baTumis xelovnebis saxelmwifo saswavlo universiteti
მუსიკის ფაკულტეტი
სამოქმედო გეგმა 2020-2022 წლებისათვის

#

ამოცანა

2020

წლები
2021 2022

შესრულების
ინდიკატორი

პასუხისმგებელი
სტრუქტურა

რისკები

სტრატეგიული მიზანი 1. სასწავლო პროცესების დაგეგმვა და განხორციელება
ამოცანა 1.1. პროგრამების მომზადება აკრედიტაციისათვის

1.1.1

საგანამანათლებლო პროგრამების
გადაყვანა ახალ სტანდარტზე

საგანმანთლებლო
პროგრამები

*

*

1.1.2.

საგანამანათლებლო პროგრამების
განხორციელებასა
და განვითარებაზე მუშაობა

*

*

1.1.3.

უწყვეტი განათლების
პროგრამების/სასწავლო კურსების
მომზადება/განვითარება

*

*

*

1.1.3.1

უწყვეტი განათლების პროგრამის
მომზადება საორკესტრო საკრავები

*

*

*

*

საგანმანათლებლო
პროგრამები
უწყვეტი
განათლების
პროგრამები/სასწავ
ლო კურსები
უწყვეტი
განათლების
პროგრამები/სასწავ
ლო კურსები
მემორანდუმი/ხელშ
ეკრულება.

1.1.4.

პროგრამის გარე შეფასების
მექანიზმების გამოყენება

*

*

*

გარე ხარისხის
შფასების
მექანიზმები

ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური/დეპარტამენ
ტები/
პროგრამის
ხელმძღვანელები
დეპარტამენტები/
პროგრამის
ხელმძღვანელები

ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები
ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები

დეპარტამენტები

ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები

ხ.მანაგაძე

ნაკლები
დაინტერესება

უნივერსიტეტის/ფაკუ
ლტეტის
ხარისხის უზრუნვ.
სამსახურები,
სასწავლო პროცესების
მართვის
დეპარტამენტი,ფაკულ
ტეტი/დეპარტამენტები

ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები

1.1.5.

ღონისძიებების განხორციელება
საბაკალავრო და სამაგისტრო
ნაშრომების
პრაქტიკული/შემოქმედებითი/
თეორიული კომპონენტების
გათვალისწინებით ნაშრომების დაცვის
მონიტორინგი, ანალიზი და შეფასება

*

*

*

ნაშრომები

ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური/
დეპარტამენტები/
პროგრამის
ხელმძღვანელები

არასაკმარისი
ორგანიზება

ამოცანა 1.2. აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების, ახალგაზრდა სპეციალისტებისა და ადმინისტრაციის თანამშრომელთა
კარიერული წინსვლისათვის გასატარებელი ღონისძიებები
1.2.1

1.2.2

1.2.3

სემინარები ფაკულტეტის
თანამშრომლებისათვის სასწავლო
დოკუმენტაციის მომზადების თემაზე
სემინარები აკადემიური და მოწვეული
პერსონალისათვის პროგრამისა და
სასწავლო კურსების სწავლის
შედეგების რუკის, შეფასების გეგმისა და
ანალიზის თემაზე
პერსონალის ინგლისურ ენაში
მომზადების ორგანიზაციული
ღონისძიებები

*

*

*

*

*

*

*

*

*

სემინარები

სემინარები

ფაკულტეტი/დეპარტამ
ენტები

ინგლისური ენის
კურსები

საუნივერსიტეტო

1.2.4

სწავლისა და სწავლების მონიტორინგი,
ანალიზი, შეფასება და გამოყენება

*

*

*

მონიტორინგის
შედეგები

1.2.5

პერსონალის მუშაობის შეფასების
მექანიზმების გამოყენება

*

*

*

შეფასების
მექანიზმები

1.2.6

ეთიკისა და ქცევის წესების დაცვის,
პლაგიატის შემთხვევებზე რეაგირების
მექანიზმების გამოყენება

1.2.7

პლაგიატის შემთხვევებზე რეაგირების
მექანიზმების შემუშავება, პლაგიატის
აღმოჩენის მიზნით სპეციალურ
პროგრამაში ჩართვა და სტუდენტებისა
და პერსონალის ინფორმირება

*

*

*

*

ფაკულტეტი

*

შეფასების
მექანიზმები

*

ნორმატიული
აქტები,
შეხვედრები,
სპეციალური
პროგრამა

უნივერსიტეტის/ფაკუ
ლტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
უნივერსიტეტის/ფაკუ
ლტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
უნივერსიტეტის/ფაკუ
ლტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
ხარისხის უზრუნვ.
სამსახური,
პროგრამების
ხელმძღვანელები,

ამოცანა 1.3. სწავლების ინტერნაციონალიზაციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები

ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები
ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები
ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები
ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები
ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები
ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები
არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები,
ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები

1.3.1

უცხოელ პარტნიორებთან გაცვლით
პროგრამებში ჩართვის მიზნით
ერთობლივი პროგრამების/კურსების
შექმნა

1.3.2

1.3.3

საგანამანთლებლო
პროგრამა/
სასწავლო კურსები

საგანამანათლებლო
პროგრამის
ხელმძღვანელები

არასაკმარისი დრო,
ან ინგლისური ენის
არცოდნა

თანამშრომლობა პარტნიორ
უნივერსიტეტებთან

ინფორმაცია
თანამშრომლობის
შესახებ

საგანმანათლებლო
პროგრამის
ხელმძღვანელები

არასაკმარისი
დაფინანსება

უცხოელი სპეციალისტების მოწვევა და
პერსონალის მივლინება გამოცდილების
ურთიერთგაზიარებისათვის

მივლინების
ანგარიში

ფაკულტეტი,
დეპარტამენტი

არასაკმარისი
დაფინანსება

*

სტრატეგიული მიზანი 2. შემოქმედებითი მუშაობა
ამოცანა 2.1. სტუდენტების ჩართვა შემოქმედებით პროექტებში
2.1.1

აკადემიური სიმღერის სპეციალობის
სტუდენტთა კონცერტი

*

*

*

აკად.სიმღერის
დეპარტამენტი

2.1.2

თანამედროვე მუსიკის დღეები

*

*

*

ხ. მანაგაძე

2.1.3

დახურული კონცერტები

*

*

*

ფაკულტეტი

2.1.4

ღია კონცერტები

*

*

*

ფაკულტეტი

2.1.5

გასვლითი კონცერტები

*

*

*

ფაკულტეტი

2.1.6

მონაწილეობა საქველმოქმედო
ღონისძიებებში

2.1.7

შემოქმედებითი აქტივობები
საქართველოს მხარეებში

*

*

*

*

*

შემოქმედებითი
პროექტები

შემოქმედებითი
პროექტები

შემოქმედებითი
პროექტების მართვისა
და სტუდენტთა
კარიერული
მხარდაჭერის
განყოფილება
შემოქმედებითი
პროექტების მართვისა
და სტუდენტთა
კარიერული

არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები
არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები
არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები
არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები
არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები.
ენობრივი ბარიერები
არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები.

არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები.

2.1.8

მონაწილეობა სხვადასხვა სახის
მუსიკალურ კონკურსებში

2.1.9

ფაკულტეტის საორკესტრო ჯგუფის
კონცერტები პროექტის ფარგლებში

2.1.10

სტუდენტების ჩართვა შემოქმედებით
პროექტებში: საზაფხულო სკოლებში,
სემინარებში, მასტერკლასებში

2.1.11

სტუდენტთა აქტივობის გაზრდისა და
შემოქმედებითი უნარების
განვითარების მიზნით სტუდენტთა
პროექტების დაფინანსების ხელშეწყობა

2.1.12

სტუდენტებისა და პერსონალის
საერთაშორისო შემოქმედებით
პროექტებში მონაწილეობის
ხელშეწყობა

2.1.13

სტუდენტთა მონაწილეობა
ბხსუ-ს და პარტნიორი
უნივერსიტეტების სტუდენტთა
შემოქმედებით პროგრამებში

მხარდაჭერის
განყოფილება
თამაზ ცერიაშვილი
მუსიკის ფაკულტეტი
*

*

*

*

*

*

*

*

ხ.მანაგაძე

*

შემოქმედებითი
პროექტები

*

*

შემოქმედებითი
პროექტები

*

*

*

*

*

შემოქმედებითი
პროექტები

შემოქმედებითი
კოლაბორაცია

არასაკმარისი ფ
ინანსური
რესურსები.

ფაკულტეტის
საორკესტრო
ჯგუფის
კონცერტები

შემოქმედებითი
პროექტების მართვისა
და სტუდენტთა
კარიერული
მხარდაჭერის
განყოფილება/ფაკულტ
ეტი/დეპარტამენტები
შემოქმედებითი
პროექტების მართვისა
და სტუდენტთა
კარიერული
მხარდაჭერის
განყოფილება/ფაკულტ
ეტი/დეპარტამენტები
შემოქმედებითი
პროექტების მართვისა
და სტუდენტთა
კარიერული
მხარდაჭერის
განყოფილება/ფაკულტ
ეტი/დეპარტამენტები

არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები.
ენობრივი ბარიერები

ფაკულტეტი

ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები;
არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები

ამოცანა 2.2. აკადემიური პერსონალის მონაწილეობა შემოქმედებთ პროექტებში

არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები

არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები.

2.2.1

გიორგი გარაყანაძის სახელობის
ფოლკლორული და სასულიერო
მუსიკის
ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი

*

*

*

2.2.2

პროფესორ-მასწავლებელთა საანგარიშო
კონცერტები

*

*

*

აკადემიური სიმღერის
დეპარტამენტი

არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები

*

შემოქმედებითი
პროექტების მართვისა
და სტუდენტთა
კარიერული
მხარდაჭერის
განყოფილება/ფაკულტ
ეტი/დეპარტამენტები

არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები

2.2.3

აკადემიური პერსონალის მონაწილეობა
შემოქმედებით პროექტებში

*

*

ფესტივალის
მასალები

შემოქმედებითი
პროექტები

საორგანიზაციო ჯგუფი
ხ. მანაგაძე

არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები

სტრატეგიული მიზანი 3. კვლევითი მუშაობა და საგამომცემლო საქმიანობა
ამოცანა 3.1. სტუდენტთა სამეცნიერო საქმიანობა

3.1.1

გიორგი გარაყანიძის სახელობის
ფოლკლორისა და სასულიერო მუსიკის
საერთაშორისო ფესტივალი და
სამეცნიერო კონფერენცია

*

*

3.1.2

ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის
საკვალიფიკაციო-სადიპლომო
პროგრამების წარდგენა-დამტკიცება

*

*

კონფერენციების
მასალები

ხათუნა მანაგაძე

ფაკულტეტი

არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები და
ინფორმაციის
გავრცელება
ბაკალავრიატის და
მაგისტრატურის
საკვალიფიკაციოსადიპლომო
პროგრამების
წარდგენადამტკიცება

ამოცანა 3.2. პროფესორ-მასწავლებლების მონაწილეობა კვლევით პროექტებში
3.2.1

3.2.2

3.2.3

ბაიროითის უნივერსიტეტის
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია (ბაიროითი, გერმანია)
აღორძინების ეპოქის მუსიკალური
კულტურის საერთაშორისო
კონფერენცია(ლისაბონი. პორტუგალია)
მუსიკალური ფოლკლორის შესწავლის
მიზნით ექსპედიციების დაგეგმვა და
მასალების მოპოვება

*

*

ხ. მანაგაძე

*

*

ხ. მანაგაძე

ექსპედიციები

მუსიკის ფაკულტეტი

არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები
არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები
არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები

სამეცნიერო კრებული - ფოლკლორული
და სასულიერო მუსიკის პრობლემები

საორგანიზაციო ჯგუფი
ხ. მანაგაძე

არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები

*

*

*

სამეცნიერო
კრებული

3.2.5

გიორგი გარაყანაძის სახელობის
ფოლკლორული და სასულიერო
მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო
კონფერენცია

*

*

*

სამეცნიერო
კონფერენცია

საორგანიზაციო ჯგუფი
ხ. მანაგაძე

არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები

3.2.6

ფაკულტეტის პროფესორმასწავლებლების მონაწილეობა
კონფერენციებში

*

*

*

კონფერენციების
მასალები

ფაკულტეტი

ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები

3.2.4

სტრატეგიული მიზანი 4. აბიტურიენტებთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან მუშაობა
ამოცანა 4.1. აბიტურიენტებთან მუშაობა
4.1.1

მონაწილეობა აბიტურიენტებთან
შეხვედრებში. ანალიზი და
მოქმედების სტრატეგიის დასახვა

*

*

*

სამუშაო ჯგუფების
შეხვედრები,
კვლევების ანალიზი

სამუშაო ჯგუფი

4.1.2

მასალების მომზადება და მიწოდება
საინფორმაციო შეხვედრებისათვის

*

*

*

საინფორმაციო
ანალიზი

სამუშაო ჯგუფი

4.1.3.

აბიტურიენტების მოწვევა/ჩართვა
საფაკულტეტო სტუდენტთა
პროექტებში

*

*

*

პროექტები

სტუდენტური
თვითმმართველობა

ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები
ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები
ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები

ამოცანა 4.2. სტუდენტებთან მუშაობა

4.2.1

სტუდენტთა კარიერული მხარდაჭერის
პროექტებსა და დასაქმების ფორუმებში
მონაწილეობა

*

*

4.2.2

სტუდენტთა პრაქტიკისა და
სტაჟირების პროგრამებში
მონაწილეობის ხელშეწყობა

*

*

*

პროექტები,
ფორუმები

კარიერული
მხარდაჭრის
სამსახური,
სტუდენტური
თვითმართველობა

ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები

*

პრაქტიკა,
სტაჟირება

ფაკულტეტიი/დეპარტა
მენტები

ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები

ამოცანა 4.3. კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან მუშაობა
4.3.1

კურსდამთავრებულთა დასაქმების
კვლევა და ანალიზი

*

*

*

კვლევის ანალიზი

4.3.2

შეხვედრები
კურსდამთავრებულებთან

*

*

*

შეხვედრები

ფაკულტეტის ხარისხის
უზრულნველყოფის
სამსახური
საგანმანათლებლო
პროგრამების
ხელმძღვანელები

ინფორმაციის
მიწოდების
ხარვეზები
არასაკმარისი
ორგანიზება

4.3.3
4.3.4

კურსდამთავრებულთა მონაცემთა
ბაზების შექმნა
დამსაქმებლებთან კონსულტაციებისა
და თანამშრომლობის ხელშეწყობა

*

*

*

ინფორმაცია

*

*

*

შეხვედრები

ფაკულტეტი/დეპარტამ
ენტები
ფაკულტეტი/დეპარტამ
ენტები

არასაკმარისი
ორგანიზება
არასაკმარისი
ორგანიზება

სტრატეგიული მიზანი 5. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა
ამოცანა 5.1. უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებით უზრუნველყოფა
5.1.1

5.1.2

ფაკულტეტის მატერიალურ-ტექნიკური
საჭიროებების დადგენა და დროული
მიწოდება ადმინისტრაციისათვის
რეგიონის ინტერესებიდან
გამომდინარე,
საბაკალავრო/სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამების
განხორციელების მიზნით სასწავლო
გარემოს შესაქმნელად წინადადებების
მომზადება

5.1.3

ფოლკ-ლაბორატორიის შექმნა,
ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა

5.1.4

საორკესტრო ინსტრუმენტების (ასევე,
ელექტროფორტეპიანოს) შეძენა

*

*

*

სასწავლო ბაზა

ფაკულტეტი/დეპარტამ
ენტები

არასაკმარისი
ორგანიზება

*

*

*

ღონისძიებათა
ნუსხა

ფაკულტეტი/დეპარტამ
ენტები

არასაკმარისი
ორგანიზება

*

ფაკულტეტი/დეპარტამ
ენტები

*

ფინანსური
განყოფილება,
ფაკულტეტი/დეპარტამ
ენტი

არასაკმარისი
ორგანიზება
და არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები
არასაკმარისი
ორგანიზება
და არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები

ამოცანა 5.2. საბიბლიოთეკო რესურსებისა და მომსახურების სრულყოფა

5.2.1

წინადადების წარდგენა
უნივერსიტეტის
ბიბლიოთეკაში ახალი სასწავლო
(წიგნები, ნოტები) ლიტერატურის
შესაძენად

*

*

*

მოხსენებითი
ბარათი

ფაკულტეტი/დეპარტამ
ენტები

არასაკმარისი
ორგანიზება

ამოცანა 5.3. საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა

5.3.1

უნივერსიტეტის ვებგვერდზე
ფაკულტეტის შესახებ ინფორმაციის
განახლება და ინფორმაციის რამდენიმე
ენაზე ხელმისაწვდომობა

*

*

*

ფაკულტეტი

არასაკმარისი
ორგანიზება

5.3.2

5.3.6

საუნივერსიტეტო საინფორმაციო
ტექნოლოგიების დანერგვა
ფაკულტეტზე და ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
სწავლების ახალი ფორმის დისტანციური ელექტრონული,
სწავლების ტექნიკური და პროგრამული
უზრუნველყოფა

*

*

*

*

*

ფაკულტეტი
ტექნიკური და
პროგრამული
საინფორმაციო
საშუალებები

უნივერსიტეტის
ადმინისტრაცია

არასაკმარისი
ორგანიზება

არასაკმარისი
ფინანსური
რესურსები

