
ძირითადი ინდიკატორები 

და მტკიცებულებები

პასუხისმგებელ

ი პირი
შემსრულებლები

დაფინანსების 

ოდენობა(ლარ

დაფინანსებ

ის წყარო

მატერიალუ

რი 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

* *

დამტკიცების შესახებ 

დირექტორის 

ბრძანებები;დამტკიცებული 

მარეგულირებელი  

დოკუმენტაცია

დირექტორი

ადმინისტრაციული 

პერსონალი, 

საჭიროებისამებრ სხვა 

პირები

- სახელფასო ფონდი
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

* * * * * * * * * * * *
 დანერგილია და მოქმედებს 

ელექტრონული 

საქმისწარმოების სისტემა

დირექტორი

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი;IT 

სპეციალისტი;საჭირო

ებისამებრ სხვა პირები

300 საოპერაციო ხარჯი
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

* * * * * * *

მონიტორინგის და 

შეფასების პროცესის 

დამადასტურებელი 

მტკიცებულებები;     

შესრულების  

ანგარიშები;შეფასების 

შედეგებზე რეაგირების 

მტკიცებულებები;დამატები

დირექტორი;

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი და 

ადმინისტრაციის 

წამომადგენლები 

თავიანთი 

პასუხიკმგებლობისა 

და კომპეტენციის 

ფარგლებში

- სახელფასო ფონდი
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

* * * * * * * * * * * *

პერსონალის ფუნქციები და 

სამუშაო აღწერილობები; ·      

პერსონალის გამოკითხვის 

შედეგები აჩვენებს, რომ 

არანაკლებ 80% დადებითად 

აფასებს პერსონალის 

ფუნქციებისა და სამუშაო 

აღწერილობების 

ადექვატურობას 

შესასრულებელ 

დირექტორი;   

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი 

- სახელფასო ფონდი
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

* * * *
კითხვარები;გამოკითხვების 

შედეგების ანალიზი; 

შემდგომი სამოქმედო 

რეკომენდაციები

დირექტორი; ხარისხის 

მართვის მენეჯერი, 

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 

საჭიროებისამებრ სხვა 

პირები

70000
დონორები; 

სახელფასო ფონდი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

* * * *
შეფასების შედეგების 

ანალიზი;რეკომენდაციები/გ

აუმჯობესებული 

რეგულაციები 

დირექტორი და 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 

საჭიროებისამებრ სხვა 

პირები

- სახელფასო ფონდი
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

* * * * * * * * * * * *
ყოველწლიური  შეფასება, 

შედეგების ანალიზი  და 

განვითარების 

გეგმა/რეკომენდაციები

დირექტორი და 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი; 

საჭიროებისამებრ სხვა 

პირები

- სახელფასო ფონდი
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

ამოცანები და აქტივობები

I  სტრატეგიული მიზანი-ორგანიზაციული განვითარება

ამოცანა 1.1. მართვის თანამედროვე სისტემების დანერგვა

ამოცანა 1.2. ხარისხის უზრუნველყოფის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დანერგვა-განხორციელება, გაუმჯობესება

1.1.1. კოლეჯის მარეგულირებელი დოკუმენტების 

შემუშავება/განვითრება/განახლება 

1.1.4. პერსონალის მართვის პოლიტიკის 

თანმიმდევრული გაუმჯობესება

1.2.3. დაწესებულების მიერ მიწოდებული 

სერვისებისა და რესურსების ხარისხის შეფასება  

(მექანიზმების დანერგვა/განხორციელება)

1.2.2. საგანმანათლებლო პროგრამების შიდა 

შეფასების პროცედურის დანერგვა/ შეფასების 

განხორციელება/შედეგების შესაბამისი 

აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელება 

1.2.1. პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა 

გამოკითხვა სხვადასხვა საჭიროების 

შესაბამისად/შედეგების ანალიზი/შედეგების 

შესაბამისი აქტივობების დაგეგმვა-

განხორციელება(შვეიცარიული გამოცდილების 

გაზიარება)

1.1.3. სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების 

განხორციელების მონიტორინგი/სტრატეგიული და 

სამოქმედო გეგმების განვითარება/ცვლილება

1.1.2. ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემის 

დანერგვა/განვითარება/გამოყენება

საჭირო რესურსები

"შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასია" სამოქმედო გეგმა 2021-2022        დამტკიცებულია :  შპს  „შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასიის“ დირექტორის 

2021  წლის 5 მარტი  № 6 ბრძანებით. 



* * * * * * * * * * * *

პროფესიულ სტუდენტთა 

და სხვა პირთა გამოკითხვის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია/,ადმინისტრ

აციის თანამშრომელთა 

თვითშეფასების ანალიზისა 

და წლიური ანგარიშგების 

საფუძველზე მიღებული 

ანალიზის დოკუმენტი, 

საჭიროებისამებრ 

დამატებითი გეგმები

დირექტორი და 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი;სასწავლო 

პროცესის მართვის 

მერენეჯერი;საქმისწარ

მოებისა და 

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი; 

შვეიცარიელი 

ექსპერტები/პარტნიორ

ები; საჭიროებისამებრ 

სხვა პირები 

80000
დონორები; 

სახელფასო ფონდი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა; 

ფინანსური 

რესურსები

* *
განხორციელბული 

თვითშეფასება; შევსებული 

თვითშეფასების ფორმა

დირექტორი და 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი

კოლეჯის 

თანასაზოგადოება
სახელფასო ფონდი

* * * * * * * * * * * *

კოლეჯის 

თანამშრომლებისათვის და 

პროფესიული 

სტუდენტებისათვის/მსმენე

ლებისათვის ჩატარებული 

გაცნობითი ხასიათის 

შეხვედრები/ინსტრუქტაჟებ

ი შინაგანაწესის, 

უსაფრთხოების, გარემოს 

დაცვის და სხვა 

მარეგულირებელ წესების 

გასაცნობად

დირექტორი

 ხარისხის მართვის 

მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მართვის 

მენეჯერი, პროგრამის 

ხელმძღვანელები; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი; 

დარგობრივი 

ექსპერტები; შრომის 

უსაფრთხოების 

სპეციალისტი; 

საჭიროებისამებრ სხვა 

პირები

- სახელფასო ფონდი
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

* * * * * * * * * * * *

კოლეჯის ფინანსური 

შესაძლებლობის 

ფარგლებში სოციალურად 

დაუცველ და მშობელთა 

მზრუნველობას მოკლებულ 

პირთათვის ახორციელებს 

ფინანსურ შეღავათებს

დირექტორი; ბუღალტერი 8160

საოპერაციო 

ხარჯი; დონორები 

საჭიროების 

შემთხვევაში

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა; 

ფინანსური 

რესურსები

2.1.2. ინფორმაციული ტექნოლოგიების, 

ინფრასტრუქტურის (კომპიუტერული ტექნიკა, 

პროგრამული უზრუნველყოფა, ინტერნეტი) 

მუდმივი და სტაბილური ხელმისაწვდომობა 

პროფესიული სტუდენტების/მსმენელებისა და 

პერსონალისათვის

2.1.1.ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

ადმინისტრირების გაუმჯობესება(გუგლის და სხვა 

ელექტრონულილ პლატფორმების გამოყენება) IT  

რისკების მართვა

* * * * * *

საჭიროებისამებრ

*

II  სტრატეგიული მიზანი-მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსების  განვითარება

ამოცანა 2.1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ინფრასტრუქტურისა და ადმინისტრირების გაუმჯობესება

1.3.1. კოლეჯის თანასაზოგადოება იზიარებს და 

იცავს დაწესებულების შინაგანაწესს, 

უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის და სხვა 

მარეგულირებელ წესებს

მოტანილია და დადგმულია 

კოლეჯის ტერიტორიაზე 

მწვანე ყუთები ქაღალდის 

ნარჩენების 

მოსაგროვებლად;

1.3.2. ქაღალდის გამოყენების შემცირებისა და  

განცალკავებული შეგროვების პრაქტიკის 

დანერგვა/განხორციელება

კოლეჯის 

თანასაზოგადოება
1000 საოპერაციო ხარჯი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა
დირექტორი 

1.3.3. სოციალურად დაუცველ და მშობელთა  

მზრუნველობას მოკლებულ პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა დახმარება(ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში)

ამოცანა 1.3. კორპორატიული კულტურისა და სოციალური პასუხისმგებლობის დამკვიდრება

1.2.4. ადმინისტრაციული პერსონალის, პროგრამის 

განმახორციელებელი პირების საქმიანობის 

შეფასება/შედეგების ანალიზი/შედეგების 

შესაბამისი აქტივობების დაგეგმვა-

განხორციელება(შვეიცარიული მიდგომების 

გაზიარება)

კოლჯის თვითშეფასების განხორციელება

IT  სპეციალისტი; 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი

46000

საინვესტიციო 

ბიუჯეტი, 

საოპერაციო ხარჯი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა; 

ფინანსური 

რესურსები

IT  სპეციალისტი - სახელფასო ფონდი
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

დირექტორი; IT  

სპეციალისტი

დირექტორი

განახლებულია 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მართვის 

პოლიტიკა და 

პროცედურები

კომპიუტერული ცენტრი 

განახლებულია   

* *

*

* * * * *

* ** *



* * * * * * * * * * * *
მასალების შესყიდვის 

/გაცემის დოკუმენტაცია; 

დამლაგებლების 

გაზრდილი რაოდენობა 

დირექტორი; 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი;

დამლაგებელი 8000

საოპერაციო 

ხარჯი; სახელფასო 

ფონდი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

* * * * * * * * * * * *
დაცვის თანამშრომელთა 

ანგარიშები; დაცვის 

თანამშრომელთა 

გაზრდილი რაოდენობა

დირექტორი; 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი;  

დაცვის 

თანამშრომლები
- სახელფასო ფონდი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

* * * * * * *
გაზრდილი სასწავლო და 

დამხმარე ფართი, 

შესყიდვის დოკუმენტაცია

დირექტორი; 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 

ბუღალტერი; 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი;

150000
საიანვესტიციო 

ბიუჯეტი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა; 

ფინანსური 

რესურსები

* * * * * *
შემოსავლების 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია; ბრენდული 

მასალები

დირექტორი; ყველის 

ქარხნის მენეჯერი

ყველის ქარხნის 

მენეჯერი; 

მატერიალური 

რესურსების 

მენეჯერი; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი

8000
საინვესტიციო 

ბიუჯეტი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა; 

კოლეჯში 

წარმოებული 

პროდუქცია

2.1.4. ადმინისტრაციული პერსონალის, პროგრამის 

განმახორციელებელი პირების, პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელების ინფორმირება შრომის 

უსაფრთხოების, ხანძარსაწინააღმდეგო 

მექანიზმების, პანდემიის დროს დასაცავი წესების 

შესახებ

ინსტრუქტაჟის ჩატარების 

ჟურნალები, დასწრების 

ფურცლები/აუდიო-

ვიდეო/ფოტომასალა

2.1.3. ოფიციალური ვებ-გვერდის და სოციალური 

ქსელში დაწესებულების გვერდის მართვა/ 

განახლება/გერმანულენოვანი ვერსიის შექმნა

* *

2.1.2. ინფორმაციული ტექნოლოგიების, 

ინფრასტრუქტურის (კომპიუტერული ტექნიკა, 

პროგრამული უზრუნველყოფა, ინტერნეტი) 

მუდმივი და სტაბილური ხელმისაწვდომობა 

პროფესიული სტუდენტების/მსმენელებისა და 

პერსონალისათვის

დირექტორი; შრომის 

უსაფრთხოების 

მენეჯერი

დირექტორი; 

ადმინისტრაციული 

პერსონალი

2.1.5 პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

2.2.3. საბიბლიოთეკო ფონდის გამდიდრება (მათ 

შორის უცხოენოვანი ლიტერატურით).

პლანტაჰოფში არსებული სასწავლო მასალების 

თარგმნა/ საგანმანათლებლო მასალებზე 

ელექტრონული ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა  

* * * * *

* * * * *

2.1.7. წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფა 

* * * * * * * საჩივრის რაოდენობა ნული

IT  სპეციალისტი; 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი

46000

საინვესტიციო 

ბიუჯეტი, 

საოპერაციო ხარჯი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა; 

ფინანსური 

რესურსები

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

 ყოველწლიურად 

გამოკითხულთა არანაკლებ 

85% ადასტურებს, რომ 

მათთვის კოლეჯის 

ოფიციალური ვებგვერდი 

ასრულებს საინფორმაციო 

და საკომუნიკაციო 

ფუნქციას

დირექტორი; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი; IT 

სპეციალისტი

დირექტორი; IT  

სპეციალისტი

კომპიუტერული ცენტრი 

განახლებულია   

დირექტორი;  

ბიბლიოთეკარი

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი; IT 

სპეციალისტი

3000 საოპერაციო ხარჯი

ბიბლიოთეკარი;  

ბუღალტერი, 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი;

10700

საინვესტიციო 

ბიუჯეტი; 

დონორები; 

საოპერაციო ხარჯი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

შრომის 

უსაფრთხოების 

მენეჯერი

- სახელფასო ფონდი
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

კოლეჯის 

თანასაზოგადოება
- სახელფასო ფონდი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

ამოცანა 2.2. მატერიალური და საბიბლიოთეკო რესურსების განვითარება

2.1.6. სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების 

კონტროლი/დაცვა

2.2.1. სასწავლო და დამხმარე ფართების გაზრდა; 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის  განვითარება 

თანამედროვე აღჭურვილობის,განვითარება 

თანამედროვე აღჭურვილობის, მასალებისა და 

ინვენტარის შეძენის გზით.

ახალი საბიბლიოთეკო 

რესურსები

2.2.2.კოლეჯში წარმოებული პროდუქციის 

რეალიზაცია/ბრენდის განვითარება, ფინანსური 

მდგრადობის გაზრდის მიზნით 

* * * * * *

* *

* * * * *

* * * * *



* * *

დადგენილი უსაფრთხოების 

მექანიზმები, კითხვარი, 

უსაფრთხოების ანალიზი, 

სამოქმედო/.რეაგირების 

გეგმები

დირექტორი

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი;

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი; დაცვის 

თანამშრომელი

-
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

* * * * * * * * * * * *

შემუშავებული 

მასტერკლასები და 

ტრენინგები; შემუშავებული 

და განხორციელების 

უფლება მოპოვებული 

პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების 

მოკლევადიანი პროგრამები

დირექტორი;

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი;

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი;

ყველის ქარხნის 

მენეჯერი, ფერმის 

მენეჯერი

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები, 

პროგრამის 

განმახორციელებლები

60000

დონორი, 

საინვესტიციო 

ბიუჯეტი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა; 

ფინანსური 

რესურსები

2.2.4. .უსაფრთხოების/დაცვის სისტემების 

განვითარება

* *

3.2.2. მტკიცებულებების/უწყისების 

აღრიცხვა/დაცვა

IV სტრატეგიული მიზანი -პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა სერვისების განვითრება და მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელება

ამოცანა 4.1. პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების  სერვისები და კარიერული მხარდაჭერა

*

2.2.3. საბიბლიოთეკო ფონდის გამდიდრება (მათ 

შორის უცხოენოვანი ლიტერატურით).

პლანტაჰოფში არსებული სასწავლო მასალების 

თარგმნა/ საგანმანათლებლო მასალებზე 

ელექტრონული ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა  

* * * * *

III  სტრატეგიული მიზანი - საგანმანათლებლო საქმიანობის განვითარება

ამოცანა 3.1. საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება მუდმივად ცვალებად გარემოსთან შესაბამისობით

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები, 

პროგრამის 

განმახორციელებლები

35000

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი;  დარგის 

სპეციალისტები; 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

პირები

- სახელფასო ფონდი
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა; 

ფინანსური 

რესურსები

ამოცანა 3.2. შეფასების სისტემის განვითარება

3.2.1. შეფასების ინსტრუმენტების 

ვალიდაცია/შეფასების  ვერიფიკაცია

ცვლილებები 

საგანმანათლებლო 

პროგრამაში; შემუშავებული 

მოდულები;

3.1.1. პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განვითარება/ინიცირება /  

პროგრამების შემუშავება/დანერგვა/განხორიელება 

(შვეიცარიული გამოცდილების გაზიარება)

3.1.2. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით 

პროფესიული მომზადება/ გადამზადების 

მოკლევადიანი პროგრამების /მასტერკლასების 

დანერგვა/განხორციელება

დირექტორი;

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი;

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი;

* * * *

დირექტორი;  

ბიბლიოთეკარი

ბიბლიოთეკარი;  

ბუღალტერი, 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი;

10700

საინვესტიციო 

ბიუჯეტი; 

დონორები; 

საოპერაციო ხარჯი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

ახალი საბიბლიოთეკო 

რესურსები

დონორი, 

საინვესტიციო 

ბიუჯეტი

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 

პროგრამის 

განმახორციელებელი 

პირები; 

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი

- სახელფასო ფონდი
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

* * * * * * * *

* * *

საჭიროების შესაბამისად

ყოველწლიურად 

სრულდება პროფესიულ 

სტუდენტთა შედეგების 

დადასტურების 

მონიტორინგი და მისი 

შედეგები გამოიყენება 

სასწავლო პროცესის

შემდგომი 

გაუმჯობესებისათვის.

ვალიდაცია ვერიფიკაციის 

კითხვარები, პროცესის 

დირექტორი; ხარისხის 

მართვის მენეჯერი; 

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 

* *

აღრიცხული 

მტკიცებულებები/უწყისები* * *
დირექტორი; 

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი
* * *



* * * * *
სტუდენტების ინტერესების 

შესაბამისად 

განხორციელებული 

ექსტრაკურიკულური 

დირექტორი; 

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი;

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

* * *

არანაკლებ 1 საჯარო 

შეხვედრა ყოველწლიურად; 

შეხვედრის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია

დირექტორი; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

* * * * * * *

გაფორმდებული მინიმუმ 2 

ახალი 

მემორანდუმი/ხელშეკრულე

ბა   კოლეჯი მონაწილეობს 

კერძო კოლეჯების 

ასოციაციის ღონისძიებებში

დირექტორი; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი

3000 საოპერაციო ხარჯი
კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

5000

* * *

4.1.2. მოტივაციის ამაღლებისა და პროფესიული 

განვითარების ხელშეწყობისათვის ცნობილი 

ბიზნესმენების/მეწარმეების/დარგის 

პროფესიონალების მოწვევა საჯარო ლექციების 

წასაკითხად/ გამოცდილების გაზიარების მიზნით

V სტრატეგიული მიზანი - საზოგადოებასთან ურთიერთობა

დირექტორი; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი

5.1.2. გამოცდილების მიღებისა და გაზიარების 

მიზნით, განხორციელდება ადმინისტრაციაში  

დასაქმებულ პირთა მივლინება პარტნიორ უცხოურ 

კოლეჯებში

ადმინისტრაციული 

პერსონალი
15000

დირექტორი; ხარისხის 

მართვის მენეჯერი;*

კოლეჯის 

თანასაზოგადოება
5000 შეხვედრები სკოლებთან

დირექტორი; ფერმის 

მენეჯერი

ფერმის მენეჯერი; 

საჭიროებისამებრ სხვა 

პირები

მინიმუმ 1 ვიზიტი 2021-

2022 წლებში

* * * * *

* * *

VI  სტრატეგიული მიზანი-დარგის განვითარების ხელშეწყობა

6.1. საძოვრების მართვის მიმართულებით 

კვლევების/ექსპერიმენტების ჩატარება 

ადგილობრივ და საერთშორისო პარტნიორებთან 

ერთად. 

* * * * * *

საოპერაციო ხარჯი, 

სახელფასო ფონდი

* * * *

აქტივობის ამსახველი 

დოკუმენტაცია;

აქტივობის შედეგები

დირექტორი, ფერმის 

მენეჯერი, ყველის 

ქარხნის მენეჯერი,

ფერმის მენეჯერი; 

ყველის ქარხნის 

მენეჯერი; 

საჭიროებისამებრ სხვა 

პირები

- სახელფასო ფონდი

საოპერაეციო 

ხარჯი

საოპერაციო ხარჯი

ამოცანა 5.1. საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ურთიერთსასარგებლო კავშირების განვითარება

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა

40000
საინვესტიციო 

ბიუჯეტი

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა; 

სასოფლო 

სამეურნეო მიწები; 

სასოფლო 

სამეურნეო ტექნიკა

5.1.3. პროფორიენტაციის ღონისძიებების 

განხორციელება ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებსა და სხვა დაინტერესებულ 

პირებთან

5.1.1. პარტნიორ ორგანიზაციების სპექტრის 

გააფართოება (მემორანდუმებისა თუ 

ხეშეკრულებების ფარგლებში) ; პარტნიორობის 

გაღრმავება კოლეჯის პროფილის სფეროში მოღვაწე 

ადგილობრივ და უცხოეთის პროფესიულ 

საგანმანათელბლო დაწესებულებებთან,  

ასოციაციებთაან და საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებთან.

4.1.1.პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა 

ექტრაკურიკულური აქტივობის ხელშეწყობა

ფინანსური 

რესურსები

6.2. ადგილობრივ ფერმერებთან თანამშრომლობა 

რძის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით; 

სტუდენტების/მსმენელების ჩართვა ამ პროცესში

* * * * * *

ჩატარებული 

კვლევების/ექსპერიმენტები

ს ჩატარების 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია;

აქტივობის შედეგები.

კოლეჯის 

ინფრასტრუქტურა; 

ყველის საწარმო; 

ფერმა




