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მუხლი 1. მიზანი  
მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მიზანია, მოქნილი მექანიზმებისა და შეფასების სისტემის 

მეშვეობით, შესრულებული სამუშაოს ეფექტიანობის ამაღლება და უნივერსიტეტის მიერ დასახული 

სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევის ხელშეწყობა. 

მუხლი 2. რეგულირების სფერო 
მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები ვრცელდება შპს. ქუთაისის უნივერსიტეტის 

ხელმძღვანელ თანამდებობის პირებზე, ადმინისტრაციულ და დამხმარე პერსონალზე. 

მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება 
დოკუმენტში გამოყენებულ ტერმინებს, აღნიშნული დოკუმენტის მიზნებისათვის, აქვთ შემდეგი 

მნიშვნელობა: 

ა) ადმინისტრირების ფუნქციის შემსრულებელი (შემდგომში “ადმინისტრაციული 

პერსონალი”/”თანამშრომელი”): შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირი, 

ადმინისტრაციული პერსონალი, სტაჟიორი ან გამოსაცდელი ვადით მიღებული პირი; 

ბ) სტრატეგიული მიზანი: უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგიის შესაბამისად 

განსაზღვრული კონკრეტული სტრატეგიული მიმართულება, რომლის მისაღწევადაც შემუშავებულია 

შესაბამისი ამოცანები და ღონისძიებები; 

გ) სამოქმედო გეგმა (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა): დოკუმენტი, რომელიც აღწერს უნივერსიტეტის 

სტრატეგიული მიმართულებების შესაბამისად, საშუალო ვადიან პერიოდში დაგეგმილ აქტივობებს. იგი 

მოიცავს ამოცანებს, ღონისძიებებს, მათი განხორციელების ვადებს, შესრულების ინდიკატორებს, 

ამოცანის მიღწევის ვერიფიკატორებს, მათ განხორცილებაზე პასუხისმგებელ სტრუქტურულ 

ერთეულებს, ჩართულ მხარეებს, საჭირო ინტელექტუალურ და სხვა (გარე) რესურსებს, ფინანსურ 

რესურსებს, ფინანსური რესურსების ვერიფიკატორებს და რისკებს. 

დ) ამოცანა: სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული, კონკრეტული ღონისძიებებისაგან შემდგარი დავალება, 

რომელიც ემსახურება უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრატეგიული მიზნის მიღწევას;  

ე) ღონისძიებები: სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული კონკრეტული ქმედება/საქმიანობა, რომელსაც 

დადგენილ დროში, განსაზღვრული შედეგი უნდა მოჰყვეს; 

ვ) სამუშაო აღწერილობა: განმეორებადი ხასიათის საქმიანობა/ფუნქცია, რომელიც ინდივიდუალურადაა 

განსაზღვრული თითოეული თანამშრომლისათვის. 

მუხლი 4. ორგანიზაციული მართვის პრინციპები 
სამართლიანობა - გადაწყვეტილებების მიღება მხოლოდ ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით; 

თანასწორობა - ყველა თანამშრომლის მიმართ ერთნაირი მიდგომა, მათი წახალისების, კვალიფიკაციის 

ამაღლების, დაწინაურების, მათ მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის გამოყენების, თუ სხვა 

საკითხებთან მიმართებით, განურჩევლად მათი ეროვნული, ეთნიკური, სოციალური, რელიგიური, 

გენდერული, პოლიტიკური კუთვნილებისა და სხვა ფაქტორებისა; 
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მიზანშეწონილობა - ორგანიზაციის ინტერესებიდან გამომდინარე, გადაწყვეტილებების მიღება 

თანმიმდევრულად, ღრმა ანალიზის, არსებული ალტერნატივების და რისკების გააზრების გზით, 

უნივერსიტეტის მისიისა და სტრატეგიული მიმართულებების შესაბამისად; 

გამჭვირვალეობა - უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების საჯაროობა 

და ღიაობა; საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველა დაინტერესებული 

პირისთვის; ინფორმაციის ღიაობისა და საჯაროობის მიზნით, ღონისძიებების დაგეგმვა და 

განხორციელება; 

გუნდურობა - თანამშრომლების მიერ იმის გაცნობიერება, რომ აქვთ საერთო მისია, მიზნები და ხელს 

უწყობენ ერთმანეთს მის მიღწევაში. გუნდურად გადასაწყვეტი საკითხების ან განსახორციელებელი 

ამოცანების შესრულებისას, ერთმანეთისათვის გუნდში იდენტობის აღქმაში ხელშეწყობა. გუნდური 

მუშაობისას, ჯანსაღი კრიტიკისა და კონსენსუსის საფუძველზე, გადაწყვეტილებების მიღება; 

პროფესიული ეთიკა - ორგანიზაციისა და მისი თითოეული თანამშრომლის მიერ უნივერსიტეტის 

ძირითადი ღირებულებების ერთგულად დაცვა; თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, 

უნივერსიტეტის მისიის მიღწევისაკენ სწრაფვა; კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა და მესამე 

პირებთან ურთიერთობაში ორგანიზაციის იმიჯზე მუდმივი ზრუნვა. 

მუხლი 5. მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები 
მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგი ხორციელდება შემდეგი ძირითადი მექანიზმების საშუალებით: 

ა) სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი; 

ბ) ადმინისტრაციული პერსონალის საქმიანობის შეფასება კომპეტენციათა მიხედვით; 

გ) ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის მონიტორინგი; 

დ) მატერიალურ-ტექნიკური, აიტი უზრუნველყოფისა და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების 

მონიტორინგი. 

მუხლი 6. სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი 
6.1 აღწერა 

სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი გულისხმობს უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრული ამოცანებისა და ღონისძიებების შესრულების შესაბამისად, სტრუქტურული 

ერთეულების მუშაობის ეფექტიანობის შეფასებას. სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი 

ხორციელდება უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების 

მონიტორინგის მექანიზმების საფუძველზე. 

6.2 მონიტორინგის პერიოდულობა  

6.2.1 სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მიზნების შესრულების მიმდინარე შეფასება ხდება 

კვარტალში ერთხელ, ხოლო საბოლოო შესრულების მონიტორინგი - ყოველწლიურად, არაუგვიანეს 15 

მარტისა.  

6.2.2 გამონაკლისის სახით მონიტორინგი ხორციელდება:  
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- ახალი სტრატეგიული გეგმის შემუშავების პროცესის დასაწყისში, რათა გამოვლენილი და შეფასებული 

იქნას ის საკითხები, რომელიც საჭიროებს გათვალისწინებას სტრატეგიული დაგეგმარების შემდეგ 

ციკლში.  

- ახალი გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, რომელიც იწვევს სტრატეგიული გეგმის მნიშვნელოვან 

ცვლილებებს, პროცესის ინიცირებას აკეთებს უნივერსიტეტის რექტორი. 

6.3 მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი/პირები 

6.3.1. უნივერსიტეტის სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის პროცესის 

წარმართვაზე პასუხისმგებელია უნივერსიტეტის რექტორი, ხოლო თავისი უფლებამოსილების 

ფარგლებში ვიცე-რექტორები და დეკანები. 

6.3.2. მონიტორინგის პროცესის ადმინისტრირებას ახდენს სტრატეგიული განვითარების სამსახურის 

ხელმძღვანელი, რომელიც უზრუნველყოფს კომუნიკაციას უნივერსიტეტის სხვადასხვა სტრუქტურულ 

ერთეულებთან, მათ წვდომას ყველა საჭირო ინფორმაციაზე, მონიტორინგის ჯგუფის შეხვედრების 

ადმინისტრირებასა და სხვა საქმიანობის მხარდაჭერას. 

6.3.3. მონიტორინგის პროცესის წარმართვის მიზნით, რექტორის ბრძანებით იქმნება მონიტორინგის 

ჯგუფი, რომელიც პასუხისმგებელია მონიტორინგის ანგარიშის შემუშავებაზე, ამ პროცესში 

უნივერსიტეტის ფართო საზოგადოების ჩართვასა და ინფორმაციის გაზიარებაზე. მონიტორინგის 

ჯგუფს ხელმძღვანელობს რექტორი. 

 

 6.4 მონიტორინგის ანგარიშის სტრუქტურა და ძირითადი მოთხოვნები  

6.4.1. მონიტორინგის ანგარიში წარმოადგენს მოკლევადიან პერიოდში დაგეგმილი საქმიანობების 

ყოველწლიური შეფასების უზრუნველყოფის დოკუმენტს. მისი შემუშავება ხდება ყოველწლიურად 

და ეფუძნება საანგარიშო წელს სამოქმედო გეგმის განხორციელების შეფასებას. 

6.4.2. მონიტორინგის ანგარიშის შემუშავების პროცესი ეფუძნება მონიტორინგის ჯგუფის მიერ 

შემუშავებულ მონიტორინგის გეგმას. 

6.4.3. მონიტორინგის ანგარიში ასახავს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ამოცანების 

განხორციელებით დამდგარ შედეგებსა და სამიზნე ინდიკატორების შესრულების ფაქტებს, რითიც 

ფასდება წინა წლის სამოქმედო გეგმის შესრულება. 

6.4.4. შეფასების ინდიკატორები შეიძლება იყოს როგორც რაოდენობრივი, ასევე ხარისხობრივიც, 

როგორც აბსოლუტური ნიშნულების სახით, ასევე ცვალებადი შესაბამის სამიზნე ნიშნულთან 

მიმართებაში. იგი უნდა იყოს მარტივად შესაფასებელი, ნათლად ასახავდეს დამდგარ შედეგს. 

6.4.5. მონიტორინგის ანგარიშში ასევე უნდა იქნას აღწერილი თავად მონიტორინგის პროცესის 

მსვლელობაც. აგრეთვე ასახული ყველა ის საკითხი, რომელიც მიმართულია თავად მონიტორინგის 

პროცესის გაუმჯობესებაზე: გამოვლენილი სისუსტეები და ძლიერი მხარეები, ასევე სხვადასხვა 

სტრუქტურული ერთეულებისა და ფაკულტეტების მიერ სამოქმედო გეგმის შესრულებისას 

გამოყენებული ინოვაციური მიდგომები, რომელებიც შესაძლებელია სხვების მიერ გაზიარებული 

იქნას როგორც სამუშაოთა წარმოების კარგი პრაქტიკა. 
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6.5  მონიტორინგის განხორცილების პროცედურა 

6.5.1. მონიტორინგის პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

1.მონიტორინგი კვარტალში ერთხელ; 

2.წლიური მონიტორინგის ანგარიშის მომზადება. 

6.5.2. ყოველ ფაზაზე განსაზღვრულია შესასრულებელი სამუშაოები, პასუხისმგებელი პირები და 

ვადები. 

6.6 კვარტალური მონიტორინგი  

6.6.1 ყოველი კვარტლის ბოლოს, თითოეული სამსახური, სამოქმედო გეგმის მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელი პირების (რექტორის, ვიცე-რექტორისა და დეკანების) კოორდინაციით, წარმოადგენენ 

შესაბამისი კვარტლის შესრულების ანგარიშს. ანგარიში შესაბამის აქტივობაზე პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული ერთეულის/პირის მიერ ივსება თავად მონიტორინგის გეგმაში.  

6.6.2 სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობის დასრულების შემდეგ, ამისათვის განკუთვნილ 

ელ. ფოსტაზე აქტივობაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/პირი აგზავნის აქტივობის 

შესრულების დამადასტურებელ მტკიცებულებას (გადამოწმების წყაროს). 

6.7 წლიური მონიტორინგი 

6.7. წლიური მონიტორინგის ანგარიშის მომზადების ფაზა 
 

6.7.1. წლიური მონიტორინგის მომზადების ფაზა შედგება აქტივობებისგან: 
 

1. კვარტალური მონიტორინგის შედეგების დაჯამება და ანალიზი; 
 

2. ანალიზის შედეგებიდან გამომდინარე, საჭიროების შემთხვევაში უნივერსიტეტის 
სტრუქტურული ერთეულებიდან დამატებითი ინფორმაციის გამოთხოვა.   

3. მონაცემების ანალიზი და მონიტორინგის ანგარიშის მომზადება. 
 
მონიტორინგის პროცესში ინფორმაციის გამოთხოვა ხდება სამოქმედო გეგმის კომპონენტების 

შესაბამისად (დანართი.1). წლიური მონიტორინგის ანგარიში მზადდება ყოველი წლის იანვარში, მე-4 

კვარტლის მონიტორინგის დასრულების შემდგომ. 
 
6.7.2. მონიტორინგის ჯგუფი წლიური მონიტორინგის ანგარიშს წარმოადგენს არაუგვიანეს 10 

თებერვლისა.  
6.7.3. საბოლოო ანალიზის საფუძველზე ყველა აქტივობას ენიჭება დამდგარი ფაქტის შესაბამისი 
სტატუსი. სტატუსი შეიძლება იყოს: 
 
1. შესრულებულია სრულად - აქტივობით დაგეგმილი ყველა სამუშაო შესრულებულია და 

დამდგარი შედეგი სრულებით შეესაბამება მის შესრულების მაჩვენებელებს ან/და ინდიკატორებს; 
 
2. შესრულებულია მეტწილად - აქტივობით დაგეგმილი უმეტესი სამუშაოებისა შესრულებულია 

და დამდგარი შედეგი არასრულად შეესაბამება მის შესრულების მაჩვენებელებს ანდა ინდიკატორებს, 

თუმცა დამდგარი შედეგი სრულად შეესაბამება დასახული მიზნებს; 
 
4. შესრულებულია ნაწილობრივ - აქტივობით დაგეგმილი უმეტესი სამუშაოებისა შესრულებულია 
და დამდგარი შედეგი არასრულად შეესაბამება მის შესრულების მაჩვენებელებს ანდა ინდიკატორებს, 
თუმცა დამდგარი შედეგი არასრულად შეესაბამება დასახული მიზნებს; 
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5. განხორციელების პროცესში - აქტივობით დაგეგმილი სამუშაოები განხორციელების პროცესშია 
და საბოლოo შედეგი არ დამდგარა; 
 
6. განხორციელება არ დაწყებულა - აქტივობით დაგეგმილი სამუშაოების განხორციელება არ 
დაწყებულა; 
 
7. შეწყვეტილია - აქტივობით დაგეგმილი სამუშაოები სხვადასხვა ობიექტური თუ სუბიექტური 
მიზეზების გამო არ შესრულდება. 
 
6.7.4 მონიტორინგის ჯგუფი, საჭიროების შემთხვევაში, აკეთებს განმარტებებს, აქტივობისათვის ამ 

მუხლის 6.7.3 პუნტით განსაზღვრული რომელიმე სტატუსის მინიჭებისას რა ფაქტობრივ გარემოებებს 

დაეყრდნო ჯგუფი. განმარტების გაკეთება აუცილებელია, თუ აქტივობას მიენიჭა სტატუსი 

„განხორციელება არ დაწყებულა“ ან „შეწყვეტილია“. ასეთ შემთხვევაში უნდა განიმარტოს აქტივობის 

პროცესის შეწყვეტის ან შეჩერების მიზეზი. 
  
6.7.5. მონიტორინგის ანგარიშის პროექტი წარედგინება შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებსა და 

ფაკულტეტებს ფაქტობრივი უზუსტობების აღმოფხვრისა და კომენტარების გაკეთების მიზნით და მათი 

მხრიდან კომენტარის გასაკეთებლად 
 
6.7..5. არაუგვიანეს 1 მარტისა მონიტორინგის ჯგუფი განიხილავს სტრუქტურული ერთეულებისა და 

ფაკულტეტებს მიერ წარმოდგენილ კომენტარებს, შეაჯერებს მათ და შეიმუშავებს მონიტორინგის 

ანგარიშის საბოლოო ვერსიას.  

 

6.8 ქულათა მინიჭება მონიტორინგის ანგარიშის საფუძველზე  

მონიტორინგის ანგარიშის საფუძველზე, ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი, 

სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსთან კოორდინაციით, ანიჭებს ქულებს თითოეული 

სტრუქტურული ერთეულს/თანამდებობის პირს, მათ მიერ თავიანთ პასუხისმგებლობას 

დაქვემდებარებული ამოცანის/აქტივობის შესრულების მიხედვით. 

6.9. ქულათა მინიჭება სამოქმედო გეგმის შესრულებისათვის 

6.9.1 მონიტორინგის ანგარიშის საფუძველზე, სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობისათვის 

მინიჭებული სტატუსის მიხედვით, ხდება 0, 1, 2, 3 ან 4 ქულის მინიჭება. ქულების მინიჭება ხდება 

შემდეგნაირად: 

0 ქულა: მიენიჭება აქტივობას, თუ აქტივობისთვის მინიჭებულია სტატუსი: 

ა) განხორციელება არ დაწყებულა - აქტივობით დაგეგმილი სამუშაოების განხორციელება არ 

დაწყებულა;  

ბ) შეწყვეტილია - აქტივობით დაგეგმილი სამუშაოები სხვადასხვა ობიექტური თუ 

სუბიექტური მიზეზების გამო არ შესრულდება.  

1 ქულა: მიენიჭება აქტივობას, თუ აქტივობისთვის მინიჭებულია სტატუსი: 

ა) შესრულებულია ნაწილობრივ - აქტივობით დაგეგმილი უმეტესი სამუშაოებისა 

შესრულებულია და დამდგარი შედეგი არასრულად შეესაბამება მის შესრულების 

მაჩვენებელებს ან/და ინდიკატორებს, დამდგარი შედეგი არასრულად შეესაბამება დასახული 

მიზნებს; 
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ბ) განხორციელების პროცესში - აქტივობით დაგეგმილი სამუშაოები განხორციელების 

პროცესშია და საბოლო შედეგი არ დამდგარა. 

2 ქულა: მიენიჭება აქტივობას, თუ აქტივობისთვის მინიჭებულია სტატუსი: 

შესრულებულია მეტწილად - აქტივობით დაგეგმილი უმეტესი სამუშაოებისა შესრულებულია 

და დამდგარი შედეგი მეტწილად შეესაბამება მისი შესრულების მაჩვენებელებს ან/და 

ინდიკატორს, დამდგარი შედეგი მეტწილად შეესაბამება დასახულ მიზნებს. 

3 ქულა: მიენიჭება აქტივობას, თუ აქტივობისთვის მინიჭებულია სტატუსი: 

ა) შესრულებულია სრულად - აქტივობით დაგეგმილი ყველა სამუშაო შესრულებულია და 

დამდგარი შედეგი სრულებით შეესაბამება მისი შესრულების მაჩვენებელებს ან/და 

ინდიკატორებს. 

4 ქულა: მიენიჭება აქტივობას, თუ: 

ა) აქტივობა შესრულებულია სამოქმედო გეგმაში მითითებულ ვადაზე ადრე; 

ბ) აქტივობა შესრულებულია ფინანსურ გეგმაში მითითებულზე ნაკლები რესურსით. 

შენიშვნა: თუ აქტივობის ნაწილობრივ ან სრულად განუხორციელებლობა გამოწვეულია შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეულის/თანამდებობის პირისაგან დამოუკიდებელი გარემოების გამო, აქტივობას 

ქულა არ მიენიჭება. 

 

6.9.2 მონიტორინგის ჯგუფის მიერ ხდება თითოეული სამსახურის მიერ სამოქმედო გეგმის 

შესრულებისათვის მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლა (სამსახურისთვის მის 

მიერ შესრულებული ღონისძიებებისათვის მინიჭებული ქულების ჯამი იყოფა ამავე სამსახურისათვის 

განსაზღვრული ღონისძიებების რაოდენობაზე) და დგება სამოქმედო გეგმის შესრულების რეიტინგი 

სამსახურების მიხედვით. რეიტინგი საჯაროა და ზიარდება ყველა თანამშრომელთან. 

6.9.3 ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ორგანიზებით, ხდება სამოქმედო გეგმის 

შესრულების რეიტინგში საუკეთესო შედეგების მქონე სამსახურების წახალისება. 

მუხლი 7. ადმინისტრაციული პერსონალის საქმიანობის შეფასება 

კომპეტენციათა მიხედვით 
7.1 უნივერსიტეტში პერსონალის საქმიანობის შეფასების სისტემა ეფუძნება პერსონალის 

კომპეტენციების1 შეფასებას; 

7.2     კომპეტენცი(ებ)ის შეფასება, პერსონალის თანამდებობის გათვალისწინებით, გულისხმობს იმ 

უნარ-ჩვევების შეფასებას, რომლებიც აუცილებელია შესაბამისი თანამდებობისათვის 

გათვალისწინებული მიზნ(ებ)ის/დავალებ(ებ)ის ან/და სამუშაო აღწერილობით განსაზღვრული 

სამუშაოს შესასრულებად; 

                                                           
1 კ ომ პ ე ტე ნ ცი ა  წ ა რმ ოა დგ ე ნ ს  ა და მ ი ა ნ ი ს  ცოდნ ი ს , გ ა მ ოცდილე ბ ი ს ა  და  უნ ა რე ბ ი ს  
ე რთობლიობ ა ს  და  ვ ლი ნ დე ბ ა  ი ნ დი ვ იდი ს  კ ონ კ რე ტულ ქ ც ე ვ ა შ ი , რომ ე ლი ც  ა ი ს ა ხ ე ბ ა  მ ი ს ი  
ს ა ქ მ ი ა ნ ობ ი ს  შ ე დე გ ზე ; 
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7.3 შეფასების სისტემის პროცედურის დეტალური აღწერა წარმოდგენილია “ქუთაისის უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების სისტემაში“.  

მუხლი 8. უნივერსიტეტის ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის 

მონიტორინგი 
8.1 უნივერსიტეტის ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის მონიტორინგი ხორციელდება „ბიზნეს 

უწყვეტობის გეგმის“ დოკუმენტის შესაბამისად, რომელიც აღწერს ქუთაისის უნივერსიტეტში სწავლა-

სწავლების, მეცნიერებისა და მმართველობითი საქმიანობის პროცესში ორგანიზაციული რისკების 

შეფასებისა და პრევენციის მეთოდებს, აგრეთვე ბიზნეს უწყვეტობის გეგმას, მის საქმიანობებს, 

პასუხიმგებელ პირებსა და ვადებს. 

8.2 რისკის მართვის პროცესში, თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, მონაწილეობას იღებს 

უნივერსიტეტის თითოეული თანამშრომელი, ხოლო უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობა 

უზრუნველყოფს გამართული სისტემის ჩამოყალიბებასა და ეფექტურ ფუნქციონირებას.  

 უნივერსიტეტის რექტორის პასუხისმგებლობა:  

 რისკის მართვის შესაბამისი გარემოს შექმნა და რისკის კულტურის ცნობიერების 

ჩამოყალიბება;  

 რისკის მიმართ სტრატეგიული მიდგომისა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკების 

განსაზღვრა;  

 უნივერსიტეტის მართვა კრიზისულ სიტუაციებში და სხვ.  

 სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის პასუხისმგებლობა:  

 რისკის მისაღები დონის განსაზღვრა;  

 რისკის მართვის გასაუმჯობესებლად მიღებული რეკომენდაციების შესრულების 

უზრუნველყოფა;  

 რისკების იდენტიფიკაცია და მათ შესახებ ანგარიშის წარდგენა;  

 ანგარიშის წარდგენა დანაკარგების შესახებ და სხვ.  

 თითოეული თანამშრომლის პასუხისმგებლობა:  

 რისკის მართვის პროცესის გაცნობა, გააზრება და განხორციელება;  

 ანგარიშის წარდგენა არაეფექტიან, არასაჭირო და უშედეგო კონტროლის ღონისძიებების შესახებ;  

 ხელმძღვანელობასთან თანამშრომლობა სხვადასხვა შემთხვევების გამორკვევასთან 

დაკავშირებით და სხვ.  

8.3 მონიტორინგის პროცესის ადმინისტრირებას ახდენს სტრატეგიულ განვითარებაზე პასუხისმგებელი 

პირი (სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი), რომელიც უზრუნველყოფს კომუნიკაციას 

უნივერსიტეტის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან, მათ წვდომას ყველა საჭირო 

ინფორმაციაზე, ჯგუფის შეხვედრების ადმინისტრირებასა და სხვა საქმიანობის მხარდაჭერას. 

8.4 ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის მონიტორინგის პროცესის წარმართვის მიზნით, რექტორის 

ბრძანებით, იქმნება მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც პასუხისმგებელია ბიზნეს პროცესების 

უწყვეტობის მონიტორინგის ანგარიშის შემუშავებაზე, ამ პროცესში შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეულების ჩართვასა და ინფორმაციის გაზიარებაზე. მონიტორინგის ჯგუფს ხელმძღვანელობს 

რექტორი.  

8.5 მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მონიტორინგის ანგარიშის შემუშავების პროცესი ეფუძნება ბიზნეს 

უწყვეტობის გეგმას (იხ. დანართი #2). 
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8.6 ბიზნეს უწყვეტობის გეგმა მოიცავს ყველა სტრუქტურული ერთეულის უწყვეტ რეჟიმში 

ფუნქციონირებაზე მიმართულ საქმიანობებს, რათა დამდგარი რისკის შემთხვევაში, მინიმუმამდე 

შემცირდეს წარმოქმნილი დანაკარგები, სწრაფად აღდგეს ბიზნეს პროცესები და უნივერსიტეტმა ჩვეულ 

რეჟიმში გააგრძელოს ფუნქციონირება. 

8.7 ბიზნეს უწყვეტობის გეგმა აღწერს რისკების პრევენციაზე მიმართულ საქმიანობებს, აგრეთვე 

დამდგარი რისკის შემთხვევაში, უნივერისიტეტის ბიზნეს პროცესის აღსადგენად მიმართულ 

საქმიანობას, მასზედ პასუხისმგებელი ერთეულებს/პირებს და რისკის მართვის ეფექტიანობის 

შეფასებაზე პასუხიმგებელ პირს. 

8.8 ბიზნესუწყვეტობის მონიტორინგის ანგარიშში უნდა იქნეს ასახული რისკის პრევენციის მიზნით 

განსახორციელებელი ღონისძიებების შესრულება, ასევე ყველა ის რისკი, რომელიც დადგა მიმდინარე 

პერიოდში, აღნიშნული რისკის გავლენის დონე, პრევენციული ღონისძიების გავლენა რისკის თავიდან 

აცილებაზე/შემცირებაზე, ასევე ის მოქმედებები, რაც განხორციელდა რისკის დადგომის შემდეგ და 

მათი გავლენა დამდგარი რისკის შეჩერებაზე/აღკვეთაზე/შეგუებაზე; სტრუქტურული 

ერთეულების/თანამდებობის პირების მიერ გამოვლენილი სისუსტეები და ძლიერი მხარეები, ასევე 

მონიტორინგის ანგარიშში აისახება სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებისა და ფაკულტეტების 

მიერ ბიზნესუწყვეტობის გეგმის შესრულებისას გამოყენებული ინოვაციური მიდგომები, რომლებიც 

შესაძლებელია სხვების მიერ იქნეს გაზიარებული, როგორც რისკის არიდების/შემცირების კარგი 

პრაქტიკა. მონიტორინგის ანგარიშში, ასევე, უნდა აისახოს ის რისკები, რომლებიც გამოვლინდა 

მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ბიზნესუწყვეტობის გეგმით არ ყოფილა გათვალისწინებული (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში).  

მუხლი 9. მატერიალურ-ტექნიკური და აიტი უზრუნველყოფისა და 

სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტების დაცვის მონიტორინგი 
9.1 მატერიალურ-ტექნიკური და აიტი უზრუნველყოფისა და სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტების 

დაცვის მონიტორინგის მიზანია საგანმანათლებლო პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა და 

სტუდენტების, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის ტექნიკურად აღჭურვილი, 

ტექნოლოგიურად გამართული და ჰიგიენური გარემოს შექმნა. 

9.2 მატერიალურ-ტექნიკური და აიტი უზრუნველყოფისა და სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტების 

დაცვის მონიტორინგის პროცესის წარმართვაზე პასუხისმგებელია რექტორი. 

9.3 მონიტორინგის პროცესის ადმინისტრირებას ახდენს ვიცე-რექტორი სასწავლო პროცესის 

ადმინისტრირების მიმართულებით, რომელიც უზრუნველყოფს კომუნიკაციას უნივერსიტეტის 

შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან, მათთვის სტანდარტების გაცნობას და მათ მიერ 

სტანდარტების შესრულების მხარდაჭერას. 

9.4 მატერიალურ-ტექნიკური და აიტი უზრუნველყოფისა და სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტების 

დაცვაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულებია: 

ა) შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური - მატერიალურ-ტექნიკური 

სტანდარტების დაცვაზე; 

ბ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური - აიტი უზრუნველყოფის სტანდარტების დაცვაზე; 

გ) სერვისების სამსახური - სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტების დაცვაზე. 
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9.5 სტანდარტების დაცვის მონიტორინგის პროცესის წარმართვის მიზნით, განისაზღვრება პირი/პირები 

(შემდგომში ზედამხედველი, იგივე „სუპერვაიზერი“). რომელიც ახდენს მატერიალურ-ტექნიკური და 

აიტი უზრუნველყოფისა და სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტების დაცვის მონიტორინგს. 

9.6 მონიტორნიგის შედეგად, ქუთაისის უნივერსიტეტის ყველა სასწავლო კორპუსში თითოეული 

აუდიტორიისა და სველი წერტილში ფასდება სტანდარტები შემდეგი ინტენსივობით: 

ა) მატერიალურ-ტექნიკური სტანდარტები - კვირაში ერთხელ; 

ბ) აიტი უზრუნველყოფის სტანდარტები - კვირაში ერთხელ; 

გ) სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტები - ყოველდღიურად. 

9.7 ზედმხედველი 9.6 პუნქტში მოცემული ინტენსივობით, თითოეულ აუდიტორიასა და სველ 

წერტილში აფასებს მატერიალურ-ტექნიკური და აიტი უზრუნველყოფისა და სანიტარულ-ჰიგიენურ 

სტანდარტებს და აკეთებს შესაბამის აღნიშვნებს სპეციალურ ცხრილში, რომელიც თითოეულ 

აუდიტორიასა და სველ წერტილშია გამოკრული, დანართი #3 და დანართი #4-ს შესაბამისად. 

9.8 ზედამხადველის მიერ სტანდარტების დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, იგი, დაუყოვნებლივ 

წარუდგენს ვიცე-რექტორს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების მიმართულებით 

აუდიტორიის/სველი წერტილში კონკრეტული დარღვევის შესახებ ინფორმაციას. ვიცე-რექტორი, ასევე, 

დაუყოვნებლივ აცნობებს შესაბამის სამსახურს სტანდარტის დარღვევის შესახებ და განუსაზღვრავს მას 

ხარვეზის აღმოფხვრის ვადას. 

9.9 ზედამხედველი  ყოველი თვის ბოლოს, მტკიცებულების სახით წარუდგენს ვიცე-რექტორს მთელი 

თვის განმავლობაში შევსებული სტანდარტის ფორმას და ანგარიშს, სადაც ასახულია ძირითადი 

ხარვეზები, ხარვეზებზე რეაგირების ეფექტიანობა, ასევე სხვა ისეთი საკითხები, რომელთა 

გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სტანდარტების უკეთ დაცვას. 

9.10 უკუკავშირის მიზნით, საჭიროებისამებრ, ვიცე-რექტორი სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით, უშუალოდ აკეთებს ინტერვიუს იმ სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელთან, 

რომელთანაც გამოვლინდა სტანდარტების დარღვევები ან რეაგირების დაყოვნება. 

9.10 ვიცე-რექტორი სემესტრში ერთხელ (ასევე, მოთხოვნისამბერ), წარუდგენს   რექტორს მატერიალურ-

ტექნიკური და აიტი უზრუნველყოფისა და სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტების დაცვის 

მონიტორინგის შედეგებს. 

9.11 მატერიალურ-ტექნიკური და აიტი უზრუნველყოფისა და სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტების 

დაცვის პროცესში გამოვლენილი კომპეტენციები მხედველობაში იქნება მიღებული წინამდებარე 

დოკუმენტის მე-7 მუხლის მიხედვით შესაბამისი ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასებისას. 
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დანართი N1: სამოქმედო გეგმის წლიური მონიტორინგის გეგმა 
 

 

დანართი N2: ბიზნესუწყვეტობის გეგმა 
 

რისკი ხდომილების 

ალბათობა 

გავლენა 

უნივერსიტეტის 

საქმიანობაზე 

პრევენციულ

ი ქმედება 

პასუხისმგებელი 

სუბიექტი 

დამხმარე 

სუბიექტი 

რეაგირება 

/ქმედება 

შეფასება დადარება 

სამოქმედო 

გეგმასთან 

         

 
 

 

დანართი N3: აუდიტორიის/ოთახის მატერიალურ-ტექნიკური და აიტი 

უზრუნველყოფისა და სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტები  

   

ქუთაისის უნივერსიტეტი 

 

/ ___________ / 20/                                                                                       კორპუსი #___    აუდიტორია #___ 

 

აუდიტორიის/ოთახის სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტები 

ინსტურქცია: ივსება ყოველდღე 
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საკითხი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

მაგიდები/სკამები 

სუფთაა და 

გასწორებულია 

                               

დაფა სუფთაა და 

გასწორებულია 
                               

იატაკი სუფთაა                                 
ფანჯრები 

სუფთაა 
                               

დევს მარკერი და 

საშლელი 
                               

სხვა/შენიშვნა                                
 

აუდიტორიის/ოთახის მატერიალურ-ტექნიკური სტანდარტები 

 

ინსტრუქცია: ივსება კვირაში ერთხელ 

 
საკითხი 1-ლი კვირა მე-2 კვირა მე-3 კვირა მე-4 კვირა 

მაგიდები და სკამები ადგილზეა და მთელია     

დაფა სწორად ჰკიდია და მთელია     

ფარდა-ჟალუზები და ფანჯრის შუშები მთელია     

ნათურები მუშაობს     

დენის წყაროები მუშაობს     

საათი სწორად ჰკიდია და მუშაობს     

კარების საკეტები მთელია და გამართულად მუშაობს     

სხვა/შენიშვნა     

ხელმოწერა     

 

აუდიტორიის/ოთახის აიტი უზრუნველყოფის სტანდარტები 

 

ინსტრუქცია: ივსება კვირაში ერთხელ 

 
საკითხი 1-ლი კვირა მე-2 კვირა მე-3 კვირა მე-4 კვირა 

კომპიუტერი/პრინტერი მწყობრშია     

პროექტორი მწყობრშია/ ხილვადობა გასწორებულია/ 

პულტები ჩასადებში დევს 

    

სხვა/ შენიშვნა     

ხელმოწერა     

დანართი N4: სველი წერტილის მატერიალურ-ტექნიკური და 

სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტები  
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ქუთაისის უნივერსიტეტი 

სველი წერტილის სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტები 

/ ___________/ 20/                                                                                         კორპუსი #  სართული # 

 
ინსტურქცია: ივსება ყოველდღე 

 

საკითხი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ნიჟარები სუფთაა                                
საპირფარეშოს 

ნიჟარები სუფთაა 
                               

იატაკი სუფთაა                                
სარკეები სუფთაა                                
ფანჯრები სუფთაა                                
საპირფარეშოს და 

ხელსაწმენდი 

ქაღალდი დევს 

                               

საპნის 

დისპენსერი 

შევსებულია 

                               

საწმენდი 

საშუალებები და 

სხვა ზედმეტი 

ნივთები არ ჩანს 

                               

თერმომეტრები 

მწყობრშია 
                               

არსებობს 

სათადარიგო 

თერმომეტრები 

                               

თერმოსკრინინგის 

ჟურნალი 

ადგილზეა 

                               

დეზობარიერი 

სველია 
                               

დისტანციის 

აღმნიშვნელი 

ნიშნულები 

ადგილზეა 

                               

ნაგვის ურნები 

სავსე არაა 
                               

თერმომეტრები 

მწყობრშია 
                               

არსებობს 

სათადარიგო 

თერმომეტრებიც 

                               

სანიტარული 

ნარჩენებისთვის 

განკუთვნილი 

ურნები ცარიელია 

                               

სამუშაო ოთახებსა 

და დერეფნებში 
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მ ა რ თვ ი ს  ე ფ ე ქ ტ ი ა ნ ო ბ ი ს  

არის 

სადეზინფეციო 

ხსნარი 

პირბადეების 

მარაგი საკმარისია  
                               

სხვა/შენიშვნები                                

 

 

 

 

 

სველი წერტილების მატერიალურ-ტექნიკური სტანდარტები 
ინსტრუქცია: ივსება კვირაში ერთხელ 

 
 

 

 

 

 

 

საკითხი 1-ლი კვირა მე-2 კვირა მე-3 კვირა მე-4 კვირა 

ნიჟარები მთელია      

ონკანები გამართულად მუშაობს     

საპირფარეშოს ნიჟარები მთელია და 

ჩამრეცხები გამართულად მუშაობს 

    

ქაღალდისა და საპნის დისპენსერები 

გამართულია  

    

ფანჯრის შუშები მთელია     

ნათურები გამართულად  მუშაობს     

კარების საკეტები მთელია და 

გამართულად მუშაობს 

    

სხვა/შენიშვნა     

ხელმოწერა     


