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განვითარების

სტრატეგიული

2016 - 2022

გეგმა

სტრატეგიული მიმართულება 1 - ინსტიტუციური განვითარება
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

II კამპუსის მშენებლობა
II კამპუსის ინფრასტრუქტურული აღჭურვა
კულტურულსარეკრეაციო კამპუსის
მშენებლობა
კულტურულსარეკრეაციო
კამპუსის
ინფრასტრუქტურუ
ლი აღჭურვა
სტუდენტური
საერთო
საცხოვრებლის
გაფართოება
სასტუმრო მენეჯმენტისა და ტურისტული
მიმართულების პრაქტიკული ბაზის
განვითარება
ფსიქოლოგიური ლაბორატორიის ორგანიზება
სამედიცინო ლაბოარტორიის ამოქმედება
საუნივერსიტეტო
მედია ცენტრის
ამოქმედება
იურიდიული
კლინიკის
ამოქმედება
სტუდენტური
საერთო
საცხოვრებლის
პროექტირება
პროფესიული პროგრამების
განსახორციელბელი ბაზის შექმნა
სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის
მშენებლობა
საუნივერსიტეტო
კლინიკის
პროექტირება
კვლევითი ცენტრების
ინფრასტრუქტურის
პროექტირება
საუნივერსიტეტო
კლინიკის მშენებლობა
საუნივერსიტეტო
კლინიკის
ინფრასტრუქტური
უზრუნველყოფა
ახალი კამპუსის
პროექტირება
ახალი კამპუსის
მშენებლობის
დაწყება
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სტრატეგიული მიმართულება 2 - პროგრამული განვითარება
2016
2017
2018
2019
2020
მედიცინის პროგრამის დანერგვა
მედიცინის პროგრამის მსოფლიო საინფორმაციო ცენტრებში
რეგისტრაცია
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო
და სამაგისტრო პროგრამის დანერგვა
კვლევის
განვითარების
სტრატეგიის
დანერგვა
გეგმური აკადემიური
კონკურსის ჩატარება
აკადემიური
პერსონალის
მუშაობის ხარისხის
შემფასებელი
ინდიკატორების
განვითარება
სტრატეგიული
კომუნიკაციების
პროგრამის
დანერგვა
კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო
პროგრამის დანერგვა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების
პროგრამის დანერგვა
პროფესიული განათლების პროგრამების
დანერგვა
ხელოვნების მიმართულების პროგრამების
დანერგვა
ყველა საუნივერსიტეტო მიმართულების ინგლისურენოვანი
სამაგისტრო პროგრამების დანერგვა
მკვლევართა
კონკურსის
ჩატარება
ერთობლივი კვლევითი პროექტების
დანერგვა
სადოქტორო სკოლის პროგრამების
დანერგვა
უნივერსიტეტის პრორგამების
რეაკრედიტაციისთვის მომზადება
გეგმური
აკადემიური
კონკურსის
ჩატარება

2021

2022

პროგრამების რეაკრედიტაცია
მედიცინის პროგრამის საერთაშორისო
აკრედიტაცია
ერთობლივი ხარისხის პროგრამებიის დანერგვა
ბიზნესის მიმართულების პროგრამების
საერთააშორისო აკრედიტაციისთვის
მომზადება
გეგმური აკადემიური
კონკურსის ჩატარება
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ბიზნესის პროგრამების საერთაშორისო
აკრედიტაცია

სტრატეგიული მიმართულება 3 - ადმინისტრაციული განვითარება
2016
2017
2018
თანამშრომელთა
წახალისების
სისტემის
დანერგვა
უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის
ფუნქციების
გადასინჯვა
სასწავლო პროცესის მართვის
ელექტრონული პრგრამის დანერგვა
სამუშაო აღწერილობების შექმნა
ახალი სტრუქტურული ერთეულების ფორმირება
საგამოცდო პროცესების ელექტრონული
მართვის პროგრამის განვითარება
ადმინისტრაციული
პროცესების
მართვის
პროგრამის
დანერგვა
საინფორმაციო
სამსახურის
ამოქმედება
ანგარიშგებათა
სისტემის დანერგვა
საქმისწარმოების ელექტრონული
პროგრამის დანერგვა
საუნივერსიტეტო სერვისებით
კმაყოფილების კვლევის მექანიზმის
დანერგვა

საქმიანობის ეფექტურობის ანგარიშგება

2019

2020

2021

2022

ელექტრონული სწავლების პროგრამის
განვითარება
უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის
ფუნქციების
გადასინჯვა
საქმიანობის ეფექტურობის ანგარიშგება
ახალი სტრუქტურული ერთეულების
ფორმირება
უნივერსიტეტის
რეავტორიზაცია
უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის
ფუნქციების
გადასინჯვა
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