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NI.1 არჩევითი საგნების ხვედრითი წილის გაზრდა სასწავლო პროგრამა, კითხვარი, კურიკულუმი

NI.2 შრომითი ბაზრის რეგულარული ანალიზი შესაბამისი კვლევები და ანალიზი

NI.3 ახალი პროგრამების დანერგვა ახალი სასწავლო პროგრამები

NII.1 აფილირებულ პროფესორთა რაოდენობის ზრდა საშტატო განრიგი

NIII.1 ონლაინ სწავლების საერთო სტრატეგიის შემუშავება სტრატეგიის დოკუმენტი

NIII.2 ონლაინ სასწავლო მოდულების შექმნა შექმნილი სასწავლო მოდულები

NIV.1 სასერთიფიკატო პროგრამების მრავალფეროვნების ზრდა პროგრამები და ტრენინგები

NIV.2 მსმენელთა რაოდენობის ზრდა (ტრენინგები) დარეგისტრირებული მსმენელები

NIV.3 თემატური საზაფხულო სკოლების განვითარება განვითარების გეგმა, სკოლების რაოდენობა

NIV.4 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განვითარება შეფასებები, შესაბამისი დოკუმენტები

NV.1 საერთო სტრატეგიის შემუშავება (მეწარმე უნივერსიტეტი) სტრატეგიის დოკუმენტი

NV.2 საპილოტე პროექტების შემუშავება (მეწარმე უნივერსიტეტი) განხორციელებული პროექტების ანგარიში

NV.3 აღნიშნული მიდგომების გამოყენება რეგულარულ 
სასწავლო პროცესში (მეწარმე უნივერსიტეტი)

სილაბუსები, შეფასებები

NV.4 მდგრადი განვითარების გათვალისწინება შესაბამის 
დისციპლინებში

სილაბუსები, შეფასებები

NV.5 კერძო და საჯარო სექტორთან თანამშრომლობის 
განვითარება

ხელშეკრულებები, განხორციელებული პროექტების ანგარიშები

NV.6 სასწავლო პროცესში დამსაქმებლის ჩართულობის 
მექანიზმების ინსტიტუციონალიზაცია

შესაბამისი დოკუმენტები, შეფასებები
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NVI.1 ერაზმუსის ფარგლებში პარტნიორობის გაფართოება
პარტნიორი უნივერსიტეტების რაოდენობის ზრდა, სტუდენტების, აკადემიური და ადმინისტრაციული 
პერსონალის მეტი რაოდენობით ჩართულობა

NVII.1 ინგლისურენოვანი პროგრამების საერთაშორისო 
მარკეტინგი

არსებული ინგლისურენოვანი პროგრამებისთვის მარკეტინგული გეგმა, განხორციელების ანგარიში

NVII.2 უცხოელი სტუდენტებისთვის გზამკვლევის მომზადება გზამკვლევი

NVII.3 საერთაშორისო საზაფხულო სკოლების განვითარება საზაფხულო სკოლების რაოდენობა, მონაწილეთა რაოდენობა

NVII.4 არსებულ პროგრამებში ინგლისურენოვანი მოდულების 
დანერგვა

განახლებული პროგრამები, კურიკულუმი

NVIII.1 უცხოელი მოწვეული ლექტორების რაოდენობის გაზრდა სასწავლო პროგრამა, საზაფხულო სკოლის პროგრამები

NVIII.2 ჩვენი აკადემიური პერსონალის საზღვარგარეთ 
კვალიფიკაციის ამაღლების მხარდაჭერა

პარტნიორ უნივერსიტეტებში ჩვენი პროფესორების ვიზიტების რაოდენობა

NVIII.3 ერთობლივი საერთაშორისო კვლევების რაოდენობის 
გაზრდა

განხორციელებული პროექტების ანგარიშები, გამოქვეყნებული ნაშრომები

NIX.1 კვლევების რაოდენობის გაზრდა საერთო რაოდენობის ზრდა

NIX.2 საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემებში 
გამოქვეყნებული ნაშრომების რაოდენობის გაზრდა

პუბლიკაციების რაოდენობა

NIX.3 კვლევებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობის ზრდა პუბლიკაციების რაოდენობა

NIX.4 აკადემიურ კონფერენციებში მონაწილეობის გაზრდა მონაწილე პერსონალის რაოდენობა

NIX.5 კვლევების შიდა დაფინანსების ზრდა ბიუჯეტი

NIX.6 საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ზრდა პროექტების რაოდენობა, მოზიდული რესურსის რაოდენობა

NX.1 ჯიპა-ს პოლიტიკისა და დემოკრატიზაციის ჟურნალის (JPD) 
პოპულარიზაცია

შემოსული სტატიების რაოდენობისა და გეოგრაფიული არეალის ზრდა

NX.2 JPD-ის ჩართვა საერთაშორისო კატალოგებში შესაბამისი დოკუმენტაცია
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NXI.1 სამშენებლო პროექტის დამტკიცება პროექტი და გეგმა

NXI.2 მთავარი ნაგებობის აშენება მშენებლობის გაწეული ხარჯები

NXII.1 დონორების მოძიება დონორების რაოდენობა, წარდგენილი და დაფინანსებული პროექტები 

NXII.2 მხარდამჭერი ფონდის შექმნა მხარდამჭერი ფონდი (endowment fund)

NXIII.1 ბიბლიოთეკის წიგნადი რესურსის ზრდა კატალოგი

NXIII.2 ელექტრონულ ბიბლიოთეკებსა და ბაზებზე წვდომის 
ზრდა

ელექტრონული ბაზების რაოდენობა და დაფარვის არეალი

NXIV.1 აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის 
პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა

სასწავლო და დახელოვნების ტრენინგების რაოდენობა

NXV.1 სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების 
ცენტრის გაძლიერება

ჩართული სტუდენტების რაოდენობა, სამსახურის დებულება და სხვა რელევანტური დოკუმენტები

NXV.2 კურსდამთავრებულთა ასოციაციის ჩამოყალიბების 
ხელშეწყობა

ასოციაციის მიერ განხორციელებული აქტივობები, ანგარიშები

NXV.3 ჯიპას ელექტრო ბიულეტენის გამოცემა და გავრცელება ჯიპა-ში მიმდინარე პროექტებზე მთავარი ჩართული მხარეებისთვის ინფორმაციის მიწოდება

NXV.4 სტუდენტური ფონდების გამოყენების გაზრდა დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა

NXVI.1 შრომის ბაზარსა და საერთაშორისო სტანდარტებზე 
მორგებული თანამედროვე მოდულური პროგრამების შექმნა, 
დანერგვა და პოპულარიზაცია

 შექმნილი ახალი პროგრამების რაოდენობა, დანერგილი ახალი პროგრამების რაოდენობა, პროფესიული 
საგანმანათლობლო  პროგრამების პოპულარიზება სხვადასხვა საინფორმაციო და მარკეტინგული 
ღონისძიებებით, ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა, ორგანიზებული ღია კარის დღეები.

NXVI.2 სწავლების მაღალი ხარისხით უზრუნველყოფაზე ზრუნვა
სტუდენტთა მზარდი რაოდენობა, დასაქმებულ კურსდამთავრებულთა რაოდენობა, დაგეგმე, იმოქმედე, 
შემოწმე, განახორციელე (PDCA)

NXVI.3 საერთაშორისო კავშირების დამყარება ხელშეკრულებები/მემორანდუმები, გაცვლითი პროგრამები

NXVI.4 პროგრამების განხორციელების შეფასების მოქნილი 
სისტემის განვითარება

განახლებადი ხარისხის მართვის მექანიზმი და შეფასების სისტემა

NXVI.5  მოდულებზე დაფუძნებული მოკლე და საშუალოვადიანი 
სერტიფიცირებული პროგრამების განხორციელება

 მოდულებზე დაფუძნებული  მოკლე და საშუალოვადიანი სერტიფიცირებული პროგრამების რაოდენობა 
თბილისსა და რეგიონებში, მომზადებულ სერტიფიცირებულ მსმენელთა რაოდენობა
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NXVI.6 ახალი პროფესიული განათლების პროგრამების 
შექმნასა და დანერგვაში დარგის სპეციალისტებისა და 
დამსაქმებლების  ჩართულობა

 პროფესიული განათლების პროგრამების შექმნასა და დანერგვაში ჩართული დარგის სპეციალისტებისა და 
დამსაქმებლების რაოდენობა

NXVI.7  არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამებისა და  სწავლების პროცესის განახლება და 
სრულყოფა

არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო მოდულების საჭიროებისამებრ განახლება, სტუდენტებისა და 
პროფესურის გამოკითხვის შედეგები, სასწავლო პროცესის ელექტრონული სისტემა

NXVII.1 მატერიალურ/ტექნიკური აღჭურვილობის  
განახლება/სრულყოფა 

განახლებული მატერიალურ/ტექნიკური აღჭურვილობა  

NXVII.2 საგანმანათლებლო რესურსების მუდმივი განახლება 
(გენდერულად მიუკერძოებელი მასალებით უზრუნველყოფა)

შეძენილი და ნათარგმნი სასწავლო ლიტერატურის რაოდენობა, შეძენილი ვიდეო მასალების და სხვა 
თვალსაჩინოების რაოდენობა, შეძენილი პრაქტიკული ხელსაწოების რაოდენობა 

NXVII.3 შშმ და სსსმ პირებისთვის სასწავლო გარემოს 
ადაპტირება/სრულყოფა 

ადაპტირებული და სრულყოფილი ინფრასტრუქტურა შშმ და სსსმ პირებისთვის 

NXVII.4 სასწავლო პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების და 
ინოვაციების დანერგვა

დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიები და ინოვაციები, დანერგილი ინოვაციური სწვლების მეთოდები 

NXVII.5 სტუდენტური აქტივობების ორგანიზება და წარჩინებულ 
სტუდენტთა წახალისება

აქტივობების რაოდენობა

NXVII.6 სტუდენტური ცხოვრების ხელშეწყობა ღონისძიებების რაოდენობა
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ინდიკატორები


