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წინასიტყვაობა

1. შემუშავებულია - ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის

რუსუდან დიასამიძის; განათლების ხარისხის სპეციალისტის ლია ფარტენაძის; მეზღვაურთა

წვრთნისა და სერტიფიცირების ხარისხის სპეციალისტის ვლადიმერ ბოგდანოვის მიერ;

2. დამტკიცებულია - შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის მიერ (2021 წლის 28 იანვრის

სენატის სხდომის ოქმი N02; შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის 2021 წლის 28

იანვრის ბრძანება N04);

3. შედის მოქმედების ვადაში – დამტკიცების მომენტიდან;

4. წინამდებარე ანალიზი წარმოადგენს მე-16 (მეთექვსმეტეს) სასწავლებლის ჩამოყალიბებიდან

დღემდე.

5. პერიოდული შემოწმება – წარმოებს შემმუშავებლის მიერ, ინტერვალით, რომელიც არ

აღემატება 12 თვეს;

6. ცვლილებები - შემუშავდება ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების ცვლილებებისას,

რომლის საფუძველზეც შემუშავდა არსებული დებულება.

7. ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი ხორციელდება ყოველწლიურად, წლის ბოლოს ან

ახალი წლის დასაწყისში.
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1.გავრცელების სფერო
წინამდებარე ანალიზი ითვლება ნორმატიულ დოკუმენტად შპს ბუსსს ანრის მთელი პერსონალისათვის.
არსებული ანალიზის ეგზემპლიარი ინახება ბუსსს ანრის ხარისხის განვითარების და უზრუნველყოფის
სამსახურში.

2. მითითებები
არსებული ანალიზის მომზადებისას გათვალისწინებულია შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტების
მოთხოვნები:

1. სს ISO 9001:2015 - ხარისხის მენეჯმენტის (მართვის) სისტემა. მოთხოვნები;
2. სს ISO 9000:2015 - ხარისხის მენეჯმენტის (მართვის) სისტემა. ძირითადი დებულებები და

ლექსიკონი
3. ნდ №-2-0101 ხარისხის სახელმძღვანელო;
4. ნდ № 2-0201-01 დოკუმენტთა და მონაცემთა მართვის პროცედურა

3. ტერმინები, განმარტებები, შემოკლებები
წინამდებარე ანალიზში გამოყენებულია ის ტერმინები, განმარტებები და შემოკლებები რომლებიც
გამოყენებულია ხარისხის დარგის სახელმძღვანელოში.

1. ბუსსს ანრი (სასწავლებელი) - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბათუმის
უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი;

2. ხარისხის სამსახური - შპს ბუსსს ანრის ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახური
3. საზღვაო სააგენტო – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
4. რუსული რეგისტრი (რ.რ.)- სერტიფიკაციის ასოციაცია „რუსული რეგისტრი“
5. ISO – სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია;
6. ხმს – ხარისხის მართვის სისტემა;
7. უსდ – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება;
8. პსდ – პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება;
9. ნდ – ნორმატიული დოკუმენტი;
10. SWOT ანალიზი - ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების

გაანალიზების მეთოდი
11. სტუდენტი - უმაღლესი (ბაკალავრიატი) და/ან პროფესიული მოდულური საგანმანატლებლო

პროგრამების სტუდენტი

4. ანალიზის დახასიათება
პროცესი: ბუსსს ანრის ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
პასუხისმგებელი: ბუსსს ანრის ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის

უფროსი
შემსრულებებლი: ბუსსს ანრის ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის

უფროსი;
ხარისხის სპეციალისტ(ებ)ი;
პერსონალი რომელსაც ევალება ანგარიშის დოკუმენტების მომზადება

შემოსული მონაცემები: მონაცემები:
– წინა ანალიზის შედეგების ღონისძიებეთა ჩატარების შედეგები.
– ხმს-ის შიდა შემოწმების შედეგები
– შიდა ღონისძიებები
– რუსული რესგისტრის აუდიტორების მიერ ჩატარებული აუდიტის
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შედეგები
– სსიპ საზღვაო სააგენტოს მიერ ჩატარებული აუდიტის შედეგები
– სხვა გარე აუდიტის, მონიტორინგის შედეგები
– უსდ და პსდ პროცესების შეფასება, ანალიზი
– ფუნდამენტალური პროცესების შენარჩუნება
– სამუშაოები განხორციელებული ყოველდღიურ მუშაობაში აღმოჩენილი

შეუსაბამობებისა
– ნორმატიული დოკუმენების საკმარისობა ბუსსს ანრის ხმს-ის

ნორმალური მუშაობისთვის
გასული მონაცემები: ხმს-ის ანალიზის ანგარიში, განკარგულებები, ბრძანებები რაიმე კონკრეტულ

საკითხზე მუშაობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით
შედეგიანობის კრიტერიუმები: მიზნების მიღწევა ხარისხის დარგში
მეთოდები: ნდ № 2- 0201- 03

5. ზოგადი დებულება
1) ხმს-ის ანალიზი ტარდება ხარისხის მართვის სისტემის დამაკმაყოფილებელი და უწყვეტი მუშაობის

დამტკიცების მიზნით, ასევე იმ მიზნით, რომ შემოწმებულ იქნას ბუსსს ანრიში ხმს-ის მუდმივი და
ეფექტური მუშაობა მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად თავისი მომსახურების/პროდუქციის
გაუმჯობესებისათვის;

2) დასამოწმებლად, აკმაყოფილებს თუ არა სასწავლებლის პოლიტიკა და მიზნები ISO 9001:2015
საერთაშორისო სტანდარტს, შეესაბემაბ თუ არა პროცესები სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს,
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის და სხვა ბუსსს ანრის საქმიანობასთან
დაკავშირებულ ეროვნულ და საერთშორისო მოთხოვნებს, საკანონმდებლო აქტებს.

3) ანალიზი ჩატარდა ბუსსს ანრის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების წლიური ანგარიშების,
წლის სამოქმედო გეგმების საფუძველზე.

6. ანალიზის ჩატარება
1) ხმს ანალიზი ტარდება წელიწადში ერთხელ; ყოველი წლის შედეგების შესაჯამებლად, წლის ბოლოს ან

ახალი წლის იანვრის თვეში;
2) ხმს ანალიზის შემუშავება ხდება ხმს მუშაობის წლიური შედეგების საფუძველზე (წლის განმავლობაში

და წლის ბოლოს ყველა განყოფილების ანგარიშების/მოხსენებების გათვალისწინებით);
3) ხმს ანალიზის განხილვა და დამტკიცება ხდება სენატის სხდომაზე;
4) ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი მოიცავს:

 ხსმ-ს ანალიზის შედეგების მიხედვით, ბუსსს ანრის ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული
ღონისძიებების შეფასება;

 ბუსსს ანრის შიდა შემოწმების შედეგების შეფასება;
 ბუსსს ანრის შიდა აუდიტორების მიერ გამოვლენილი შეუსაბამობების  აღმოფხვრის ანალიზი;
 გარე  და ინსპექციური შემოწმების დროს გამოვლენილი შეუსაბამობების  აღმოფხვრის ანალიზი;
 ბუსსს ანრის ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოვლენილ შეუსაბამობების  აღმოფხვრის ანალიზი;
 ფუნდამენტალურ პროცესებზე მეთვალყურეობის / მონიტორინგის ანალიზი;
 ბუსსს ანრიში შემოსული პრეტენზიების ანალიზი;
 ხმს-ს სამუშაოებისათვის აუცილებელ დოკუმენტთა საკმარისობის განსაზღვრა;
 ხმს-ს გასაუმჯებესებელი, უფრო დასახვეწი წინადადებების, რეკომედანციების წარმოდგენა
 SWOT ანალიზი

5) ბუსსს ანრის ადმინისტრაციის მიერ ხმს-ს ანალიზის ჩასატარებლად მოცემულია ბლოკ-სქემა
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7. ხმს-ს ანალიზის შედეგად ანგარიშის შედგენის ძირითადი პრინციპები
1) ხმს ანალიზს შეიმუშავებს ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახური სასწავლებლის

სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღავენელების წლიური ანგარიშების საფუძველზე, განიხილება
სენატის სხდომაზე და ამტკიცებს გენერალური დირექტორი;

2) ხმს ანალიზის ანგარიში მოიცავს:
 წინა ანალიზის შედეგების მიხედვით ჩატარებული ღონისძიებების ანგარიში -ანუ ანგარიში იმ

ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც  ჩატარებულია ბუსსს ანრის ადმინისტრაციის მიერ ხმს-ს წინა
ანალიზის შედეგების მიხედვით;

 ბუსსს ანრის აუდიტორების მიერ ჩატარებული ხმს-ის შიდა შემოწმების შედეგების შეფასება ბუსსს
ანრის შიდა აუდიტორების მიერ ჩატარებული ხარისხის  მართვის სისტემის შიდა შემოწმების
შედეგების შეფასება; შეფასებაში მოცემულია:

- როდის და რომელი დოკუმენტის თანახმად ჩატარდა შიდა შემოწმება;
- შესრულებულია თუ არა შიდა შემოწმების ჩატარების გეგმა;
- შეუსაბამობების აქტემის რაოდენობა;
- შეუსაბამობათა აღნიშვნა ხარისხის სახელმძრვანელოს პუნქტების მიხედვით;
- შეუსაბამობათა აღმოფხვრა დადგენილ ვადებში:  ( რომელიმე შეუსაბამობის არ აღმოფხვრის

შემთხვევაში, უნდა აღინიშნოს მიზეზი
 ბუსსს ანრის აუდიტორების მიერ ჩატარებული ხმს-ის შიდა შემოწმების შეუსაბამობათა

აღმოფხვრის შედეგები - ჩატარებული ხმს შიდა აუდიტების შედეგებიდან გამომდინარე
შეესაბამება თუ არა ხარისხის მართვის სისტემის ISO 9001:2015 მოთხოვნებს სასწავლებელში
მიმდინარე საქმიანობა. აღმოფხრილია თუ არა და დროულად აღმოფხვრილია თუ არა ყველა ხმს
შიდა აუდიტების შედეგად აღმოჩენილი შეუსაბამობები.

 გარე აუდიტორების მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგების შეფასება - გარე შემოწმების
შედეგების შეფასება. სასერთიფიკაციო ორგანოს ან სხვა გარე აუდიტორების მიერ ჩატარებული
შემოწმების შედეგები:

- როდის და რომელი დოკუმენტის/მოთხოვნის თანახმად ჩატარდა გარე შემოწმება;
- შეუსაბამობების აქტების რაოდენობა;
- რა სახის შეუსაბამობა იქნა გამოვლენილი და რომელი სტანდარტების/რეგულაციების

შესაბამისად;

ბუსსს ანრის
შიდა აუდიტორის მიერ ხსმ-ს ანალიზის

ჩატარების აუცილებელი მასალების
მომზადება

ხარისხის სამსახურის უფროსის მიერ შიდა
აუდიტორებთან ერთად ხსმ-ს ანალიზის

ჩატარების შედეგების ანგარიშისა და
ანალიზის ჩასატარებელი ღონიძიებების

პროექტის მომზადება

მომზადებაproeqtimomzadeba

ბუსსს ანრის ხელმძღვანელთა თათბირზე
შპს ბუსსს ანრის ადმინისტრაციის  მიერ

ხსმ-ის ანალიზის განხილვა

ხმს-ის ანალიზის დამტკიცება და
ღონისძიებები მისი  შედეგების მიხედვით

ბუსსს ანრის ადმინისტრაციის მიერ
პერსონალისათვის ანალიზის ჩატარებისა

და მისი შედეგე  მიხედვით დასახული
ღონისძიებების გაცნობა

Dდამტკიცებული ღონისძიების
შესრულება.შესრულების მართებულობა
მოწმდება ხსმ-ის შიდა შემოწმების დროს
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- შეუსაბამობათა აღმოფხვრა დადგენილ ვადებში, (თუკი რომელიმე შეუსაბამობა არ იქნა
აღმოფხვრილი უნდა აღინიშნოს მიზეზი);

- ჩატარებული ღონისძიებები
 ფუნდამენტალური პროცესების დაცვა, ბუსსს ანრის მუშაობისა და ხმს-ის მუშაობისათვის საჭირო

ნორმატიული დოკუმენტების საკმარისობა:
- ბუსსს ანრიში ნორმატიული დოკუმენტების საკმარისობა, ახალის შემუშვება, ძველის

განახლება, გაუქმება და ა.შ.
- იყო თუ არა შენიშვნები ანალიზის ჩატარების პერიოდში
- არსებობს თუ არა ყველა ის ნორმატიული დოკუმენტი, რაც საჭიროა ბუსსს ანრის

ფუნქციონირებისათვის;
ნორმატიული დოკუმენტების საკმარისობა, რაც უზრუნველყოფს ხმს-ს მუშაობას:
- საკმარისია თუ არა არსებული ხმს-ს დოკუმენტაცია;
- ანალიზის ჩატარების პერიოდში მუშავდება თუ არა რაიმე ახალი ხმს-ს დოკუმენტი;
- ხდებოდა თუ არა ხმს-ს დოკუმენტაციის პერიოდული შემოწმება;
- შემუშავდა თუ არა რაიმე ცვლელება პერიოდული შემოწმების შედეგების  საფუძველზე

 ყოველდღიურ მუშაობაში გამოვლენილი შეუსაბამობების მიხედვით ჩატარებული სამუშაოების
ანალიზი:

- არსებობს თუ არა ბუსსს ანრიში ყოველდღიურ საქმიანობაში აღმოჩენილ შეუსაბამობათა
აღმოფხვრის ჟურნალი;

- მიმდინარებოს თუ არა რეგისტრირებულ შეუსაბამობაზე მუშაობა
 სტუდენტების, მსმენენლებისა და მეზღვაურების მიერ  ბუსსს ანრიში შემოსული პრეტენზიების

ანალიზი:
- წარმოებს თუ არა სასწავლებელში მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევა;
- წარმოებს თუ არა ბუსსს ანრიში საჩივრების, პრეტენზიების რეგისტრაციის ჟურნალი;
- მიმდინარეობს თუ არა რეგისტრირებულ პრეტენზიებზე მუშაობა

 ბუსსს ანრის შესრულებული და შეუსრულებელი მიზნების მიზან-შედეგობრივი ანალიზი
კეთდება გასული წლის მიზნების შესრულების ანალიზი. თუ რომელი მიზანი და რამდენად
შერულებული; რატომ არ შესრულდა ესა თუ ის მიზანი.

 ბუსსს ანრის ხმს–ის პოლიტიკისა და მიზნების განახლება – პოლიტიკა და მიზნების განახლება
ხდება ყოველწლიურად,  ბუსსს ანრის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის
გამოკითხვის საფუძველზე.

 წინადადებები ბუსსს ანრიში ხმს-ის ამაღლების და მუდმივად მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნების
შესახებ:

- შემუშავდა თუ არა წინადადებები მართვითი რგოლის ან პერსონალის მხრიდან
დოკუმენტების ან რაიმე პროცესების შესახებ

 SWOT ანალიზი - სასწავლებლის ძლიერი და სუსტი მხარეების დადგენა
 ხმს გაუმჯობესების რეკომენდაციები

8. წინა ხმს ანალიზის შედეგების მიხედვით ჩატარებული ღონისძიებების ანგარიში
1) 2020 წელი - მსოფლიო ისტორიაში დამკვიდრდება, როგორც სირთულეებით, გამოწვევებით აღსავსე

ძალიან რთული წელი ყველა დარგისთვის. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ სწორედ ამ გამოწვევებმა
და სირთულეებმა განვითარების, წინსვლის ბევრი ახალი კარი გააღო. გამონაკლისი არც
საგანმანათლებლო სივრცე იყო და აქედან გამომდინარე არც ჩვენი სასწავლებელი.
ახალი კორონავირუსით (COVID - 19) გამოწვეულმა შეზღუდვებმა გვასწავლა დისტანციურად მუშაობა,
სასწავლო პროცესების წარმოება, მართვა და მონიტორინგი. გვაჩვენა ონლაინ სივრცის ახალი
შესაძლებლობები.
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რათქმაუნდა სირთულეები იყო ბევრი. უმოკლეს ვადაში მოგვიწია მუშაობის და სასწავლო პროცესების
დისტანციურ რეჟიმზე გადაყვანა. უპირველესყოვლისა შევიმუშავეთ შესაბამისი მექანიზმი და 2020
წლის 16 მარტიდან (ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის 2020 წლის 13 მარტის N 47 ბრძანება; 23
მარტის N52 ბრძანება) გადავედით დისტანციური შრომის რეჟიმზე პროცესების წარმოების და მართვის
რეჟიმზე. დისტანციურად სწავლა გაგრძელდა უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე, ხოლო
პროფესიულები შეჩერდა.
ამავდროულად სასწავლო პროცესში ჩასაშენებლი დისტანციური სწავლებისა და გამოცდების
პლატფორმა. ახალი პროგრამის პლატფორმაზე გადასვლამდე ჩავუტარეთ ტექ.სწავლება პედაგოგიურ
პერსონალს და სტუდენტებს. 24 საათიან კავშირზე იყო სტუდენტებთან ურთიერთობის მენეჯერი და IT
სპეციალისტი, რათა ჩაეტარებინათ ინსტრუქტაჟი ახალ პროგრამაში სამუშაოდ.
სასწავლო მასალები იტვირთებოდა პროგრამაში და ვებ-გვერდზე.
ჩავატარეთ ონლაინ გამოკითხვა სტუდენტებში და დავადგინეთ მათი ხელმისაწვდომობა ინტერნეტთან,
კომპიუტერებთან. კომპიუტერულ კლასში დავამატეთ კომპიუტერები,  აუდიტორიებშიც დავამონტაჟეთ
კომპიუტერები, ამით მივეცით საშუალება სტუდენტებსა და პედაგოგებს ესარგებლათ ჩვენი
აღჭურვილობით.
პრაქტიკის განყოფილების პერსონალი სისტემატიურად უკავშირდებოდა შორეულ ნაოსნობაში მყოფ
სტუდენტებს. აწვდიდნენ მათ სასწავლო მასალას.
ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის 2020 წლის 09 მარტის N 39 და 2020 წლის 09 მარტის N 40
ბრძანებების საფუძველზე დავიწყეთ მუშაობა უსდ-ს და პსდ-ს თვითშეფასებებზე.
განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ სტუდენტებისთვის ხელშეწყობით ღონისძიებებს. იმის
ონლაინ ფორმატში ვმართავდით და ვესწრებოდით სხვადასხვა ტრენინგს, ღია ლექციას, შეხვედრას,
სემინარს და სხვ. 2020 წლის 20 ივნისს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის
ორგანიზებით გაიმართა ონლაინ საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „უცხო ენის მნიშვნელობა
სხვადასხვა პროფესიებში“.
საწვრთნელ ცენტრში სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელშეწყობით არ შეჩერებულა
სერთიფიცირების კურსები მათი თეორიული ნაწილი ტარდებოდა ონლაინ რეჟიმში.
გუნდური მუშაობით ღირსეულად გავართვით თავი სირთულეებს, შევძელით არ შეგვეჩერებინა
სამუშაო და სასწავლო პროცესები. აუცილებელია აღინიშნოს როგორც საშტატო და პედაგოგიური
პერსონალის, ასევე სტუდენტების მხარდაჭერა.
სასწავლებლის ხელმძღვანელობას არ გაუშვია პერსონალი უფასო შვებულებაში და არც  ხელფასები
შეუმცირებია ან შეუჩერებია.
განვაახლეთ საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტის კაბინეტი, სასწავლო განყოფილების სივრცე, საფინანსო
განყოფილების კაბინეტი. მოვაწყეთ ინგლისური ენის აუდიტორია. განვაახლეთ სამანქანე
განყოფილებაში დანადგარები და სტუდენტური სივრცე.
სასწავლებლში დანერგილია კორონავურსის თავიდან აცილების ყველა პირობა.

2) ბუსსს ანრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ქველმოქმედებაა. 2020 წლის განმავლობაში,
მიუხედავად კორონავირუსისა, სასწავლებელმა მოაწყო შემდეგი საქველმოქმდეო აქციები:
 დაბა ქედის სოფელი გულების მოსახლეობას დაურიგდათ სასოფლო სამეურნეო სასუქი.
 ბათუმის N 28 საჯარო სკოლას (ურეხის დასახლება) საჩუქრად გადაეცა კომპიუტერები.
 შუახევის რაიონის სოფელი ბელესაშვილების დასახლებაში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ

ექვს ოჯახს საჩუქრად გადავეცით სხვადასხვა სახის საკვები პროდუქტი და საყოფაცხოვრებო
ნივთები.

3) 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბუსსს ანრი ინარჩუნებს ავტორიზებული და აკრედიტებული
(საზღვაო ნავიგაცია, გემის მექანიკა სპეციალობები) და პროფესიული მოდულური (საგემბანე
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განყოფილების ექსპლუატაცია, გემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია სპეციალობები)
საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი კოლეჯის სტატუსს, რომელიც ამავდრიულად
არის სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ აღიარებული მეზღვაურთა წვრთნისა და
სერტიფიცირების ცენტრი, სადაც ხორციელდება 45 დასახელების კონვენციური საწვრთნელი კურსი და
საკრუინგო და გემთფლობელი კომპანიების მოთხოვნით სხვადასხვა დასახელების არაკონვენციური
საწვრთნელი კურსი.

4) კორონავირუსით გამოწვეული შეფერხებების მიუხედავად მნიშვნელოვანი წინსვლა გვქონდა
მეზღვაურთა წვრთნის მიმართულებით. ამ პერიოდში განვაახლეთ საწვრთნელი აღჭურვილობა. ჩვენ
ვართ პირველები, ვინც პირად უსაფრთხოებაში მეზღვაურთა წვრთნას ვატარებთ რეალურთან
მიახლოებულ პირობებში, სასწავლო გემი - „კაპიტანი ო.ჩახვაძე“-ის გამოყენებით, კერძოდ მსმენელები
დამცავი სამოსის გამოყენებით გემიდან ხტებიან ღია ზღვაში, გამოიყენება სამაშველო საშუალებები.
ასევე პირველები ვართ, ვინც ასევე რეალურთან მიახლოებულ პირობებში ვატარებთ სწრაფმავალი
კატარღების მართვის კურსს. ამისთვის ვიყენებთ ჩვენს სასწავლო გემს.

5) 2020 წელი იყო ნაყოფიერი პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების და სტუდენტების
გათვითცნობიერების მხრივ. დისტანციურმა რეჟიმმა მოგვცა შესაძლებლობა პერსონალი და
სტუდენტები დასწრებოდა არაერთ საჭირო, საინტერესო ტრენინგებს, სემინარს, ლექციას, ფორუმს,
კონფერენციას. საკმაოდ აქტიური იყო მათი ჩართულობა. ჩვენს ჩავატარეთ არაერთი საინფორმაციო
შეხვედრა, სემინარი, ღია ლექცია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია შევძელით ჯერ კიდევ 2019ში
დაგეგმილი საერთაშორისი კონფერენციის გამართვა, რათქმაუნდა ონლაინ რეჟიმში.
ბუსსს ანრის პერსონალმა და სტუდენტემბა აქტიურად ჩაერთო #შემომიერთდი და #დარჩისახლში“
სოციალურ ქსელში წამოწყებული კამპანიას, რომელიც გაგრძელდა 17 აპრილიდან 27 აპრილის
ჩათვლით.

6) უკვე მესამე წელი წლის დასასრულს თანამშრომლების მოტივაციის ასამაღლებლად სასწავლებელში
ტარდება ფარული კენჭისყრა წლის საუკეთესო თანამშრომლის, უსდ-ს და პსდ-ს პედაგოგის, უსდ-ს და
პსდ-ს სტუდენტის გამოსავლენად. კანდიდატებად წარდგენილი იყო სასწავლებლის უმაღლესი და
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ყველა პედაგოგი და სტუდენტი, ყველა თანამშრომელი
გარდა ადმინისტრაციის შემდეგი წარმომადგენლებისა: გენერალური დირექტორი ანზორ დიასამიძე,
რექტორი რუსლან დიასამიძე, ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
რუსუდან დიასამიძე, საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი გურამ ქათამაძე. კენჭისყრა ჩატარდა
ონლაინ.

7) ვინაიდან წლის უმეტესი ნაწილი დისტანციურ რეჟიმში ვიყავით შეუძლებელი იყო ბევრი დაგეგმილი
აქტივობის განხორციელება, ასე ვერ შევასრულეთ ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები 3 წლიანი გეგმა-
გრაფიკის საფუძველზე. ვერ მოხერხდა სტუდენტებისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება
და სხვა. თუმცა ჩატარდა შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი. ტრენინგი მოცავდა შემდეგ საკითხებს:
შრომითი ურთიერთობები და შრომის უსაფრთხოიების შესავალი. COVID- 19 შესახებ ინსტრუქტაჟები.
ელექტრო უსაფრთხოება. სახანძრო უსაფრთოების სწავლება-ინსტრუქტაჟები. პირველადი
გადაუდებელი დახმარების სწავლება-ინსტრუქტაჟები. შრომის ჰიგიენა და პროფესიული დაავადებები.
ტრენინგს უძღვებადა ბათუმის უმალესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის შრომის
უსაფრთხოების მენეჯერი ლევან საგინაძე.
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8) სტრატეგიული განვითარების გეგმის, სამწლიანი სამოქმედო გეგმის და ერთწლიანი
სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელმა  ანრიმ    2019 წელს შეიმუშავა 2019-2025
სტრატეგიული განვითარების გეგმა და 2019-2021 სამოქმედო გეგმა, რომლის საფუძველზე შემუშავდა
ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა, ბუსსს ანრის სტრატეგიული განვითარების გეგმა ასახავს სასწავლებლის
2019-2025 წლების განმავლობაში სამომავლო განვითარების პრიორიტეტებსა და მიდგომებს, წარმოაჩენს
სასწავლებლის განვითარების შესაძლებლობებს, არსებულ გამოწვევებს და მათი დაძლევის
მექანიზმებს. სტრატეგიული გეგმა ეფუძნება, როგორც ფაქტობრივ მონაცემებს, მტკიცებულებებსა და
კვლევების შედეგებს, ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საზოგადოების
ჩართულობით თვითშეფასების შედეგებს. მისიისა და ხედვის საფუძველზე, სასწავლებლის წინაშე
მდგარი გამოწვევების გათვალისწინებით, SWOT ანალიზის საფუძველზე გამოკვეთილი საკითხების
გადასაწყვეტად განისაზღვრა განვითარების პრიორიტეტული მიზნები და სტრატეგიული ამოცანები.
სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები სრულად პასუხობს სასწავლებლის SWOT ანალიზის შედეგად
გამოკვეთილ ძლიერ და გასაუმჯობესებელ მხარეებს, საფრთხეებსა და შესაძლებლობებს.
სასწავლებლის მიერ იდენტიფიცირებული ხუთი ძირითადი სტრატეგიული მიზანი:
საგანმანათლებლო და სამეცნიერიო საქმიანობის ხარისხის  განვითარება
სასწავლებელმა შეაფასა რა საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები, კვლევითი საქმიანობის
განვითარება ბუსსს ანრისთვის წარმოადგენს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას, კვლევითი
საქმიანობის განვითარებისთვის საზღვაო სასწავლებელმა გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. კერძოდ
გამოცხადდა 2020 წელს, პანდემიის პირობებში გამოცხადდა კონკურსი კონკურსი და ჩატარდა 2
გამოყენებითი კვლევა. კერძოდ, - „სწრაფმავალი სამაშველო კატარღისთვის სპეციალური
ნავმისადგომისა და ამწე საშუალებების გამოყენებისთვის საჭირო კვლევების ჩატარება“ და
„სწარფმავალი კატარღის მონტაჟი სასწავლებლის მფლობელობაში მქონე ს/გ კაპიტანი ო. ჩახვაძის
ბორტზე საჭირო კვლევების ჩატარება“. ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენცია- უცხო ენის
მნიშვვნელობა სხვადასხვა პროფესიაში. ბუსსს ანრის აკადემიური პერსონალი მონაწილეობს
ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში.
საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალზაცია პროცესის განვითარება
იქიდან გამომდინარე, რომ სასწავლებლის საქმიანობის ანალიზის შედეგად, ინტერნაციონალიზაცია
მიჩნეულია როგორც ერთ-ერთი გასაუმჯობესებელი მხარე, ინტერნაციონალიზაციის დონის ამაღლება
ამჟამად წარმოადგენს სასწავლებლის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიზანს ამასთან, ინტერნაციონალიზაციის
მაჩვენებლის გაუმჯობესებისა და მისი დონის ამაღლებისთვის სასწავლებელში შემუშავდა შესაბამისი
პოლიტიკა, მხარდაჭერის მექანიზმები და უკვე გადაიდგა ქმედითი ნაბიჯები მათ
განსახორციელებლად. კერძოდ 2020 წლის მარტში მოწვეულ იქნა და ჩამოვიდა აზერბაიჯანის, ბაქოს
უცხო ენათა ინსტიტუტის პროფესორი სევდა აბუზერლი, რომელმაც ანრის პედაგოგებს ჩაუტარა
მასტერკლასი, ასევე სტუდენტებთან უნდა ჩაეტარებინა ლექციები, მაგრამ პანდემიის გამო, ვადაზე
ადრე მოუწია ქვეყნის დატოვება და ვიზიტის შეწყვეტა, ასევე გაფორმდა თანამშრომლობის შეთანხმება
ოდესის ნაციონალურ საზღვაო უნივერსიტეტთან და თანამშრომლობის შეთანხმება კონსტანტას
საზღვაო უნივერსიტეტთან.
სასწავლებლის ინტერნაციონალიზაციის პროცესის განვითარება არის საქმიანობის უწყვეტი,
განგრძობადი და კომპლექსური პროცესი, აგრეთვე საშუალება და მექანიზმი, რომლითაც
სასწავლებლის საქმიანობა დაუკავშირდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო სისტემას; რომელიც
ზრდის სასწავლებლის კურსდამთავრებულებისა და აკადემიური პერსონალის
კონკურენტუნარიანობას, ხელს უწყობს მათ წარმატებას და პროფესიულ განვითარებას. თუმცა
აღსანიშნავია ისიც, მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წელს საგანგებო მდგომარეობამ, დისტანციურმა
სწავლებამ თუ საზღვრების ჩაკეტვამ ხელი შეუშალა საზღვაო სასწავლებელს გარკვეული
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მიმართულებით აქტივობების განსახორციელებლად, აღნიშნულმა მოვლენებმა როგორც მთელ
მსოფლიოს, ასევე ბუსსს ანრის საზოგადოებას საშუალება მისცა ახალი კუთხით შეეხედა
ინტერნაციონალიზაციის პროცესისთვის და სტუდენტთა/პროფესიულ და პერსონალის ფიზიკური
მობილობის გარდა აღენიშნა „ვირტუალური მობილობის“, „ინტერნაციონალიზაცია შინ“ და სხვადასხვა
დისტანციური შესაძლებლობების მნიშვნელობა.
განათლების ხარისხის მართვის (მენეჯმენტის) სისტემის გაუმჯობესება
ბუსსს ანრი ზრუნავს როგორც დარგის, ისე პროფესიის განვითარებასა და პოპულარიზაციაზე,
ახორციელებს ღონისძიებებს, რომელიც მიმართულია მეზღვაურთა, რეგიონისა და ქვეყნის
განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი პროფესიის პოპულარიზაციაზე. სასწავლებელმა ელექტრონულ
ბაზაში ჩააშენა ახალი პლათფორმა ონლაინ სწავლებისთვის, რაც წარმატებით ხორციელდება, როგორც
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებზე , ასევე პროფესიულ მოდულურ პროგრამებზე. საზღვაო
სასწავლებელს მიაჩნია, რომ საზღვაო ფლოტის განვითარებით მნიშვნელოვნად განვითარდება როგორც
ქალაქი, ასევე რეგიონი და მთლიანად ქვეყანა.
სტუდენტური მხარდაჭერის ღონისძიებების გავითარება
ბათუმის უმაღლეს საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი აქტიურად ჩართულია
სტუდენტური/პროფესიული სტუდენტის  მხარდაჭერის ღონისძიებებში, რისთვისაც გეგმავს და
ახორციელებს სხვადასხვა აქტივობებს, მათ შორის, სოციალურ, კულტურულ, გარემოსდაცვით
აქტივობებს და ხელს უწყობს მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის პრინციპებს. ასევე აღსანიშნავია
მხარდაჭერა სოციალურად დაუცველი სტუდენთებისთვის/პროფესიული სტუდენტებისთვის ,
ავადმყოფობის გამო სტუდენტს დაუფინანსდა სწავლის საფასური, ბუსსს ანრის
სტუდენტებს/პროფესიულ სტუდენტებს მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში
უკეთდებათ სოლიდური ფასდაკლება. სტუდენტური ღონისძიებების გახორციელება მხარდაჭერილია
ბუსსს ანრის ბიუჯეტით, 2020 წელს სტუდენტური კულტურული, სპორტული და შემეცნებითი
ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი იყო 6 600 ლარი. აღნიშნულ ბიუჯეტში არ შედის სტუდენტთა
გაცვლითი პროგრამების დაფინანსება - 7 000 ლარი და პროფესიული პრაქტიკის ხარჯი - 14 640 ლარი.
სასწავლებელი ზრუნავს სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა განვითარებაზე და შესაბამისად
სასწავლებლის ადმინისტრაციის და აკადემიური პერსონალის მხრიდან სასწავლებლის მასშტაბით
მუდმივად ხორციელდება სხვადასხვა სახის პროექტები და ღონისძიებები, რომლებიც სამომავლო
პერსპექტივაში კვლავ მზარდი და თანამედროვე დატვირთვის იქნება. სასწავლებლი მხარს უჭერს
სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა აქტივობებს, მათ ჩართულობას სასწავლებელში და ქვეყნის
მასშტაბით მიმდინარე პროექტებში, სასწავლებელი ხელს უწყობს სტუდენტთა ინიციატივებს.
სტუდენტებისთვის/პროფესიულ სტუდენტებისთვის იმართება საჯარო ლექციები, შეხვედრები,
სპორტული აქტივობები, სამეცნიერო კონფერენციები. იმისთვის, რომ სტუდენტები უკეთ გაეცნონ
მომავალ პროფესიას და მათთვის საინტერესო თუ საჭირო თემებს, ტარდება შეხვედრები
მეზღვაურებთან, მაგალითისთვის, საჯარო ლექციები და შეხვედრები: „საზღვაო უსაფრთხოება“,
„საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია“, „საზღვაო ნარჩენების მართვა საქართველოში“,
"დღევანდელი მდგომარეობა გემებზე და Traning Record Book-ის წარმოება" და სხვ. სტუდენტებისთვის
ასევე ტარდება საჯარო ლექციები მათი ზოგადი ცოდნისა და ინტერესების გასავითარებლად,
როგორიცაა, მაგალითისთვის: „თანამედროვე განათლების როლი 21-ე საუკენეში“, „ევროპა -
საქართველოს ტრადიციული არჩევანი“, "ადამიანის უფლებების დილემა, სამოქალაქო, პოლიტიკური
და სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები“. სტუდენტებისთვის/პროფესიულ სტუდენტისთვის
ყოველწლიურად ტარდება საზეიმო ფიცის დადების ცერემონია.
ორგანიზაციული განვითარება
უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა ითვალისწინებს საგანმანათლებლო სივრცეში
არსებულ საუკეთესო პრაქტიკას, რაც გულისხმობს მართვისა და ხარისხის უზრუნველყოფის
მექანიზმების ეფექტურ გამოყენებას მართვის პროცესში. აღნიშნული მიდგომა უზრუნველყოფს
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სტრატეგიული გეგმის განხორციელებას და მიზნისა და ამოცანის შესრულებას. სასწავლებელი
უწყვეტად ზრუნავს მართვის ხარისხის სისტემის გაუმჯობესებაზე, ასევე ადამიანური, ფინასური,
მატერიალური და საინფორმაციო რესურსების განვითარებაზე, ეტაპობრივად მიმდინარეობს შენობის
კაპიტალური რემონტი, გაკეთდა და მოეწყო უცხო ენის კაბინეტი, გარემონტდა დეკანატი,
პროფესიული განათლების დეპარტამენტი, სამასაწავლებლო, ბუღალტერია.
ასევე თითქმის სრულად შესრულდა 2019-2021 წლის სამოქმედო გეგმაში 2019 და 2020 წელს გაწერილი
ღონისძიებები, სამწლიანის სამოქმედო გეგმის მესამე წლის აქტივობები გადატანილია ერთწლიან
სამოქმედო გეგმაში, აღსანიშნავია, - სამწლიანი გეგმიდან არ შესრულდა დაგეგმილი აქტივობა -
ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნა.
ბუსსს ანრის 2020 წლის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად დაგეგმილი ღონისძიებების 97 პუნქტიდან
შესრულებულია 89. შეუსრულებელი დარჩა 8 პუნქტი.
უცხოურ ენაში სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა  აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლების
მონიტორინგი, პრობლემების გამოვლენა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შემუშავება.
აკადემიური/მოწვეული  პერსონალისთვის, ასევე დამხმარე პერსონალისთვის  უცხოურ ენაში
კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგების, კურსების დაგეგმვა და განხორციელება - აღნიშნული
ღონისძიებები ვერ განხორციელდა კოვიდ პანდემიის გამო, თუმცა 2020 წლის თებერვალში,
სასწავლებელმა მოიწვია და ჩამოიყვანა ბაქოს უცხო ენათა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი -
სევდა აბუზერლი, მაგრამ პანდემიის გამო პრემიერმინისტრის განკარგულების საფუძველზე
სასწავლებელმა შეწყვიტა სასწავლო პროცესი, შესაბამისად ტრენერს მოუწია უკან დაბრუნება.
სტუდენტთა/ პროფესიულ სტუდენტთა საკონტაქტო მეცადინეობებზე დასწრება - საწავლებელი
მუშაობს დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში,  შესაბამისად აღნიშნული საკითხიც არ შესრულებულა.
საშუალო სკოლებში მოსწავლეებისთვის  პრეზენტაციების მოწყობა - პანდემიის გამო ვერ შესრულდა,
შესაბამისად არსებული გეგმა განხორციელდება შემდეგ წელს.
სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დარღვევის ფაქტების
გამოვლენა, ანალიზი - 2019-2020 სასწავლო წელს სასწავლებელში სტუდენტის მხრიდან
პრეტენზია/საჩივარი არ დაფიქსირებულა, შესაბამისად  აღნიშნულის ანალიზი არ გაკეთებულა.
სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტების და პერსონალის მონაწილეობით კულტურულ–
შემოქმედებითი ღონისძიებების, კონკურსების, ვიქტორინების, ოლიმპიადების, გამოფენების,
ფესტივალების, სადღესასწაულო ღონისძიებების და სხვ. ჩატარება;
საქართველოს ისტორიული ადგილების მონახულება, ექსკურსიების მოწყობა;
სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტების  სპორტული აქტივობებისთვის ხელშეწყობა; - აღნიშნული
პუნქტები ვერ შესრულდა პანდემიის გამო.
2020 წლის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 2020 წლის დაგეგმილი ღონისძიებების 97 პუნქტიდან
შესრულებულია 89, შეუსრულებელი დარჩა 8 პუნქტი. შეუსრულებელი ღონისძიებები იქნება
გადავადებული და გაიწერება 2021 წლის სამოქმედო გეგმაში. მაშასადამე 2020 წლის სამოქმედო გეგმა
შესრულებულია 92%-თ.
ამ ეტაპისთვის 2019-2021 სამოქმედო  გეგმა შესრულებულია  70% -ით.
2021 წლის სტრატეგიული განვითარების გეგმის, სამწლიანი სამოქმედო გეგმის და ერთწლიანი
სამოქმედო გეგმის შესრულების ანალიზს ვგეგმავთ ჩავატაროთ შესაბამისი ფორმებით. ამჟამად
მიმდინარეობს მუშაობა ამ მიმართულებით.

9) 2020 წლის განმავლობაში სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2018 წლის 04
ივლისის № 01/01/73 ბრძანების (სსიპ „საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში“ საზღვაო საწვრთნელი
დაწესებულებების მიერ წარსადგენი საზღვაო საწვრთნელი კურსის (პროგრამის) ჩარჩო სტანდარტის
დამტკიცების შესახებ) საფუძველზე განახლებულია წვრთნისა და სერტიფიცირებიც ცენტრში
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არსებული 16 კურსის პროგრამა. სანავიგაციო ხიდურის მართვის 2020 წლის მოდელ კურსის
შესაბამისად განახლდა შესაბამისი საწვრთნელი კურსის პროგრამა.

10) 2020 წელს ხარისხის მართვის სისტემის დაგეგმილი 2 შიდა შემოწმებიდან ჩატარდა ერთი, რადგან
წლის განმვალობაში ბუსსს ანრიში მიმდინარეობდა უსდ-ს და პსდ-ს თვითშეფასება, ამას გარდა
ჩატარდა არა ერთი გარე აუდიტი, შესაბამისად სასწავლებელი შემოწმდა ყველა მიმართულებით.

11) 2020 წლის 10 მარტს სერტიფიკაციის ასოციაცია „რუსული რეგისტრი“-ს აუდიტორების მიერ ჩატარდა
შპს ბუსსს ანრის შემოწმება ISO 9001:2015 სტანდარტის შესაბამისობაზე. შემოწმების შედეგად
გამოვლენილი იყო 1 შეუსაბამობა და 1 დაკვირვება, რომლებიც აღმოფხვრილია ჩვენს მიერ
შემუშავებული მაკორექტირებელი და გამაფრთხილებელი ქმედებების გეგმის შესაბამისად.

12) სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს აუდიტორებმა 2020 წლის გეგმიური შუალედურუ აუდიტი
ჩაატარა 2020 წლის 10 დეკემბრიდან 21 დეკემბრის ჩათვლით. აუდიტის შედეგად გამოვლენილია 2
შეუსაბამობა, 2 შენიშვნა და 2 რეკომენდაცია. სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს აუდიტის
ანგარიშის საფუძველზე შევიმუშავეთ გამოვლენილი ხარვეზების მაკორექტირებელი და
გამაფრთხილებელი ქმედებების გეგმა.

13) არ შეგვიჩერებია მუშაობა საერთაშორისო ურთიერთობის მიმართულებით ინტერნაციონალიზაციის
კუთხით მარტის თვეში ჩამოყვანილი გვყავდა ინგლისური ენის პედაგოგი აზერბაიჯანის უცხო ენათა
უნივერსიტეტიდან (მტკიცებულება: ხელშეკრულება, გენერალური დირექტორის ბრძანება,
ინფორმაცია ვებ-გვერდზე და ფეისბუქგვერდზე, ჟურნალი N11-150), რომელმაც ჩაუტარა ღია
ლექციები და მასტერკლასები უსდ-სა და პსდ-ს ინგლისურის პედაგოგებს, ასევე დაგეგმილი ჰქონდა
უსდ-ს ყველა ჯგუფთან 1-2 ლექციის ჩატარება. სამწუხაროდ კორონავირუსით გამოწვეულმა
პანდემიამ შეგვიშალა ხელი. ქალბატონ სევდა აბუზერლის მოუწია დროზე ადრე დაბრუნება
აზერბაიჯანში.
გავაფორმეთ ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება ოდესის ეროვნულ საზღვაო აკადემიასთან,
რუმინულ საზღვაო უნივერსიტეტ „კონსტანტა“-სთან.
ბუსსს ანრი გაწევრიანდა BIMCO - Baltic and International Maritime Council / ბალტიისპირეთის და
საერთაშორისო საზღვაო საბჭოში.
ბუსსს ანრიმ წარადგინა ერთი წლის ანგარიში აკადემიური საკონსულტაციო საბჭოს რიგით მე-4
შეხვედრაზე. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ორგანიზებით აკადემიური საკონსულტაციო საბჭოს
რიგით მე-4 შეხვედრა ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით გაიმართა. შეხვედრაში მონაწილეობა
მიიღო 40-მდე საკრუინგო კომპანიამ და ბათუმში არსებული საზღვაო საგანმანათლებლო
დაწესებულებების წარმომადგენლებმა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და საკრუინგო
კომპანიების წარმომადგენლებმა ონლაინ შეხვედრაზე პრეზენტაციების სახით წარადგინეს
განხორციელებული ცვლილებები და სამომავლო გეგმები. ასევე ისაუბრეს თუ როგორ გაართვეს თავი
კორონა ვირუსით (COVID-19) გამოწევულ პანდემიას.
2020 წლის განმავლობაში შემოსული და დარეგისტრირებულია სულ 72 წერილი (საქმე N12-105),
გასული კორესპონდენცია - რეგისტრირებულია 153 წერილი (საქმე N 12-107).

14) 2020 წელს მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის
სააგენტოს დიდი ხელშეწყობით, არ შეუჩერებია საქმიანობა, მიუხედავად კორონავირუსით
გამოწვეული შეზღუდვებისა  საწვრთნელი კურსები ტარდებოდა ონლაინ რეჟიმში.
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საწვრთნელი მიმართულებით 2020 წელი აღსანიშნავია ჩვენი სასწავლებლისთვის, რადგან ჩვენ ამ
დროისთვის  ვართ პირველი საწვრთნელი დაწესებულება ვინც ატარებს არა მხოლოდ პირადი
გადარჩენის მეთოდების, აწ უკვე სწრაფმავალი კატარღების მართვის წვრთნებს სასწავლო გემის
გამოყენებით, რეალურთან მიახლოებულ პირობებში. ამას გარდა, წელს დასრულდა საწვრთნელი
აუზის მშნებელობაც, რომელიც ჩვენმა სასწავლებელმა ააშენა ერთობლოვად შპს „სსსც ეკვატორთან“
ერთად.

15) შპს ბუსსს ანრის საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტეტს კორონავირუსული პანდემიის გამო მოუხდა
ბევრ სირთულესთან შეჯახება, რომლებსაც გუნდური მუშაობით ღირსეულად გავუმკლავდით.
დისტანციურ რეჟიმში სწავლების დაწყების მიზნით, შევიმუშავეთ ონალინ სწავლების მექანიზმი,
გადავაწყეთ სასწავლო გეგემები, დავატრეინინგეთ პედაგოგიური პერსონალი ონლაინ
პლატფორმებით ლექციების ჩასატარებლად, ამავდროულად შევიძინეთ ელ.სასწავლო პროცესის
პროგრამისთვის დამატებითი სისტემები, ჩავატარეთ გამოკითხვა სტუდენტებში და დავადგინეთ
კომპიუტერებთან და ინტერნეტთან მათი წვდომა. აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის
ხელშეწყობის მიზნით კომპიუტერულ კლასში დაემტა კომპიუტერები, ასევე დამატებითი
კომპიუტერები დამონტაჟდა ყოველ სასწავლო აუდიტორიაში. პრაქტიკის, კარიერის დაგეგმვისა და
სტუდენტებთან ურთიერთობის განყოფილების თანამშრომლები ყოველდღიურ კავშირზე იყვნენ არა
მხოლოდ საქართველოში მყოფ სტუდენტებთან, არამედ შორეულ ნაოსნობაში დარჩენილებთანაც.
სალექციო მასალები იტვირთება სტუდენტის ელექტრონული სწავლების პორტალზე, სტუდენტების
ნებართვით მიმდინარეობს ონლაინ ლექციების ჩაწერა.

16) წლის განმავლობაში სასწავლებელი იყო ჩართული სხვადასხვა ღონისძიებაში. აღინიშნებოდა
სტუდენტების აქტიურობა და ინტერესი ღია ლექციებზე დასწრებით, კონფერენციებში
მონაწილეობით და საქველმოქმედო აქციებში ჩართულობით. (ყველა მოვლენა გაზიარებულია
სასწავლებლის ვებ-გვედზე და ფეისბუქ-გვერდზე.

17) ადამიანური რესურსების მართვა - სასწავლებელში მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა პერსონალის
კმაყოფილებას, მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულებით, განვითარებას და წახალისებას.
პერსონალის აყვანის პროცესსაც უკვე ვუდგებით მაქსიმალური პასუხისმგებლობით და
სამართლიანობის დაცვით. უკვე მეორე წელია ვაკანტური ადგილის დასაკავბელად ვაცხადებთ
კონკურსს ჩვენი ინტერნეტ რესურსების HR ინტერნეტ გვერდის გამოყენებით და აჭარის დასაქმების
სააგენტოს დახმარებით. ავიყვანეთ ორი სტაჟიორი. 2019 წლის 09 დეკემბრით დამტკიცებული
საშტატო განრიგის (ნდ 2-010106) N2 ვერსიით შპს ბუსსს ანრიში დამტკიცებულია 54 საშტატო
ერთეული. 2020 წელს დაინერგა პერსონალის შეფასების ახალი სისტემა.

9. შპს ბუსსს ანრის აუდიტორების მიერ ჩატარებული ხმს-ის შიდა შემოწმების და შეუსაბამობათა
აღმოფხვრის შედეგები შეფასება
შპს ბუსსს ანრის ხარისხის სახელმძღვანელოს, ნდ 2-0201-05 „ხარისხის მართვის სისტემის შიდა
შემოწმების და საქმეთა შემოწმების ჩატარების პროცესის პროცედურა“, გენერეალური დირექტორის მიერ
2018 წლის 04 იანვრით დამტკიცებული შიდა შემოწმების გეგმა-გრაფიკისა და გენერალური დირექტორის
2020 წლის 17 თებერვლის №21 ბრძანების საფუძველზე მიმდინარე წლის 24 თებერვლიდან 28 თებერვლის
ჩათვლით ჩატარდა ხარისხის მართვის სისტემის გეგმიური შიდა შემოწმება საერთაშორისო სტანდარტის
ISO 9001:2015 მოთხოვნათა შესაბამისად. (2020 წლის 10 თებერვლის სენატის სხდომის ოქმი №04; 2020
წლის 02 მარტის სენატის სხდომის ოქმი №06;)
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შემოწმების შედეგად აღმოჩენილი იქნა 3 უმნიშვნელო შეუსაბამობა, გაფორმებულია 3 აქტი ხარისხის
სისტემის შემოწმების შედეგად აღმოჩენილი შეუსაბამობებისა და მათი აღმოფხვრისათვის
მაკორექტირებელი მოქმედებების შესახებ: N 020/01, N 020/02, N 020/03.

N 020/01 და N 020/03 აქტების შეუსაბამობები აღმოფხვრილია დადგენილ ვადებში, ხოლო N 020/02 აქტში
აღნიშნული შეუსაბამობა აღმოფხვრილია ნაწილობრივ, კერძოდ კი:
შეუსაბამობის მოკლე შინაარსი: საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მოდელ კურსების შესაბამისად
ხანძრის თავიდან აცილება და ხანძართან ბრძოლა საწვრთნელი კურსის სრულყოფილად წარმოებისთვის
შესაძენია სასუნთქ აპარატებზე მისამაგრებელი უბედური შემთხვევების სიგნალების ბლოკი (DSUs - distress
signal units for attachment to breathing apparatus sets) და პორტატული ქაფის გენერატორი (portable foam
generator).
მაკორქტირებელი ქმედება - შეძენილი და დამონტაჟებულია პორტატული ქაფის გენერატორი (portable
foam generator), კერძოდ:

- განახლებულია წყლის ტუმბი;
- ქაფის ბალონიდან გემის ავზამდე ქაფის მიწოდების ახალი სისტემა
- განახლებულია ქაფის მიწოდების გადამრთველი (სტაციონარული და/ან ხელის)
- შევიძინეთ და დავამონტაჟეთ  ხელის ქაფგენერატორი
- შევიძინეთ და დავამონტაჟეთ გადამტანი შლანგი ხელის ქაფგენერატორისთვის
- ჩავატარეთ სისტემის მუშაობის შემოწმება - მუშა მდგომარეობაშია.

არაა აღმოფხვრილი სასუნთქ აპარატებზე მისამაგრებელი უბედური შემთხვევების სიგნალების ბლოკი
(DSUs - distress signal units for attachment to breathing apparatus sets).
კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის (COVID 19) გამო შეჩერებული იყო საერთაშორისო მოწოდებები.
ამას გარდა აღნიშნული დანადგარის ღირებულება ძალიან მაღალია. მიმდინარეობს სხვადასხვა
მომწოდებლებთან მოლაპარაკებები. 2020 წლის 14 აგვისტოს სენატის სხდომაზე (ოქმი N17) დადგინდა
სასუნთქ აპარატებზე მისამაგრებელი უბედური შემთხვევების სიგნალების ბლოკის შეძენის საკითხი
გადავადდეს შესრულებამდე.
ხარისხის სამსახური უწევს პერიოდულ მონიტორინგს აღმოფხვრითი ღონისძიებების მიმდინარეობას.

ასევე ამ დრომდე აღმოუფხვრელი რჩება 2019 წლის გეგმიური შიდა შემოწმების დროს გამოვლენილი
შეუსაბამობა, კერძოდ:
შეუსაბამობის მოკლე შინაარსი: შეუსაბამობის აქტი N 019/02 - „კაპიტანი ო.ჩახვაძე“ სასწავლო გემის
კაპიტანს და უფროსი მექანიკოსს: ვადაგასულია გემის რეგისტრაციის მოწმობა, გემის რადიოსადგურის
მოწმობა, გემის ზღვაოსნობის სერტიფიკატი, 2019 წელს ამის მიზეზი იყო ბათუმის ნავსადგურში
შესაბამისი ამწის არ არსებობა, ის იყოს რემონტში, სხვა ქალაქში. 2020 წელს კვლავ რჩება მიზეზად ის რომ
ნავსადგური ვერ უზრუნველყოფს შესაბამისი ამწით გემის ზღვიდან ამოყვანას, რომ ჩავუტაროთ
სავალდებულო შემოწმება სარეგისტრაციო დოკუმენტების განახლების მიზნით.
შეუსაბამობის აღმოფხვრა არაა დამოკიდებული ჩვენს ძალებზე ვინაიდან გემს ესაჭიროება წყლიდან
ამოყვანა და დათვალიერება რომ მიიღოს გემის რეგისტრაციის მოწმობა, გემის რადიოსადგურის მოწმობა,
გემის ზღვაოსნობის სერტიფიკატი. ჩვენი ძალებით სხვა ამწის მოძიების უფლება არ გვაქვს. შესაბამისად
ვართ გაურკვეველი ვადით მოლოდინის რეჟიმში.
მიუხედავად ამისა გემზე ჩატარებულია ყველა საჭირო სარემონტო სამუშაოები და ის მზადაა
სასერტიფიკაციო შემოწმებისთვის. გემის ეკიპაჟი ატარებს არსებული საკონტროლო-გამზომი
დანადგარების და მექანიზმების შემოწმებისა და კალიბრირებს გეგმების შესაბამისად.
ხარისხის სამსახური უწევს პერიოდულ მონიტორინგს აღმოფხვრითი ღონისძიებების მიმდინარეობას.
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2020 წელს ჩატარებული ხმს შიდა აუდიტის შედეგიდან გამომდინარე გამოვლინდა, რომ სასწავლებელში
2017 წელს დანერგილ ISO 9001:2015 სტანდარტის მოთხოვნებს ვაკმაყოფილებთ. ამის დასტურია არა
მხოლოდ შიდა, არამედ სერტიფიკაციის ასოციაცია „რუსული რეგისტრი“-ს მიერ ჩატარებული აუდიტის
შედეგებიც.
შიდა შემოწმების დოკუმენტაცი / მტკიცებულებები ინახება N08-88 საქმეში.
ISO 9001:2015 სტანდარტის მოთხოვნების უკეთესად გათვითცნობიერების, მოთხოვნებზე შესაბამისობის
და ბუსსს ანრის სტრუქტურულ ერთეულებში არსებული რისკების შეფასების და პრევენციული
ქმედებების დანერგვის, სტრატეგიული გეგმის შესრულების, მიზნების და პოლიტიკის, ორგანიზაციული
კონტექსტის, SWOT ანალიზის გააზრების მიზნით სასწავლებლის პერსონალს გეგმიურად უტარდება
ტექნიკური სწავლება, საინფორმაციო შეხვედრები, რაც აღნიშნულია N05-105 ჟურნალში და შესაბამის
გეგმა-გრაფიკში.

ხმს შიდა შემოწმების ბოლო ხუთი წლის შედეგები:
2020 წელი - ხმს ერთი შიდა შემოწმების შედეგად სულ გაფორმებულია 3 შეუსაბამობის აქტი (ISO 9001:2015)
2019 წელი - ხმს ერთი შიდა შემოწმების შედეგად სულ გაფორმებულია 3 შეუსაბამობის აქტი (ISO 9001:2015)
2018 წელი - ხმს ორივე შიდა შემოწმების შედეგად სულ გაფორმებულია 4 შეუსაბამობის აქტი (ISO 9001:2015)
2017 წელი - ხმს ორივე შიდა შემოწმების შედეგად სულ გაფორმებულია 4 შეუსაბამობის აქტი (ISO 9001:2015)
2016 წელი - ხმს ორივე შიდა შემოწმების შედეგად სულ გაფორმებულია 10 შეუსაბამობის აქტი (ISO 9001:2008)
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მიუხედავად იმისა, რომ სასწავლებელში დანერგილი მონიტორინგის სისტემები მუშაობს გამართულად,
მივესალმებით გარე აუდიტებს, რადგან გარე შეფასება კარგი ინსტრუმენტია გავაანალიზოთ საკუთარი
ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები და დავგეგმოთ ცვლილებები.

10. სერტიფიკაციის ასოციაცია „რუსული რეგისტრი“-ის აუდიტორების მიერ ჩატარებული
შემოწმების შედეგების შეფასება (გარე აუდიტი)
2020 წლის 10 მარტს სერტიფიკაციის ასოციაცია „რუსული რეგისტრი“-ს აუდიტორების მიერ ჩატარდა
შპს ბუსსს ანრის შემოწმება ISO 9001:2015 სტანდარტის შესაბამისობაზე. შემოწმების მიზანი იყო
დადასტურება, რომ ბუსსს ანრიში ხმს-ის მუშაობა შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015
მოთხოვნებს, საზღვაო საგანმანათლებლო პროცესების შესრულების მხრივ და მეზღვაურთა
მომზადება/გადამზადებისა და დიპლომირების საერთაშორისო სტანდარტებისა, საქართველოს
კანონმდებლობის დაცვით.
შემოწმების შედეგად 2020 წლის 10 მარტით გაფორმებულ იქნა 2 უმნიშვნელო შეუსაბამობის №
20.00701.310; № 20.00702.310 და 1 დაკვირვების აქტი № 20.00703.310.
აღნიშნული აქტების საფუძველზე შემუშავებული და 2020 წლის 23 მარტით (სენატის სხდომის ოქმი N09)
დამტკიცებულ იქნა ჩატარებული აუდიტის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობების და დაკვირვების
მაკორექტირებელი და გამაფრთხილებელი ქმედებების გეგმა, რომლის თანამხმად, დადგენილ ვადებში
შეუსაბამობები აღმოფხვრილია, დაკვირვება გათვალისწინებულია. 2020 წლის 06 მაისის N 0397 ჩვენი
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წერილით სერტიფიკაციის ასოციაცია „რუსული რეგისტრი“-ს მოვახსენეთ შეუსაბამობების
აღმოფხვრისა და დაკვირვება გათვალისწინების შესახებ.
და „რუსული რეგისტრი“-ს  შემოწმებების სრული მასალა ინახება N 08-95 საქმეში.

სა „რუსული რეგისტრი“-ს მიერ ჩატარებული ხმს შემოწმების 5 წლის შედეგები:
2020 - სულ გაფორმებულია 3 აქტი  (ISO 9001:2015)
2019 - სულ გაფორმებულია 2 აქტი  (ISO 9001:2015)
2018 - სულ გაფორმებულია 2 აქტი  (ISO 9001:2015)
2017 - სულ გაფორმებულია 2 აქტი  (ISO 9001:2015)
2016 - სულ გაფორმებულია 2 აქტი (ISO 9001:2008)
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წლების მონაცემები გვიჩვენებს, რომ 2020 ერთით მეტი შეუსაბამობაა დაფიქსირებული და ეს უმეტეს
წილად განპირობებული იმით, რომ უსაფრთოების მენეჯერის პოზიცია ახალია სასწავლებლისთვის და
ესაჭიროება უფრო მეტი კონტროლი მის მუშაობას.

11. სსიპ „საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო“–ს აუდიტორების მიერ ჩატარებული აუდიტის
შედეგების შეფასება (გარე აუდიტი)
2020 წლის 10 დეკემბრიდან 21 დეკემბრის ჩათვლით სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს
აუდიტორებმა ჩაატარა გეგმიური შუალედური აუდიტი დისნტაციურ რეჟიმში.
ორ ეტაპად იყო გამოთხოვილი დოკუმენტაცია, რომელიც წარვუდგინეთ ოპერატიულად.
წელს ამოქმედდა ელ.მოდულში აუდიტების გვერდი, სადაც აიტვირთა აუდიტის ანგარიში, ხოლო ჩვენ
ავტვირთეთ მაკორექტირებელი ქმედებები, 2020 წლის 20 იანვარს დამტკიცებული სსიპ საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ ჩატარებული გეგმიური შუალედური  აუდიტის შედეგად გამოვლენილი
ხარვეზების მაკორექტირებელი და გამაფრთხილებელი ქმედებების გეგმის საფუძველზე.
მაკორექტირებელი ქმედებების შესრულების ვადა დადგენილია 20 თებერვალი.
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს აუდიტების  სრული მასალა ინახება საქმეში N 08-189.

2020 წლის 26 აგვისტოს და 02 სექტემბერს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ შემოწმდა
„სრაფმავალი სამაშველო კატარღების მართვა“ საზღვაო საწვრთნელი კურსის აღიარებისთვის
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და პრაქტიკის უზრუნველყოფისთვის საჭირო ინვენტარი.
შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების საფუძველზე (სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2020
წლის 04 სექტემბრის წერილი N05/1894) შევიმუშავეთ და 2020 წლის 04 სექტემბრით დავამტკიცეთ
ხარვეზების მაკორექტირებელი და გამაფრთხილებელი ქმედებების გეგმა. ხარვეზები აღმოიფხვრა
ვადაში.
სააგენტოს წარმომადგენლება გადაამოწმეს შესრულება და მივიღეთ „სრაფმავალი სამაშველო
კატარღების მართვა“ საზღვაო სავრთნელი კურსის აღიარება.

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ ჩატარებული ხმს შემოწმების 3 წლის შედეგები:
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2020 - გამოველნილია 2 შეუსაბამობა; 2 შენიშვნა; 2 რეკომენდაცია
2019 - გამოველნილია 5 შეუსაბამობა; 2 შენიშვნა; 3 რეკომენდაცია
2018 - გამოველნილია 4 რეკომენდაცია
2017 - გამოველნილია 2 შენიშვნა და 3 რეკომენდაცია
2016 - გამოველნილია 1 შენიშვნა და 3 რეკომენდაცია

0 1 2 3 4 5

შეუსაბ

შენიშვნა

რეკომენ
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12. სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
2020 წლის 16 ოქტომბერს სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარვადგინეთ
საავტორიზაციო განაცხადი (2020 წლის 16 ოქტომბრის ჩვენი წერილი N 1116).
განაცხადს თან ერთვოდა უსდ-ს და პსდ-ს თვითშეფასება მტკიცებულებებთან ერთად.
საავტორიზაციო განაცხადის განხილვისას გამოვლენილი ხარვეზების (სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულ ცენტრის 2020 წლის 21 ოქტომბრის წერილი MES 8 20 0001019866)
საფუძველზე შევიმუშავეთ და 2020 წლის 23 ოქტომბრით დავამტკიცეთ (2020 წლის 23 ოქტომბრის
სენატის დადგეილება, ოქმი N 23) 2020 წლის 16 ოქტომბერს შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო
საინჟინრო სასწავლებელი ანრის მიერ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში
წარდგენილი საავტორიზაციო განაცხადის განხილვისას გამოვლენილი ხარვეზების მაკორექტირებელი
და გამაფრთხილებელი ქმედებების გეგმა.
ყველა ხარვეზი გავასწორეთ და 2020 წლის 30 ოქტომბერს სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნულ ცენტრში კვლავ წარვადგინეთ საავტორიზაციო დოკუმენტაცია, ხარვეზების გამოსწორებით
(ჩვენი წერილი N1206 – 30.10.2020).
2020 წლის 19 ნოემბერს სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის დირექტორის
18 ნოემბრის (MES 3 20 0001105423) N1105423 ბრძანების  და ავ-00098 ინვოისის საფუძველზე
განვახორციელეთ ავტორიზაციის და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების
უფლების მოპოვების საფასურის გადახდა.
ვიმყოფებით ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის შექმნის და ბუსსს ანრიში ადმინისტრაციული
წარმოების განხორციელების შესახებ ბრძანების მოლოდინში.

13. სხვა გარე შემოწმებების / აუდიტების შედეგები
 „მეზღვაურთა მომზადების დიპლომირებისა და ვახტის გაწევის შესახებ“ (STCW) საერთაშორისო

კონვენციის რეგულაცია I/7 (პუნქტი 1) და რეგულაცია I/8 (პუნქტები 2,3) მოითხოვს, რომ ყველა
საზღვაო ადმინისტრაციამ არაუმეტეს 5 კალენდარული წლის განმავლობაში ერთხელ უნდა ჩაატაროს
დამოუკიდებელი თვითშეფასება და კონვენციით დადგენილი ფორმატის ანგარიში წარუდგინოს
საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციას. შეფასება უნდა ჩატარდეს დამოუკიდებელი კომპეტენტური
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პირების მიერ, რომლებიც არ არიან ჩართული საზღვაო ადმინისტრაციისა და სასწავლებლების
საქმიანობაში. ამ აუდიტის ფარგლებში შემოწმება ტარდება საზღვაო სასწავლებლებშიც.
პირველი ასეთი შეფასება ჩვენ ჩაგვიატარდა 2016 წლის იანვარში (ანგარიში IMO-ში გაიგზავნა 2016
წლის 10 მარტს).
2020 წლის დეკემბერი-იანვარში აუდიტის მიზნით პირველ ეტაპად გამოითხოვეს დოკუმენტაცია,
ხოლო მეორე ეტაპად ბუსსს ანრის ეწვია დამოუკიდებელი აუდიტორები შორეული ნაოსნობის
კაპიტანი უჩა ჩინჩალაძე და ეკა სირაძე. ადგილზე გადაამოწმეს დამატებითი დოკემენტები და
დაათვალიერეს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

 შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრიში 2020 წლის 17 იანვარს შსს
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური /
ზედამხედველობის დეპარტამენტის პრევენციისა და რეაგირების სამმართველოს ინსპექტორების
მიერ ჩატარდა შენობის დეტალური სახანძრო-ტექნიკური შემოწმება. გათვალისწინებულია
რეკომენდაციები.

14. ფუნდამენტალური პროცესების დაცვა
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი წარმოადგენს შეზღუდული
პასუხისმგებლობს საზოგადოებას. სასწავლებლის ორგანიზაციული სტრუქტურა უზრუნველყოფს უსდ-ს
მიზნებისა და სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელებას;
სასწავლებლის ორგანიზაციული მმართველობითი სტრუქტურა შედგება შემდეგი ფუნქციონალური
ერთეულებისაგან:
სასწავლებლის მართვის ორგანოები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სასწავლებლის სტრატეგიულ და
ოპერაციულ მმართველობას;
ფაკულტეტი, დეპარტამენტი და ცენტრი რომლებიც წარმოადგენენ სასწავლებლის ძირითად
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ადმინისტრაციულ სტრუქტურულ ერთეულებს.
სხვა სტრუქტურული ერთეულები, რომლებიც ასრულებენ დამხმარე ფუნქციებს და თავიანთი
ფუნქციების ფარგლებში უზრუნველყოფენ სწავლა/სწავლებისა და კვლევითი პროცესების ხელშეწყობას,
სტუდენტური სერვისების მიწოდებასა და ადმინისტრაციული ფუნქციების განხორციელებას.

1. სასწავლებლის მართვის ორგანოებს წარმოადგენენ:
 პარტნიორთა კრება - შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის

უმაღლესი მართვის ორგანო.

 სენატი - შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის სამეცნიერო-
კვლევით პროცესებთან დაკავშირებული უმაღლესი წარმომადგენლობითი კოლეგიალური
მართვის ორგანო, რომლის გადაწყვეტილებების შესრულება სავალდებულოა სასწავლებლის
ყველა აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის, ასევე სტუდენტებისათვის.
2020 წლის 16 სექტემბრის გენერალური დირექტორის N 120 ბრძანების საფუძველზე სენატის
შემადგენლობაში შევიდა ცვლილება, წევრად დაინიშნა:

1) ბუსსს ანრის პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსის თემურ დევაძის
გადაცვალების გამო პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის
შემსრულებლად დაინიშნა მაია დავითიანი და ასევე არჩეულ იქნა სენატის წევრად;

2) პრორექტორი ბადრი დოღონაძის უფლებამოსილების შეწყვეტის გამო, სენატის დებულების
შესაბამისად წევრთა შემადგენლობის რაოდენობის გასათანაბრებლად სენატის წევრად
არჩეული იყო სტუდენტებთან ურთიერთობის მენეჯერი ნათია დიასამიძე;
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3) თვითმმართველობაშიც შეიცვალა პრეზიდენტი, აქედან გამომდინარე სენატის წევრად
არჩეუილ იქნა თვითმმართველობის ახალი პრეზიდენტი აკაკი მოფინაძე.

2020 წლის 08 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით ჩატარდა 34 სენატის სხდომა.
რეგისტრირებულია ყველა სხდომის ოქმი.

 გენერალური დირექტორი - შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის
ხელმძღვანელი, რომელიც გარდა სასწავლებლის ხელმძღვანელობისა,  ძირითადად
პასუხისმგებელია ფინანსური, მატერიალური და ადმინისტრაციული რესურსების
მმართველობაზე და სასწავლებლის ფინანსური და ეკონომიკური საქმიანობის
განხორციელებაზე.

 რექტორი - პასუხიმგებელია სასწავლებელში სწავლა/სწავლების და სამეცნიერო კვლევის
პროცესებზე.

 პრორექტორი - პირი რომელიც არის რექტორის მოადგილე და პასუხიმგებელია პრაქტიკის,
კარიერის დაგეგმვისა და სტუდენტებთან ურთიერთობის მიმართულებაზე.

 ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახური -
წარმართავს სასწავლებელში მიმდინარე სწავლა/სწავლებისა და სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობის ხარისხის მართვის საკითებს, რისთვისაც შეიმუშავებს პროცესების ხარისხის
შეფასების მეთოდოლოგიას, უზრუნველყოფს მათ დანერგვასა და შეფასებას. გარდა აღნიშნული
საქმიანობისა, სამსახური ახორციელებს აკადემიური პერსონალის პროფესიული
განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს სამუშაოთა
კოორდინაციას სასწავლებლის ავტორიზაციისა და პროგრამული აკრედიტაციის პროცესებში.
ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახური ასევე უზრუნველყოფს ხარისხის
საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

წლების მანძილზე ბუსსს ანრი მიიღწვის სწავლა-სწავლების, სერვისების, ადგილობრივი და
საერთაშორისო თანამშრომლობის, კვლევითი საქმიანობისა და დაწესებულების
ადმინისტრირების ხარისხის მუდმივი განვითარებისკენ, რისთვისაც ხელმძღვანელობს
ადგილობრივი და საერთაშორისო სტანდარტებით, იყენებს როგორც გარე, ასევე შიდა ხარისხის
შეფასების შედეგებს და ორიენტირებულია საკუთარი საქმიანობით უზრუნველყოს სტუდენტთა
პროფესიული და პიროვნული განვითარება, მათი დასაქმება და იზრუნოს საზღვაო დარგის
განვითარებასა და პოპულარიზაციაზე.

წელიწადში ორჯერ დამტკიცებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად ხარისიხს სამსახური ატარებს
ხმს შიდა შემოწმებებს. მოწმდება როგორც საქმისწარმოების პროცესები, ასევე მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზა.
ასევე დანერგილია ყოველდღიურ საქმიანობაში შეუსაბამობების აღმოჩენის, აღმოფხვრისა და
პრევენციის პროცესი, რაც აღინიშნება N08-191 ჟურნალში. ვინაიდან 2020 წელი მეტწილად
დისტანციური მუშაობის რეჟიმში მიმდინარეობდა, ყოველდღიურ საქმიანობაში არ
დაფიქსირებულა შუსაბამობა, ხარვეზი.
მიმდინარეობს შიდა თუ გარე აუდიტის დროს აღმოჩენილი შეუსაბამობების, ხარვეზების
გაანალიზება, იგეგმება მაკორექტირებელი და გამაფრთხილებელი ქმედებები.
თითოეულ პასუხისმგებელ სტრუქტურულ ერთეულთან თანამშრომლობით და სასწავლებლის
სხვა სტრუქტურული ერთეულების ჩართულობით ხდებოდა დოკუმენტაციის რევიზია, შეფასება
და საჭიროების შემთხვევაში, ცვლილებების განხორციელება.
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ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახური პერიოდულად ატარებს
საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებსა თუ კონსულტაციებს სტრუქტურული ერთეულების
წარმომადგენლებთან.
ხარისიხს გაუმჯობესების მხრივ, ხარისიხს მექანიზმების გამოყენებით ტარდება შიდა კვლევები
სხვადასხვა მიმართულებით.
2020 წლის განმავლობაში, ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა შემდეგი კვლევები:
ერთხელ: კურსდამთავრებულთა კვლევა და ბაზრის კვლევა;
ორჯერ: პერსონალის კმაყოფილების კვლევა, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის
კმაყოფილების კვლევა და სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა.
კვლევების ანალიზი ინახება ხარისხის სამსახურში.

2. სასწავლებლის ძირითად საგანმანათლებლო და სამეცნიერო, ადმინისტრაციულ
სტრუქტურულ ერთეულებს წარმოადგენს:
 საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტი - ბუსსს ანრის ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულია,

რომლის მიზანსა და ფუნქციას წარმოადგენს მაღალკვალიფიცირებული კადრების მომზადება
უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლებით. უსდ-ს კვოტა შეადგეს 440 სტუდენტს.
2020 წელი აღინიშნება ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწვალებელი ანრის მეოთხე
გამოშვებით!
2020 წლის 20 და 21 აგვისტოს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწვალებელი ანრის
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების საზღვაოსნო მეცნიერებების სპეციალობები საზღვაო
ნავიგაცია და გემის მექანიკა მე-4 კურსის სტუდენტებს ჩაუტარდათ საკვალიფიკაციო გამოცდები
საკვალიფიკაციო კომისიის შემადგენლობაში ბუსსს ანრის აკადემიური პერსონალის გარდა
შევიდა საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს წარმომდგენელი.
ბუსსს ანრის გამოშვებულები / კურსდამთავრებულები უსდ-ს დაარსებიდან 2020 წლის
ჩათვლით:

გამოშვების
რიგითობა

გამოშვების
წელი

საზღვაო ნავიგაცია
კურსდამთავრებულტა

რაოდენობა

გემის მექანიკა
კურსდამთავრებულტა

რაოდენობა
4 2020 11 4
3 2019 16 8
2 2017 9
1 2016 14

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შპს ბუსსს ანრიის საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტზე:
უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სულ ირიცხება 241 სტუდენტი,
აქედან სპეციალობების მიხედვით ირიცხება:

- საზღვაოსნო მეცნიერებების (საზღვაო ნავიგაცია) სპეციალობაზე - სულ 145სტუდენტი
- საზღვაოსნო მეცნიერებების (გემის მექანიკა) სპეციალობაზე - სულ 96 სტუდენტი

წლის განმავლობაში უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტის სტატუსი:
- შეუწყდა 6 სტუდენტს (გადავიდა სხვა სასწავლებელში)
- შეუჩერდა 0 სტუდენტს
- აღუდგა 6 სტუდენტს

2020 წელს მობილობით:
- უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადმოვიდა 50 სტუდენტი
- უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებიდან სხვა სასწავლებელში გადავიდა 6

სტუდენტი
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საზღვაო საინჟირნო ფაკულტეტის ბოლო 5 წლის მონაცემები

კვალიფიკაცია/
პროგრამა

2016 2017 2018 2019 2020

ჩა
რ

იც
ხვ

ა;
მო

ბი
ლ

ო
ბა

უმაღ.საგან.პროგრამა
საზღვაო ნავიგაცია

23;

7
მობილობით
გადმოვიდა
და 1
მობილობით
გადავიდა
სხვა
სასწავლებელ
ში

16;

30
მობილობით
გადმოვიდა და
4 მობილობით
გადავიდა სხვა
სასწავლებელშ
ი

39;

34
მობილობით
გამოვიდა და
10
მობილობით
გადავიდა სხვა
სასწავლებელშ
ი

22;

26
მობილობით
გამოვიდა და
14
მობილობით
გადავიდა
სხვა
სასწავლებე
ლში

0;

მობილობით
გადმოვიდა24;
გადავიდა-4

უმაღ.საგან.პროგრამა
გემის მექანიკა

4;

3
მობილობით

6;

25
მობილობით
გადმოვიდა

8;

20
მობილობით
გადმოვიდა და
5 მობილობით
გადავიდა სხვა
სასწავლებელშ

8;

27
მობილობით
გადმოვიდა
და 2
მობილობით
გადავიდა სხვა
სასწავლებელშ

3;

მობილობით
გადმოვიდა 26;
გადავიდა-2

დ
აა

მთ
ავ

რ
ა უმაღ.საგან.პროგრამა

საზღვაო ნავიგაცია
14 9 - 16 11

უმაღ.საგან.პროგრამა
გემის მექანიკა

- - - 8 4

ჩარიცხულების დიაგრამა

0 10 20 30 40

ნავიგაც

მექანიკა

2020

2019

2018

2017

2016

მონაცემები და დიაგრამა გვიჩვენებს, რომ 2020 წელს ნავიგაციაზე არ ჩარიცხულა არც ერთი
სტუდენტი, ხოლო მექანიკაზე - 3.
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ჩავატარეთ ბაზრის კვლევა, რამაც გვიჩვენა, რომ 2020 წელს უმეტეს კერძო სასწავლებელში
ჩარიცხვა იყო ნაკლები წინა წლებთან შედარებით.
დავადგინეთ რამდენს ჰქონდა ბუსსს ანრიში ჩარიცხვის სურვილი:
შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი - საზღვაო ნავიგაცია
24 13 27 57 20 41 33 69 35 35

ჯამში 469 აბიტურიენტი;

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი გემის მექანიკა
13 21 13 24 43 16 41 39 61 29

ჯამში 430 აბიტურიენტი.

კვლევამ გვიჩვენა, რომ მოთხოვნა იყო და რითაა გამოვწიული ასეთი დაბალი მიღება
გაურკვევლად რჩება.

მობილობით გადმოსულების დიაგრამა
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მობილობის მონაცემებსა და დიაგრამებზე გამოსახულია რომ მობილობით გადმოსვლის
ტენდენცია უფრო მაღალია, ვიდრე ჩვენი სასწავლებლიდან სხვა სასწავლებელში გადასვლისა.
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პატარა სასწავლებლის პირობებზე ჩვენ მაქსიმალურ შრომას და ენერგიას ვდებთ სამუშაოში.
სასწავლებლის მიზანია ბუსსს ანრის კურსდამთავრებული გამოირჩეოდეს ცოდნითა და
დისციპლინით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სტუდენტის კომფორტი, აქტიურობა, ინტერესი.
სტუდენტებისთვის ხელის შეწყობა პრიორიტეტულია სასწავლებლისთვის.

ახალი კორონავირუსით (COVID19) გამოწვეულმა პირობებმა გვაიძულა გადავსულიყავით
დისტანციური სწავლების რეჟიმზე. რათქმაუნდა შევეჯახეთ გარკვეულ სირთულეებს, თუმცა
ორგანიზებულმა, ჯგუფურმა, ოპერატიულმა მუშაობამ გადაგვალახია ყველა ბარიერი.
შევიმუშავეთ ონლაინ სწავლების მექანიზმი, დავატრეინინგეთ აკადემიური პერსონალი ონლაონ
პლატფორმების გამოყენებით ლექციების გასახორციელებლად. პარალელურ რეჟიმში ყველა
სალექციო მასალა იტვირთებოდა ელექტრონულ პორტალზე.
ჩავატარეთ გამოკითხვა სტუდენტებში, რომ დაგვედგინა მათი წვდომა ინტერნეტთან და
კომპიუტერებთან.

კომპიუტერულ კლასში დავამატეთ კომპიუტერები. კომპიუტერები დამონტაჟდა ასევე
სასწავლებლის ყველა აუდიტორიაში, რათა სტუდენტს ან /და პედაგოგს როემლსაც არა აქვს
წვდომა ან კომპიუტერთან ან ინტერნეტთან, ჰქონდეს შესაძლებლობა მოვიდეს ბუსსს ანრიში და
შეუფერხებლად ისარგებლოს ჩვენი რესურსებით.
შევისყიდეთ სასწავლო პროცესის მართვის ელ.პროგრამის დამატებითი ფუნქციები. ახალი
ელ.პორტალის გამართული გამოყენებისათვის ასევე ჩავატარეთ ტრენინგები აკადემიური
პერსონალისა და სტუდენტებისათვის.

ონლაინ სწავლების დროს საშემოდგომო სემესტრში (VII) სირთულე შეიქმნა მხოლოდ ერთ
საგანში "ვიზუალური და რადიოსკომუნიკაციო სიგნალები (GMDSS)", რადგან იგი უნდა
განხორციელდეს სასწავლებელში არსებულ სიმულატორზე. აქედან გამომდინარე აღნიშნულ
დისციპლინაში მეცადინეობები ჩატარდება საგაზაფხულო სემესტრში.

 პროფესიული განათლების დეპარტამენტი - მეზღვაურთა რიგითი შემადგენლობის მომზადება
პროფესიულ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლებით. პსდ-ს კვოტა შეადგეს 400
სტუდენტს.
2019 წლის 01 დეკემბრიდან დაიწყო პროფესიული მოდულური პროგრამების პირველი მიღების
სასწავლო წელი.
2020 წლის შემოდგომაზე პირველად, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და
სპორტის სამისტროს ბრძანების საფუძველზე, ბუსსს ანრის 2020 წლის 01 ოქტომბრის რექტორის
N 131 ბრძანების საფუძველზე, განათლების საინფორმაციო მართვის სისტემის რეესტრის
მონაცემთა შესაბამისად და შიდა ტესტირების  შედეგების საფუძველზე, სახელმწიფო
დაფინანსებით ბუსსს ანრიში ჩაირცხა 47 აპლიკანტი.
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მე-III დონის პროფესიულ მოდულურ
საგანამანთლებლო პროგრამებზე, სპეციალობებით საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია და
გემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია სულ ირიცხება 328 სტუდენტი, აქედან:

- საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია-161
- გემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია-167

2020 წელს მე-III დონის პროფესიულ მოდულურ საგანამანთლებლო პროგრამებზე ჩაირიცხა 190
სტუდენტი, მათ შორის:

- საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია - 71 სტუდენტი;
- გემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია - 72 სტუდენტი;
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- სახელმწიფო დაფინანსების ვაუჩერული წესით ჩარიცხული საგემბანე განყოფილების
ექსპლუატაცია - 26 სტუდენტი;

- სახელმწიფო დაფინანსების ვაუჩერული წესით ჩარიცხული გემის სამანქანე
განყოფილების ექსპლუატაცია - 21 სტუდენტი.

წლის განმავლობაში პროფესულ მოდულურ საგანმანატლებლო პროგრამებზე სტუდენტის
სტატუსი:

- შეუწყდა 27 სტუდენტს
- შეუჩერდა 3 სტუდენტს
- აღუდგა 6 სტუდენტს

პროფესიული განათლების დეპარტამენტის ბოლო 5 წლის მონაცემები

კვალიფიკაცია/
პროგრამა

2016 2017 2018 2019 2020

ჩა
ირ

იც
ხა

მე-III დონის გემბანის
მეზღვაური

პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა

213 188 148 117

მე-III დონის სამანქანე
განყოფილების მეზღვაური

პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა

166 146 132 97

საგემბანე განყოფულების
ექსპლუატაცია

მე-III დონის პროფესიული
მოდულური საგანმანათლებლო
პროგრამა

- - - 66
71+ 26

(სახელმწიფო
დაფინანსებით)

გემის სამანქანე
განყოფოფილების
ექსპლუატაცია

მე-III დონის პროფესიული
მოდულური საგანმანათლებლო
პროგრამა

- - - 78 72+21
(სახელმწიფო

დაფინანსებით)

დ
აა

მთ
ავ

რ
ა მე-III დონის გემბანის

მეზღვაური

პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა

85 123 142 77
0
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მე-III დონის სამანანე
განყოფილების მეზღვაური

პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა

55 106 110 78 0

პროფესიულ პროგრამებში პრაქტიკული მეცადინეობები დაგეგმილია თეორიული კურსის
დასრულების შემდეგ, აქედან გამომდინარე სასწავლო საწარმოო პრაქტიკა "გემის სამანქანე
განყოფილების ექსპლუატაციის" სტუდენტთათვის იგეგემება 2021 წლის მარტის თვიდან, ხოლო
"საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაციის" სტუდენტთათვის 2021 წლის აპრილის თვიდან.

პროფესიული საგანმანათლებო პროგრამები დისტანციურ რეჟიმში ასევე იმართბეა და
მიმდინარეობს სასწავლო პროცესის მართვის ელ.პლატფორმის მეშვეობით.

ბუსსს ანრი სხვა საზღვაო სასწავლებლებთან და ტრანსპოტის სააგენტოსთან ერთად ჩართული
იყო შემდეგი პროგრამების ვალიდაციის პროცესში:
 საგანმანათლებლო სტანდარტი/კონცენტრაცია-საზღვაო ტრანსპორტის

მომსახურება/გემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია „გემის სამანქანე
განყოფილების ექსპლუატაცია“
 საგანმანათლებლო სტანდარტი/კონცენტრაცია-საზღვაო ტრანსპორტის

მომსახურება/გემის საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია „გემის საგემბანე
განყოფილების ექსპლუატაცია“.

 მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრი - მოქმედი და დამწყები მეზღვაურთა
წვრთნისა და სერტიფიცირების კურსები STCW საერთაშორისო კონვენციის და მეზღვაურთა
განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
2020 წლის 03 იანვრიდან 28 დეკემბრის მდგომარეობით მეზღვაურთა წვრთნისა და
სერტიფიცირების ცენტრში:
წვრთნისა და სერტიფიცირების კურსების გაირა 845 მსმენელმა.
მსმენელთა რაოდენობის ბოლო ოთხი წლის შედეგები:
2020 – 845 მსმენელი
2019 – 892 მსმენელი
2018 – 1260 მსმენელი
2017 –1042 მსმენელი
2016 –1155 მსმენელი
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სამწუხაროდ ბოლო ხუთი წლის დინამიკა გვიჩვენებს მსმენელების რაოდენობის კლებადობას.
თუ 2020 წელს მსმენელების შემცირება შეიძლება განპირობებული იყო კორონავირუსით
გამოწვეულმა პანდემიით, ხოლო 2019, 2018, 2017 წწ. შეიძლება დავაბრალოთ ბათუმში 4
საწვრთნელი ცენტრის არსებობას, თუმცა აუცილებად უნდა ჩავატაროთ კვლევები და შესაბამისი
მაკორექტირებელი ღონისძიებები, რათა დავიბრუნოთ მოთხოვნა ჩვენს მომსახურებაზე.

სულ ჩატარებულია 486 საწვრთნელი კურსი, აქედან 38 ე.წ. „in-house” და ჩვენი სასწავლებლის
მერ გაცემულია 107 სერტიფიკატი.

გენერალური დირექტორის 2020 წლის 19 მარტის №50 ბრძანების საფუძველზე, კორონავურისის
გავრცელების პრევენციის მიზნით 23 მარტიდან 2 კვირით შეჩერდა საწვრთნელი კურსების
ჩატარება.

გენერალური დირექტორის 2020 წლის 22 აპრილის №60 ბრძანების საფუძველზე,   წვრთნისა და
სერტიფიცირების ცენტრში მოქმედი საწვრთნელი კურსები გადავიდა ონლაინ სწავლებაზე.

კორონავირუსით გამოწვეიული პანდემიის გამო გართულდებული იყო მეზღვაურთა დასაქმების
საკითხი და მიუხედავად იმისა, რომ სასწავლებელი იყოფება თვითდაფინანსებაზე,
გათვალისწინებული იყო მეზღვაურთა გართულებული მდგომარეობა და საწვრთნელ ცენტრში
მოქმედ  საწვრთნელ კურსებზე გამოცხადდა 30% ფასდაკლება, რომელიც მოქმედებდა 22
აპრილიდან 10 ივნისამდე.

გენერალური დირექტორის 2020 წლის 10 ივნისის №70 ბრძანების საფუძველზე, დადგინდა
შემდეგი ფასდაკლება საწვრთნელ კურსებზე:

– მსმნელენის მიერ 10 და მეტი კურსი გავლის შემთხვევაში კურსის საფასური
შემცირდება 15%.

– გემზე დაკავებული თანამდებობისათვის აუცილებელი კურსების სრული პაკეტის
გავლისას გადასახადი შემცირდება 20 %.

– მუდმივი მსმენელისითვის კურსის გადასახადი შემცირდეს 20%.

თანამშრომლების გადამზადების მიზნით სასწავლებელს მომართა კომპანია შპს ,,აჭარის
სახანძრო სამაშველო სამსახურმა“.
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მსმენელების კმაყოფილების კვლევის მიზნით კურსების დასრულების შემდეგ მსმენელი
ანონიმურად ავსებს მომსახურების შეფასების ფურცელს. 2020 წელს მსმენელებისგან
სასწავლებელში პრეტენზია, საჩივარი, რეკომენდაცია არ შემოსულა.

მეზღვაურთა საიდენტიფიკაციო ნომრების რეგისტრაცია მიმდინარეობს ელექტრონული
პროგრამის მეშვეობითაც.

საწვრთნელი კურსები იმართება სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ელ.მოდულით. ამჟამად
ელ.მოდულის გამოყენებით მიმდინარეობს კურსების დაწყება-დამთავრების პროცესები. 2020
წელს ელ.მოდულში დამატებულია პედაგოგების ბაზა. ეტაპობრივად საგამოცდო პროცესებიც
გადადის ელ.სისტემაზე.

 კვლევითი ცენტრი - რომლის მიზანსაც სტრატეგიული განვითარების გეგმის შესაბამისად,
წარმოადგენს სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის, სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო
პროცესების ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
2019 წლიდან სასწავლებელში შემუშავდა კვლევის საქმიანობის პოლიტიკა, რომლის მიზანს
წარმოადგენს სასწავლებლის ეგიდით აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების მიერ
განხორციელებულ და დაგეგმილ კვლევასთან დაკავშირებით მოლოდინების და ჩარჩო
მიდგომების განსაზღვრა, კვლევითი საქმიანობის ხარისხის შეფასება და გაუმჯობესება.
სასწავლებლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია კვლევითი საქმიანობის დაფინანსება.
შემუშავებულია კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერისა და პროდუქტიულობის მექანიზმები,
ასევე კვლევითი საქმიანობის ხარისხის შეფასების დოკუმენტი. ჩამოყალიბებულია კვლევითი
საქმინობის სტარტეგია, რომელიც მოიცავს, როგორც ინტერნაციონალიზაციის, აგრეთვე
ახალგაზრდა კადრების კვლევაში ჩართვის სტრატეგიას. სასწავლებელში შექმნილია
პერსონალის ინიციატივებისა და პროექტების წარდგენისა და დაფინანსების წესი. აღნიშნული
წესი ითვალისწინებს კვლევითი პროექტების დაფინანსებას, პერსონალის მიერ წარმოდგენილი
ინიციატივებისა და პროექტების განსახორციელებლად საჭირო (აუცილებელი) ფინანსური და
მატერიალური რესურსების ხარჯვაზე და გამოყენებაზე გადაწყვეტილებას, სასწავლებელი
შესაბამისი რესურსის ფარგლებში, იღებს გენერლური დირექტორი, კომისიის წარდგინების
საფუძველზე.
2020 წლის 20 ივნისს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის
ორგანიზებით გაიმართა ონლაინ საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „უცხო ენის მნიშვნელობა
სხვადასხვა პროფესიებში“. კონფერენციაზე მოხსენებით წარდგნენ როგორც ბუსსს ანრის
აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები, ასევე ქართული და უცხო ქვეყნის 15-მდე
უნივერსიტეტის პროფესორი, ლექტორი და სტუდენტი. მათ შორის უკრაინის, აზერბაიჯანის,
ყირგიზეთის, მოლდოვის, რუმინეთის და ინდოეთის უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების
წარმომადგენლები. კონფერენციის მონაწილეთა მოხსენებები შეიკრა წიგნად

ჩატარებული კონფერენციები:
 2020 წლის 20 ივნისს გაიმართა ონლაინ საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „უცხო ენის

მნიშვნელობა სხვადასხვა პროფესიებში“.
 2019 წლის 8 ივნისს ოკეანის დღესთან დაკავშირებით გაიმართა შემეცნებითი

კონფერენცია თემაზე „წყალი და ადამიანი“.
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 2019 წლის 18 დეკემბერს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრისა
და "საინფომრაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ" თანამშრომლობით
გაიმართა კონფერენცია თემაზე "ნატო ევროკავშირი და საქართველო".

ჩატარებული კვლევები:
ჩვენს მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენციის გარდა წლის განმავლობაში
გამოვაცხადეთ ორი კონკურსი:

 2020 წლის აგვისტოში გამოცხადდა კონკურსი სწრაფმავალი სამაშველო კატარღისთვის
სპეციალური ნავმისადგომისა და ამწე საშუალებების გამოყენებისთვის საჭირო კვლევის
ჩასატარებლად. IMO-ს მოდელ კურსის 1-24 ‘სწრაფმავალი სამაშველო კატარღების
მართვის“ მოთხოვნების შესაბამისად. კონკურსში მონაწილეობა მიიღო ორმა ჯგუფმა,
შესაბამისმა კომისიამ გამოავლინა გამარჯვებული ჯგუფი, როემლმაც ჩაატარ კვლევითი
აქტივობა.

 2020 წლის ოქტომბერში გამოცხადდა კიდევ ერთი მიზნობრივი შიდა საგრანტო პროექტი
სასწავლებლის მფლობელობაში არსებული ს/გ კაპიტანი ოთარ ჩახვაძის ბორტზე
სწრაფმავალი კატარღის მონტაჟისთვის საჭირო კვლევების ჩატარება. კონკურსში
მონაწილეობდა ორი ჯგუფი, კომისიამ გამოავლინა გამარჯვებული ჯგუფი, როემლმაც
ჩაატარ კვლევითი აქტივობა.

 2019 წლის 30 მაისს ბუსსს ანრიმ პირადი გადარჩენის მეთოდების უნარ-ჩვევების
გაღრმავების მიზნით, პრაქტიკული წვრთნების ჩასატარებლად გამოაცხადა კონკურსი,
კონკურსში მონაწილეობა მიიღო ორმა ჯგუფმა, შესარჩევმა კომისიამ გამოავლინა
გამარჯვებული ჯგუფი, რომლმაც კონკურსის პირობების გათვალისწინებით ჩაატარა
აღნიშნული კვლევა.

 2019 წლის 1 აგვისტოს ბუსსს ანრიმ გამოაცხადა კონკურსი სტანდარტებთან
შესაბამისი აუზის რეკონსტრუქციისთვის საჭირო კვლევების ჩასატარებლად. კონკურსში
მონაწილეობა მიიღო ორმა ჯგუფმა, შესარჩევმა კომისიამ გამოავლინა გამარჯვებული
ჯგუფი, რომელმაც კონკურსის პირობების გათვალისწინებით ჩაატარა აღნიშნული
კვლევა.

კონკურსებში მონაწილეობას ღებულობენ სტუდენტებიც.
კვლევების შესახებ ვრცელი ინფორმაცია წარმოდგენილია კვლევითი ცენტრის
ხელმძღვანელის ანგარიშებსა და შენახულ მასალებში.

3. დამხმარე ფუნქციების განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეულები უზრუნველყოფენ
სწავლა/სწავლებისთვისა და სამეცნიერო კვლევების პროცესების მხარდაჭერას, სტუდენტებისა და
სასწავლებლის საზოგადოების მოთხოვნებზე მორგებული სერვისებისა და შემოქმედებითი
აქტივობების განხორციელება/განვითარებას, აგრეთვე ინფორმაციის, ადამიანური და მატერიალური
რესურსების, ინფრასტრუქტურის მართვასა და განვითარებას.
სასწავლებლის სტრუქტურაში შედის სწავლა/სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევების პროცესების
დამხმარე ფუნქციების განმახორციელებელი შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები:
 სტუდენტთა, მსმნელეთა და თანამშრომელთა მომსახურების განყოფილება
 სტუდენტთა, მსმნელეთა მომსახურება:

2020 წლის 3 იანვრიდან 28 დეკემბრის ჩათვლით შპს ბუსსს ანრის სტუდენტთა,
თანამშრომელთა და მსმენელთა მომსახურების განყოფილებაში რეგისტრირებულია 2003
შემოსული და 1452 გასული წერილი. ხმს სამსახური უწევს მონიტორინგის მიმოწერის
საკონტროლო აღნიშვნებს.
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 თანამშრომელთა მომსახურება, მართვა:
2019 წლის საშტატო განრიგის N2 ვერსიით ბუსსს ანრიში დამტკიცებულია 54 საშტატო
ერთეული.

2020 წლის 28 დეკემბრის მდგომარეობით შპს ბუსსს ანრიში დასაქმებულია სულ 113
ადამიანი, აქედან 45 საშტატო პერსონალი და 97 პედაგოგი, მათ შორის წვრთნისა და
სერტიფიცირების ცენტრის ინსტრუქტორები, უმაღლესი და პროფესიული მოდულური
საგანმანათლებლო პროგრამების პედაგოგები.

მიუხედავად კორონავირუსით გამოწვეიული რთული ფინანსური მდგომარეობისა,
სასწავლებლის ხელმძღვანელობამ არ გაუშვა უფასო შვებულებაში არცერთი თანამშრომელი,
არ შეაჩერა და არ დააგვიანა ხელფასების გაცემა, ანაზღაურებადი იყო 2021 წლის 3 იანვრიდან
15 იანვრის ჩათვლით გამოცხადებული უქმე დღეებიც.

თანამშრომლების რაოდენობის ბოლო 4 წლის შედეგები:
2020 - 45 საშტატო პერსონალი და 97 პედაგოგი
2019 - 44 საშტატო პერსონალი და 96 პედაგოგი
2018 – 39 საშტატო პერსონალი და 81 პედაგოგი
2017 - 40 საშტატო პერსონალი და 65 პედაგოგი
2016 - 43 საშტატო პერსონალი და 60 პედაგოგი
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ბუსსს  ანრიში  2020 წელს აყვანილ  იქნა  19 თანამშრომელი,  განთავისუფლდა - 6 ადამიანი.
დაფიქსირდა 2 შვებულებაში გაშვების შემთხვევა. გამოცხადდა ვაკანსია რეგისტრაციის,
მობილობისა და რეესტრის მწარმოებლისა და საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტის
საქმისმწარმოებელის ვაკანტურ პოზიციაზე. გასაუბრების შედეგად შეირჩა 1 კანდიდატურა 3
თვიანი სტაჟირების ვადით.
2020 წელს  გარდაიცვალა 2 თანამშრომელი.

წლის განმავლობაში თანამშრომელთა წახალისების მიზნით დაფიქსირდა არაერთი პრემიისა
და ხელფასის მატების შემთხვევა.

პერსონალის 12 წარმომადგენელს გამოეცხადა მადლობა ბუსსს ანრის განვითარებაში
შეტანილი წვლილისთვის და გადაეცათ შესაბამისი სერთიფიკატი.
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პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სასწავლებელმა დააფინანსა 2
თანამშრომლის მომზადება სამაგისტრო პროგრამების ეროვნული გამოცდებისთვის და 1
თანამშრომლის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლა.

წლის განმავლობაში პერსოანლს ეძლეოდა შესაძლებლობა დასწრებოდნენ არაერთ ტრენინგს,
სემინარს, ღია ლექციას და ა.შ.

შემუშავებულია თანამშრომლების და პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით
საჭირო ტრენინგების ჩატარების გეგმა.

მიუხედავად კორონავირუსით გამოწვეული სირთულეებისა სასწავლებლის
ხელმძღვანელობას არ გათავისუფლა არცერთი თანამშრომელი, არ გაუშვა არავინ უფასო
შვებულებაში, არ შეაჩერა და არც დააგვიანა ხელფასის გაცემა.
გარდა ამისა სასწავლებელმა წლის განმავლობაში ორჯერ განახორციელა საქველმოქმედო
აქცია და გაუწია ფინანსური დახმარება გარადაცვლილი თანამშრომლის ოჯახს.

ასევე ფინანსური დახმარება  გაუწია უსდ-ს სტუდენტს, კერძოდ ფინანსური პრობლემების
წინაშე აღმოჩენილ სტუდენტს მოეხსნა ერთი სემესტრის სწავლის საფასური.

ბუსსს ანრის თანამშრომელთა და პედაგოგთა ატესტაციის გეგმის მიხედვით ატესტაცია
ჩაუტარდა 3 საშტატო თანამშრომელსა და 28 პედაგოგს.

2020 წლის 14 სექტემბრის N 114 ბრძანების მიხედვით შეიქმნა დისციპლინური კომისია.

პეროსნალის შეფასება:
შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის პეროსნალის შეფასების
პოლიტიკის მიზანია ხელი შეუწყოს სასწავლებლის თითოეულ დასაქმებულს საკუთარი
ფუნქციების ეფექტურად განხორციელებაში. პერსონალის საქმიანობის შეფასების პოლიტიკა
და პროცედურები ემყარება შემდეგ ძირითად პრინციპებს:
სამართლიანობა - სასწავლებლის ხელმძღვანელობა ვალდებულია, უზრუნველყოს შეფასების
არადისკრიმინაციულობა, ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა;
თანაბარი შესაძლებლობები - სასწავლებლის ყველა დასაქმებულს უნდა ჰქონდეს მიზნებისა
და ამოცანების ჩამოყალიბების თანაბარი შესაძლებლობები, მათი განხორციელებისა და
შესრულებული სამუშაოს შეფასების პროცესში. დაუშვებელია პირის დისკრიმინაცია ასაკის,
სქესის, ეროვნული ან ეთნიკური კუთვნილების, რელიგიისა და სხვა ნიშნების მიხედვით.
სასწავლებლის დასაქმებულთა შეფასების სისტემა გამჭვირვალე და სამართლიანი უნდა იყოს,
თუმცა ამავე დროს აუცილებელია პიროვნების კონფიდენციალურობის დაცვა და მისი
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის პრინციპის პატივისცემა;
მაღალი სტანდარტები - შეფასების სისტემის პირველი და უმნიშვნელოვანესი ამოცანა
სასწავლებელის საგანმანათლებლო მომსახურების სტანდარტების ამაღლების ხელშეწყობაა;
პროფესიული განვითარება - სასწავლებლის დასაქმებულთა პროფესიული ზრდის
ხელშეწყობის მიზნით მნიშვნელოვანია აკადემიური და ადმინისტრაციული, ასევე დამხმარე
პერსონალის წარმომადგენელთა ინდივიდუალური განვითარების მოთხოვნილებების
გათვალისწინება;
მონაწილეობა - სასწავლებლის ყველა დასაქმებული უნდა იყოს ჩართული შესრულებული
სამუშაოს შეფასების პროცესში.
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პერსონალის 2020 წლის შეფასების ანალიზი ინახება ხარისიხს სამსახურში და ადამიანური
რესურსების მართვის სპეციალისტთან.

 საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
2020 წელი იყო აქტიური მუშაობის წელიწადი საერთაშორისო და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის განყოფილებისთვის. აქ უნდა აღინიშნოს რომ მიუხედავად ბევრი სირთულისა
და გამოწვევისა რომელსაც დაგვაპირისპირა კორონავირუსმა, იყო ერთი დადებითი მხარეც, რაც
დისტანციურმა რეჟიმმა განაპირობა. განყოფილების თანამშრომლების შუამდგომლობით
წელიწადი იყო აქტიური ონლაინ რეჟიმში სხვადასხვა ტრენინგების, სემინარების, ღია
ლექციების, ფორუმების, კონფერენციების ორგანიზებით. ასე შესაძლებლობა არ გვექნებოდა არა
დისტანციურ რეჟიმში.
დასწრება იყო ძალიან კარგი, დაინტერესებული იყვნენ როგორც პერსონალი, ასევე
სტუდენტებიც.

20.06.2020 წ. - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის ორგანიზებით
გაიმართა ონლაინ საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „უცხო ენის მნიშვნელობა სხვადასხვა
პროფესიებში“. კონფერენციაზე მოხსენებით წარდგნენ როგორც ბუსსს ანრის აკადემიური
პერსონალი და სტუდენტები, ასევე ქართული და უცხო ქვეყნის 15-მდე უნივერსიტეტის
პროფესორი, ლექტორი და სტუდენტი. მათ შორის უკრაინის, აზერბაიჯანის, ყირგიზეთის,
მოლდოვის, რუმინეთის და ინდოეთის უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების
წარმომადგენლები. კონფერენციის მონაწილეთა მოხსენებები შეიკრა წიგნად.

სხვადასხვა მიმართულების ლექციების და ონლაინ შეხვედრების ორგანიზებისას არ
გამოგვრჩენია ონალინ შეხვედრა კრუინგულ კომპანიებთან, თემაზე: "კორონა ვირუსით
გამოწვეული პანდემიის გამოწვევები და პასუხები". შეხვედრაზე განხილული იყო ყველა ის
საკითხი რაც შეეხებოდა გემთმფლობელი კომპანების მხირდან გაწეულ სამუშაოებს კორონა
ვირუსთან ეფექტურ ბრძოლაში.

ონლაინ რეჟიმში განვახორციელეთ მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ
დაჯილდოვება. ფულადი ჯილდო გადაეცა ბუსსს ანრის თანამშრომლებს, რომლებიც მუშაობენ
დაარსებიდან დღემდე; ასევე უხუცეს თანაშრომლებს; მადლობის სიგელები გადაეცათ ბუსსს
ანრის იმ ლექტორ მასწავლებლებს რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩრთულნი სასწავლო ონლაინ
პროცესში; მადლობის სერტიფიკატები გადაეცქათ ბუსსს ანრის აქტიურ სტუდენტებს.

2020 წლის 30 ოქტომბერს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ორგანიზებით გაიმართა
აკადემიური საკონსულტაციო საბჭოს რიგით მე-4 ონლაინ შეხვედრა. შეხვედრაში მონაწილეობა
მიიღო 40-მდე საკრუინგო კომპანიამ და ბათუმში არსებული საზღვაო საგანმანათლებლო
დაწესებულებების წარმომადგენლებმა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და საკრუინგო
კომპანიების წარმომადგენლებმა ონლაინ შეხვედრაზე პრეზენტაციების სახით წარადგინეს
განხორციელებული ცვლილებები და სამომავლო გეგმები. ასევე ისაუბრეს თუ როგორ გაართვეს
თავი კორონა ვირუსით (COVID-19) გამოწევულ პანდემიას. ბათუმის უმაღლესი საზღვაო
საინჟინრო სასწავლებელი ანრიდან შეხვდრას ესწრებოდნენ: ხარისხის განვითარებისა და
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების
განყოფილების უფროსი და პიარ-მენეჯერი. საერთაშორისო და საზოგადოებასთან
ურთიერთობების განყოფილების უფროსმა წარადგინა პრეზენტაცია ბუსსს ანრის მიერ ბოლო
ერთი წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებების და სამომავლო გეგმების შესახებ.
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განყოფილება აგრძელებს მუშაობს ინტერნაციონალიზაციის განვითარების მიმართულებით.
წლის განმავლობაში შედგა არა ერთი შეხვედრა Erasmus-ის წარმომადგენელთან საერთაშორისო
გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის გააქტიურების და ასევე საერთაშორისო პროექტებსა და
პროგრამებში სტუდენტთა და პერსონალის მობილობის უზრუნველსაყოფად.
სასწავლებლის ინტერნაციონალიზაციის ერთ-ერთი ამოცანაა ხელი შეუწყოს აკადემიურ და
სამეცნიერო პერსონალს/სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებს, სხვადასხვა წყაროდან მოიპოვონ
დაფინანსება კვლევების ჩასატარებლად და კვლევითი ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად,
გაუწიოს კონსულტაცია სამართლებრივ საკითხებთან, დაფინანსების წყაროების მოძიებასთან,
საგრანტო განაცხადის მომზადებასთან, მის შეფასებასა და წარდგენასთან დაკავშირებით.

თანამშრომლობის მემორანდუმები გავაფორმეთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან,
აზერბაიჯანის უცხო ენათა უნივერსიტეტთან, ყირგიზეთის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან,
ოდესის ეროვნულ საზღვაო აკადემიასთან, რუმინულ საზღვაო უნივერსიტეტ „კონსტანტა“-სთან.

2020 წელს შპს ბუსსს ანრის სახელით ორგანიზაცია IMLA - ში (International Maritime Lecturers
Association) გავაწევრიანეთ ლექტორი გენადი შერვაშიძე და შპს ბუსსს ანრი გახდა BIMCO - Baltic
and International Maritime Council / ბალტიისპირეთის და საერთაშორისო საზღვაო საბჭოს წევრი.
გვქონდა მცდელობა გავწევრიანებულიყავით IAMU-ში, მოლაპარაკებები ვაწარმოეთ,
სამწუხაროდ ასოციაციაში გასაწევრიანებლად უსდ უნდა იყოს უნივერსიტეტის სტატუსი მქონე,
ახორციელებდეს სამგისტრო პროგრამა(ებ)ს.

ბუსსს ანრიმ მონაწილეობა მიიღო IASST - International Association for Safety and Survival Training /
უსაფრთხოებისა და გადარჩენის ტრენინგების საერთაშორისო ასოციაციის წევრთა შეხვედრაში.
ბუსსს ანრის პროფესორმა, ბატონმა გენადი შერვაშიძემ მონაწილეობა მიიღო IMLA – International
Maritime Lecturers’ Association / საზღვაო ლექტორთა საერთაშორისო ასოციაციის დაარსების 40
წლისთავისათვის მიძღვნილ ღონისძიებაში.

გერმანულ ფონდთან სეს-თან (SES) მიღწეული გვქონდა შეთანხმება 2020 წლის მარტში შემდეგი
ტრენინგების ჩასატარებლად: IMO Model Course 3.12 და Maritime Professional English -
პერსონალისთვის დაგეგმილი იყო ექსპერტის სამუშაო ვიზიტი ინგლისურ ენაში პერსონალის
გადამზადების მიზნით. მოგხდა თანამშრომლების დარეგისტრირება და ჩატარდა პერსონალის
გამოკითხვა მათთვის მისაღები დროის გამოსავლენად.
სამწუხაროდ, პანდემიით (COVID 19) გამოწვეული ვითარების გამო, ექსპერტების ჩამოსვლა
საქართველოში გადაიდო უცნობი ვადით.

აქტიურ ფაზაშია მუშაობა ოდესის ეროვნულ საზღვაო აკადემიასთან ორდიპლომიანი, ინგლისურ
ენოვანი პროგრამის შექმნაზე.

 პრაქტიკის, კარიერის დაგეგმვისა და სტუდენტებთან ურთიერთობის განყოფილება
ახალი კორონავირუსით (COVID19) გამოწვეულმა პანდემიამ ფაქტიურად შეაჩერა საზღვაო
პრაქტიკაზე სტუდენტების გაგზავნა.
პრაქტიკის, კარიერის დაგეგმვისა და სტუდენტებთან ურთიერთობის განყოფილება ყოველდღე
უკავშირდებოდა პანდემიის დროს საზღვაო პრაქტიკაზე მყოფ სტუდენტებს.

დიდი სამუშაოები ჩატარდა ონლაინ სწავლებაზე გადასვლის პროცესში. პრაქტიკის, კარიერის
დაგეგმვისა და სტუდენტებთან ურთიერთობის განყოფილება მართავდა საინფორმაციო
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შეხვედრებს სტუდენტებთან, აძლევდა რეკომენდაციებს ონალნ პლატფორმების
გამოსაყენებლად, სასწავლო პროცესის მართვის განახლებული ელ.პროგრამის გამოსაყენებლად.

განყოფილება აწყობდა სტუდენტებისთვის ონლაინ შეხვედრებს პედაგოგებთან, პრაქტიკის
დაგეგმარების ხელმძღვანელებთან, საკრუინგო კომპანიების წარმომადგენლებთან, პანდემიის
დროს ნაოსნობაში მყოფ მეზღვაურებთან და ა.შ.

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგნეტოს მიერ გაიმართა მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება. ასევე საზღვაო სასწავლებლების წარმატებულ სტუდენტების
დაჯილდოვების ცერემონია, რომელსაც ესწრებოდნენ არა მარტო საზღვაო სასწავლებლების
წარმომადგენლები და სტუდენტები, არამედ გემთმფლობელი კომპანიების წარმომადგენლებიც.
ღონისძიებაზე ჯამში 11 სტუდენტს სრულიად დაუფინანსდა სწავლა 2020-2021 სასწავლო წლის,
აქედან 5 სტუდენტისათვის თანხები გამოყო გემთმფლობელმა კომპანიებმა, 5დან 3 იყო ბუსსს
ანრის სტუდენტი.

2021 წლის იანვარში 6 სტუდენტი გავაგზავნეთ საცუარაო პრაქტიკაზე.

 შინაგანაწესის, ვახტის და შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის განყოფილება
კორონავირუსით გამოწვეული ქვეყანაში არსებული პირობებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი
ღონისძიებების ჩატარება დაევალა შინაგანაწესის, ვახტის და შრომის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის განყოფილებას.

გაიწერა სავალდებულო ინსტრუქციები, რეგულაციები. შემუშავდა და წარმოებაში ჩაიშვა
სხვადასხვა ჟურნალი, მათ შორის დასაქმებულთა მსმენელთა და ვიზიტორთა თერმო სკრინინგის
აღრიხვის ჟურნალი; სახიფათო სამედიცინო ნარჩენების გატანის აღრიცხვის ჟურნალი; სამუშაო
ადგილების, სამუშაო სივრცისა და გამოყენებული სამუშაო აღჭურვილობების დეზინფექციის
ჩატარების  გრაფიკი.

მთავრობის და ჯანდაცვის რეგულაციების შესაბამისად სასწავლებელში მოეწყო დეზობარიერები,
პეროსნალისა და ვიზიტორიებისათვის უზრუნველყოფილი იყო სადეზიფექციო და დამცავი
საშუალებები, შენობაში ტარდებოდა და კვლავ ტარდება გეგმიურად სრული დეზინფექცია.
კორონავირუსის თავიდან აცილების, პრევენციის მიზნით დაცულია ყველა ზომა, რაც
არაერთხელ შემოწმდა სხვადასხვა ზემდგომი ორგანოს მიერ.

შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი პერიოდულად ატარებდა უსაფრთხოების, თავდაცვის,
კორონოვარიუსის პრევენციის ტრენინგებს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო
სასწავლებელი ანრის თანამშრომლებისა და სტუდენტებისათვის.

 იურიდიული განყოფილება
2020 წლის განმავლობაში ბუსსს ანრისა და სხვადასხვა კომპანიებს შორის სულ გაფორმდა 31
ხელშეკრულება სხვადასხვა მომსახურეობის შესახებ, აქედან შპს ბუსსს ანრის მიერ
რეგისტრირებულია 12 ხელშეკრულება (წიგნი № 13-06). გაფორმებულია 62 სხვადასხვა სახის
აქტი, მათ შორის შპს ბუსსს ანრის მიერ რეგისტრირებულია 47 აქტი.
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 საინფორმაციო ტექნოლოგიების მართვის განყოფილება
კოვიდ პანდემიიდან გამომდინარე მოხდა უმოკლეს ვადაში გადასვლა დისტანციურ სწავლებაზე.
სასწავლო პროცესის მართვის ელ.სისტემაში ჩავაშენეთ განცალკევებული პორტალები უმაღლესი,
პროფესიული მოდულური საგნამანათლებლო პროგრამებისთვის და საწვრთნელი ცენტრისთვის:

- Lsm.mtc-anri.edu.ge -------- უმაღლესი
- Prof.mtc-anri.edu.ge ----------- პროფესიული
- Test.mtc-anri.edu.ge ------- ტესტირების სისტემა
- Dist.mtc-anri.edu.ge ------- მოქმედი მეზღვაურების ელ სისტემა

ყველა სასწავლო აუდიტორიაში დავამონტაჟეთ კომპიუტერები და გავაფართოვეთ ქსელი,
კერძოთ ყველა აუდიტორიაში, სადაც მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი შეყვანილი იქნა
ინტერნეტი 1GB სიჩქარით;
მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში განვაახლეთ ტრენაჟერული პროგრამა
ტანკერების კურსებისთვის, დაემატა გადამზიდი ტანკერების პროგრამა.

 ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკაში დანერგილია ელექტრონული კატალოგის მართვის პროგრამა Evergreen,
ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა OpenBiblio და EBSCO. ბიბლიოთეკის ფონდი,
პროგრამები და ელ.სისტემები ხელმისაწვდომია ბუსსს ანრის სტუდენტების, მსმენელების,
პედაგოგებისა და თანამშრომლებისთვის. ბიბლიოთეკა პასუხობს საერთაშორისო და ეროვნული
სტანდარტების მოთხოვნებს. სისტემატურად ხდება ბიბლიოთეკის განახლება. ბუსსს ანრის
ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფილია სასწავლო ტექნიკური ლიტერატურით: ქართულ, ინგლისურ
და რუსულ ენაზე.
2020 წლის 28 დეკემბრის მდგომარეობით ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 8716 წიგნს; 65
წიგნზე მეტი 2019 წლის დეკემბრის მდგომარეობასთან შედარებით.
ბიბლიოთეკაში  აღრიცხულია:
 ქართულენოვანი ტექნიკური ლიტერატურა - 2553 ცალი წიგნი (-12 წიგნი, 2019 წელთან

შედარებით)
 ქართულენოვანი მხატვრული ლიტერატურა - 313 ცალი წიგნი (რაოდენობა უცვლელია 2019

წლიდან)
 ქართულენოვანი დარგობრივი ლიტერატურა - 127 ცალი წიგნი (+22 წიგნი, 2019 წელთან

შედარებით)
 რუსულენოვანი ტექნიკური ლიტერატურა - 2881 ცალი წიგნი (+9 წიგნი, 2019 წელთან

შედარებით)
 რუსულენოვანი მხატვრული ლიტერატურა - 1078 ცალი წიგნი (უცვლელია 2019 წელთან

შედარებით)
 რუსულენოვანი დარგობრივი ლიტერატურა - 243 ცალი წიგნი (+3 2019 წელთან შედარებით)
 ინგლისურენოვანი ლიტერატურა - 1518 ცალი წიგნი (+43 წიგნი, 2019 წელთან შედარებით)

აგრეთვე ბიბლიოთეკაში აღრიცხულია:  686 ცალი CD (+4, 2019 წელთან შედარებით) და  49
ცალი ვიდეო კასეტა, რომელთა რაოდენობა უცვლელია ბოლო წლების განმავლობაში, ვინაიდან
ვიდეო კასეტები ჩაანაცვლა CD.

წელიწადში ერთხელ ბიბლიოთეკაში ტარდება კვლევა/ გამოკითხვა ბიბლიოთეკაში არსებული
გარემოს, რესურსებისა და მომსახურების მიმართულებით. გამოკითვის შედეგები და ანალიზი
ინახება ხარისიხს სამსახურში.
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ბიბლიოთეკის ფონდის ბოლო 5 წლის მონაცემები:
2020 – 8716 წიგნი
2019 – 8651 წიგნი
2018 – 8652 წიგნი (№072/2017 აქტის საფუძველზე ჩამოიწერა ხმარებისგან გაცვეთილი
ლიტერატურა)
2017 – 8591 წიგნი
2016 – 8328 წიგნი
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 მცურავი საშუალებები (ს/გ „კაპ.ო. ჩახვაძე“, სამაშველო და სწრაფმავალი კატარღები)
სასწავლო გემი „კაპიტანი ო.ჩახვაძე“-ზე სისტემატიურად, გეგმა-გრაფიკის თანახმად ტარდებოდა
მექანიზმებისა და დანადგარების შემოწმება. მაისის თვეში ჩატარდა „კაპიტანი ო.ჩახვაძე“-ზე
არსებული საკონტროლო-გამზომი დანადგარების გეგმიური შემოწმება. გეგმიურად, ყოველ
თვეში ტარდებოდა გემის მექანიზმებისა და დანადგარების შემოწმება. წლის განმავლობაში გემს
ჩაუტარდა სხვადასხვა ტექ. და სარემონტო სამუშაოები, მათ შორის ზეთის და ზეთის ფილტრების
შეცვლა, დამხმარე ძრავზე ახალი ბორტგარე წყლის გამაგრილებელის დაყენება, დამხმარე ძრავზე
კარტერის, ფილტრების გაწმენდა. სასწავლო გემზე სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკა ჩაუვარდა
სასწავლებლის სტუდენტებს. ვერ მოხდა გემის სარეგისტრაციო მოწმობის განახება, ვინაიდან
შესამოწმებლად ვერ მოხერხდა გემის ნაპირზე ამოყვანა, რადგან ნავსადურში არაა შესაბამისი
ამწე. გვაქვს გაგზავნილი არაერთი თხოვნა ნავსადგურის ადმინისტრაციაში და ველოდებით 2021
წლის იანვარ-თებერვალში გამოგვიყოფენ ამწეს.

 სასწავლო საამქროებისა და სახელოსნოების განყოფილება
კორონავირუსით გამოწვეიული შეზღუდვების გამო სასწავლებელში შეჩერებული იყო
პრაქტიკული მეცადინეობები, თუმცა პროფილაქტიკური სამუშაოები მაინც ჩატარდა, კერძოდ
პროფილაქტიკური საუშაოები ჩაუტარდა მთავარი ძრავის ამწე მოწყობილობას (ტელფერზე),
პნევმატიკის ლაბორატორიას, ჰიდრავლიკის ლაბორატორიას, საქვაბე დანადგარის
ლაბორატორიას, სამაცივრო დანადგარის ლაბორატორიას.
განხორციელდა დასუფთავება-ჰიგიენური სამუშაოები როგორც საამქროებში, ასევე
მექანიზმებისა და სტენდების.

 შესყიდვების განყოფილება
შესყიდვების განყოფილება უზრუნველყოფს საჭირო მასალების, რესურსების სწორ შესყიდვასა
და ტრანსპორტირებას შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმებით და შესყიდული მასალების
ადრესატიდან დოკუმენტალურ ჩაბარებას.
წლის განმავლობაში სამეურნეო განყოფილების უფროსის ყოველთვიური განაცხადის
საფუძველზე მიმდინარეობდა საკანცელარიო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნივთების შეძენა-
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დაგზავნა სტრუქტურულ ერთეულებში. შესყიდულ იქნა კომპიუტერები. დაგეგმილია
პრონტერების განახლება.

 სამეურნეო განყოფილება
ჩატარდა კოსმეტიკური რემონტი აუდიტორიებში, საფინანსო განყოფილებაში და
სამასწავლებლოში. მოეწყო საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტის და პროფესიული განათლების
დეპარტამენტის ახალი კაბინეტები. სასწავლო გემზე დამონტაჟდა სწრაფმავალი კატარღა.
კოსმეტიკური რემონტი ჩაუტარდა არდაგანის ტბაზე დამონტაჟებულ სამაშველო ნავს.

 საფინასო განყოფილება
საფინანსო განყოფილების ამოცანები და ფუნქციები: შპს ბუსსს ანრის საბიუჯეტო პროცესის
რეგულირება (ბიუჯეტის პროექტის მომზადება და მის დასამტკიცებლად საჭირო ღონისძიებათა
განხორციელება, ასევე საბიუჯეტო მაჩვენებლების შესრულების სისტემატური
ზედამხედველობა);
შპს ბუსსს ანრის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების პროცესის წარმართვა;
შესყიდვების ორგანიზება (შესყიდვების წლიური გეგმის შემუშავება, კალენდარული წლის
მანძილზე შესასყიდი საქონლის რაოდენობისა და მოცულობის განსაზღვრა) და შესყიდვების
გეგმების შესრულების მონიტორინგი;
ძირითადი აქტივების, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი კაპიტალ-
დაბანდებების აღრიცხვის უზრუნველყოფა;
კომპეტენციის ფარგლებში, შპს ბუსსს ანრის სახელით დასადები ხელშეკრულებების
პროექტების მომზადება და ხელშეკრულებების პირობების შესრულების მიმდინარეობის
ამსახველი დოკუმენტაციის წარმოება;
სახელშეკრულებო პირობების დარღვევის ყოველ ფაქტზე დამრღვევის მიმართ გასატარებელი
ღონისძიებების (საჯარიმო სანქციები და სხვა) შესახებ წინადადების შემუშავება და გენერალური
დირექტორისათვის წარდგენა;
საინვენტარიზაციო საქმიანობის ორგანიზება და წარმართვა;
საქართველოს კანონმდებლობით, წესდებთა და შინაგანაწესით შპს ბუსსს ანრის გენერალური
დირექტორის სამსახურებრივი დავალებების შესრულება.
2020 წლის ბიუჯეტის თანახმად აწარმოებდა შესასრულებელი ღონისძიებების დაფინანსებას.

 არქივი
არქივის ძირითადი ამოცანებია: დოკუმენტების დაკომპლექტება; არქივში დაცული
დოკუმენტების აღრიცხვა, დაცვის უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში გამოყენება.
5 წელიწადში ერთელ არქივი საექსპერტო კომისიასთან ერთად აწარმოებს შპს ბუსსს ანრის
დოკუმენტების შერჩევას შემდგომი შესანახად და/ან გასანადგურებლად გამოსაყოფად.
დოკუმენტების ბოლო შერჩევა განხორციელდა 2018 წელს, შესაბამისად მომავალი ჩატარდება
2022 წელს.

 საერთო საცხოვრებელი
ბუსსს ანრის გათვალისიწნებული აქვს სხვა რეგიონებიდან, ქვეყნებიდან ჩამობრძანებულ
სტუდენტთა და მოწვეულ სტუმართა განთავსება კეთილმოწყობილ ოთახებში. 2020 წელს
საერთო საცხოვრებელში არ გვყოლია ბინადარი.
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 სამედიცინო პუნქტი
სამედიცინო პუნქტი უზრუნველყოფს შპს ბუსსს ანრის თანამშრომლების, სტუდენტების და
ვიზიტორებისათვის პირველად სამედიცინო  დახმარებას და სამედიცინო  მომსახურებას;
სასწავლებელში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას.

 ფორმალურად სასწავლებლის სტუქტურის ნაწილი არ არის, მაგრამ სასწავლებლის მართვის
სისტემის განუყოფელი ნაწილია სტუდენტური თვითმართველობა, სტუდენტური
თვითმმართველობა წარმოადგენს სტუდენტების ისეთ ერთობას, რომელიც, როგორც
სასწავლებლის ყველა სტუდენტის მოსაზრებებისა და გამტარებელი და უფლებათა დამცველის
ფორმალური სტრუქტურა, მონაწილეობას იღებენ სასწავლებლის მართვის პროცესში და
ამავდროულად დამოუკიდებლად წარმართავს თავის საქმიანობას.
თვითმმართველობის პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი ბუსსს ანრის სენატის წევრებია.

15. ყოველდღიურ მუშაობაში გამოვლენილი შეუსაბამობების მიხედვით ჩატარებული
სამუშაოების ანალიზი
ყოველდღიურ მუშაობაში გამოვლენილი შეუსაბამობები ფორმდება სპეციალურ ჟურნალში საქმე N08-
191. განსაზღვრავს ვადას შეუსაბამობის აღმოფხვრის შესახებ. 2020 წლის განმავლობაში შეუსაბამობა
არაა რეგისტრირებული.

16. სტუდენტების, მსმენენლებისა და მეზღვაურებისგან ბუსსს ანრიში შემოსული პრეტენზიების
ანალიზი; გაწეული მომსახურების შეფასება, დახასიათება, რეკომენდაციები
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მსმნელების პრეტენზიების, რეკომენდაციების
გათვალისწინებით ბუსსს ანრიში არსებობს სპეციალური ჟურნალი რომელშიც ნებისმიერ
თანამშრომელს, სტუდენტს, პროფესიულ სტუდენტს თუ მეზღვაურს შეუძლია წერილობითი სახით
გამოთქვას თავისი პრეტენზია– საქმე N08-12.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვუქმნით მსმენელბს ყველა პირობას ანონიმურობის შესანარჩუნებლად,
2020 წლის განმვალობაში არ შემოსულა არც ერთი პრეტენზია.
ასევე შემუშავებული გვაქვს კურსების შეფასების ფურცლები, რომლებსაც მსმენელები ავსებენ
განცხადებასი აღნიშნული ყველა კურსის დასრულების შემდეგ. შეფასების ფურცელს ავსებენ
განცალკევებულ ადგილში და ათავსებენ შესაბამის ყულაბაში. ანონიმური შეფასების ფურცლები
ინახება საქმე № 08-197 „დახასიათებები, შეფასებები“, ხოლო მსმენელის ვინაობის მითითების
შემთხვევაში - ინახება მსმენელების პირად საქმეში.
წლის ბოლოს ან მომსახურების დასრულების შემდეგ კომპანიებისგან, რომელთანაც გვაკავშირებს
თანამშრომლობა, მოვითხოვთ გაწეული მომსახურების შეფასებას/დახასიათებას, საჭიროებისამებრ
რეკომენდაციის გაწევას; შეფასებები/დახასიათებები ინახება საქმე № 08-197 „დახასიათებები,
შეფასებები“.
ასევე შეფასების კითხვარი არის განთავსებული სასწავლებლის ბევ-გვერდზე.
შევაფასეთ ჩვენი სასწავლებლისთვის წლის განმავლობაში გაწეული სხვადასხვა მომწოდებელის
მომსახურება (ინახება საქმე N08-197-ში). შეფასების საფუძველზე გამოვყოფთ მომწოდებლებს ვისი
მომახურება ჩვენ შევაფასეთ კარგად და საჭიროებისამებრ გავნაგრძობთ მათთან თანამშრომლობას;
წლის განმავლობაში არ დაფიქსირდა არც ერთი არადამაკმაყოფილებელი მომსახურება.
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17. SWOT ანალიზის (ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების
გაანალიზება)
სტრატეგიული გეგმის ძირითადი პრიორიტეტების გამოკვეთის, კონკრეტული სტრატეგიული მიზნების
ჩამოყალიბების და ახალი იდეების გენერირების ინსტრუმენტია სტრატეგიული ანალიზი,
რომლისთვისაც სასწავლებელი იყენებს SWOT ანალიზის (ძლიერი და სუსტი მხარეების,
შესაძლებლობებისა და საფრთხეების გაანალიზება) მეთოდს. რომელიც უზრუნველყოფს:

ა) სამომავლო პრიორიტეტებისა და სასურველი, მისაღწევი მიზნების განსაზღვრას;
ბ) პროგრესის მიღწევისთვის კონკრეტული საფუძვლების შექმნას;
გ) დაინტერესებულ პირთა ჩართულობას სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში და მათი ხედვების
და ინტერესების გათვალისწინებას;
დ) ხელს უწყობს სასწავლებელში ორგანიზაციული კულტურის დამკვიდრებას;
ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების გაანალიზება Strength,
Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)

სასწავლებლის შეფასებისა და ანალიზისათვის, გამოყენებულ იქნა სტრატეგიული დაგეგმარების
მეთოდი - SWOT ანალიზი. აღნიშნული ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილ იქნა სასწავლებლის
ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები.

ძლიერი მხარეები - Strengths სუსტი მხარეები - Weaknesses
მრავალწლიანი ტრადიცია და დარგობრივი
განათლების განოხორციელების წარმატებული
გამოცდილება;
პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლება;
სტაბილურობა და ინსტიტუციური მდგრადობა,
სიახლეებისადმი ღიაობა;
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა
(ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის ISO
9001:2015 მოთხოვნებთან
შესაბამისობის, დადასტურების
სერტიფიკატები);
თანამშრომლობა საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან, საკრუინგო და
გემთმფლობელ კომპანიებთან;
დარგობრივი განათლების განხორციელებაზე
ადაპტირებული სასწავლო გარემო;
მაღალკვალიფიციური და სტაბილური
ადმინისტრაციული, დამხმარე, აკადემიური და
მოწვეული პეროსონალი;
პროფესიული გამოცდილების მოქნე
პრაქტიკოსი სპეციალისტების ჩართულობა
სასწავლო პროცესში;
თანამშრომლობა და პარტნიორორბა რეგიონისა
და მსოფლიოს წარმატებულ დამსაქმებლებთან;
სწავლების სუბიექტზე ორიენტირებული
გარემო, მათი ინტერესების, შესაძლებლობებისა
და საჭიროებების გათვალისწინება;

შეზღუდული გავლენა საგანმანათლებლო
პოლიტიკის ფორმირებაზე.
გაცვლითი პროგრამების არარსებობა;
 ახალი საერთაშორისო კონტაქტები;
 საერთაშორისო კონფერენციების მოწყობა-

ჩატარების აპრობირებული პრაქტიკა;
ლექტორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი ღონისძიებები - სწავლისა და
სწავლების უახლესი მეთოდების ტრეინინგები,
ინსტრუქტორთა საერთაშორისო გადამზადება;
ინტერნაციონალიზაციის არასაკმარისო დონე;
ინგლისური ენის დაბალი ცოდნის დონე
სტუდენტებში;
საგანამანათლებლო პროგრამების განხორციელებაში
ახალგაზრდა სპეციალისების ნაკლებობა და
უჩხოელი სპეციალისტების არარსებობა;
ელექტრონული საბიბლიოთეკო ქსელის წევრობა;
სტუდენტების აქტიური მონაწილეობა ყოველწლიურ
სტუდენტურ კონფერენციებში;
დამსაქმებლების აქტიური ჩართულობა სასწავლო
პროგრამების შედგენაში;
მოქმედი მეზღვაურების რიგიდან პედაგოგების
სიმცირე;
სასწავლო პროცესის მიღმა საქმიანობით
სტუდენტების არასაკმარისი დაინტერესება;
პერსონალის მიერ სხვადასხვა პროექტების
მომზადების, სტუდენტებისათვის და
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სტუდენტების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; პეროსნალისათვის ტრენინგების, საჯარო ლექციების,
მასტერ კლასების სიმცირე;

შესაძლებლობები - Opportunities საფრთხეები, რისკები - Threats
ინტერნაციონალიზაციის დონის გაღრმავება.
საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამებში
მონაწილეობის შესაძლებლობა;
უცხოელ-პარტნიორ დაწესებულებებთან
თანამშრომლობის გაძლიერება;
 საზღვაო დარგების უცხოელი
სპეციალისტების მოწვევა სასწავლო პროცესში
მონაწილეობის მიზნით;
მართვის სისტემის და საორგანიზაციო
სტრუქტურის შემდგომი განვითარება;
ინფრასტრუქტურის, მატერიალური
რესურსების და სასწავლებლის ერთიანი
საინფორმაციო სივრცის განვითარება;
 სტუდენტური თვითმმართველობის

პროექტების რეალიზება;
 ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების

შემუშავება;
 სტუდენტთა დახმარების სერვისის

სრულყოფა.
სტაბილურობა და კონკურენტუნარიანობა;

დაგეგმილი კონტინგენტის მიუღებლობა;
მასწავლებელთა და ინსტრუქტორთა დაბალი
ანაზღაურება (საზღვაო სატრანსპორტო გემებზე
დასაქმებულთა ანაზღაურებასთან შედარებით) არ
იძლევა თანამედროვე დარგობრივი ცოდნით და
გამოცდილებით აღჭურვილი კადრების ხანგრძლივ
ჩაბმას საგანმანათლებლო პროცესში;
განათლების ბაზარზე მუდმივად მზარდი კონკურენ-
ცია;
არჯანსაღი კონკურენტული გარემო; არათანაბარ
პირობებში ყოფნა სახელმწიფოს მიერ დაფინასებულ
საგანამანათლებლო დაწესებულებებთან შედარებით;
მიგრაციული პროცესები;
ბიზნესის სფეროში დასაქმების ბაზარზე სპეცია-
ლისტთა მაღალი კონკურენცია;
ინფრასტრუქტურის შენახვის მაღალი ხარჯები;
აბიტურიენტთა რიცხვონობის შემცირება;
კერძო სასწავლო დაწესებულებებისადმი

საზოგადოების სტერეოტიპული დამოკიდებულება.
სასწავლო საწვრთლელი რესურსების და ფინასების
არასაკმარისობა;
სამეცნერო საქმიანობაში არასაკმარს დონეზე
ჩართულობა;
საწარმოო პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობის
სიმწირე;
 არასაკმარისი სარეკლამო და PR საქმიანობა;
 კორპორაციული ეთიკის ხარვეზები;

გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმების გამოუყენებლობა;
აკადემიური პერსონალის კონსერვვატორულობა;

სუსტი მხარეების დაძლევისთვის და ბუსსს ანრის საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებისთვის
აუცილებელია ყველა არსებული შესაძლებლობების გამოყენება, რითაც იქნება შესაძლებელი საფრთხეების
შემცირება ან თავიდან აცილება. საფრთხეების უარყოფითი გავლენის შემცირება ან შესუსტება
შესაძლებელია რეალიზებული შესაძლებლობების ძლიერი დადებითი გავლენით.

18. შპს ბუსსს ანრის შესრულებული და შეუსრულებელი მიზნების მიზან-შედეგობრივი ანალიზი
1) 2020 წელი დაგვამახსოვრდება მრავალი გამოწვევით და სირთულეთ, რომლის მიზეზი გახდა ახალი

კორონავირუსი (COVID19). მიუხედავად ამისა ჩვენმა პატარა სასწავლებელმა დასძლია ყველა
სირთულე გაუმკლავდა ყველა გამოწვევას და განაგრძო „ნაოსნობა“ სრული შემადგენლობით.

2) 2020 წლისათვის დასახული მიზნების შესასრულებლად წლის განმავლობაში ჩატარდა ჩვენი
სასწავლებლის საქმიანობასთან, წინსვლასა და განვითარებასთან,  დაკავშირებული არა ერთი
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მნიშნვნელოვანი ღონისძიება და მოვლენა. რაც აღნიშნულია არსებული ანალიზის წინამდებარე
პუნქტებში.

3) 2020 წლის მიზნების შესრულება:
ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეიული შეზღუდვებისა და სირთულეების მიუხედავად
სასწავლებელს არ შეუჩერებია დასახული მიზნებისა და გეგმების განხორციელება.
 სტუდენტთა მხარდაჭერის გაზრდა 5% წინა წლებთან შედარებით - მიუხედავად ახალი

კორონავირუსით გამოწვეული შეზღუდვებისა სასწავლებელს არ შეუჩერებია სტუდენტთა
მხარდაჭერის ღონისძიებების ჩატარება, კერძოდ სწავლის დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლის
პროცესებში, ხარისხის სამსახურმა ჩაატარა კვლევა, რატ დაედგოინა სტუდენტების წვდომა
ინტერნეტთან და კომპიუტერებთან. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, სასწავლებელმა
სეიძინა დამატებითი კომპიუტერები, რომლებიც განტავსდა ყველა აუდიტორიაში, და
კომპიუტერულ კლასში, რათა სტუდეტებს ჰქონოდათ საშუალება ესარგებლად
კომპიუტერებითა და დასწრებოდნენ ონლაინ ლექციებს. რათქმაუნდა ტვალისწინებული იყო
უსაფრთხოების ყველა ზომები. სასწავლო პროცესის ახალი ელ.პროგრამის გამოყენების მიზნით
სტუდენტებს ჩაუტარდატ წინასწარ ტრენინგები, საინფორმაციო შეხვედრები, ამას გარდა
სტუდენტებთან 24 საათიან რეჯიმში კავშირზე იმყოფებოდა სტუდენტებთან ურთუერთობის
მენეჯერი. ყოველდღიური კავშირი გვქონდა საცურაო პრაქტიკაზე მყოფ სტუდენტებთან.
სტუდენტების მოტივიაციის და წახალისების მიზნით ბუსსს ანრის ხელმძღვანელობამ დააწესა
სემესტრული სტუპენდის წარჩინებული სწავლისთვის და სხვ.

 პერსონალისთვის პროფესიული განვითარების ამაღლების მიზნით მხარდაწერის გაზრდა 5%-
ით წინა წელთან შედარებით - შემუშავდა პერსონალის განვიტარების გეგმა, რომლის თანახმად
პერსოანლისთვის იმართებოდა სხვადასხვა ტრენინგები, ღია ლექციები, სემინარები... ერთ-
ერთი დადებითი რაც მოგვიტანა პანდემიამ, იყო სწორედ შესაძლებლობა დავსწრებოდით და
ჩაგვეტარენიბა მრავალ საინტერესო ონლაინ შეხვედრა, სემინარი, ტრენინგი, კონფერენცია.

 კვლევითი საქმიანობის გაზრდა 5% წინა წელთან შედარებით - 2020 წლის განმავლობაში არ
შეგვიჩერებია კვლევითი საქმიანობა, წლის განმავლობაში ჩატარდა 2 კვლევა. შესრულებები
დეტაულად გაწერილია წინამდებარე ანალიზის კვლევითი საქმიანობის ნაწილში.

 შეუსაბამო მომსახურების მართვის გაუმჯობესება აუდიტების დროს აღმოჩენილი
შეუსაბამობების რაოდენობის 10%-ით შემცირების მიზნით - შეუსაბამობების აღმოსაფხვრელად
ხარისხის სამსახური ამუშავებს მაკორექტირებელი და გამაფრთხილებელი ქმედებების გეგმას.
გეგმების შესრულება ხდება დადგენილ ვადაში. შესრულებები დეტაულად გაწერილია
წინამდებარე ანალიზის შიდა და გარე აუდიტების ნაწილში.

 სასწავლო/საწვრთნელი მასალა, ტრენაჟორები, დანადგარები და სხვა საჭირო აღჭურვილობის
განახლება 5%-ით წინა წლებთან შედარებით - შეძენილია ახალი კომპიუტერები, დასრულდა
საწვრთნელი აუზის მშენებლობა, სასწავლო გემზე დამონტაჟდა სწრაფმავალი კატარღა.
შესრულებები დეტაულად გაწერილია წინამდებარე ანალიზის წვრთნისა და სერტიფიცირების
ნაწილში.

 სასწავლებლის სტუდენტებისთვის შორეულ ნაოსნობაში პრაქტიკის გასავლელად
ხელისშეწყობა, წინა წლებთან შედარებით 5%ით გაზრდა - სასწავლებლის სტუდენტები
უზრუნველყოფილია საცურაო პრაქტიკით. გვაქვს თანამშრომლობის ხელშეკრულება არაერთ
საკრუინგო კომპანიასთან. პრაქტიკის, კარიერის განვიტარებისა და სტუდენტებთან
ურთიერთობის განყოფილება ინტესნიურად მუშოაბს ამ მიმართულებით. შესრულებები
დეტაულად გაწერილია წინამდებარე ანალიზის პრაქტიკის, კარიერის განვიტარებისა და
სტუდენტებთან ურთიერთობის განყოფილების საქმიანობის  ნაწილში.

 რისკების შეფასების და პრევენციის ღონისძიებების გაზრდა 5%-ით წინა წლებთან შედარებით -
გარდა იმისა, რომ შემუშავებული გვაქვს რისკების მართვის პროცედურა და გეგმა, არის
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შემუშავებული ბიზნესუწყვეტობის გეგმა და შრომის უსაფრთოების გეგმა. ახალი
კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებით
გათვალისწინებულია ყველა რეკომენდაცია.

 შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის და კონტროლის გაზრდა 5%-ით წინა წლებთან
შედარებით - შრომის უსაფრთოების გეგმა, შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა და შინაგანაწესი.
შრომის უდაფრთხოების მენეჯერი ატარებს საინფორმაციო შეხვედრებს და ტექ.სწავლებებს.

ბუსსს ანრის მიერ დასახული 2020 წლის მიზნები შესრულებულია.
4) 2020 წლის განმავლობაში გავიარეთ 1 შიდა, 3 გარე შემოწმება/აუდიტი, ჩავატარეთ უსდ-ს და პსდ-ს

თვითსეფასება;
5) ონლაინ რეჟიმზე გადასვლამ მოგვცა შესაძლებლობა თანამშრომლები და სტუდენტები დასწრებოდა

თვეში არა ნაკლებ 2 ღია ლექციას, ტრენინგს, ფორუმს ან სემინარს;
6) მიმდინარეობს რისკების შეფასება და პერევნციული ქმედებების გატარება;
7) შევიმუშავეთ SWOT ანალიზი, დავადგინეთ ჩვენი სუსტი და ძლიერი მხარეები, გავწერეთ კონტექსტი;
8) ბუსსს ანრის განყოფილებების უფროსების 6 თვის და წლიური ანგარიშების საფუძველზე ხდებოდა

სასწავლებლის წლიური სამოქმედო გეგმების, მათ შორის სტრატეგიული გეგმის, გადახედვა და
შესრულებული ღონისძიებების აღნიშვნა;

9) დაფიქსირდა დაწინაურების, ხელფასის მომატების, კომპიუტერული ტექნიკის შეცვლის, განახლების
და თანამშრომლების წახალისების შემთხვევები;

10) ხდება ყოველი შეუსაბამო მომსახურების აღმოფხვრა მაკორექტირებელი და გამაფრთხილებელი
ქმედებებით;

11) მიმდინარეობდა მუშაობა ინტერნაციონალიზაციის და კვლევითი საქმიანობის მიმართულებით;
12) შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი სასწავლებლის უმაღლეს და პროფესიულ მოდულურ

საგანმანათლებლო პროგრამებზე მსურველთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება, მზარდი
ტენდენციაა გარე მობილობაზე, რაც თავისთავად ადასტურებს შპს ბუსსს ანრის მზარდ
პოპულარობას;

13) სამწუხაროდ წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში მსმენელების რაოდენობა კლებულობს, უნდა
ჩატარდეს კვლევა, დადგინდეს მსმენელების კლების მიზეზი და გატარდეს გასაუმჯობესებელი
ღონისძიებები;

14) წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში მიმდინარეობს ახალგაზრდა კადრების მოზიდვა;
15) მომსახურების ხარისიხის გაუმჯობესების მიზნით ჩვენ ვითვალისწინებთ მომხმარებლის

მოთხოვნებს, რეკომენდაციებს და შენიშვნებს, ამისთის შექმნილი გვაქვს არაერთი ხერხი,
მომსახურების შეფასების სხვადასხვა საშუალებები.

16) სამომავლო მიზნების დასახვისას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ კიდევ უფრო
მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა, ხარისხის გაუმჯობესება და ამაღლება, წინსვლა,
მოდერნიზაცია, პოპულარიზაცია, კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და არ გავჩერდეთ მიღწეულზე.

17) 2020 წლისთვის დასახული მიზნები შესრულებულია.
18) არსებული ანალიზი არის წლიური ანგარიშების შეჯამება.

19. რისკების შეფასების ანალიზი
რისკების შეფასება და გაანალიზება მიმდინარეობს ხარისხის მართვის სისტემისა და ძირითადი
პროცესების მიხედვით ISO 9001:2015 სტანდარტის 9.3.2 პუნქტის”e” ქვეპუნქტის მოთხოვნათა
გათვალისწინებით.
რისკების შეფასება ასახულია რისკების შეფასებისა და პრევენციული ღონისძიებების გეგმაში. წლის
განმავლობაში ვაკვირდებით სასწავლებელში მიმდინარე პროცესებს და მათთან არსებულ რისკებს, რაც
აისახება რისკების შეფასებისა და პრევენციული ღონისძიებების სამომავლო გეგმაში.
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2019 წლის 19 თებერვლის შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი N4283-IIს
მოთხოვნების შესაბამისად სასწავლებელში დანერგია უსაფრთოების ნორმები, შემუშავებულია
რისკების მართვის და პრევენციის გეგმა, დამონტაჟებულია საევაკუაციო კიბე შესაბამისი
გასასვლელებით, ყოველ სართულზე არის ხანძარსაწინააღმედო ყუთები, საევაკუაციო გასასვლელების
მნათობი აღმნიშვნელები, ხანძრის მაქრობები. სასწავლებელში დანიშნულია შრომის უსაფრთოების
მენჯერი, რომელიც პასუხისმგებელია შრომის უსაფრთხოების და რისკების მართვის პროცესებზე.
2020 წელს სახანძრო სისტემას დაემატა ხმოვანი განცხადების ფუნქცია და მთელს შენობაში
დამონტაჟდა ელ.ენერგის გათიშვის შემთხვევაში ავტომნათობები.
ბუსსს ანრიში დაცულია რეკომენდაციები ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების
პრევენციასთან დაკავშირებით. გეგმიურად ტარდება შენობის დეზინფექცია.
რისკების შეფასებისა და პრევენციული ღონისძიებების გეგმაში გატვალისიწნებული ყველა
მიმართულების რისკები და მათი პრევენციული ღონისძიებები, როემლთა შესრულას მონიტორინგის
უწევს როგორც ხარისხის სამსახური და შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი, ასევე თითოეული
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
შესრულების შეფასებისა და მონიტორინგის გაუმჯობესების მიზნით 2021 წლის რისკების შეფასებისა
და პრევენციული ღონისძიებების გეგმაში დაემატა შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი/განყოფილების
სვეტი.

20. ბუსსს ანრის ხარისხის პოლიტიკის, მიზნების და ორგანიზაციის კონტექსტის ანალიზი,
განახლება
ბუსსს ანრის ხარისიხს განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურმა სასწავლებლის
სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებისა და სტუდენტთა თვითმმართველობის
ჩართულობით მოხდა 2020 წლის პოლიტიკის, მიზნების (ნდ 2-010128/GEO/ENG) და ორგანიზაციის
კონტექსტის (ნდ № 2-0201-04) გადახედვა, გაანალიზება და განახლება.
მიუხედავად რთული წლისა (კრონავირუსით გამოწვეული შეზღუდვების გამო) 2020 წლის პოლიტიკა
და მიზნები შესრულებული გვაქვს ყველა მიმართულებით. წლის განმავლობაში აღინიშნებოდა
სტუდენტებისა და პერსონალისადმი არა ერთი მხარდაჭერის ღონისძიება;
 2021 წლის ხარისხის პოლიტიკაში დაემატება:

1) სტუდენტების ადმინისტაციული მხარდაჭერა, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
2) პერსონალის მხარდაჭერა და უსაფრთოების უზრუნველყოფა;
3) სოცილაური პასუხისმგებლობა
4) გენდერული თანასწორობისა და ტოლერანტობის შენარჩუნება

 მიზნებში დაემატება: ახალი კორონავიურსის (COVID 19) გავრცელების თავიდან აცილების
მიზნით გამაფრთხილებელი და  პრევენციული ზომების შენარჩუნება; პერსონალში,
სტუდენტებში, მსმენელბში დაფიქსირების შემთხვევაში კონტროლის გამკაცრება 10%.

 ხარისხის ვალდებულებებში ჩაემატება:
1) პერსონალის თვითგანვითარება და
2) პერსონალის ჩართულობა სასწავლებელში მიმდინარე პროცესებში

ორგანიზაციის კონტექსტში 2021 წლისთვის განახლდება:
 ორგანიზაციის განვითარებაზე მოქმედი გარე ფაქტორები
 მომსახურების მომწოდებლები
 SWOT ანალიზი
 ბუსსს ანრის პარტნიორი დაწესებულებები
 ბუსსს ანრი გაწევრიანებულია
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21. ბუსსს ანრის მუშაობისა და ხმს-ის მუშაობისათვის საჭირო ნორმატიული დოკუმენტების
საკმარისობა

1) 2020 წლის განმავლობაში ხარისხის სამსახურში მიმდინარეობდა ახალი საქმეების, ნორმატიული
დოკუმენეტების და მოქმედი ფორმების აღრიცხვა ელექტრონულად, რომლის საფუძველზე
შედგენილია შპს ბუსსს ანრის საქმეთა ნომენკლატურაში და მოქმედი ფორმების ჩამონათვალში არ
შესული ნორმატიული დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომელსაც ამტკიცებს გენერალური
დირექტორი. დამტკიცებული ჩამონათვალის საფუძველზე ხარისხის სამსახური ანახლებს ნდ № 2-
010103 „ბუსსს ანრის დოკუმენტების (შიდა , გარე), მოქმედი ფორმების ფონდი, საქმეთა
ნომენკლატურა“.

2) ნდ № 2-010103 „ბუსსს ანრის დოკუმენტების (შიდა , გარე), მოქმედი ფორმების ფონდი, საქმეთა
ნომენკლატურა“ განახლებულია 2021 წლის 20 იანვრით.

3) ახალი ნდ № 2-010103 „ბუსსს ანრის დოკუმენტების (შიდა , გარე), მოქმედი ფორმების ფონდი, საქმეთა
ნომენკლატურა“ საფუძველზე ხარისხის სამსახური უგზავნის ყველა სტრუქტურულ ერთეულს
ამონაწერს საქმეთა ნომენკლატურიდან, სადაც ჩამოთვლილია ამა თუ იმ სტრუქტურული ერთეულის
საქმეები და მოქმედი ფორმები. ამონაწერი უნდა იყოს გამოკრული თვალსაჩინოდ სტრუქტურული
ერთეულის სამუშაო სივრცეში.

4) ხმს შიდა შემოწმების პეროცესში შიდა შემოწმების აუდიტორები ამოწმებენ საქმეთა წარმოების და
შენახვის პროცესებს, შესაბამისობას ნომენკლატურასთან.

5) შესაძლებელია ძველი არააქტუალური საქმის, მოქმედი ფორმის თუ ნდ გაუქმება ან/და ახალის შექმნა
ხარისხის სამსახურში განაცხადის წარდგენით. გაუქმებული ნორმატიული დოკუმენტის, მოქმედი
ფორმის თუ საქმის ნომერი გადადის რეზერვში.

22. წინადადებები ბუსსს ანრიში ხმს-ის ამაღლების და მუდმივად შენარჩუნების შესახებ
1) ხმს-ის ამაღლება და მუდმივად მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება სს ISO 9001:2015 შესაბამისად

აუცილებელია თავისდროულად იქნას ჩატარებული შემოწმებები, შეფასებულ იქნას რისკები და
დადგინდეს პრევენციული ქმედებები, მუდმივად ხდებოდეს კონტროლი თანამშრომელთა მუშაობის
პროცესზე, საჭიროებისამებრ ტარდებოდეს თანამშრომლებისათვის ტექნიკური სწავლება,
კვალიფიკაციის ამაღლება სხვადასხვა სემინარებზე, ტრენინგებზე დასწრებით, დადებითი გარემოს
შექმნა როგორც თანამშრომლებისათვის, ასევე მსმენელების, სტუდენტებისა და სტუმრებისთვის.

2) უსდ-ს და პსდ-ს ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტებზე შესაბამისობა
3) კომპეტენტური ორგანოების და პირების რეკომენდაციების და რჩევების გათვალისწინება.
4) გავაუმჯობესოდ მომსახურების ხარისხი.
5) წვრთნისა და სერტიფიცირებიც ცენტრში ახალგაზრდა კვალიფიცირებული კადრების მოზიდვა

ინსტრუქტორებად.
6) კვალიფიცირებული კადრების მოზიდვა.
7) თანამშრომელბისთვის ხელფასების მომატება, წახალისების სისტემის გახშირება.
8) უდ-ს და პსდ-ს სტუდენტთათვის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.
9) ინტერნაციონალიზაციის კუთხით აქტიური მუშაობა.

23. ხმს გაუმჯობესების რეკომენდაციები
 ხმს გაუმჯობესებისთვის გვესაჭიროება მოვიზიდოთ უფრო მეტი კვალიფიცირებული პედაგოგი,

ისტრუქტორი გავაუმჯობესოთ ინფრასტრუქტურა, არ შევწყვიტოთ პერიოდულად თანამშრომლების
და პედაგოგების მომზადება/გადამზადება, სწავლება, პერიოდულად განავახლოთ ტექნიკური ბაზა.

 მომხმარებლის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად მუდმივი ზრდა მომსახურების ხარისხის შიდა
წესების, პროცედურების, დებულებების, ინსტრუქციების, გეგმების, ნორმატიული დოკუმენტების
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შემუშავებით, დანერგვითა და შესრულებით   ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად;

 თვითშეფასების გაკეთება;
 SWOT ანალიზი;
 ინტერნაციონალიზაციის და კვლევითი საქმიანობის განვითარება;
 სტუდენტების, მსმენელების განვითარებაზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის მართვა;
 მომხმარებლის აზრის (რეკომენდაციების) გათვალისწინება;
 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის შიდა აუდიტორების /ხარისხის სამსახურის თანამშრომლების

მომზადება/გადამზადება;
 გვესაჭიროება სარეკლამო, პიარ კომპანიების განხორციელება მსმენელების/სტუდენტების

მოსაზიდათ;
 საკრუინგო, გემთმფლობელ კომპანიების წარმომადგენელბთან შეხვედრა, მათი რეკომენდაციების

გათვალისწინება;
 თანამშრომლებთან საინფრმაციო შეხვედრების  და ტექ.სწავლებების გამართვა;
 გუნდური მუშაობა, სასწავლებლის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ჩართულობით.
 სტრატეგიული განვითარების გეგმის, სამწლიანი სამუშაო გეგმის და ერთწლიანი სამუშაო გეგმის

შესრულების ანგარიშების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავდეს დამატებითი ფორმები.

24. კონფიდენციალურობა
აღნიშნული ანალიზი წარმოადგენს შპს ბუსსს ანრის შიდა ნორმატიულ დოკუმენტს და არ
ექვემდებარება მესამე მხარისთვის წარდგენას, გარდა აუდიტორებისა შიდა, გარე  და ინსპექციური
შემოწმების დროს.
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25. პერიოდული შემოწმების აღრიცხვის ფურცელი

№
პერიოდული
შემოწმების

თარიღი

შემოწმების ჩამტარებელი
პირის თანამდებობა და

ინიციალები

ხელმოწერა შესწორებას
ექვემდებარება

პუნქტები



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW

ვერსია: № 1 თარიღი: 28.01.2021
კოდი: 2-0201-03

48-49

26. პერსონალის გაცნობის ფურცელი

№ სახელი, გავრი თანამდებობა
გაცნობის

ვადა
გაცნობის
თარიღი ხელმოწერა

1 მაია დავითიანი პროფესიული განათლების
დეპარტამენტის უფროსი

11.02.2021

2 სალომე ზაქარაძე ადამიანური რესურსების
სპეციალისტი

11.02.2021

3
თამთა ჩხეიძე სტუდენტებთან, მსმენელებთან და

თანამშრომლებთან ურთიერთობის
განყოფილების საქმისმწარმოებელი

11.02.2021

4 მზია დუმბაძე არქივარიუსი 11.02.2021

5 სოფიკო მამულაძე მთავარი ბურალტერი 11.02.2021

6 ილია ნიქაბაძე პიარ-მენეჯერი 11.02.2021

7 ლონდა მიქელაძე საქმისმწარმოებელი 11.02.2021

8
ომარ დიასამიძე პრაქტიკის, კარიერის დაგეგმვისა და

სტუდენტებთან ურთიერთობის
განყოფილების  უფროსი

11.02.2021

9 ჟუჟუნა დიასამიძე ბიბლიოთეკის გამგე 11.02.2021

10 მალვინა ურუშაძე ბიბლიოთეკის უფროსი 11.02.2021

11 ნათია დიასამიძე სტუდენტებთან ურთიერთობის
მენეჯერი

11.02.2021

12 თამილა მიქელაძე ექთანი 11.02.2021

13 ირაკლი გოგიტიძე სამეურნეო განყოფილების
უფროსი

11.02.2021

14 ირაკლი ბეჟანიძე
საინფორმაციო ტექნოლოგიების
მართვის განყოფილების უფროსი

11.02.2021

15 ანა მუშამბაძე ბიბლიოთეკარი 11.02.2021

16 ზურაბ დიასამიძე შესყიდვების მენეჯერი 11.02.2021

17 დავით ჩხაიძე
სასწავლო საამქროებისა და
სახელოსნოების უფროსი

11.02.2021

18 ირაკლი წივწივაძე
საფინანსო განყოფილების
უფროსი

11.02.2021

19 ბადრი გიორგაძე სასწავლო გემის უფროსი
მექანიკოსი

11.02.2021

20 ალიკო ბარამიძე სასწავლო გემის კაპიტანი 11.02.2021

21 გიორგი დიასამიძე იურიდიული განყოფილების
უფროსი

11.02.2021

22 ვიქტორია სიმონიანი
წვრთნისა და სერტიფიცირების
საქმისმწარმოებელი

11.02.2021

23



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW

ვერსია: № 1 თარიღი: 28.01.2021
კოდი: 2-0201-03
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27. შეთანხმების ფურცელი

ნაწილი 1. დოკუმენტის იდენთიფიკაცია, შემთანხმებელი პირი

1.1 შესათანხმებელი დოკუმენტის დასახელება, №

ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW

ნდ № 2-0201-16

1.2 შემუშავებაზე პასუხისმგებელი პირი
ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი რუსუდან დიასამიძე;
განათლების ხარისხის სპეციალისტი ლია ფარტენაძე;
მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ხარისხის სპეციალისტი ვლადიმერ ბოგდანოვი

1.3 შემსრულებელი ___________________________ \___________________\

___________________________ \___________________\

___________________________ \___________________\

ნაწილი 2. შეთანხმება

№ შემთანხმებლის თანამდებობა ხელმოწერა შეთანხმების
რიცხვი

შეთანხმების
დრო

შენიშვნა

1
რექტორი
რუსლან დიასამიძე

2

პრორექტორის მ.შ.
გურამ ქათამაძე

3
წვრთნისა და სერტიფიცირების
ცენტრის უფროსი აკაკი ესანჯია

დოკუმენტი შესათანხმებლად წარადგინა _________________    __________________    _______________
ხელმოწერა სახელი, გვარი თარიღი


