სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის
სამწლიანი სამოქმედო გეგმა (2018-2020წ.წ.)
№

მიზანი

აქტივობა

ფაკულტეტის თითოეული ერთეულის
ორგანიზაციული სტრუქტურის დახვეწა

1

ფაკულტეტის
მართვის ხარისხის
გაუმჯობესება

პერსონალის კომპეტენციათა დაზუსტება,
პერსონალური მოვალეობების კორექტირება

სტრუქტურული ერთეულების დებულების
დახვეწა

მონიტორინგის სისტემის ეფექტიანად
გამოყენება რეკომენდაციების მომზადების
მიზნით
ფაკულტეტის ადამიანური
რესურსების განვითარება

ფაკულტეტის ფინანსური
რესურსების განვითარება

ადამიანური რესურსების მიზნობრივად
გამოყენება ფაკულტეტის მართვის,
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობაში,
მათი საჭიროებისამებრ გადამზადების
უზრუნველყოფა

ვადა

2018-2020

2018-2020

პასუხისმგებელი
პირი
დეკანატი;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური;
მენეჯერის
სამსახური;
აკადემიური
დეპარტამენტები.
დეკანატი;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური;
მენეჯერის
სამსახური.
დეკანატი

ფინანსური
უზრუნველყოფა

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

2018-2020
დეკანატი
2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

2018-2020

დეკანატი

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

დეკანატი;
მენეჯერის
სამსახური.

2018-2020

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

2

ბოლონიის კონვენციის შესაბამისად
სწავლება დაეფუძნოს უწყვეტობის
სისტემას, ჰუმანიზაციის
კონცეფციას, სწავლისა და
სწავლების მიმართ შემოქმედებით
მიდგომას;

სასწავლო პროგრამების მოქნილობა
და განვითარების პროცესის
ხელშეწყობა, რაც შრომის ბაზარზე
იქნება ორიენტირებული;

ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო
პროგრამებში შესაძლო ცვლილებების და
საგანმანათლებლო პროგრამების პროექტების
განხილვა, შესაბამისი რეკომენდაციების და
დასკვნების შემუშავება. მათი შესაბამისობა
აკრედიტაცია/ავტორიზაციის სტანდარტებთან.

ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო
პროგრამებში ცვლილებების განხორციელების
შემთხვევაში ამ პროგრამების
სტუდენტებისთვის შემუშავებული
მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმების
მონიტორინგი
სასწავლო პროცესის, საგანმანათლებლო
პროგრამების და სასწავლო კურსების ხარისხის
ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით
გამოკითხვების ჩატარება, ანალიზი,
რეკომენდაციების მომზადება
სასწავლო პროცესის მონიტორინგი ხარისხის
ამაღლების უზრუმველყოფის მიზნით

სტუდენტების, კურსამთავრებულების და
პოტენციური დამსაქმებლების მოსაზრებების
შესწავლა
ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო
პროგრამების შეფასება საგანმანათლებლო
პროგრამის შეფასების ზოგადი ინდიკატორების
მიხედვით
სწავლების ხარისხის გაზრდის და პროგრამების
შემდგომი განვითარების მიზნით

2018-2020 წწ.

წარდგენის
შემთხვევაში

დეკანი;
ხარისხის
უზრუნვლყოფის
სამსახური

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

დეკანი;
ხარისხის
უზრუნვლყოფის
სამსახური;
მენეჯერი

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

დეკანი;
ხარისხის
უზრუნვლყოფის
სამსახური
დეკანი;
ხარისხის
უზრუნვლყოფის
სამსახური
დეკანი;
ხარისხის
უზრუნვლყოფის
სამსახური
დეკანი;
ხარისხის
უზრუნვლყოფის
სამსახური

რეკომენდაციების და ინსტრუქციების
შემუშავება
ახალი საგანმანათლებლო
უცხოენოვანი პროგრამების
მომზადება და განხორციელება
საერთაშორისო საგანმანათლებლო
სივრცეში ჩართვის მიზნით;

მოქმედი საგანმანათლებლო
პროგრამების ექსპერტიზა,
უცხოელი და ადგილობრივი
ექსპერტების მიერ;

პროგრამების შემდგომი სრულყოფისა და ახალი
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების
მიზნით დარგის სპეციალისტების მოსაზრებების
და რეკომენდაციების შესწავლა

2018-2020 წწ.

ფაკულტეტის აკადემიური და
ადმინისტრაციული პერსონალისათვის
ბოლონიის პროცესთან დაკავშირებით
განათლების სფეროში მოქმედ რეგულაციებსა
და სტანდარტებზე საკონსულტაციო და
საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება

დეკანი ;
ხარისხის
უზრუნვლყოფის
სამსახური

ახალი საგანმანათლებლო უცხოენოვანი
პროგრამების მომზადება და განხორციელება
სწავლების ხარისხის მუდმივი
მონიტორინგი;

აკადემიური/მოწვეული/სამეცნიერო
პერსონალის, სტუდენტების,
კურსდამთავრებულების და
დამსაქმებლების აზრის მუდმივი
გამოკითხვა და მათ წინადადებებზე
რეაგირება საგანმანათლებლო
პროგრამების გაუმჯობესების
მიზნით

დეკანი;
ხარისხის
უზრუნვლყოფის
სამსახური
დეკანი;
ხარისხის
უზრუნვლყოფის
სამსახური
აკადემიური
დეპარტამენტები

პერმანენტულად

დეკანი;
ხარისხის
უზრუნვლყოფის
სამსახური

სწავლების ხარისხის მონიტორინგი, შეფასება,
რეკომენდაციების მომზადება
საჭიროებისამებრ
პერმანენტულად
აკადემიური/მოწვეული/სამეცნიერო
პერსონალის, სტუდენტების,
კურსდამთავრებულების გამოკითხვის
შედეგების მიხედვით რეკომენდაციების
შემუშავება და რეკომენდაციების შესრულების
კონტროლი
დადგენილ
ვადებში

დეკანი;
ხარისხის
უზრუნვლყოფის
სამსახური

ხარისხის
უზრუნვლყოფის

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

სამსახური

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
თვითშეფასების ანგარიშის მომზადება და სტუ
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისათვის
წარდგენა

დაფინანსებას არ
საჭიროებს
ყოველი
სასწავლო წლის
ბოლოს

დეკანი;
ხარისხის
უზრუნვლყოფის
სამსახური;
მენეჯერი

რეგულარულად

დეკანი;
ხარისხის
უზრუნვლყოფის
სამსახური;
მენეჯერი

ყოველი სასწავლო წლის შედეგების
შემაჯამებელი ანალიზი, წლიური ანგარიშის,
SWOT-ანალიზისა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება შემდგომი სასწავლო
წლისთვის

3

ცოდნის მიღების პროცესის
ოპტიმიზაცია, სტუდენტების
მაქსიმალური ჩართულობა
სწავლისა და სწავლების პროცესის
დაგეგმვასა და მონიტორინგში;
მჭიდრო კავშირის დამყარება
თითოეულ სტუდენტთან მათი
პრობლემების გადაჭრის მიზნით;

ფაკულტეტის სტუდენტებთან შეხვედრა
სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული
ინსტრუქციების და სიახლეების გაცნობის
მიზნით.
ტუტორების ინსტიტუტის გაძლიერება

2018-2019 წ.

დეკანი

ფაკულტეტის ვებ-გვერდის
მუშაობის გაუმჯობესება

უცხოელი სტუდენტების დახმარება
ადგილობრივ გარემოში ადვილად
ინტეგრირების მიზნით;
სოციალურად მოწყვლადი
სტუდენტების დახმარება;
სტუდენტთა სასტიპენდიო ფონდის
შენარჩუნება და განვითარება;
სტუდენტთა ინფორმირებულობა
შეფასების სისტემასა და მასთან

ფაკულტეტის ვებგვერდის გამართული მუშაობა
და ინფორმაციის განთავსების კონტროლი,
რათა სტუდენტებს ყოველდღიურად მიეწოდოთ
ინფორმაცია

რეგულარულად

დეკანი

დეკანი;
მენეჯერი

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

დაკავშირებული რეგულაციის
შესახებ;
ფაკულტეტის მზრუნველთა საბჭოს
შექმნა, რომელშიც გაერთიანდებიან
ყოფილი კურსდამთავრებულები,
რათა ხელი შეუწყონ სტუდენტებს
პროფესიულ წინსვლაში, პრაქტიკის
გავლასა და დასაქმებაში;

საჭიროების
მიხედვით
დეკანი;
მენეჯერი
აკადემიური
დეპარტამენტი

ფაკულტეტის მზრუნველთა საბჭოს სიის
ფორმირება, მათთან კავშირის დამყარება,
სამოქმედო წესის შეთანხმება და ამოქმედება
2018-2020 წ.

დეკანი;
მენეჯერი
აკადემიური
დეპარტამენტი
4

სხვა უნივერსიტეტიდან მობილობის
მსურველთა ინფორმირებულობა

5

ფაკულტეტის ბიუჯეტის მართვის
გამჭვირვალობა, მასში აქტიური
მონაწილეობა, როგორც
პროფესორების, ისე სტუდენტების
მხრიდან, ინფორმაციის სრული
ხელმისაწვდომობა;

6

7

მობილობის კანდიდატების და სტუდენტის
სტატუსის აღდგენის მსურველთა
სტუდენტებისათვის გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში
ათვისებული კრედიტების აღიარების შესახებ
დასკვნების მომზადება
ფაკულტეტის ბიუჯეტის შემუშავებაში
პროფესორთა და სტუდენტთა აქტიური
ჩართულობის ხელშეწყობა

წელიწადში
ორჯერ

დეკანი;
ხარისხის
უზრუნვლყოფის
სამსახური

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

ყოველწლიურად

დეკანი;
მენეჯერი

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

დეკანი;
მენეჯერი;
პროგრამის
ხელმძღვანელი
პროგრამის
ხელმძღვანელი
დეკანი;
პროგრამის
ხელმძღვანელი

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

ყოველწლიურად
ფაკულტეტის ბიუჯეტის ვებგვერდზე
განთავსება

სახელმწიფო და არასახელმწიფო,
კერძო სექტორთან ხელშეკრულების
გაფორმება, სტუდენტთა პრაქტიკისა
და დასაქმების მიზნით;

ახალი პოტენციური დამსაქმებლების მოძიება და
ზრუნვა ხელშეკრულების გაფორმებისათვის

რეგულარულად

თანამშრომელ ორგანზაციებთნ
სტუდენტებისათვის პრაქტიკის ორგანიზება

ყოველწლიურად

ინტეგრაცია სტუ-ის
საგანმანათლებლო სივრცეში

სტუდენტთა სწავლებისა და კომპეტენციების
შეძენის მიზნით სტუ-ის ფაკულტეტებიდან
მათთვის საჭირო სასწავლო კურსების შემოტანა
საგანმანათლებლო პროგრამებში

ყოველწლიურად

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

8

სტუდენტთა და პროფესორთა
სამეცნიერო მივლინებების
დაფინანსება;

საერთაშორისო და სამეცნიერო კონფერენციებსა
და სიმპოზიუმებზე ფაკულტეტის პროფესორთა
ჩართულობის ხელშეწყობა

რეგულარულად

დეკანი;
მენეჯერი

ყოველწლიურად

დეკანი;
მენეჯერი

ინფორმაცის მოძიება და მიწოდება
სტუდენტებისა და პროფესორმასწავლებლებისათვის სხვადასხვა
კონფერენციების, ტრენინგების შესახებ
ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა მიერ
გაწეული საქმიანობის (სამეცნიერო, კვლევითი,
საგრანტო და ა. შ.) ანალიზი და ასახვა
ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიეროკვლევით საქმიანობაში

რეგულარულად

დეკანი;
დეპარტამენტი

წელიწადში
ორჯერ

დეკანი;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

ფაკულტეტის პროფესორებისა და სტუდენტების
მიერ წარმოდგენილი პროექტების ანალიზი და
შესაბამისი კომისიის დასკვნის საფუძველზე
პროექტის განხორციელებაში ხელშეწყობა და
ასახვა ფაკულტეტის ბიუჯეტში
ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის (მათ შორის,
სახელმძღვანელოების და სხვა სასწავლო
მასალის ფიზიკური მდგომარეობის,
რაოდენობის, სილაბუსებთან შესაბამისობის) შემოწმება.

ყოველწლიურად

დეკანი;
მენეჯერი

სემესტრის
დაწყებამდე

დეკანი;
მენეჯერი;
ბიბლიოთეკარი;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
დეკანი;
სასწ. სამეც. ლიტ.
დარგობრივი
კომისია;
მენეჯერი;
დეპარტამენტი
დეკანი;
სასწ. სამეც. ლიტ.
დარგობრივი
კომისია;
მენეჯერი;

ზრუნვა ღვაწლმოსილ
პროფესორებზე
აქტუალურ თემებზე საჯარო
ლექციების ჩატარება
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სამეცნიერო კვლევების გაძლიერება,
ფინანსური წყაროების მოზიდვა,
საგრანტო პროექტებში
მონაწილეობა;
ინოვაციური პროექტების ფონდის
განვითარება;

საბიბლიოთეკო ფონდების
განვითარება;
ბეჭდური და ელექტრონული
სახელმძღვანელოების შექმნა და
შეძენა;
საერთაშორისო ელექტრონულ
საბიბლიოთეკო ბაზებზე წვდომის
ხელშეწყობა;

პროფესორ-მასწავლებლების მიერ
შექმნილი ნაშრომების
გამოქვეყნების დაფინანსება;

რეგულარულად
პროფესორ-მასწავლებლების მიერ
წარმოდგენილი ნაშრომების განხილვა და ბეჭდვა

რეგულარულად
პროფესორ-მასწავლებლების მიერ
წარმოდგენილი ლიტერატურის ნუსხა
სილაბუსების მიხედვით (ახალი
სახელმძღვანელოები) შეძენა

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

დეპარტამენტი

11

სტუდენტთა სპორტული,
სახელოვნებო, შემოქმედებითი
აქტივობის დაფინანასება;

სტუდენტთა ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი
სხვადასხვა აქტივობის, პროექტების განხილვა
და მათგან საუკეთესოს დაფინანსება

ყოველწლიურად

სტუდენტური
თვითმმართველობა

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

12

ინტერნეტ-ლექციების,
ტრეინინგებისა და კონფერენციების
ორგანიზება, როგორც
სტუდენტებისთვის, ისე პროფესორმასწავლებლებისთვის;

ფაკულტეტზე ტრადიციად ქცეული
საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციების
ჩატარება;

ყოველწლიურად

დეპარტამენტი;
დეკანი;
მენეჯერი

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

13
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ყოველწლიური სამეცნიერო
კონფერენციების ორგანიზება
სხვადასხვა მიმართულებით
სასერტიფიკატო კურსების
ორგანიზება

პროფესორ-მასწავლებელთა
სტიმულირების (ბონუსური)
სისტემის განხორციელება;
პროფესიონალი კადრების შერჩევა
და მოზიდვა, მათი მორალური და
ფინანსური მოტივირება;

ყოველწლიურად
სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში
აქტიური ჩართულობა პროფესორმასწავლებელების და სტუდენტების მხრიდან
კონფერენციების ჩატარება

ყოველწლიურად

პროფესორ-მასწავლებელთათვის ინგლისური
ენის სწავლების ხელშეწყობის მიზნით
სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება

ყოველწლიურად

დეკანი;
მენეჯერი

პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის
ამაღლების მიზნით ტრენინგების ორგანიზება.
ფაკულტეტის შემადგენლობაში შემავალი
სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი და დამხმარე
სტრუქტურული ერთეულების
(დეპარტამენტები, ლაბორატორიები,
ბიბლიოთეკა, ინსტიტუტი)
ხელმძღვანელების ანგარიშის მოსმენა - მათ მიერ
გაწეული მუშაობის შეფასებისა და
მონიტორინგის მიზნით;
პროფესორ-მასწავლებელთა მიერ
წარმოდგენილი ანკეტის შეფასების საფუძველზე

ყოველწლიურად

დეკანი;
მენეჯერი
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური;
დეპარტამენტი
დეკანი;
მენეჯერი

6 თვეში ერთხელ

ყოველწლიურად

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი
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ფაკულტეტის მართვის
მექანიზმების მუდმივი სრულყოფა
და დოკუმენტბრუნვის
ელექტრონული საქმისწარმოების
სისტემის დანერგვა;
შუალედური ტესტირებების და
დასკვნითი გამოცდების სრულად
გადაყვანა ელექტრონულ
ფორმატზე;
ფაკულტეტის ვებ-გვერდის
პერიოდულად განახლება,
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
მაქსიმალური ხარისხის
უზრუნველყოფის მიზნით;
მუდმივად განახლებადი და
განვითარებადი მატერიალურტექნიკური ბაზის არსებობის
უზრუნველყოფა;
სტრუქტურული ერთეულების
სათანადო კომპიუტერული
ტექნიკითა და საოფისე ინვენტარით
აღჭურვა;

დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები სტუ-ის
შესაბამის სტრუქტურებთან ერთად გადავლენ
დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ
საქმისწარმოების წესზე

რეგულარულად

დეკანი;
დამხმარე
პერსონალი

ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა მიერ
მომზადდება ტესტების ნიმუშები

ყოველწლიურად

ფაკულტეტის ვებ-გვერდის მუდმივად
განახლდება

რეგულარულად

დეკანი;
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური;
დეკანი

ახალი ლაბორატორიული მოწყობილობების,
სათანადო მასალების, ლაბორატორიული
ხელსაწყოებისა და ინვენტარის, მერხების
განახლება, საკანცელარიო და სასწავლო
პროცესის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული
ნივთების შეძენა
ახალი კომპიუტერების, პროექტორების,
„ჭკვიანი“ დაფების, კონდიციონერების შეძენა,
საოფისე ტექნიკის შეძენა
ლოგისტიკის სასწავლო-სამეცნიერო
ლაბორატორიის შექმნა;
სამაცივრო სისტემებში შვეიცარიულ ფირმა
“DAMPO”-სთან ერთობლივი საწარმოს მოწყობა

ყოველწლიურად

დეკანი;
მენეჯერი

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

ყოველწლიურად

დეკანი;
მენეჯერი

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

დეკანი;
მენეჯერი

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

დეკანი;
მენეჯერი

ფაკულტეტის
ბიუჯეტი

სპეციალური საჭიროების მქონე
პირთათვის ადაპტირებული
გარემოს შექმნა

ადაპტირებული გარემოს უზრუნველყოფა
(ტუალეტები და სხვა).

ხანძარსაწინააღმდეგო
უსაფრთხოების, სამედიცინო
დახმარების, წესრიგის დაცვის
მექანიზმებისა და ინვენტარის
მუდმივი მონიტორინგი;

ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების,
სამედიცინო დახმარების, წესრიგის დაცვის
მექანიზმების მოწესრიგება, სანიტარული
ნორმების დაცვა,
გათბობის სისტემის გამართული მუშაობის

2018-2020

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

ყოველწლიურად

ყოველწლიურად

უზრუნველყოფა
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ბრძოლა პლაგიატის წინააღმდეგ;

ფაკულტეტის მიერ ანტიპლაგიატის პროგრამაზე
ნამუშევართა შემოწმება

2018-2020 წ

მაღალკვალიფიციური რეცენზენტების მოძიება,
რათა უზრუნველყოფილი იყოს ნაშრომის
შემოწმების მაღალი ხარისხი

დებულების
შესაბამისად

დეკანი;
სადისერტაციო
საბჭო
დეკანი;
სადისერტაციო
საბჭო

დაფინანსებას არ
საჭიროებს

