
სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „მერმისი“ 

სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2018 – 2023წწ. 

სტრატეგიული მიზანი 
მიზნის მიღწევის  

ინდიკატორი 
საჭირო მონაცემები 

ანგარიშგების 

პერიოდი და 

ფორმა 

შენიშვნა 

მიზანი №1. 

2024 წლის 1 იანვრისთვის 

შრომის ბაზრის 

მოთხოვნების შესაბამისად 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების და ტრენინგ-

კურსების განვითარება და 

ინტერნაციონალიზაცია 

ინდიკატორი №1  -პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების  

ავტორიზაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილებით  2018 წელს  

დამატებული მოდულური  

პროგრამების - სავალი ნაწილის 

შეკეთება, ძრავის შეკეთება, 

კულინარიის ხელოვნება, 

საოფისე საქმე, ბუღალტრული 

აღრიცხვა, ელექტროობა 

განხორციელება   

კოლეჯის მოთხოვნადი პროგრამების 

გამოვლენის ანალიზი, ბრძანება პროგრამების 

დამტკიცების შესახებ, დამტკიცებული 

პროგრამები, კოლეჯის საინვენტარო ნუსხა, 

ხელშეკრულებები პროგრამების 

განმახორციელებელ პერსონალთან, 

მემორანდუმები დამსაქმებლებთან, 

პროგრამის დამატების საფასურის გადახდის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, განაცხადი 

პროგრამების   დამატების შესახებ,  

ავტორიზაციის ექსპერტთა დასკვნა, 

ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება და ოქმი 

დამატებულ მოდულურ პროგრამებზე 

ჩარიცხული სტუდენტები პროგრამების 

მიხედვით, სტუდენტთა რეგისტრაციის 

მონაცემთას ბაზები, ბრძანება სტუდენტთა 

ჩარიცხვის შესახებ  

ყოველწლიური  

ანგარიში 

 

ინდიკატორი №2 - 2019 წლის 

აგვისტოსათვის ავტორიზებული 

პროგრამების განხორციელება 

ბრძანება პროგრამების დამტკიცების შესახებ, 

დამტკიცებული პროგრამები, 

კოლეჯის საინვენტარო ნუსხა, ხელშეკრულებები 

პროგრამების განმახორციელებელ პერსონალთან, 

მემორანდუმები დამსაქმებლებთან, 

თვითშეფასების შევსებული კითხვარი; 

საგანმანათლებლო საქმიანობის 

მომწესრიგებელი დოკუმენტის (წესდება) 

დამოწმებული ასლი; 

 ავტორიზაციის განაცხადის განხილვის 

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი 

 



დოკუმენტი, ავტორიზაციის საფასურის 

გადახდის ქვითარი, ავტორიზაციის ექსპერტთა 

დასკვნა, ავტორიზაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილება და ოქმი, ავტორიზებულ 

მოდულურ პროგრამებზე ჩარიცხული 

სტუდენტები პროგრამების მიხედვით, 

სტუდენტთა რეგისტრაციის მონაცემთას ბაზები, 

ბრძანება სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ 

ინდიკატორი №3 –  

2020-2023 წლებში  

დამატებული და 

განხორციელებული პროგრამები 

ტურიზმის და ხელოვნების 

მიმართულებით 

კოლეჯის მოთხოვნადი პროგრამების 

გამოვლენის ანალიზი, ბრძანება პროგრამების 

დამტკიცების შესახებ, დამტკიცებული 

პროგრამები, კოლეჯის საინვენტარო ნუსხა, 

ხელშეკრულებები პროგრამების 

განმახორციელებელ პერსონალთან, 

მემორანდუმები დამსაქმებლებთან, 

პროგრამის დამატების საფასურის გადახდის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, განაცხადი 

პროგრამების   დამატების შესახებ,  

ავტორიზაციის ექსპერტთა დასკვნა, 

ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება და 

ოქმი, დამატებულ მოდულურ პროგრამებზე 

ჩარიცხული სტუდენტები პროგრამების 

მიხედვით, სტუდენტთა რეგისტრაციის 

მონაცემთას ბაზები, ბრძანება სტუდენტთა 

ჩარიცხვის შესახებ 

 

ინდიკატორი №4 - 

შემუშავებული და 

განხორციელებულია ტრენინგ-

კურსები სხვადასხვა პროექტების 

ფარგლებში 

ბრძანება ტრენინგ-კურსების (მოკლევადიანი 

პროგრამა) დამტკიცების შესახებ, 

დამტკიცებული ტრენინგ-კურსების 

(მოკლევადიანი პროგრამა), ბრძანება ტრენინგ-

კურსებზე მსმენელების ჩარიცხვის შესახებ   

ინდიკატორი №5 - 

გაუმჯობესებულია პროგრამების 

და ტრენინგ-კურსების 

განხორციელების ხარისხი 

ხარისხის უზრუნველყოფის რეგულაცია, 

გამოკითხვების ანალიზი და შეფასება, ხარისხის 

უზრუნველყოფის  ანგარიში, გაფორმებული 

მემორანდუმები ურთიერთთანამშრომლობის 

შესახებ ევროპული პროფესიული განათლების 



დაწესებულებებთან, 

 კოლეჯის დირექტორის ბრძანებები 

თანამშრომელთა (მასწავლებელი, 

ადმინისტრაცია) და სტუდენტთა სტაჟირების 

შესახებ, უცხოელი სპეციალისტების მიერ   

მასტერ-კლასის ჩატარების შესახებ, წერილები, 

მოწვევება, სერტიფიკატები  სტაჟირების შესახებ, 

ფოტომასალა 

მიზანი №2. 

2024 წლის 1 იანვრისათვის 

კოლეჯის ადამიანური  

რესურსის განვითარება 

ინდიკატორი №1 - კოლეჯის 

ყველა მასწავლებელი 

გადამზადებულია პედაგოგიკის 

კურსში 

ტრენინგზე დასწრების ფურცელები 

გაცემული სერტიფიკატები და ცნობები, 

საზღვარგარეთ სტაჟირებული მასწავლებლები 

 
წელიწადში 

ორჯერ, 

ანგარიში 

 

 

ინდიკატორი №2 - კოლეჯის 

მთელ ადმინისტრაციულ 

პერსონალს გავლილი აქვს 

სხვადასხვა ტრენინგები 

ტრენინგზე დასწრების ფურცელები 

გაცემული სერტიფიკატები და ცნობები 

საზღვარგარეთ სტაჟირებული 

ადმინისტრაციული პერსონალი 

ინდიკატორი №3 - ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემა 

განვითარებულია 

ხარისხის უზრუნველყოფის რეგულაცია, 

გამოკითხვების ანალიზი და შეფასება, ხარისხის 

უზრუნველყოფის  ანგარიში 

მიზანი №3. 

2024 წლის 1 იანვრისათვის 

კოლეჯის მატერიალური  

რესურსის განვითარება 

ინდიკატორი №1 - კოლეჯის 

ყველა მოქმედი პროგრამა 

უზრუნველყოფილია შესაბამისი 

აღჭურვილობით 

ხელშეკრულებები შესყიდვის შესახებ, 

ვიზუალური დათვალიერება, კოლეჯის 

საინვენტარო ნუსხა, წლიური ანგარიშები  

წელიწადში 

ორჯერ, 

ანგარიში 

 ინდიკატორი №2 - კოლეჯის  

ინფრასტრუქტურა 

განვითარებულია ტურიზმისა 

და ხელოვნების მიმართულების 

პროგრამების შესაბამისად  

ხელშეკრულებები შესყიდვის შესახებ, 

ვიზუალური დათვალიერება, კოლეჯის 

საინვენტარო ნუსხა, წლიური ანგარიშები, 

კოლეჯის ბალანსზე რიცხული სარაჯიშვილის   

ქ. №108-ში მდებარე შენობის რეაბილიტაციის 

პროექტი, შენობის ექსპლოატაციაში                     

მიღების აქტი 

 


