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1. መግቢያ   
ባህር  ዳር  ዩኒቨርሲቲ አገ ራችን  የ ነ ደፈችውን  የ ዕድገ ትና  ትራንስፎርሜሽን  እቅድ እንዲሁም በትምህርት ዘርፍ ልማት ፕሮግራም 

(ESDP IV) ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከትምህርት ጥራት፣  አግባብነ ትና  ተደራሽነ ት አኳያ  የ ተቀመጡትን  ዒላማዎች ለማሳካት 
የ ረጅምና  የ አጭር  ጊዜ እቅዶች በውጤት ተኮር  ስርአት (BSC) ነ ድፎ ተግባርባራዊ ለማድረግ እየ ተንቀሳቀሰ  መሆኑ  ይታወቃል፡ ፡   
የ አካዳሚክ ዩኒቶች በከፍተኛ ደረጃ የ ሰለጠነ  የ ሰው ኃይል በማፍራት፣  ሀገ ራዊ ጠቀሜታ ያላቸውን  ጥናቶችና  ምርምሮች በማካሄድ፣  
ችግር  ፈቺ የ ሆነ  የ ቴክኖሎጂ ሽግግር  በማድረግ የ ማኀበረሰብ አገ ልግሎት በመስጠት እንዲሁም ምቹና  ሰላማዊ የ መማር  ማስተማር  
ሁኔታን  በመፍጠርና  ሁሉን  አቀፍ አገ ልግሎቶችን  በመስጠት ፤ ዩኒ ቨርሲቲው የ ተሰጠውን  ተልዕኮ  ለመፈፀምና  ራዕዩን  ለማሳካት  
የ ራሳቸው ጉልህ  ድርሻ  አላቸው፡ ፡   
የ ሶሻል ሳይንስ  ፋኩልቲ በ2001 ዓ.ም የ ተመሰረተ ሲሆን  የ ታሪክና  ቅርስ  አስተዳደር፤  ጅኦግራፊና  አካባቢ ጥናት፤ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ፤ ስነ ዜጋና  ስነ  ምግባር  እንዲሁም በ2005 ዓ.ም ወደ ፋኩልቲው የ ተጨመረው የ ስርዓተ ጾታና  ልማት ትም/ፕሮግራሞች 

ይገ ኙበታል፡ ፡ በእነ ዚህ  ትም/ፕሮግራሞች 4 የ ድህረ  ምረቃና  4 የ ቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞች አሉ፡ ፡  
የ ሶሻል ሳይንስ  ፋኩልቲ በሀገ ራችን  ገ በያ  ተፈላጊ  የ ሆኑ  ተመራቂዎችን  ማፍራት፣  ለሀገ ራችን  ዕድገ ት የ ሚጠቅሙ ምርምር  ማካሄድና   
ለማህበረሰቡ አገ ልግሎቶችን  በማበርከት ለሀገ ራችን  የ ዕድገ ትና  ትራንስፎርሜሽን  ዕቅድ የ ተካተቱትን  አጠቃላይ ግቦች ከማሳካት 
አኳያ  የ ሚጠበቅበትን  ጥራትና  አግባብነ ት ያለው ትምህርት የ መስጠት ጉዳይ በእቅድ ዘመኑ  ከፍተኛ ትኩረት ይሰጠዋል፡ ፡   
ፋኩልቲው በ2005 ዓ.ም የ ትምህርት ዘመን   በመጀመሪያ  ዲግሪ  403 የ መደበኛ፣  1929 የ ርቀት፣  492 የ ተከታታይ፣  601የ ክረምትና  

እንዲሁም 231 የ ድህረ  ምረቃ ተማሪዎች በድምሩ 3656 ተማሪዎችንና  79 የ አካዳሚክና  10  የ ድጋፍ ሰጭ ሠራተኞችን  በድምሩ 89 
መምህራንና  ሠራተኞችን  ይዞ  በ5 የ ትምህርት ፕሮግራሞች የ ተዋቀረ  ነ ው፡ ፡   
በቀጣዩ  ግማሽ አመትም በዩኒቨርሲቲው አቅጣጫ መሰረት ትኩረት የ ሚደረግባቸው ዋና  ዋና  ነ ጥቦች ሰላማዊ የ መማር  ማስተማር  ሂደት 
ማረጋገ ጥ፣  አግባብነ ትና  ጥራት ያለው ትምህርት ማረጋገ ጥ፣  ለሀገ ራችን  ዕድገ ት የ ሚጠቅሙ ምርምሮች ማካሄድና    የ ማህበረሰብ 
አገ ልግሎት መስጠት ይሆናሉ፡ ፡  
በበጀት ረገ ድ በአጠቃላይ በዋናው ግቢ ለሚገ ኙ የ አካደሚክ ክፍሎች በጅምላ  የ ተመደበ  ሲሆን  ፋኩልቲያችን  የ ድርሻውን  በጥሩ ሁኔታ 
እየ ተጠቀመ ይገ ኛል፡ ፡ በበጀት አመቱ የ መጀመሪያ  ግማሽ አመት ፋኩልቲው ከእቅድ አኳያ  የ ነ በረው አፈጻጸም ሲታይ ጥሩ የ ሚባል 
ነ በር፡ ፡  በአጠቃላይ የ ፋኩልቲው የ 2005 በጀት አመት የ ሁለተኛው ግማሽ አመት የ ትኩረት አቅጣጫዎች እንደመጀመሪያው ግማሽ አመት 
ሁሉ ከአመለካከት፣  ክህሎት፣  አሠራርና  አደረጃጀት ሲሆኑ  ዝርዝር  እቅዱ እንደሚከተለው ተቀምጧል፡ ፡  

2. የ መጀመሪያው መንፈቅ ዓመት አጭር  ግምገ ማ 

በ2ዐዐ5 ዓ.ም መጀመሪያ  የ ግማሽ ዓመት የ ተከናወኑ  ብዙ ስራዎች ቢሆኑም ጥሩ ማሳያ  የ ሚሆኑ  ከዚህ  በታች የ ተዘረዘሩት ይገ ኙበታል፡ ፡   

1. መፅሐፍት - ተማሪ  ጥምርታ 1፡ 12 ደርሷል፡ ፡  

2. መምህራንና  ተማሪዎችን  ለማብቃት የ ተሰጡ ስልጠናዎች፡ - በሞጅላራይዜሽን፤ በተከታታይ ምዘና፤ በPeer-led team 

learning፤ በተማሪ  ተኮር  የ ማስተማር  ዘዴ፤ አካዳሚክ ህግ (Academic regulation)፤  SIMS and assessment 
result encoding ላይ ስልጠና  ተሰጧል፡ ፡  

3. የ ተግባር  ትምህርት ለሚጠይቁ ኮርሶች በተግባር  የ ተደገ ፈ የ ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ ተግባራዊ ሆኗል፡ ፡  

4. የ መማርየ ክፍሎች በጥሩሁኔታ ተዘጋጅተዋል(አደረጃጀታቸው 80 ፐርሰንት ደርሷል)፡ ፡  

5. የ ድህረ-ምረቃ ፕሮግራም ሰረዓተ-ትምህርቶችን  ሞጁላራይዝ ማድረግ ተጀምሯል፡ ፡  

6. የ ፋኩልቲ ሴሚናር  በወጣለት ፕሮግራም መሰረት ከጥቅምት 30/2005 ጄምሮ በአጥጋቢ ሁኔታ እየ ተካሄደ ይገ ኛል:: ብዛት 
ያላቸው ስራዎችም ቀርበዋል፡ ፡ የ ቅድመ ምረቃ ፕሮግራም ካሪኩለሞች harmonized ሆነ ዋል፡ ፡  

7. የ ኢትዮጵያን  ብሄር  ብሄረሰቦችና  ህዝቦች ቀን  በዓል ምክንያት በማድረግ በፋኩልቲው ተማሪዎችና  ሰራተኞች የ ከተማ 
ጽዳትና  ውበት ስራ ተሰርቷል፡ ፡  

8. በፋኩልቲያችን  በ2005 ዓ.ም የ ትምህርት ዘመን  በመማር  ላይ ያሉ ተማሪዎችን  ትክክለኛ የ ተማሪ  ቁጥር  በትክክል 
ተለይቷል፡ ፡  

9. በተለያዩ  ምክንያቶች ውጤታቸው የ ዘ ገ ዩ  ተማሪዎች ለምረቃ አብቅተናል፡ ፡  

10.  አንድም ደንበኛ ሳይጉላላ  ለመስራት ተችሏል፡ ፡  

11.  የ ሰራተኞችን  ክህሎት ለማዳበር  የ ተሰሩ ስራዎች አጥጋቢ ነ በሩ፡  
3. የ ሁለተኛ ግማሽ ዓመት እቅድ መነ ሻዎች 
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1. የ ዩኒ ቨርሲቲው ራዕይ፣  ተልዕኮ እና  ዕሴቶች  

2. የ ባህር  ዳር  ዩኒቨርሲቲ የ አምስት ዓመት ስትራቴጅክ እቅድ/ከ2003-2007/ 
3. የ ሶሻል ሳይንስ  ፋኩልቲ የ አምስት ዓመት ስትራቴጅክ እቅድ/ከ2003-2007/ 
4. የ ሶሻል ሳይንስ  ፋኩልቲ የ 2005 ዓ.ም የ ሥራ እቅድ ፣  

5. የ አንደኛው መንፈቀ ዓመት የ እቅድ አፈፃ ፀም ግምገ ማ ናቸው፡ ፡  
 

 
4. በከአመለካከት ዙሪያ  የ ተቀዱ ስራዎች 

ከዚህ  ዕቅድ አንፃ ር  አመለካከት ሲባል ቅንነ ት፣  ራስን  መመልከት፣  ይቻላል ብሎ ማመን፣  ሐቀኝነ ትንና  ፅ ናትን  ያቀፈ ሆኖ 
ከዩኒቨርሲቲያችን  እና  ከፋኩልቲያችን   ተጨባጭ ሁኔታ ሥራን  የ እኔ  ነ ው ብሎ ዩኒቨርሲቲውን  በባለቤትነ ት ስሜት ማገ ልገ ልንና  
ለተቋሙ ያለንን  የ ባለቤትነ ት ስሜት የ ተሰጠንን  ተግባር  በቅንነ ትና  በታታሪነ ት በመፈጸም በተግባር  ማሳየ ትን  ያቀፈ ነ ው፡ ፡  
በአጠቃላይ ሥራን  በእቅድ የ መምራትንና  ከእቅዱ አኳያ  የ ተቀመጡ ግቦችና  ዒላመዎች በተቀመጠላቸው የ አፈጻጸም ደረጃ መሠረት 
እንዲሳኩ አስፈላጊውን  ወቅታዊ ክትትልና  ግምገ ማ ማድረግን  ይመለከታል፡ ፡ ማንኛውንም ሀሳብ በግልጽ የ መወያየ ትና  ተቀራርቦ  
የ መስራት ተቋማዊ አንድነ ትን  የ መፍጠርና  የ እያንዳንዳችን  ድረሻ   ለተቋሙ የ ሚያደርገ ውን  አስተዋጽኦ  የ ማስገ ንዘብ ስራ ታቅዷል፡ ፡  

ከአመለካት አኳያ  የ ፋኩልቲው የ በላይ አመራር  (ዲን፣ ፕሮግራም ማናጀር፤  የ ድህረ  ምረቃ ምርምርና  ማሀበረሰብ አገ ልግሎት 
አስተባባሪ  እና  የ ደንበኞች አገ ልግሎት አስተባባሪ ) መካከለኛ አመራር(ኮርስ  ቸሮች)፣  መምህራን፣  ሠራተኞችና  ተማሪዎች በ2005 
ዓ.ም በጀት አመት የ መጀመሪያው ግማሽ አመት የ ነ በሩበትን  ሁኔታና  በቀጣዩ  ግማሽ አመት ትኩረት ሊደረግባቸው የ ሚገ ቡ ጉዳዮችን  
በስፋት እናያለን ፡  

4.1 በፋኩልቲው አመራር  ዙሪያ  የ ታቀዱ የ አመለካከት ስራዎች 
የ ፋኩልቲያችን  አመራር  ከአመለካከት አኳያ  ሲፈተሸ  የ ዩኒ ቨርሲቲውን  ተልዕኮን  እና  ራዕይን  ለማሳካት ዝግጁነ ት ያለውና  ቅን  
አስተሳሰብ ያለው ነ ው፡ ፡ የ ተቋሙን  ራዕይ ለማሳካትም ሆነ  የ ዕ ለት ተዕለት ክንውኖችን  ውጤታማ በሆነ  መልኩ ለማሳካት በተቻለ  መጠን  
ሲንቀሳቀስ  ቆይቷል፡ ፡  ይሁን  እንጅ እነ ዚህ  ጅምሮች ቢኖሩም እንደ ፋኩልቲ አመራር  የ ራስን  ተጨባጭ የ ሆነ  እቅድ አቅዶና  ይህንን  
እቅድም ለሚመለከታቸው የ ተለያዩ  የ ፋኩልቲው ክፍሎች አስገ ንዝቦ  እቅዱ እንዲተገ በር  ከመምራት አኳያ  ውስንነ ቶች ነ በሩበት፡ ፡   

በመሆኑም ተጨባጭ የ ሆነ  እቅድ በአዲሱ የ ውጤት ተኮር  (BSC) አሠራር  መሠረት አዘጋጅቶ ለፋኩልቲው የ ተለያዩ  አካላት ተገ ቢውን  
ግንዛቤ ፈጥሮ የ ሥራ ስምሪት ሰጥቶ የ ዩኒ ቨርሲቲውን  ተልዕኮ ከማሳካት አኳያ  ሥራዎችን  እየ ገ መገሙ የ መምራት ጉዳይ በበጀት አመቱ 
ቀሪ  ስድስት ወራት ልዩ  ትኩረት ሊሰጠው ይገ ባል፡ ፡  አመራሩ ወደ ስራ ፈጻሚው ኮርስ  ቸር  እና  መምህራን  በጋራ ስራዎች ለመስራት ዝግጁ 
እንዲሆን   የ መፈጸም አቅሙን  የ መገ ንባት ሀላፊነ ት በቀሪው ግማሽ አመት በልዩ  ትኩረት ሊሠራበት የ ሚገ ባ  ጉዳይ ነ ው፡ ፡  የ ፋኩልቲው 
የ መልካም አስተዳደርና  የ መፈጸም አቅም ችግሮች በአብዛኛው በፋኩልቲው አመራርና  በኮርስ  ቸሮች የ መወሰንና  የ መፈጸም አቅምን  
በመገ ንባት ሊፈቱ የ ሚችሉ ናቸው፡ ፡   
ኃላፊዎች በስራቸው ያሉትን  ሠራተኞች በሚገ ባ  ለማወቅ ትልቁ መሳሪያ  ግልጽ የ ሥራ ስምሪት በመስጠትና  አፈፃ ፀማቸውን  በማየ ት 
ነ ው፡ ፡  በፋኩልቲው አመራር  ሀላፊነ ትና  ተጠያቂነ ትን  አሳታፊ አሰራሮችና  ሁሉንም የ ፋኩልቲው ማህበረሰብ በእኩል የ ማየ ትና  
የ ማገ ልገ ል ስሜት መፍጠር  አንዱ ዋነ ኛ እቅዳችን  ነ ው፡ ፡ ሰራተኛውና  ተማሪው የ ዩኒ ቨርሲቲውን  ራዕይ እንዲያውቅና  ከዚህ  አኳያ  
እንዲቀሳቀስ  ማድረግና  ግልጽ የ ስራ ዝርዝር  መስጠትና  መከታታል የ አመራሩ 6 ወራት የ ትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው፡ ፡  

4.2  አስተዳደር  ሰራተኛ ደረጃ አመለካከትን  ለማስተካከል የ ሚሰሩ ስራዎች 
 በዩኒቨርሲተው ራዕይና  ተልዕኮ ዙሪያ  ግንዛቤ በመፍጠር  እንዲሁም የ እያንዳንዱ ሰራተኛ አሰተዋጽኦ  ለዩኒቨርሲቲው ትርጉም 
ያለው መሆኑን  በማሰረዳት የ ባለቤትነ ት ስሜትን  ማዳበር  

 በቲም ስራ ዙሪያ  ስልጠና  በመስጠት ተባብሮና  ተግባብቶ በመመካከር  የ መስራት ባህልን  ማዳበር  
 የ ሰራተኞችን  ሀሳቦች በቅርብ በማዳመጥ ተፈጻሚነ ታቸውን  በጋራ መማየ ት ቅንነ ትና  በጎ  አሳቢነ ት /ይቻላል የ ሚል ስሜትን / 
ማጎ ልበት 

 እያናዳንዱ ሰራተኛ የ ስራ ድርሻውን  በግልጽ በማሳወቅ ከኃላፊው የ ሚሰጡ ትዕዛ ዞችን  በፍላጎ ት ተቀብሎ የ መፈፀም  ባህልን  
ማዳበር   

 Profesional Ethics ስልጠና  በመስጠት የ ሥራ ክቡርነ ትን  አውቆ፤  የ ሥራ ሰዓትን  አክብሮ በስራ ቦታ የ መገ ኘት ባህል 
ማዳበር  

  ስለ  ንብርት አያያዝ የ ተለያዩ  ህጎ ችን  እንዲያውቁ በማድረግ የ ስራ መሳሪያዎችን  ወይም የ ተቋሙን  ንብረቶች በአግባቡ 
መያዝና  መጠቀም 

 የ ደንበኞች አያያዝ ግንዛቤ  በመፍጠር  ደንበኞችን  በአግባቡና  በፍጥነ ት ማስተናገ ድ እንዲችሉ ማድረግ 
4.3 በመምህራን  ደረጃ አመለካከትን  ለማስተካከል የ ሚሰሩ ስራዎች 

 Profesional Ethics ስልጠና  በመስጠት የ ተቋሙን  መምህራን  የሙያ  ስነ  ምግባር   ማሻሻል፤  
 በአለባበስ፣ ሀይማኖትና  ሌሎች ጉዳዮች ተቋማዊ ሥነ ምግባር  ደንብ አተገ ባበር  ላይ ግንዛቤ መፍጠር፤  
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 ስለ  ንብርት አያያዝ የ ተለያዩ  ህጎ ችን  እንዲያውቁ በማድረግ የ ስራ መሳሪያዎችን  ወይም የ ተቋሙን  ንብረቶች በአግባቡ 
መያዝና  መጠቀም እንዲችሉ ማድረግ 

 የ ተማሪና  የ መምህር  ግንኙነ ት ምን  መሆን  እንዳለበት ግልጽ አቅታቻ በመስተት የ ተማሪዎችን  ማንኛውም አካዳሚካዊ ጉዳይ 
በአግባቡና  በፍጥነ ት ማስተናገ ድ ባህል ማድረግ 

 ተከታታይ ግብረ-መልስ  በሁሉም ዘርፍ እንዲለመድ የ ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ማዘጋጀት 
4.4 በተማሪዎች ደረጃ አመለካከትን  ለማስተካከል የ ሚሰሩ ስራዎች 
 በተቋሙና  የ ሚያሰለጥናቸው ሙያዎች የ ሚያስገ ኙት ጠቀሜታ ላይ ውይይት ማድረግ 
 ከትምህርት አንጻር  ከዩኒቨርሲቲ ተማሪ  የ ሚጠበቁ ባህሪያትን  በማጉላት ዕውቀትን  ለማግኘት የ ሚጥር  የ ተማሪዎች ስብስብ 

እንዲፈጠር  ማድረግ  
 በአለባበስ፣  ሀይማኖትና  ሌሎች ጉዳዮች ተቋማዊ ሥነ ምግባር  ደንብ ተማሪዎች ተቀብለውት እንዲያከብሩትና  

እንዲያስከብሩት ውይይት ማካሄድ 
 የ ተማሪ  ጥያቄዎችና  ችግሮች በተማሪ  ተወካዮች አማከኝነ ት ተለይተው ወደሚመለከተው በማቅረብ ወቅታዊ ምላሽ በመስተት 

ሰላማዊ መማር  ማስተማርን  ማረጋገ ጥ 
 ስለዩኒቨርሲቲው ራዕይና  ተልዕኮ ውይይት በማድረግ ስለ  ዩኒቨርሲቲው ገ ጽታ የ ሚጨነ ቅ ተማሪ  ማፍራት 
5. ክህሎት ለማዳበር  የ ታቀዱ ስራዎች  

ክህሎት በዋናነ ት ሰዎች ስለሚሰሩት ሥራ ያላቸውን  አቅምና  ብቃት፣  ተግባሮቻቸውን  በተጨባጭ የ ማቀድ፣  የ ማደራጀት፣  የ መምራት፣  

የ መከታተልና  የ መገ ምገ ም፣  እንዲሁም ከግምገ ማው ከሚገ ኘው ግብረ-መልስ  በመነ ሳት ተገ ቢውን  የ ማሻሻያ  ርምጃ የ መውሰድና  በአጠቃላይ 
የ ሚያከናውኗቸው ተግባራት የ ዩኒ ቨርሲቲውን  ተልዕኮና  ራዕይ ከማሳካት አኳያ  ያለውን  ፋይዳ ጠንቅቆ የ መረዳት ጉዳይን  
ይመለከታል፡ ፡  በዚህ  ረገ ድ የ ፋኩልቲው ማህበረሰብ ሲታይ ተግባራትን  በተለመደው አካሄድ ለመፈጸም የ ሚደረግ ጥረት ቢኖርም ዘመኑ  
የ ወለዳቸውን  የ አሠራር  ስልቶች ተጠቅሞ በማቀድና  ሥራን  በመምራት በኩል ችግር  ያለ  መሆኑን  ከመጀመሪያው ግማሽ አመት እቅድ 
አፈጻጸም ግምገ ማችን  ለመረዳት ችለናል፡ ፡   
ስለሆነ ም የ ፋኩልቲው መምህራንና  ሰራተኞች የ ተጣለባቸውን  ኃላፊነ ት በሚገ ባ  ለመወጣት ተገ ቢ ክህሎት ማዳበር  ይገ ባቸዋል፡ ፡  
ክህሎት በአጫጭር  ስልጠናዎች፣  በረጅም ጊዜ ስልጠናዎችና  በስራ ላይ ልምምድ ሊገ ነ ባ  ይችላል፡ ፡  የ ተለያዩ  የ ፋኩልቲው ባልደረቦች 
የ ሚፈልጉት ክህሎት እንደ ስራ ባህሪያቸው ይለያያል፡ ፡  ስለሆነ ም ክህሎታቸውንም ለማዳበር  የ ተለያዩ  ስራዎች መሠራት 
ይኖርባቸዋል፡ ፡  የ ተለያዩ  የ አሰራር  መመሪያዎችና  ህጎ ችን  ከሀገ ሪቱ ህጎ ች ጋር  በማዛመድ መስራትም ሌላው ወሳኝ ጉዳይ 
ነ ው፡ ፡ የ በጀት አዘ ገ ጃጀትና  እቅድ የ ፋይናንስ  አስተዳደር  ስልጠናዎች ታቅደዋል፡ ፡  

5.1 የ ፋኩልቲን  ኃላፊዎች ክህሎት ከማጐልበት አንፃ ር  የ ታቀዱ ስራዎች  
የ አካዳሚክ አስተዳደር  ጥበብና  የ ምርምር  ተቋም ለመገ ንባት መሠራት ያለባቸው ስራዎች ላይ ስልጠናዎች ይሰጣሉ፡ ፡  የ ስልጠናዎቹ 
ግቦች በተለያዩ  እርከኖች ያሉትን  ኃላፊዎች ለተመደቡለት የ ኃላፊነ ት ሥራ በሚገ ባ  ለመወጣት ሊያካብቱት የ ሚገ ባውቸውን  
ክህሎቶች(ማቀድ፤  ማሳወቅና  መከታተል ወዘተ…) ማዳበሩ ላይ ያተኮረ  ይሆናል፡ ፡ የ ውጤት ተኮር  አሰራርን  ተግባራዊ ለማድረግ 

የ ሚያስችልና  የ አመራር  ክህሎትን  ሊያጎ ለብቱ የ ሚችሉ ስልጠናዎችን  የ መስጠት እቅድ ተይዟል፡ ፡  የ ፋኩልቲው ኃላፊዎች (እስከ ኮርስ  
ቸር) በአመለካከት፣  በተነ ሳሽነ ት፣  በውጤት ተኮር  አሰራር፣  በአካዳሚክ አመራር፣  በኮርስ  ሲስተም  ዙሪያ   ውይይት ይደረጋል፡ ፡    
ሃላፊዎች በግዥና  ንብረት አስተዳደር  እንዲሁም በፋይናናሰው አስተዳደር  አጭር  ስልጠና  ያገ ኛሉ፡ ፡  

5.2  የ አስተዳደር  ሠራተኞችን  ክህሎት ለማዳበር  የ ታቀዱ ስራዎች  
ሁሉም የ ድጋፍ ሰጭ ሠራተኞች በቀሪው ጊዜ የ ደንበኞች አገ ልግሎት አሰጣጥ ስርዓትና  ለተመደቡበት ኃላፊነ ት የ ሚያስፈልገ ውን  

ክህሎት(ጥራት፤ ቅልጥፍና፤ ደንበኛ አያያዝ ወዘተ…) እንዲያካብቱ ያለመ ስልጠና  ለመስጠት እቅድ ተይዟል፡ ፡  የ ስልጠናው ዋነ ኛ 
ትኩረት ፈጻሚዎች በሚሰሩበት የሙያ  መስክ ክህሎታቸውን  ለመጨመርና  የ ደንበኛ አያያዝ ላይ መሠረታዊ ለውጥ ለማምጣት ነ ው፡ ፡  
ፀሐፊዎች፣  የ ደንበኞች አገ ልግሎት ሠራተኞችና  ተላላኪዎች  ስለደንበኞች  ያላቸው አመለካከትና  አያያዝ በከፍተኛ ደረጃ ለማሻሻል 
የ ሚረዱ ስልጠናዎች ይሰጣሉ፡ ፡  ጊዜያቸውና  ጉልበታቸውን  የ ሚቆጥቡ የ አሰራር  ስልቶችን  ለምሳሌ የ ፋይል አያያዝና  SIMS አጠቃቀምን  
በስልጠናና  ውይይት ተጨማሪ  ክህሎት እንዲያገ ኙ ይደረጋል፡ ፡  

5.3 የ መምህራን  ክህሎት ከማዳበር  አኳያ  የ ታቀዱ ስራዎች 

የ መምህራንን  ክህሎት ለማዳበር  የ ሚሠሩ ስራዎችም ለቀሪ  6 ወራት ተግባራት ታቅደዋል፡ ፡  የ መጀመሪያው ተግባር  የ መምህራኑን  
የ ማስተማር  አቅም መገ ንባት ላይ ያተኮረ  ነ ው፡ ፡  ይህ  የ ሚያነ ፃ ፅ ረው መምህራኑ  የ ሚያስተምሩት የ ትምህርት መስክ በማሳወቅ ላይ ሆኖ 

በተመሳሳይ መልኩ ያወቁትን  የ ማስረዳት ችሎታን  ለማዳበር  ያለመ ነ ው፡ ፡  ከዚህ  አንጻር  ብዙ ጊዜ ቅሬታ የ ሚቀርብበት የ GIS መምህራን  
አቅም መገ ንባት ዋና  ትኩረታችን  ነ ው፡ ፡  ሌላው መምህራን  ከማስተማር  ጫና  ወደ ፕሮጀክት ቀረጻ  እንዲገ ቡ የ ፕሮጀከት ቀረጻ  ስልጠና  
ታቅዷል፡ ፡  የ SIMS ፖርታልን  ውጤት ከማስገ ባት ባሻገ ር  ለተለያዩ  ጉዳች እንዲጠቀሙበት ለመምህራን  አጭር  ስልጠና  ይሰጣል፡ ፡  
 

 
5.4  የ ተማሪዎች ክህሎት ከማዳበር  አኳያ  የ ታቀዱ ስራዎች  
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የ ተማሪዎች ክህሎት ከማጐልበት አንፃ ር  ዋነ ኛው ትኩረት ተማሪዎች በራሳቸው የ ትምህርት መስክ ያሉትን  መጻህፍት በራሳቸው አንብበው 
መረዳት የ ሚያስችል አቅምና  አመለካከት ያተኮረ  በተቋማችን  ተጨባጭ ሁኔታ ተማሪዎች በመምህሩ ችሎታ የ መወሰን  ዝንባሌ በስፋት 
ይታያል፡ ፡  ይህን  ሁኔታ በመሠረታዊነ ት የ መቀየ ር  ዓላማ ይዘን  የ ተማሪዎችን  ክህሎት እንገ ነ ባለን ፡ ፡  ለዚህም የ ተወሰኑ  መምህራንን  
ሃላፊነ ት በመስጠት ከክፍል ትምህርት ባሻገ ር  በራስ  ጥረት እውቀትን  ማግኘት የ ሚቻልባቸውን  ዘዴዎች በስልጠና  መልክ  
ይሰጣል፡ ፡ በSelf Learning እና  Independent Learning ዙሪ  አጭር  ስልጠና  ይሰጣል፡ ፡  
ከዚህም በተጨማሪ  ተማሪዎችን  በአካዳሚክ  ጉዳዮች ላይ የ መሳተፍ ባህል ለማዳበር  በሚማሩት የ ትምህርት መስኮች እንደአስፈላጊነ ቱ 
ስልጠና  ይሰጣል፡ ፡  ከዚህም በተጨማሪ  በዓለማዊና  ሀገ ራዊ ጉዳዮች ላይ እንዲወያዩ  በማድረግ አጠቃላይ እውቀታቸውን  የ መገ ንባት 
ጉዳይ የ ቀሪው ጊዜ ስራችን  ይሆናል፡ ፡  ለሴት ተማሪዎችም በተለያዩ  ርዕሰ  ጉዳዮች በስርዓተ ጾታና  ተያያዥ ርእሶች ላይ ስልጠና  
ይሰጣል፡ ፡ የ peer-learning ማጎልበቻ ስልጠናዎችም ይሰጣል፡ ፡    

6. አደረጃጀትና  አሠራር  
በፋኩልቲያችን  በየ ደረጃው ላሉ ሃላዎችና  ሰራተኞች ግልጽ ሆነ  የ ስራ ክፍፍል በማድረግ ውጤታማና  ቀልጠፋ አገ ልግሎትእንዲመጣ 
ማድረግ ዋና  ግባችን  ነ ው፡ ፡  በፋኩልቲው የ ግልጽነ ትና  የ ተጠያቂነ ት አሠራርን  ለማስፈን  እንዲሁም የ አገ ልግሎት አሰጣጥና  የ ቅሬታ 
አፈታት ስርአትን  በመዘርጋት መልካም አስተዳደር   እንዲሰፍን  በቀሪው ጊዜ ትኩረት ተሰጥቶ የ ሚሠራ ይሆናል፡ ፡  
ከአደረጃጀት አኳያ  በቀሪው ጊዜ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት ሊሠራ የ ሚገ ባው ጉዳይ የ ትምህርት ልማት ሠራዊት መገ ንባት ሲሆን  
ተማሪወችንና  መምህራንን  በቡድን  አደራጅቶ ርስበርሳቸው እንዲደጋገ ፉና  የ ዩኒ ቨርሲቲውን  ብሎም የ አገ ሪቱን  ከትምህርት ጥራትና  

አግባብነ ት አንጻር  የ ተቀመጡ የ ትኩረት አቅጣጫዎችን  (ግቦችን ) ዳር  ለማድረስ  ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ ይገ ባል፡ ፡  በዚህ  ረገ ድ 
ተማሪዎችን  በPeer Learning እንዲሁም መምህራንን  በPeer Teaching በማደራጀት የ ተሻለ  ሥራ ለመሥራት በአግባቡ አቅዶ 
መንቀሳቀስን  ይጠይቃል፡ ፡ በመሆኑም በቀሪው ጊዜ በይበልጥ አጠናክረን  የ ምንሰራው ስራ ይሆናል፡ ፡ ኮርስ  ቸሮች ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ 
እንዲገ ቡ ይደረጋል፡ ፡  

6.1  ጥራት ያለው ትምህርት ከመስጠት አንፃ ር   
በቀሪው ጊዜ ካለፈው አጋማሽ አመት በተሸለ  ሁኔታ ጥራት ያለው ትምህርት ለመስጠት የ ታቀደ ሲሆን  ይህንንም ለመተግበር  ከግብዓት፣  
ከሂደት እና  ከውጤት አንፃ ር  ምን  መደረግ እንዳለበት ተለይቷል፡ ፡  ከግብዓት አንፃ ር  የ መምህር  ተማሪ  ጥምረታን፣  የ ክፍል ተማሪ  

ጥምረታን  የ መፃ ሀፍት ተማሪ  ጥምረታን  ለማሻሻል እንዲሁም የ GIS ላብራቶሪ  የ ቤተ መጽሀፍትና  የ ወርክሾፖች አገ ልግሎቶችን  ለማሻሻል 
በእቅድ ውስጥ አካቷል፡ ፡  ከዚህ  በተጨማሪ  ብቃት ያላቸው መምህራንን  በመቅጠርና  ያሉትንም አቅማቸውን  ለማጐልበት እቅድ ተይዟል፡ ፡   
ከሂደት አንፃ ር  ሞጁላራይዜሽንን  ሙሉ በሙሉ ከመተግበር  በተጨማሪ  የ ተማሪ  ተኮር  የ ማስተማሪያ  ዘዴንና  የ ተከታታይ ምዘናን  በተግባር  
ለመተርጐም ታቅዷል፡ ፡  የ ከፍተኛ ትምህርት ተደራሽነ ትን  ለማረጋገ ጥ በመደኛው ትምህርት የ ሚሰጡ ፕሮግራሞችን  በማታው፣  
በክረምትና  በርቀት እተሰጡ ያሉ ፕሮግራሞች ሚጠናከሩበት ሁኔታ ያመቻቻል፡ ፡  ለእያንዳንዱ ኮርስ  ቸር  በስብሰባ  የ መሳተፍ፤  ሪፖርት 
የ ማድረግ እና  ወቅተዊ በሆኑ  ስራዎች የ መሳተፍ ግዴታ ይሰጣል፡ ፡ በሁሉም ፕሮግራሞች የ ኮርስ  ቸር  አደረጃጀት ችግሮች ካሉ 

ይስተካከላሉ፡ ፡ ከውጤት አንጻር  በኮርስ  ሽፋን፤ በተከታታይ ምዘና  በግብረ-መልስበ  ውጤታማ ስራ በመስራት ጥራት ያላቸውን  
ተመራቂዎች የ ማፍራትና  የ ሚባረሩና  የ ሚያቋርጡ ተማሪችን  ቁጥር  እንቀንሳላን ፡ ፡  
 

6. 2  ችግር  ፈች ምርምር  ከማካሄድና  የ ማህበረ-ሰብ አገ ልግሎት አንፃ ር   

የ ሶሻል ሳይንስ  ፋኩልቲ የ ድህረ-ምረቃ፣  የ ምርምር  እና  ማህበረሰብ አገ ልግሎት ማስተባበሪያ  ቢሮ የ ዩኒ ቨርሲቲውን  ራዕይ ለማሳካት 
የ በኩሉን  በማበርከት ላይ ይገ ኛል፡ ፡  በማስተባበሪያ  ቢሮው የ ድህረ-ምረቃ ትምህርት ጥራትን፣  ችግር  ፈቺ ምርምሮች እና  ጠቀሜታ 
ያላቸው የ ማህበረሰብ አገ ልግሎቶች ዋና  ተግባራት በማድረግ እንቅስቃሴዎች እየ ተደረጉ ነ ው፡ ፡  የ ድህረ-ምረቃ ትምህርት ጥራትን  

ከማስጠበቅ አንጻር  አሁን  ያለውን  ሰረዓተ-ትምህርት ሞጁላራይዝ በማድረግ ሂደት ውስጥ አላስፈላጊ  ድግግሞሽን  ማስወገ ድና  
በይዘታቸው ተቀራራቢ የ ሆኑ  ኮርሶችን  ማዋኸድ፣  እንዲሁም ከችግር  ፈቺነ ት እና  ገ በያ  አንጻር  አላስፈላጊ  የ ሆኑ  ኮርሶችን  
በማስወገ ድ በምትካቸው ጠቃሚና  ተፈላጊ  የ ሆኑትን  ማካተት ያስፈልጋል፡ ፡  በተጨማሪም ጠቃሚና  በገ በያ  ላይ ተፈላጊ  የ ሆኑ  አዳዲስ  

የ ድህረ-ምረቃ ፕሮግራሞች መክፈት ያስፈልጋል፡ ፡   
ችግር  ፈቺ ምርምሮችን  ለማድረግ ከዚህ  በፊት ተለይተው የ ታወቁ የ ምርምር  የ ትኩረት አቅጣጫዎች ከሀገ ሪቱነ  ክልሉ የ ልማት አቅጣጫ 
እንዲሁም ከዩኒቨርሲቲው የ ምርምር  የ ትኩረት አቅጣጫዎች ጋር  በተገ ቢ ሁኔታ ማጣጣም ያስፈልጋል፡ ፡  በተጨማሪም የ መምህራንን  
የ ምርምር  አቅም ማሳደግ አስፈላጊ  በመሆኑ  ለመምህራን  ፍላጎ ትን  መሰረት ያደረገ  የ ምርምር  አቅም ግንባታ ስልጠና  መስጠት 
ያስፈልጋል፡ ፡  መምህራንም፡  ተማሪዎች አዳዲስ  እና  ችግር  ፈቺ የ ሆኑ  ርዕሶችን  በመለየ ት ምርምር  እንዲያደርጉ መምራትና  እነ ሱም 
የ ራሳቸውን  ጠቃሚና  ችግር  ፈቺ ምርምር  በማድረግ የ ምርምር  ባህልን  ከፍ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡ ፡   
በማህበረሰብ አገ ልግሎት ረገ ድ ከአካባቢው ማህበረሰብ ችግሮች እና  ፍላጎ ት በመነ ሳት በዋነ ኛነ ት ተማሪዎችና  መምህራን  
የ ሚሳተፉበት የ ማህበረሰብ አገ ልግሎት ሥራ መስራት ወሳኝ ነ ው፡ ፡  ለዚህም ከዚህ  በፊት በተደረገ  የ ማህበረሰብ አገ ልግሎት የ ዳሰሳ  
ጥናት ተለይተው በታወቁ የ ትኩረት አቅጣጫዎች ላይ መስራት እና  ተጨማሪ  የ ዳሰሳ  ጥናት ማድረግ ያስፈልጋል፡ ፡  
7. ባለ  ብዙ ዘርፍ ተግባራት 

ባለ  ብዙ ዘርፍ ተግባራት (Cross Cutting Issues) የ ሚባሉት ኤች.አይ.ቪ.ኤድስን  በመከላከልና  በመቆጣጠር  ዙሪያ፣  ለሴቶችና  አካል 
ጉዳተኞች ልዩ  ድጋፍ በማድረግ ረገ ድ የ ሚከናወኑ  ተግባራትን  እንዲሁም ሙስናና  ብልሹ አሠራርን  ከማሰወገ ድና  በአካባቢጥበቃ ዙሪያም 
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ጉልህ  አስተዋጽኦ  ማበርከትን  የ ሚመለከት ነ ው፡ ፡  በዚህ  ረገ ድ የ ሶሻል ሳይንስ  ፋኩልቲ በቀሪው ግማሽ አመት የ ተወሰኑ  ሥራዎችን  
ለመሥራት አቅዷል፡ ፡   
  7.1 ኤች.አይ.ቪ.ኤድስና  ስርዓተ ጾታ 

ኤች.አይ.ቪ.ኤድስና በስነ  ተዋልዶ ዙሪያ  ፋኩልተው እቅድ ይዟል፡ ፡  የ ፋኩልተቲውን  120 ሴት ተማሪዎች ለችግሩ ተጋላጭ እንዳይሆኑ  
የ ሚያደርጉ ስልጠናዎች ለማከናወን  ታቅዷል፡ ፡  ለሴቶች ልዩ  ድጋፍ ከማድረግ አኳያ፣  ለተማሪዎች ልዩ  የ ቱቶሪያል ፕሮግራም 
በማዘጋጀት የ መድገ ምና  የ ማቋረጥ ምጣኔያቸውን  ለመቀነ ስ  ጥረት ይደረጋል፡ ፡   

 7.2 አካል ጉዳተኞች 
ማየ ት የ ተሳናችወ ተመራቂ ተማሪዎች የ ምርምር  ስራዎች ሲሰሩ የ ተወሰነ  አገ ዛ  እንዲደረግላችው እንዲሁም በፈተና  ወቅት 
የ ሚገ ጥማቸውን  የ አንባቢ ችግር  ለመፍታት የ ተወሰኑ  ስራዎች ይሰራሉ፡ ፡  
  7.3 ሙስናና  ብልሹ አሠራርን  ለመቀነ ስ  የ ሚከናወኑ  ተግባራት 
የ ተወሰኑ  መምህራን  ለተማሪዎች አርአያ  ከመሆን  ይልቅ ከስነ  ምግባር  የ ወጡ ተግባራትን  እያሳዩ  በመሆኑ  ይህን  ችግር  ለመፍታት ትልቅ 
ስራ መሰራት አለበት፡ ፡ መምህራን  ተማሪዎች አክብረውና  ህጉን  ጠብቀው እንዲስተምሩ፤  እንዲያማክሩ ከፍተኛ ስራ 
ይሰራል፡ ፡ የ ተማሪዎችን  የ ፈተና  ውጤት ፤ የ መመረቂያ  ጽሁፍ ወዘተ.. በአግባቡ አይቶ አርምት በመስጠት ለተማሪዎች በማሳየ ት ውጤት 
ማስገ ባት አንዲቻል ውይይቶች ይካሄዳሉ፡ ፡  
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8. የ ፋኩልቲው የ 2005 በጀት አመት የ ፊዚካል ስራዎች ዕቅድ  
ስትራቴጂያዊ ዉጤት፡ በተለያዩ  የ ትምህርት ዘርፎችና  ደረጃዎች  አገ ሪቱ የ ምትፈልገ ዉን  የ ሰለጠነ ና  በእውቀት፤  ክህሎትና  
አመለካከት  የ ታነ ጸ  የ ሰዉ ሃይል ማፍራት 

እይታዎች  ስትራቴጅክ  ግቦች የ ግቦች 
ክብደት 
ከ100% 

መለኪያዎች የ መለኪያዎ
ች 
ክብደትከ1
00% 

አሁን  
ያለበት 
የ አፈጻጸም 
ደረጃ 

ዒላማዎች 

ዝቅተኛ 
አፈጻጸም  

መካከለኛ/
አጥጋቢ 
አፈጻጸም  

ከፍተኛ 
አፈጻጸም 

የ ላቀ 
አፈጻጸም  

ተገ ልጋዮች/የ ሚ
መለከታቸው 
አካላት 
 

1.የ ተገ ልጋዮችንና  
የ ሚመለከታቸዉን  
አካላት እርካታ 
ማሳደግ 

15 የ ተገ ልጋዮችና  የ ሚመለከታቸው አካላት 
ርካታ በ  መቶኛ 

5  <60 60-85 85-90 >90 

ሥራ ላይ ያሉ የ ፋኩልቲው ተመራቂዎች 
ወይም ሰልጣኞች ርካታ በመቶኛ 

5  <60 60-85 85-90 >90 

ቀጣሪዎች በፋኩልቲው ተመራቂዎች ወይም 
ሰልጣኞች ያላቸው ርካታ በመቶኛ 

5  <60 60-85 85-90 >90 

2. ብቃት ያለውና  
የ ሰለጠነ  የ ሰው 
ኃይል ቁጥር  መጨመር  

10 በ  5 ፕሮግራሞች ከተመዘገ ቡ ተማሪዎች 
ውስጥ የ ሚመረቁ ተማሪዎች ብዛት 
በመቶኛ  

5  <40 40-51 51-65 >65 

ከተመራቂዎች ውስጥ ሥራ ላይ 
የ ሚሰማሩት ብዛት በመቶኛ 

5  <40 40-51 51-65 >65 

ፋይናንስ  3. የ ፋይናንስና  
ንብረት አጠቃቀም 
ቅልጥፍናና  
ውጤታማነ ትን  
ማሰሳደግ 

10 የ ተመደበ  በጀት አጠቃቀም በመቶኛ 2  <60 60-85 85-90 100 
ለተልዕኮ ተኮር  አገ ልግሎቶች የ ወጣ 
ወጭ ከሌሎች ወጭዎች ጋር  ሲነ ጻጸር  

3  <45 45-50 50-55 >55 

የ ፋይናንስ  አጠቃቀም ብክነ ት መቀነ ስ  
በመቶኛ 

3  <70 70-75 75-85 >85 

በአግባቡ (ያለብልሽት) ተይዘው 
አገ ልግሎት የ ሰጡ ንብረቶች በመቶኛ 

2  <70 70-75 75-85 >85 

4. የ ውስጥ ገ ቢን  
ማሳደግ 

5 የ ገ ቢ ማስገ ኛ ፕሮግራሞች በቁጥር  1 4 <4 4 5 >5 
የ ተገ ኘ ገ ቢ መጠን  በሚሊዮን  ብር  3 30 <33 33 33-49 >49 
የ ውስጥ ገ ቢ እድገ ት ምጣኔ  በመቶኛ 1  <10 10 10-15 >15 

ዉስጣዊ    
አሰራር  

5. የ አከካደሚክ 
አገ ልግሎቶችን  
ማሻሻል 

20 የ ዩኒቨርሲቲውንና  የ ጥራት ማረጋገ ጫ 
ስታንዳርድን  በአግባቡ የ ሚያሟሉ 
የ ትምህርት ፕሮግራሞች እድገ ት በመቶኛ 

6  <100 100 100-110 >110 

ከሚጠበቁ ስታንዳርዶች አንጻር  
የ ትምህርት አገ ልግሎቶች 
(ቤተመጽሀፍት፣  ቤተ ሙከራ፣  መምህር -

ተማሪ  ጥምርታ፣  ወዘተ) ጥራት በመቶኛ 

9  <70 70-75 75-85 >85 

የ ትምህርት ፕሮግራሞች ተደራሽነ ት 
(Accessibility) በመቶኛ 

5  <60 60-70 70-80 >80 

6. የ ዩኒ ቨርሲቲውን  
ሙያዊ አገ ልግሎት 

(RCS) አሰጣጥ 
ማሻሻል 

15 ለህትመት የ በቁ የ ምርምር  ውጤቶች 
በመቶኛ 

8  <70 70-75 75-85 >85 

በዩኒቨርሲቲው የ አሠራር  መመሪያ  

(guideline) እና  ስታንዳርድ መሠረት 
በፋኩልቲው የ ተሰጡ ስልጠናዎችና  
የ ምክር  አገ ልግሎቶች በመቶኛ 

7  <70 70-75 75-85 >85 

7. የ ደጋፊ የ ሥራ 
ሒደቶችን  
ቅልጥፍናና  
ውጤታማነ ት 
ማሰሳደግ 

5 የ ተማሪዎች፣  ሰልጠኞችና  ሌሎች 
የ ፋኩልቲው የ ውጭ አገ ልግሎት ተጠቃዎች 
በዩኒቨርሲቲው ደጋፊ የ ሥራ ሂደቶች 
አገ ልግሎቶች አሰጣጥ ጥራት ያላቸው 
ርካታ በመቶኛ 

2  <60 60-85 85-90 100 

የ ፋኩልቲው ሠራተኞችና  አመራሮች 
በዩኒቨርሲቲው ደጋፊ የ ሥራ ሂደቶች 
አገ ልግሎቶች አሰጣጥ ጥራት ያላቸው 
ርክታ በመቶኛ 

2  <60 60-85 85-90 100 

የ ሚሰጡ አገ ልግሎቶች ከአገ ልግሎት 
አሰጣጥ ስታንዳርዶች አንጻር  የ ሚሰጡ 
መሆናው በመቶኛ  

1  <60 60-85 85-90 100 

መማማርና  
እድገ ት 

8. የ አመራሩን፣  
የ መምህራንንና  
የ ሠራተኛውን  አቅም 
ማሳደግ 

8 አፈጻጸማቸው ያደገ  

ፈጻሚዎች/ሠራተኞች በመቶኛ 
3  <60 60-70 70-80 >80 

አፈጻጸማቸው ያደገ  አመራሮች በመቶኛ 3  <70 70-75 75-85 >85 
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በአመራር  ቦታ ላይ የ ተቀመጡ ሴቶች 
በመቶኛ 

2  <21 21-30 30-35 >35 

 9. የ ኢንፎርሜሽን  
ቴክኖሎጅ 
አቅርቦትና  
አጠቃቀምን  ማሳደግ 

4 በ  ኢንፎርሜሽን  ቴክኖሎጅ እና  
በመሠረተ ልማት በሚገ ባ  የ ተደራጁ 
ቢሮዎች፣  ቤተ ሙከራዎች፣  ቤተ 
መጽሀፍቶችና  መማሪያ  ክፍሎች በመቶኛ 

1.5  <45 45-51 51-60 >60 

አገ ልግሎት የ ሚሰጥ የ ኢንፎርሜሽን  
ቴክኖሎጅ ሽፋን  በመቶኛ 

1.5  <50 50-65 65-75 >75 

የ ኢንፎርሜሽን  ቴክኖሎጅ ተጠቃሚ 
ስታፎችና  አመራሮች በመቶኛ 

1  <50 50-65 65-75 >75 

10. መሠረተ ልማትን  
ማስፋፋት፣  
የ ፋሲሊቲዎችንና  
እቃዎችን  አቅርቦት 
መጨመርና  
የ መጠቀሚያ  
ጊዜአቸውንም 
ማሳደግ 

4 በፋሲሊቲዎችና  በመሠረተ ልማት 
የ ስታፉና  የ ተጠቃሚዎች ርካታ ደረጃ 
በመቶኛ  

1  <60 60-70 70-80 >80 

የ ፋሲሊቲዎች አቅርቦትና  የ ተጣቃሚዎች 
ንጽጽር  ከስታንዳርድ አኳያ  በመቶኛ 

1  <50 50-65 65-75 >75 

ፋሲሊቲዎችንና  መሠረተ ልማትን  
ለማስፋፋት  በየ አመቱ የ ሚመደብ በጀት 
መጠን  

1      

ፋሲሊቲዎችንና  መሠረተ ልማትን  
ለመጠገ ን  በየ አመቱ የ ሚመደብ በጀት 
መጠን  

1      

11. ስትራቴጅያዊ 
ኔ ትወርኪንግ ና  
ፓርትነ ርሽፕ 
ማሳደግ 

4 የ ተፈጠሩ አዲስ  ትብብሮች በመቶኛ 2  <11 11 15 >15 

ካሉትና  አዲስ  ከተፈጠሩት ተባባሪዎች 
ጋር  የ ተሠሩ ፕሮጀክቶች ብዛት 

2 63 <63 63-70 70-73 >73 

9. የ ክትትልና  ድጋፍ ስርአት  

የ ፋኩልቲው የ 2005 ዓ.ም. ሁለተኛ ግማሽ አመት ዕቅድ የ ሚሳካው አፈፃ ፀሙን  በሚገ ባ  በመከታተልና  መልካም አፈፃ ፀሞችን  
በማበረታታትና  ውስንነ ት የ ታየ ባቸውን  ድጋፍ በማድረግና  ዕቅዳቸውን  እንዲፈጽሙ በማብቃት ነ ው፡ ፡  ስለሆነ ም ሁሉም የ ፋኩልቲው 
ማህበረሰብ የ ሚያውቀውና  የ ተቋሙን  ዕቅድ ከማሳካት አንፃ ር  ከፍተኛ እገ ዛ  የ ሚያደርግ የ ክትትልና  የ ድጋፍ ስራዎች መስራት 
ይኖርባቸዋል፡ ፡   
ስለሆነ ም የ ክትትልና  የ ድጋፍ ስራችን  በሚከተለው መልኩ ይፈፀማል፡ ፡ ሁሉም የ ኬዝ ቲም አስተባባሪዎችና  የ ኮርስ  ኃላፊዎች ረቡዕ  
ከሰዓት በኋላ  እየ ተሰበሰቡ እቅዳቸውን  ከመፈፀም አንፃ ር  የ ሳምንት አፈፃ ፀማቸውን  ይመዝናሉ፡ ፡  በሳምንቱ ጥሩ የ ሠራውን  
ሠራተኛ/መምህር  ይለያሉ፡ ፡  ሪፖርቱንም ለድን ጽ/ቤት ይልካሉ፡ ፡  ይህን  መሠረት በማድረግ የ ወሩን፣  የ ሩብ አመቱን፣  የ ግማሽ 

አመቱንና  የ አመቱን  ኮከብ ሠራተኛ/መምህር  ይለያሉ፡ ፡   
የ አፈጻጸም ደረጃዎች 
የ ፋኩልቲው የ ሥራ አፈጻጸም በየ ደረጃው ሲገ መገ ም የ ሚከተለውን  የ አፈጻጸም ደረጃ መነ ሻ  አድርጎ  ይሆናል፡ ፡  

የ አፈጻጸም ደረጃ የ ተሰጠው 
ነ ጥብ 

ከተቀመጡ ዒላማዎች አኳያ  የ ተገ ኘ 
ነ ጥብ በሬንጅ 

መግለጫ 

የ ላቀ 

(ደማቅ አረንጓዴ) 
4 >100% የ ተገ ኘው የ አፈጻጸም ውጤት ከተቀመጠው ዒላማ በላይ ሲሆን  

ከፍተኛ (አረንጓዴ) 3 85-100% የ ተገ ኘው የ አፈጻጸም ውጤት ከተቀመጠው ዒላማ አንጻር  በ  85 እና  

100% መካከል ሲሆን  

መካከለኛ/አጥጋቢ (ቢጫ) 2 60%- 85% የ ተገ ኘው የ አፈጻጸም ውጤት ከተቀመጠው ዒላማ አንጻር  በ  60% እና   

85% መካከል ሲሆን  

ዝቅተኛ (ቀይ )  1 <60% የ ተገ ኘው የ አፈጻጸም ውጤት ከተቀመጠው ዒላማ አንጻር  ከ  60% 
በታች ሲሆን  
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  10. አባሪዎች፣  ካስኬድ የ ተደረጉ በሶሻል ሳይንስ  ዲን  ጽ/ቤት እቅድ የ ድርጊት መርሀ  ግብር  

   10.1. በአካደሚክ ዘርፍ 
እይታ                   ስትራቴጅክ ግቦች መነ ሻ  መድረሻ  

ግብ 
ሩብ ዓመት ፈጻሚ 

የ ተግባራት መግለጫ መለኪያና  ኢላማ 3ኛ 4ኛ 

ፋይናንስ  ግብ1: የ ዉስጥ ገ ቢን  ማሳደግ       

ኢላማ 1.1    የ ርቀት ትምህርት ፕሮገ ራሞችን  
ማጠናከር  

በርቀት መርሃ  ግብር  የ ተጠናከሩ 

ፕሮግራሞች ብዛት 3 
     

ዲን  

ኢላማ.1.2 የ ተከታታይ ትምህርት ፕሮገ ራሞችን  
ማጠናከር  

በተከታታይ ትምህርት ፕሮገ ራም 

የ ተጠናከሩ ፕሮግራሞች ብዛት 6 
    ዲን  

ግብ 2፡  ከብክነ ት የ ፀዳ የ ንብረት አጠቃቀም ስርአት 
መዘርጋት 

      

 ኢላማ2.1. ሁሉም የ መማሪያክፍሎች አስፈላጊዉ 
ግብአት እንዲሟላላቸዉ ማድረግ 

አስፈላጊዉ ግብአት የ ተሟላላቸው 

የ መማሪያ  ክፍሎች ብዛት 7 
    ዲን  

ኢላማ 2.2 በቀላል ጥገ ና  ሊሰሩ የ ሚችሉ 
የ ፎቶኮፕ፣ ማባዣ ወዘት ማሽኖችን  ጠግኖ ለስራ ብቁ 
ማድረግ 

በቀላል ጥገ ና  ሊሰሩ ከሚችሉ ማሽኖች  
መካከል ጥገ ና  ተደርጎ ላቸዉ ወደስራ 

የ ገ ቡ በቁጥር  3 

    ዲን  

ኢላማ 2.3 በወረቀትና  መሰል ንብረቶች ላይ 
የ ሚደርሰዉን  ብክነ ት መቀነ ስ  

የ ተቀነ ሰ  ብክነ ት በፐርሰንት 50     ዲን  

የ ውስጥ 
አሰራር  

 

ግብ1: በቅድመ ምረቃ የ ተማሪ  መምህር  ጥመርታን   

1:20 ማድረስ   
 
 

     

ኢላማ . መምህራንን  በቋሚና  በፓርታይም ማሟላት     የ ተቀጠሩ መምህራን  ብዛት 2     ዲን  

ግብ 2:  የ ተማሪና  መፃ ህፍት ጥመርታን  ማሻሻል      ዲን  

ኢላማ 2.1  መፃ ህፍትን  በግዥ፣  በፎቶኮፕ ወዘተ 
ማሟላት   

መፃ ህፍትን  በግዥ፣  በፎቶኮፕ 
ወዘተ በመሟላት የ ተረጋገ ጠ 

የ 1፡ 10 ጥመርታ 

    ዲን/ኮርስ ቸር  

ግብ 3 የ ቅድመ ምርቃ ተማሪዎችን   retention rate 
ማሻሻል 

 
 

     

ኢላማ 3.1 ኮርስ  ጋይድቡክ በአግባቡ ተግባራዊ 
መሆኑን  መከታተል 

በኮርስ  ጋይድቡክ  መሰረት የ ተሰጡ 

ትምህርቶች በፐርሰንት 95 
    ፕሮ/ማናጀር  

ኢላማ 3.2    በየ ትምህርት ፕሮገ ራሞች  የ ፈተናና  
የ ምዘና  ኮሚቴ ማቋቋም 

በየ ትምህርት ፕሮግራሞች የ ተቋቋመ 

የ ፈተናና  የ ምዘና  ኮሚቴ ብዛት 5 
    ፕሮ/ማናጀር  

ኢላማ 3.3  ተማሪዎች ወቅታዊና  ብቁ የ አካዳሚክ  ምክር  
እንዲያገ ኙ ማድረግ   

ተማሪዎች ወቅታዊና  ብቁ የ አካዳሚክ  
ምክር  እንዲያገ ኙ በማድረግ የ ተገ ኘ 

እርካታ በፐርሰንት 95 

    ፕሮ/ማናጀር/መ
ምህራነ  

ኢላማ 3.4   ተማሪዎች ብቁ የ ተግባር  ልምምድ 
እንዲያገ ኙ ማድረግ  

የ ተግባር  ልምምድ ከሚያስፈልጋቸዉ 
ትምህርቶች መካከል  የ ተግባር  ልምምድ 

የ ተሰጣቸዉ ትምህርቶች በፐርሰንት 95 

    ኮርስ  
ቸር/መምህራን  

ኢላማ 3.5   ልዩ  ድጋፍ ለሚሹ ተማሪዎች የ ማጠናከሪያ  
ትምህርት እንዲሰጥ ማድረግ 

ልዩ  ድጋፍ ከሚሹ ተማሪዎች በቂ ድጋፍ 

ያገ ኙ ተማሪዎች በፐርሰንት100 
    ዲን   

 
 

 
 

እይታ                   ስትራቴጅክ ግቦች መነ ሻ  መድረሻ  
ግብ 

ሩብ ዓመት ፈጻሚ 
የ ተግባራት መግለጫ መለኪያና  ኢላማ 3ኛ 4ኛ 

 
 
 
የ ውስጥ 
አሰራር  

 

ኢላማ 3.6   Day-one-Class-one ተጋባራዊ 
መሆኑን  መከታተል 

በመጀመሪያዉ ቀንና  ሳምንት መጅምር  
ካለባቸዉ ትምህርቶች መካከል በወቅቱ 

የ ተጀመሩ ትምህርቶች በፐርሰንት 90 

    ፕሮ/ማናጀር  

ኢላማ 3.7  የ ቡድን  መማር  ስርአትን  ተግባራዊ 
ማድረግ 

የ ቡድን  መማር  ስርአትን  ተግባራዊ 
የ ተደረገ ባቸዉ ፕሮገ ራሞችና  ባች 

በፐርሰንት 100 

    ፕሮ/ማናጀር  

ግብ 4. በሁሉም በድህረና  ቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞች 
ሞዱላር  አፕሮችን  ዉጤታማ  በሆነ  መልኩ መተግበር  

 
 

     

ኢላማ 4.1  በሞጁላር  አፕሮች ዙሪያ  ለመምህራን   
ስልጠና  መስጠት 

በሞጁላር  አፕሮች ዙሪያ  ለመምህራን  

የ ተሰጠ ስልጠና  ብዛት 1 
    ፕሮ/ማናጀር/ድ

ህረም/አስተ 
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ኢላማ 4.2  በአተገ ባበር  ዙሪያ  የ ሚታዩ  ችግሮችን  
እየ ተከታተሉ መፍታት 

በአተገ ባበር  ዙሪያ  የ ሚታዩ  ችግሮችን  
እየ ተከታተሉ በመፍታቱ የ ተገ ኘ እርካታ 

በተርሰንት 80 

    ፕሮ/ማናጀር/ድ

ህረም/አስተ 

ግብ 5. የ ድህረ  ምረቃ የ ቅበላ  አቅምን  ማሳደግ       

ኢላማ 5.1  ኣዳዲስ  ፕሮግራሞችን  መክፈት የ ተከፈቱ አዳዲስ  ፕሮግራሞች ብዛት 2     ኮርስ  ቸር/ድህረ  

ም/አስተ 

ግብ 6፡  በድህረ  ምረቃ ፕሮግራሞች በስረአተ 
ትምህርታቸዉ ዉስጥ  ባለ  ዘርፈብዙ ጉዳዮች 
መካተታቸዉን  ማረጋገ ጥ 

 
 

     

ኢላማ 6.1  የ ስርአት ትምህርት ክለሳማካሔድ ስርአት ትምህርት ክለሳየ ተካሄደባቸዉ 
ትምህርት ፕሮግራሞች  

    ኮርስ  ቸር  

ተቋማዊ 
አቅም 

ግብ1: የ መምህራንን   አቅም  ማሳደግ        

ኢላማ 1.1   በዩንቨርሲቲዉ ራዕይ፣  ተልዕኮ ወዘተ 
ዙሪያ  ለመምህራን  ስልጠና  መስጠት 

በዩንቨርሲቲዉ ራዕይ ተልዕኮ ወዘተ 
ዙሪያ  ለመምህራን  ስልጠና  መስጠት 1 

    ዲን  

ኢላማ 1.2 መምህራን  ን    ለከፍተኛ ትምህርት መላክ   ከፍተኛ ትምህርት ለመማር  የ ተላኩ  

መምህራን  ብዛት 3 
    ዲን  

ኢላማ 1.3   ለመምህራን   የ HDP ስልጠና  መስጠት  HDP ስልጠና  የ ተሳተፉ መምህራን  

ብዛት 5 

    ዲን  

ኢላማ 1.4    ከመምህራን  ጋር  ስለመማር  ማስተማር  
ዉይይት ማካሄድ 

ከመምህራን  ጋር  ስለመማር  ማስተማር  

የ ተካሄደ ዉይይት ብዛት 1 
    ፕሮ/ማናጀር/ድ

ህረም/አስተ 

ኢላማ 1.5   ለመምህራን  የ  ፕሮጀክት  ቀረጻ  
ስልጠናዎችን  መስጠት 

የ ተሰጡ ስልጠናዎች ዉጤታማነ ት 

በፐርሰንት 95 
    ድህረም/አስተ 

ግብ 2፡  የ መምህራንን  የ ማትጊያ  ስርአት ማጠናከር        

ኢላማ 2.1  የ ማትጊያ  ስረአትን  ለይቶ ተግባራዊ 
ማድረግ 

የ ተለዩና  ተግባራዊ የ ተደረጉ የ ማትጊያ  
መንገ ዶች በቁጥር  2 

    ዲን  

ኢላማ2.2  ዉሳኔዎችን  ለመምህራን  ማሳወቅ የ ዩንቨርስቲዉንም ሆን  የ ካዉንስል 
ዉሳኔዎችን  መምህራን  እንዲያዉቁት 
ለማድረግ የ ተፈጠረ  ስረአት 

    ዲን  

እይታ                   ስትራቴጅክ ግቦች መነ ሻ  መድረሻ  
ግብ 

ሩብ ዓመት ፈጻሚ 
የ ተግባራት መግለጫ መለኪያና  ኢላማ 3ኛ 4ኛ 

ተቋማዊ አቅም 

 
ግብ 3፡  ብቃትና  ጥራት ያለዉ የ ትምህርት ግብአቶች 
መቅረባቸዉን  ማረጋገ ጥ 

 
 

     

ኢላማ 3.1. የ መማሪያ  ክፍሎችን  በአስፈላጊ  
ግብአቶች ማሟላት 

አስፈላጊዉ ግብአት የ ተሟላላቸዉ 
የ መማሪያ  ክፍሎች  ብዛት በቁጥር  7 

    ፕሮ/ማናጀር/ድ
ህረም/አስተ 

ኢላማ 3.2 ለመማር  ማስተማር  የ ሚያገ ለግሉ 
ግብአቶችን  ማሟላት 

ለመማርማስተማርየሚያገ ለግሉ፣ ሶፍትዌ

ሮችንማሟላትየ ተቻለዉ በፐርሰንት 75 
    ዲን  

ኢላማ 3.3  ደረጃቸዉን  የ ጠበቁ ቤተ ሙከራዎችን  
ማዘጋጀት 

ደረጃቸዉን   የ ጠበቁ ቤተሙከራዎቸ   

ብዛት በፐርሰንት 2 
    ዲን  

ግብ 4፡ ኮርስ ቸሮችን ወደ ስራ ማስገ ባት       

4.1 ኮረስ ቸሮች ወደ ስራ ለማስገ ባት ልዩ 
አደርጃጀት መጠቀም 

ወደ ስራ የ ገ ቡ ኮርሰ ቸሮች ብዛት 
በፐርሰንት 

    ዲን /ፕሮ/ማናጀ
ር  

4.2 የ ኮርስሰሰ ቸሮችን ሁለነ ተናዊ አቀም 
መገ ንባት 

     ዲን /ፕሮ/ማናጀ
ር  

 
 
ደንበኛ 

ግብ1: ከፍተኛ አቅም ያላቸዉን  ተማሪዎች መሳብ       

ኢላማ 1.1  በድህረ  ምረቃ  አዳዲስ  ፕሮገ ራሞችን  
መክፈት 

የ ተከፈቱ ፕሮግራሞች ቁጥር  2     ድህረም/አስተ 

ግብ 2:፡  የ ትምህርት ጥራትን  በማሻሻል  
የ ተማሪዎችን  እርካታ ማረጋገ ጥ  

 
 

     

ኢላማ 2.1   ከተማሪዎች ጋር  ዉይይት ማድረግ ከተማሪዎችጋርየ ተካሄዱዉይይቶች 

ብዛት 2 
    ዲን /ፕሮ/ማናጀ

ር  
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ኢላማ 2.2    ለመምህራን  በምዘናና  በማስተማር  ስነ  
ዘዴ  ጊዜ ስልጠና  መስጠት 

የ ተሰጠ ስልጠና  ብዛት1     ዲን /ፕሮ/ማናጀ
ር  

ኢላማ 2.3   የ ማጣቀሻ  መፃ ህፍትን  ማሟላት የ ተረጋገ ጠ የ ተማሪ  መፃ ህፍት 

ጥመርታ1:10 
    ኮርስሰ  

ቸር/መምህር  

ኢላማ 2.4  ተከታታይ ምዘናን  በአግባቡ መተግበር  ተከታታይ ምዘናን  አስመልክቶ  
በፋካልቲው  የ ተካሄደ ክትትል 

    መምህር  

ኢላማ 2.5   የ ተማሪዎችን  መረጃ በአግባቡ መያዘና  
ለአጠቃቀም ምቹ ማድረግ    

መረጃ በአግባቡ በመያዘ  ማድረግ  

የ ደንበኛ እርካታ በፐርሰንት 85 
    ደን/አገ 

ግብ 3፡  የ መምህራንን  እርካታ ማረጋገ ጥ       

ኢላማ 3.1 ለመምህራንን  የ ቢሮና  የ ኮምፒዩተር  
ጥያቄ ማሟላት 

ለመምህራን  እቃዎች ጥያቄዎች ምላሽ 

የ ተሰጣቸዉ በፐርሰንት 25 
    ዲን  

ኢላማ 3.2    ዉሳኔዎችን  ግልፅ ና  አሳታፊ ማድረግ ዉሳኔዎች ግልፅ  በመደረጋቸዉ የ ተገ ኘ 

የ ደንበኛ እርካታ በፐርሰንት 85 
    ዲን  

ኢላማ 3.3 ከመምህራን  ለሚነ ሱ ጥያቄዎችና  
ቅሬታዎች ግልፅ ና  አፋጣኝ መፍትሄ  መስጠት 

በተሰጡ መፍትሄዎች የ ተገ ኘ የ ደንበኛ 

እርካታ በፐርሰንት 85 
    ዲን  

 
10.2 በምርምርና  ማህበረሰብ አገ ልግሎት ዝርዝር  የ ፊዚካል ዕ ቅዶች 

እይታ                   ስትራቴጅክ  ግቦች መነ ሻ  መድረሻ  
ግብ 

ሩብ ዓመት ፈጻሚ 
የ ተግባራት መግለጫ መለኪያና  ኢላማ 3ኛ 4ኛ 

የውስ
ጥ 
አሰራር 

ግብ 1፡ ልዩ ልዩ ሙያዊ አገ ልግሎቶች መስጠት       

በባህርዳር  እና  አካባቢው ለሚገ ኙ የ ፕሪፓራቶሪ  
ተማሪዎች ክፍተት መለየ ትና   ክፍተቱን  የ ሚሞላ  ስልጠና  

መስጠት 

ቢያንስ  1 ጊዜ       

የ ፋኩልቲው መምህራን 

በባህር  ዳር  እና  አካባቢው ለሚገ ኙ መምህራን  የ አቅም 
ግንባታ ስልጠናዎች መስጠት 

ቢያንስ  1 ጊዜ     የ ፋኩልቲው መምህራን  

ከክልሉ የ ብዙሃን  መገ ናኛ ኤጀንሲ ጋር  በመተባበር  ጎ ጂ 

ልማደዊ ድርጊቶችን  ለማስወገ ድ የ ግንዛቤ ማስጨበጫ 

ትምህርቶችን  መስጠት 

ቢያንስ  1 ጊዜ     የ ፋኩልቲው መምህራን  

በስነ ምግባርና  መልካም አስተዳደር  ዙሪያ  ለተለያዩ  

አካላት ስልጠናዎችን  መስጠት 
ቢያንስ  1 ጊዜ     የ ስነ -ዜጋና  ስነ -ምግባር  

መምህራን  
የ ደንበኞችን  ፍላጎ ትና  እርካታ  የ ሚያረጋግጡ አዳዲስ  

የ ድህረ-ምረቃ ፕሮግራሞች ለመክፈት የ ዳሰሳ  ጥናት ማድረግ 

ለሚከፈቱ ሁለት አዳዲስ  
ፕሮግራሞች የ ዳሰሳ  ጥናት 
ማድረግ 

    የ ጂኦግራፊ ፕሮግራም 
መምህራን  

በሚከፈቱ ፕሮግራሞች ዙሪያ  አገ ር  አቀፍ ወርክሾፕ ማካሄድ እንድ አገ ር  አቀፍ ወርክሾፕ 
ማካሄድ 

    ድ/ም/ማ/አ/ አስተባባሪ  

በዳሰሳ  ጥናቱ መሰረት የ አዲስ  ፕሮገ ራም ሰረዓተ-ትምህርት 
መቅረጽ እና  ማጽድቅ 

ሁለት የ አዲስ  ፕሮገ ራም ሰረዓተ-
ትምህርት መቅረጽ እና  ማጽድቅ 

    የ ጂኦግራፊ ፕሮግራም 
መምህራን  

 ግብ 2፡ የ ደምበኞችን  ፍላጎ ትና  እርካታ መሰረት የ ደረጉ  
ችግር  ፈቺ  ምርምሮችን  ማከናወን፤  

 

 
     

 

የ ቀረቡ ፕሮፖዛሎችን  ከደምበኞች ፍላጎ ትና  እርካታ አንጻር  
ጭምር  መገ ምገ ምና  ማጽደቅ 

ከሚገ መገሙ ፕሮፖዛሎች ውስጥ 

10ሩን  ማጽደቅ  
    የ ፋኩልቲው ም/ ማ/አገ ል 

ፕሮፖዛላቸው ጸድቆ ገ ንዘብ የ ተለቀቀላቸው ተመራማሪዎች 
የ ምርምር  ሴሚናሮችን  እንደ ጥሩ አገ ጣሚ በመጠቀም ተከታታይ 
የ ሆነ  ሴሚናር  እንዲያቀርቡ ማድረግ 

15 ተመራማሪዎች (10 ከ2005፣  

5 ከ2004) 

    ድ/ም/ማ/አ/ አስተባባሪ  

ተቋማዊ 
አቅም 

የ ምርምር  ሴሚናሮች እንዲቀርቡ ማድረግ በወር  ሁለት ጊዜ የ ሚካሄድ 
ሴሚናር   

    ድ/ም/ማ/አ/ አስተባባሪ 

መምህራን  የ ጥናት ውጤቶቻቸውን  የ ባለድርሻ  አካላት 
በተገ ኙበት እንዲያቀርቡ ማድረግ 

በ2004፣  2003፣  2002 ፈንድ 
ከተደረጉ መምህራን  ቢያንስ  
10ሩን   

    ድ/ም/ማ/አ/ አስተባባሪ  

የ ቀረቡ ወረቀቶችን  መገ ምገ ምና  ለጆርናል ህትመት መላክ ከሚቀርቡ የ ጥናት ወረቀቶች 

ውስጥ 5ቱን  
    የ ፋኩል. ጆርናል 

ኢዲቶሪያል ቦርድ 
ድብ 3፡  የ መምህራንን አቅም ማሳደግ       
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የ መምህራንን  የ ምርምርና  የ ፕሮጀከት ፕሮፖዛል 
ዲቬሎፕመንት አቅም ለማሳደግ ስልጠና  መስጠት 

ለ12 ሰልጣኞች የ GIS ስልጠና       

መምህራን  የ ፕሮጀክት ቀረጻ  እውቀት አነ ዲኖራቸው ማድረግ ለ20 መምህራነ  የ የ ፕሮጀከት 
ፕሮፖዛል ዲቬሎፕመንት ስልጠና  

    ድ/ም/ማ/አ/ አስተባባሪ  

 
 
 
 
 

10.3  የ አስተዳደር  ዘርፍ ዝርዝር  የ ፊዚካል ሥራዎች ዕቀድ 
 

እይታ 

        ዝርዝር  ሥራዎች  
መለኪያ  

መነ ሻ   

የ ግብ 

ውጤት 

መድረሻ  

የ ግብ ውጤት 

ሩብ ዓመት  
ፈጻሚ 

3ኛ 4ኛ 

ተቋማዊ 
አቅም 

ግብ 1፡ አመለካከትና   ስነ  ምግበርን  ማዳበር        

1.1 የ ፋኩልቲው አመራር  በእቅድ ክትትል ዙሪ  ያሉ ድክመቶችን  
ለማስተካከል ተከታታይ ውይይት ማድረክ 

በእቅድ ክትትል ዙሪ  የ ታጠዩ  

መሻሻሎች በፐርሰንት 75 

    ዲን  

1.2 የ መምህራንን  ሙያዊ ስነ  ምግባር  ማሳደግ ሙያዊ ስነ  ምግባር  ስልጠና  

በመስተት ማጠናክ 80 

    ዲን /ፕሮ/ማናጀ 

1.3 የ አስተዳደር  ሰራተኞችን  ደንበኞች አያያዝና  መስተንግዶ 
ማሻሻል 

የ ባለቤትነ ት ስሜትን  መዳበር  

በፐርሰንት 85 
    ዲን /ደንበ /አገ ል 

1.4 ስለዩኒ ቨርስቲው ዕራይና  ተልዕኮ ስልጠና  በመስጠት ጥሩ 
ገ ጽታ እንዲኖር  ማዳበር  

እውቀትን  የ ሚሹ ተማሪዎችን  

ቁጥር  ማደግ በፕርሰንት 85 
    መምህራን 

ግብ 2፡  ክህሎት ማሳደግ       

2.1 ውጤት ተኮር  አሰራርን  ተግባራዊ ለማድረግ የ ሚያስችል 
የ አመራር  ክህሎት ለመፍጠር  ልምድ ልውውጥና  ስልጠና  መስጠት 

የ አመራሩ ክህሎት መሻሻል 

በፕርሰንት 95 

    ዲን 

2.2  የ መምህራንን  የ ማስተማር  አቀም በስልጠናና  ልዩልዩ  
ዘዴዎች   ማሳደግ 

የ ማስተማር  አቅማችው ያደጉ 

መምህራን  በፐርስንት 85 

    ዲን /ፕሮ/ማናጀ 

2.3 ለሰራተኛው የ ፋይል አያያዝ፤  የ ደንበኛ አያያዝና   SIMS  
ላይ  በስልጠና  በመስተት ክህሎት ማሳደግ  

አቅማችውና  ክህሎታቸው  
ያደጉ ሰራተኞች  በፐርስንት 

90 

    ዲን /ድን /አገ ል 

2.4  በራስ  በቡድን  የ መማር  ዘዴ ላይ ስልጠና  መስጠት  አውቀትን  የ ሚሹና  የ ሚረዳዱ 

ተማሪዎች በፐርስንት 90 

    ፕሮ/ማናጀ/ኮርስ  
ቸር  

ግብ 1፡ የ ግዥና  ፋይናንስ  ሰርዓቱን  ቀልጣፋ ማድረግ       

1.1 የ ፋኩልቲውን  የ ፕሮግራም በጀት ማዘጋጀት በወቅቱ የ ተዘጋጀ የ ፕሮ/ 

በጀት በቁጥር  1 

1 1   ዲን 

1.2 አስፈላጊ ሆኖ ሲገ ኝ የ በጀት ዝውውርና  ተጨማሪ  በጀት 
መጠየ ቅ 

የ ተደረገ  የ በጀት ዝውውር  

በቁጥር  2 

1 4   ዲን 

1.3 ጥቅማጥቅም ለመክፈል የ ሚያስችሉ መረጃዎች በወቅቱ 
ለፋይናንስ  ክፍል እንዲደርሱ ማድረግ 

በ% 100% 100%   ዲን 

1.4 ለተቋሙ አስፈላጊ የ ሆኑ  ግብአቶችን  በኘሮፎርማ፣ በቀጥታ 
ግዥና  በጨረታ ግዥ ማሟላት 

በ% 100% 100%   ዲን 

1.5 አገ ልግሎት የ ማይሰጡ ንብረቶችን  ማስወገ ድ በቁጥር  - 1   ዲን 

ግብ 2፡  ጥርት ያለና  ግልጽ እቅድ ማቀድና  ስራዎች ሪፖርት 

ማድረግ 

      

2.1 የ ፋኩልቲውን   የ BSC ዕቅድ ማጠናቀር  በቁጥር  - 1   ዲን 

2.2 የ ፋኩልቲውን   ዕቅድ በየ ሩብ ዓመቱ መገ ምገ ምና  ሪፖርት 
ማዘጋጀት 

በቁጥር  2 4   ዲን 

2.3 የ 2006ዓ.ም የ ግዥ ፍላጎ ትን  ማሰባሰብና  ማጠናቀር  በቁጥር  - 1   ዲን 

ግብ 3፡  የ ሰው ሀይል ማሟላት በቁጥር       

3.1 የ ሰራተኞችን  መረጃ አጠናቅሮ በኮምፒውተር  ውስጥ ማስገ ባት በ% 100% 100%   ጸሀፊ 
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3.2 ለተቋሙ ሥራ አስፈላጊውን  የ ሰው ኃይል 

/የ አስ /ሰራተኞች፣ መምህራንና  ቴክኒክ ረዳ/ መቅጠር  

     ዲን 

ግብ 4፡  መረጃ አሰታጥና  መስተንግዶን  ማሻሻል       

4.1 ማስረጃ ለሚጠይቁ ሰራተኞች ልዩ  ልዩ  ማስረጃዎችን  መስጠት በ% 100 % 100 %   ደን/አገ 

4.2 አስፈላጊ መረጃዎችን  አሟልተው የ ሚቀርቡ የ ደረጃ እድገ ት 
ጥያቄዎችን  መፈፀም 

በ% 100% 100%   ዲን 

4.3 ወጪና  ገ ቢ ደብዳቤዎችን  በመመዝገ ብ ለሚመለከታቸው 
ሰራተኞችና  ክፍሎች ማድረስ  

በ% 100% 100%   ጸሀፊ/ተላላኪ 

ግብ 5፡  አቅምና  ክህሎትን  ማሳደግ       

5.1 የ ተቋሙና  አመራሮችና  ሰራተኞች አቅም የ ሚያጎ ለብቱ 
ስልጠናዎችን  ማመቻቸት 

በ% 100% 100 %   ዲን 

5.2 ሁሉም የ አስተዳደር  ሰራተኞት የ ስራ ሰዓታቸውን  አክብረው 
እንዲሰሩ ክትትል ማድረግ 

በ% 100% 100%   ሀላፊዎች 

 ግብ 6፡  ግብዓት  ማሟላት       

6.1 የ መማሪያ  ክፍሎችን  መቀባት 5     ፕሮ/ማና 

6.2 የ ተማሪ  ወንበሮችን  ማስጠገ ን  100     ፕሮ/ማና 

6.3 ለድህረ  ምረቃ መማሪያ  ክፍሎች ጠረጴዛ  ማሰራት 45     ፕሮ/ማና 

6.4 ለድህረ  ምረቃ መማሪያ  ክፍሎች ወንበር  ማሰራት 90     ፕሮ/ማና 

6.5 ለመምህራን  ሸልፍ ማሰራት 30     ዲን 

6.6 የ ማስታወቂያ  ሰሌዳ ማሰራት 1     ዲን 

 

11. ሊያጋጥሙ የ ሚችሉ ችግሮችና  የ መፍትሄ  አቅጣጫዎች  
ፋኩልቲው የ ቀሪውን  ግማሽ አመት ዕቅድን  ለመተግበር  ሲንቀሳቀስ  ሊገ ጥሙት የ ሚችሉ ችግሮችን  በተቻለ  መጠን  መለየ ትና  የ መፍትሄ  
አቅጣጫ ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡ ፡  ስለሆነ ም ፋኩልቲው የ ቀሪ  ጊዜያት ዕቅዱን  ለመተግበር  ሊያጋጥሙት ይችላሉ ተብለው የ ተለዩ  
ችግሮችና  የ መፍትሔ ሀሳቦች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡ ፡  
ሀ .  ዕቅዱን  ለመተግበር  የ ሚያስፈልጉ የ ቁሳቁስ  ግብአቶች ያለማግኘት 

የ 2005 ዓ.ም. ሁለተኛ ግማሽ አመት የ ገ በያ  ሁኔታና  የ ግዥ ሂደቱ የ ሚጠይቀው መመዘኛ አጣጥሞ ለመፈጸም ባለመቻላችን  ዕቅዱን  
ለመፈጸም የ ሚያስፈልጉ ግብአቶች በጥራት፣  በመጠንና  በተፈለገ ው ጊዜ ያለማቅረብ ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ፡ ፡  የ ገ በያ  እጅግ 
ተለዋዋጭ ሁኔታ፣  የ ነ ጋዴው ማህበረሰብ አጠቃላይ ባህሪ  እና  የ ግዥ መመሪያውን  አጣጥሞና  በተገ ቢው ሁኔታ መተግበር  አስቸጋሪ  ሊሆን  
ይችላል፡ ፡  ለዚህ  ችግር  መፍትሄዎች ከበላይ አመራሩ ጋር  በቅርብ በመስራት የ ተለያዩ  የ ግዥ ዘዴዎችን  መጠቀም ነ ው፡ ፡  
ለ . የ ሚፈለጉት መሠረተ ልማቶች( የ መምህራን  ቢሮና  ሌሎች…) 
በፋኩልቲያችን  የ ከፋ የ መምህራን  ቢሮ እጥረት ባይኖርም ምቹ በሆነ  ሁኔታ ለማደራጀት ግን  የ ቦታ ጥበት ይታያል፡ ፡  እያንዳንዱ ኮርስ  
ቸር  ፋይሎቸን  በሚገ ባ  አደራጅቶ ለመያዝ ተመጣጣኝ  ቢሮ ያስፈልጋል፡ ፡ ለዚህ  ችግር  መፍትሔው የ ተቋራጮችን  ባለቤት ቢያንስ  ቢያንስ  
በየ ወሩ አፈፃ ፀማቸውን  እየ ገ መገሙ መፍትሔ መስጠት ሲሆን  በዚህ ሂደት ከፍተኛ ችግር  ያለባቸውን  በተገ ቢ እርምጃ ማስተካከል 
ነ ው፡ ፡  በተመሳሳይ መልኩ አማካሪ  ድርጅቱ ክትትሉን  እንዲያጠናክር  ማድረግ ነ ው፡ ፡  
ሐ.  የ መምህራን  እጥረት  
ፋኩልተው የ ትምህርት አግባብነ ትና  ጥራትን  ከማስጠበቅ አንፃ ርና  በምርምርና  ማህበረሰብ አገ ልግሎት ያቀዳቸውን  ሰራዎች በሚገ ባ  
ለመፈጸም የ ሚያስፈልገ ውን  መምህራን  በጥራትና  በሚፈለገ ው ብዛት በገ በያ  ላይ ያለማግኘት ችግር  ሊያጋጥመው ይችላል፡ ፡  በተለይም 

በተለይ በስርዓተ ጾታና  ልማት እነ ዲሁም በ  GIS የ ተወሰኑ  ኮርሶችን  ለማስተማር  ችግር  ያጋጥማል፡ ፡  ለዚህ  መፍትሔው ከተለያዩ  
ተቋማት መምህራን  በእንግድነ ት እየ መጡ የ ሚያስተምሩበትን  ስርዓት ተግባራዊ ማድረግን  ጨምሮ የ ተለያዩ  መምህራንን  የ ማሟያ  ሰልት 
ነ ድፎ መንቀሳቀስ  ነ ው፡ ፡     
12. ማጠቃለያ   
ፋኩልቲያችን  በሚገ ባ  በተዘጋጀና  የ ጋራ በተደረገ  ዕቅድ በመምራት ዩኒቨርሲቲው የ ተሰጠውን  ተልዕኮ በሚገ ባ  በመፈፀም ሀገ ራችን  
ለአቀደችው የ ዕድገ ትና  ትራንስፎርሜሽን  ዕቅድ መሳካት የ በኩሉን  አስተዋጽኦ  ማድረግ የ ሚችል የ አካዳሚክ ተቋም ማድረግ የ 2005 
ትኩረታችን  ነ ው፡ ፡  በዕድገ ትና  ትራንስፎርሜሽን  ዕቅድ የ ትምህርት ጥራትና  አግባብነ ት እንዲሁም ለሀገ ራችን  ዕድገ ት አስተዋጽኦ  
የ ሚያደርጉ ምርምርና  ማህበረሰብ አገ ልግሎት ማከናወን  ከአካደሚክ ዘርፉ የ ሚጠበቅ ተግባር  ነ ው፡ ፡  

 
 


