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                   გრძელვადიანი  სამოქმედო  გეგმა 

                                                       (2017 - 2022 წელი) 

 მიზნები განსახორციელებელი 

ღონისძიებები     
პასუხისმგებელი  

პირი 

განხორციელების 

ვადა 

1 უცხოელ ექსპერტებთან  

ურთიერთობის 

გაგრძელება და 

გაღრმავება 
 

მოკლევადიან 

სემინარებსა და 

კურსებზე უცხოელი 

სპეციალისტების 

ჩამოყვანა  

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია 

 

2017-2022  

2  თანამშრომლობის 

გაღრმავება სახელმწიფო 

კოლეჯებთან     

 

 

მოკლევადიანი 

მოდულური 

ერთეულების ჩატარება    
რიტმული მასაჟისა და 

ლიმფის დრენაჟის, 

გარეგანი 

ზემოქმედებების, 

აგრეთვე, 

სარეაბილიტაციო 

მოვლის და 

ფიზიოთერაპიის 

მოდულების ჩატარება 

ლიმფოლოგი 

კოლეჯის 

პროფესიული 

მასწავლებლები 

2017-2022  

3 სამედიცინო 

უნივერსიტეტებთან 

უფრო აქტიური 

თანამშრომლობა  

 

ახალი მემორანდუმების 

გაფორმება  

ავადმყოფის მოვლასა 

და  სარეაბილიტაციო 

მოვლაში  

კოლეჯის 

სამეთვალყურეო 

საბჭო 

 

2017-2022  

4 ახალ საერთაშორისო 

პარტნიორებთან 

თანამშრომლობა  
 

პარტნიორებთან 

ხელშეკრულებების და 

მემორანდუმების 

გაფორმება, სამუშაო 

შეხვედრები  

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია 

2017-2022 

5 გერმანიის ბად-

ვიუტენბერგის მხარის 

დიაკონიასთან აქტიური 

თანამშრომლობა  

1) გერმანიაში 

ერთწლიანი პრაქტიკის 

შემდეგ სტუდენტების 

დასაქმება ბად-

ვიუტენბერგის მხრის 

დიაკონიის მოვლის 

ქსელში 

2) მასწავლებლების 

მივლინებები 

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

2017-2022 

6 მოდულურ სწავლებაზე 

გადასვლის 

მოდულური 

პროგრამების 

სამეთვალყურეო 

საბჭო 

2018-2022 
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უზრუნველყოფა  შემუშავება და დანერგვა  ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

პროფესიული 

მასწავლებლები 

7 ოპტიმიზაციის პროცესის  

დასრულების შემდეგ 

კოლეჯის მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზისა და 

კადრების შესაბამისობაში 

მოყვანა  

ახალი სამედიცინო 

ინვენტარის, უახლესი 

სამედიცინო 

ლიტერატურისა  და 

კომპიუტერების შეძენა  

 

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია 

2018-2019  

8 კოლეჯისთვის 

სახელობის-„ვილფრიდე 

ჰასაუერის“ სახელის  

მინიჭება  

სამეთვალყურეო საბჭოს 

მიერ გადაწყვეტილების  

საფუძველზე 

იურისტთან 

კონსულტაციები  

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია 

2019  

9 ავტორიზაციის 

პროცესისთვის 

მომზადება და გავლა  

ავტორიზაციის 

მისაღებად სამუშაო 

ჯგუფის შექმნა 

 სამეთვალყურეო 

საბჭო 

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია 

 2019  

10 დამსაქმებელთა 

ასოციაციებთან და 

შესაბამის სახელმწიფო 

სტრუქტურებთან 

აქტიური 

თანამშრომლობა  

კოლეჯის სტუდენტების 

და 

კურსდამთავრებულების 

შეხვედრების მოწყობა 

დამსაქმებლებთან. 

ჯანდაცვის 

სამინისტროს 

დასაქმების პროგრამაში 

მონაწილეობა 

კოლეჯის 

ადმინისტრაცია 

 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

2018-2022  

11 პროფესიულ 

სტუდენტთა სხვადასხვა 

აქტივობებში 

მონაწილეობა 

სტუდენტურ 

კონფერენციებში, 

სემინარებში, სპორტულ 

და კულტურულ 

ღონისძიებებში ჩართვა  

 

 

 კოლეჯის 

ადმინისტრაცია 

 

2017-2022  

12 საქართველოს 

განათლების ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრის 

სამუშაო შეხვედრებში 

აქტიური მონაწილეობა 

პროფესიულ 

სტანდარტებზე, 

მოდულებზე და სხვა 

საორგანიზაციო 

შეხვედრებში 

მონაწილეობა მიღება 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

სხვა დარგობრივი 

სპეციალისტები 

2017-2022  


