შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
წინასიტყვაობა
1. შემუშავებულია - ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის
რუსუდან დიასამიძის და ხარისხის სპეციალისტის ლია ფარტენაძის მიერ;
2. დამტკიცებულია - შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის მიერ (2022 წლის 17 იანვრის
სენატის სხდომის ოქმი N012; შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის 2022 წლის 17
იანვრის ბრძანება N08-02/22);
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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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
1.გავრცელების სფერო
წინამდებარე ანალიზი ითვლება ნორმატიულ დოკუმენტად შპს ბუსსს ანრის მთელი
პერსონალისათვის.
არსებული ანალიზის ეგზემპლიარი ინახება ბუსსს ანრის ხარისხის განვითარების და
უზრუნველყოფის სამსახურში და გასაჯაროებულია ბუსსს ანრის ვებგვერდზე.

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. პსდ – პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება;
8. ნდ – ნორმატიული დოკუმენტი;
9. SWOT ანალიზი - ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების
გაანალიზების მეთოდი
10. პროფესიული სტუდენტი - პროფესიული მოდულური საგანმანატლებლო პროგრამების
სტუდენტი

4. ანალიზის დახასიათება
პროცესი:
პასუხისმგებელი:
შემსრულებებლი:

ბუსსს ანრის ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
ბუსსს ანრის ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი
ბუსსს ანრის ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი;
ხარისხის სპეციალისტი;
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MANAGEMENT REVIEW
პერსონალი რომელსაც ევალება ანგარიშის დოკუმენტების მომზადება
შემოსული მონაცემები:

გასული მონაცემები:
შედეგიანობის კრიტერიუმები:
მეთოდები:

მონაცემები:
– წინა ანალიზის შედეგების ღონისძიებეთა ჩატარების შედეგები.
– ხმს-ის შიდა შემოწმების შედეგები
– შიდა ღონისძიებები
– რუსული რესგისტრის აუდიტორების მიერ ჩატარებული აუდიტის
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
ხმს-ის ანალიზის ანგარიში, განკარგულებები, ბრძანებები რაიმე კონკრეტულ
საკითხზე მუშაობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით
მიზნების მიღწევა ხარისხის დარგში
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 და სტარტეგიული 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 ხარისხის სამსახურის მიერ ბუსსს ანრის მუშაობის წლიური
შედეგების საფუძველზე (წლის განმავლობაში და წლის ბოლოს ბუსსს ანრის ყოველი
სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელის
და
საქმის
მწარმოებლის
ანგარიშების/მოხსენებების გათვალისწინებით);
3) ხმს ანალიზის განხილვა ხდება სენატის სხდომაზე;
4) სენატის მიერ მირებულ ხმს ანალიზის საბოლოო ვერსიას ამტკიცებს გენერალური დირექტორი;
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5) ხმს ანალიზის გასაცნობათ იმართება შეხვედრა თანამშრომლებთან;
6) ხმს ანალიზის დამტკიცებული ვერსია ხელმისაწვდომია სასწავლებლის თანამშრომელბისთვის
შიდა ქსელში, ასევე განთავსებულია ბუსსს ანრის ვებ-გვერდზე;
7) ბუსსს ანრის ადმინისტრაციის მიერ ხმს-ს ანალიზის ჩასატარებლად მოცემულია ბლოკ-სქემა
ხარისხის სამსახურის უფროსის მიერ შიდა
აუდიტორებთან ერთად ხსმ-ს ანალიზის
ჩატარების შედეგების ანგარიშისა და
ანალიზის ჩასატარებელი ღონიძიებების
პროექტის მომზადება

ბუსსს ანრის
შიდა აუდიტორის მიერ ხსმ-ს ანალიზის
ჩატარების აუცილებელი მასალების
მომზადება
ბუსსს ანრის ხელმძღვანელთა თათბირზე
შპს ბუსსს ანრის ადმინისტრაციის მიერ ხსმის 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

მომზადებაproeqtimomzadeba

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
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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;
- 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.

ვერსია: № 1
კოდი: 2-0201-03

თარიღი: 17.01.2022

8-50

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
 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
 შესრულებული და შეუსრულებელი მიზნების მიზან-შედეგობრივი ანალიზი
 რისკების შეფასების ანალიზი
 ხარისხის პოლიტიკის, მიზნების და ორგანიზაციული კონტექსტის ანალიზი, განახლება
 ბუსსს ანრის მუშაობისა და ხმს–ის მუშაობისთვის საჭირო ნორმატიული დოკუმენეტების
საკმარისობა
 წინადადებები შპს ბუსსს ანრიში ხმს–ის ამაღლების და მუდმივად შენარჩუნების შესახებ
 ხმს გაუმჯობესების რეკომენდაციები

8. წინა ხმს ანალიზის შედეგების მიხედვით ჩატარებული ღონისძიებების ანგარიში
1) 2021 წელი - ბუსსს ანრის დამარცხების და დანაკარგის წლად აღიბეჭდება ბუსსს ანრის
ისტორიაში.
ბუსსს ანრის, როგორც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რეავტორიზაციის
მიზნით განხორციელებული შემოწმების შედეგად უსდ ავტორიზაციის საბჭოს
გადაწყვეტილებით ბუსსს ანრის უარი ეთქვა ავტორიზაციაზე.
ავტორიზაციის ექპსერთა დასკვნის საფუძველზე ბუსსს ანრი არ შეესაბამებოდა უსდ-ს
ავტორიზაციის მე-6 სტანდარტს
„კვლევა, განვითარება და/ან სხვა შემოქმედებითი
საქმიანობა“.
დაწესებულება ვერ გაიზიარებს ექსპერტთა მიერ მე-6 სტანდარტის შეფასებას, როგორც „არ
არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან“ მიუხედავად იმისა, რომ კვლევითი საქმიანობა, მისივე
თვითშეფასებით, იყო ბუსსს ანრის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და ექსპერტთა
რეკომენდაციებიც ეხმიანებოდა ჩვენს მიერ განსაზღვრულ გასაუმჯობესებელ მხარეებს.
6.1 და 6.2
სტანდარტში მოცემულ რეკომენდაციებზე, წარვადგინეთ გაერთიანებული
პოზიცია:
ვფიქრობთ, რომ ექსპერტებმა, სამწუხაროდ, არ შეაფასეს დაწესებულების მიერ გადადგმული
ნაბიჯები, არ გაითვალისწინეს დაწესებულების ტიპი და მახასიათებლები - ბუსსს ანრი არ
ახორციელებდა სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს და არ ისახავდა მიზნად
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევების განხორციელებას. ამასთან, დაწესებულება საკმაოდ
ვიწრო პროფილის იყო. მიუხედავად ამისა, ბუსსს ანრის გადადგმული ჰქონდა მნიშვნელოვანი
ნაბიჯები კვლევითი საქმიანობის განვითარებისთვის, რაც, ვფიქრობთ, არ აიყო შეფასებული
ექსპერტთა მიერ. არ იყო სამართლიანი თითოეული სტანდარტის კომპონენტის შეფასება,
როგორც „არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან“ როდესაც სულ მცირე, თითოეული
სტანდარტის ფარგლებში მოთხოვნილი მარეგულირებელი დოკუმენტები იყო დანერგილი და
მათი უმრავლესობა იყო განხორციელების ეტაპზე. 2019 წლიდან, კვლევითი საქმიანობის
განვითარებისთვის, დაწესებულებას ჰქონდა შეიმუშავებული:
 კვლევითი საქმიანობის განვითარების სტრატეგია (2019-2025) და მხარდამჭერი
მექანიზმები - რომელიც აღწერდა სასწავლებლის მიერ კვლევითი საქმიანობის
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მხარდაჭერის მიზნით შემუშავებულ მექანიზმებს და ასევე განსაზღვრავდა სამომავლო
ხედვას. აქვე ვიტყვით, რომ აღნიშნულ სტრატეგიაში ჩვენ თავადვე ვაფასებდით საკუთარ
გამოწვევებს კვლევითი საქმიანობის განვითარების მიზნით.
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მარეგულირებელი დებულება - რომელშიც
თავმოყრილი იყო სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობის განხორციელებასა და შეფასებასთან
დაკავშირებული რეგულაციები.
სასწავლებელში შეიქმნა კვლევითი ცენტრი, რომლის უმთავრესი ფუნქცია სწორედ
კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა იყო.
დაწესებულება ახორციელებდა გამოყენებით, პრაქტიკულ კვლევებს (2019 წლიდან
ჩატარდა 5 მიზნობრივი კვლევა, რომელშიც ჩართული იყო შვიდი სტუდენტი, ჯამში
გახარჯულია 20 000 ლარი), ამას გარდა, დაწესებულება მხარს უჭერდა კვლევით
აქტივობებს და გეგმავდა და ახორციელებდა კონფერენციებს:
2019 წელს ჩატარდა ორი კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობდნენ როგორც ბუსსს
ანრის სტუდენტები, ასევე პერსონალი: 2019 წლის 8 ივნისს გამართული შემეცნებითი
კონფერენცია, რომელიც ეძღვნებოდა ოკეანის დღეს; 2019 წლის დეკემბერში ჩატარდა
კონფერენცია „ნატო, საქართველო და ევროკავშირი“
2019 წელსვე, სასწავლებელმა საკუთარ სტუდენტებსა და პერსონალს შესთავაზა
დაფინანსება, მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციაში. მონაწილეობა მიიღეს სასწავლებლის სტუდენტებმა;
2020 წელს გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია „უცხო ენის როლი სხვადასხვა
პროფესიაში“ (კონფერენციის მასალები დაიბეჭდა);
2021 წლის 4 და 5 თებერვალს ბუსსს ანრის აკადემიური პერსონალის სამმა
წარმომადგენელმა
მიიღო
მონაწილეობა
(გააკეთა
მოხსენება)
საერთაშორისო
ელექტრონული სამეცნიერო და პრაქტიკული ჟურნალის “WayScience” ორგანიზებით
გამართულ საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკულ ინტერნეტ კონფერენციაში,
კონფერენციაში მონაწილეობა დაფინანსდა ბუსსს ანრის მიერ;
2021 წელს დაგეგმილი იყო ორი კონფერენცია - „პანდემიის ზეგავლენა საზღვაოსნო
სანაოსნო დარგების განვითარებასა და მათი სწავლების მეთოდებზე“ და რესპუბლიკური
კონფერენცია.

აქვე აღვნიშნავთ, რომ უკანასკნელი წლები სასწავლებელს, ისევე როგორც ყველა სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებას, უწევს პანდემიასთან ბრძოლის პარალელურად
საქმიანობა, რამაც, თავისთავად, გავლენა იქონია კვლევითი საქმიანობის განვითარებისა და
ინტერნაციონალიზაციის გაღრმავების ტემპზე. ვფიქრობთ, ექსპერტთა ჯგუფმა არ
გაითვალისწინა სასწავლებლის ძალისხმევა და გადადგმული ნაბიჯები. დასკვნაში
ექსპერტები თავად საუბრობდნენ ადგილობრივ კონფერენციებში მონაწილეობასა თუ
ადგილობრივ ნაშრომებზე, ასევე განხორციელებულ და დაგეგმილ კონფერენციებზე, აქედან
გამომდინარე, დაწესებულებისთვის უფრო გაუგებარი დარჩა სტანდარტის შეფასება,
არსებული რეგულაციების, მექანიზმებისა თუ გადადგმული ნაბიჯების და განვლილი
პროგრესის მიუხედავად.
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სტანდარტების შეფასება თითქმის მთლიანად დამყარებული იყო კვლევით პროექტებსა და
საერთაშორისო აქტივობებზე, დასკვნაში აღნიშნული შემუშავებული რეგულაციებისა თუ
განხორციელებული და დაგეგმილი აქტივობების მიუხედავად, სტანდარტები
შეფასდა,
როგორც „არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან“.
სტანდარტ 6.3-ის შეფასებაში, ექსპერტთა ჯგუფი აღნიშნავდა, რომ კვლევითი საქმიანობის
შეფასება არ დასტურდებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ დაწესებულების კვლევითი საქმიანობა
შეფასდა როგორც 2019 წელს (რასაც ექსპერტები თავად აღნიშნავდნენ დასკვნაში) ასევე 2020
წელს და ინტეგრირებული იყო ხარისხის მართვის სისტემის დოკუმენტში. ამასთან,
აკადემიური პერსონალის შეფასების შედეგები 2020 წლისთვის გამოთხოვილი იქნა ვიზიტის
დროს და ის მიეწოდა ექსპერტებს. შესაბამისად, დაწესებულება ვერ გაიზიარებს სტანდარტის
შეფასებას, როგორც „არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან“, რადგან კვლევითი საქმიანობა
ფასდებოდა. 2020 წლის, აკადემიური პერსონალის შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით,
შეფასდა მათი კვლევითი აქტივობა, ორ აკადემიურ პერსონალს, წახალისების სახით,
დაუფინანსდება მოხსენების/სტატიის გამოქვეყნების ხარჯები.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დასკვნა იყო ხელოვნურად დამძიმებული, ექსპერტებმა ისევე როგორც
საბჭომ არ გაითვალისწინა ჩვენი არგმენტირებული პოზიცია, საბჭომ არ მოგვცა
შესაძლებლობა წარგვედგინა პრეზენტაცია, სადაც დეტალურად იყო აღწერილი ჩვენი
კვლევითი და სამეცნიერო საქმიანობა, არ იყო გათვალისწიებული არც ჩვენს მიერ
შემუშავებული სტანდარტებზე შესაბამისობის (გაუმჯობესების) გეგმა.
ავტორიზაციაზე უარის გადაწყვეტილებამ ორმაგი დარტყმა მოგვაყენა, ვინაიდან ჩვენი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები იყო ბმაში უმაღლესის ავტორიზაციასთან,
აქედან გამომდინარე ბუსსს ანრიმ დაკარგა არა მხოლოდ უმაღლესი, არამედ პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლება. ამ დროისთვის სასწავლებელში
ირიცხებოდა 270 უსდ-ს და 335 პროფესიული სტუდენტი: 302 აქტიური, 33
სტატუსშეჩერებული.
ბუსსს ანრიში გაიმართა არა ერთი საერთო სხდმა, შეხვედრა დამფუძნებელთან რათა მიგვეღო
გადაწყვეტილება ჩვენი შემდგომი მოქედებებისა.
ამავდროულად ძალიან დიდი აქტიურობა გამოიჩინა პროფესიულმა სტუდეტნებმა, რომლბიც
გვთხოვდა შეგვენარჩუნებიმა პსდ, რათა მათ არ სურდათ სხვა სასწავლებელში გადასვლა.
საერთო გადაწყვეტილებით, რაოდენ მძიმე და მტკივნეული არ იყო ასეთუ არცევანის
გაკეთება, ბუსსს ანრიმ აირჩია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ხელახალი
ავტორიზაცია, ხოლო უმაღლესი საგანმანატლებლო პროგრამების სტუდენტებიათვის
მაქსიმალური დახმარების გაწევა სხვა საზღვაო სასწავლებლებში გადასასვლელად.
ორი თვის ვადაში ბუსსს ანრი გადაეწყო უსდ-დან პსდ-ზე, ხელახლა განვახორციელეთ
თვითშეფასება ბუსსს ანრის, როგორც პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების,
ამავდროულად საწრთნელ ცენტრში მიმდინაეობდა რე-აღირების მიზნით შემოწმებისთვის
მომზადება.
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MANAGEMENT REVIEW
2021 წლის 29 ივლისს შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრიმ
წარადგინა სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში საავტორიზაციო
განაცხადი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მოპოვების მიზნით.
2021 წლის 23 და 24 სექტემბერს განახორციელეს შპს ბათუმის უმაღლეს საზღვაო საინჟინრო
სასწავლებელ ანრის ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება.
2021 წლის 19 ნოემბრის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის
საბჭოს გადაწყვეტილებით MES 7 21 0001249724 შპს ბათუმის უმაღლეს საზღვაო საინჟინრო
სასწავლებელ ანრის 6
წლის ვადით მიენიჭა პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულების/კოლეჯის სტატუსი. თუმცა საბჭოს თავმჯდომარემ ქალბატონმა ნანა
ყუფუნიამ დაგეგმა ვიზიტი მონიტორინგის მიზნით 6 თვეში.
წლის განმავლობაში ჩვენ შევიმუშავეთ არაერთი მაკორექტირებელიდა გაუმჯობესებოს
გეგმა,რომლებითაც უნდა ვიხელმძღვანელოდ რათა 6 თვის შემდეგ მონიტორინგისთვის
ვიყოთ სრულმზად ყოფნაში და პსდ-ს ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობაში.
2) 2021 წლის 17 იანვრის მდგომარეობით ბუსსს ანრი არის ავტორიზებული პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულება/კოლეჯი და სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ
აღიარებული მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრი, სადაც ხორციელდება 39
დასახელების კონვენციური საწვრთნელი კურსი და საკრუინგო და გემთფლობელი
კომპანიების მოთხოვნით სხვადასხვა დასახელების არაკონვენციური საწვრთნელი კურსები.
3) საქველმოქმედო საქმიანობა ბუსსს ანრის განუყოფელი ნაწილია. 2021 წლის განმავლობაში,
სასწავლებელმა განახორციელა 2 საქველმოქმედო აქცია: ს.ჰ.კავშირი"კათარზისის დაუფინანსა
საქველმოქმედო სადილი და ფინანსური დახმარება გაუწია ფიზკურ ფირს მარინე ხანთაძეს.
4) ინგლისური ენის სწავლის დონის გაუმჯობესების მიზნით სასწავლებელმა შეიძინა და
დაამონტაჟა უცხო ენების შემსწავლელი ლაბორატორია - ლინგოფონის კაბინეტი.
5) თანამშრომლების მოტივაციის ამაღლების მიზნით უკვე მეოთხე წელი წლის დასასრულს
სასწავლებელში ტარდება კენჭისყრა წლის საუკეთესო თანამშრომლის, საუკეთესო
პროფესიული განათლების მასწავლებლის, საუკეთესო ინსტრუქტორის და საუკეთესო
პროფესიული
სტუდენტის
გამოსავლენად.
კენჭისყრა
მიმდინარეობდა
ონლაინ,
ანონიმურობის დაცით.
კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა 2021 წლის:
 საუკეთესო თანამშრომელი მონიკა დიასამიძე;
 საუკეთესო პროფესიული განათლების მასწავლებელი მაია დავითიანი;
 საუკეთესო ინსტრუქტორი თამილა მიქელაძე;
 საუკეთესო პროფესიული სტუდენტი ირაკლი ბერიძე
გამოვლენილ საუკეთესოებს გადაეცათ სიგელები და მათი ფოტოები გამოკრულია საპატიო
დაფაზე.
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6) სტრატეგიული განვითარების გეგმის, სამწლიანი სამოქმედო გეგმის და ერთწლიანი სამოქმედო
გეგმის შესრულების ანგარიში
ვინაიდან ბუსსს ანრიმ დაკარგა უმაღლესის სტატუსი და იყო მიღებული გადაწყბეტილება
გაგვევლო ავტორიზაცია როგორც პსდ-მ, მოკლე ვადაში მოგვიხდა გადაწყობა პსდ-ზე.
უპირვლეს ყოვლისა განახლდა სასწავლებლის სტრუქტურა, მისია, შინაგანაწესი და
სტრატეგიული გეგმა, განახლდა შიდა ნორმატიული ბაზა.
2021 წლის 16 ივნისს გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებული ახალი სტრატეგიული
გეგმის შესაბამისად სასწავლებლის მიერ იდენტიფიცირებულია შვიდი ძირითადი
სტრატეგიული მიზანი:
 მიზანი 1: ხარისხზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო და საწვრთნელი საქმიანობის
განვითარება
 მიზანი 2: განათლების და წვრთნის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის გაუმჯობესება
 მიზანი 3: პროფესიული სტუდენტური ცხოვრების მხარდამჭერი გარემოს განვითარება
და მათი უფლებების დაცვა
 მიზანი 4: ორგანიზაციული განვითარება
 მიზანი 5:
პროფესიული
განათლების უზრუნველყოფა შრომის ბაზარზე
ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროგრამებით
 მიზანი 6: პროფესიული სტუდენტის პრაქტიკის კომპონენტით უზრუნველყოფის
გაუმჯობესება
 მიზანი 7: მეზღვაურთა საწვრთნელი ინფრასტრუქტურის განახლება-განვითარება
სტრატეგიული გეგმის საფუძველზე შევიმუშავეთ 2021 წლის ახალი სამოქმედო გეგმა. 2021
წლის სამოქმედო გეგმის ღონისძიებების 29 ამოცანიდან სრულად შესრულდა 20, ნაწილობრივ
შესრულდა 5, ხოლო ვერ შესრულდა 4 ამოცანა. აქედან გამომდინარე 2021 წლის სამოქმედო
გეგმა შესრულებულია 68.9%.
აღსანიშნავია, რომ 2021 წელი დაწესებელებისთვის კრიზისული წელი იყო, რადგან უარი
ეთქვა უსდ-ს ავტორიზაციაზე, დროებით შეუჩერდა პსდ-ს ავტორიზაცია, უმოკლეს ვადაში
მოგვიხდა გადაწყობა სრული სტრუქტურის და ნორმატიული ბაზის უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებად და
მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრად. ყოველივე ამას ემატებოდა რთული
ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა. ამ გარემოებებმა იმოქმედა იმაზე, რომ ზოგიერთი
დაგეგმილი ამოცანა ვერ შესრულდა ან ნაწილობრივ შესრულდა, თუმცა, შეუსრულებელი
ამოცანები არ დარჩება უყურადღებოდ, ისინი გათვალისწინებული იქნება 2022 წლის
სამოქმედო გეგმაში.
2021 წლის სტრატეგიული განვითარების გეგმის და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის
შესრულების ანალიზები თან ერთვის ხმს-ს ამ ანალიზს.
7)

2021 წლის განმავლობაში რეაღიარებისთვის წარდგენილი და აღიარებულია წვრთნისა და
სერტიფიცირებიც ცენტრში არსებული 13 კურსის პროგრამა, შემუშავებუია 1 ახალი და
განახლებულია 3 პროგრამა.

8)

2021 წელს ხარისხის მართვის სისტემის დაგეგმილი 2 შიდა შემოწმებიდან ჩატარდა ერთი,
რადგან წლის განმვალობაში ბუსსს ანრიში მიმდინარეობდა პსდ-ს თვითშეფასება,
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საწვრთნელი ცენტრის მომზადება რე-აღიარებისათვის, ჩატარდა არა ერთი გარე აუდიტი,
შესაბამისად სასწავლებელი შემოწმდა ყველა მიმართულებით.
9)

2021 წლის 15 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.

10) სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს აუდიტორებმა 2021 წლის გეგმიური შუალედურუ
აუდიტი ჩაატარა 2021 წლის 31 მაისს და 01 ივნისს.
ხოლო 2021 წლის 9 სექტემბერს ჩატარდა ცენტრის შემოწმება აღიარების მოპოვების მიზნით.
11)

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.

12)

ადამიანური რესურსების მართვა - 2021 წლის 20 ივლისით დამტკიცებული განახლებული
საშტატო განრიგის (ნდ 2-010106) N2 ვერსიით შპს ბუსსს ანრიში დამტკიცებულია 42
საშტატო ერთეული.

9. შპს ბუსსს ანრის აუდიტორების მიერ ჩატარებული ხმს-ის შიდა შემოწმების
შეუსაბამობათა აღმოფხვრის შედეგები შეფასება

და

შპს ბუსსს ანრის ხარისხის სახელმძღვანელოს, ნდ 2-0201-05 „ხარისხის მართვის სისტემის შიდა
შემოწმების და საქმეთა შემოწმების ჩატარების პროცესის პროცედურა“, გენერეალური
დირექტორის მიერ 2021 წლის 20 იანვრით დამტკიცებული შიდა შემოწმების გეგმა-გრაფიკისა და

გენერალური დირექტორის 2021 წლის 15 თებერვლის №12 ბრძანების საფუძველზე
მიმდინარე წლის 22 თებერვლიდან 26 თებერვლის ჩათვლით ჩატარდა ხარისხის
მართვის სისტემის გეგმიური შიდა შემოწმება საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015
მოთხოვნათა შესაბამისად. (2021 წლის 10 თებერვლის სენატის სხდომის ოქმი №03; 2021 წლის
11 მარტის სენატის სხდომის ოქმი №05;)
შემოწმების შედეგად აღმოჩენილი იქნა 4 უმნიშვნელო შეუსაბამობა, გაფორმებულია 4 აქტი
ხარისხის სისტემის შემოწმების შედეგად აღმოჩენილი შეუსაბამობებისა და მათი
აღმოფხვრისათვის მაკორექტირებელი მოქმედებების შესახებ: N 021/01, N 021/02, N 021/03, N
021/04.
შეუსაბამობები აღმოფხვრილია დადგენილ ვადებში.
შემოწმების მსვლელობისას გადამოწმდა 2019 და 2020 წლებში ცატარებული შიდა სემოწმებების
დროს გამოვლენილი შუსაბამობების აღმოფხრა და დადასტურდა, რომ აღმოფხვრილია 2019
წლის გეგმიური შიდა შემოწმების დროს გამოვლენილი შეუსაბამობა, კერძოდ:
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
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 აღმოფხვრილია: განახლდა „კაპიტანი ო.ჩახვაძე “სასწავლო-საწვრთნელი გემის
რეგისტრაციის მოწმობა, გემის რადიოსადგურის მოწმობა, გემის ზღვაოსნობის სერტიფიკატი.
შიდა შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ სასწავლებელში მიმდინარე სამუშაოები შეესაბამება
ხარისხის მართვის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 მოთხოვნებს, თუმცა
გარკვეულ მიმართულებებს ესაჭიროება გაუმჯობესება.
ვინაიდან 2021 წელი კვლავ იყო გადატვირთული სხვადასხვა თვითშეფასებებით და გარე
აუდიტებით, როდესაც შემოწმდა არა მხოლოდ სასწავლებლის დოკუმენტთა მართვის
პროცესები, არამედ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მოძრავი და უძრავი ქონება, ფინანსური
რესურსები, აქედან გამომდინარე გენერალური დირექტორის 2021 წლის 09 აგვისტოს N103
ბრძანების საფუძველზე არ ჩატარდა გეგმიური მეორე შიდა შემოწმება.
ხმს შიდა შემოწმების ბოლო სამი წლის შედეგები:
2021 წელი - ხმს ერთი შიდა შემოწმების შედეგად სულ გაფორმებულია 4 შეუსაბამობის აქტი
2020 წელი - ხმს ერთი შიდა შემოწმების შედეგად სულ გაფორმებულია 3 შეუსაბამობის აქტი
2019 წელი - ხმს ერთი შიდა შემოწმების შედეგად სულ გაფორმებულია 3 შეუსაბამობის აქტი
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მიუხედავად იმისა, რომ სასწავლებელში დანერგილი მონიტორინგის სისტემები მუშაობს
გამართულად, მივესალმებით გარე აუდიტებს, რადგან გარე შეფასება კარგი ინსტრუმენტია
გავაანალიზოთ საკუთარი სუსტი და გასაუმჯობესებელი მხარეები და დავგეგმოთ
ცვლილებები.
10.

სერტიფიკაციის ასოციაცია „რუსული რეგისტრი“-ის აუდიტორების მიერ ჩატარებული
შემოწმების შედეგების შეფასება (გარე აუდიტი)
2021 წლის 15 მარტს სერტიფიკაციის ასოციაცია „რუსული რეგისტრი“-ს აუდიტორების მიერ
ჩატარდა შპს ბუსსს ანრის შემოწმება ISO 9001:2015 სტანდარტის შესაბამისობაზე. შემოწმების
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
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.
ჩატარებული აუდიტის შედეგად გამოვლინდა ერთი შეუსაბამობა - აქტი № 21.00801.310 და
ერთი დაკვირვება - აქტი № 21.00802.310.
აღნიშნული აქტების საფუძველზე შემუშავებული და 2021 წლის 31 მარტით (სენატის სხდომის
ოქმი N07) დამტკიცებულ იქნა ჩატარებული აუდიტის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობების
და დაკვირვების მაკორექტირებელი და გამაფრთხილებელი ქმედებების გეგმა, რომლის
თანამხმად,
დადგენილ
ვადებში
შეუსაბამობები
აღმოფხვრილია,
დაკვირვება
გათვალისწინებულია. 2021 წლის 24 აპრილის N 0460 ჩვენი 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:
2021 - სულ გაფორმებულია 2 აქტი (ISO 9001:2015)
2020 - სულ გაფორმებულია 3 აქტი (ISO 9001:2015)
2019 - სულ გაფორმებულია 2 აქტი (ISO 9001:2015)
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11. სსიპ „საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო“–ს აუდიტორების მიერ ჩატარებული აუდიტის
შედეგების შეფასება (გარე აუდიტი)
2021 წელს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს აუდიტორებმა ორჯერ ჩაატარა ჩვენი
ცეტრის შემოწმება, პირველი შემოწმება იყო 2021 წლის 31 მაისს და 01 ივნისს გეგმიური, ხოლო
მეორე შემოწმება ჩატარდა ცენტრის რეაღიარების მიზნით.
2021 წლის 31 მაისს და 01 ივნისს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ ჩატარებული
გეგმიური აუდიტის შედეგად გამოვლინდა 9 შეუსაბამობა, 4 შენიშვნა და 6 რეკომენდაცია.
2021 წლის 14 ივნისით დამტკიცდეს 2021 წლის 31 მაისს და 01 ივნისს სსიპ საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ ჩატარებული გეგმიური აუდიტის შედეგად გამოვლენილი
ხარვეზების მაკორექტირებელი და გამაფრთხილებელი ქმედებების გეგმა. გეგმა
შესრულებულია 100%.
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
2021 წლის 9 სექტემბერს ჩატარდა აუდიტი ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო
სასწავლებელი ანრის საწვრთნელი ცენტრის სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ 5
წლიანი აღიარების მიზნით.
აუდიტის ფარგლებში აუდიტორთა ჯგუფმა შეისწავლა 2021 წლის 14 ივნისით დამტკიცებული
მაკორექტირებელი გეგმის შესრულების მდგომარეობა და 2021 წლის 1 ივნისიდან
სექტემბრამდე ცენტრის მიერ განხორციელებული სიახლეები.
აუდიტორებს შეუსაბამობები და შენიშვნები არ აღმოუჩენიათ. გაწეულია 7 რეკომენდაცია,
რომელთა გასათვალისწინების მიზნით შემუშავდა და 2021 წლის 29 სექტემბრით დამტკიცდა
2021 წლის 09 სექტემბერს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს კომისიის მიერ საწვრთნელი
ცენტრის 5 წლიანი აღიარების მიზნით ჩატარებული აუდიტის შედეგად გამოვლენილი
რეკომენდაციებისა და შენიშვნების მაკორექტირებელი (გაუმჯობესების) ქმედებების გეგმა.
ამ დროისთვის გეგმა შესრულებულია 100%.
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ ჩატარებული ხმს შემოწმების 3 წლის შედეგები:
2021 - ორი შემოწმების შედეგად გამოველნილია: 9 შეუსაბამობა; 4 შენიშვნა;
13 რეკომენდაცია
2020 - გამოველნილია 2 შეუსაბამობა; 2 შენიშვნა; 2 რეკომენდაცია
2019 - გამოველნილია 5 შეუსაბამობა; 2 შენიშვნა; 3 რეკომენდაცია
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12. სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
იქედან გამომდინარე, რომ 2021 წლის მაისიში ბუსსს ანრის როგორც უმაღლესს საგანმანათლებლო
დაწესებულების ავტორიზაციას გაუდიოდა ვადა, 2020 წლის 16 ოქტომებრს სსიპ განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში წარვადგინეთ საავტორიზაციო განცხადება. მივიღეთ
წერილი სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან
წარდგენილ
დოკუმენეტბში ხარვეზების შესახებ. შევიმუშავეთ 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.
გამოვასწორეთ ხარვეზები და 2020 წლის 30 ოქტომბერს ხელახლა წარვადგინეთ დოკუმენტაცია.
2020 წლის 19 ნოემბერს მივიღეთ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
დირექტორის ბრძანება (MES 3 20 0001105423) - ბუსსს ანრის ავტორიზაციის მაძიბელად ცნობის
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
შესახებ, რომლითაც დაინიშნა პსდ-ს ავტორიზაციის ჯგუფი და დისტანციურად შემოწმების
ჩატარება. ვიმყოფებით შემოწმების მოლოდინში.
ა.წ. 03 თებერვალს მივიღეთ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
დირექტორის ბრძანება (MES 5 21 0000053612) პსდ-ს ავტორიზაციის ექპერტთა ჯგუფის შექმნისა და
ბუსსს ანრიში ადმინისტრაციული წარმოების დისტანციურად განხორციელების შესახებ.
სსიპ- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 2
თებერვლის N53612 ბრძანების საფუძველზე შექმნილ ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფს დაევალა
შპს ბათუმის უმაღლეს საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრის (შემდგომში დაწესებულება)
პირობების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის
№99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის
დებულების“
31-ე მუხლით განსაზღვრულ ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება
განახორციელოს დისტანციურად.
დისტანციური ვიზიტი განხორციელდა კომუნიკაციის
თანამედროვე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. 2 მარტს სასწავლებელში ვიზიტით
იმყოფებოდა ექსპერტი ნინო გორგოშაძე, რომელიც ტელეფონის საშუალებით პირდაპირი ჩართვით
კომისიის თავმჯდომარესა და სხვა წევრებს ათვალიერებიებდა მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას. ასეთ
რეჟიმში მოხდა დათვალიერება მატერიალური რესურსის, მათ შორის ბიბლიოთეკის, A, B და C
(სიმულაციური სასწავლო გარემო/პრაქტიკის ობიექტი) გარემოს, ადაპტირებული გარემოს
და სველი წერტილების. 4 და 5 მარტს იყო გასაუბრების დღეები. სამწუხაროდ ონლაინ რეჟიმში
ძალიან რთული აღმოჩნდა დისკუსიის წარმოება, ექპერტები ნაკლებად ითვალისწინებდნენ ჩვენს
არგუმენტირებულ პოზიციას.
მ.წ. 12 აპრილს მივიღეთ დასკვნის პროექტი. ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით პსდ-ს
ავტორიზაციის 3.1 „პროფესიული სტუდენტების უფლებების დაცვა“ და 4.1 ’პერსონალის და
პროცესების მართვა“ არ შეესაბამებოდა სტანდარტებს.
ვინაიდან ჩვენ უსამართლო შეფასების განცდა შევიმუშავა რეკომენდაციების, რჩევებისა და
შენიშვნების ცხრილი, სადაც გამოყოფილი იყო შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები. სენატის
მიერ დამტკიცებული სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავდა პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე ჩვენი არგუმენტირებული
პოზიცია (2021 წლის 19 აპრილის სენატის სხდომის ოქმი N09; 2021 წლის 22 აპრილის გასული
წერილი N 0458.)
სსიპ- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 22
თებერვლის N MES 6 21 0000141688 ბრძანების საფუძველზე შექმნილ ავტორიზაციის ექსპერტთა
ჯგუფს დაევალა შპს ბათუმის უმაღლეს საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრის (შემდგომში
დაწესებულება) პირობების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ,,განათლების
ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის, საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით
დამტკიცებული ,,საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულების” 86-ე მუხლის
პირველი - მე-6 პუნქტების, 103-ე მუხლის, ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 7 მარტის №170
ბრძანებით დამტკიცებული „ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის,
საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესის“, ცენტრის დირექტორის 2018
წლის 06 მარტის №169 ბრძანებით დამტკიცებული „ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის და საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსის წევრების საქმიანობის ანაზღაურების წესის“,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 14 სექტემბრის №89/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის დებულების“ მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ“ ქვეპუნქტის
საფუძველზე შ ე ი ქ მ ნ ა
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის
ექსპერტთა ჯგუფი ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შესაფასებლად. ვიზიტი შედგა
2021 წლის 24-26 მარტს.
მ.წ. 12 აპრილს მივიღეთ დასკვნის პროექტი. ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფმა უსდ-ს
ავტორიზაციის სტანდარტებზე შესაბამისობა შეაფასეს შემდეგნაირად:
სტანდარტების შვიდი კომპონენტიდან ერთი შეფასდა როგორც "მეტწილად შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან", ხუთი შეფასდა როგორც - "ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“ და ერთი
შეფასდა, როგორც „არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან“.
ჩვენ გამოთქვამს მზაობას შევასრულოთ ავტორიზაციის ექსპერტთა რეკომენდაციები, თუმცა,
ჩვენთვის გაუგებარია შეფასება მე-3 სტანდარტის ნაწილობრივად და მე-6 სტანდარტის „არ
შეესაბამება მოთხოვნებს“.
წარმოდგენილ დასკვნაში არ იყო საუბარი პროგრამის შინაარსობრივ ხარვეზებზე.
საგანმანათლებლო პროგრამები რეგულირებადია, აკრედიტებულია და აკმაყოფილებს როგორც
დარგობრივ სტანდარტებს, ასევე აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის სტანდარტებს. მესამე
სტანდარტის შეფასების მთელი სიმწვავე რამდენიმე რეკომენდაციით იყო გამოწვეული, რომელიც
ძირითადად, ერთი და იმავე შინაარსის იყო და ამასთან, გვხვდებოდა სხვა სტანდარტების
შეფასებებში. დაწესებულებას შემუშავებული ჰქონდა როგორც საგანმანათლებლო პროგრამების
დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია, ასევე საგანმანათლებლო პროგრამების
განხორციელების შეფასების წესი, საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების, მათში
ცვლილების შეტანისა და გაუქმების წესი და პროცედურები, რაც შესაბმისობაში იყო
კანონმდებლობასთან. ჩვენი პოზიციით ვინაიდან საგანმანათლებლო პროგრამების შინაარსში არ
განხორციელებულა ცვლილებები, ამას არ უნდა გამოეწვია სტანდარტის, როგორც „ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“ შეფასება.
რაც შეეხება კვლევითი საქმიანობას, მეექვსე სტანდარტის შეფასებას, როგორც არ არის
შესაბამისობაში სტანდარტებთან. არც მაშინ და არც ეხლა, ამ ანალიზის შემუშავებისას ჩვენ არ
გავიზიარებთ ექპერთა ამ შეფასებას. 2019 წლის მონიტორინგის შემდეგ, დაწესებულებამ არაერთი
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა კვლევითი საქმიაონობის განვითარებისთვის. ვფიქრობთ, რომ
ექსპერტებმა სრულად არ შეაფასა დაწესებულების მიერ გადადგმული ნაბიჯები, არ
გაითვალისწინა განხორციელებული აქტივობები და სამომავლო გეგმები და ამავდროულად,
დაწესებულების სახე, ტიპი და დროის ჩარჩო, როდესაც ის აქტივობები განხორციელდა. რა თქმა
უნდა, ჩვენ თავად ვაფასებდით კვლევით საქმიანობას, როგორც ჩვენი დაწესებულების
გასაუმჯობესებელ მხარეს, თუმცა ვერ ვიზიარებთ სტანდარტის სამივე კომპონენტის შეფასებას,
როგორც არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან.
სტანდარტ 6.3 - ის შეფასებისას ექსპერტების მიერ წარმოდგენილი იყო რეკომენდაცია: ამაღლდეს
პერსონალისა და სტუდენტების ცნოებიერება პლაგიატის შესახებ.
მიუხედავად იმისა, რომ დაწესებულება ახორციელებდა პლაგიატის შესახებ პერსონალისა და
სტუდენტების პლაგიატის შესახებ ცნობიერებაზე ზრუნვას, აღნიშნული რეკომენდაცია, გარდა
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
იმისა, რომ სცდებოდა სტანდარტის შეფასების შინაარსს, წარმოდგენილი იყო სხვა ორი
სტანდარტის შეფასებაში, კერძოდ მეორე და მეხუთე სტანდარტების შეფასებისას.
დასკვნის პროექტის საფუძვლეზე შევიმუშავეთ რეკომენდაციების ცხრილი.
უსდ-ს ავტორიზაციის ექპერტთა დასკვნის პროექტის საფუძველზე (MES 1 21 0000432202) შევიმუშავეთ
არგუმენტირებული პოზიცია (2021 წლის 07 მაისი სენატის სხდომის ოქმი N11; 2021 წლის 07 მაისის

გასული წერილი N 0533.)
უსდ-ს ავტორიზაციის ექპერტთა დასკვნის პროექტზე წარდგენილი ჩვენი არგუმენტირებული
პოზიციის საფუძველზე დასკვნის საბოლოო ვერსიაში ცვლილება შეტანილი მხოლოდ 3.2
სტანდარტში,, რომელიც ნაწილობრივი შესაბამისობიდან შეფასდა როგორც მეტწილი. სამწუხაროდ
ექსპერტმა სხვა არგუმენტებს არ გაუწიეს ანგარიში.
2021 წლის 25 მაისს გამართულ საბჭოზე კვლევითი საქმიანობის სტანდარტებთან შეუსაბამობის
გამო, ბუსსს ანრის როგორც უსდ-ს უარი ეთქვა ავტორიზაციაზე. ვინაიდან ჩვენი პსდ იყო ბმაში
უსდ-სთან ავტომატურად ავტორიზაციის გარეშე დარჩა პროფესიული მიმართულებაც.
და ეხლაც, როდესაც ჩვენ განვიცადეთ დიდი დანაკლისი, მაინც ვრჩებით ჩვენს პოზიციაზე და
ვთვლით რომ დასკვნები იყო ხელოვნურად დამძიმებული და დაწესებულება არ იმსახურებდა ასეთ
სასტიკ გადაწყევტილებას.
სხვადასხა უმაღლეს საზღვაო სასწავლებელში ანრიდან გადავიდა 200 სტუდენტი.
მოცემულ ვადაში ჩვენ მოვახერხეთ და ბუსსს ანრის უმაღლესი (ბაკალავრიატი) საგანმანათლებლო
პროგრამების „საზღვაო ნავიგაცია“ 47 სტუდენტს და „გემის მექანიკა“ 23 სტუდენტს ჩავუთვალეთ
შესაბამისი პროგრამების მიხედვით სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული 240 (ECTS) კრედიტი,
სტუდენტემბა ჩააბარა საკვალიფიკაციო გამოცდდები (ოქმი №1-06 26.07.2021 წ. და ოქმი №2-03
27.07.2021 წ.) და მიენიჭათ შესაბამისი კვალიფიკაცია.
ხოლო პროფესიულ სტუდენტებს არ სურდა სხვა პროფესიულ სასწავლებლებში გადასვლა, ამას
გარდა სხვა პროფესიულ სასწავლებლებში ადგილებიც არ იყო საკმარისი, ვინაიდან ანრიში იმ
დროისთვის სულ ირიცხებოდა 335 პროფესიული სტუდენტი: 302 აქტიური, 33
სტატუსშეჩერებული.
ბუსსს ანრის სრულმა შემადგენლობამ მივიღეთ გადაწყვეტილება უმოკლეს ვადაში გადაგვეწყო
მთლიანა სტრუქტურა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე და ხელახლა შეგვეტანა
განაცხადი პსდ-ს ავტორიზაციის მოსაპოვებლად.
2021 წლის 29 ივლისს (გასული წერილი N 0895) შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო
სასწავლებელი ანრიმ წარადგინა სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში
საავტორიზაციო განაცხადი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის
მოპოვების მიზნით.
სსიპ- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2021 წლის
9
სექტემბრის N884860 ბრძანების საფუძველზე შექმნილ ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფმა 23 და
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
24 სექტემბერს განახორციელეს შპს ბათუმის უმაღლეს საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრის
(შემდგომში დაწესებულება) პირობების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულების
ავტორიზაციის დებულების“ 31-ე მუხლით განსაზღვრულ ავტორიზაციის სტანდარტებთან
შესაბამისობის შეფასება დისტანციურად, კომუნიკაციის თანამედროვე ელექტრონული
საშუალებების გამოყენებით.
2021 წლის 19 ნოემბრის MES 7 21 0001249724 პსდ-ს ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით შპს
ბათუმის უმაღლეს საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრის (ს/კ:245539403) 6 წლის ვადით მიენიჭა
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების/კოლეჯის სტატუსი და უფლებამოსილება
განახორციელოს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები: საგემბანე განყოფილების
ექსპლუატაცია, პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობით 144 და გემის
სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია, პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული
რაოდენობით 144.

13. სხვა გარე შემოწმების / აუდიტის შედეგები
2021 წლის განმავლობაში ბუსსს ანრიში სხვა გარე შემოწმება/აუდიტი არ განხორციელებულა.

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;
2021 წლის 20 ივლისს დამტკიცებული ახალი სტრუქტურა მოიცავს შემდეგ სტრუქტურულ
ქვედანაყოფებს:
1) პარტნიორთა კრება
2) სენატი
3) გენერალური დირექტორი
4) ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახური
5) მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრი
6) პროფესიული განათლების დეპარტამენტი
7) საფინანსო განყოფილება
8) ადამიანური რესურსების მენეჯერი
9) იურიდიული განყოფილება
10) შესყიდვების და სამეურნეო განყოფილება
11) პროფ. სტუდენტთა, მსმნელეთა და თანამშრომელთა მომსახურების განყოფილება
12) ვახტის და შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის განყოფილება
13) საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
14) საინფორმაციო ტექნოლოგიების მართვის განყოფილება
15) ბიბლიოთეკა
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
16) მცურავი საშუალებები: ს/გ „კაპიტანი ო. ჩახვაძე“, სამაშველო კანჯო, სწრაფმავალი
კატარღა
17) სამედიცინო პუნქტი
18) არქივი
19) საერთო საცხოვრებელი
20) პრაქტიკის, კარიერის დაგეგმვისა და პროფესიულ სტუდენტებთან ურთიერთობის
განყოფილება
21) სასწავლო საამქროებისა და სახელოსნოების განყოფილება

 სასწავლებლის მმართველი / ზედა რგოლი წარმოდგენილია შემდეგი სახით:
 პარტნიორთა კრება (დამფუძნებელი)
 სენატი
 გენერალური დირექტორი
 ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახური



საშუალო რგოლი:
გენერალურ
ერთეულების ხელმძღვანელები

დირექტორის

დაქვემდებარებული

სტრუქტურული

 საფინანსო განყოფილების უფროსი
 ადამიანური რესურსების მენეჯრი
 პროფესიულ

სტუდენტთა,

მსმენელთა

და

თანამშრომელთა

მომსახურების

განყოფილების უფროსი
 ბიბლიოთეკის უფროსი
 შესყიდვების და სამეურნეო განყოფილების უფროსი
 მეზღვაურთა წვრთნისა და სერთიფიცირების ცენტრის უფროსი
 საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი
 იურიდიული განყოფილების უფროსი
 საინფორმაციო ტექნოლოგიების მართვის განყოფილების უფროსი
 პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსი
 პრაქტიკის, კარიერის დაგეგმვისა და პროფესიულ სტუდენტებთან ურთიერთობის
განყოფილების უფროსი
 სასწავლო საამქროებისა და სახელოსნოების უფროსი
 სასწავლო გემის კაპიტანი
 ვახტის და შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი



ქვედა რგოლი: სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლები.

1. სასწავლებლის

მართვის

ორგანოები,

რომლებიც

უზრუნველყოფენ

სასწავლებლის

სტრატეგიულ და ოპერაციულ მმართველობას:
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MANAGEMENT REVIEW
 პარტნიორთა კრება (დამფუძნებელი) - შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო
სასწავლებელი ანრის უმაღლესი მართვის ორგანო
 სენატი - შპს ბათუმის საზღვაო სასწავლებელი ანრის პროფესიულ საგანმანათლებლო
და

საწვრთნელ

პროცესებთან

დაკავშირებული

უმაღლესი

წარმომადგენლობითი

კოლეგიალური მართვის ორგანო, სამეთვალყურეო საბჭო, რომლის გადაწყვეტილებების
შესრულება

სავალდებულოა

სასწავლებლის

ყველა

თანამშრომლისთვის,

ასევე

პროფესიული სტუდენტებისთვის.
 გენერალური დირექტორი - შპს ბათუმის საზღვაო სასწავლებელი ანრის ხელმძღვანელი,
რომელიც გარდა სასწავლებლის ხელმძღვანელობისა,

ძირითადად პასუხისმგებელია

ფინანსური, მატერიალური და ადმინისტრაციული რესურსების მმართველობაზე და
სასწავლებლის ფინანსური და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებაზე.
 ხარისხის
განვითარებისა
და
უზრუნველყოფის
სამსახური
წარმართავს სასწავლებელში მიმდინარე
სწავლა/სწავლებისა
და
საწვრთნელი
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 ავტორიზაციის
პროცესებში.
ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახური ასევე უზრუნველყოფს
ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

2. სასწავლებლის ძირითადი სტრუქტურული ერთეულები:
 პროფესიული განათლების დეპარტამენტი - დეპარტამენტის მიზანია მეზღვაურთა
რიგითი შემადგენლობის მომზადება პროფესიულ მოდულურ საგანმანათლებლო
პროგრამებზე სწავლებით. პსდ-ს კვოტა შეადგეს 200 პროფესიულ სტუდენტს.
დაიწყო პროფესიული მოდულური პროგრამების პირველი მიღება განვახორციელეთ
2019 წელს, რომელთა სასწავლო წელი დაიწყო 2019 წლის 01 დეკემბერს, თუმცა
ავტორიზაციაზე უარის მიღების გამო, იძულებული ვიყავით სწავლა შეგვეჩერებია
2021 წლის მაისში 2 თვით და ახალი ავტორიზაციის მიღების შედეგად სწავლა
განვაახლეთ 2021 წლის 08 დეკემბრიდან.
პროფესიულ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პირველი გამოშვება იქნება
2022 წლის მარტში.
2022 წლის 17 იანვრის მდგომარეობით მე-III დონის პროფესიულ მოდულურ
საგანამანთლებლო პროგრამებზე, სპეციალობებით საგემბანე განყოფილების
ექსპლუატაცია და გემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია სულ ირიცხება 308
პროფესიული სტუდენტი, აქედან:
- საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია-156
- გემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია-152
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
წლის განმავლობაში პროფესულ
სტუდენტის სტატუსი:
- შეუწყდა 2 სტუდენტს
- შეუჩერდა 11 სტუდენტს
- აღუდგა 0 სტუდენტს

მოდულურ

საგანმანატლებლო

პროგრამებზე

2021 წელს მე-III დონის პროფესიულ მოდულურ საგანამანთლებლო პროგრამებზე
მირება არ გვქონდა.
პროფესიული განათლების დეპარტამენტის ბოლო 2 წლის მონაცემები
კვალიფიკაცია/
პროგრამა
საგემბანე განყოფულების
ექსპლუატაცია

ჩაირიცხა

მე-III დონის პროფესიული
მოდულური
საგანმანათლებლო პროგრამა
გემის სამანქანე
განყოფოფილების
ექსპლუატაცია

2019

2020

66

71+ 26
(სახელმწიფო
დაფინანსებით)

78

72+21
(სახელმწიფო
დაფინანსებით)

77

0

78

0

მე-III დონის პროფესიული
მოდულური
საგანმანათლებლო პროგრამა

დაამთავრა

მე-III დონის გემბანის
მეზღვაური

2021

2022

0

0

0

34

0

36

პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა
მე-III დონის სამანანე
განყოფილების მეზღვაური
პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა

პროფესიულ პროგრამებში დაგეგმილი პრაქტიკული მეცადინეობები ტარდება
სასწავლებლის კუთვნილ სასწავლო-საწვრთნელ გემზე „კაპიტანი ო.ჩახვაძე“. პრაქტიკის
უზრუნველყოფის ალტერნატიულობიექტად გვაქვს გათვალისწინებული ბუქსირი
„ახტიარი“.
2021 წელს სასწავლებელმა დაამატა კიდევ ერთი კომპიუტერული კლასი.
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
ახალი ავტორიზაციის მიღების შემდეგ სასწავლო პროცესი განვაახლეთ ადგილზე,
ნაწილობრივ დისტანციურ რეჟიმში.
პროფესიული მოდულული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველი გამოშვება
დაგეგმილია 2022 წლის მარტში.
 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.
2021 წლის 03 იანვრიდან 31 დეკემბრის მდგომარეობით მეზღვაურთა წვრთნისა და
სერტიფიცირების ცენტრში:
წვრთნისა და სერტიფიცირების კურსების გაირა 974 მსმენელმა.
მსმენელთა რაოდენობის ბოლო სამი წლის შედეგები:
2021 - 974 მსმენელი
2020 – 845 მსმენელი
2019 – 892 მსმენელი
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ვინაიდან 2022 წლის 17 იანვრის მდგომარეობით აღიარებულია 7 საზღვა საწვრთნელი
ცენტრი, ბუსსს ანრის უწევს ძლიერი კონკურენციის პირობებში მოღვაწეობა, თუმცა აქვე
უნდა აღინიშნოს, რომ ორი საწვრთნელი ცენტრი არაა სრულყოფილად აღჭურვილი
საწვრთნელი კურსების შესაბამისი სასწავლო და საწვრთნელი საშუელებებით. ერთი
ცენტრი ხელშეკრულების საფუძველზე სარგებლობს ჩვენი მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზით, ხოლო მეორე ამჟამად აწარმოებს ჩვენთან მოლაპარაკებებს გარკვეული
საწვრთნელი საშუალებების სარგებლობის შესახებ.
2021 წლის 03 იანვრიდან 31 დეკემბრის მდგომარეობით სულ ჩატარებულია 590
საწვრთნელი კურსი, აქედან 50 ე.წ. „in-house” და ჩვენი სასწავლებლის მიერ გაცემულია
145 სერტიფიკატი, აქედან 92 სერთიფიკატი დაბეჭდილია ბუსსს ანრიში, ხოლო შპს
ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის 2021 წლის 10 თებერვლის №08 ბრძანების
საფუძველზე "მცირეზომიანი სანაოსნო საშუალებების მძღოლების“ „in-house”
საწვრთნელი კურსის 53 სერტიფიკატი დაიბეჭდა შპს „პოლიგრაფ-სერვისში“.
მსმენელების კმაყოფილების კვლევის მიზნით კურსების დასრულების შემდეგ
მსმენელი ანონიმურად ავსებს მომსახურების შეფასების ფურცელს. გამოკითხული
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
მსმენელების
აბსოლიტური
უმრავლესობა
98%
გამოხატავს
კმაყოფილებას
დაწესებულების მიერ შეთავაზებული პირობებით - საწვრთნელი გარემოთი,
ინფრასტრუქტურით , სწავლების დონით და სხვა, რაც სასწავლებლისთვის ერთგვარი
მოტივაციაა, რომ უფრო მეტი შემართებით იმუშაოს და გაითვალისწინოს ის მცირე
შენიშვნა თუ პრეტენზია, რაც გამოკითხულთა 2 პროცენტმა გამოხატა.
მსმენელთა კმაყოფილების კვლევის მასალა და ანალიზი ინახება ხარისხის სამსახურში.
მეზღვაურთა
საიდენტიფიკაციო
ნომრების
ელექტრონული პროგრამის მეშვეობითაც.

რეგისტრაცია

მიმდინარეობს

საწვრთნელი კურსები იმართება სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ელ.მოდულით.
ამჟამად ელ.მოდულის გამოყენებით მიმდინარეობს კურსების დაწყება-დამთავრების,
მსმენელთა დასწრების აღრიცხვის და საბოლოო ტესტირების პროცესები.
სისტემატიურად ვანახლებთ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, სასწავლო-საწვრთნელ
საშუალებებს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მოდელ კურსების და საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტოს რეკომენდაციების შესაბამისად.
წლის გაბმავლობაში ტარდებოდა საწვრთნელი საშუალებების, დანადგარების,
აღჭურვილობის გეგმიური შემოწმება, რაც დასტურდება შესაბამისი გეგმა-გრაფიკებით
და შემოწმების აქტებით.
გენერალური დირექტორის 2021 წლის 31 მაისის N61 ბრძანების საფუძველზე წვრთნისა
და სერტიფიცირების ცენტრის მე-10000-ე მსმენელი წახალისდა განაცხადში აღნიშნული
საწვრთნელი კურსების 50 პროცენტიანი ფასდაკლებით.
3. დამხმარე ფუნქციების განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეულები უზრუნველყოფენ
სწავლა/სწავლისთვისა

და

საწვრთნელი

პროცესების

მხარდაჭერას,

პროფესიული

სტუდენტებისა და სასწავლებლის საზოგადოების მოთხოვნებზე მორგებული სერვისებისა
და შემოქმედებითი აქტივობების განხორციელება/განვითარებას, აგრეთვე ინფორმაციის,
ადამიანური და
განვითარებას.

მატერიალური

რესურსების,

ინფრასტრუქტურის

მართვასა

და

სასწავლებლის სტრუქტურაში შედის სწავლა/სწავლებისა და წვრთნის პროცესების
დამხმარე ფუნქციების განმახორციელებელი შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები:
 პროფესიულ სტუდენტთა, მსმნელეთა და თანამშრომელთა მომსახურების განყოფილება
 სტუდენტთა, მსმნელეთა მომსახურება:
2021 წლის 3 იანვრიდან 30 დეკემბრის ჩათვლით შპს ბუსსს ანრის პროფესიულ
სტუდენტთა, თანამშრომელთა და მსმენელთა მომსახურების განყოფილებაში
რეგისტრირებულია 2376 შემოსული და 1466 გასული წერილი. ხმს სამსახური უწევს
მონიტორინგის მიმოწერის საკონტროლო აღნიშვნებს.
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
 ადამიანური რესურსების მართვა:
უსდ-დან პსდ-ზე რესტრუქტურიზაციამ გამოიწვია საშტატო ცვლილებები, აქედან
გამომდინარე 2021 წლის 20 ივლისით დამტკიცებული განახლებული საშტატო განრიგის
(ნდ 2-010106) N2 ვერსიით შპს ბუსსს ანრიში დამტკიცებულია 42 საშტატო ერთეული.
2021 წლის 30 დეკემბრის მდგომარეობით შპს ბუსსს ანრიში დასაქმებულია სულ 117
ადამიანი, აქედან 40 საშტატო პერსონალი, მათ შორის 48 პროფესიული განათლების
მასწავლებელი და 29 საწვრთნელი კურსის ინსტრუქტორი.
2021 წელს სასწავლებლის კოლექტივს დააკლდა 2 თანამშრომელი.
თანამშრომლების რაოდენობის ბოლო 3 წლის შედეგები:
2021 - 42 საშტატო პერსონალი და 77 პედაგოგი (მათ შორის 48 პროფესიული
განათლების მასწავლებელი და 29 საწვრთნელი კურსების ინსტრუქტორი)
2020 - 45 საშტატო პერსონალი და 97 პედაგოგი (მათ შორის უსდ-ს მასწავლებლები,
პსდ-ს მასწავლებლები და საწვრთნელი კურსების ინსტრუქტორები)
2019 - 44 საშტატო პერსონალი და 96 პედაგოგი (მათ შორის უსდ-ს მასწავლებლები,
პსდ-ს მასწავლებლები და საწვრთნელი კურსების ინსტრუქტორები)
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პერსონალის კლება გამოწვეული იმით, რომ დაწესებულება აღარ ახორციელებს
უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებს.
უსდ-ს ავტორიზაციის დაკარგვის და ახალი ავტორიზაციის მოპოვების პროცესში
მყოფ სასწავლებელს შეუმცირდა შემოსავალი და ვინაიდან პროფესიული
განათლების დეპარტამენტი არ ფუნქციონირებდა, გენერალური დირექტორის 2021
წლის 02 აგვისტორს N99 ბრძანების საფუძველზე სასწავლებლის თანამშრომლების
ნაწილი გაშვებულ იქნა უფასო შვებულებაში ერთი თვის ვადით.
2021 წლის ოქტომბერი-ნოემბერში ჩატარდა პერსონალის სხვადასხვა სახის შეფასება,
მათ შორის ყოველწლიური შეფასება KPI მეთოდით. შეფასებების საფუძველზე
დადგინდა პერსონალის საჭიროებები, დაიგეგმა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
ღონისძიებები. შემუშავებულია თანამშრომლების, პროფესიული განათლების
მასწავლებლებისა და ინსტრუქტორების განვითარების გეგმები.
წლის განმავლობაში თანამშრომელთა წახალისების მიზნით დაფიქსირდა არაერთი
პრემიისა და ხელფასის მატების შემთხვევა.
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
2021 წლის 30 ნომებრის ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის N121ბრძანების
საფუძველზე შემუშავდა ინსტრუქტორთა წახალისების მექანიზმი, რომელიც
პირველად ამოქმედდა 2021 წლის 30 დეკემბრის გენერალური დირექტორის N132
ბრძანებით და საწვრთნელი კურსების პროგრამების შემმუშავებელ ინსტრუქტორებს
გადაეცათ ერთჯერადი ფულადი პრემია.
პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სასწავლებელმა დააფინანსა 1
თანამშრომლის სწავლა სამაგისტრო პროგრამაზე.
წლის განმავლობაში პერსონალს ეძლეოდა შესაძლებლობა დასწრებოდნენ არაერთ
ონლაინ ტრენინგს, სემინარს, ღია ლექციას და ა.შ.
გენერალური დირექტორის 2021 წლის 09 დეკემბრის N 127 ბრძანების საფუძველზე
შეიქმნა ეთიკის საბჭო.
სასწავლებელმა წლის განმავლობაში ორჯერ განახორციელა საქველმოქმედო აქცია
და გაუწია ფინანსური დახმარება გარადაცვლილი თანამშრომლის ოჯახს.
ერთ-ერთი თანამშრომლის ჯანმრთელობის გაუარესების გამო გაიცა ერთჯერადი
ფულადი დახმარება (გენერალური დირექტორის 2021 წლის 11 მაისის ბრძანება N50).
 საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
2021 წელი განყოფილება იყო დატვირთული უმეტესწილად საზოგადოებასთან
ურთიერთობით, პიარით, განახლდა ბუსსს ანრის ვებ-გვერდი.
საერთაშორისო
მიმართულებით
განხორციელდა
“ვესტერპლატის
გმირები”-ს
სახელობის პოლონეთის ნავიგაციის სასწავლებლის დელეგაციის სტუმრობა ბუსსს
ანრიში.
 პრაქტიკის, კარიერის დაგეგმვისა და პროფესიულ სტუდენტებთან ურთიერთობის
განყოფილება
ავტორიზაციაზე უარის მიღებმდე, ბუსსს ანრი უზრუნველყოფთა ყველა სტუდენტის
პრაქტიკას. სხვა უმაღლეს საზღვაო სასწავლებლებტან შედარებით ჩვენი სასწავლებელი
იყო მოწინავე სტუდენტების პრაქტიკით უზრუნველყოფის საკითხებში.
პროფესიულ სტუდენტებს სავალდებული პრატქუკა უტარდებათ ბუსსს ანრის
კუთვნილ სასწავლო-საწვრთნელ გემზე. გათვალისწინებული გვაქვს ალტერნატიული
გემიც.
პროფესიულ
სტუდენტთა
განყოფილებამ
განაახლა
კომპანიებთან.

კარიეული
განვითარების
მხარდაჭერის
მიზნით
თანამშრომლობის
ხელშეკრულებები
დამსაქმებელ
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
პროფესიულ
სტუდენტთა
კარიეული
განვითარების
მხარდაჭერის
მიზნით
განყოფილება პერიოდულად აწყობს პროფესიულ სტუდენტების და დამსაქმებელი
კომპანიების წარმომადგენლების შეხვედრებს.
პრაქტიკის, კარიერის დაგეგმვისა და პროფესიულ სტუდენტებთან ურთიერთობის
განყოფილებამ გაუწია მხარდაჭერა და დახმარება უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების სტუდენტების,როდესაც დაწესებულებას უარიგანეცხადა ავტორიზაციაზე.
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრიმ უზრუნველყო
თითოეული მოქმედი სტუდენტის მობილობა სხვადასხვა უმაღლეს საზღვაო
სასწავლებლებში. შევუქმენით ყველა პირობა მათ უპრობლემო გადასვლას.
 ვახტის და შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის განყოფილება
2021 წლის განახლებული სტრუქტურული სქემის შესაბამისად შინაგანაწესის, ვახტის და
შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის განყოფილება ჩამოყალიბდა ვახტის და
შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის განყოფილებად.
განყოფილება ახდენს დასაქმებულთა მსმენელთა და ვიზიტორთა თერმო სკრინინგის
შესაბამისი აღრიხვით ამისთვის შექმნილ ჟურნალში; მიმდინარეობს სამუშაო
ადგილების, სამუშაო სივრცისა და გამოყენებული სამუშაო აღჭურვილობების
დეზინფექცია გრაფიკის შესაბამისად.
მთავრობის და ჯანდაცვის რეგულაციების შესაბამისად სასწავლებელში მოწყობილია
დეზობარიერები, პეროსნალისა და ვიზიტორიებისათვის უზრუნველყოფილია
სადეზიფექციო და დამცავი საშუალებები. კორონავირუსის თავიდან აცილების,
პრევენციის მიზნით დაცულია ყველა ზომა, რაც არაერთხელ შემოწმდა სხვადასხვა
ზემდგომი ორგანოს მიერ.
განყოფილების უფროსი პერიოდულად ატარებდა უსაფრთხოების, თავდაცვის,
კორონოვარიუსის პრევენციის ინსტრუქტაჟებს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო
სასწავლებელი ანრის თანამშრომლებისა და პროფესიული სტუდენტებისათვის.
ინსტრუქტაჟების ჩატარება რეგისტრირდება შესაბამის ჟურნალებში.
2021 წლის 20 აგვისტოს ჩატარდა გაუფრთხილებელი ხანძარსაწინააღმდეგო წვრთნა
სასწავლებელში მყოფ პირთათვის. 12:15 წუთზე მოულოდნელად გამოცხადდა სასწავლო
განგაში. სასწავლებელში მყოფი ყველა პირი ორგანიზებულად საეკუვაციო კიბის
საშუალებით გადაადგილდებოდნენ თავშეყრის ადგილისაკენ. იმ დროისათვის
სასწავლებლის შენობაში იმყოფებოდა საშტატო პერსონალი, საწვრთნელი ცენტრის
ინსტრუქტორები და მსმენელები. დაწესებულება იმყოფებოდა პსდ-ს ავტორიზაციის
მოპოვების სამუშაო პროცსში, აქედან გამომდინარე პროფესიული სტუდენტები და
პროფესიული განათლების მასწავლებლები არ იმყოფებოდა შენობაში. წვრთნის დროს
პერსონალმა გამოავლინა სახანძრო, სამაშველო და საგანგებო სიტუაციებში მოქწევის
წესების ცოდნის მაღალი დონე. ინსტრუატორებმა გაუწია დახმარება მსმენელებს. შენობა
წარმატებითა და დროულად იქნა დატოვებული და სასწავლო წვრთნა შეფასდა კარგად.

ვერსია: № 1
კოდი: 2-0201-03

თარიღი: 17.01.2022

29-50

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
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სასწავლო კორპუსის ყველა სართულზე დამონტაჟებულია საინფორმაციო დაფა, სადაც
გამოკრულია უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სავალდებულო დოკუმენტაცია.
დოკუმენტაციის აქტუალიზაცია გათვალისწინებულია.
 იურიდიული განყოფილება
2021 წლის განმავლობაში ბუსსს ანრისა და სხვადასხვა კომპანიებს შორის სულ
გაფორმდა 51 ხელშეკრულება, მემორანდუმი, აქედან ბუსსს ანრის მიერ
რეგისტრირებულია 22 ხელშეკრულება (წიგნი № 13-06). აღრიცხულია 72 სხვადასხვა
აქტი, აქედან 54 რეგისტრირებულია ბუსსს ანრის მიერ.
გარე აუდიტების შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობების, შენიშვნების, გაწეული
რეკომენდაციების საფუძველზე მიმდინარეობს შიდა ნორმატიული ბაზის განახლება.
 საინფორმაციო ტექნოლოგიების მართვის განყოფილება
2021 წლის განმავლობაში: სამანქანე განყოფილების რესურსების მართვის
სიმულატორში შეიქმნა ამოცანებისა და დავალებების ბაზა; შეიქნმა ახალი
კომპუტერული კლასი; შეიქმნა ახალი უცხო ენების შემსწავლელი ლაბორატორია ლინგოფონის კაბინეტი; ჩანაცვლება მომხდა არესებული ძველი კომპიუტერების
ახლით; განათლების ხარისხის მოთხოვნების შესაბამისად განახლდა ვებ გვერდი;
შევიძნიეთ ანტივირუსის ლიცენზია (esetnod); სასწავლებლის შენობის ყველა
სართულზე და გარე პერიმეტრზე დავამოტაჟეთ ვიდეოკამერები.
სისტემატიურად ვანახლებდით ტექნიკურ ბაზას: 2021 წლის განმავლობაში განვაახლეთ
პრინტერები სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულში, განახლდა ერთი პერსონალური
კომპიუტერი, ყველა თანამშრომლის კომპიუტერზე დამონტაჟდა ვიდეოკამერა და
ყურსასმენი.
 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.
2021 წლის 27 დეკემბრის მდგომარეობით 8716 წიგნს, იგივე რაოდენობა რაც 2020 წლის
ბოლოს, რადგან გენერალური დირექტორის 2021 წლის 11 თებერვლის №10 ბრძანებით
შეიქმნა კომისია და ბიბლიოთეკაში არსებული შინაარსობრივად საგანმანათლებლო
პროგრამებთან შეუსაბამო, გამოსაყენებლად მოძველებული წიგნები ჩამოიწერა
რაოდენობრივად 53 ც. და გადაეცა არქივს; საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ჩამოწერის
აქტი №009/2021).
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ბიბლიოთეკაში აღრიცხულია:
 ქართული ტექნიკური ლიტერატურა - 2551 ცალი წიგნი (-2 წიგნი, 2020 წელთან
შედარებით)
 ქართული მხატვრული ლიტერატურა - 313 ცალი წიგნი (უცვლელია)
 ქართული დარგობრივი ლიტერატურა - 127 ცალი წიგნი (უცვლელია)
 რუსული ტექნიკური ლიტერატურა - 2881 ცალი წიგნი (უცვლელია)
 რუსული მხატვრული ლიტერატურა - 1078 ცალი წიგნი (უცვლელია)
 რუსული დარგობრივი ლიტერატურა - 246 ცალი წიგნი (+3 2020 წელთან
შედარებით)
 ინგლისური ლიტერატურა - 1520 ცალი წიგნი (+2 წიგნი, 2020 წელთან
შედარებით)
აგრეთვე ბიბლიოთეკაში აღრიცხულია:  689 ცალი CD (+3, 2020 წელთან შედარებით) და
 49 ცალი ვიდეო კასეტა, რომელთა რაოდენობა უცვლელია ბოლო წლების
განმავლობაში, ვინაიდან ვიდეო კასეტები ჩაანაცვლა CD.
2021 წელს წიგნადი ფონდით ისარგებლა 100-მა პროფესიულმა სტუდენტმა და 50
პროფესიული განათლების მასწავლებელმა და ინსტრუქტორმა.
წელიწადში ერთხელ ბიბლიოთეკაში ტარდება კვლევა/ გამოკითხვა ბიბლიოთეკაში
არსებული გარემოს, რესურსებისა და მომსახურების მიმართულებით. გამოკითვის
შედეგები და ანალიზი ინახება ხარისიხს სამსახურში.
ბიბლიოთეკის ფონდის ბოლო 3 წლის მონაცემები:
2021 – 8716 წიგნი
2020 – 8716 წიგნი
2019 - 8651 წიგნი
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წიგნი

 მცურავი საშუალებები (ს/გ „კაპ.ო. ჩახვაძე“, სამაშველო და სწრაფმავალი კატარღები)
განახლდა „კაპიტანი ო.ჩახვაძე“ სასწავლო-საწვრთნელი გემის სარეგისტრაციო მოწმობა.
ს.ს. გემზე გეგმიურად 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
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შეცვლა, დამხმარე ძრავზე ახალი ბორტგარე წყლის გამაგრილებელის დაყენება,
დამხმარე ძრავზე კარტერის, ფილტრების გაწმენდა.
განახლდა გემის მისაბმელი ბაგირი, ელ.ბარგალკა, გაზანალიზატორი, გაზდეტექტორი,
გასტერდეტექტორი, ევაკუაციის გეგმა A3 ფორმატში, 112 -ს ნიშანი, სამაშველო
ჟილეტების მანათობელები.
სასწავლო-საწვრთნელი გემი აკმაყოფილებს როგორც სარეგისტრაციო ასევე სასწავლოსაწარმოო პრაქტიკის მოთხოვნებს დადგენილი კვოტის თანახმად.
 სასწავლო საამქროებისა და სახელოსნოების განყოფილება
კორონავირუსით გამოწვეიული შეზღუდვების გამო სასწავლებელში შეჩერებული იყო
პრაქტიკული მეცადინეობები, თუმცა
2021 წლის თებერვალში, პრაქტიკული დავალებებისა და სწავლების შესრულებს
მიზნით, ჩატარდა პროფილაქტიკური და სანიტარული სამუშაოები. განხორციელდა
ტრაფარეტების დამონტაჟება მექანიზმებთან ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
პროფილაქტიკური საუშაოები ჩაუტარდა მთავარი ძრავის ამწე მოწყობილობას
(ტელფერზე), პნევმატიკის ლაბორატორიას, ჰიდრავლიკის ლაბორატორიას, საქვაბე
დანადგარის ლაბორატორიას, სამაცივრო დანადგარის ლაბორატორიას. ასევე
შემოწმებული იქნა საშემდუღებლო აპარატის, სახარატე დაზგის, სალესი და საბურღი
დაზგების მუშაობის უნარიანობა.
განხორციელდა დასუფთავება-ჰიგიენური სამუშაოები როგორც საამქროებში, ასევე
მექანიზმებისა და სტენდების.
 შესყიდვებისა და სამეურნეო განყოფილება
1) 2021 წლის განახლებული სტრუქტურული სქემის შესაბამისად გაერთიანდა
შესყიდვების და სამეურნეო განყოფილებები და ჩამოყალიბდა შესყიდვების და
სამეურნეო განყოფილება.
2) 2021 წლის განმავლობაში:
3) ჩავატარეთ სარემონტო სამშაოები და განვაახლეთ ავეჯი საერთო საცხოვრებელში;
4) შევიძინეთ შემდეგი საწვრთნელი საშუალებები:
5) სამედიცინო წვრთნებისთვის სილიკონის ხელი, სამედიცინო საშულებები
6) წლის გაბმავლობაში ტარდებოდა საწცრთბელი საშუალებების, დანადგარების,
აღჭურვილობის გეგმიური შემოწმება;
7) სასწავლებლის შენობაში დამონტაჟებულ ხანძარსაწინააღმდეგო ყუთებს დაემატა
წყლის მიწოდების მეორე წყარო, სასწავლებლის ეზოში განლაგებული
ხანძარსაწინააღმდეგო სიმულატორიდან;
8) პსდ-ს ავტორიზაციის სტანდარტების შესაბამისად შეიცვლა მე-5 სართუყლზე შშმ
პირებისთვის განკუთვნილი საპირფარეშოს კარი;
9) შენობაში არსებულ ყველა საპირფარეშოში დამონტაჟდა შიდა კარები (33 ცალი);
10) შენობის მე-2 და მე-3 სართულების დერეფნებში განახლდა ჭერი, შეიცვალა
განათება და გადაირება კედლები;
11) საევაკუაციო კიბე შეერთდა მეხუთედან მეექვსე სართულზე;
ვერსია: № 1
კოდი: 2-0201-03

თარიღი: 17.01.2022

32-50

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
12) განახლდა ელექტრო გაყვანილობა, კერძოდ, კაბელები დაიმარხა მიწაში;
13) მეხუთე სართულზე შეიცვალა არქივის სივრცე უფრო დიდი ფართით, შეიკერა
კარადები ყველა სტრუქტურული ერთეულის დოკუმენტრაციის დახურულად
შესანახად;
14) მეხუთე სართულზე გამოიყო სივრცე პროფესიული სტუდენტების შეფასების
ინსტრუმენტების შესანახად.
15) მეზღვაურთა
წვრთნისა
და
სერტიფიცირების
ცენტრშიდანადგარის,
აღჭურვილობის საწვრთნელი საშუალების პერიოდული შემოწმების გეგმაგრაფიკის შესაბამისად2021 წლის 25 იანვარს, 23 ივნისს, 24 აგვისტოს და 20-21
დეკემბერს ჩავუტარეთ გეგმიური შემოწმება საწვრთნელ საშუალებებს, რაც
აღნიშნულია გეგმა-გრაფიკში.
16) უსდ-ს სტუდენტების თხოვნით მოვაწყეთ მუსიკალური კლასი, რომლისთვისაც
შევიძინეთ: გიტარა, ელექტრი გიტარა, დასარტყამი ინსტრუმენტი, დინამიკები,
მიკროფონი, ტამტამი, ფანდური.
 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.
2021 წელს ბიუჯეტი გადაეწყო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და
საწვრთნელი ცენტრის ფუნქციონირების მიზნით.
საფინანსო განყოფილება ბიუჯეტის თანახმად აწარმოებდა შესასრულებელი
ღონისძიებების დაფინანსებას.
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 არქივი
2021 წელს არქივისთვის გამოიყო უფროდიდი ფართი. შეიკერა კარადები
სტრუქტურული ერთეულების დოკუმენტაციის დაცულად შესანახად.
არქივის ძირითადი ამოცანებია: დოკუმენტების დაკომპლექტება; არქივში დაცული
დოკუმენტების აღრიცხვა, დაცვის უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში
გამოყენება.
2021 წელს იყო მოწვეული საექსპერტო კომისია (საარქივო სამმართველო, მომსახურების
გაწევის ხელშეკრულება N 58, თარიღი: 19/11/2021). ბუსსს ანრის დოკუმენტების
შემდგომი შენახვის და/ან განადგურებისთვის შერჩევის და გამოყოფის მიზნით.
ნოემბრ-დეკემბრის თვეში აჭარის ა.რ. საარქივო სამმართველოს დაკომპლექტებისა და
დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების სამსახურის სპეციალისტების
მიერ დამუშავდა შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის
საარქივო დოკუმენტები. სულ ექსპერტიზას დაექვემდებარა 2000 საქმეთა ერთეული მათ
შორის:
 მუდმივად შესანახ საქმეთა ანაწერი N1 - 54
საქმეთა ერთეული, 2013-2018
წლები;
 ხანგრძლივად შესანახ საქმეთა ანაწერი N2 – 49 საქმეთა ერთეული, 2014-2018
წლები;
 დროებით შესანახ საქმეთა ანაწერი – 89 საქ. ერთ. 2016-2018 წლები;
გასანადგურებლად გამოიყო 2009-2016 წლების 1808 საქმეთა ერთეული.
მუდმივად და ხანგრძლივად შესანახი საქმეები ჩასმულია ახალ ყდებში, შეკერილი და
დანომრილია. ყოველ საქმეში გაკეთებულია დამამოწმებელი ფურცელი, ფურცლის
რაოდენობის ჩვენებით და ხელწერით. თითოეული საქმე აღწერილია, ყოველ აღწერილ
საქმეზე შედგენილია აღწერილობითი სიები. საქმეები სისტემატიზირებულია წლების,
თვეების და სტრუქტურული ნაწილების მიხედვით, ყოველ საქმეზე დასმულია
საარქივო შიფრი და საქმეები შეკრულია შეკვრებად. შეკვრებზე გაკეთებულია
იარლიყები.
 საერთო საცხოვრებელი
ბუსსს
ანრის
გათვალისიწნებული
აქვს სხვა
რეგიონებიდან,
ქვეყნებიდან
ჩამობრძანებულ სტუდენტთა და მოწვეულ სტუმართა განთავსება კეთილმოწყობილ
ოთახებში. 2021 წელს საერთო საცხოვრებელში არ გვყოლია ბინადარი.
 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 პროფესიულ სტუდენტთა თვითმართველობა,
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რომელიც წარმოადგენს პროფესიული სტუდენტების ისეთ ერთობას, რომელიც,
როგორც სასწავლებლის ყველა პროფესიული 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. 2021 წლის
განმავლობაში შეუსაბამობა არაა რეგისტრირებული ვინაიდან წლის განმავლობაში ჩატარდა
არაერთი შიდა და გარე შემოწმება და შემოწმების შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობების
აღმოსაფხრელად შემუშავებული იყო შესაბამისი გეგმები.

16. პროფესიული სტუდენტების, მსმენენლებისა და პეროსნალისგან
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, 2021 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.
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.
დაწესებულებას გააზრებული აქვს თავისი სუსტი მხარეები და სამოქმედო გეგმაში
განსაზღვრულია გასაუმჯობესებელი ღონისძიებები.

18. შპს ბუსსს ანრის შესრულებული და შეუსრულებელი მიზნების მიზან-შედეგობრივი
ანალიზი
18.1

18.2

2021 წელი ბუსსს ანრის ისტორიაში დამკვიდრდება როგორც დიდი დანაკარგის
წელიწადი. სასწავლებელმა შეწყვიტა მოღვაწეობა როგორც უმაღლესმა საგანმანათლებლო
დაწესებულებამ, თუმცა ხელახლა მოიპოვა პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულების/კოლეჯის სტატუსი და განაგრძო მოღვაწეობა როგორც კოლეჯმა და
საწვრთნელმა ცენტრმა.
ბუსსს ანრი დგას დიდი გამოწვევების წინაშე, ღირსეული კონკურენცია უნდა გავუწიოთ
დანარჩენ 6 საწვრთნელ ცენტრს და 3 საზღვაო პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებას. 2022 წლის მაისის თვეში მოსალოდნელი განათლების ხარისხის
განვითარების ცენტრის მონიტორინგის დროს ექპერტებს უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი მზაობა
წინსვლისა და განვითარებისათვის.

ვერსია: № 1
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
18.3

2021 წლის მიზნების შესრულება:

2021 წლის ყველა სირთულის მიუხედავად სასწავლებელს არ შეუჩერებია დასახული
მიზნებისა და გეგმების განხორციელების მოქმედებები.
2021 წლის მიზნები:
1) სტუდენტთა მხარდაჭერის გაზრდა 5% წინა წლებთან შედარებით
 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებს ჰქონდა სურვილი
დაეარსებინათ ბენდი და მათი თხოვნისთ ბუსსს ანრიმ შეიძინა მუსიკალური
ინსტრუმქნტები და მოაწყო მუსიკალური კლასი;
 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებს და პროფესიულ
სტუდენტებს სასწავლებელი სთავაზობდა კომპიუტერულ კლასებში არსებული
კომპიუტერებით სარგებლობას დისტანციური სწავლის დროს, კოვიდის
პრევენციული ღონისძიების დაცვით. პროფესიული სტყდენტების სურვილის
გათვალისწინებით სასწავლებელმა მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და
ხელახლა გაიარა პსდ-ს ავტორიზაცია.
2020 წელს სტუდენტთა მხარდაჭერის ღონისძიებები:
1) 2020 წელს გაიმართა 8 საჯარო ლექცია
2) მეზრვაურთა

ისადმი

მიძღვნილ

ღონისძიებაზე

სიგელებით

დაჯილდოვდა უმაღლესის და პროფესიულის სტუდენტები
3) 15

უმაღლესის და 6 პროფესიულის

სტუდენტს გადაუვადდა

სწავლის საფასური
4) 2020 წელს სტუდენს ავადმყოფობის გამო დახმარების სახით
ჩაერიცხა 1000 ლარი
5) სასწავლების

ყველა

კურსდამთავრებული

წვრთნისა

და

სერთიფიცების ცენტრში სარგებლობს ფასდაკლებით.
2021 ს სტუდენტთა მხარდაჭერის ღონისძიებები:
ძალაშია

სასწავლების

ყველა

კურსდამთავრებულისთვის

წვრთნისა

და

სერთიფიცების ცენტრში საწვრთნელი კურსების ფასდაკლებით გავლა.
დაგეგმილი იყო 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიება, თუმცა ავტორიზაციის წყვეტის
გამო შეუძლებელი იყო დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება.
პროფესიულ სტუდენტებთან სწავლა აღდგა 2021 წლის დეკემბერში.
2) პერსონალისთვის პროფესიული განვითარების ამაღლების მიზნით მხარდაჭერის
გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით:
 წლის განმავლობაში პროფესიული განვითარების ამაღლების მიზნით
თანამშრომლები და და მოწვეული პერსონალი იგზავნებოდა სხვადასხვა
ვერსია: № 1
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებზე. მოწვეული იყო ექსპერტები
მხოლოდ ბუსსს ანრის თანამშრომლებისთვის და მოწვეული პერსონალისთვის
ტრენინგების ჩასატარებლად. ერთ თანამშრომელს დაუფინანსდა მაგისტრატურა.
2020
წელს
პერსონალისთვის
განხორციელდა 9 ტრენინგი;
2021 წელს - 11 ტრენინგი.

პროფესიული

განვითარების

მიზნით

შედარებითი ანალიზი გვიჩვენებს, რომ პერსონალისთვის პროფესიული
განვითარების ამაღლების მიზნით მხარდაჭერა გაიზრდა 22%-ით წინა წელთან
შედარებით.
აქედან გამომდინარეობს, რომ მიზანი მიღწეულია.
3) კვლევითი საქმიანობის გაზრდა 5% წინა წელთან შედარებით
დაგეგმილი იყო საერთაშორისო კონფერენცია, გამოყენებითი კვლევები და სხვადასხვა
აქტივობები, თუმცა უსდ-ს ავტორიზაციის დაკარგვის შედეგად მიზნები არ
განხორციელდა.
4) შეუსაბამო მომსახურების მართვის გაუმჯობესება აუდიტების დროს აღმოჩენილი
შეუსაბამობების რაოდენობის 10%-ით შემცირების მიზნით:
2021 წელი ნათელი მაგალითი იყო იმის, რომ დაწესებულეაბ ყოველთვის მზადაა
გაუმჯობესებისკენ. წლის განმავლობაში სხვადასხცა შემოწმების/აუდიტის შედეგად
შემუშავებული და დამტკიცებული იყო 7 მაკორექტირებელი და გაუმჯობესების გეგმა.
რთულია გავაკეთოთ შედარებითი ანალიზი ვინაიდან სემოწმებების რაოდენობიდან
გამომდინარე 2021 წელს აღმოჩენილი შეუსაბამომბების რაოდენობა რათქმაუნდა
მეტია წინა წელთან შედარებით, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ 6 გარე და 1 შიდა
აუდიტების შედეგად შემუშავებული მაკორექტირებელი ქმედებების გეგმებიდან
სრულად შესრულებულია 4, ხოლო 2 ნაწილობრივ,შესასრულებელ აქტივობებს ვადა
აქვს განსაზღვრული და შესრულდება გეგმის შესაბამისად.
აქედან გამომდინარე ბუსსს ანრიში მიმდინარეობს შეუსაბამო მომსახურების მართვის
გაუმჯობესება.
5) სასწავლო/საწვრთნელი მასალა, ტრენაჟორები, დანადგარები
აღჭურვილობის განახლება 5%-ით წინა წლებთან შედარებით;

და

სხვა

საჭირო

2020 წელთან შედარებით 2021 წელს სხვადასხვა გარე აუდიტების შედეგად ჩატარდა
ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებელი მრავალი პროცესი, მოეწყო მეორე
კომპიუტერული კლასი, გაიხსნა ლინგაფონის კაბინეტი, ჩატარდა კოსმეტიკური
რემონტიკაბინეტებსა და საწვრთნელი კურსების ადუტორიებში, მოეწყო შეფასების
ინსტრუმენტების საცავი, არქივისთვის მოეწყო უფრო დიდი სივრცე, საწვრთნელ გემს
ჩაუტარდა რემონტი, შესაბამისად წინა წლებთან შედარებით სასწავლო/საწვრთნელი
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
მასალა, ტრენაჟორები, დანადგარები და სხვა საჭირო აღჭურვილობის განახლებული
5% მეტით.
6) სასწავლებლის სტუდენტებისთვის შორეულ ნაონობაში პრაქტიკის გასავლელად
ხელისშეწყობა, წინა წლებთან შედარებით 5%-ით გაზრდა.
2020 წელს შორეულ ნაონობაში პრაქტიკის გასავლელად გაგზავნილი იყო 3
სტუდენტი;
ავტორიზაციის წყვეტამდე 2021 წელს შორეულ ნაონობაში პრაქტიკის გასავლელად
გაგზავნილი იყო 6 სტუდენტი.
შედარებითი ანალიზი გვიჩვენებს, რომ სასწავლებლის სტუდენტებისთვის შორეულ
ნაონობაში პრაქტიკის გასავლელად ხელისშეწყობა გაიზრდა 100 %-ით წინა წელთან
შედარებით.
აქედან გამომდინარეობს, რომ მიზანი მიღწეულია.
7) რისკების შეფასების და პრევენციის ღონისძიებების გაზრდა 5%-ით წინა წლებთან
შედარებით;
2020 წელს რისკების შეფასების და პრევენციის ღონისძიებების გეგმა ითვალისწინებდა
18 რისკს;
2021 წელს - 20 რისკი.
შედარებითი ანალიზი გვიჩვენებს, რომ რისკების შეფასების და პრევენციის
ღონისძიებები გაიზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით.
8) შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის და კონტროლის გაზრდა 5%-ით წინა
წლებთან შედარებით;
2021 წელს შრომის და უსაფრთხოების ნორმების დაცვის კონტროლის მხრივ ჩატარდა
მნიშვნელოვანი აქტივობები. განახლდა ევაკუაციის გეგმა, დაემატა ვიდეო
კონტროლის თვალები მტელ პერიმეტრზე, 2 ჯერ ჩატარდა ევაკუაციის წვრთნა,
შემუშავდა საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების გეგმა, ყველა სართულზე მოეწყო
უშუშროების საინფორმაციო დაფა.
წინა წლებთან შედარებით შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და კონტროლი
გაზრდა 5%-ით.
9) ახალი კორონავიურსის (COVID 19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით
გამაფრთხილებელი და პრევენციული ზომების შენარჩუნება; პერსონალში,
სტუდენტებში, მსმენელბში დაფიქსირების შემთხვევაში კონტროლის გამკაცრება 10%.
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2021 წლიდან ექთანმა დაიწყო კორონავიურსით (COVID 19) ინფიცირებულთა და
ვაქცინირებულთა აღრიცხვა. მიმდინარეობდა თერმოსკრინინგი, შენობის და
აუდიტორიებს
დეზინფექცია,
რაც
აღრიცხულია
შესაბამის
ჟურანლებში.
თანამშრომლებს
ურიგდებოდა
სადეზინფექციო
ხსნარები,
ხელთათმანები,
პირბადეები. რეგისტრატურაში მოეწყო მინის ბარიერი.
ბუსსს ანრის მიერ დასახული 2020 წლის მიზნები შესრულებულია 60%. მიზნების 100%
შესრულება ვერე შევძელით ავტორიზაციის წყვეტის გამო.
რისკების შეფასების გეგმაში ავტორიზაციის წყვეტა შეფასებული იქნები როგორც მაღალი
რისკი.
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8

18.9
18.10
18.11
18.12
18.13
18.14
18.15

18.16
18.17

2021 წლის განმავლობაში გავიარეთ 1 შიდა, 3 გარე შემოწმება/აუდიტი, ჩავატარეთ პსდ-ს
თვითსეფასება;
ონლაინ რეჟიმზე გადასვლამ მოგვცა შესაძლებლობა თანამშრომლები და პროფესიული
სტუდენტები დასწრებოდა ღია ლექციას, ტრენინგს, ფორუმს ან სემინარს;
მიმდინარეობს რისკების შეფასება და პერევნციული ქმედებების გატარება;
შევიმუშავეთ ახალი სტრატეგიული გეგმა, SWOT ანალიზი, დავადგინეთ ჩვენი სუსტი და
ძლიერი მხარეები, გადავაწყვეტ სრული სისტემა პროფესიულ განათლებაზე;
ბუსსს ანრის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების 6 თვის და წლიური
ანგარიშების საფუძველზე ხდებოდა სასწავლებლის წლიური სამოქმედო გეგმების, მათ
შორის სტრატეგიული გეგმის, გადახედვა და შესრულებული და შეუსრულებელი
ღონისძიებების აღნიშვნა;
გაიხსნა მეორე კომპიუტერული კლასი;
შევიძინეთ ლინგაფონის კაბინეტი;
სწრაფმავალი კატარღის მართვის საწვრთნელ კატარღაზე დამონტაჟდა ვიდეო
მონიტორინგის კამერა;
პროფესიული სტუდენტების შეფასების ინსტრუმენტებისთვის გამოვყავით ცალკე
დაცული სივრცე;
დაფიქსირდა დაწინაურების, ხელფასის მომატების, კომპიუტერული ტექნიკის შეცვლის,
განახლების და თანამშრომლების წახალისების შემთხვევები;
ხდება ყოველი შეუსაბამო მომსახურების აღმოფხვრა მაკორექტირებელი და
გამაფრთხილებელი ქმედებებით;
მიუხედავად იმისა რომ ახალგაზრდა მეზღვაურები ნაკლებადაა დაინტერესებული
სასწავლო-საწვრთნელ პროცესში ჩართულობით, წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში
მიმდინარეობს ახალგაზრდა კადრების მოწვევის პროცესები;
მომსახურების ხარისიხის გაუმჯობესების მიზნით ვატარებთ სხვადასხვა კვლევებს;
სამომავლო მიზნების დასახვისას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ კიდევ უფრო
მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა, ხარისხის გაუმჯობესება და ამაღლება,
კვალიფიცირებული კადრების მოზიდვა, სიახლეების დანერგვა, განვითარება
კონკურენტუნარიანობის მიზნით, მოდერნიზაცია, პოპულარიზაცია.
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18.18 2021 წლის ხმს ანალიზი არის წლიური ანგარიშების შეჯამება, მართვის ეფექტიანობის
მონიტორინგისა და შეფასების მაჩვენებელი.

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.
სასწავლებელში დანერგილია უსაფრთოების ნორმები, შემუშავებულია რისკების მართვის და
პრევენციის გეგმა, დამონტაჟებულია საევაკუაციო კიბე შესაბამისი გასასვლელებით, ყოველ
სართულზე არის ხანძარსაწინააღმედო ყუთები, საევაკუაციო გასასვლელების მნათობი
აღმნიშვნელები, ხანძრის მაქრობები, სასწავლო კორპუსის ყველა სართულზე და გარე
პერიმეტრზე დამონტაჟებულია ვიდეო თვალი; ვიდეო კონტროლს აწარმოებს ვახტის და
შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის განყოფილება. სასწავლებელში დანიშნულია
ვახტის და შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი, რომელიც
პასუხისმგებელია შრომის უსაფრთხოების და რისკების მართვის პროცესებზე.
ბუსსს ანრიში დაცულია რეკომენდაციები ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების
პრევენციასთან დაკავშირებით. გეგმიურად ტარდება შენობის დეზინფექცია.
რისკების შეფასებისა და პრევენციული ღონისძიებების გეგმაში გათვალისიწნებული ყველა
მიმართულების რისკები და მათი პრევენციული ღონისძიებები, რომელთა შესრულებას
მონიტორინგის უწევს როგორც ხარისხის სამსახური და ვახტის და შრომის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის
განყოფილება,
ასევე
თითოეული
სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელი.
2021 წელმა გვიჩვენა, რომ ავტორიზაციის დაკარგვის რისკი არის მაღალი და ეს აუციოებლად
იქნება გათვალისიწნებული 2022 წლის რისკების შეფასების გეგმაში.

20. ბუსსს ანრის ხარისხის პოლიტიკის, მიზნების და ორგანიზაციის კონტექსტის ანალიზი,
განახლება
20.1 ბუსსს ანრის პოლიტიკა
ბუსსს ანრის ხარისიხს განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურმა სასწავლებლის
სტრუქტურული ერთეულების
ხელმძღვანელებისა
და
პროფესიულ
სტუდენტთა
თვითმმართველობის ჩართულობით მოხდა 2022 წლის პოლიტიკის, მიზნების (ნდ 2010128/GEO/ENG) და ორგანიზაციის კონტექსტის (ნდ № 2-0201-04) შემუშავება:
 2022 წლის ხარისხის პოლიტიკიდან ამოღებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამები და უსდ-სთან დაკავშირებული პროცესები და ღონისძიებები.
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აქედან გამომდინარე ჩამოყალიბდა ახალი პოლიტიკა და მიზნები, რომლებიც
ორიენტირებულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და მეზღვაურტა
წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრის საქმიანობის განვითარებაზე, გაუმჯობესებაზე.
განახლებული პოლიტიკა განისაზღვრა შემდეგი პრონციპებით:
ბუსსს ანრის ხარისხის პოლიტიკას წარმოადგენს მიზანდასახული ღონისძიებთა
კომპლექსი, რომელთა მეშვეობითაც ხდება მომსახურების და მისი პირობების
ხარიასხიანი შესრულების უზრუნველყოფა და შპს ბუსსს ანრის მომხმარებლისა და
დამკვეთის მომსახურების სრული დაკმაყოფილება ეროვნული და საერთაშორისო
სტანდარტების მკაცრი დაცვით;
ყოველივე ამის უზრუნველყიოფისათვის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015–ს
შესაბამისად დანერგილი ხარისხის მართვის სისტემის გამოყენებით შპს ბუსსს ანრის
ხარისხის სამსახური სამუშაო და სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად ახდენს
შინაგანაწესის, პროცედურების, დებულებების, ინსტრუქციების, აუცილებელი
ფუნდამენტალური პროგრამების, სილაბუსების, სასწავლო გეგმების, საჭირო
სახელმძღვანელოების შემუშავებასა და დანერგვას; საერთაშორისო დონეზე საზღვაო
სპეციალისტების მომზადება/გადამზადების, სერთიფიცირებისა და სტუდენტების
განთლების წარმოებისთვის იყენებს აუცილებელ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას.
შპს ბუსსს ანრის ხელმძღვანელობა მიზნად ისახავს:
1) ბუსსს ანრის მომხმარებლის, პერსონალისა და მთლიანად საზოგადოების
მოთხოვნების და იმედების შესრულება, დაკმაყოფილება, გამართლება;
2) ბუსსს ანრის საქმიანობის შეუწყვეტელ გაუმჯობესება, რის საფუძველზეც
გაიზრდება სასწავლებლის კონკურენტუნარიანობა მომსახურების საერთაშორისო
ბაზარზე;
3) ხარისხის
მართვის
სისტემის
ეფექტურობის
მუდმივი
გაუმჯობესება
ორგანიზაციის ყველა დონეზე, ბუსსს ანრის ადმინისტრაციის მუდმივი
კონტროლის ქვეშ;
4) ხარისხის მართვის სისტემაზე შესაბამისობის უზრუნველყოფა და ხარისიხის
მართვის სისტემის შედეგიანობის უწყვეტი ამაღლება;
5) შეუსაბამობების დროულად აღმოაჩინა და აღმოფხვრა;
6) რისკების შეფასება და პრევენციული ღონისძიებების გატარება;
7) ხარისხის მართვის სისტემის გაანალიზებით მიღწეულზე არ შეჩერება და
მისწრაფება უფრო მაღალი დონის მოსაპოვებლად;
8) სასწავლებლის სტრუქტურისა და სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციების
დახვეწა და და მმართველობითი გადაწყვეტილებების ოპტიმიზაცია;
9) თანამშრომლებისთვის სამუშაო სათანადო პირობებისა და მატერიალური
სტიმულირების სისტემის სრულყოფა;
10) წამყვან საზღვაო სასწავლო დაწესებულებებთან და მსოფლიოს სანაოსნო და
საკრუინგო კომპანიებთან საქმიანი ურთიერთობების შენარჩუნება და
განავითარება;
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11) საზღვაო უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მართვა,
მონიტორინგი, განვითარება, გაუმჯობესება;
12) პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი
განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების
მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება;
13) სტუდენტების ადმინისტაციული მხარდაჭერა, უსაფრთოების უზრუნველყოფა;
14) პერსონალის მხარდაჭერა და უსაფრთოების უზრუნველყოფა;
15) ინტერნაციონალიზაციის განვითარება;
16) სოცილაური პასუხისმგებლობა
17) გენდერული თანასწორობისა და ტოლერანტობის შენარჩუნება
ბუსსს ანრის ხარისხის პოლიტიკა მიმართულია საქმიანობის მუდმივი გაუჯობესებისკენ
საერთაშორისო და ნაციონალური სტანდარტების მოთხოვნათა შესაბამისად.
ბუსსს ანრის ურთიერთთანამშრომლობა მომხმარებელთან, მომწოდებელთან და ყველა
დანარჩენ პარტნიორებთან, მომსახურებისა და მოქმედების მხრივ, ხდება როგორც
ხარისხის გამოხატვა.
ბუსსს ანრის ხელმძრვანელობის მიერ ფორმულირებული და ჩამოყალიბებული საერთო
პოლიტიკა, სტრატეგია და ხარისხის პოლიტიკა აუცილებლად უნდა იქნას გაცნობილ
ყველა თანამშრომელზე ორგანიზაციული სტრუქტურის ნებისმიერ დონეზე.
20.2 ბუსსს ანრის მიზნები
შპს ბუსსს ანრის შესრულებული და შეუსრულებელი მიზნების მიზან-შედეგობრივი
ანალიზი მოყვანილია ხმს ანალიზის 18.3 ქვეთავში.
ბუსსს ანრის განახლებული 2022 წლის მიზნებად განსაზღვრულია:
1) პროფესიულ სტუდენტთა მხარდაჭერის გაზრდა 5% წინა წლებთან შედარებით;
2) პერსონალისთვის პროფესიული განვითარების ამაღლების მიზნით მხარდაჭერის
გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით;
3) შეუსაბამო მომსახურების მართვის გაუმჯობესება აუდიტების დროს აღმოჩენილი
შეუსაბამობების რაოდენობის 10%-ით შემცირების მიზნით;
4) მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება 10%-ით წინა წლებთან შედარებით;
5) პროფესიული
სტუდენტების
და
კურსდამთავრებულების
კარიერული
განვითარების ხელშეწყობის მიზნით დამსაქმებლებთან თანამშრომლობის
გაზრდა, წინა წლებთან შედარებით 5%ით.
6) რისკების შეფასების და პრევენციის ღონისძიებების გაზრდა 10%-ით წინა
წლებთან შედარებით;
7) შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის და კონტროლის გაზრდა 5%-ით წინა
წლებთან შედარებით;
8) ახალი კორონავიურსის (COVID 19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით
გამაფრთხილებელი და
პრევენციული ზომების შენარჩუნება; პერსონალში,
პროფესიულ
სტუდენტებში, მსმენელბში დაფიქსირების შემთხვევაში
კონტროლის გამკაცრება 10%.
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9) ინტერნაციონალიზაცის განვითარება; ამ კუთხით აქტივობების გაზრდა 5%-ით
წინა წელთან შედარებით;
10) პიარ კამპანიების მომატება 5%-ით წინა წელთან შედარებით;
11) ახალგაზრდა კადრების (მათ შორის ინსტრუქტორები, პროფესიული განათლების
მასწავლებლები) მოზიდვის კუთხით აქტივობების გაზრდა 5%-ით წინა წელთან
შედარებით.
20.3 2022 წლის ორგანიზაციის კონტექსტში:
 ამოღებულია უმაღლესის სტასუსთან დაკავშირებული ყველა პროცესი;
 ორგანიზაციის განვითარებაზე მოქმედი გარე ფაქტორები
 მომსახურების მომწოდებლები
 SWOT ანალიზი
 ბუსსს ანრის კონკურენტები
 ბუსსს ანრის პარტნიორი დაწესებულებები
 ბუსსს ანრი გაწევრიანება

21. ბუსსს ანრის მუშაობისა და ხმს-ის მუშაობისათვის საჭირო ნორმატიული დოკუმენტების
საკმარისობა
1) 2021 წლის ივნისში დაიწყო ნორმატიული ბაზის განახლება, ვინაიდან დაწესებულებამ
განიცადა რესტრუქტურიზაცია და გადაეწყო უსდ-ის სტანდარტებზე, გაუქმდა უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროცესების ნორმატიული ბაზა. გენერალური დირექტორის 2021 წლის
20 ივლისის N81 ბრძანების საფუძველზე მიმდინარეობს შიდა მარეგულირებელი
სახელმძღვანელო დკუმენტების განახლება.
2) 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“.
3) ნდ № 2-010103 „ბუსსს ანრის დოკუმენტების (შიდა , გარე), მოქმედი ფორმების ფონდი,
საქმეთა ნომენკლატურა“ განახლებულია 2021 წლის 08 დეკემბრით.
4) 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.
5) ხმს შიდა შემოწმების პეროცესში შიდა შემოწმების აუდიტორები ამოწმებენ საქმეთა
წარმოების და შენახვის პროცესებს, შესაბამისობას ნომენკლატურასთან.
6) 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.
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MANAGEMENT REVIEW
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) პსდ-ს ავტორიზაციის სტანდარტებზე შესაბამისობა;
3) კომპეტენტური ორგანოების და პირების რეკომენდაციების და რჩევების გათვალისწინება;
4) მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;
5) წვრთნისა და სერტიფიცირებიც ცენტრში ახალგაზრდა კვალიფიცირებული კადრების
მოზიდვა ინსტრუქტორებად;
6) კვალიფიცირებული კადრების მოზიდვა;
7) თანამშრომელბისთვის ხელფასების მომატება, წახალისების მექანიზმების დანერგვა;
8) პროფესიულ სტუდენტთათვის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
9) კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა;
10) სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობის დამყარება;
11) პიარ კამპანიების გაძლიერება.

23. ხმს გაუმჯობესების რეკომენდაციები
 ხმს გაუმჯობესებისთვის გვესაჭიროება მოვიზიდოთ უფრო მეტი კვალიფიცირებული
ისტრუქტორი, შევქმნათ კონკურენტუნარიანი გარემო, გავაუმჯობესოთ ინფრასტრუქტურა,
ვუზრუნველყოთ უქყვეტი კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება, შევქმნათ პიარ-კომპანია
სასწავლებლის რეკლამირებისათვის.
 მომხმარებლის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად მუდმივი ზრდა მომსახურების
ხარისხის შიდა წესების, პროცედურების, დებულებების, ინსტრუქციების, გეგმების,
ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავებით, დანერგვითა და შესრულებით ეროვნული და
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;
 პერიოდული თვითშეფასება;
 პერსონალის კმაყოფილების და საჭიროების კვლევები;
 პროფესიული სტუდენტების და ინსტრუქტორების კმაყოფილების და საჭირების კვლევები;
 პროფესიული განათლების მასწავლებელბის შეფასება პროფესიული სტუდენტების
მხრიდან;
 პერიოდული SWOT ანალიზი;
 პროფესიული სტუდენტების, მსმენელების განვითარებაზე ორიენტირებული სასწავლო და
საწვრთნელი პროცესების მართვა;
 მომხმარებლის აზრის (რეკომენდაციების) გათვალისწინება;
 ხარისხის მართვის სისტემის შიდა აუდიტორების /ხარისხის სამსახურის თანამშრომლების
მომზადება/გადამზადება;
ვერსია: № 1
კოდი: 2-0201-03

თარიღი: 17.01.2022
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ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
 საკრუინგო,
გემთმფლობელ
კომპანიების
წარმომადგენელბთან
შეხვედრა,
მათი
რეკომენდაციების გათვალისწინება;
 თანამშრომლებთან საინფრმაციო შეხვედრების, მასტერ-კლასების და ტექ.სწავლებების
გამართვა;
 გუნდური მუშაობა, სასწავლებლის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ჩართულობით;
 სტრატეგიული განვითარების გეგმის და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის შესრულების
ანალიზი.

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

ვერსია: № 1
კოდი: 2-0201-03

თარიღი: 17.01.2022
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25. პერიოდული შემოწმების აღრიცხვის ფურცელი
№

პერიოდული
შემოწმების
თარიღი

შემოწმების ჩამტარებელი
პირის თანამდებობა და
ინიციალები

ვერსია: № 1
კოდი: 2-0201-03

ხელმოწერა

შესწორებას
ექვემდებარება
პუნქტები

თარიღი: 17.01.2022
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26. პერსონალის გაცნობის ფურცელი

№
1

სახელი, გავრი

გაცნობის
ვადა

თანამდებობა

მაია დავითიანი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

24.01.2022

ნათია დიასამიძე

24.01.2022

4

მზია დუმბაძე

ადამიანური რესურსების
სპეციალისტი
პროფესიულ სტუდენტებთან,
მსმენელებთან და
თანამშრომლებთან
ურთიერთობის განყოფილების
საქმისმწარმოებელი
არქივარიუსი

5

სოფიკო მამულაძე

მთავარი ბურალტერი

24.01.2022

6

ილია ნიქაბაძე

პიარ-მენეჯერი

24.01.2022

7

ლონდა მიქელაძე

საქმისმწარმოებელი

24.01.2022

ომარ დიასამიძე

24.01.2022

2

თამთა ჩხეიძე
3

24.01.2022

9

ჟუჟუნა დიასამიძე

10

მალვინა ურუშაძე

ბიბლიოთეკის უფროსი

24.01.2022

11

თამილა მიქელაძე

ექთანი

24.01.2022

ირაკლი გოგიტიძე

შესყიდვების და სამეურნეო
განყოფილების უფროსი
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების მართვის
განყოფილების უფროსი

24.01.2022

12

24.01.2022

24.01.2022

13

ირაკლი ბეჟანიძე

14

ანა მუშამბაძე

ბიბლიოთეკარი

24.01.2022

15

ზურაბ დიასამიძე

შესყიდვების მენეჯერი

24.01.2022

16

დავით ჩხაიძე

24.01.2022

17

ირაკლი წივწივაძე

სასწავლო საამქროებისა და
სახელოსნოების უფროსი
საფინანსო განყოფილების
უფროსი
სასწავლო გემის უფროსი
მექანიკოსი
წვრთნისა და სერტიფიცირების
საქმისმწარმოებელი
სასწავლო გემის კაპიტანი

18

ბადრი გიორგაძე

19

მონიკა დიასამიძე

20

ალიკო ბარამიძე

ვერსია: № 1
კოდი: 2-0201-03

ხელმოწერა

24.01.2022

პრაქტიკის, კარიერის
დაგეგმვისა და პროფესიულ
სტუდენტებთან
ურთიერთობის განყოფილების
უფროსი
ბიბლიოთეკის გამგე

8

გაცნობის
თარიღი

24.01.2022
24.01.2022
24.01.2022
24.01.2022

თარიღი: 17.01.2022

48-50

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი
MANAGEMENT REVIEW
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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
ხარისხის სპეციალისტი ლია ფარტენაძე
1.3 შემსრულებელი ___________________________
___________________________

\___________________\
\___________________\

ნაწილი 2. შეთანხმება
№

1

შემთანხმებლის თანამდებობა
მეზღვაურთა
წვრთნისა
სერტიფიცირების
ცენტრის
ვლადიმერ ბოგდანოვი

ხელმოწერა

შეთანხმების
რიცხვი

შენიშვნა

და
უფროსი

2

პროფესიული განათლების დეპარტამენტის
უფროსი
გურამ ქათამაძე

3

იურიდიული განყოფილების უფროსი
გიორგი დიასამიძე

დოკუმენტი შესათანხმებლად წარადგინა _______________ __________________ _______________
ხელმოწერა

ვერსია: № 1
კოდი: 2-0201-03

სახელი, გვარი

თარიღი

თარიღი: 17.01.2022
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