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ბათუმი
2018

შპს ,,ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი”

2018 წლის მიზნები
ხარისხის სფეროში
2018 წლის მიზნები ხარისხის სფეროში

1. საგანმანათლებლო საქმიანობის განვითარების სფეროში
1.1. პროფესორ-მასწავლებელთა და ინსტრუქტორთა გადამზადების/კვალიფიკაციის ამაღლების
კურსებზე გაგზავნა - 15 სპეციალისტი;
2. სამეცნიერო და ინოვაციური საქმიანობის განვითარების სფეროში
2.1. სამეცნიერო კონფერენციების და სემინარების ჩატარება (1 საერთაშორისო, 1 რეგიონალური
ლექტორ-მასწავლებელთა, 1 შიდა ლექტორ-მასწავლებელთა, 1შიდა სტუდენტური, 7
სემინარი );
2.2. სახელმძღვანელოების გამოცემა (4 სახელმძღვანელო);
2.3. სალექციო კურსების (რიდერების) განახლება/შემუშავება (6-განახლება, 2-ახალი);
2.4. სტუდენტების სამეცნიერო საქმიანობისადმი ინტერესის გაღვივების მიზნით სამეცნიეროპოპულარული ლექციების ჩატარება (3 ლექცია).
2.5. ლექტორ-მასწავლებელთა
და
სტუდენტთა
სამეცნიერო
საქმიანობისათვის
შიგასაუნივერსიტეტო გრანტის გამოცხადება
3. სოციალური და აღმზრდელობითი საქმიანობის განვითარების სფეროში
3.1. სწავლის საფასურზე 10%-იანი ფასდაკლება წარმატებული სტუდენტებისათვის;
3.2. ახალგაზრდა კადრების პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა - 3 სპეციალისტი;
4. საინფორმაციო საქმიანობის განვითარების სფეროში
4.1. 4 აუდიტორიის აღჭურვა მულტიმედიის საშუალებებით სასწავლო პროცესში სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების მიზნით;
4.2. WI-FI სისტემით დაფარვის ზონის გაფართოება, ბნსუ სრულად დაფარვა.
5. საერთაშორისო თანამშრომლობის სფეროში
5.1. საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა (ორი კონფერენცია);
5.2. ერთი უცხოელი სპეციალისტის მოწვევა ნავიგაციის სტუდენტებთან საჯარო ლექციის
ჩასატარებლად.
6. განათლების ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის განვითარების სფეროში
6.1. სასწავლო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა კმაყოფილების შესწავლის და
დასაქმების ხელშემწყობი კომპეტენციების და ხელისშემშლელი ფაქტორების შესწავლის
მიზნით (25კურსდამთავრებული);
6.2. კრუინგული კომპანიების და სხვა დამსაქმებლების კმაყოფილების გაზრდა 5%-ით.
7.

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების სფეროში
7.1. ლიფტის დამონტაჟება;
7.2. ბიბლიოთეკის აღჭურვა საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად;
7.3. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის გაზრდა 1%-ით გასულ წელთან შედარებით;
7.4. კომპიუტერული ტექნიკის, აუდიო-ვიზუალური საშუალებების 5%-ით გაზრდა (შესყიდვა);
7.5. მაღალი ძაბვის სიმულატორის (high voltage simulator) შეძენა-დამონტაჟება.
7.6. დოკუმენტებისათვის 3 რკინის კარადის შეძენა.
8. PR-საქმიანობის განვითარების სფეროში
8.1. ღია კარის დღის ორგანიზება;
8.2. სარეკლამო მასალების მომზადება და დარიგება (1 სატელევიზიო სარეკლამო რგოლი,
500ც.ბუკლეტი, 500ც. კალენდარი,500ც. ავტოკალამი, 500 ც. ტელეფონის სტიკერი, 300 ც.
დროშა, 200 ც. სამკერდე ნიშანი, 200 ც. სამაჯური);
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