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სტრატეგიული
დაგეგმარების

მეთოდოლოგია:
 ბაუს საერთაშორისო უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიის 
შემუშავების მიზნით რექტორის ბრძანებით იქმნება სტრატეგიულ გეგმაზე 
მომუშავე ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობს რექტორი და რომლის 
შემადგენლობაში შედის ადმინისტრაციისა და საგანმანათლებლო ერთეულის 
ხელმძღვანელი, ასევე უნივერსიტეტის სხვა  სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელები, დაინტერესებული სტუდენტები და დამსაქმებლები.
სტრატეგიული გეგმის საწყის ეტაპზე სამუშაო ჯგუფის მიერ კეთდება 
უნივერსიტეტის არსებული სიტუაციური ანალიზი (SWOT ანალიზი). სიტუაციური 
ანალიზით განისაზღვრება უნივერსიტეტის სუსტი მხარეები და უნივერსიტეტის 
შესაძლებლობები.  SWOT ანალიზის საფუძველზე უნივერისტეტის ყველა 
სტრუქტურული ერთეული ახდენს თავიანთი ერთეულების განვითარების 
სტრატეგიის შემუშავებას, რომლის წარდგენაც ხდება სტრატეგიულ გეგმაზე 
მომუშავე ჯგუფისათვის. 
სტრუქტურული ერთეულების მიერ წარმოდგენილი  სტრატეგიული გეგმის 
საფუძველზე ხდება უნივერსიტეტის ძირითადი სტრატეგიული 
მიმართულებების, მიმართულებების შესაბამისად მიზნებისა და ამოცანების  
განსაზღვრა, რის შემდეგაც მომუშავე ჯგუფი შეიმუშავებს სტრატეგიული 
გეგმის სამუშაო ვერსიას. გეგმის სამუშაო ვერსია შესაფასებლად იგზავნება 
სტუდენტური თვითმმართველობის, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 
წარმომადგენლებთან და დამსაქმებელთან.  შეფასების შედეგების 
გათვალისწინებით ხდება სტრატეგიული გეგმის და 3 წლიანი სამოქმედო 
გეგმის საბოლოო ვერსიის შემუშავება. სამოქმედო გეგმაში კონკრეტულად 
განისაზღვრება ამოცანების შესრულების ვადები და შესრულების 
ინდიკატორები, ასევე განისაზღვრება ამოცანების შესრულებაზე 
პასუხისმგებელი პირები. 
სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის  საბოლოო ვერსიები წარედგინება 
აკადემიურ საბჭოს დასამტკიცებლად.
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სტრატეგიული და
სამოქმედო გეგმების

შესრულების მონიტორინგი:
 ბაუს საერთაშორისო უნივერსიტეტი სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების შესრულების 
მონიტორინგისთვის იყენებს ანგარიშგების მეთოდს. კერძოდ, ყოველი სემესტრის დასაწყისში ადმინისტრაციის 
სტრუქტურული ერთეულების და საგანმანათლებლო ერთეულის მიერ ხდება სემესტრული სამოქმედო გეგმების 
შედგენა, რომლის ანგარიშს წარადგენენ ყოველის სემესტრის ბოლოს. სემესტრული სამოქმედო გეგმის ანგარიში 
აუცილებლად უნდა მოიცავდეს სტრატეგიული და 3 წლიანი სამოქმედო გეგმით შესასრულებელ ამოცანებს, ასევე 
იმ ოპერატიულ ამოცანებს, რომლის შესრულებაც დაგეგმილია ყოველი კონკრეტული სემესტრისთვის. 
საგანმანათლებლო ერთეულის (ფაკულტეტის) ყოველსემესტრული სამოქმედო გეგმის შედგენა ხდება 
აკადემიური პერსონალის ჩართულობით, რომელიც ყოველსემესტრულ ანგარიშს წარუდგენს საგანმანათლებლო 
ერთეულის ხელმძღვანელს -დეკანს. დეკანის თავის მხრივ ანგარიშვალდებულია რექტორის წინაშე, 
ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულები ყოველსემესტრულ სამოქმედო გეგმას და სამოქმედო გეგმის 
ანგარიშს წარუდგენენ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, რომელიც თავის მხრივ ანგარიშვალდებულია 
რექტორის წინაშე. 
ადმინისტრაციის და საგანმანათლებლო ერთეულის ხელმძღვანელები სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის 
შესრულების მონიტორინგს  ახორციელებენ ყოველსემესტრულად, ხოლო რექტორი გეგმების შესრულების 
მონიტორინგს ახორცილებეს აღნიშნული ერთეულების ხელმძღვანელების ყოველწლიური ანგარიშების 
საფუძველზე .
სტრატეგიული გეგმის შესრულების მონიტორინგის შედეგების დასახულ მიზნებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში 
რექტორი იღებს გადაწყვეტილებას ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტით შექმნას სტრატეგიულ გეგმის 
მონიტორინგის ოპერატიული ჯგუფი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში კონსულტაციებისა და 
რეკომენდაციების საფუძველზე განახორციელებს ცვლილებებს სტრატეგიულ ან/და სამოქმედო გეგმაში. 
ცვლილებების შებამისად შესაძლებელია მოხდეს სტრატეგიული მიზნის დაკონკრეტება/კორექტირება ან მისი 
შესრულების ვადის შეცვლა. 
სტრატეგიული გეგმის შესრულების მესამე წლის ბოლოს რექტორის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტით 
იქმნება სტრატეგიული გეგმაზე მომუშავე მონიტორინგის ჯგუფი.  მონიტორინგის ჯგუფის დაკომპლექტება ხდება 
უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული და მმართველი ერთეულის ხელმძღვანელებით, ასევე სტუდენტური 
თვიმმართველობის წარმომადგენლებით.  ჯგუფი განიხილავს სტრატეგიული გეგმის შესრულების მიმდინარეობას 
და საჭიროების შემთხვევაში ერთობლივი კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე იღებს 
გადაწყვეტილებას სტრატეგიული მიზნის დამატების ან არსებული მიზნის გეგმიდან ამოღების შესახებ, თუ ეს 
მიზანი აღარ არის აქტუალური ან მისი მიღწევა ფაქტობრივად შეუძლებელია. 
სტრატეგიული გეგმაში შესატანი ცვლილებები საბოლოოდ მტკიცდება აკადემიური საბჭოს მიერ.
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