპეციალური საჭიროებების მქონე,
მობილობით გადმოსულ, სტატუს აღდგენილ, განსაკუთრებული ნიჭით გამორჩეულ ან/და
დაბალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა მიზნობრივი ჯგუფებისთვის.

სტრატეგიული მიზანი
ინდიკატორებია:

N4-ის

შესაბამისი

ამოცანები

და

მათი

შესრულების

სტრატეგიული მიზანი N4. ადამიანური რესურსის განვითარების ხელშეწყობა
4.1.პროფესიულ
მასწავლებელთა
და
ინსტრუქტორთა
ტრენინგი

4.1.1.პროფესიულ
მასწავლებელთა
იდენტიფიცირებულია

და

ინსტრუქტორთა

საჭიროება

4.1.2.შემუშავებულია პროფესიულ მასწავლებელთა და ინსტრუქტორთა განვითარების
გემა
4.1.3.მომზადებულია კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასებისთვის ტრენინგმოდული
4.1.4.შეფასების ინსტრუმენტების შემუსავებისთვის ჩატარებულია კონსულტაციები
4.1.5. პროფესიული მასწავლებლები ჩართული არიან პორფესიული განვითარების გარე
და შიდა მხარდაჭერის ღონისძიებებში;
4.1.6.შექმნილია პროფესიული მასწავლებლის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

4.2. შრომის,
ადეკვატური
სამუშაო
გარემოსა და
სახელფასო
სამოტივაციო
სისტემის შექმნა

4.2.1. ჩატარებული პერსონალის პროფესიულ საჭიროებათა კვლევას
4.2.2. პერსონალის განვითარება ხორციელდება განვითარების საჭიროებების კვლევის
და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად
4.2.3. ორგანიზაციული სტრუქტურის მიხედვით ფუნქციები მკაფიოდაა
განსაზღვრული
4.2.4 სტრუქტურულ ერთეულებს შორის გადანაწილებული ფუნქციები გამორიცხავს
ინტერესთა კონფლიქტს;
4.2.5 დამტკიცებული KPI სისტემა წახალისებისა და სამოტივაციო სისტემის
უზრუნველსაყოფად

4.3.პროფესიული
სტუდენტის
უფლებების
დაცვის
უზრუნველყოფა

4.3.1.შიდა რეგულაციებით უზრუნველყოფილია სტუდენტთა უფლებების დაცვა
4.3.2.სტუდენტები იცნობენს შეფასების სისტემას და სარგებლობენ შედეგების
გასაჩივრების მექანიზმებით;
4.3.3. უზრუნველყოფილია ინდივიდუელური სასწავლო გეგმით სწავლის
შესაძლებლობა
4.3.4.წახალისებულია კურუკულუმის მიღმა ღონისძიებები;
4.3.5..ხელშეწყობილია ადმინისტრაციული მხარდაჭერა;
4.3.6.კარიერული მხარდაჭერისთვის შექმნილია დამსაქმებელთა ბაზა და
ხელმისაწვდომია მათთვის ინფორმაცია;

მოსალოდნელი შედეგები:
კვალიფიციური და მოტივირებული პერსონალი;
ხორციელდება შედეგზე ორიენტირებული მიდგომა, რომელიც აერთიანებს ყველა
თანამშრომელს;
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მიღწეულია სტრატეგიული მიზნები.
დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი თეგეტა აკადემიის პროფესიული სტუდენტებისთვის;

რისკი:
ვიწროპროფილური
საავტომობილო
დარგის
სპეციალისტების/პოტენციური
მასწავლებლების სიმცირე შრომით ბაზარზე;
პროფესიული სტუდენტების გამტარობის შეზღუდული რაოდენობა;
თანამშრომელთა ჩანაცვლების შესაძლებლობის მოუქნელობა მათი მაღალი დატვირთვის
და რაოდენობრივი სიმცირის გათვალისწინებით;
დასაქმების ბაზარზე პროფილური სამუშაოზე მოთხოვნის და შესაბამის სპეციალისტებზე
მოთხოვნის შემცირება.

სტრატეგიული მიზანი N5. თანამშრომლობა განათლების სისტემაში
შემავალ ინსტიტუციებთან
აკადემიის, როგორც პროფესიული კოლეჯის გამართული ფუნქციონირებისთვის
აუცილებელ პირობას
წარმოადგენს
სახელმწიფოს მიერ, პროფესიული
საგანამანათლებლო დაწესებულებებისადმი წაყენებული მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
შესაბამისად, თეგეტა აკადემიის უმნიშვნელოვანესი მიზანია განათლების სისტემაში
შემავალ დაწესებულებებთან უწყვეტი თანამშრომლობა, განვითარების ყველა ეტაპზე
შესაბამისი სამართლებრივი მხარდაჭერა და მუდმივი თვითშეფასება.
ცალკეულ
შემთხვევებში ხარისხის განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობა მხარდაჭრილია
როგორც ინდივიდუალური კონსულტაციების, ონლაინ და ასევე პერსონალური
კონსულტაციებისა და დაწესებულებებისთვის ჩატარებული ტრენინგების გზით.
თეგეტა აკადემიის სასწავლო პროცესისადა ხარისხის მართვის სამსახური მენეჯმენტთან
ერთად სრულად არის ჩართული პროცესების განხორციელებაში.
სტრატეგიული მიზანი
ინდიკატორებია:

N5-ის

შესაბამისი

ამოცანები

და

მათი

შესრულების

სტრატეგიული მიზანი N5. თანამშრომლობა განათლების სისტემაში შემავალ
დაწესებულებებთან
5.1.
თვითშეფასების,
პროგრამის დამატების,
გაუქმების,
ავტორიზაციის /
რეავტორიზაციის
პროცესის
უზრუნველყოფა

5.1.1. თვითშეფასების ანგარიში შევსებულია ავტორიზაციის ახალი
სტანდარტების შესაბამისად
5.1.2.წარმოდგენილია გაუმჯობესების გეგმა
5.1.3. გეგმიური/არაგეგმიური მონიტორინგი ჩატარებულია
5.1.4. რეავტორიზაციის პროცესი დაგეგმილია
5.1.5.მომზადებულია დასამატებლად პროგრამის პაკეტი

5.2.არაფორმალური
5.2.1.არაფორმალური განათლების აღიარების უფლება მოპოვებულია
განათლების აღიარების ავტორიზებული პროგრამების ფარგლებში
უფლების მოპოვება
5.2.2. არაფორმალური განათლების აღიარება მოპოვებულია კანონმდებლობის
შესაბამისად ვტორიზირებული პროგრამების ფარგლებს გარეთ
5.2.3. არაფორმალური განათლების აღიარების დოკუმენტაცია
ხელმისაწვდომია დაინტერესებული პირისთვის
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5.3. მომზადების და
გადამზადების
პროგრამების
განხორციელება

5.3.1. ავტორიზებული პროგრამების ფარგლებში მომზადებულია
მომზადების პროგრამები და გადამზადების პროგრამები
5.3.2. მომზადების/გადამზადების პროგრამის განხორციელება მიმდინარეობს
კანონმდებლობის შესაბამისად;
5.3.3.მომზადების /გადამზადების პროგრამების ფარგლებში ხორციელდება
სეტიფიკატების გაცემა და მათი აღრიცხვა;

5.4. განათლების
საინფორმაციო
სისტემასთან
ინტეგრირების
უზრუნველყოფა

5.4.1.თეგეტა აკადემიას ჰყავს EMISI-ის ბაზაში ინფორმაციის შეყვანაზე
პასუხისმგებელი პირი
5.4.2. ინფორმაცია პროგრამების შესახებ შეტანილია და განახლებადი;
5.4.3.ინფორმაცია პერსონალის შესახებ შეტანილია
5.4.4. შეტანილია და განახლებას ექვემდებარება ინფორმაცია პროფესიული
სტუდენტების შესახებ
5.4.5. შეტანილია და განახლებადია ინფორმაცია პროფესიული მასწავლებლების
შესახებ;

5.5. კერძო კოლეჯებთან 5.5.1.თანამშრომლობის შესახებ კოლეჯებთან მემორანდუმები გაფორმებულია
და პარტნიორ
5.5.2. თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმებულია კერძო
კოლეჯებთან
კოლეჯების ასოციაციასთან
თანამშრომლობა
5.5.3. მიმოწერით დგინდება კოლეჯებთან თანამშრომლობა და ერთობლივ
ღონისძიებებში მონაწილეობა;

მოსალოდნელი შედეგები:
შენარჩუნებული სტატუსი და განვითარების ახალი შესაძლებლობები;
არაფორმალური განათლების აღიარების უფლება და გაზრდილი შემოსავალი
მუდმივად განახლებადი და აქტუალური ინფორმაცია განათლების სისტემაში
პროფესიული განათლების მიმართულებით მიმდინარე ცვლილებეების და რეფორმების
შესახებ;
თანამშრომლობა მართვის საინფორმაციო სისტემასთან;
პროფესიული განათლებლების სისტემაში შემავალ ინტიტუციებთან თანამშრომლობის და
ერთობლივი პროგრამების განხორციელების შესაძლებლობების ზრდა.

რისკი:
პროფესიული განათლების სისტემაში პრიორიტეტების ცვლილება.
ადამიანური რესურსის და განსახორციელებელი სამუშაოების არაეფექტური შეფარდება.
ვიწროპროფილურობის გათვალისწინებით პარტნიორობის შესაძლებლობლების სიმცირე;

სტრატეგია 2020-2026

სტრატეგიული მიზანი N6. თანამშრომლობის განვითარება
პოტენციურ დამსაქმებელებთან და პარტნიორებთან კერძო სექტორში
თეგეტა აკადემიის, როგორც პროფესიული კოლეჯის ერთ ერთი მთავარი ამოცანაა
საავტომობილო მიმართულებით შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისი
კადრის გადამზადება-მომზადება, რომელიც მაქსიმალურად მიმზიდველი იქნება
პოტენციური დამსაქმებლისთვის და კონკურენტუნარიანი სფეროს არსებულ
სპეციალისტებს შორის.
ამას გარდა, სტრატეგიული მიზნების განხორციელებისთვის თეგეტა აკადემიისთვის,
როგორც
კერძო
საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის უმნიშვნელოვანესია
ფინანსური მდგრადობის შენარჩუნება. ეს ამოცანა პრიორიტეტულია განსაკუთრებით
მიმდინარე პანდემიის განმეორების შესაძლებლობის არსებობისას, რათა მინიმუმამდე
დავიყვანოთ ამ კუთხით არსებული რისკები.
სტრატეგიული მიზანი
ინდიკატორებია:

N6-ის

შესაბამისი

ამოცანები

და

მათი

შესრულების

სტრატეგიული მიზანი N6. თანამშრომლობა პარტნიორ კომპანიასთან /ებთან
6.1. კომპანია
თეგეტა
მოტორსთან
თანამშრომლობა

6.1.1. მოქმედებს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
6.1.2.ჩატარებულია პარტნიორი კომპანიის საჭიროებათა კვლევა
6.1.4. კომპანიის თანამშრომელთათვის მოქმედებს არაფორმალური განათლების აღიარების
შესაძლებლობა;
6.1.5. მოქმედებს ხელშეკრულება დუალური პროგრამისთვის და შემუშავებულია
ერთობლივი სასწავლო გეგმა
6.1.6. მოქმედებს ერთობლივი მონიტორინგის სისტემა თანამშრომელთა წესრიგის დაცვისთვის;
6.1.7. შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა ხორციელდება ერთიანი სისტემით
6.1.8. მოქმედებს ანგარიშგების ერთიანი სისტემა
6.1.9. პროფესიულ სტუდენტთა კარიერული წინსვლისთვის ხორციელდება დაკვირვება და
სამუშაო ადგილების შეთავაზება
6.1.10. ხორციელდება მონაწილეობა

6.2. ფინანსური
მდგრადობა

და ჩართულობა კვალიფიკაციის მინიჭების პროცესებში

6.2.1. .შედგენილია საპროგნოზო ფინანსური გეგმა;
6.2.2.არსებობს ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის ფინანსური გეგმა
6.2.3.საოპერაციო ხარჯები გათვლილია და უზრუნველყოფილი ფინანსური რესურსით;
6.2.4.ობიექტურად შეფასებულია ფინანსური მდგრადობა;
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მოსალოდნელი შედეგები:
განხორციელებული სტრატეგიული გეგმა;
გაზრდილი შემოსავლები;
დასაქმების და განვითარების ახალი შესაძლებლობები არსებული და მომავალი
ბენეფიციარებისთვის;
დუალური პროგრამის განხორციელებისას პრაქტიკული კომპონენტის მაღალი ხარისხით
შესრულების და უნიკალური პრაქტიკული ცოდნის მიღების გარანტიის შექმნა - გამყარება.

რისკი:
პოტენციურ დამსაქმებელთა სიმცირე;
არსებულთა დამსაქმებელთა შორის შრომის პირობების, ანაზღაურების და სამუშაო
პროფილის მიხედვით მკვეთრი განსხვავება.
სოციო -ეკონომიკური ფონის გაუარესება;
პოტენციური ბენეფიციარების დაინტერესების დაბალი დონე;

სტრატეგია 2020-2026

გამოყენებული რესურსები:
1. განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021წ.წ;
2. საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ, 2018;
3. საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ, 2010;
4. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სტრატეგიის
დოკუმენტი, 2016-2020;
5. პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელო;
6. დაგეგმვის გზამკვლევი პროფესიული სასწავლებლის
თანამშრომლებისთვის 2018.
7. შპს თეგეტა აკადემიის განვითარების ექვსწლიანი სტრატეგიული გეგმა
2018-2023
8. შპს თეგეტა აკადემიის ერთწლიანი გეგმა (პირველადი ვერსია) 2020

თეგეტა აკადემიის
ანტი-კრიზისული გეგმა
2020

შესავალი
დოკუმენტი შედგენილია შპს თეგეტა აკადემიის მენეჯმენტის დაკვეთით და წარმოადგენს
რისკ ფაქტორების ანალიზის შედეგად დადგენილ ან/და ბიზნეს გარემოში არსებულ
რისკებზე და გამოწვევებზე რეაგირების მექანიზმს.
მისი მთავარი ფუნქციაა თეგეტა აკადემიის მდგრადობის მაქსიმიზაციის ხელშეწყობა
ცვალებადი გარემოს პირობებში.
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ზოგადი მიმოხილვა:
ბიზნესი სულ უფრო ხშირად განიცდის
კრიზისებს, რომელიც მასშტაბებით
განსხვავდება, ხშირად ასოცირდება
ორგანიზაციის შეფერხებით
ფუნქციონირებასთან და შეუძლია
გამოიწვიოს მძიმე უარყოფითი შედეგები,
მათ შორის საფრთხე შეუქმნას ორგანიზაციის
არსებობას ან/და ხელი შეუშალოს მისი
სტრატეგიული მიზნების მიღწევას.
2020 წლის COVID -19 -ით გამოწვეული
პანდემიის ფონზე ფაქტია რომ აუცილებელია
ანტიკრიზისული ინსტრუმენტის არსებობა.
ქვემოთ მოცემული დოკუმენტი წარმოადგენს
თეგეტა აკადემიის მენეჯმენტის მიერ
შემუშავებულ დოკუმენტს, რომელიც
ემსახურება თეგეტა აკადემიის მდგრადობის
უზრუნველყოფას კრიზისის დროს.

თეგეტა აკადემიის მენეჯმენტი სრულად აცნობიერებს, რომ შპს თეგეტა აკადემიას შესაძლოა
მოუწიოს ხუთი ტიპის კრიზისის მართვა:
1.
2.
3.
4.
5.

ფინანსური/ეკონომიკური კრიზისი
პიროვნული/ თანამშრომლების კრიზისი
ორგანიზაციული კრიზისი
ტექნოლოგიური კრიზისი
ბუნებრივი მოვლენით გამოწვეული კრიზისი, სწორედ ამ კატეგორიას მიეკუთვნება COVID
– 19 -ით გამოწვეული პანდემიის შედეგად შექმნილი მიმდინარე კრიზისი.

შესაბამისად, შემუშავებული მიდგომა ეხება ძირითად სტრატეგიებს, რომელიც ნებისმიერი
კრიზის დადგომის შემთხვევაში კომპანიის მიერ იქნება განხილული.
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შემუშავებულია და გაანალიზებულია ანტიკრიზისული მენეჯმენტის სამი ძირითადი მიდგომა:
•
•

დაგეგმვა/გადაგეგმვითი მიდგომა:
მისიის, ხედვის და სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების გადახედვა, მათი
ადაპტაცია ახალ რეალობასთან
• კომპანიის და პროდუქტის რეორიენტაცია, ახალი შესაძლებლობების ანალიზი
• მენეჯმენტის სისტემის განახლება ან/და ახალი სისტემის დანერგვა
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ორგანიზაციული მიდგომა:
ხარჯების შემცირება
ფინანსური ვალდებულებების გადავადება
ახალი/ დამატებითი კაპიტალის მოძიება
დედა კომპანიესთან შერწყმა/ გაერთიანება
ბიზნესის ზომის შემცირება;
ორგანიზაციული სტრუქტურის ცვლილება;
ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა;
ფასების პოლიტიკის ცვლილება;
ორგანიზაციული კულტურის რეფორმირება.
რისკების შეფასების და ფინანსური კონტროლის მექანიზმის დანერგვა
პრევენციისთვის.

•

სამოტივაციო სისტემის ცვლილების მიდგომა:

•
•
•
•

გუნდური მუშაობის სტიმულირება
ახალი სამოტივაციო სისტემის შექმნა
არსებული სამოტივაციო სისტემის დროებით შეჩერება
თანამშრომლების შემცირება/ხელფასების შემცირება;
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კრიზის მართვის პროცესის მიმდინარეობა:
ფაზა 1: განგაშის სიგნალი
•
•

შიდა კომუნიკაციის არხებით პირველადი ინფორმაციის გაცვლა;
პირველადი კონცეფციის შექმნა - კონკრეტული ნაბიჯების და მიმართულების დასაგეგმად
პირველადი შეფასება მდგომარეობის - რომელი ტიპის, დონის და რა გავლენის მქონე კრიზისია.

ფაზა 2: შეფასება
● რა მოხდა?
● სად და როდის?
● ვისზე ან რაზე მოახდინა/ახდენს გავლენას?
● ვინ არის ჩართული?
● როდის გავიგეთ ამ ინციდენტის შესახებ?
● რა გავლენა / შესაძლო გავლენა აქვს ჩვენზე?
● არის რაიმე გადაუდებელი ან/და გარდაუავალი საფრთხე?
● გვესმის სრულად არსებული მოცემულობა?
ამ კითხვებზე პასუხების შესაბამისად გადავდივართ შემდეგ ფაზაში და კრიზისს მივაკუთვნებთ
რომელიმეს 4 დონიდან : IV დონის კრიზისი არის ყველაზე სუსტი, ხოლო პირველი დონის
ყველაზე ძლიერი.
ფაზა 3: აქტივაცია/დანერგვა
● მიღებული პასუხების და ანალიზის შესაბამისად ვირჩევთ კრიზისის ტიპს და შესაბამისი
მოქმედებების ნაკრებს.
● ვადგენთ სცენარებს.
ფაზა 4: მართვა/ადმინისტრირება
● ზუსტი მითითებების და დავალებების გაცემა პოზიციების და კრიზისის მართვის დროს
შეთავსებული როლების შესაბამისად
● პროცესის მონიტორინგი
ფაზა 5: შეფასება და კრიზისული მენეჯმენტის იმპლემენტაციის დასრულება
• საფრთხეების და რისკების მეორე ნაბიჯის შესაბამისად ხელახალი ანალიზი;
• გადადგმული ნაბიჯების ეფექტიანობის ანალიზი;
• კრიზისული მენეჯმენტის იმპლემენტაციის პერიოდის დასასრულის განსაზღვრა და მისი
დასრულება.

ინსტრუქციის პატრონობა, ბესტ პრაქთისები, დააფდეითება - ანტიკრიზისული გეგმის გადახედვა
უნდა მოხდეს წელიწადში მინიმუმ ერთხელ, რეკომენდირებულია ფინანსური წლის დაგეგმვისას.
გეგმის გადახედვის საჭიროების სიხშირე დადგინდება კომპანიის მენეჯმენტის მიერ.
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აღწერა

კრიზისი რომლის დროსაც მცირედად
იცვლება სტრატეგიული მიზნები და
ამოცანები

1. მისიის, ხედვის და სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების გადახედვა,
მათი ადაპტაცია ახალ რეალობასთან - ბაზრის კვლევის, SWOT
ანალიზის და დაინტერესებული მხარეების ანალიზზე დაფუძნებით და
მისი შედეგების გათვალისწინებით სიტუაციის ანალიზი.
2. კომპანიის და პროდუქტის რეორიენტაცია, ახალი შესაძლებლობების
ანალიზი - განვითარების ახალი ხედვის და კონცეფციების განხილვა.
3. ფინანსური ვალდებულებების გადავადება - იჯარის, დავალიანების
დაფარვის ვადების გადაწევა.
4. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა - მაგ. ონლაინ პლატფორმების
Zoom.us, SfB და ა.შ.;
5. რისკების შეფასების და კონტროლის მექანიზმის დანერგვა
პრევენციისთვის - სტრატეგიული გეგმის შესაბამისი რისკების
ანალიზის მატრიცის შედგენა და კონტროლი.

კრიზისი რომლის დროსაც:
•
მეტწილად იცვლება
სტრატეგიული მიზნები და
მოაცანები;
•
სუსტდება კომპანიის
რენტაბელურობა;
სუსტდებიან საერთაშორისო და
ადგილობრივი პოტენციური
პარტნიორები - საერთაშორისო
ხასიათის

ქმედება

კრიზისი რომლის
დროსაც:
•
იცვლება
სრულად
სტრატეგიული
მიზნები და
ამოცანები
ეჭვქვეშ დგება
კომპანიის
მდგრადობა

II

III

IV -სუსტი

დონე

მოკლე და პირველადი სამოქმედო გეგმა კრიზის სირთულის მიხედვით:
• საჭიროების შესაბამისად შესაძლოა შესრულდეს ყველა ან ნაწილობრივი პაკეტი
თითოეულ დონეზე;
• ყოველი შემდეგი დონე მოიცავს წინა დონის ქმედებების პაკეტს.

1. ფინანსური ვალდებულებების გადავადება - იჯარის, დავალიანების
დაფარვის ვადების გადაწევა.
2. ფასების პოლიტიკის ცვლილება -არსებული ფასთა პოლიტიკის
გადახედვა და საჭიროების მიხედვით შემცირება ან და გაზრდა;
3. ბიზნესის ზომის შემცირება - ბათუმის ფილიალის დახურვა დროებით
და ბაქოში გაფართოების გეგმების შეჩერება;
4. არსებული სამოტივაციო სისტემის დროებით შეჩერება
5. გუნდური მუშაობის სტიმულირება - უხელფასო შვებულებების
ვერსიის განხილვა გუნდთან ერთად;
6. მენეჯმენტის სისტემის ცვლილება;
1.

2.
3.
4.
5.
7.

ორგანიზაციული სტრუქტურის და მენეჯმენტის სისტემის ცვლილება;
არსებული სამოტივაციო სისტემის შეჩერება
ხელფასების შემცირება ან/და თანამშრომლების შემცირება
ახალი/ დამატებითი კაპიტალის მოძიება
ორგანიზაციული კულტურის რეფორმირება.
ფინანსური კონტროლის სიხშირის და სისტემის დახვეწა ან/და
დამატებითი მექანიზმის შექმნა.
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2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

კრიზი რომლის დროსაც დგება კომპანიის დახურვის საფრთხე.

I - ძლიერი

1.

გასატარებელი ქმედებები შესაძლოა განხორციელედეს პირდაპირ
ნებისმიერი ეტაპიდან რომელსაც ჩათვლის კომპანიის მენეჯმენტი
საჭიროდ კრიზისის სირთულიდან გამომდინარე.
ეტაპი I:
1. მისიის, ხედვის და სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების
გადახედვა, მათი ადაპტაცია ახალ რეალობასთან
2. კომპანიის და პროდუქტის რეორიენტაცია, ახალი
შესაძლებლობების ანალიზი
3. ხარჯების შემცირება
4. ფინანსური ვალდებულებების გადავადება
5. ახალი/ დამატებითი კაპიტალის მოძიება
6. ორგანიზაციული სტრუქტურის ცვლილება;
7. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა;
8. ფასების პოლიტიკის ცვლილება;
9. ფინანსური კონტროლის დამატებითი მექანიზმის შექმნა
10. კონტროლის სიხშირის და სისტემის დახვეწა.
11. რისკების შეფასების და კონტროლის მექანიზმის დანერგვა
პრევენციისთვის.
ეტაპი II:
1. ბიზნესის ზომის შემცირება;
2. ხელფასების შემცირება;
3. არსებული სამოტივაციო სისტემის შეჩერება
4. თანამშრომლების შემცირება;
ეტაპი III:
1. დედაკომპანიასთან/ შერწყმა/ გაერთიანება, ძირითად
საქმიანობის შეწყვეტა ან დეფოლტი

კრიზისის შემთხვევაში ხარჯის შემცირების და რენტაბელურობის შენარჩუნების გზა
პრიორიტეტების მიხედვით:
ადმინისტრაციული ხარჯის შემცირება ან/და ფინანსური ვალდებულებების გადავადება იჯარის თანხა, გადასახადები და ა.შ.;
ახალი/ დამატებითი კაპიტალის მოძიება - არასასიცოცხლო ინვენტარის გაყიდვა;
არსებული სამოტივაციო სისტემის დროებით შეჩერება;
ბიზნესის ზომის შემცირება - ბაქოს გაუქმება, ბათუმის დროებით შეჩერება;
ხელფასების შემცირება;
თანამშრომლების შემცირება.
კრიზის დროს განსახორციელებელი აუცილებელი ქმედებები:
სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების გადახედვა და ახალ რეალობაზე მორგება
ბაზრის კვლევა და შესაბამისი პროდუქტის მიწოდებაზე გადაწყობა;
სოც. მედიის აქტუალურობის და განახლების სიხშირის შენარჩუნება;
გუნდურობის გაძლიერება - რაც შესაძლოა აისახოს ნებაყოფლობით მხარდაჭერაში,
თუნდაც უხელფასო შვებულებების სახით;
რისკების მართვის სისტემის დანერგვა
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არსებული სტრუქტურის მიხედვით კრიზის დროს როლების და საქმიანობების ცვლილება
პოზიციების მიხედვით:
პოზიცია

დამატებითი როლი და პასუხისმგებლობა

თეგეტა აკადემიის დირექტორი

კრიზისის სიძლიერის ანალიზი, რისკების გათვლა და
ანტი კრიზისული გეგმით გათვალისწინებული
ქმედებების დაგეგმვა შესაძლო სცენარების გათვლით.
სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების განახლებული
ვერსიის დამტკიცება

დირექტორის მოადგილე

კრიზისის სიძლიერის ანალიზი, რისკების გათვლა და
ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული
დაგეგმილი ქმედებების იმპლემენტაციის ხელშეწყობა,
გუნდის გაძლიერება და მასთან კომუნიკაცია სამოქმედო
გეგმის შესახებ. სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების
განახლებული ვერსიის დასამტკიცებლად წარდგენა

ხარისხის მართვის მენეჯერი

არსებული სასწავლო პროცესის და მიმდინარე
პროცესების სამართლებრივი თანხვედრის
უზრუნველყოფა

სასწავლო პროცესის კოორდინატორი

სასწავლო პროცესში ცვლილებების და მასთან კავშირში
არსებული მიმდინარე პროცესების შესახებ
პროფესიული სტუდენტებისთვის და პარტნიორი
საწარმოსთვის ინფორმაციის მიწოდება.

საქმის მწარმოებელი

თეგეტა აკადემიის მენეჯმენტის და შესაბამისი
სამსახურების მიერ ანტიკრიზისული გეგმით
გათვალისწინებული ნებისმიერი ცვლილების
შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება და
საქმისწარმოების წესის შესაბამისად გატარება.

ტრენინგებისა და კარიერული
განვითარების კოორდინატორი

ბაზრის კვლევა, რისკების და შესაძლებლობების
პირველადი ანალიზი, სტრატეგიული მიზნების და
ამოცანების რეფორმულირების სამუშაო პროცესის
ფასილიტირება.
ტრენინგ მოდულების განახლება და შესაბამის
რეალობას მორგება, ანალიტიკური და საპრეზენტაციო
დოკუმენტების შემუშავება საჭიროების შესაბამისად.

ტრენინგების სპეციალისტი

ახალი ტრენინგ მოდულების შემუშავება, ბაზრის და
ნებისმიერ კვლევით კვლებაში სრული ჩართულობა,
სოციალური ქსელების დატვირთულობის და
შინაარსობრივად გაძლიერების ხელშეწყობა.
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დამატებითი ნაბიჯები, რომელიც აუცილებლად უნდა გადავდგათ:
•

•

გავზარდოთ დედა კომპანიის მენეჯმენტის ჩართულობა კრიზისის ფინანსური ნაწილის
მართვის პროცესში გასსაკუთრებით.
• გავაძლიეროთ IT სისტემური მხარდაჭერა.
• კომპანიის და პროდუქტის რეორიენტაცია, ახალი შესაძლებლობების შექმნისთვის
აუცილებელია გავაძლიეროთ ან/და შევინარჩუნოთ მარკეტინგული მხარდაჭერა - სოც
ქსელები პრაქტიკულად არის ერთ ერთი მთავარი არხი რეპროფილირებისთვის.
შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მხარდაჭერა (ბუნებრივი ფაქტორებით გამოწვეული
კრიზისის შემთხვევაში)
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Sheet1

რისკების ანალიზი - 2020 წლის სამოქმედო გეგმისა და
სტრატეგიული განვითარების შვიდწლიანი გეგმის შესაბამისად
ალბათობა გავლენა

ძირითადი (მაკრო) რისკი
პროფესიული განათლების და პროფესიული კოლეჯის ფუნქციონირების
მარეგულებელი სამართლებრივი მოთხოვნების ხშირი ცვლილება

გავლენის აღწერა

(1-5)

(1-5)

3

3

არასაკმარისი მოქნილობის პირობებში ან რაოდენობის
შესაბამისად შესაძლებელია საქმისწარმოების და
წარმოებული სამართლებრივი ბაზის ცვლილებების
შეყოვნება, რაც ჯამში გამოიწვევს ამოცანის ნაწილობრივ
შ
სრ
ბწლის
ს
სასწავლო
განმავლობაში მოულოდნელად

სრულად დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლამ შესაძლოა
დისტანციური სწავლების დანერგვის პირობებში საქმისწარმოების, ხარისხის
შეაფერხოს საქმისწარმოება, შეამციროს ხარისხი და
უზრუნველყოფის და IT მხარდამჭერი სისტემის დაბალი მოქნილობა
ტექნიკური დაბრკოლობების გამო გამოიწვიოს
პროცესის არასრულფასოვნად განხორციელება
სოციო - ეკონომიკური მდგომარეობის ცვლილების და აქ
შვიდწლიანი სტრატეგიული მიზნის შესაბამისი ამოცანების ცვლილების
დაფიქსირებული ცვლილებების საჭიროების ფონზე
ამოცანების და მათი შესრულებელის რაოდენობრივი
სიხშირე
ინდიკატორების ცვლილება
ეკონომიკურ სოციალური არასტაბილურობა პირდაპირ
აისახება ფინანსურ მდგომარეობაზე და პრიორიტეტების
ეკონომიკური და სოციალური არასტაბილურობა
გადაფასებას იწვევს
პროფესიული განათლების მიმართ, მითუმეტეს ასეთი
სპეციფიური მიმართულებით სწავლაში
დაინტერესებულ პოტენციურ ბენეფიციართა დაბალი
დაინტერესების დაბალი დონე
დონე, რაც აისახება პრესტიჟზე, შემოსავალზე და
ცნობადობის და პროფესიული განათლების
პოპულარიზაციის ამოცანაზე.
ახალ/დამატებით კადრებზე ან/და მოქმედი კადრების
დასაქამების ბაზარზე საავტომობილო სერვისზე მოთხოვნის მკვეთრი ვარდნა/ გადამზადებაზე მოთხოვნა შემცირდება, რაც იწვევს
დასაქმების ბაზარზე პროფილური სამუშაოზე და შესაბამის სპეციალისტებზე ფინანსური შემოსავლის შემცირებას და აძლიერებს
დაინტერესების დაბალი დონის შენარჩუნების
მოთხოვნის შემცირება.
პერსპექტივას.

მკვეთრად გაზრდილი ხარჯები

ვიწროპროფილური საავტომობილო დარგის სპეციალისტების /პოტენციური
მასწავლებლების სიმცირე შრომით ბაზარზე

დისტანციურ სწავლებასთან და უსაფრთხოების ახალი
ცვალებადი რეგულაციების მოთხოვნების
გათვალისწინებით ფაქტობრივად იზრდება საოპერაციო
ხარჯი
ახალი ტრენინგ და მომზადება-გადამზადების
პროგრამების შედგენისას შესაძლოა იყოს
ხელისშემშლელი ფაქტორი - მათ შორის
განხორციელების პროცესშიც ჩამნაცვლებლის არ
არსებობის შემთხვევაში

საბოლოო
შეფასება

60%

პასუხი რისკზე

რისკის ტიპი

გარე

6
1. საქმისწარმოების და დოკუმენტების
აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა, მათ
შორის დისტანციური მუშაობის
ხელშეწყობისთვის (ელექტრონული
ხელმოწერები, დისტანციურად
ხელმისაწვდომი დოკუმენტების ბაზა და
ა.შ.)
2. IT მხარდაჭერის სისტემა
3. დავალებათა მენეჯმენტის
ელექტრონული სისტემა
4. ანტიკრიზისული გეგმა
5. მარკეტინგული ღონისძიებების გეგმა

შიდა

3

3

60%

6

3

3

60%

6

4

5

90%

9

3

4

70%

7

2

2

40%

4

1. ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმები
2. პარტნიორ საწარმოსთან გაფორმებული
ხელშეკრულება

გარე

3

4

70%

7

1. ფინანსური გეგმა
2. ერთწლიანი გეგმა
3. ანტიკრიზისული გეგმა

შიდა

3

2

50%

5

1. არსებული ტექნიკური მიმართულების
მასწავლებლების განვითარების შესაბამისი
გეგმები - მათ შორის საჭიროების კვლევები
2. განახლებადი საბიბლიოთეკო რესურსი

გარე

შიდა

შიდა

გარე

გარე

არსებული კვოტის სრულად და ერთდროულად გამოყენების შესაძლებლობის არსებული რეგულაციების და ავტორიზირებული
პროგრამების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაძლოა
შეზღუდულობა
საფრთხე შეუქმნათ შემოსავლებს

3

2

50%

5

1. მომზადება - გადამზადების
პროგრამები;
2. არაფორმალური განათლების აღიარების
უფლება;
3. ფინანსური გეგმა - ბიუჯეტირება

თანამშრომელთა ჩანაცვლების შესაძლებლობის მოუქნელობა მათი მაღალი
დატვირთვის და რაოდენობრივი სიმცირის გათვალისწინებით/ ადამიანური
რესურსის და განსახორციელებელი სამუშაოების არაეფექტური შეფარდება.

გამოიწვიოს დემოტივაცია, პროდუქტიულობის ვარდნა
რაც აისახება ხარისხზე

3

3

60%

6

1. KPI - მოტივაციის სისტემა
2. მართვის ელექტრონული სისტემა
3. პერსონალის მართვის პოლიტიკა

შიდა

პროფესიული განათლების სისტემაში პრიორიტეტების ცვლილება.

კავშირი პირველ და მეოთხე რისკთან. - გავლენა ყველა
სტრატეგიულ მიზანზე განსაკუთრებით ფინანსური
მდგრადობის და პრესტიჟის კუთხით

4

1. მომზადება - გადამზადების
პროგრამები;
2. არაფორმალური განათლების აღიარების
უფლება;
3. ფინანსური გეგმა - ბიუჯეტირება

გარე

Page 1

1

3

40%

Sheet1

ვიწროპროფილურობის გათვალისწინებით პარტნიორობის
შესაძლებლობლების სიმცირე;

პირდაპირ აისახება სტრატეგიული განვითარების
შვიდწლიანი გეგმის შესაბამის მეხუთე და მეექვსე
სტრატეგიულ მიზანზე

2

სტუდენტების დასაქმებისთვის არათანაბარი
ბაზარზე არსებულ დამსაქმებელთა შორის შრომის პირობების, ანაზღაურების
შესაძლებლობების შექმნა ან/და დაბალკონკურენტიანი
და სამუშაო პროფილის მიხედვით მკვეთრი განსხვავება.
გარემოს გათვალისწინებით სწავლების ხარისხზე ასახვა

2

2

1

40%

30%

4

1. მემორანდუმები და
თანამშრომლობის შეთანხმებები
2. მომზადება - გადამზადების
პროგრამები;
3. არაფორმალური განათლების
აღიარების უფლება;
4. ფინანსური გეგმა - ბიუჯეტირება

გარე

3

1. პროფესიულ სტუდენტთა
კონსულტირების სერვისი
2. დამსაქმებელთა აქტიური და
განახლებადი ბაზა
3. წარმოებული მოლაპარაკებები
პარტნიორ საწარმოსთან სტუდენტთა
დასაქმების შესახებ

გარე

არსებული რისკების შეფასებითი ანალიზის შედეგად:
1. მაღალი რისკის ზონაში არის 2 გარე და 1 შიდა რისკი - აქედან განსაკუთრებით ხაზგასასმელია სოციო ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება და ფინანსური რესუსრსის შესაბამისი რისკები.
2. საშუალო რისკის ზონაში არის ექვსი მაჩვენებელი - აქედან 5 შიდა და 1 გარე.
3. დაბალი რისკის ზონაშია 1 გარე ფაქტორი.
4. უმნიშვნელო რისკის ზონაშია 3 გარე რისკი.
ყველა რისკ ფაქტორთან მიმართებაში შემუშავებულია გავლენის შემამცირებელი ე.წ. "პასუხის" ნაბიჯები,
რაც პირველადი შეფასებით რისკებს ამცირებს 30-45% მინიმუმ. ეს ნიშნავს რომ მაღალი რისკების
კატეგორია სრულად ნაწილდება საშუალო და დაბალი რისკების გრაფაში, ხოლო საშუალო რისკები
გადაინაცვლებს უმნიშვნელო და დაბალი რისკების ნაწილში. ხოლო უმნიშვნელო რისკები არათვლად
რისკებში გადადის.
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