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ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახურის 

დებულება 

SPORTUNI 



 

  

SPORTUNI 1 

 

 

თავიI 

ზოგადი დებულებანი 

 

მუხლი 1. 

1.1.წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს  სსიპ-  საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და 

სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის (შემდგომში - უნივერსიტეტი) ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახურის (შემდგომში - სამსახური) სამართლებრივ სტატუსს,ამოცანებსა 

და ფუნქციებს, სტრუქტურას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. 

მუხლი 2. 

2.1. სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის 

საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, საქართველოს ორგანული 

კანონით „შრომის კოდექსი“ საქართველოს კანონით „უმაღლესი განათლების შესახებ“, 

საქართველოს კანონით „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“, საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის  1-ლი ოქტომბრის N99/ნ ბრძანებით 

დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებით“; 

უნივერსიტეტის შიდა სამართლებრივი აქტებით, წინამდებარე დებულებითა და სხვა 

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით. 

2.2.სამსახური ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის    წინაშე 

და ასრულებს მის  მითითებებსა და დავალებებს. 

 

თავი II 

სამსახურის ძირითადი ამოცანები და  ფუნქციები  

მუხლი 3.  

3.1.სამსამხური საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: უნივერსიტეტის პროფესიონალი, 

გამოცდილი პერსონალით უზრუნველყოფა, მათი უნივერსიტეტში ინტეგრაციისა და 

სოციალიზაციის, განვითარების, შესრულებული სამუშაოს შეფასების, მოტივაციის სისტემების 

პოლიტიკის შექმნა. თანამედროვე მიდგომათა საფუძველზე უნივერსიტეტში ადამიანური 

რესურსების მართვის ისეთი პოლიტიკის დანერგვა, რომელიც უზრუნველყოფს დასაქმებულთა 

შესაძლებლობების საუკეთესოდ გამოვლენას, მათი შრომის უფლებების დაცვასა და 

ვალდებულებების რეალიზებას; 
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3.2.სამსახურის  ამოცანები  

ა)პერსონალის  მართვის  პროცედურების სრულყოფილი განხორციელება (ბრძანებების, 

ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების მომზადება); 

ბ)უნივერსიტეტში ადამიანური რესურსების პერმანენტული განვითარების თანამედროვე 

სისტემის შექმნა და შესაბამისი პროგრამების რეალიზებ; 

გ)უნივერსიტეტში პერსონალის  მართვის ძირითადი პროცედურების თანამედროვე მოთხოვნათა 

შესაბამისად განხორციელება, სათანადო ორგანიზაციული მექანიზმების შექმნა; 

დ)უნივერსიტეტში მიმდინარე სწავლებისა და კვლევის პროცესების მუდმივი გაუმჯობესებისა 

და განვითარების ხელშეწყობა შესაბამისი ადამიანური რესურსების ხარისხის უზრუნველყოფის 

გზით. 

3.3. სამსახურის  ფუნქციები 

ა)უნივერსიტეტში პროფესიონალი პერსონალის მოზიდვისა და შერჩევის პროცესების 

უზრუნველყოფა და შესაბამისი მეთოდოლოგიის შემუშავება; 

ბ) ადმინისტრაციული  პერსონალის შერჩევისა (კონკურსი, ინტერვიუ, ტესტირება, გასაუბრება, 

მუშაობის პროცესში გამოცდა, საგამოცდო ვადით მიღება და სხვ.) და დანიშვნის პროცედურების 

ჩატარება, ორგანიზაციულ - მეთოდური და პროცედურული მხარის უზრუნველყოფა; 

გ) უნივერსიტეტში ახალი პერსონალის ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის პროცესის მართვა 

მათი ახალ სამუშაო გარემოში ეფექტურად ჩართვის მიზნით; 

დ) თანამშრომელთა მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების პოლიტიკის შექმნა და რეალიზება, 

პროცესის მუდმივი განვითარება, მართვა და კომუნიკაცია ჩართულ მხარეებთან; 

ე) უნივერსიტეტში პერსონალის პროფესიული დონის, შესასრულებელი სამუშაოების და 

კომპეტენციების საკვალიფიკაციო მოთხოვნებსა და  სამუშაო აღწერების შესაბამისობის 

პერიოდული ანალიზი; 

ვ)  აფილირების წესისა და პირობების დადგენაში  მონაწილეობა; 

ზ) შესრულებული სამუშაოს შეფასების შედეგებთან დაკავშირებული მოტივაციის სისტემების 

შემუშავება; 

თ) აკადემიური პერსონალის საგანმანათლებლო, კვლევით და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან 

დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში მონაწილეობის მხარდაჭერა; 

ი)პერსონალთან, მათ შორის საგანმანათლებლო და კვლევით საქმიანობაში ჩართულ 

პერსონალთან და მათ მიერ შესრულებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით, სამიზნე ნიშნულების 

დადგენა და ზრუნვა, მათ გაუმჯობესებაზე.  

კ) შიდა კვლევების გზით თანამშრომელთა კმაყოფილებისა და საჭიროებების გამოვლენის 

პროცესის უზრუნველყოფა და შედეგების მართვა; მათ შორის, ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან თანამშრომლობა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კმაყოფილების კვლევის 
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განხორციელების მიზნით; აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების და 

კმაყოფილების კვლევის შედეგების საფუძველზე მართვასთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილებების მისაღებად; 

ლ) უნივერსიტეტში პერსონალის სტაბილურობის, მოძრაობისა და დენადობის პერიოდული 

ანალიზი, ძირითადი მიზეზებისა და ტენდენციების იდენტიფიცირება და რექტორისათვის 

შესაბამისი ანალიტიკური მასალისა და რეკომენდაციების პერიოდულად მიწოდება; 

მ)უნივერსიტეტში ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის გამჭვირვალობის 

უზრუნველყოფა, ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის განმსაზღვრელი 

რეგულაციების კომუნიკაცია დასაქმებულებთან; 

ნ) საქართველოს კანონმდებლობიდან და პერსონალის მართვის თანამედროვე მოთხოვნებიდან 

გამომდინარე პერსონალის მართვის აუცილებელი პროცედურების იდენტიფიცირება და მათი 

განხორციელების მეთოდების შემუშავება; 

ო)უნივერსიტეტში თანამშრომლების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის 

ამაღლების საჭიროების კვლევისა და სწავლების ეფექტიანობის შეფასების თანამედროვე 

სისტემის შექმნა; 

პ)უნივერსიტეტში  ადმინისტრაციული პერსონალის მომზადების გადამზადებისა და 

კვალიფიკაციის ამაღლების ერთიანი და მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება, მისი ძირითადი 

კომპონენტების განსაზღვრა; აღნიშნული  პროგრამების მომზადებისა და რეალიზების 

ორგანიზება, კოორდინირება და კონტროლი; 

ჟ)თნამშრომელთა კონსულტირება პერსონალის სამსახურის კომპეტენციის სფეროსთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე; 

რ)უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტების მოთხოვნათა შესაბამისად უნივერსიტეტის 

პერსონალის მართვისთვის აუცილებელი ადმინისტრაციული და ტექნიკური პროცედურების 

(თანამდებობაზე დანიშვნა და გათავისუფლება, შრომითი ხელშეკრულებების, შვებულებების, 

მივლინებების, მომუშავეთა წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ  

ბრძანებების და სხვა დოკუმენტების პროექტების მომზადება და გაფორმება) გონივრულ ვადებსა   

და ჯეროვნად შესრულება; 

ს)უნივერსიტეტის თანამშრომელთა პირადი საქმეების წარმოება, ყველა აუცილებელი 

ინფორმაციის მოპოვება, სისტემატიზირება, თანამედროვე ინფორმაციული ბაზის შექმნა, მისი 

განახლება, საკადრო სფეროში მიმდინარე პროცესების პერიოდული ანალიზი და პერსონალის 

მართვის სრულყოფის რეკომენდაციების მომზადება; 

ტ)უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებისა და სხვა სტრუქტურული ერთეულების 

წარმომადგენლებთან ერთად შინაგანაწესის შემუშავებასა და პერიოდული დახვეწის პროცესში 

მონაწილეობა, შრომის დისციპლინის განმტკიცებისა და მომუშავეთა პასუხისმგებლობის 

ამაღლების მიზნით შინაგანაწესის დაცვის გაკონტროლება, პერსონალის სამუშაოზე 

გამოცხადებისა და მობილობის (მიღება, გათავისუფლება, ვაკანსიები, შვებულება, მივლინება და 

სხვ.) ანალიზი; 

უ) ფაკულტეტებისათვის  კონსულტირება  და დახმარებას საკადრო საკითხებში; 
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თავი III 

სამსახურის სტრუქტურა, ხელმძღვანელობა და თანამშრომლები 

მუხლი 4 

4.1.სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. სამსაუხურის უფროსი ანგარიშვალდებულია  

მის წინაშე. 

2.სამსახურის უფროსის  არყოფნის ან/და ამ პოზიციაზე ვაკანსიის არსებობის  შემთხვევაში  

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი რექტორთან შეთანხმებით იღებს 

გადაწყვეტილებას სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის შესახებ. 

3.სამსახურის შემადგენლობაში შედიან  სპეცილაისტები, რომლებსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

ათავისუფლებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ისინი ანგარიშვალდებულნი 

არიან სამსახურის  უფროსის წინაშე. მათი ფუნქციები დაკონკრეტებულია მათთან გაფორმებული 

შრომითი კონტრაქტითა და სამუშაო აღწერილობით. 

მუხლი 5 

5.1. სამსახურის უფროსი: 

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას; 

ბ)ანაწილებს მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ შესაბამის 

დავალებებსა და მითითებებს; 

გ)პასუხისმგებელია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გაცემული დოკუმენტების, ცნობების 

სიზუსტეზე; 

დ)უზრუნველყოფს სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში  შიდა სამართლებრივი აქტების, 

ხელშეკრულებებისა და წერილების პროექტების მომზადებას; 

ვ) მონაწილეობს აკადემიური და ადმინისტრაციული საშტატო განრიგის შემუშავების პროცესში, 

უზრუნველყოფს თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობების შემუშავებას ადმინისტრაციული  

პერსონალისათვის; 

ზ)პასუხისმგებელია აკადემიურ/მოწვეულ და ადმინისტრაციულ პერსონალთან დაკავშირებული 

სამართლებრივი აქტებისა და ხელშეკრულებების პროექტების მომზადებაზე; 

თ)უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული  პერსონალის კონკურსის წესით შერჩევის პროცესს, 

განსაზღვრავს კონკურსის პირობებსა და შეფასების მეთოდებს; რეკომენდაციის გზით   
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ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშოზე დანიშვნისას ესწრება კანდიდატთან წარმოებულ 

გასაუბრებას. 

ი)საჭიროების შემთხვევაში, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის/რექტორის შემთხვევაში მათ 

აწვდის არგუმენტირებულ ინფორმაციასა და რეკომენდაციებს საკადრო ცვლილებების, 

თანამშრომელთათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების და/ან წახალისების აუცილებლობაზე, 

ასევე კომპეტენციის ფარგლებში ერევა სტრუქტურის შიგნით ან სტრუქტურებს შორის არსებული 

პრობლემების გადაწყვეტაში; 

კ) წარუდგენს შესრულებული სამუშაოს ანგარიშს  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს  წელიწადში  

ორჯერ  და/ან მოთხოვნისამებრ; 

ლ)ისმენს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშს დაქვემდებარებული თანამშრომლებისგან 

წელიწადში ორჯერ; 

მ)თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ვიზირებით ადასტურებს სამსახურში, აგრეთვე 

უნივერსიტეტის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებში მომზადებული დოკუმენტების საკადრო 

საკითხებთან შესაბამისობას; 

ო)კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს კანონმდებლობით, უნივერსიტეტის წესდებით, შიდა 

სამართლებრივი აქტებითა და სამუშაო აღწერილობით გათვალისწინებულ სხვა ფუნქციებსა და 

ამოცანებს. 

თავი I V 

დასკვნითი დებულებები 

მუხლი 6. 

6.1. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება საქართველოში 

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

6.2. სამსაუხრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება საქართველოში მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

6.3. დებულება ძალაშია საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მისი დამტკიცების მომენტიდან. 

6.4. დებულება ძალას კარგავს ახალი დებულების დამტკიცების ან/და  სამსაუხრის ლიკვიდაციის 

შემთხვევაში. 

 

 


