ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა განვითარების გეგმა 2015 წლისათვის
№

აქტივობა

კვარტალი
I

II

III

IV

შემსრულებელი

მისაღწევი შედეგი

განხორციელების
რისკები

ახალი პროგრამების შემუშავება / ამოქმედება / აკრედიტაცია
1

2

3

ბიზნესის ადმინისტრირების
სამაგისტრო პროგრამის შემუშავება
/ ამოქმედება
სამართლის სამაგისტრო
პროგრამის შემუშავება/
ამოქმედება
სტომატოლოგიის
საგანმანათლებლო პროგრამის
(ინგლისურენოვანი) აკრედიტაცია
/ ამოქმედება

X

X

ბიზნესის და
ტექნოლოგიების
ფაკულტეტი

აკრედიტებული
პროგრამა

აკრედიტაციაზე
უარი

X

X

სამართლის
ფაკულტეტი

აკრედიტებული
პროგრამა

აკრედიტაციაზე
უარი

მედიცინის ფაკულტეტი

აკრედიტებული
პროგრამა

აკრედიტაციაზე
უარი

აკრედიტებული
პროგრამა

აკრედიტაციაზე
უარი

აკრედიტებული
პროგრამა

აკრედიტაციაზე
უარი

X

X

4

საერთაშორისო ურთიერთობების
საბაკალავრო პროგრამის
აკრედიტაცია

X

X

5

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის აკრედიტაცია

X

X

X

ჰუმანიტარულ და
სოციალურ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი
ჰუმანიტარულ და
სოციალურ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება
ჰუმანიტარულ და
სოციალურ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

1

უცხო ენების სასწავლო კურსების
დანერგვა არსებულ პროგრამებში

2

საექთნო საქმის პროგრამის
განხორციელების საკითხის
განხილვა

X

მედიცინის ფაკულტეტი

3

ფარმაციის პროგრამის
განხორციელების საკითხის
განხილვა

X

მედიცინის ფაკულტეტი

x

ენობრივი
კომპეტენციის
თითოეული დონის
სასწავლო კურსი
გადაწყვეტილება
პროგრამის
მოდიფიცირების/გაუქ
მების თაობაზე
გადაწყვეტილება
პროგრამის
მოდიფიცირების/გაუქ
მების თაობაზე

კვალიფიციური
პერსონალის მოძიება

კვალიფიციური
პერსონალის მოძიება

კვალიფიციური
პერსონალის მოძიება

შენიშვნა

4

5

ჯანდაცვის მენეჯმენტის
პროგრამის განხორციელების
საკითხის განხილვა

X

პროგრამების ავტორიზაციის
სტანდარტებთან შესაბამისობის
აუდიტი

X

მედიცინის ფაკულტეტი

ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

X

გადაწყვეტილება
პროგრამის
მოდიფიცირების/გაუქ
მების თაობაზე
ავტორიზაციის
განაცხადი და
თვითშეფასების
ანგარიში

კვალიფიციური
პერსონალის მოძიება
რეკომენდაციათა
იმპლემენტაციის
სირთულე

ინფრასტრუქტურული განვითარება
1

ლაგოდეხის კამპუსის
კოსმეტიკური რემონტი

2

თბილისში სასწავლო კორპუსის
საკუთრებაში შეძენა

3

ახალი ფართის აღჭურვა
საგანმანათლებლო მიზნებისათვის

4

სასწავლო ლაბორატორიების
მოწყობა

X
X

X

X

მატეიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფის
სამსახური

სარემონტო
სამუშაოების მიღებაჩაბარების აქტი

სამუშაოს
შეუსრულებლობა

რექტორი
ადმინისტრაცია

ხელშეკრულება

დადგენილი
სტანდარტის შენობის
მოძიების სირთულე

სარემონტო
სამუშაოების მიღებაჩაბარების აქტი

სამუშაოს
დადგენილ ვადაში
შეუსრულებლობა

განახლებული
ინფრასტრუქტურა

სამუშაოს
დადგენილ ვადაში
შეუსრულებლობა

განახლებული
სტრუქტურა

სტრუქტურულ
ერთეულთა
ეფექტურობა

განახლებული
სტრუქტურა

პერსონალის მოძიება

რექტორი
მატეიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფის
სამსახური
მატეიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფის
სამსახური

ორგანიზაციული განვითარება
1

ორგანიზაციის განახლებული
სტრუქტურის ფორმირება

2

განახლებული სტრუქტურის
შესაბამისად თანამშრომელთა
შერჩევა

3

აკადემიური საბჭოს ფორმირების
წესის მოდიფიცირება

X

X

4

ფაკულტეტის საბჭოების
ფორმირების წესის მოდიფიცირება

X

X

X

X

X

X

რექტორი
სტრატეგიული
განვითარების
სამსახური
რექტორი
სტრატეგიული
განვითარების
სამსახური
რექტორი
იურიდიული
სამსახური
რექტორი
ფაკულტეტის დეკანები
იურიდიული

ახალი
სტრუქტურული
ერთეული
ფაკულტეტის
საბჭოების
განახლებული

პერსონალის მოძიება
აკადემიური
პერსონალის
ჩართულობის

5

სტუდენტური
თვითმმართველობის არჩევნების
ჩატარების უზრუნველყოფა

6

სამეცნიერო - კვლევითი
ერთეულების ორგანიზაციული
სტრუქტურის შემუშავება

სამსახური
იურიდიული
სამსახური

X

შემადგენლობა
სტუდენტური
თვითმმართველობის
არჩევნები

დაბალი დონე
თვითმართველობის
არჩევნებში
სტუდენტების
ჩართულობის დონე

რექტორი
ფაკულტეტის დეკანები
სამეცნიერო
ერთეულების
ხელმძღვანელები

ახალი
სტრუქტურული
ერთეულის დებულება

საკონკურსო კომისია
საკადრო და
საქმისწარმოების
სამსახური

აკადემიური
კონკურსის შედეგები

ტრენერთა ჯგუფი

გადამზადებული
პერსონალი

X

ტრენერთა ჯგუფი

გადამზადებული
პერსონალი

კონკურსში
მონაწილეობის
მსურველთა დაბალი
რაოდენობა
ტრენინგში
ჩართულობის
დაბალი დონე
ტრენინგში
ჩართულობის
დაბალი დონე

X

ტრენერთა ჯგუფი

გადამზადებული
პერსონალი

ტრენინგში
ჩართულობის
დაბალი დონე

X

სამეცნიერო - კვლევითი
ერთეულები

სამეცნიერო ჟურნალი

ავტორთა ინტერესის
დაბალი დონე

X

სამეცნიერო - კვლევითი
ერთეულები

სახელმძღვანელო

ავტორთა ინტერესის
დაბალი დონე

X

X

X

X

სტრუქტურული
ერთეულის
ეფექტურობა

აკადემიური პერსონალის კორპუსის განვითარება
1

არსებული პროგრამების ახალი
აკადემიური პერსონალით
გაძლიერება

2

აკადემიური პერსონალის
ტრენინგი უცხო ენაში

3

4

X

აკადემიური პერსონალის
ტრენინგი სილაბუსის შედგენის
მეთოდიკაში
აკადემიური პერსონალის
ტრენინგი სწავლა-სწავლების
მეთოდიკაში

სამეცნიერო პოტენციალის განვითარება
1
2

სტატიების შეგროვება სამეცნიერო
ჟურნალისათვის
მასალების შეგროვება
სახელმძღვანელოთა გამოსაცემად

3

სამეცნიერო კონფერენციის
ორგანიზება

X

სამეცნიერო - კვლევითი
ერთეულები

4

სტუდენტური კონფერენციის
ორგანიზება

X

სამეცნიერო - კვლევითი
ერთეულები
ფაკულტეტები

სამეცნიერო
კონფერენციის
მასალები
სტუდენტური
კონფერენციის
მასალები

მონაწილეთა სიმცირე

მონაწილეთა სიმცირე

საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარება
1

უცხო ქვეყნის აკადემიური
პერსონალის მოწვევა

X

2

შეთანხმების გაფორმება
აკადემიური თანამშრომლობის
შესახებ

X

3

გაცვლითი პროგრამების
შეთავაზება

X

X

ფაკულტეტები
საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური
ფაკულტეტები
საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური
ფაკულტეტები
საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური

საჯარო ლექციების
კურსი

მონაწილეთა დაბალი
ინტერესი

მემორანდუმები

პარტნიორთა
დაბალი ინტერესი

მემორანდუმი

პარტნიორთა
დაბალი ინტერესი

