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i. ცვლილებები 

 

ცვლილების შეტანა ხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის და რექტორის 

მონაწილეობით. შეცვლილი წესი დასამტკიცებლად წარედგინება უნივერსიტეტის რექტორს.  

დაუშვებელია ცვლილების განხორციელება ზემოაღნიშნული პროცედურის დარღვევით.  

 

შედგენილია: დამტკიცებულია: 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური    რექტორი 

  

თარიღი: თარიღი: 

  

 

ამოღებული გვერდი დამატებული გვერდი 

თავი  გვერდი ცვლილება  თარიღი თავი  გვერდი ცვლილება თარიღი 
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ii. ცვლილებების ისტორია 

ცვლილების № ცვლილების საფუძველი შეცვლილი 

გვერდები 

თარიღი ცვლილების 

ინიციატორი 
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iii. მოქმედი გვერდების სია 

თავი გვერდი ცვლილება თარიღი  თავი გვერდი ცვლილება თარიღი 

0 1 0 იანვარი 2021      

1 2 0 იანვარი 2021      

i 3 0 იანვარი 2021      

ii 4 0 იანვარი 2021      

iii 5 0 იანვარი 2021      

2 6 0 იანვარი 2021      

3 7 0 იანვარი 2021      

3 8 0 იანვარი 2021      

3 9 0 იანვარი 2021      
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2 დოკუმენტაციის კონტროლი 

დოკუმენტაციის კონტროლი ხორციელდება ხარისხის სახელმძღვანელოში გაწერილი წესებისა და 

პროცედურების მიხედვით. ამ წესებისა და პროცედურების მიზანია შეიქმნას სისტემა, რომელიც 

თანამშრომლებს მისცემს დოკუმენტების ადვილად ამოცნობისა და გამოყენების საშუალებას 

ორგანიზაციაში. ყველა კონტროლირებადი დოკუმენტი უნდა შეიქმნას  და შეინახოს იმ ფორმატითა და 

წესებით, რომელიც გაწერილია ხარისხის სახელმძღვანელოში. ეს შექმნის პროცედურების  სისტემას, 

რომელშიც დოკუმენტების შექმნა, განახლება და გავრცელება მოხდება ადვილად.  

 

დოკუმენტების დასაგზავნი სია  

ორგანიზაცია ფორმატი ასლის ნომერი 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ბეჭდური ძირითადი ასლი  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ელექტრონული ელექტრონული ვერსია 

ფაკულტეტები ელექტრონული ელექტრონული ვერსია 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი ელექტრონული ელექტრონული ვერსია 
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3 ძირითადი ნაწილი 

მუხლი 1. შესავალი 

2020 წლის პანდემიურმა გარემომ საკმაოდ დიდი პრობლემები შეუქმნა სამოქალაქო ავიაციის 

სფეროს, რაც სამომავლოდ, როგორც მოკლე და ასევე გრძელვადიან პერსპექტივებში გავლენას იქონიებს არა 

მხოლოდ გადაყვანა-გადაზიდვების განმახორციელებელ ორგანიზაციების აქტივობებსა და 

მომხმარებლების ქცევებზე, არამედ საავიაციო სფეროს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზეც, რაც თავის 

მხრივ გამოიწვევს სფეროს პანდემიამდელ მოთხოვნებისა და რეგულაციების გათვალისწინებით შექმნილი 

საგანმანათლებლო პროგრამების გაუმჯობესების აუცილებლობას.  

შესაბამისად, საგანამანთლებლო პროგრამების განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისა 

და დანერგვის მიზანია უზრუნველყოფილ იქნას პროგრამის განვითარება სამოქალაქო ავიაციის დარგში 

მიმდინარე ცვლილებების შესაბამისად. რაც უზრუნველყოფს პროგრამის ცვალებადი გარემოს მიმართ 

მოქნილობას. გეგმა განსაზღვრავს ამოცანებს, მათი მიღწევისათვის აუცილებელ აქტივობებს და 

მოსალოდნელ შედეგებს. ფაკულტეტი საგანამათლებლო პროგრამის გაუმჯობესებისათვის აუცილებელი 

საქმიანობის განხორციელებისას ხელმძღვანელობს ამ გეგმით, თუმცა განვითარების პროცესში, დარგის 

მიმდინარე მუდმივი ცვლილებებისა და პოსტპანდემიური გარემოს შედეგად გამოვლენილი საკითხების 

უფრო ეფექტურად გადაჭრის მიზნით, შესაძლებელია მოხდეს ამოცანის(ების) ან აქტივო(ბე)ბის ცვლილება.  

გეგმა ორიენტირებულია საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებაზე შემდეგი ამოცანების 

გათვალისწინებით:  

• აკადემიური პერსონალის ეფექტური მართვა და განვითარება 

• საგანმანათლებლო პროგრამის განახლება დარგის წინაშე არსებული გამოწვევების შესაბამისად; 

 

ყოველი წლის ბოლოს ხორციელდება პროგრამის სტრატეგიული განვითარების გეგმით 

განსაზღვრული წლიური აქტივობების განხორციელების შედეგების განხილვა-შეფასება, რის შედეგადაც 

შესაძლოა მომდევნო წლის აქტივობების ცვლილება. 
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მუხლი 2. სტრატეგიული განვითარების გეგმა  

ამოცანა აქტივობა შედეგი/წარმატების ინდიკატორი 

ამოცანა 1: აკადემიური 

პერსონალის ეფექტური მართვა 

და განვითარება 

 

1. ადგილობრივი და საერთაშორისო დონის 

კვალიფიციური კადრების მოზიდვა-შენარჩუნება 

2 წელიწადში ერთხელ 

2. საქმიანობის შეფასება  

2 წელიწადში ერთხელ 

3. პერსონალის წახალისება 

2 წელიწადში ერთხელ 

4. ტრენინგებში, მომზადება-გადამზადების 

პროგრამებში მონაწილეობა  

2 წელიწადში ერთხელ 

5. საერთაშორისო ღონისძიებებში 

მონაწილეობისათვის ხელშეწყობა 

2 წელიწადში ერთხელ 

6. Erasmus + ის და  Fulbright-ის პროექტებში 

მონაწილეობა - teaching staff mobility  

2 წელიწადში ერთხელ 

მიღებულ და წასულ/განთავისუფლებულ პერსონალ შორის 

არსებულ თანაფარდობა 

შენარჩუნების მაჩვენებელი  

პერსონალის პროდუქტიულობის მაჩვენებელის შეფარდება 

უნივერსიტეტის სტრატეგიულ მიზნებთან და ამოცანებთან 

მიმართებით (%) 

წახალისებული პერსონალის რაოდენობა წლის 

განმავლობაში  

ტრენინგებში, მომზადება-გადამზადების პროგრამებში 

მონაწილების მაჩვენებელი 

კონფერენციებში/სემინარებში და სამუშაო ტრენინგებში 

მონაწილეობა 

Erasmus+ ის და Fulbright-ის პროგრამების ფარგლებში 

ჩამოსული/წასული ლექტორების რაოდენობა 

ამოცანა 2: 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

განახლება დარგში არსებული 

გამოწვევების შესაბამისად; 

 

 

1. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო და 

ადგილობრივი მარეგულირებლების ახალი 

რეგულაციების შესწავლა-ანალიზი 

2 წელიწადში ერთხელ 

2. საერთაშორისო დონეზე საავიაციო 

საგანმანათლებლო ბაზარზე არსებული 

ტენდენციების შესწავლა-ანალიზი  

სამოქალქო ავიაციის სფეროში მიმდინარე პროცესების, 

ტენდენციების და მოთხოვნების ანალიზის დოკუმენტი 

სასწავლო ლიტერატურის უახლესი გამოცემების რაოდენობა 

პროგრამის გაუმჯობესების ანგარიში 

 



 

საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების სტრატეგიული გეგმა 
თარიღი იანვარი 2021 

თავი 3 

ძირითადი ნაწილი 
გვერდი 9/9 

ცვლილება 0 

 

9 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 

საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების სტრატეგიული გეგმა 

გამოცემა 1 

SSU/01/53 

 

 2 წელიწადში ერთხელ 

3. ადგილობრივი და საერთაშორისო სამოქალაქო 

ავიაციის შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესწავლა-

ანალიზი 

2 წელიწადში ერთხელ 

4. საერთაშორისო/ადგილობრივი გამომცელობების 

მიერ გამოცემული, განხლებული ლიტერატურის 

შეძენა  

2 წელიწადში ერთხელ 

5. პროგრამის გაუმჯობესება შრომის ბაზრისა და 

სფეროს მარეგულირებლების 

მოთხოვნა/რეკომენდაციების შესაბამისად 

2 წელიწადში ერთხელ 

 


