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NII.1.1 აფილირებულ პროფესორთა რაოდენობის ზრდა
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შესაბამისობის უზრუნველყოფა; თვითშეფასების პროცესის მართვა - ავტორიზაციის სტანდარტების შესაბამისობასთან
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NVI.1.1. ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების,
გაცვლითი პროგრამების, ERASMUS + - ის გაცვლით
პროგრამების და მოკლევადიანი სასწავლო
კურსების განხორციელებისა და ამ პროგრამებში
სტუდენტთა, ადმინისტრაციული, აკადემიური და
მოწვეული პერსონალის შერჩევის წესის შემუშავება

NVI.1.2. გაცვლით პროგრამებში მონაწილე პირთა follow up სისტემის განვითარება
(სტუდენტები: QA ინსტრუმენტი, STAFF: მიზნების მიღწევა)

NVII.1 ინგლისურენოვანი პროგრამების საერთაშორისო მარკეტინგის
განხორციელება
NVII.2 უცხოელი სტუდენტებისთვის გზამკვლევის განახლება NVII.2 უცხოელი
სტუდენტებისთვის გზამკვლევის / Factsheet-ის მომზადება

NVII.3 საერთაშორისო საზაფხულო/ზამთრის სკოლების განვითარება

NVII.4 არსებულ პროგრამებში ინგლისურენოვანი სწავლების შესაძლებლობების
გაფართოება

NVIII.1 უცხოელი მოწვეული ლექტორების რაოდენობის გაზრდა

NVIII.2 აკადემიური პერსონალის საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების
მხარდაჭერა

NVIII.3 ერთობლივი საერთაშორისო კვლევების რაოდენობის გაზრდა

NIX.1 კვლევით/სახელოვნებო პროექტებში მონაწილეობის რაოდენობის გაზრდა

NIX.2 საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემებში გამოქვეყნებული ნაშრომების
რაოდენობის გაზრდა

NIX.3 კვლევებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობის ზრდა

NIX.3.1. სტუდენტთა გამოკითხვა მათი კვლევით/სახელოვნებო საქმიანობაში
ჩართვისა და შესაბამისი ინიციატივების მხარდაჭერის შესახებ

NIX.4 სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის გაზრდა

NIX.4.1. სამეცნიერო კონფერენციებში, სემინარებსა და იმიტირებულ სასამართლო
პროცესებში უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების
მონაწილეობის მხარდაჭერა

NIX.5 კვლევითი პროდუქტიულობის მხარდაჭერის მექანიზმებისთვის
გამოყოფილი ბიუჯეტის ოდენობის ზრდა

NIX.5.1. მცირე კვლევების შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო დაფინანსების
უზრუნველყოფა

NIX.5.2. ელექტრონული სახელმძღვანელოების მხარდაჭერის საგრანტო
დაფინანსება

NIX.5.3. აშშ-ის საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილების მიერ
გამოცხადებული ამერიკელი ავტორების წიგნის თარგმნის პროგრამის კონკურსში
მონაწილეობის მიზნით აკადემიური პერსონალისთვის მხარდაჭერის
უზრუნველყოფა

NIX.5.4. პოლიტიკის შეფასების ცენტრის საქმიანობის წახალისება პოლიტიკის
დოკუმენტების ელექტრონული სერიის გამოსაცემად

NIX.5.5 სადოქტორო პროგრამის სტუდენტთა ემპირიული კვლევის სასტიპენდიო
დაფინანსება

NIX.5.6. კონფერენციების, სემინარებისა და სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების
ხარჯების მხარდაჭერა

NIX.5.7. პროფესიულ ქსელებსა და ასოციაციებში გაწევრიანების ხელშეწყობა

NIX.5.8 აკადემიური პერსონალის პროდუქტიულობის ყოველწლიური შეფასება

NIX.6 არასამეცნიერო - სასწავლო, განვითარებაზე ან საკონსულტაციო და
უნარების გაუმჯობესებაზე ორიენტირებულ პროექტების რაოდენობის ზრდა

NIX.7 საკონსულტაციო და უნარების გაუმჯობესებაზე ორიენტირებულ
პროექტებში უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის
მონაწილეობის ზრდა

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

NX.2 JPD-ის ჩართვა საერთაშორისო კატალოგებში (ERICH+)
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NXI.1 ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების დაგეგმვა ახალი კამპუსის
დეველოპმენტის მიზნით
NXI.2 უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული კამპუსების გაყიდვა ახალი
კამპუსის დეველოპმენტის მიზნით

NXI.3 არსებული საუნივერსიტეტო ფართისა და ინფრასტრუქტურის ზრდა და
გაუმჯობესება

NXI.1.1. იურიდიული კლინიკის დაარსება

NXI.1.2. LMB სისტემის გაუმჯობესება

NXI.1.3. რადიო GIPA-ს ტექნიკური ინფრასტრუქტურის განახლება
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NXI.1.4. IT - ტექნიკური რესურსების, მათ შორის მონაცემთა ბაზების,
გაუმჯობესება

NXI.1.5.საგამოცდო ცენტრის სივრცის შექმნა

NXV.2 კურსდამთავრებულთა ასოციაციის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და
გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

NXIII.1 ბიბლიოთეკის წიგნადი რესურსის ზრდა

NXIII.2 ელექტრონულ ბიბლიოთეკებსა და ბაზებზე წვდომის ზრდა

NXIV.1 აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული ზრდის
ხელშეწყობა (პერიოდული მონიტორინგი და შესაბამისი შეთავაზებების
უზრუნველყოფა)

NXV.3 ჯიპას ელექტრო ბიულეტენის გამოცემა და გავრცელება

NXV.4 სტუდენტური ფონდების გამოყენების გაზრდა და წახალისება

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

NXVI.2 სწავლების მაღალი ხარისხით უზრუნველყოფაზე ზრუნვა

NXVI.3 მოდულებზე დაფუძნებული მოკლე და საშუალოვადიანი
სერტიფიცირებული პროგრამების განხორციელება

GIPA სამოქმედო გეგმა 2021-2024

I

NXVI.4 ახალი პროფესიული განათლების პროგრამების შექმნასა და დანერგვაში
დარგის სპეციალისტებისა და დამსაქმებლების ჩართულობა

NXVI.5 არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სწავლების
პროცესის განახლება და სრულყოფა

NXVII.1 მატერიალურ/ტექნიკური აღჭურვილობის განახლება/სრულყოფა

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

NXVII.3 შშმ პირებისთვის სასწავლო გარემოს ადაპტირება/სრულყოფა

NXVII.4 სასწავლო პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების და ინოვაციების
დანერგვა (DRDVE)

NXVII.5 სტუდენტური აქტივობების ორგანიზება და წარჩინებულ სტუდენტთა
წახალისება
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NXVII.6 სტუდენტური მოზიდვის კამპანიების განხორციელება

NXVII.7 სტუდენტური ცხოვრების ხელშეწყობა

NXVII.8 დასაქმების ფორუმების ორგანიზება (პანდემიის პირობების
გათვალისწინებით)
NXVII.9. უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებში სტუდენტთა ინტეგრირების
შესაძლებლობების შემდგომი გაუმჯობესება

