2014-2015 თვითშეფასების ანგარიში

ამოცანა #1

მიზანი--- სწავლების ხარისხის ამაღლება
აქტივობა ---სიმულაციური და როლური თამაშობების ჩატარება
შემსრულებელი ---პროფესიული მასწავლებლები
ვადა ---მთელი წლის განმავლოვაში
მტკიცებულება ---სტუდენტთა ნაშრომები, სიგელები, ფოტომასალა, ოქმები

შესრულებულისამუშაო
ფარმაციის პროფესიული პროგრანმის სტუდენტებისათვის დაინერგა გაკვეთილების
სიმულაციური და როლური თამაშობებით.
2014 წლის წლის სექტემბერ-დეკემბერს ბიზნესის მიმართულების პროფესიული
სტუდენტებისათვის დაინერგა და განხორციელდა „სერვის +“ პროგრამა
2014 წლის 15 29 დეკემბერს განხორციელდა პროექტი“იტეგრირებული სწავლების
მეთოდები“ – ჯანდაცვისა და ბიზნესის თემატური პრეზენტაციები „პაუერ პოინტის“
კომპიუტერული პროგრამაში შესრულებულ ნაშრომებთან ერთად. პრეზენტაციის მიზანი
იყო სტუდენტებში საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფლობის უნარის გაღრმავება, საკუთარი
ნაშრომისა და თემის პროზემტაბელურობის წარმოჩენა. ყველა მონაწილე სტუდენტს გადაეცა
ფასიანი საჩუქარი და სიგელი

ჯანდაცვის მიმათულების პროგრამებზე განახლდა და გამრავალფეროვნდა
„ვიდეოგაკვეთილები“
27 თებერვალს შეიქმნა ჯანდაცვისა და ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლები დ
ადებულებით განისაზღვრა მათი საქმიანობა

11-15 მაისს განხორციელდა „ექთნის კვირეული“, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა შემდეგი
ღონისძიებები :თემატური ნმოხსენებები და პრეზენტაციები - პროექტის ხელმძღვანელი იყო
პროფესიული მასწავლებელი ნატალია გოგოხია. მონაწილე სტუდენტებმა ხელმძღვანელი
მითითებებითა და დახმარებით მოიძიეს პრეზენტაციისათვის მასალა, მოა,ზადეს და
წარმოადგინეს პრეზენტაციები. პროექტი ხელს უწყობს სტუდენტების მოტივაციის
გაზრდასა, დამოუკიდებლად მუშაობის პრინციპის გარღმავებას პრაქტიკული უნარების
დემონსტრირება - პროექტის ხელმძღვანელი იყო პროფესიული მასწავლებელი ნანა
ხარაიშვილი. დე,ომსტრაცია ჩატრდა საექთნო-სასწავლო ოთახში. მონაწილე სტუდენტი
გამოდიოდა, დგებოდა მულაჟთან და ხელმძღვანელის სიტყვიერი დავალებას ასრულებდა ჯერ სიტყვიერად პასუხობდა და შემდეგ პრაქტიკულად განახორციელებდა ,ულაჟის
დახმარებით.
კონკურსი საექთნო საქმეში - შეიქმნა დარგის სპეციალისტი მასწავლებლებისაგან
დაკომპლექტებული სამკაციანი ჟიური. პროექტის მონაწილე 19 სტუდენტისაგან შედგა 5
ჯგუფი/ ჟიური ძლევდა მათ დავალებას. აფასებდა ჯგუფისშესრულებულ სამუშაოს 3ბალიანი ქულებით.
21 მაისს ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლის სტუდენტებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია
თემაზე „მოლარის საქმე“ - ხელმძღვანელი ქეთევან ბერიძე.
25 მაისს ფარმაცევტის თანაშემწის პროგრამის სტუდენტებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები
ფარმაკოგნოზიის და ქიმიის
დისციპლინებში - ხელმძღვანელები ლეილა ქვაცაბაია და
მძია ჩაგელიშვილი.
გამოკვეთილი ხარვეზები

ფარმაციის პროფესიული პროგრანმის სტუდენტებისათვის დანერგილი სიმულაციური და
როლური თამაშობები არ იყო მრავალფეროვანი და გრძელვადიანი
ხარსიხის სამსახურის სპეციალისტის მიერ „კბილის ტექნიკოსის“ დარგის მასწავლებლები
არ იყვნენ სატანადოდ ინფორმირებული დავალების და შედეგის შესახებ, რამაც გამოიწვია
პროცესის გაჭიანურება და მონაწილე სტუდენტთა დაბნეულობა პროექტის
მიმდინარეობისას არ იყო სათანადოდ უზრუნველყოფილი სამედიცინო-სასწავლო მასალით.

ამოცანა # 2
მიზანი--- პროფორიენტაციის ღონისძიებათა დაგეგმვა და ჩატარება
აქტივობა--- რეკლამის მომზადება, ვიზიტები რეგიონის სკოლებში,
შემსრულებელი ---დირექტორი, მენეჯერი, იურისტი, ხარისხის სამსახური
ვადა
მტკიცებულება--- ოქმები, ინფორმაცია განთავსდა ფეისბუკის გვერდზე, სარეკლამო
ბუკლეტები

შესრულებული სამუშაო
პროფერიენტაციის ღონისძიება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
მარნულის რაიონული კარიერის დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის სამსახურის
ორგანიზებით
12 დეკემბერი. მარნეულის პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სამსახურის
ორგანზებით მარნეულის კოლეჯს რეგიონის სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეების ექსკურსია
კოლეჯში პროფორიენტაციის მიზნით დაიბეჭდა საინფორმაციო-სარეკლამო ბუკლეტები
კოლეჯში არსებუყლი პროგრამების ჩამონათვალითა და მოკლე აღწერით
გამოკვეთილი ხარვეზები
არ შესრულდა ვიზიტები რაიონისა და სოფლის სკოლებში, რაც პოტენციურად ცუდად
აისახება 2015 წლის მიღებაზე

ამოცანა # 3
მიზანი ---ადამიანური რესურსის პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის
ამაღლება
აქტივობა ---შიდა ტრენინგები კოლეჯის პროფესიული მასწავლებლებისათვისა და
პერსონალისათვის სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ტრენინგებში
მონაწილეობა
შემსრულებელი ---ხარისხის განვითარების სამსახური
ვადა--- მთელი წლის განმავლობაში
მტკიცებულება ---სერთიფიკატები, ოქმები, ფოტომასალა

შესრულებული სამუშაო
29-30 ნოემბერს ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები – ტრენინგში მონაწილეობა მიიღეს
პროფესიულმა მასწავლებლებმა მზია ჩაგელიშვილმა და ლეილა ქვაცაბაიამ
27 თებერვალს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯის ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლის
წევრებმა მონაწილეობა მიიღეს სემინარში „ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული
შემოსავლებისა და მასთან დაკავშირებული ხარჯების გამოანგარიშება მოგების გადასახადის
გაანგარიშების მიზნებისათვის“ საქართველოს ბიზნესის აკადემიაში. სემინარი სოციალური
პარტნიორობის ფარგლებში ჩაატარა ფინანსური მართვის ჯგუფმა - FMG
7 მარტს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯის ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტმა
სოფიო გომელაურმა მონაწილეობა მიიღო სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ დაგეგმილ
და გახორციელებულ მასტერ-კლასში „ადამიანური რესურსების დაგეგმარება და სამუშაოს
ანალიზი“.
15 მაისს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ
პროექტში მოდულური პროგრამების შემუშავებასა და დანერგვაში მონაწილე
მასწავლებლებს გადაეცათ სერტიფიკატები

ამოცანა #4

მიზანი--- მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება საგანმანათლებლო
პროგრამებთან შესაბამისობაში მოყვანა
აქტივობა--- სასწავლო ტექნიკისა და სასწავლო მასალების, ასევე კომპიუტერული ტექნიკის
შეძენა
შემსრულებელი--- მენეჯერი, ბუღალტერი
ვადა--- მთელი წლის განმავლობაში
მტკიცებულება--- მულაჟები

შესრულებული სამუშაო
შეძენილ იქნა უცხოური მაღალხარისხოვანი სამედიცინო მულაჟები პირველადი სამედიცინო
დახმარების შესასწავლად, განახლდა ჯანდაცვის მიმართულების პროგრამებისათვის
აუცილებელი სასწავლო–სამედიცინო ინვენტარი და აღჭურვილობა

ამოცანა #5

მიზანი--- ხარისხიანი და ეფექტური სასწავლო პროცესის წარმარვა
აქტივობა--- სტუდენტებსა და მასწავლებლების ანონიმური გამოკითხვა
კითხვარების შედეგად მიღებული ინფორმაციის ანალიზი

შემსრულებელი--- ხარისხის მართვის სამსახური
ვადა ---2014 წლის 1-15 დეკემბერს 2015 წლის 1-15 მაისს
მტკიცებულება ---შევსებული ანონიმური კითხვარები, ანალიზი, ოქმები
შესრულებული სამუშაო
ჩატარდა ანონიმური გამოკითხვა კოლეჯის სტუდენტებს შორის კითხვარების მეშვეობით და
ჩატარდა კვლევა მათი კმაყოფილების დონის გამოსავლენად
გამოკვეთილი ხარვეზები
მასწავლებებისათვის უნდა შემუშავდეს კითხვარები და გაიწეროს ზეპირი ინტერვიუსათვის
შეფასების ფურცელი

ამოცანა # 6

მიზანი

არაქართულენოვანი სტუდენტების ინტეგრაცია

აქტივობა
შემსრულებლი ხარისხის სამსახური, პროფესიული მასწავლებლები
ვადა მთელი წლის განმავლობაში
მტკიცებულება

ამოცანა #7
მიზანი ---სტუდენტებისათვის საინტერესო და მრავალფეროვანი ღონისძიებების დაგეგმვა
აქტივობა--- ექსკურსიები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, სტუდენტური კონფერენციები,
პრეზენტაციები, სპორტული ღონისძიებები ა.შ.

შემსრულებლი ---ხარისხის მართვის სამსახური

ვადა--- მთელი წლის განმავლობაში
მტკიცებულება--- ოქმები, მადლობის სიგელები, სერტიფიკატები, ინფორმაცია
განთავებულია ვებ–გვერდზე, ფოტომასალა

შესრულებული სამუშაო
ექსკურსია მცხეთასა და ბაგინეთში - განხირციელდა საინტერესო და შემეცნებითი
ექსკურსიაკოლეჯის სტუდენტებისათვის მცხეტასა და ბაგინეთში, რომლის ფარგლებში
სტუდენტებმა მოინახულეს ისტორიული ადგი;ები და მიიღეს ბევრი საინტერესო
ინფორმაცია
ჩატარდა საინტერესო ბევრი სტუდენტური პრეზენტაცია
გამოკვეთილი ხარვეზები
ვერ განხორციელდა ვერცერთი სპორტულ-გამაჯანსაღებელი აქტივობა, ჩემპიონატები

ამოცანა #8
მიზანი--- სამოქალაქო კულტურის განვითარება სტუდენტებში
აქტივობა--- ჯანსაღი ცხოვრებისა წესის და ჯანსაღი ეკოლოგიის დასამკვიდრებელი
ღონისძიებების მოწყობა
შემსრულებლი--- ხარისხის მართვის სამსახური
ვადა ---მთელი წელი
მტკიცებულება--- ფოტომსალა, სტუდენტების ნაშრომები, ფოტომასალა,
ოქმები
შესრულებული სამუშაო
2014 წლის 2 დეკემბერს ჩატარდა საინფორმაციო ლექცია–სემინარი თემაზე „ შიდსი –
პრევენცია და პროფილაქტიკა“. აღნიშნული სემინარი მიეძღვნა შიდსთან ბრძოლის
საერთაშორისო დღეს
11 ნმაისს „ექთნის კვირეულის“ ფარგლებში ჯანდაცვის სკოლის სტუდენტებმა
წარმნოადგინეს პრეზენტაცია „საქართველო ც ჰეპატიტის გარეშე“
ამოცანა #9
მიზანი ---სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა,
სტუდენტებისათვისსამოქალაქო აზროვნების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

აქტივობა ---სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მემორანდუმის გაფორმება.
სხვადასხვა სამოქალაო აქტივობებში და აქციებში მონაწილეობა
შემსრულებლი--- დირექტორი, მენეჯერი, იურისტი, ხსარისხის მართვის სამსახური
ვადა--- მთელი წელი
მტკიცებულება--- მემორანდუმები, სერტიფიკატი, ინფორმაცია განთავსდა ფეისბუკის
გვერდზე, ფოტომასალა
შესრულებული სამუშაო
6 სექტემბერს საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის მიერ დამტკიცებულ ეთიკის
კოდექსთან მიერთება.
1 დეკემბერს არასამთავრობო ორგანიზაცია „შიდსით დაავადებულთა დახმარების ფონდთან“
გაფორმდა მემორანდუმი
„კარიტასთან“ გაფორმდა მემორანდუმი
25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო აქციაში მონაწილეობა და
მანიფესტზე ხელისმოწერა
27 თებერვალს ლიტვის შაულიაის სახელმწიფო კოლეჯთან გაფორმდა მემორანდუმი
15 მაისს საქართველოს ექთანთა ასოციაციასთან გაფორმდა მემორანდუმი
15 მაისს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯი კერძო კოლეჯების ასოციაციამ დააჯილდოვა
სერტიფიკატით „წლის ყველაზე აქტიური კოლეჯი“

ამოცანა #10
მიზანი ბიბლიოთეკის ფონდის მუდმივი განახლება
აქტივობა ---ახალი სახელმძღვანელოების დამატება. ბეჭდური მასალის ელექტრონული
ვერსიების განახლება, დამატება და სისტემატიზაცია
შემსრულებლი--- ხარისხის მართვის სამსახური, ბიბლიოთეკარი
ვადა ---მთელი წელი
მტკიცებულება
შესრულებული სამუშაო
შეივსო წიგნადი ფონდი თემატიკის მიხედვით: მეანობა-გინეკოლოგიაში, ფარმაცევტული
საქონელმცოდნება, ქიმია, მათემატიკა, შინაგანი დაავადებები, ქართული მართლწერის

სახელმძღვანელოები, ორის ბუღალტერიის სახელმძღვანელო, ქირურგიული
სტომატოლოგია,ორთოპედიული სტომატოლოგიის პრაქტიკუმი და ა.შ.
ამოცანა #11
მიზანი ---სწავლების ხარისხის ამაღლებისა და სიახლეების დანერგვისათვის მუდმივი
ზრუნვა;
დასაქმებაზე ორიენტირებული პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების შემუშავება
და დანერგვა და ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიული და ტრანსფერული უნარებით
აღჭურვილი სპეციალისტების მომზადება
განათლებისა და მენიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობა
აქტივობა ---„პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების
ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში მოდულების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება
შემუშავებული მოდულების პილოტირება კოლეჯში
შემსრულებლი ---პროფესიული მასწავლებლები, ხარისხის მართვის სამსახური,
ადმინისტრაცია,
ვადა ---მთელი წელი
მტკიცებულება ---სტუდენტების პორტფოლიოები, მასწავლებელების სერტიფიკატები,
უწყისები
შესრულებული სამუშაო
შეიქმნა პროფესიული მასწავლებლებისგან დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი, რომელიც
აქტურად იყო ჩართული სხვადასხვა მიმნართულების მოდულების შემუშავების პროცსში –
იქმნებოდა ჯანდაცვისა და ბიზნესი მიმართულების მოდულები.
კოლეჯის პროფესიულმა მასწავლებლებმა მიიღეს მონაწილეობა მოდულების
პილოტირებისათვის მოსამზადებელ სემინარებსა და ტრენინგებში.
მოწვეული სპეციალისტის სტატუსით დაინიშნა „კარიტასის“ წარმომადგენელი „შინმოვლის“
მოდულის მასწავლებლად.
17 ოემბერს დაიყო სამი მოდულის პილოტირება შეიქმნა შიდა მონიტორინგის ჯგუფი,
რომელსაც დაევალა პილოტირების მსვლელობისას კითხვარების მომზადება,
მეცადინეობაზე დასწრება, ანალიზის გაკეთება
24 დეკემბერი. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა პროფესიულ
კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში ინოვაციების
დანერგვის ხელშეწყობისა და თანამშრომლობისათვის მარნეულის სამედიცინო კოლეჯშ
გადასაცა სიგელი

