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მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის დოკუმენტის მიზანია 

აღწეროს ქუთაისის უნივერსიტეტის (შემდგომში - უნივერსიტეტი) სტრატეგიული 

განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავებისპროცესი. 

2. უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი ემყარება შემდეგ 

სამოქმედო პრინციპებს: 

ა) გუნდური მუშაობა - სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი ხორციელდება 

გუნდური მუშაობის პრინციპების დაცვით, რაც ხელს შეუწყობს სამართლიანი და 

თანასწორუფლებიანი სამუშაო გარემოს შექმნას, პროცესში 

ჩართული/დაინტერესებული პირების უფლებებისა და ინტერესების დაცვას; 

   ბ) თანამონაწილეობა - სტრატეგიული დაგეგმვა განიხილება როგორც 

თანამონაწილეობითი პროცესი, რაც უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის 

პერსონალის, სტუდენტების, დამსაქმებლებისა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობას; 

   გ) გამჭვირვალობა - სტრატეგიული დაგეგმვისას და შეფასებისას 

ორგანიზაცია იყენებს ღია და საჯარო მიდგომებს, რომელიც აისახება შესაბამის 

წესებსა და პროცედურებში.  

   დ) სამართლიანობა - ნებისმიერი გადაწყვეტილება ეყრდნობა სამართლიან 

არგუმენტებს და გადაწყვეტილების მიღების ობიექტურ კრიტერიუმებს; 

   ე) მიზანშეწონილობა - ორგანიზაციის ინტერესებიდან გამომდინარე, 

გადაწყვეტილებები მიიღება გააზრებულად, ღრმა ანალიზის საფუძველზე. 

არსებული ალტერნატივებიდან ხდება ფინანსური თუ სხვა რაციონალური ნიშნით 

ყველაზე მიზანშეწონილი გადაწყვეტილების მიღება; 

   ვ) სოციალური პასუხიმგებლობა - სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში 

გათვალისწინებულ იქნება საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების საჭიროებები და 

დაგეგმილი საქმიანობით დადებით წვლილს შეიტანს ქვეყნის განვითარებაში. 

 

მუხლი 2. სტრატეგიულ დაგეგმვაზე პასუხისმგებელი ერთეულები/პირები 

   1. უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმვის სამუშაოების პროცესის 

წარმართვაზე პასუხისმგებელია უნივერსიტეტის რექტორი. 

   2. სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის ადმინისტრირებას ახდენს 

სტრატეგიულ განვითარებაზე პასუხისმგებელი პირი, რომელიც უზრუნველყოფს 

კომუნიკაციას უნივერსიტეტის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან, მათ 

წვდომას ყველა საჭირო ინფორმაციაზე, ჯგუფის შეხვედრების ადმინისტრირებასა 

და სხვა საქმიანობის მხარდაჭერას. 

3. სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის წარმართვის მიზნით, იქმნება 

სტრატეგიული დაგეგმვის ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან ვიცე-

რექტორები, სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღავნელები. სტრატეგიული 

დაგეგმვის ჯგუფს ხელმძღვანელობს რექტორი.  

   4. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით 

შესაძლებელია მოწვეულ იქნეს გარე ფასილიტატორი. 
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მუხლი 3. სტრატეგიული განვითარების გეგმის/სამოქმედო გეგმის სტრუქტურა და 

ძირითადი მოთხოვნები 

1. სტრატეგიული განვითარების გეგმა წარმოადგენს ანალიტიკური ტიპის 

დოკუმენტს, რომლის სტრუქტურა შედგება შემდეგი ნაწილებისგან: 

- ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესახებ; 

- უნივერსიტეტის მისია; 

- უნივერსიტეტის ღირებულებები; 

- უნივერსიტეტის მომავლის ხედვა; 

- სტრატეგიული მიმართულებები და ამოცანები. 

2. ორგანიზაციის მისია განსაზღვრავს უნივერსიტეტის ღირებულებებს, 

გრძელვადიან მიზნებს და მოქმედების სფეროს, აგრეთვე ადგილობრივ და/ან 

საერთაშორისო დონეზე მის როლსა და ადგილს უმაღლეს საგანმანათლებლო 

სივრცესა და საზოგადოებაში. მისია უნდა შეესაბამებოდეს და ითვალისწინებდეს 

საქართველოსა და ევროპის უმაღლესი განათლების ძირითად მიზნებს. 

3. უნივერსიტეტის ხედვა უნდა ასახავდეს სტრატეგიული გეგმის 

მოქმედების პერიოდში, სტრატეგიულ მიმართულებების ფარგლებში 

განხორციელებული სამუშაოებით დამდგარ შედეგებს, რომელიც მიმართულია 

უნივერსიტეტის მისიის შესრულებაზე.  

4. უნივერსიტეტის ღირებულებები ასახავს მორალურ-ეთიკურ და სამუშაო 

პრინციპებსა და მიდგომებს, რომელსაც ეფუძნება უნივერსიტეტის 

ორგანიზაციული კულტურა, გამოიყენება სწავლა/სწავლებისა და სამეცნიერო 

საქმიანობის განხორციელებისას და მიმართულია მისიისა რეალიზებაზე და 

სტრატეგიულ მიმართულებების ეფექტურ განხორცილებაზე. 

5. სტრატეგიული განვითარების გეგმა უნდა ეფუძნებოდეს უნივერსიტეტის 

ორგანიზაციული შესაძლებლობების, გამოწვევის (რისკების) და გარემოს 

მრავალმხრივ და ღრმა ანალიზს, რომლის ფარგლებშიც განხილული და 

შეფასებული უნდა იქნეს ყველა ფაქტორი, როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი, 

რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს სტრატეგიული გეგმის შესრულებაზე და 

თავად უნივერსიტეტის მდგრად განვითარებაზე. 

6. სტრატეგიული მიმართულებები უნდა ითვალისწინებდეს 

უნივერსიტეტის მისიას, სამოქმედო პრინციპებსა და სოციალური 

პასუხისმგებლობის განაცხადს, ეფუძნებოდეს სიტუაციურ და გამოწვევების 

ანალიზს, უნდა იყოს რეალისტური. 

7. სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისას მხედველობაში მიღებულ უნდა 

იქნეს შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნები, საერთაშორისო სტანდარტები, 

საქართველოს საკანონმდებლო და შიდა სამართლებრივი აქტებით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნები. 

8. უნივერსიტეტის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი ყველა ასპექტის 

გათვალისწინებით, სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავებისას სამუშაო 

ჯგუფის მიერ განხილული უნდა იქნეს შემდეგი საკითხები: 

- ინსტიტუციური განვითარება; 

- ხარისხის შიდა სისტემის განვითარება; 

- საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება-განვითარება; 

- სამეცნიერო საქმიანობის განვითარება; 
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- სწავლა/სწავლებისა და კვლევითი საქმიანობის 

ინტერნაციონალიზაციის განვითარება;  

- სტუდენტური სერვისების დანერგვა-განვითარება; 

- სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვა; 

- ადამიანური და მატერიალური რესურსების განვითარება;  

- ინფრასტრუქტურის განვითარება. 

9. სამოქმედო გეგმაში თითოეული სტრატეგიული მიმართულებისთვის 

განსაზღვრულია შესაბამისი ამოცანები, ღონისძიებები, ვერიფიკატორები, 

განხორცილებაზე პასუხისმგებელი პირი/ სტრუქტურული ერთეული, ჩართული 

მხარე, შესრულების ვადები და რისკები. სამოქმეოდ გეგმით განსაზღვრული 

ღონისძიებები უზრუნველყოფილია უნივერსიტეტის ბიუჯეტით. 

10. სამოქმედო გეგმა გათვლილია 3 წელზე და მისი გადახედვა ხდება 

ყოველწლიურად. გადახედვის შედეგად ფასდება წინა წლის გეგმის შესრულება, 

ზუსტდება შემდეგი წლის ამოცანებისა და ღონისძიებების ნუსხა, საჭიროების 

შემთხვევაში ემატება ახალი ამოცანები/ღონისძიებები.  

 

მუხლი 4. სტრატეგიული დაგეგმვის პროცედურის განხორციელების წესები 

1. სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი მიმდინარეობს შემდეგი პროცედურის 

დაცვით: 

ა) სტრატეგიული დაგეგმვის ინიცირების ფაზა; 

ბ) სტრატეგიული დაგეგმვის და სამოქმედო გეგმების მომზადების და 

განხილვის ფაზა; 

გ) სტრატეგიული განვითარების და სამოქმედო გეგმების დამტკიცების 

ფაზა. 

 2. სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის ინიცირების ფაზა მოიცავს 

სტრატეგიული დაგეგმვის ჯგუფის ფორმირებას. დაგეგმვის ჯგუფი 

პასუხისმგებელია სტრატეგიული განვითრების და სამოქმედო გეგმების 

პროექტების შემუშავებაზე.  

3. სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების მომზადებისა და 

განხილვის ფაზა მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

ა) არსებული მდგომარეობისს შეფასებას, უნივერსიტეტის წინაშე არსებული 

გამოწვევევბისა და მიღწევების ანალიზს, ძლიერი და სუსტი მხარეების შეფასებას; 

ბ) მონიტორინგის შედეგების ანალიზს; 

გ) უნივერსიტეტის მისიის გადახედვასა და მის შესაბამისად 

უნივერსიტეტის ხედვის ფორმირებას; 

დ) მისიისა და ხედვის შესაბამისად სტრატეგიული მიმართულებების 

იდენტიფიცირებას; 

ე) სტრატეგიული მიმართულებების შესაბამისი ამოცანების განსაზღვრას; 

ვ) სამწლიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებას. 

 ჯგუფი ატარებს უნივერსიტეტის საზოგადოების წინაშე ღია პრეზენტაციას, 

რომლის შესახებ ინფორმაცია გარკვეული ვადით ადრე საჯაროდ ვრცელდება. 

განხილვას შესაძლოა დაესწროს საუნივერსიტეტო საზოგადოების ყველა 

დაინტერესებული პირი და მოწვეული გარე აქტორები.  

  4. სტრატეგიული გეგმის დამტკიცების ფაზა: 
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დაგეგმვის ჯგუფის მიერ საბოლოოდ მოწონებულ სტრატეგიული გეგმის პროექტს 

ამტკიცებს მმართველი საბჭო. დამტკიცების შემდეგ გეგმა საჯაროდ ქვეყნდება 

უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. 

5. სტრატეგიული განვითარების გეგმით გათვალისწინებული მიმართულებების 

შესრულების მიმდინარე შეფასება ხდება ყოველწლიურად. მას იხილავს 

სტრატეგიული დაგეგმვის ჯგუფი, რის შემდეგაც მის მიგნებებს/დასკვნებს 

ითვალისწინებს ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის შედგენის პროცესში. შესაბამისი 

საკითხის ინიცირებას ახდენს რექტორი. 

6. მიმოხილვის პროცესი ხორციელდება სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის 

მსგავსად, სპეციალურად ფორმირებული  ჯგუფის მიერ, რომელსაც ხელმძღვანელობს 

რექტორი და კოორდინაციას უწევს სტრატეგიულ განვითარებაზე პასუხისმგებელი 

პირი. ჯგუფი უფლებამოსილია გამართოს საკონსულტაციო განხილვები სხვადასხვა 

შიდა თუ გარე დაინტერესებულ პირებთან და მოამზადოს მიმოხილვის/შეფასების 

ანგარიში. მიმოხილვის პროცედურასა წინ უსწრებს სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, 

რომელიც წარიმართება სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების 

შესრულების მონიტორინგის მექანიზმების გამოყენებით. 


