საზოგადოებრივ კოლეჯ შპს „სიო“-ს
2017 წლის წლიური ანგარიში
შესასრულებელი
აქტივობა

შესრულების
დრო

პასუხიმგებელი

მტკიცებულება

შესრულება

ავტორიზციიის
მზადება

იანვარი

ს. სიორდია

ვებ-გვერდის
სრულყოფა-განახლება

იანვარითებერვალი

გ. სანიკიძე

შევსებული
თვითშეფასების
კითხვარი
ვებ-გვერდი

2017წლის 28 აპრილის
ავტორიზაციის საბჭოს
გადაწყვეტილება
მიმდინარეობს
რეგულარულად

პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების დახვეწა

იანვარი

ს. სიორდია

პროგრამები
სილაბუსები

მიმდინარეობს
რეგულარულად

კოლეჯის საქმიანობის
რეკლამირება

აქტიურად
ივნისი,
ივლისი,
აგვისტო.

ს. სიორდია

ინფორმაციული
საშუალებები

მიმდინარეობს
რეგულარულად

საწარმოო პრაქტიკის
ობიექტებთან
ხელშეკრულების
გაფორმება

იანვარი

ს. სიორდია

ხელშეკრულებები

,,ბალნეოსერვისი“
,,მეტაკო“
,,ბომონდი“
,,ლ.ჯ“

წიგნადი ფონდის
შევსება ახალი
ლიტერატურით

წლის
მანძილზე

ს. ბუბაშვილი
ს. სიორდია

წიგნადი ფონდის
საინვენტარო
წიგნი

მატერიალურტექნიკური ბაზის
განახლება

წლის
მანძილზე

ც. ნემსიწვერიძე
ს. სიორდია

საინვენტარო
წიგნი

შემოქმედებითი
ღონისძიებების
დაგეგმვა

წლის
მანძილზე

ს. სიორდია
ლ. გიორხელიძე
ი. ნემსიწვერიძე

საინფორმაციო
სისტემის
გამოყენება

თვითშეფასების
ანგარიშის შევსება და
წარდგენა

იანვარი

ს. სიორდია

თვითშეფასების
უწყისი

საინვენტარო წიგნი
(ბიბლიოთეკა)
N787-803
ცენტრალური
გათბობის სისტემის
განახლება
1)ექსკურსია მცხეთასამება-მამა დავითი
(29 აპრილი) ბოდბე
(21სექტემბერი)
კონფერენციები:
1) ჯანსაღი კვება
2) ეთიკადეონტოლოგიის
საკვანძო საკითხები
ავტორიზაცია

2017 წლის სამოქმედო
გეგმის ანგარიში

დეკემბერი

ს. სიორდია

ანგარიში

წარმოდგენილია

2018 წლის სამოქმედო
გეგმის შედგენა

იანვარი

ს. სიორდია

ანგარიში

წარმოდგენილია

სტუდენტები

მოდულური
პროგრამების
დამატება

მარტი

ს. სიორდია

პროგრამა

მიმდინარეობს
მუშაობა

პერსონალის
კვალიფიკაციის
ამაღლებისპროგრამების
განხორციელების და
შეფასების სისტემის
ტრენინგების
ორგანიზება
სახელმწიფო
პროგრამების
განხორციელება

მთელი წლის
განმავლობაში

ს. სიორდია

პროგრამა

კერძო კოლეჯების
ასოციაციის
ინიციატივით
განხორციელებული
ტრეინინგები

გამოცხადების
მიხედვით

ს. სიორდია
ლ. გიორხელიძე

პროგრამები

კურსდამთავრებულთა
დასაქმება

მთელი წლის
მანძილზე

ს. სიორდია

ფოტომასალა

1) სამუშაოს
მაძიებელთა
პროფესიული
მომზადებაგადამზადების და
კვალიფიკაციის
ამაღლების
სახელმწიფო
პროგრამა 2017წ.
აგვისტო
2) სკოლის
მოსწავლეებში
პროფესიული
უნარების
განვიტარების
პროგრამა
პრაქტიკოსი ექთანი
2017 წ დეკემბერი.
მე-2 საჯარო სკოლა
26-ე საჯარო სკოლა
დასაქმებულთა სია:
1)ნინო სილაგაძე,,უნიქალ მედი“
2) ფარცვანია ნინო,,მეტაკო“
3) წყაროზია ანა,, ბომონდი“
4) კენჭაძე ლანა,,მედიქალ სითი“
5) ჯინჭარაძე ნინო,,მეტაკო“
6) ჯავახაძე სალომე ,,მეტაკო“ ,,სიო“
7) კილაძე ნინო,,ევექსი“
8)კუხიანიძე თათია,,უნიქალ მედი“
9) ნოვრუზოვა

სელმინა- ,,ლ.ჯ“
10) კუხიანიძე ლიანა,,უნიქალ მედი“
11) ვაშაყმაძე ჟანა _
,, უნიქალ მედი“
12) ბალანჩივაძე
თეონა ,,უნიქალმედი მედი“
13) ცაგარელი მაგდა,,ევექსი“
14) კუხიანიძე ლიკა,,ბომონდი“
15) დოლაბერიძე ია,,ბომონდი“
16) რუსაძე მარი ,,ლ.ჯ“

