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თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (2018-2020 წლები)
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ადამიანური/მატერიალ
ური რესურსი

ფინანსური
რესურსი

სტრატეგიული მიზანი N1: ორგანიზაციული განვითარება
სტრატეგიული ამოცანა N1: მართვისა და ორგანიზაციული პროცესების ეფექტიანობის გაზრდა და ხარისხის უზრუნველყოფა

ორგანიზაციული პროცესების
იდენტიფიცირება და აღწერა,
პროცესების რუკის გაკეთება

უნივერსიტეტის ძირითადი პროცესები
აღწერილია შემდეგი მიმართულებებით:

•

სასწავლო პროცესის ორგანიზება

•

ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესები

•

სტუდენტთა მობილობის პროცესი

•

სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის
განხორციელებსი პროცესი

•

საგანმაანთლებლოპროგრამის
დაგეგმვა/შემუშავება/განხორციელება/გან
ვითარების პროცესი

•

სტუდენტთა მიღწევების შეფასების და
კონსულტირების პროცესი

•

სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების სტუდენტების სასწავლო
პროცესში ჩართულობის პროცესი

•

სტატისტიკური ინფორმაციის
დამუშავების პროცესი

უნივერსიტეტის ძირითადი პროცესების რუკაში
განსაზღვრულია პროცესის მოდულები;

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური;
სასწავლო და
ადმინისტრაციულ საქმეთა
მართვის დეპარტამენტი;
სკოლები;

სტრატეგიული განვითარებისა და
სამოქმედო გეგმის შესრულების
მონიტორინგის მექანიზმის
ამოქმედება

მონიტორინგის ჯგუფი შექმნილია

მონიტორინგის ჯგუფი

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური;

გეგმის შესრულების მონიტორინგი
ჩატარებულია წელიწადში ერთხელ

მონიტორინგის შედეგები განხილულია

მართვის ელექტრონული სისტემის პილოტირების პროცესი დასრულებულია
პილოტირება
გასაუმჯობესებელი მხარეები
იდენტიფიცირებულია

საინფორმაციო
ტექნოლოგიები
სამსახური;

მართვის ელექტრონულ სისტემაში დავალებები ატვირთულია
დავალებების
ატვირთვა
სამსახურების/ცენტრების/პირების
შემსრულებელი იდენტიფიცირებულია
მიხედვით
აქტივობის შესრულების ვადა განსაზღვრულია

საინფორმაციო
ტექნოლოგიები
სამსახური;

მართვის ელექტრონული სისტემით
დავალებების გადანაწილებაზე
შესრულების კონტროლი

დავალების/დავალებების შესრულების
მონიტორინგის შედეგები აღწერილია

საინფორმაციო
ტექნოლოგიები
სამსახური;
ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური;

საქმისწარმოების ელექტრონული
პროგრამის პილოტირება

პილოტირების პროცესი დასრულებულიაანგარიში წარმოდგენილია
გასაუმჯობესებელი მხარეები
იდენტიფიცირებულია-ანგარიში
წარმოდგენილია

საქმისწარმოების ელექტრონული
პროგრამის ყველა მოდულის
შესწავლა

ელექტრონულად განცხადებები მიღებულია
განცხადებების დავიზებულია

საინფორმაციო
ტექნოლოგიები
სამსახური;
სასწავლო და
ადმინისტრაციულ საქმეთა
მართვის დეპარტამენტი;
საინფორმაციო
ტექნოლოგიები
სამსახური;

შემსრულებელი პირის შესახებ ინფორმაცია
მითითებულია
შესრულების ვადები მითითებულია
შედეგი იდენტიფიცირებულია
ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამის
მომხმარებელთა რაოდენობა
სტუდენტების და პერსონალის გამოკითხვის
შედეგები

სასწავლო და
ადმინისტრაციულ საქმეთა
მართვის დეპარტამენტი;
ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური;

სალექციო დატვირთვებისა და
ხელფასების გაანგარიშების
ავტომატიზაციის სისტემის
მოდულების შემუშავება

შემუშავებულია მოდულები:
აკადემიური/მოწვეული/სამეცნიერო/ადმინისტრ
აციული/დამხმარე პერსონალის ხელფასების

საფინანსო სამსახური;
საინფორმაციო
ტექნოლოგიები
სამსახური;

გაანგარიშება ელექტრონული ფორმით
საათობრივი წესით (სასწავლო/სამეცნიერო
საქმიანობა)
სრული განაკვეთით
არასრული განაკვეთით
ერთჯერადად
და ა. შ (კერძო შეთხვევები)
ავტომატიზაციის სისტემის
ტექნიკური უზრუნველყოფის
გამართვა

ელექტრონული რეგისტრაცია გაკეთებულია

საინფორმაციო
ტექნოლოგიები
სამსახური;

კონტინგენტის განსაზღვრის წესის
შემუშავება

აკადემიური და წარმომადგენლობითი
სენატის დადგენილება მიღებულია

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური;
სკოლები;
სასწავლო და
ადმინისტრაციულ საქმეთა
მართვის დეპარტამენტი;
საფინანსო სამსახური;
სამეურნეო სამსახური

სტუდენტთა კონტინგენტის
გამოთვლის ფორმულის
შემუშავება

სტუდენტთა კონტინგენტის გამოთვლის
მტკიცებულება -ყოველწლიურად მისაღები

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური;

სტუდენტების რაოდენობა;
სტუდენტთა/პერსონალის გამოკითხვის
შედეგები

სკოლები;
სასწავლო და
ადმინისტრაციულ საქმეთა
მართვის დეპარტამენტი;
საფინანსო სამსახური;
სამეურნეო სამსახური

სასწავლო პროცესის მართვის
ელექტრონული სისტემის
მოდულების გამართულად
მუშაობის შემოწმება
ავტორიზაციის თვითშეფასების
ფორმის მომზადება

ავტორიზაციის თვითშეფასების
ანგარიში წარდგენა

ავტორიზაციის პროცესში უცხოელი
ექსპერტის ჩართვა

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ
სისტემაში ყველა მოდული გამართულია-

საინფორმაციო
ტექნოლოგიები
სამსახური;

ანგარიში წარმოდგენილია
ავტორიზაციის თვითშეფასებაში ჩართული
პირების შესახებ ბრძანება გამოცემულია;
ავტრიზაციის ჯგუფში ჩართული
პირები/სტრუქტურული ერთეულები;
პროცესში ჩართული გარე დაინტერესებული
მხარეების რაოდენობა;
ავტორიზაციის თვითშეფასების ფორმა
მომზადებულია

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური;

ავტორიზაციის თვითშეფასებაში ჩართული
პირების შესახებ ბრძანება გამოცემულია;
ავტრიზაციის ჯგუფში ჩართული
პირები/სტრუქტურული ერთეულები;;
პროცესში ჩართული გარე დაინტერესებული
მხარეების რაოდენობა;
ავტორიზაციის თვითშეფასების მომზადებულია

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური;

ექსპერტთან შეთანხმება მიღწეულია
საექსპერტო რეკომენდაციები მიღებულია
საექსპერტო რეკომენდაციები
გათვალიწინებულია

ავორიზაციის
თვითშეფასებაში
ჩართული
პირები/სტრუქტურები

ავორიზაციის
თვითშეფასებაში
ჩართული
პირები/სტრუქტურები
ადმინისტრაცია

სტრატეგიული ამოცანა N2: ადმინისტრაციული რესურსების განვითარება
ადმინისტრაციის თანამშრომელთა
საჭიროების გამოვლენა

საჭიროებები იდენტიფიცირებულია
ადმინისტრაციის თანამშრომელთა გამოკითხვა

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი
სტრუქტურული
ერთეულები;
ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური;

ადმინისტრაციის
თანამშრომელთათვის
გადამზადების გეგმის შემუშავება

გეგმა შემუშავებულია

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

გარე ტრენერთან
განსახორციელებელი სამუშაოს
შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება

ხელშეკრულება გაფორმებულია

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

(სასაწავლო
რესურსის და
პერსონალის
პროფესიული
განვითარების
ფონდი
1967690,1%)
19676 ლარი

(სასაწავლო
რესურსის და
პერსონალის
პროფესიული
განვითარების
ფონდი
1967690,1%)
19676 ლარი

ადმინისტრაციის საჭიროებებიდან
გამომდინარე სხვადასხვა
ღონისძიებების ორგანიზება
პროფესიული განვითარების მიზნით
ადმინისტრაციის თანამშრომელთა
ვიზიტების დაგეგმვა უცხოეთის
სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან

პროგრამების/ტრენინგების/ღონისძიებების
რაოდენობა;
სხვადასხვა ვორქშოფებში მონაწილეთა
რაოდენობა
უნივერსიტეტებტან შეთანხმება მიღწეულია

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი
სკოლები;
საფინანსო სამსახური
საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური
უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

(სამეცნიერო
კვლევები და
სტატიების
ბეჭდვა და
გამოცემა
კონფერენციებშ
მონაწილეობა,
მივლინება
ქვეყნის
შიგნით და
გარეტ 983829
ლარის 0,5% )
49191 ლარი

ვიზიტების განხორციელება

ვიზიტები დაგეგმილია:
ევრაზიის უნივერსიტეტში ვიზიტი
ლანჟოუს უნივერსიტეტში ვიზიტი
კვიპრის უნივერსიტეტში ვიზიტი
ნიუ ჯერსი სითი უნივერსიტეტში ვიზიტი
ტალინის უნივერსიტეტში ვიზიტი
მარბურგის უნივერსიტეტში ვიზიტი

საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური

სკოლები;
საფინანსო სამსახური

ვიზიტი განხორციელებულია
ანგარიში წარმოდგენილია

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

უცხოეთის უნივერსიტეტში ვიზიტების
რაოდენობრივი მაჩვენებელი
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მართვის
სისტემებში არსებული საუკეთესო
გამოცდილების გაზიარების მიზნით
შეხვედრების ორგანიზება
(ადგილობრივ დონეზე)

პარტნიორ უსდ-თან შეხვედრები
ორგანიზებულია

სკოლები;

გამოცდილება გაზიარებულია-პარტნიორი
უნივერსიტეტებიდან უკუკავშირი მიღებულია

საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური

შეხვედრებში მონაწილე პირების რაოდენობრივი
მაჩვენებელი

(სამეცნიერო
კვლევები და
სტატიების
ბეჭდვა და
გამოცემა
კონფერენციებშ
მონაწილეობა,
მივლინება
ქვეყნის
შიგნით და
გარეტ 983829
ლარის 0,5% )
49191 ლარი

უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მართვის
სისტემებში არსებული საუკეთესო
გამოცდილების გაზიარების
დანერგვა (ადგილობრივ დონეზე)

უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მართვის
სისტემებში არსებული საუკეთესო
გამოცდილების გაზიარების მიზნით
შეხვედრების ორგანიზება
(საერთაშორისო დონეზე)

გამოვლენილი საუკეთესო პრაქტიკა

სკოლები;

დანერგილია
საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური

პარტნიორ უსდ-თან ვიზიტი
განხორციელებულია:
ევრაზიის უნივერსიტეტში ვიზიტი
ლანჟოუს უნივერსიტეტში ვიზიტი
კიპრის უნივერსიტეტში ვიზიტი
ნიუ ჯერსი სითი უნივერსიტეტში ვიზიტი
ტალინის უნივერსიტეტში ვიზიტი
მარბურგის უნივერსიტეტში ვიზიტი

სკოლები;

საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური

გამოცდილება გაზიარებულია-პარტნიორი
უნივერსიტეტებიდან უკუკავშირი მიღებულია
შეხვედრებში მონაწილე პირების რაოდენობრივი
მაჩვენებელი
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მართვის
სისტემებში არსებული საუკეთესო
გამოცდილების გაზიარების
დანერგვა (საერთაშორისო დონეზე)

გამოვლენილი საუკეთესო პრაქტიკა
დანერგილია

სკოლები;

საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური

(წარმომადგენლ
ობითი ხარჯი
54978 ლარის
1% )
5497 ლარი

ახალი კადრების მიერ პროცესში
ჩართულობის უზრუნველყოფა

უნივერსიტეტის თანამშრომელთა გაცნობაახალი კადრი წარდგენილია
უნივერსიტეტის სტრუქტურის გაცნობა

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

ანგარიშვალდებულებების გაცნობა
შიდასაუნივერსიტეტო რეგულაციების გაცნობა

სასწავლო და
ადმინისტრაციულ საქმეთა
მართვის დეპარტამენტი;

სამუშაო სივრცე გამოყოფილია
სტრატეგიული ამოცანა N3: მატერიალური და ფინანსური რესურსების განვითარება
სამართლის მიმართულების
პროგრამებისათვის იმიტირებული
სასამართლო დარბაზის შექმნა

იმიტირებული სასამართლო დარბაზის
შექმნილია

სამართლის სკოლა;
საფინანსო სამსახური;
სამეურენეო სამსახური

იურიდიული კლინიკის
ჩამოყალიბება

კლინიკს დებულებაა შემუშავებულია
კლინიკაში ჩართული პირების რაოდენობრივი
მაჩვენებელი
პირების რაოდენობა რომლებსაც კლინიკამ
გაუწია მომსახურება

სამართლის სკოლა;

( სასწავლო
რესურსის და
პერსონალი
პროფესიული
განვითარების
ბიუჯეტი
196767 ლარი
0,05%) 10200
ლარი

ჟურნალისტიკის პროგრამისათვის
ლაბორატორიის შექმნა

ლაბორატორიული აღწურვილობა შეძენილია
ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურა
დასრულებულია

ჰუმანიტარულ და
სოცილაურ მეცნერებათა
სკოლა;
საფინანსო სამსახური;
სამეურენეო სამსახური

ტურიზმის პროგრამისათვის
ტურისტული სააგენტოს
ჩამოყალიბება

საგენტოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო
იურიდიული მხარე მოწესრიგებულია-ნებართვა
მიღებულია

ჰუმანიტარულ და
სოცილაურ მეცნერებათა
სკოლა;

სააგენტოს ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია

საფინანსო სამსახური;
სამეურენეო სამსახური

მედიცინის მიმართულების
პროგრამებისათვის საგამოცდო
ცენტრის (OSCE გამოცდისათვის)
ინფრასტრუქტურული
უზრუნველყოფა

ობიექტურად სტრუქტუირებული გამოცისათვის
ცენტრი აღჭურვილია

მედიცინის სკოლა;
საფინანსო სამსახური;
სამეურნეო-ტექნიკური
სამსახური

( სასწავლო
რესურსის და
პერსონალი
პროფესიული
განვითარების
ბიუჯეტი
196767 ლარი ს
0,08%) 16500
ლარი
( სასწავლო
რესურსის და
პერსონალი
პროფესიული
განვითარების
ბიუჯეტი
196767 ლარი ს
0,08%) 16500
ლარი
( სასწავლო
რესურსის და
პერსონალი
პროფესიული
განვითარების
ბიუჯეტი
196767 ლარი ს
0,051%)
10200ლარი

სამართლის და ეკონომიკის
მიმართულების ცენტრის შექმნა

ცენტრი შექმნილია

სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის
საჭიროებების განსაზღვრა

ბაზრის კვლევა მოთხოვნის განსასაზღვრად
ჩატარებულია
კვლევის ანგარიში წარმოდგენილია

საერთო საცხოვრებლის კონცეფციის
შექმნა

სამეურნეო-ტექნიკური
სამსახური
საფინანსო სამსახური;

(სამეცნიერო
კვლევები და
სტატიების
ბეჭდვა და
გამოცემა
კონფერენციებშ
მონაწილეობა,
მივლინება
ქვეყნის
შიგნით და
გარეტ 983829
ლარის 1% )
9838 ლარი

საფინანსო სამსახური;
სამეურნეო-ტექნიკური
სამსახური

კონცეფცია შემუშავებულია
საფინანსო სამსახური;
სამეურნეო-ტექნიკური
სამსახური

(სამეცნიერო
კვლევები და
სტატიების
ბეჭდვა და
გამოცემა
კონფერენციებშ
მონაწილეობა,
მივლინება
ქვეყნის
შიგნით და
გარეტ 983829
ლარის 0,2% )
1966 ლარი

ცეკვის, სიმღერის და სხადასხვა
სტუდენტური კლუბებისთვის

ლოკაცია შერჩეულია
საფინანსო სამსახური;
სარეპეტიციო დარბაზი მოწყობილია
სამეურნეო-ტექნიკური
სამსახური

სარეპეტიციო დარბაზის მოწყობა

სპორტული დარბაზისთვის ნაკვეთი
მოძიება

(სპორტული და
სხვა
კურიკულუმის
გარეშე
ღონისძიებებ
19676 ლარი
0,15% )
3000 ლარი

ნაკვეთი მოძიებულია
სამეურნეო-ტექნიკური
სამსახური

სპორტული დარბაზისთვის ნაკვეთი
შესყიდვა

ნაკვეთი შესყიდულია

საბიბლიოთეკო ფონდების
გამდიდრება უახლესი ქართული და
უცხოენოვანი სამეცნიერო
ლიტერატურით, სამეცნიეროპერიოდული გამოცემებით

შეძენილი ქართული და უცხოენოვანი

საფინანსო სამსახური;

სამეცნიერო ლიტერატურის რაოდენობა ;
შეძენილი უახლესი სამეცნიერო პერიოდიკის
რაოდენობა;
სამეცნიერო ლიტერატურის, პერიოდული
გამოცემების, შეძენაზე დახარჯული თანხები;

ბიბლიოთეკა;
სკოლები;
საფინანსო სამსახური;

ტექნიკისა და
სხვა ძირითადი
საშუალებების
შეძენა 983828
ლარის 00,15% )
150 000 ლარი
(ბიბლიოთეკი
ფუნქციონირებ
ა და
განვითარება
59031 ლარი 80
%)
47225
ლარი

საბიბლიოთეკო რესურსის
გამდიდრება საერთაშორისო
ელექტრონული ბაზებით.

წვდომა შესაძლებელია საერთაშორისო
სამეცნიერო ელექტრონულ ბაზებზე;
საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონული
ბაზების გამოყენების მაჩვენებელი;

ბიბლიოთეკა;
სკოლები;
საფინანსო სამსახური;

(ბიბლიოთეკი
ფუნქციონირებ
ა და
განვითარება
59031 ლარი
20%)

საერთაშორისო ელექტრონული ბაზების
შეძენაზე დახარჯული თანხები;

11806 ლარი

უნივერსიტეტის ვებგვერდზე,

უნივერსიტეტზე ვებ გვერდზე განთავსებულია

სოციალური ქსელებში ინფორმაცის

კანონმდებლობის შესაბასისი ინფორმაცია

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური

განთავსება
უნივერსიტეტზე ვებ გვერდი ასრულებს
საკომუნიკაციო ფუნქციას
უნივერსიტეტის ვებგვერდის მომხმარებელთა
რაოდენობა;

უნივერსიტეტის სოციალური ქსელებში
ანტავსებს საინფორმაციო და საიმიჯო მასალებს
სოციალური ქსელების მომხმარებელთა
რაოდენობა;

უნივერსიტეტის საიმიჯო
მულტიმედიური და ბეჭდური
მასალების შემუშავება

უნივერსიტეტის ბუკლეტები
საიმიჯო მულტიმედიური მასალები
საიმიჯო ბეჭდური მასალები

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური

ეროვნულ გამოფენებში

ეროვნულ გამოფენებში უნივერსიტეტის

უნივერსიტეტის მონაწილეობა

მონაწილეობის მაჩვენებელი;

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური

საერთაშორისო გამოფენებში

საერთაშორისო გამოფენებში უნივერსიტეტის

უნივერსიტეტის მონაწილეობა

მონაწილეობის მაჩვენებელი;

ინფრასტრუქტურის
განვითარებისთვის იაფი საკრედიტო
რესურსის მოზიდვა;
გრანტების მოპოვება კვლევითი და
სხვა საგანმანათლებლო
საქმიანობისათვის;

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური

საფინანსო სამსახური

გაუთვალისწინ
ებელი ხარჯები
6554 ლარი

საგრანტო კონკურსების შესახებ ინფორმაციის
ხელმისწვდომობის უზრუნველყოფა:
საინფორმაციო შეხვედრების, ვებ გვერდის,
შეტყობინებების, სოციალური ქსელების გზით;

სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი

საგრანტო კონკურსში მონაწილების წახალისებაფინანსური მხარდაჭერა

საფინანსო სამსახური;

(სამეცნიერო
კვლევები
და
სტატიების
ბეჭდვა და
გამოცემა
კონფერენციე
ბშ
მონაწილეობა
, მივლინება
ქვეყნის
შიგნით და
გარეტ 983829
ლარის 1% )
9838 ლარი

სკოლები;

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური

სტრატეგიული მიზანი N2: განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა
სტრატეგიული ამოცანა N1: კვლევით მიმართულების განვითარება

კვლევით პროექტებში სტუდენტების
და პესონალის ჩართვის ხელშეწყობა

კვლევით პროექტებში ჩართულობის
გამჭვირვალობა უზრუნველყოფილია
ხელმისაწვდომი მასალებით, რომელიც
განთავსებულია ვებ გვერდზე,

საინფორმაციო შეხვედრები სტუდენტებტან და

სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი;
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური
საინფორმაციო
ტექნოლოგიები
სამსახური;

პერსონალთან ჩატარებულია
ინფორმაცია მიწოდებულია სოცილაური ქსელის
საშუალებით

ინფორმაცია მიწოდებულია შეტყობინების
საშუალებით
პერსონალის და სტუდენტების გამოკითხვის
შედეგები

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

კვლევითი პროექტების დაფინანსება

ფინანსური სახსრები (რესურსი) გამოყოფილია
ფინანსური რესურსის რაოდენობრივი
მაჩვენებელი

სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი;
საფინანსო სამსახური;

პროექტში მონაწილე პერსონალის და
სტუდენტების რაოდენობრივი მაჩვენებელი

კვლევითი პროექტების გამოცემის
(საჭიროების შემთხვევაში)
მხარდაჭერა

უნივერსიტეტის სახსრებით კვლევის შედეგები
გამოცემულია

სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი;

(სამეცნიერო
კვლევები
და
სტატიების
ბეჭდვა და
გამოცემა
კონფერენციე
ბშ
მონაწილეობა
, მივლინება
ქვეყნის
შიგნით და
გარეტ 983829
ლარის 10% )
98383 ლარი
(სამეცნიერო
კვლევები
და
სტატიების
ბეჭდვა და
გამოცემა
კონფერენციე
ბშ
მონაწილეობა
, მივლინება
ქვეყნის
შიგნით და
გარეტ 983829
ლარის 10% )
98383 ლარი

პერსონალის
(აკადემიური/მოწვეული/სამეცნიერო
) და სტუდენტების წახალისების
მექანიზმები შემუშავებულია

წახალისების მექანიზმები ჩამოყალიბებულია

სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი;

გრანტების მოზიდვის ხელშეწყობა

ინიცირება წარმოდგენილია
ინიცირება მხარდაჭერილია

სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი;

პლაგიატის საწინააღმდეგო
კონტროლის მექანიზმების
შემუშავება

კონტროლის მექანიზმები შემუსავებულია

სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი;

კვლწვით პროექტში მონაწილე პერსონალის და
სტუდენტების რაოდენობრივი მაჩვენებელი

სკოლები;
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური
საინფორმაციო
ტექნოლოგიები
სამსახური;
ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური
ბიბლიოთეკა

ეთიკის კომისიის შექმნა

ეთიკის კომისია შექმნილია

სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი;

პლაგიატის საწინააღმდეგო საჭირო
ქმედებების განხორციელება და
დანერგვა

სატრენინგო მოდული შემუშავებულია

სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი;

პლაგიატის შესახებ ინფორმაცია
გავრცელებულია

სკოლები;
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური

პლაგიატის საპრევენციო და
ცნობიერების ამაღლებისაკენ
მიმართული ღონისძიებების
ჩატარება

პერსონალი გადამზადებულია

სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი;

სტუდენტებისათვის ტრენინგი ჩატარებულია
სკოლები;
ტრენინგში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა
გადამზადებული პერონალის რაოდენობა

პლაგიატის შემთხვევების გამოვლენა
და შესაბამისი რეაგირება

გამოვლენილი პლაგიატის შემთხვევების
რაოდენობა

სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი;
სკოლები;

პლაგიატის აღმოჩენის

პლაგიატის აღმოჩენის ელექტრონული სისტემა

ელექტრონული სისტემის შესყიდვა

სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი;
საინფორმაციო
ტექნოლოგიები
სამსახური;
საფინანსო სამსახური

( სასწავლო
რესურსის და
პერსონალი
პროფესიული
განვითარების
ბიუჯეტი
196767 ლარი ს
0,051%)
10200 ლარი

ახალგაზრდა პერსონალის და
ნებისმიერი დაინტერესებული
პირისათვის მაღალ რეიტინგულ
სამეცნიერო ჟურნალებში სტატიების
გამოქვეყნებისათვის
მაორიენტირებელი ღონისძიებები

მაღალრეიტინგული ჟურნალების ჩამონათვალის
ვებზე განთავსება
ღონისძიებების/შეხვედრების რაოდენობა
გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციების
რაოდენობა მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო
ჟურნალებში

ჩატარება

სტრატეგიული ამოცანა N2: საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება

სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი;

საგანმანათლებლო პროგრამების
დაგეგმვის, განხორციელების,
შემოწმებისა და განვითარების
მეთოდოლოგიის დახვეწა

ციკლის მიმოხილვა გაკეთებულია
სუსტი მხარეები იდენტიფიცირებულია
(არსებობის შემთხვევაში)

სკოლები;

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

საგანმანათლებლო პროგრამების

ვებ გვერდზე ატვირთულია მეთოდოლოგია

დაგეგმვის, განხორციელების,
შემოწმებისა და განვითარების

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური
საინფორმაციო
ტექნოლოგიები
სამსახური;

მეთოდოლოგიის გასაჯაროება
ხელმისაწვდომობის მიზნით

საგანმანათლებლო პროგრამების
დაგეგმვის, განხორციელების,
შემოწმებისა და განვითარების
ინსტრუმენტების დახვეწა

საგანმანათლებლო პროგრამების
დაგეგმვის, განხორციელების,
შემოწმებისა და განვითარების
ინსტრუმენტების
ხელმისაწვდომობის
უზრუმველყოფა

მიმოხილვა გაკეთებულია
ინსტრუმენტები მოდიფიცირებული და/ან
დამატებულია (საჭიროების შემთხვევაში)
დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვის
შედეგები
ვებ გვერდზე ატვირთული ინსტრუმენტები

სკოლები;

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური
საინფორმაციო
ტექნოლოგიები
სამსახური;

საგანმანათლებლო პროგრამების
დაგეგმვის, განხორციელების,
შემოწმებისა და განვითარების

პროცესში ჩართული პირების რაოდენობა
დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვის
შედეგები

პროცესში დაინტერესებული

სკოლები;

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

მხარეები ჩართულობის
უზრუნველყოფა

კვლევის შედეგები საჯაროობის და
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა

ვებ გვერდზე განთავსებულია მასალები

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური
საინფორმაციო
ტექნოლოგიები
სამსახური;

საგანმანათლელო პროგრამების
მოდერნიზაცია საზოგადოების,
მეცნიერების და შრომის ბაზრის
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში

განახლებული საგანმანათლებლო პროგრამები

სკოლები;

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

საგანმანათლებლო პროგრამების
დამტკიცება აკადემიურდა
წარმომადგენლობით სენატზე

საგანმანათლებლო პროგრამების
განვითარება სწავლა-სწავლების
თანამედროვე მეთოდების
გათვალისწინებით

აკადემიურდა წარმომადგენლობით სენატის
დადგენილება

სკოლები;

საგანმანათლებლო პროგრამები

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვის
შედეგები
აკადემიურდა წარმომადგენლობით სენატის
დადგენილება
საგანმანათლებლო პროგრამები
აკადემიური/მოწვეული პერსონალის,
პროფესიული განვითარების ღონისძიებები
ჩატარებულია
პროფესიული განვითარების ღონისძიებების
მონაწილე აკადემიური და მოწვეული
პერსონალის, მასწავლებლების რაოდენობა;

საგანმანათლებლო
პროგრამებისთვის აკრედიტაციის
მინიჭება სსიპ-განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის
მიერ

სწავლისა და სწავლების მეთოდებით
სტუდენტთა კმაყოფილების მაჩვენებელი;
აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამები

სკოლები;

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური
უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

სკოლები;

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

საგანმანთლებლო პროგრამების
განვითარებისათვის საერთაშორისო
გამოცდილების გაზიარება უცხოელი
სპეციალისტების ჩართულობის
გზით

საგანმანთლებლო პროგრამების

სკოლები;

განვითარებისათვის საერთაშორისო
გამოცდილება გაზიარებულია
საერთასორისო გამოცდილების ძირითადი

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

ასპექტები პროგრამაში იმპლიმენტირებულია

საერთაშორისო სტანდარტების და
ეროვნული რეგულაციების
გათვალისწინებით პროგრამების
შემუშავების ხელშეწყობა

უცხოელი სპეციალისტების რეზიუმეები
შესწავლილია (პროგრამაზე მინიმუმ ერთი
რეზიუმე)- კოლეგიალური შეფასებები
გაკეთებულია უცხოელი ექსპერტის/დარგის
წარმომადგენლის/პროფესორის მიერ
საერთაშორისო პრაქტიკა გაზიარებულია
ეროვნული რეგულაციები დაცულია

საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური

სკოლები;

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური
საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური

სსმს -თვის პროგრამაში
შეუფერხებლად ჩართვის
შესაძლებლობა

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების

სკოლები;

მეთოდოლოგია დამტკიცებულია
ინდივიდუალური საჭიროებები განსაზღვრულია

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური
სასწავლო და
ადმინისტრაციულ საქმეთა
მართვის დეპარტამენტი;

სტრატეგიული ამოცანა N3: ადამიანურ რესურსების განვითარება
უნივერსიტეტის
აკადემიური/მოწვეული/სამეცნიერო
პერსონალის პროფესიული
კვალიფიკაციის ამაღლების
უზრუნველყოგა

ტრენინგები და ღონისძიებები ჩატარებულია
აქტოვობაში ჩართული პირების რაოდენობრივი
მაჩვენებელი

სკოლები;
უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

პერსონალის პროფესიული
განვითარების ხარისხის
სისტემატური შეფასების მიზნით
ხარისხის უზრუნველყოფის
მექანიზმის განვითარება;

პერსონალის პროფესიული განვითარების
მიზნით ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

შემუშავებულია, რომელიც მოიცავს პერსონალის
კმაყოფილების კვლევას, თვითშფასებას,
პროცესზე დაკვირვებას; შედეგების ანალიზს და
ინფორმირებულობას

უნივერსიტეტის პერსონალისა და
სტუდენტებისთვის პიროვნული
განვითარების მიზნით შესაბამისი
ტრენინგების/ღონისძიებების
ორგანიზება.

ტრენინგები და ღონისძიებები ჩატარებულია

სკოლები;

აქტოვობაში ჩართული პირების რაოდენობა

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

განსაზღვრულია

სტრატეგიული ამოცანა N 4: სადოქტორო პროგრამის შემუშავება
სადოქტორო პროგრამის
იდენტიფიკაცია და დაგეგმვა

პროგრამა დაგეგმილია

სკოლა;

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

სტრატეგიული მიზანი N3: ინტერნაციონალიზაციის მხარდაჭერა

სტრატეგიული ამოცანა N1: ინტერნაციონალიზაციის პროცესების განვითარება
საგანმაანთლებლო პროგრამების
იდენტიფიცირება რომელზეც
იგეგმება საერთაშორისო
აკრედიტაცია
უცხოეთის აღიარებული
სააკრედიტაციო
სააგენტო/სააგენტოების მოძოება
პროგრამაზე საერთაშორისო
აკრედიტაციის განხორციელებსი
მიზნით

საერთაშორისო აკრედიტაციისთვის
მომზადება

საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი

მოძიებული სააგენტო/სააგენტოები
შეთანხმება მიღწეულია

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური
სკოლები;
საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური;
ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

სააკრედიტაციო მასალები

სკოლები;
ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური
სკოლები;
ტვითშეფასებაში
ცართული
პირები/სამსახურები.

პარტნიორული ურთიერთობების
დამყარება უცხოეთის უსდ-ებთან

ხელშეკრულებები უმაღლეს საგანმაანთლებლო
დაწესებულებებთან

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური
საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური;
სკოლები

უცხოეთის პარტნიორიორ
დაწესებულებებთან
ურთიერთობების გაძლიერება.

ერთობლივი კომფერენციები/სამუშაო
შეხვედრები/სხვა აქტივოებები ჩატარებულია

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

სტუდენტთა მობილობა განხორციელებულია
საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური;
სკოლები
ერაზმის + ფარგლებში ლიტვის
სამართლის და ეკონომიკის
სკოლასთან ურთიერთობების
გაღრმავება

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური
საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური;
სკოლა

სტუდენტების გაცვლითი
პროგრამების განხორციელება;

გაცვლით პროგრამებზე სტუდენტები
რეგისტრირებულია

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

გაცვლით პროგრამებში ჩართული სტუდენტების
რაოდენობა

საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური;
სკოლები

უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების/დაწესებულებებთან

იდენტიფიცირებული უსდ-ბი

შეთანხმების მიღწევა ერთობლივი

შეთანხმებები

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური
საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური;

პროგრამის/პროგრამების
განხოერციელების მიზნით

სკოლები
აკადემიური/მოწვეული პერსონალის
გაცვლით პროგრამაში
ჩართულობის/საერთაშორისო
მობილობის უზრუნველყოფა

საერთაშორისო მობილობაში ჩართული
აკადემიური პერსონალის რაოდენობა

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური
საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური;
სკოლები

ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობის წარმართვა

ერთობლივი კვლევითი პროექტების რაოდენობა
უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

დაწესებულებებთან გაფორმებული
თანამშრომლობის
მემორანდუმები/ხელშეკრულებები სამეცნიერო
კვლევებისა მიმართულებით;

საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური;
სკოლები

გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სამეცნიერო
პერსონალის რაოდენობა;
საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებები
(კონფერენციები, სემინარები, ვორკშოპები და
სხვ.);
საქართველოში ჩატარებული საერთაშორისო
სამეცნიერო ღონისძიებების რაოდენობა
(კონფერენციები, სემინარები, ვორკშოპები და
სხვ.);
უცხოელი აკადემიური პერსონალის
მოზიდვა

უცხოელი პერსონალის მოზიდვის სტრატეგია
შემუშავებულია
აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობა

საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური;
სკოლები

უნივერსიტეტის საერთაშორისო
ცნობადობის ამაღლება.

საერთაშორისო სასწავლო/სამეცნიერო
ღონისძიებები (კონფერენციები, სემინარები,
ვორკშოპები და სხვ.);

საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამსახური;
საზოგადოებასთან
ურთიოერთობების
სამსახური

უცხო ენაზე სასწავლო კურსების
მომზადება (ქართულენოვანი
პროგრამებისთვის)

სასწავლო კურსები მომზადებულია
სკოლები
ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

სტრატეგიული მიზანი N4: სტუდენტთა ჩართულობის და მხარადაჭერის უზრუნველყოფა

სტრატეგიული ამოცანა N1: სტუდენტზე ორიენტირებული აქტივობების და სერვისებსი შეთავაზება

სტუდენტთა უწყვეტი განათლების
მიზნით ღონისძიებების ჩატარება

სტუდენტთა დასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით
ღონისძიებების უზრუნველყოფა

ღონისძიებების შესახენ ინფორმაცია
მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა

კარიერული განვითარების ცენტრის
მომსახურებით მოსარგებლე სტუდენტების
რაოდენობა;
კარიერული ცენტრის დახმარებით დასაქმებული
სტუდენტების რაოდენობა;
სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი
სკოლები;
უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი
ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

სტუდენტური
სამეცნიერო/კვლევითი პროექტების
მხარდაჭერა

სტუდენტური კონფერენციების რაოდენობა;
სტუდენტურ კონფერენციებში მონაწილე

სკოლები;

ბაკალავრების რაოდენობა;
სტუდენტურ კონფერენციებში მონაწილე

სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი

მაგისტრანტების რაოდენობა;
სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში ჩართული
ბაკალავრების რაოდენობა;
სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში ჩართული
მაგისტრანტების რაოდენობა;
სტუდენტურ სამეცნიერო-კვლევით პროექტებზე
დახარჯული თანხების მოცულობა;
ბაკალავრების მიერ გამოცემული სამეცნიერო
სტატიების რაოდენობა (არსებობის შემთხვევაში);
მაგისტრანტების მიერ გამოცემული სამეცნიერო
სტატიების რაოდენობა (არსებობის შემთხვევაში);
დაფინანსებული სტუდენტური სამეცნიეროკვლევითი პროექტების რაოდენობა;
სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური
საფინანსო სამსახური

(სამეცნიე
რო
კვლევები
და
სტატიები
ს ბეჭდვა
და
გამოცემა
კონფერენ
ციებშ
მონაწილე
ობა,
მივლინებ
ა ქვეყნის
შიგნით
და
გარეტ
983829
ლარის
1% )
9838
ლარი

საუნივერსიტეტო აქტივობებში
სტუდენტთა ჩართულობის გაზრდა

პროგრამის შემუშავებაში/განვითარებაში

სკოლები;

ჩართული სტუდენტების რაოდენობრივი
მაჩვენებლი
უნივერსიტეტსი მართვაში სტუდენტების

ხარისხის მართვის და
სტრატეგიული
განვითარების სამსახური

ჩართვის რაოდენობრივი მაჩვენებლები
სკოლის საბჭოში სტუდენტების ჩართვის
რაოდენობრივი მაჩვენებლები
სტუდენტური საკონსულტაციო
სერვისების გაუმჯობესება და
დასაქმების შესაძლებლობების
გაძლიერება;

სტუდენტებთან საკუნსულტაციო შეხვედერბის
მტკიცებულებები

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

ვაკანსიების სტუდენტებისატვის მიწოდების
უზრუნველყოფა

კურიკულუმის გარეშე აქტოვობების
ხელშეწყობა (სპორტის
მიმართულებით)

სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
სპორტული ღონისძიების დაფინანსებაზე
დახარჯული თანხები;
სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე
სტუდენტების რაოდენობა;

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

კურიკულუმის გარეშე აქტოვობების
ხელშეწყობა (კულტურული
მიმართულებით)

კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებაზე

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

დახარჯული თანხები;
კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილე
სტუდენტების რაოდენობა;

კურიკულუმის გარეშე აქტოვობების
ხელშეწყობა სხვადასხვა საჯარო
ლექციების გზით

საჯარო ლექციების ორგანიზება

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა
სოციალური პროექტების
განხორციელება

სოციალური სტიპენდიები

სკოლები
საფინანსო სამსახური

სწავლის შეღავათები
სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები

სპორტული საქმიანობის მხარდაჭერა ახალი სპორტული სახეობების განვითარება
(კალათბურთი, ფრენბურთი)

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

ფუდძალის სტუდენტურ ლიგაში უმაღლეს
ლიგაში გადასვლა

სამეურნეო-ტექნიკური
სამსახური

სტიპენდ
ია და
სოც.
პროგრამა
სტუდენტ
ებისათვი
ს 39354
ლარი
50%)
19677
ლარი

სტუდენტთა სტაჟირების პროგრამის
განვითარება

სტაჟიორი სტუდენტების რაოდენობა

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები
სტუდენტთა ინიციატივების
მხარდაჭერა

სტუდენტთა ინიცირების ხელშეწყობის
რეგულაციები შემუშავებულია
სტუდენტების ინიციატივების და
განხორციელებული აქტივობების რაოდენობა
საჯარო ლექციების ჩატარება
სტუდენტებისათვის აქტუალურ თემებზე

უწყვეტი განათლებისა და
კარიერული ზრდის
ცენტრი

დანართი N1
შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის 2018-2020 წლების
ბიუჯეტი
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
დასახელება
ლარი
ლარი
ლარი
1

შემოსავლები

3 921 253

6 393 050

9 362 259

1,1

მათ შორის: ეკონომიკური
საქმიანობიდან (სწავლის
საფასური, სასწავლო
გრანტი, პროგრამული და
მიზნობრივი დაფინანსება

3 759 253

6 228 050

9 192 259

162 000

165 000

170 000

3 510 492

5 075 438

6 898 892

1 309 699

2 135 279

3 126 995

1,2

კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
საქმიანობიდან
I. ხარჯები

მ.შ.
1

ხელფასის ფონდი

2

materialuri stimulirebis
da waxalisebis fondi 0,1%

3 921

6 393

9 362

4

სტიპებდია და სოციალური
პროგრამა
სტუდენტებისათვის 0,2%

7 843

12 786

18 725

33,4%

5

ბიბლიოთეკis
თუნქციონირება და
განვითარება 03%

11 764

19 179

28 087

7

სპორტული და სხვა
კურიკულიუმის გარეშე
ღონძიებები
01%

3 921

6 393

9 362

8

სამეცნიერო კვლევები და
სტატიების ბეჭდვა და
გამოცემა ,კონფერენციებში
მონაწილეობა, მივლინება
ქვეყნის შიგნით და გარეტ
5%

196 063

319 653

468 113

9

გაცვლითი პროგრამების
დაფინანსება
1%

39 213

63 931

93 623

10

სასწავლო რესურსის ,
პერსონალის პროფესიული
განვითარებისბიუჯეტი
1%

39 213

63 931

93 623

11

სტუდენტური
თვითმართველობის
დაფინანსება, კულტ.მასობრივი
ღონისძიებები- ( ექსკურსია,
სადღესასწაულო ფართები და
სხვა ღონისძიებები) 0,2%

7 843

12 786

18 725

12

კომუნალური

46 205

50 826

53 344

13

ijaris gadasaxadi

1 020 000

1 020 000

1 020 000

17

auditis momsaxureobis
safasuri

15 620

17 182

19 244

ოფისის ხარჯები 0,14%

548 975

895 027

1 310 716

22

reklamis xarji

25 300

77 830

87 170

26

წარმომადგენლობითი
ხარჯები

16 500

18 150

20 328

196 063

319 653

468 113

19 606

31 965

46 811

2 745

4 475

6 554

28

ტექნიკის და სხვა
ძირითადი საშუალებების
შეძენა 05%
ელექტრული
ტექნოლოგიების დანერგის
დაფინანსება 0,052

29

sxva gauTvaliswinebeli
xarjebi0,07%

27

