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                                                    სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის საფუძველზე    შპს 

მარნეულის სამედიცინო კოლეჯის       

ძლიერი მხარეებია 

 

 რადგანაც კოლეჯი ავტორიზაციის ეტაპზე იმყოფება, მნიშვნელოვანია ძლიერი პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამოცდილებიდან გაზიარებული იქნას   

ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფის,  პერსონალის რეკრუტირების, საგანმანათლებლო 

პროგრამების სწავლების  ორგანიზების,  ადგილობრივი და საერთაშორისო კავშირების 

ჩამოყალიბების პროცესები.  

 კოლეჯის  დამფუძნებლებს გააჩნიათ ძლიერი და პირდაპირი  კავშირები სამედიცინო 

საზოგადოებასთან და  სამედიცინო დაწესებულებებთან. 



 საქართველოში განხორციელებული უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები  პროფესიული 

განათლების განვითარების მიზნით;    

 

                                        სუსტი მხარეები 

 დაწყებით ეტაპზე, კვალიფიციური  პერსონალის რეკრუტირებისას კოლეჯი  შესაძლოა 

გარკვეული  სირთულეების წინაშე აღმოჩნდეს. 

 

                                                განვითარების შესაძლებლობები 

 

 მარნეული არის ქვემო ქართლის ადმინისტრაციული ერთეული. ქვემო ქართლის მზარდი 

დემოგრაფია  ხელს შეუწყობს  პროფესიულ  სტუდენტების მოზიდვის ფაქტორს, რეგიონში 

პროფესიული  განათლების მოთხოვნა საკმაოდ დიდია.     

 ევროპული  საგანმანათლებლო სივრცე საქართველოში ქმნის შესაძლებლობებს პროფესიული 

კოლეჯებისთვის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული  საგრანტო პროექტებით. 

 

                                               რისკები 

 კოლეჯებს შორის  მზარდი   კონკურენცია.             

 

 

 

 

 

 

  

                                   სტრატეგიული განვითარების გეგმით დასახული მიზნის მისაღწევი გზები,    

განსახორციელებელი ქმედებები, განხორციელების ვადები, განმახორციელებელი სტრუქტურები,  

                                                                                              მონიტორინგის მექანიზმები, შესრულების 

ინდიკატორები, მოსალოდნელი შედეგები 

 

მიზნის მისაღწევი გზები ვადები გასახორციელებელი ქმედებები განმახორციელებელი 

სტრუქტურები 

მონიტორინგი/კონტროლი შესრულების კრიტერიუმები; მოსალოდნელი შედეგები; 

დოკუმენტები 

მზადება ავტორიზაციისთვის, 

თვითშეფასების წარდგენა სსიპ-

განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ 

ცენტრში. 

 2019 (ივნისი -

სექტემბერი)   

ავტორიზაციის სტანდარტების 

შესაბამისი  დოკუმენტების 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა.  

კოლეჯის  ტერიტორიის 

დაგეგმარება  

დირექტორი,  ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური 

ადმინისტრაცია 

   

          დამფუძნებლები  შესრულების კრიტერიუმები: თვითშეფასების ანგარიში  თანდართული დოკუმენტაციით. პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამები, მოდულები. 

მოსალოდნელი შედეგები: წარმატებული ავტორიზაცია 

  

                                                                                                                                                                                   სტრატეგიული მიზანი N1 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების  განვითარება და დამსაქმებლებთან  ურთიერთობების ჩამოყალიბება 

მიზნის მისაღწევი გზები ვადები გასახორციელებელი ქმედებები განმახორციელებელი მონიტორინგი/კონტროლი შესრულების კრიტერიუმები; მოსალოდნელი შედეგები; 



სტრუქტურები დოკუმენტები 

1.1. პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

მუდმივი გაუმჯობესება და 

საგანმანათლებლო პროცესის  

განვითარება 

მუდმივად  პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ხარისხის კონტროლი; 

სასწავლო პროცესის კონტროლი   

სასწავლო გეგმების  შესაბამისად.    

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური 

დამფუძნებლები 

მონიტორინგის ჯგუფი 

შესრულების კრიტერიუმები: სასწავლო პროცესის მონიტორინგის შედეგები; სტუდენტების გამოკითხვები;  მონიტორინგის შედეგად 

გაცემული რეკომენდაციები;   წლიური ანგარიშები 

მოსალოდნელი შედეგები: ვითარდება საგანმანათლებლო პროგრამები და ინერგება  სწავლების თანამედროვე  მეთოდები 

  

1.2. ახალი  პროფესიული 

პროგრამების შემუშავება და 

განხორციელება  შრომის ბაზრისა 

და ეკონომიკური სექტორის 

მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

2022-2024 შრომის ბაზრის საჭიროებების 

დადგენა და ახალი პროგრამების   

განხორციელებაზე  დაკვირვება 

და განვითარების 

უზრუნველყოფა  

დირექტორის  მოადგილე; 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური, პროგრამის 

ხელმძღვანელები,  პროფესიული 

მასწავლებლები     

 

დამფუძნებლები 

მონიტორინგის ჯგუფი 

შესრულების კრიტერიუმები: შრომის ბაზრის ტენდენციები, დამსაქმებელთა გამოკითხვები, ანალიზი და რეკომენდაციები; 

კოლეჯის  წლიური ანგარიში 

მოსალოდნელი შედეგები: შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიული საგანმანათლო პროგრამები. 

  

1.3.  სასერტიფიკატო პროგრამების 

შემუშავება, განხორციელება 

2020-2024 სასერტიკიკატო პროგრამების 

ავტორიზაცია და 

განხორციელება 

 ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური,  პროგრამის 

ხელმძღვანელები 

უწყვეტი განათლების ცენტრი 

დამფუძნებლები 

მონიტორინგის ჯგუფი 

შესრულების კრიტერიუმები:  შემუშავებული და განხორციელებული სასერტიფიკატო პროგრამები;   ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ანგარიშები;  

მოსალოდნელი შედეგები:  მზარდი მოთხოვნები მომზადება-გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამებზე;    

  

1.4.პოტენციური დამსაქმებლის 

ინტერესის გათვალისწინება და 

მათი ჩართულობა 

სასერტიფიკატო  პროგრამებისს 

განვითარებაში 

2020-2024   ეკონომიკის სექტორისა და 

პოტენციური დამსაქმებლის 

რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით ახალი 

პროგრამების შემუშავება,  

არსებულზე დაკვირვება და  

ახალი ტექნოლოგიებით 

უზრუნველყოფა.  

დირექტორის მოადგილე;  

უწყვეტი განათლების ცენტრი;  

პროგრამის ხელმძღვანელები 

დამფუძნებლები 

მონიტორინგის ჯგუფი 

შესრულების კრიტერიუმები:  გამოკითხვები და  გამოკითხვების ანალიზები;  კოლეჯის წლიური ანგარიშები;  

მოსალოდნელი შედეგები: მზარდი მოთხოვნები მომზადება-გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამებზე;     

  

1.5.  სწავლების ინოვაციური 

მეთოდების დანერგვის 

ხელშეწყობა ( სასწავლო პროცესში 

სტუდენტის აქტიური ჩართვა,   

საგანმანათლებლო რესურსებისა 

და თანამედროვე ტექნოლოგიების 

ეფექტური გამოყენება, შეფასების 

ობიექტური, სამართლიანი და 

გამჭვირვალე პროცედურების 

დანერგვა) 

მუდმივად  აქტიურ სტუდენტთა 

წახალისების მექანიზმების 

შემუშავება; შეფასების 

ობიექტური, სამართლიანი და 

გამჭვირვალე პროცედურების 

დანერგვა 

დირექტორის მოადგილე; 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური;  საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებით 

უზრუნველყოფის სამსახური;   

 

დამფუძნებლები 

მონიტორინგის ჯგუფი 

 

შესრულების კრიტერიუმები:     აპლიკანტთა რაოდენობრივი მაჩვენებლები, სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის შედეგები 

მოსალოდნელი შედეგები:   თანამედროვე  სასწავლო მეთოდები და  სასწავლო გარემო, გაზრდილია ინტერესი კოლეჯისადმი.     

 

1.6. დასაქმებაზე 

ორიენტირებული   პროექტების 

(მათ შორის საერთაშორისო) 

განვითარება და განხორციელება 

2020-2024 დასაქმებაზე ორიენტირებული 

საერთაშორისო პროექტები  

ხორციელდება ეკონომიკური 

სექტორის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით. 

თანამშრომლობის განვითარება 

საერთაშორისო  სამედიცინო 

პროფესიული   ქსელთან, ახალი 

კავშირების დამყარება და 

ურთიერთობის გაძლიერება 

თანამშრომლობის კუთხით. 

დირექტორი,   

უწყვეტი განათლების ცენტრი 

დამფუძნებლები 

მონიტორინგის ჯგუფი 

 

შესრულების კრიტერიუმები:  განხორციელებული პროექტების ამსახველი მასალა; თანამშრომლობის ამსახველი მასალები, 

ხელშეკრულებები/მემორანდუმები 

 

მოსალოდნელი შედეგები: ხორციელდება დასაქმებაზე ორიენტირებული  პროექტები  და იზრდება კურსდამთავრებულების    

დასაქმების პერსპექტივები; პარტნიორებთან  განხორციელებული ერთობლივი   პროექტები       

 

სტრატეგიული მიზანი N2 

სტუდენტური  სერვისების/ საქმიანი ურთიერთობების მუდმივი გაუმჯობესება 



მიზნის მისაღწევი გზები ვადები გასახორციელებელი ქმედებები განმახორციელებელი 

სტრუქტურები 

მონიტორინგი/კონტროლი შესრულების კრიტერიუმები; მოსალოდნელი შედეგები; 

დოკუმენტები 

2.1.პროფესიული სტუდენტების 

მაქსიმალური მხარდაჭერა და 

საბიბლიოთეკო ფონდის 

განვითარება 

 

მუდმივად   გარდა სტუდენტებისთვის მათი 

პროფესიული 

განვითარებისთვის მიცემული 

განათლებისა, ასევე 

სტუდენტების კლასის გარეთ 

მხარდაჭერა ახალი 

ინფრომაციითა და ახალი 

კავშირებით მათ პროფესიულ 

განვითარებასთან დაკავშირებით  

დირექტორის მოადგილე;    

პროგრამის ხელმძღვანელები; 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური;  საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებით 

უზრუნველყოფის სამსახური;   

უწყვეტი განათლების ცენტრი 

დამფუძნებლები 

მონიტორინგის ჯგუფი 

 

შესრულების კრიტერიუმები: სტუდენტთა კონსულტაციის სამსახურების წლიური ანგარიში, სტუდენტური გამოკითხვები, 

საინფორმაციო შეხვედრების ამსახველი მასალები. 

მოსალოდნელი შედეგები: სტუდენტთა კმაყოფილება მხარდამჭერი და სტუდენტთა კონსულტაციების სამსახურებისადმი;   

  

2.2.  პროფესიული 

სტუდენტებისათვის 

პროფორიენტაციის, 

კულტურული   და შემეცნებითი 

ხასიათის, პროფესიული 

განათლების პოპულარიზაციის  

ღონისძიებათა ორგანიზება 

მუდმივად  სხვადასხვა ტიპის 

ღონისძიებების ორგანიზება  

დირექტორის მოადგილე; 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებით 

უზრუნველყოფის სამსახური;   

უწყვეტი განათლების ცენტრი 

 

დამფუძნებლები 

მონიტორინგის ჯგუფი 

 

შესრულების კრიტერიუმები: ღონისძიებების ამსახველი მასალები 

მოსალოდნელი შედეგები:      იზრდება საზოგადოებისა და სტუდენტების ნდობა კოლეჯისადმი. 

    

                                                                                                                                                                             სტრატეგიული მიზანი N3 

მართვის პროცესებისა და პერსონალის კარიერული განვითარების მუდმივი გაუმჯობესება 

მიზნის მისაღწევი გზები ვადები გასახორციელებელი ქმედებები განმახორციელებელი 

სტრუქტურები 

მონიტორინგი/კონტროლი შესრულების კრიტერიუმები; მოსალოდნელი შედეგები; 

დოკუმენტები 

3.1.პროფესიული 

მასწავლებლების  პროფესიული 

და კარიერული განვითარების 

მხარდაჭერა 

მუდმივად   პროფესიული და კარიერული 

განვითარების მხარდაჭერა მათი 

წახალისების გზით, რომ    

მონაწილეობა მიიღონ: 

ადგილობრივ და 

საერთაშორისო   პროექტებში    

 დირექტორის მოადგილე; 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური 

დამფუძნებლები 

მონიტორინგის ჯგუფი 

 

შესრულების კრიტერიუმები: წახალისების  ამსახველი მასალა.   

მოსალოდნელი შედეგები: სრული ინტეგრაცია საქართველოს პროფესიულ საგანმანათლებლო სისტემაში.  კოლეჯი აღიარებული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაა რეგიონისა და ქვეყნის მასშტაბით.     

  

3.2.ადმინისტრაციული 

პერსონალის პროფესიული 

ტრენინგების მხარდაჭერა 

მუდმივად   ადმინისტრაციული პერსონალი 

ხელშეწყობა მათთვის 

პროფესიული ტრენინგების 

უზრუნველყოფის გზით  

დირექტორი; 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური 

დამფუძნებლები 

მონიტორინგის ჯგუფი 

 

შესრულების კრიტერიუმები: ტრენინგის მასალები და ტრენინგის მარდაჭერის მექანიზმები. 

მოსალოდნელი შედეგები: ადმინისტრაციული პერსონალის მაღალი სტანდარტები 

  

3.3. კოლეჯის მართვის 

პროცესების გაუმჯობესება  

2020-2024 მმართვის პროცესების 

მონიტორინგის მექანიზმების 

შექმნა და დანერგვა 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური 

დამფუძნებლები 

მონიტორინგის ჯგუფი 

შესრულების კრიტერიუმები: მონიტორინგის  მექანიზმები. თანამშრომელთა კმაყოფილების კვლევა 

მოსალოდნელი შედეგები: მართვის  მაღალი სტანდარტები 

სტრატეგიული მიზანი  N4 

 ინფრასტრუქტურის  მუდმივი გაუმჯობესება   

მიზნის მისაღწევი გზები ვადები გასახორციელებელი ქმედებები განმახორციელებელი 

სტრუქტურები 

მონიტორინგი/კონტროლი შესრულების კრიტერიუმები; მოსალოდნელი შედეგები; 

დოკუმენტები 



4.1. საგანმანათლებლო 

პროგრამების შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის  და ასევე   

სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე 

პროფესიული 

სტუდენტებისათვის 

ადაპტირებული გარემოს   

განვითარება. 

მუდმივად  საგანმანათლებლო პროგრამების 

უზრუნველყოფა აუცილებელი 

მატერიალური 

აღჭურვილობითა და 

ტექნოლოგიებით.  

 

 დირექტორი 

 მატერიალური რესურსების 

სამსახური 

სასწავლო პროცესების მართვის 

სამსახური 

დამფუძნებლები 

მონიტორინგის ჯგუფი 

 

შესრულების კრიტერიუმები: კოლეჯის  წლიური ანგარიში, პროგრამის ხელმძღვანელების ანგარიშები;  ფინანსური დოკუმენტაცია, 

ფაქტობრივი და ვიზუალური მდგომარეობა; 

მოსალოდნელი შედეგები:  საგანმანათლებლო პროგრამები უზრუნველყოფილია  აუცილებელი მატერიალური აღჭურვილობითა და 

ტექნოლოგიებით. სასწავლო პროცესები მიმდინარეობს მაღალი  სტანდარტით. 

     

4.2. პროფესიული უნარების 

განვითარებაზე ორიენტირებული 

სასწავლო, საბიბლიოთეკო   და 

მატერიალური რესურესების 

განვითარებადი ღონისძიებების 

მხარდაჭერა.  

მუდმივად    პროფესიული უნარებისათვის 

აუცილებელი   სასწავლო და 

მატერიალური რესურსების 

განახლება  

დირექტორი; 

მატერიალური რესურსების 

სამსახური 

სასწავლო პროცესების მართვის 

სამსახური 

პროგრამის ხელმძღვანელები 

ბიბლიოთეკარი 

დამფუძნებლები 

მონიტორინგის ჯგუფი 

 

შესრულების კრიტერიუმები: განხორციელებული შესყიდვები, გაუმჯობესებული სასწავლო პროცესი    

მოსალოდნელი შედეგები: განვითარებული ინფრასტრუქტურა   და   თანამედროვე ტექნოლოგიებით მხარდაჭერილი   სასწავლო 

პროცესი 

  

 

 


