
დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს მიერ 

  სხდომის ოქმი №1; 07.12. 2015 წ 

 

დანართი  3 

                                        ერთწლიანი   (2015–2016 წწ)  სამოქმედო გეგმა 

 

N 

მიზნები 

შესრულების 

ვადები/აკადე

მიური 

კალენდარი 

შესასრულებელი 

სამუშაო 

პასუხისმგებლი 

პირი 

მაკოორდინირებე

ლი ორგანო/პირი 
შენიშვნა 

1        

2  მედიცინის 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის 

განხორციელების 

ხელშეწყობა 

აგვისტო 

სექტემბერი  

 პროგრამაში 

ჩართვის 

მსურველი  

მოსაწვევი 

პერსონალის მიერ 

ღია ლექციების 

ჩატარება 

 

მედიცინის 

ფაკულტეტის 

დეკანატი  

პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

 

„BAU 

ინთერნეიშენალ 

უნივერსითი, 

ბათუმი“სასწ. 

უნივერსიტეტის 

რექტორი 

 BAU-ბათუმის 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

 

3  მედიცინის 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის 

განხორციელების 

ხელშეწყობა 

სექტემბერი 

ივლისი  

ლექციების, 

პრაქტიკული 

მეცადინეობების 

და 

ლაბორატორიულ

ი სამუშაოების  

მონიტორინგი 

მედიცინის 

ფაკულტეტის 

დეკანატი, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი,

ფაკულტეტის 

სხვა დამხმარე 

ადმინისტრაციუ

ლი პერსონალი,   

BAU-ბათუმის 

ხარისხის 

უზრუნველყოფ

ის სამსახური 

BAU 

ინთერნეიშენალ 

უნივერსითი, 

ბათუმი“სასწ. 

უნივერსიტეტის 

რექტორი 

 

  



4  მედიცინის 

საგანმანათლებლ

ო პროგრამის 

განხორციელების 

ხელშეწყობა, 

სწავლების 

ხარისხის 

გაუმჯობესება 

ყოველ 

თვეში 

ერთხელ 

ცნობილი  

ექიმებისა და 

პროფესორების 

მოწვევა 

სამეცნიერო- 

პოპულარული 

ლექციების 

ჩატარების 

მიზნით. 

დეკანი, 

დეკანის 

მოადგილე 

„BAU 

ინთერნეიშენალ 

უნივერსითი, 

ბათუმი“ სასწ. 

უნივერსიტეტის 

რექტორი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 

გახორცი

ელდება 

დამფუძნ

ებელთა 

ხელშეწყ

ობით 

5  ურთიერთთანამშრ

ომლობის 

განვითარება 

საერთაშორისო 

დონეზე. 

  

მუდმივ 

რეჟიმში 

ურთიერთთანამშ

რომლობის 

მხარდაჭერა, BAU-

სტამბულის 

მედიცინის 

ფაკულტეტის 

გამოცდილების 

ურთიერთგაზიარ

ება, სამუშაო 

ვიზიტი 

BAU-ბათუმის  

ფაკულტეტების 

დეკანი, 

დეკანის 

მოადგილე, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფ

ის სამსახური 

 

უნივერსიტეტის 

რექტორატი, BAU-

დამფუძნებლები 

გახორცი

ელდება 

დამფუძნ

ებელთა 

ხელშეწყ

ობით 

6  თანამშრომლობის 

განხორციელება 

დაავადებათა 

კონტროლის 

ეროვნულ 

ცენტრთან 

სექტემბერი-

ნოემბერი 

მემორანდუმის 

მომზადება, 

სტუდენტებისათ

ვის კლინიკური 

ვიზიტების 

განხორციელების 

მიზნით  

BAU-ბათუმის  

ფაკულტეტის 

დეკანი, 

რექტორის 

მოადგილე 

უნივერსიტეტის 

რექტორატი, BAU-

დამფუძნებლები 

 

7      საქართველოს 

უნივერსიტეტებ-

თან (პეტრე 

შოთაძის 

სამედიცინო 

აკადემია, 

სახელმწიფო 

სამედიცინო და 

ივანე  

სექტემბერი-

ივლისი 

უნივერსიტეტებს 

შორის 

გასაფორმებელი 

მემორანდუმის 

მომზადება, 

მოლაპარაკებების 

წარმოება  

უნივერსიტეტი

ს 

ადმინისტრაცია

,  რექტორის 

მოადგილე 

უნივერსიტეტის 

რექტორი  

თანამშრო

მლობის 

მემორანდ

უმი 

სამომავლ

ოდ  

ერთობლი

ვი 

პროგრამე



ჯავახიშვილის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტი, 

ნიუვჟენი) 

თანამშრომლობა 

ბის და 

პროექტებ

ის 

შემუშავებ

ის 

მიზნით 

8 სტუდენტთა 

გასართობი 

ღონისძიებების  

ხელშეწყობა  

სექტემბერი 

ივნისი 

სტუდენტთათვის 

საუნივერსიტეტო 

გარემოს შექმნა 

და განვითარება, 

ექსკურსიების, 

პიკნიკების 

მოწყობა, 

სტუდენტთათვის 

დაბადების 

დღეების 

ორგანიზება 

საერთაშორისო 

მარკეტინგისა 

და სტუდენტთა 

მომსახურების 

სამსახური, 

საფინანსო-

ეკონომიკური 

სამსახური და 

ფაკულტეტი 

BAU ბათუმის 

რექტორატი, BAU 

ბათუმისა 

ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი 

ადგილობ

რივ და 

საერთაშო

რისო 

სტუდენტ

ურ   

ღონისძიე

ბებში 

ჩართვა 

9 პირდაპირი და 

არაპირდაპირი 

კონკურენტების 

დადგენა 

მუდმივ 

რეჟიმში 

საქართველოში 

მოქმედი 

სახელმწიფო და 

კერძო სამედიცინო 

უნივერსიტეტების  

შესწავლა,  

უნივერსიტეტი

ს  მარკეტინგის 

სამსახური  

უნივერსიტეტის 

რექტორატი 

მედიცინის 

ფაკულტეტის 

დეკანი 

დამფუძნე

ბელთა 

კოორდინ

აციით 

10 მედიცინის 

პროგრამის 

ფაკულტეტისა და 

უნივერსიტეტის 

ცნობადობის 

გაზრდა 

მუდმივ 

რეჟიმში  

უნივერსიტეტის  

რეკლამა, 

სპეციალური 

ბუკლეტების, 

ფლაერების, 

სარეკლამო 

რგოლებისა 

დამზადება -

გავრცელება. 

ინტერნეტ 

სივრცეში 

დარეკლამება, 

უნივერსიტეტი

ს  მარკეტინგის 

სამსახური 

მედიცინის 

ფაკულტეტის 

დეკანი, 

რექტორატი 

მედიცინი

ს 

პროგრამა

ზე 

აბიტურიე

ნტთა 

მოზიდვა 



გაცნობითი 

შეხვედრების 

ჩატარება 

სკოლებში 

11 უნივერსიტეტის 

ვებ-გვერდის 

დახვეწა 

მუდმივ 

რეჟიმში 

ვებ გვერდის 

მუდმივი 

განახლება,  

დიზაინის 

კონცეფციის 

შემუშავება  

უნივერსიტეტი

ს  მარკეტინგის 

სამსახური, IT 

მენეჯერი 

რექტორატი, 

ხარის ხის 

უზრუნველყოფი

ს სამსახური, 

მედიცინის 

ფაკულტეტის 

დეკანი  

 

12 სამეცნიერო- 

კვლევითი 

საქმიანობის 

დანერგვა 

გაძლიერება 

სექტემბერი-

მაისი 

პედაგოგებისა და 

სტუდენტების 

მიერ გრანტების 

მოპოვება, 

ადგილობრივ და 

საერთაშორისო 

კონფრენციებიში, 

ვორკშოპებში 

მონაწილეობა 

უნივერსიტეტი

ს მედიცინის 

ფაკულტეტის 

დეკანატი, 

მოწვეული და 

აკადემიური 

პერსონალი 

რექტორატი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფი

ს სამსახური, 

მედიცინის 

ფაკულტეტის 

დეკანი 

 

13 საზაფხულო და 

ზამთრის 

სკოლების 

ორგანიზება 

ივნისი-

აგვისტო, 

დეკემბერი-

იანვარი 

სტუდენტების 

ჩართვა 

კვლევებში და 

სხვა 

უნივერსიტეტის 

სტუდენტთა 

გამოცდილების 

გაზიარება, 

ცოდნის 

გაღრმავების 

წახალისება 

უნივერსიტეტი

ს მედიცინის 

ფაკულტეტის 

დეკანატი, 

მოწვეული და 

აკადემიური 

პერსონალი 

რექტორატი, 

ხარისხის 

უზრუნველყოფი

ს სამსახური, 

მედიცინის 

ფაკულტეტის 

დეკანი 

 

 

 

 


