
 დანართი 

 

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სტრატეგიის (2016-2020) დანერგვის  

სამოქმედო გეგმა (2018-2019 წწ.) 
 

 

სტრატეგიული მიზანი №1: 
სახელმწიფო პოლიტიკის, მთავრობის პრიორიტეტებისა და საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით ცენტრის 
ორგანიზაციული მართვის სისტემებისა და რესურსების განვითარება და მისი ინსტიტუციური  დამოუკიდებლობის 
განმტკიცება  

საქმიანობა 
2018 2019 

1-6 7-12 1-6 7-12 

ხარისხის მართვის ევროპული ფონდის (EFQM) მეორე დონის აღიარების (Recognized for Excellence) 
მოპოვება და EFQM-ის სრულყოფილების მოდელის ცენტრის სტრუქტურული ერთეულების 
დონეზე დანერგვა 

 

    

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის ეტაპობრივი 
ავტომატიზაცია, რაც გულისხმობს შესაბამისი ელექტრონული პორტალის შექმნა/განვითარებას 

 

    

ცენტრში არსებული სერვისების განვითარება, ეფექტიანობის გაზრდა როგორც იურიდიული, ისე 
ფიზიკური პირებისთვის  

 

    

ცენტრის ვებ-გვერდის ოპტიმიზაცია სერვისების გაუმჯობესება/დახვეწის მიზნით 

 

    



სტრატეგიული მიზანი №2: 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის შედეგზე 
ორიენტირებული სისტემის განვითარება და ცენტრის შესაბამისი სერვისების სრულყოფა  

საქმიანობა 
2018 2019 

1-6 7-12 1-6 7-12 

ESG-სთან თავსებადი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის 
სტანდარტების დანერგვა და მონიტორინგი 

    

ESG-სთან თავსებადი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტების 
დამტკიცება/დანერგვა/მონიტორინგი 

    

უმაღლესი განათლების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის, საერთაშორისო და ადგილობრივი 
ექსპერტთა კორპუსის განვითარება/სრულყოფა  

    

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის განათლების დარგობრივი მახასიათებლების 
განვითარება   

    

თემატური ანალიზების განსახორციელებლად სტრუქტურირებული მიდგომების შემუშავება და 
დანერგვა    

    

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის შედეგზე ორიენტირებული შეფასების 
კონცეფციის მომზადება და მასზე დაყრდნობით შეფასების სტანდარტების განვითარება 

    

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტების 
დანერგვა/მონიტორინგი  

    

საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ეტაპობრივად ჩართვა ავტორიზაციის 
პროცესში  

    

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტების 
და პროცედურების დამტკიცება/დანერგვა 

    

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის 
განვითარება/სრულყოფა 

    



პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის ვერიფიკაციის მოდელის შემუშავება და  
პილოტირება  

    

სტრატეგიული მიზანი №3: 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერის სერვისების განვითარება  

საქმიანობა 
2018 2019 

1-6 7-12 1-6 7-12 

პროფესიული საგანმანათლებლო მოდულური/დუალური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერა, 
პროცესის შეფასება და შედეგების საფუძველზე პროგრამების გაუმჯობესება 

    

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალ 
სტანდარტებთან დაკავშირებით მხარდამჭერი ღონისძიებების უზრუნველყოფა (ტრენინგების, 
სამუშაო შეხვედრების, კონფერენციების ჩატარება, შესაბამისი სახელმძღვანელოების და დამხმარე 
მასალების მომზადება) 

    

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში განახლებული ავტორიზაციის სტანდარტების 
დანერგვის მიზნით, დაწესებულებებისთვის მხარდამჭერი ღონისძიებების უზრუნველყოფა 

    

სტრატეგიული მიზანი №4:  
მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის პრინციპებზე დაფუძნებული კვალიფიკაციების სისტემის განვითარების უზრუნველყოფა  და 
არსებული საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით განათლების აღიარების სერვისების ოპტიმიზაცია და სრულყოფა   

საქმიანობა 
2018 2019 

1-6 7-12 1-6 7-12 

განახლებული ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის 
დამტკიცება, ჩარჩოს და კლასიფიკატორის განვითარების მიზნით, კვალიფიკაციების 
ელოქტრონული რეესტრის შექმნის და განვითარების წესის შემუშავება 

    

განახლებული ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის 
დანერგვის ხელშეწყობა 

    



 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს ევროპის კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან თავსებადობის 
დადგენის პროცედურის დაწყება 

    

არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმების შემუშავება/დამტკიცების ხელშეწყობა      

სტრატეგიული მიზანი №5: 
ევროპის განათლების სივრცეში ინტეგრაცია და განათლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა  

საქმიანობა 
2018 2019 

1-6 7-12 1-6 7-12 

ENQA-ს სრული წევრის სტატუსის მოპოვებისთან დაკავშირებული განაცხადის გაკეთებისათვის 
შესაბამისი პროცედურების განხორციელება 

    

EQAR-ში დასარეგისტრირებლად განაცხადის გაკეთებისათვის შესაბამისი პროცედურების 
განხორციელება 

    

ბოლონიის პროცესის განხორციელების ჯგუფის (BFUG) საქმიანობაში მონაწილეობა      

სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფერედაციის (WFME) აღიარების მოსაპოვებლად განაცხადის 
გაკეთებისათვის შესაბამისი პროცედურების განხორციელება 

    

ხარისხის მართვის ევროპულ ფონდთან (EFQM) თანამშრომლობა და პარტნიორული 
ურთიერთობების გაღრმავება 

    

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გარე შეფასებისთვის  ავტორიზაცია-
აკრედიტაციის პროცესების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა 

    

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ერთობლივი და გაცვლითი 
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისა და განვითარების ხელშეწყობა 
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