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სტუდენტთა კარიერული 

განვითარებისა და 

კურსდამთავრებულებთან 

ურთიერთობის 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) სტუდენტთა 

კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის 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 კანონით 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“, უნივერსიტეტის შიდა სამართლებრივი აქტებით, წინამდებარე 

დებულებითა და სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით. 

2.2.სამსახური ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის რექტორის წინაშე და ასრულებს მის  

მითითებებსა და დავალებებს. 

 

თავი II 

სამსახურის მიზანი, ძირითადი ამოცანები და  ფუნქციები  

მუხლი 3.  

3.1. სამსახურის მიზანია:  

ა) ხელი შეუწყოს სტუდენტების დასაქმებისთვის აუცილებელი ზოგადი და პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების გამომუშავებასა და განვითარებას; 

ბ)ხელი შეუწყოს სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს შრომის ბაზარზე თავის 

დამკვიდრებაში.  

გ) კარიერული ცნობიერების ამაღლება, სტუდენტური ცხოვრების უზრუნველყოფა და უცხოელი 

სტუდენტების ადგილობრივ გარემოში ინტეგრირება. 

 



 

  

SPORTUNI 2 

 

3.2. სამსახურის ამოცანაა:  

ა) სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა; 

ბ) სტუდენტთა კარიერულ განვითარებაზე ზრუნვა; 

გ) სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის  უწყვეტი განათლების ციკლის 

ხელშეწყობა; 

დ) კურსდამთავრებულთა ელექტრონული ბაზების წარმოება; 

3.3.სამსახურის  ფუნქციები 

ა) პოტენციური დამსაქმებლების მუდმივი მოძიება და მათთან ინტენსიური ურთიერთობა, 

უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთათვის კარიერული სერვისის 

ხელშეწყობისა და განვითარების მიზნით;  

ბ) სტუდენტებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობა 

და მათი პროექტებისა და ნოვატორული იდეების ხელშეწყობა/კოორდინაცია;  

გ)სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების გაცვლით პროგრამებში,  საზაფხულო 

სტაჟირებებში/პრაქტიკებში და პროექტებში ჩართულობის ორგანიზება;  

დ) ინფორმაციის მოძიება და სტატისტიკური დამუშავება კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

შესახებ (მათ შორის, უნივერსიტეტის  მიერ მინიჭებული კვალიფიკაციის შესაბამისად) და 

ანგარიშის სახით წელიწადში ერთხელ რექტორისათვის წარდგენა.  

ე)საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა-განხორციელებაში, პროგრამების შესაბამისი 

სტაჟირების/პრაქტიკის განხორციელებაში დამსაქმებელთა ჩართვის ხელშეწყობა;  

ვ)დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისთვის 

განახლებული ინფორმაციის მუდმივ რეჟიმში მიწოდება;  

ზ)დასაქმების ფორუმების, თემატური შეხვედრების დაგეგმვა-ორგანიზება, კომპეტენციის 

ფარგლებში კონსულტაციების გაწევა სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის;  

თ) სტუდენტთა ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო მობილობის, სხვადასხვა 

პროექტებისა და ღონისძიებების (მათ შორის, კურიკულუმის გარეშე დაგეგმილი აქტივობების 

(სპორტული, ხელოვნების, შემეცნებითი და საზოგადოებისთვის სასარგებლო აქტივობები)  

შესახებ;  

ი) სტუდენტურ გაერთიანებებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარების 

ორგანიზება;  

კ) სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლის  და სხვადასხვა პროექტებში 

მონაწილეობის შესახებ სტატისტიკის წარმოება;   
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ლ)გრეგულარული ტრენინგების შეთავაზება სტუდენტებისთვის დასაქმებისთვის აუცილებელი 

უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით; 

მ)სტუდენტების დახმარება პროფესიულ ორიენტაციასა და თვითგამორკვევაში, პრიორიტეტების 

განსაზღვრაში და საკუთარი განათლებისა და კარიერის სწორად წარმართვაში; 

ნ)სტუდენტების ხელშეწყობა დასაქმებისათვის აუცილებელი ზოგადი უნარ-ჩვევების 

განვითარებაში; 

ო) სტუდენტების ინფორმირება შრომის ბაზრის დინამიკასა და პერსპექტივებზე. მათთვის 

კონსულტაციების გაწევა შრომის ბაზრის მიმდინარე თუ სამომავლო მოთხოვნებთან 

დაკავშირებით; 

პ) დამსაქმებლებთან მჭიდრო თანამშრომლობა სტუდენტების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით. 

სასწავლო პროცესთან დამსაქმებელთა მეტად დაახლოებისა და, სამომავლოდ, სასწავლო 

პროგრამებში მათი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად; 

ჟ) დასაქმების ინტერნეტ საიტებზე არსებული ვაკანსიების რაოდენობრივი და თვისობრივი 

ანალიზი შრომის ბაზრის დინამიკასა და ტენდენციებზე დაკვირვებისა და აქტიური 

დამსაქმებლებისგამოვლენისმიზნით; 

რ) შრომის ბაზრის კვლევების განხორციელება უნივერსიტეტის მასშტაბით: როგორც 

სტუდენტების, ასევე დამსაქმებლების პერიოდული გამოკითხვა ადამიანურ რესურსებზე 

მოთხოვნა-მიწოდებაზედაკვირვებისმიზნით; 

ს) შრომის ბაზრისა და დასაქმების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან, სახელმწიფო, 

არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და ინფორმაციის 

გაცვლა,თემატურადრელევანტურღონისძიებებშიმონაწილეობისმიღება; 

ტ) ახალი იდეებისა და პროექტების განვითარება და შესაბამისი დაფინანსების მოძიება 

სამსახურის  სამომავლო განვითარების მიზნით; 

უ) დასაქმებასთან დაკავშირებულ თემებზე კვლევების წახალისება. ამ მიმართულებით 

სტუდენტებისდაინტერესებადამათიჩართულობისხელშეწყობა; 

ფ) სტუდენტებისთვის დახმარების გაწევა სწავლის, მუშაობის ან/და სტიპენდიების მოპოვების 

მიზნით სასწავლო აპლიკაციების მომზადებაში, სამოტივაციო წერილების შედგენაში, რეზიუმეს 

დახვეწაში; 

ქ)კურსდამთავრებულთა შესახებ საკონტაქტო ინფორმაციის მოძიება, ბაზის კონფიგურაცია 

დაშინაარსობრივიმართვა; 
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ღ)უნივერსიტეტსა და მის კურსდამთავრებულებს შორის კავშირის უზრუნველყოფა, 

უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენების, დაგეგმილი ღონისძიებებისა და სიახლეების შესახებ 

კურსდამთავრებულთა ინფორმირება; 

ყ)კურსდამთავრებულთა საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში ჩართვის, იდეის პოპულარიზაციისა და 

უნივერსიტეტის იმიჯის ამაღლების მიზნით ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; 

შ)კურსდამთავრებულთა კლუბის ჩამოყალიბება; 

ჩ)საერთაშორისო პროექტების მოძიება კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის საკითხებზე 

და მათში სამსახურის ჩართვაზე ზრუნვა; 

ც)მოხალისეთა პროგრამის განხორციელება ყველა დაგეგმილ ღონისძიებაში დაინტერესებული 

სტუდენტების ჩართვისა და იდეის პოპულარიზაციის მიზნით; 

ძ)სასერთიფიკატო და სატრენინგო კურსების ორგანიზება. 

3.4. სამსახური დამსაქმებლებთან ერთად პერიოდულად მოაწყობს სხვადასხვა წამახალისებელ 

თუ საინფორმაციო ღონისძიებებს, შეხვედრებს, სემინარებს, სტუდენტთა და დამსაქმებელთა 

დაახლოებისა და მათ შორის ინფორმაციის გაცვლის ხელშეწყობის მიზნით. 

3.5.სამსაუხური უზრუნველყოფს დასაქმების ფორუმის ორგანიზებას.  

 

თავი III 

სამსახურის სტრუქტურა, ხელმძღვანელობა და თანამშრომლები 

მუხლი 4 

4.1.სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც  თანამდებობაზე ნიშნავს და 

ათავისუფლებს  უნივერსიტეტის რექტორი. სამსაუხურის უფროსი ანგარიშვალდებულია     მის 

წინაშე. 

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

უნივერსიტეტის რექტორი იღებს გადაწყვეტილებას სამსახურის უფროსის მოვალეობის 

შემსრულებლის შესახებ. 

4.3.სამსახურის შემადგენლობაში შედიან  სპეციალისტები, რომლებსაც თანამდებობაზე ნიშნავს 

და ათავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი. ისინი ანგარიშვალდებულნი არიან სამსახურის  

უფროსის წინაშე. მათი ფუნქციები დაკონკრეტებულია მათთან გაფორმებული შრომითი 

კონტრაქტითა და სამუშაო აღწერილობით. 
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მუხლი 5 

5.1. სამსახურის უფროსი: 

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას; 

ბ)ანაწილებს  ფუნქციებს  სამსახურის  თანამშრომლებს  შორის,  აძლევს  მათ  შესაბამის 

მითითებებს და დავალებებს; 

გ)პასუხისმგებელია    სამსახურზე    დაკისრებული    ფუნქციებისა    და    ამოცანების 

შესრულებაზე; 

დ) აკონტროლებს სამსახურის თანამშრომლების მიერ ფუნქციების შესრულებას; 

ე) ანაწილებს სამსახურში შემოსულ კორესპონდენციას; 

ვ)პერიოდულად    სამსახურის თანამშრომლებისგან    ისმენს    ანგარიშს    მათ    მიერ 

შესრულებული სამუშაოს შესახებ; 

ზ)საკუთარი     კომპეტენციის     ფარგლებში     ავიზებს     სამსახურში     მომზადებულ 

დოკუმენტებს; 

თ)უნივერსიტეტის რექტორს წარუდგენს სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიურ ან/და 

წელიწადში ორჯერ ანგარიშს; 

ი)უნივერსიტეტის  რექტორს  წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის შიდა სტრუქტურის, 

შტატების, მუშაობის ორგანიზაციის, თანამშრომლების წახალისების ან დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ; 

კ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის სახელით გასცემს დასკვნებს; 

ლ)შუამდგომლობს   სამსახურის   თანამშრომელთა   კვალიფიკაციის   ამაღლებისა და 

გადამზადების თაობაზე. 

მ)ასრულებს რექტორის მითითებებს წიანმდებარე დებულებით განსაზღვრული კომპეტენციის 

ფარგლებში. 

თავი I V 

დასკვნითი დებულებები 

მუხლი 6. 

6.1. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება საქართველოში 

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
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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. 


