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 მუხლი 1.ზოგადი   დებულებები 

 

1.1. სსიპ-საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

(შემდგომში - უნივერსიტეტი) პერსონალის მართვის პოლიტიკა შემუშავებულია მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად და განსაზღვრავს ადამიანური რესურსის მართვის პრინციებსა 

და პოლიტიკას, პერსონალის სამსახურში მიღების წესსა და პროცედურებს, რაც 

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საჭირო, კვალიფიციური და პროფესიონალი კადრებით 

დაკომპლექტებას. 

1.2. ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის მოთხოვნები ვრცელდება სფასსსუ-ს ყველა 

პერსონალზე (აკადემიურ, ადმინისტრაციულ და დამხმარე პერსონალი) აგრეთვე როგორც 

ძირითად შტატში მომუშავე, ასევე ხელშეკრულებით მოწვეულ პირებზე. 

1.3. უნივერსიტეტში თანამშრომლების შერჩევა და სამსახურში მიღება ხდება გამჭვირვალობის, 

თანასწორობისა და სამართლიანობის პრინციპების სრული დაცვით, მათი კომპეტენციის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

 

მუხლი 2. პერსონალის მართვის პოლიტიკის მიზნები, ამოცანები და პრინციპები 

 

2.1. პერსონალის მართვის პოლიტიკის მიზანია 

 

    განსაზღვროს უნივერსიტეტში დასაქმებული პერსონალის მართვის მიმართულებები და 

მართვის მექანიზმები. გაზარდოს უნივერსიტეტის კონკურენტუნარიანობა; 

    ხელი   შეუწყოს უნივერსიტეტში          დასაქმებული პერსონალის პროფესიულ 

განვითარებას, მოტივაციის ამაღლებას, კარიერულ ზრდას; 

    შექმნას გარემო, სადაც თითოეულ თანამშრომელს ეძლევა საკუთარი პოტენციალისა და 

მისწრაფებების რეალიზების შესაძლებლობა სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული 

მიზნების მიღწევისპროცესში. 

 

2.2. პერსონალის მართვის  პოლიტიკის ამოცანებია: 

 

    პერსონალის ერჩევა; 

   პერსონალის მიღება; 

    პერსონალის გადამზადება, განვითარება და შეფასება; 

   პერსონალის მოტივირება და წახალისება; 

    პერსონალის როტაცია საჭიროების შემთხვევაში; 

    სოციალური პოლიტიკის (უსაფრთხოება/ჯანდაცვა) გატარება 
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    კონფიდენციალურობის დაცვა; 

   შიდა კომუნიკაცია. 

2.3.  პერსონალის მართვის პოლიტიკის ძირითადი  

პრინციპებია:    სამართლიანობა და გამჭვირვალობა; 

    აკადემიური თავისუფლება; 

    თანასწორობა, პირის ეთნიკური კუთვნილების, სქესის, სოციალური წარმოშობის, 

პოლიტიკური და რელიგიური შეხედულებებისგანურჩევლად; 

    ნების თავისუფალი გამოვლენა; 

    ურთიერთპატივისცემა და ურთიერთმხარდაჭერა; 

   კორექტული კომუნიკაცია; 

    კეთილსინდისიერება; 

    პერსონალის ინტერესების გათვალისწინება; 

   პროფესიული განვითარება; 

    გუნდური სულისკვეთების ხელშეწყობა   ურთიერთპატივისცემასა და 

ურთიერთთანამშრომლობაზე დაყრდნობით; 

    გადაწყვეტილებათა მიღებაში ჩართულობა სხვადასხვა ფორმით; 

     გადაწყვეტილებათა ღიაობა და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა კანონმდებლობით 

დადგენილი წესის შესაბამისად; 

მუხლი 3. ახალი საშტატო ერთეულების განსაზღვრა და   ანალიზი 

3.1. უნივერსიტეტის განვითარების ყოველი მომდევნო წლის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისას 

განისაზღვრება ახალი საშტატო ერთეულების საჭიროება, რაც შეიძლება გამომდინარეობდეს: 

    ახალი სტრუქტურული ერთეულის შექმნით; 

   თანამშრომელთა გათავისუფლებით; 

    დამატებითი ადამიანური რესურსების მოთხოვნით; 

   სტუდენტთა კონტიგენტის გაზრდით; 

    ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შექნით; 

   სხვა გარემოებების შედეგად; 

3.2. ახალი საშტატო ერთეულებისათვის სფასსსუ-ის ბიუჯეტში უნდა აისახოს მასთან 

დაკავშირებული შესაბამისი ხარჯები. 

3.3. საშტატო ცვლილებები შესაძლებელია უკავშირდებოდეს შესაბამისი საშტატო ერთეულის 

ფუნქციების ცვლილებას, მის მთლიანად გაუქმებას ან ცალკეული ფუნქციისა თუ მოვალეობის 

სხვა თანამშრომლებზეგადანაწილებას. 

3.4. საშტატო ერთეულის ანალიზის დასრულებისა და ახალი საშტატო ერთეულების შემოღების 

შემდეგ ცხადდება ვაკანსია წინამდებარე პროცედურით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 

მუხლი 4.საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლოუნივერსიტეტის 

პერსონალი 



 

4.1. უნივერსიტეტის პერსონალი შედგება აკადემიური, ადმინისტრაციული და

 დამხმარე პერსონალისაგან. 

4.2. აკადემიურ   პერსონალს   განეკუთვნება   პროფესორი,   ასოცირებული   პროფესორი,ასისტენტ 

- 

პროფესორი და ასისტენტი. 

4.3. მასწავლებელთა პერსონალს განეკუთვნება მასწავლებელი და უფროსი მასწავლებელი. 

4.4. ადმინისტრაციულ თანამდებობებს განეკუთვნება რექტორი, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, 

ფაკულტეტის დეკანი, აგრეთვე მათი მოადგილეები, სასწავლო უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელები. 

დამხმარე პერსონალს მიეკუთვნება საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული (ან შტატგარეშე) 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საქმიანობისათვის აუცილებელი პირები, 

რომლებიც არ არიან აკადემიური და ადმინისტრაციული თანამდებობის პირები. 

 

მუხლი 5. კადრის საჭიროების დადგენის   წესი 

5.1. ყოველი სასწავლო წლის და სემესტრის დაწყებამდე ფაკულტეტის 

დეკანი/სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ადგენს კადრის (როგორც 

აკადემიური, ასევე ადმინისტრაციული) საჭიროებას და წარადგენს უნივერსიტეტის 

რექტორთან და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან; 

5.2. დამხმარე პერსონალის საჭიროების დადგენა ხდება უნივერსიტეტის ადმინიტრაციის 

ხელმძღვანელის მიერ და ის დასამტკიცებლად წარედგინება რექტორს; პერსონალის 

შერჩევისა და აყვანის გეგმა საბოლოოდ მტკიცდება რექტორის მიერ; 

5.3. ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური უზრუნველყოფს ვაკანტური 

პოზიციისათვის კადრის მოძიებას დადგენილი პროცედურის შესაბამისად; 

5.4. საბოლოო საშტატო განრიგს ამტკიცებს რექტორი. 

 

მუხლი 6. პერსონალის  შერჩევა 

6.1. უნივერსიტეტი პერსონალის შერჩევისას ორიენტირებულია თავისი საქმის მცოდნე 

პროფესიული და მაღალკვალიფიციური კადრის შერჩევაზე. პერონალის შერჩევის 

პროცედურები განსხვავდება პერსონალის ტიპიდან გამომდინარე; 

6.2. წინამდებარე დოკუემენტით განისაზრვრება აკადემიური პერსონალის არჩევის, ასევე 

ადმინისტრაციული და მოწვეული პერსონალის შერჩევის პროცედურები. 

6.3. წინამდებარე დოკუმენტით დარეგულირებული აკადემიური პეროსონალის 

უნივერსიტეტთან აფილიერების წესი და პირობები. 

6.4. კვალიფიციური პერსონალის მოზიდვის მიზნით სფასსსუ ახორციელებს 

კანდიდატურების შერჩევას საქართველოს კანონმდებლობისა და აკადემიაში მოქმედი 

შიდა ნორმატიული სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. აკადემია უფლებამოსილია 

პერსონალის შერჩევის მიზნით განცხადება განათავსოს უნივერსიტეტის ვებ- გვერდზე. 

 

მუხლი 7. პერსონალის მოზიდვის   და   დანიშვნის მექანიზმები 

7.1. აკადემიური პერსონალის მოზიდვის სტრატეგია დამოკიდებულია

 უნივერსიტეტის სპეციფიკაზე; 

7.2. აკადემიური პერსონალის მოზიდვა ხორციელდება ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის 

გამოცხადების გზით, რაც ღია, საჯარო, გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომია ყველა 

დაინტერესებული პირისთვის; 



 

7.3. კადემიური პერსონალის შერჩევა ხორციელდება საკონკურსო კომისიის მეშვეობით, 

კონკურსის წინასწარ გამოცხადებული პირობების და მოთხოვნების შესაბამისად; 

7.4. კონკურსის პირობები შეიძლება ითვალისწინებდეს აფილირების მოთხოვნას, რაზედაც 

ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველი წინასწარ აცხადებს თანხმობას 

და თანამდებობაზე არჩევის შემთხვევაში დებს შესაბამის ხელშეკრულებას; 

7.5. პერსონალის მოზიდვის ფორმებია შიდა და გარე წყაროებიდან მოზიდვა: 

7.6. პერსონალის მოზიდვის შიდა წყაროა - უნივერსიტეტში დასაქმებულ პერსონალი 

7.7. პერსონალის მოზიდვის გარე წყაროა - უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 

განთავსებული ან პრესის მეშვეობით გამოქვეყნებული განცხადებებები, ხელშეკრულებები 

სხვა საგანმანათლებლო სასწავლებლებთან, სპორტულ ფედერაციებთან, კლუბებთან და ა.შ 

7.8. კონკურსის პირობებით განსაზღვრული ვადით არჩეულ აკადემიურ პერსონალს, ვადის 

ამოწურვის შემდეგ, შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს კონკურსებში იმავე, ან უფრო მაღალი 

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად; 

7.9. კვალიფიციური პერსონალის მოზიდვის მიზნით სფასსსუ ახორციელებს კანდიდატურების 

შერჩევას საქართველოს კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტში მოქმედი შიდა 

სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

 

მუხლი 8. დასაქმებულის სამსახურში მიღების წესი 

8.1. სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიურ პოზიციაზე პირი მიიღება „აკადემიური და 

პერსონალის არჩევის წესის“, ხოლო მოწვეული ლექტორის „მოწვეული ლექტორის 

დანიშვნის წესის“ თანახმად. 

8.2. სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული/დამხმარე პერსონალის მიერ შესაბამისი 

პოზიციის დაკავება შესაძლებელია კონკურსის შედეგად არჩევით ან/და დანიშვნით. 

უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებში არჩევის/დანიშვნის წესი რეგულირდება 

უნივერსიტეტის წესდებითა და შესაბამისი წესით. ადმინისტრაციული/დამხმარე 

პერსონალის დანიშვნის სახით შესაბამის პოზიციაზე აყვანაზე გადაწყვეტილებას იღებს 

უნივერსიტეტის რექტორი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურთან კონსულტაციისა 

და კანდიდატთან გასაუბრების შედეგად. 

8.3. კონკურსის შედეგად შესაბამისი პროზიციაზე კანდიდატის არჩევა ხორციელდება 

ვაკანსიის საჯაროდ გამოქვეყნების, წინასწარ განსაზღრული საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებისა და კონკურსის შესაბამისი პირობების დაკმაყოფილების შედეგად 

გამარჯვებული კანდიდატის გამოვლენით შემდეგი პროცედურების დაცვით: 

8.4. ადმინისტრაციულ/დამხმარე თანამდებობაზე შესაბამისი კანდიდატურის მოძიებისა და 

შერჩევის მიზნით, უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მიმართავს 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს, რომელიც უზრუნველყოფს კანდიდატის 

მოძიების, შერჩევისა და შესაბამის პოზიციაზე დანიშვნისათვის საჭირო პროცედურების 

ორანიზებას. 

8.5. „8.3“ პუნქტით გათვალისწინებული წესით პერსონალის მოზიდვისათვის ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახური, შემუშავებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, 

შესაბამისი პოზიციის სამუშაო აღწერილობისა და ამ სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო 

კომპეტენციების გათვალისწინებით, ადგენს სამუშაოზე მისაღები კანდიდატისადმი 

წასაყენებელ მოთხოვნებს, წარმოსადგენი საბუთების სიას, მათი წარმოდგენის ვადას და 

აღნიშნულ ინფორმაციასთან ერთად    შესაბამის    ვაკანსიას    ათავსებს    უნივერსიტეტის    

ვებ    -    გვერდსა    და    სხვა 



 

დასაქმების(hr.gov.ge)  ელექტრონულ პორტალებზე. 

8.6. საბუთების წარმოდგენისათვის დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახური ეცნობა კანდიდატთა მიერ წარმოდგენილ 

დოკუმენტაციას და შერჩევის შედეგად გამოვლენილი კანდიდატებისათვის ადგენს 

გასაუბრების დროსა და თარიღს. 

8.7. გასუბრების შედეგად გამარჯვებულად გამოვლენილ კანდიდატს, ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახური წარუდგენს რექტორს შესაბამის პოზიციაზე დასანიშნად. 

8.8. შერჩეული კადიდატის რექტორის ბრძანებით დანიშვნის შემდეგ ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახური ამზადებს მასთან დასადებ შრომით ხელშეკრულებას და 

უზრუნველყოფს მხარეების მიერ მასზე ხელმოწერას. 

8.9. კანდიდატის მიერ წარმოსადგენი 

დოკუმენტები:  ა) წერილობითი განცხადება; 

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის 

ასლი;  გ) ავტობიოგრაფია (CV); 

დ) ფოტოსურათი ფორმით 3X4; 

ე) შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში); 

ვ) დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია (კონკურსის პირობებით მოთხოვნის შემთხვევაში) 

8.10. დამატებითი  დოკუმენტაციის  ჩამონათვალი  შესაძლებელია   განისაზღვროს  

შესაბამისი 

პოზიციისთვის შემუშავებული სამუშაო აღწერილობით. წინამდებარე მუხლის “8.9” 

პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების წარუდგენლობა, არასრული ან არასწორი 

ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენა შეიძლება გახდეს შრომითი ხელშეკრულების 

დადებაზე უარის თქმის ან დადებული ხელშეკრულების მოშლის საფუძველი; 

8.11. უნივერსიტეტში არსებულ ვაკანსიაზე კანდიდატის გარე წყაროებიდან მოძიებისა და 

მოზიდვის პროცესის დაწყებამდე, შესაძლებელია უნივერსიტეტის შიდა კადრის გადაყვანა 

ან დაწინაურება შესაბამისი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, სამუშაო აღწერილობისა და 

გამოცდილების გათვალისწინებით. აღნიშნულის თაობაზე წარდგინებას აკეთებს 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური. 

8.12. კადრების მოზდივის მიზნით უნივერსიტეტი უფლებამოსლია გამოიყენოს სტაჟირების 

მეთოდი, როგორც გარედან მოზიდვის ასევე შიგნით საკუთარი სტუდენტების აყვანის გზით. 

8.13. უნივერსიტეტი სტუდენტებს შორის სათანადო ადამიანური რესურსის მოიძებით, ხელს 

უწყობს მათი პროფესიული უნარების გამომუშავებას და მომზადებას შესაბამისი 

პოზიიციის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. 

8.14. უნივერსიტეტი უფლებამოსილია, არსებულ ვაკანსიაზე კონკურსის გამოცხადებამდე, 

რეკომენდაციის გაწევის გზით, რექტორის გადაწყვეტილებით პირი დაინიშნოს შესაბამის 

პოზიციაზე მოვალეობის შემსრულებლად. 

8.15. უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური უზრუნველყოფს ახალი 

კადრის სოციალიზაციის ხელშეწყობას ინდივიუდაულიზმე ორიენტირებული მეთოდების 

გამოყენებით. 

 

მუხლი 9. თანამშრომლების  პროფესიული განვითარების  სისტემა 

 

9.1. უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების სისტემის მიზანია ხელი შეუწყოს 

თანამშრომლების  უწყვეტ  პროფესიულ  განვითარებას  სამუშაოს  შესრულებისათვის  



 

საჭირო 

უნარებისა და კომპეტენციების ამაღლების გზით. ამ მიზნით, უნივერსიტეტი 

უზრუნველყოფს ყველა თანამშრომლისათვის განვითარების ხელმისაწვდომობას და 

თანაბარ პირობებს. თანამდებობების კატეგორიების გათვალისწინებით, უნივერსიტეტში  

გამოიყენება პროფესიული განვითარების შემდეგი კომპონენტები: 

ა) საერთაოშორისო კონფერენციებსა და ტრენინგებში მონაწილეობა 

ბ) ადგილობრივ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ჩართულობა 

გ)  გაცვლითი  პროგრამები  სხვადასხვა  საერთაშორისო  უმაღლეს  სასწავლებლებსა  და  

კვლევით ორგანიზაციებში 

დ) ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა 

ე) უნივერსიტეტის კვალიფიკაციის ამღლების ცენტრში დაგეგმილ სასწავლო კურსებში ჩართვა 

ვ) როტაციები ფაკულტეტების სხვადასხვა სასწავლო პროგრამებს შორის 

ზ) სასწავლო მასალებით (წიგნებით, ლიტერატურით) უზრუნველყოფა. 

9.2. თანამშრომელთა  პროფესიული  განვითარების  საჭიროების  ინიცირება  ხდება  მისი  

უშუალო ხელმძღვანელის მიერ. 

 

მუხლი 10. თანამშრომელთა შეფასების  სისტემა 

10.1. თანამშრომელთა შეფასების სისტემის მიზანია უზრუნველყოს უნივერსიტეტის 

თანამშრომელთა პროფესიული უნარებისა და კომპეტენციების ობიექტური შეფასება და 

მასზე დაყრდნობით განისაზღვროს წარმატებული თანამშრომლებისათვის წახალისებისა 

და მოტვიაციის ამაღლების შესაბამისი აქტივობები. 

10.2. შეფასების მეთოდოლოგია: 

შეფასების სისტემა გულისხმობს სხვადასხვა პოზიციის თანამშრომლების საქმიანობის 

ხარისხობრივ და რაოდენობრივ შეფასებას სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით. შეფასება 

ხორციელდება წელიწადში ერთხელ (სასწავლო წლის ბოლოს) და მოიცავს გასული სასწავლო 

წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებას და უნივერსიტეტის 

სასწავლო მიზნებთან შესაბამისობის განსაზღვრას. ყოველწლიური შეფასების პროცესი 

სასწავლო წლის დასრულებამდე, მინიმუმ ერთი თვით ადრე, ადამიანური რესრუსების 

მართვის სამსახურის უფროსი, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან და ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურთან კოორდინაციითა და შეთანხმებით, უზრუნველყოფს საშტატო 

განრიგით გათვალისწინებული თანამშრომლების შეფასების პროცესის განხორციელებას. 

კერძოდ: 

ა) შესაფასებელი სამიზნე ჯგუფის განსაზღვრა 

ბ) შემფასებელი კომისების დაკომპლექტება და რექტორთან წარდგენა დასამტკიცებლად 

გ) შემფასებელი რგოლებისგან მონაცემების გამოთხოვნა და საერთო ბაზაში ასახვა. 

10.3. აკადემიური პერსონალის შეფასება: 

აკადემიური პერსონალის შეფასება ხდება (სსიპ) ,,საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და 

სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის” , , აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

შეფასების წესების“ შესაბამისად. აკადემიური პერსონალის შეფასების მონაცემების შეჯამებასა 

და ანალიზზე პასუხისმგებელია უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. 

საბოლოოდ დამუშავებული მონაცემები (შეფასებები) წარედგინება ფაკულტეტის დეკანებს და 

უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს. ყოველწლიური შეფასების მონაცემების თავმოყრა ხდება 

აკადემიური პერსონალის პორტფოლიოში. აკადემიური პერსონალის პორტფოლიო 



 

გამოიყენება 

აკადემიური პერსონალის ატესტაციისათვის, რომელიც შეიძლება ჩატარდეს 5 წელიწადში 

ერთხელ და მიზნად ისახავს აკადემიური პერსონალის პროფესიული უნარების, აკადემიური 

საქმიანობისა და სამეცნიერო საქმიანობის დაკავებული თანამდებობისათვის წაყენებულ 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას. 

10.4. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შეფასება უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციული პოზიციების თანამშრომლები, კეროდ, ის თანამდებობები, რომლებსაც 

სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად ენიჭებათ კონკრეტული მიზნების მიღწევის 

პასუხისმგებლობა, შეფასდებიან ყოველწლიურად ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის 

შესრულების ინდიკატორების მიხედვით. აღნიშნულ შეფასებას ახორციელებს 

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო, დებულების შესაბამისად და შედეგებს წარუდგენს 

რექტორს. 

10.5. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და დამხამრე პერსონალის შესაფასებლად 

გამოიყენება უშუალო მენეჯერის მხრიდან თანამშრომლის შეფასება (იხ. დანართი #1), 

რომლის საშუალებითაც დგინდება თანამშრომლის მიერ წლის განმავლობაში 

გამოვლენილი სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო კომპეტენციები და მათი ხარისხი. 

შეფასების საბოლოო შედეგი გამოითვლება კითხვარში მითითებული ქულების საშუალოს 

პრინციპით. 

10.6. ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შეფასების მონაცემები კატეგორიზდება 

შემდეგი სქემით და განისაზღვრება თითოეული შეფასებული თანამშრომლის 

რეიტინგული ქულა. რეიტინგი შეფასების ქულა (მაქს. 5) კატეგორიის აღწერა 

 

ა) 5 ქულა ≥ 4 საუკეთესო 

ბ) 4 > ქულა ≥ 3 

კარგი (ეფექტურად უმკლავდება საკუთარ ფუნქცია- 

მოვალეობებს)  

გ) 3 > ქულა ≥ 2 დამაკმაყოფილებელია (საჭიროებს გარკვეული 

კომპეტენციების გაუმჯობესებას)  

დ) ქულა > 2 სუსტი (საჭიროებს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას) 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შესრულებული სამუშაოს 

ხარისხის შესაფასებლად ასევე, გამოიყენება შიდა ორგანიზაციული გარემოს კვლევისა და 

სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები. 

 

შეფასებაში გათვალისწინებულია ყველა ადმინისტრაციული და დამხმარე ფუნქციის 

კომპონენტი, რაც უზრუნველყოფს უკლებლივ ყველა ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის მიერ შესრულებული სამუშაოს ეფექტურობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას. 

აღნიშნული პროცესის წარმართვაზე, მონაცემების შეგროვებასა და ანალიზზე 

პასუხისმგებელია უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი, რომელიც 

საბოლოოდ დამუშავებულ შედეგებს წარუდგენს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს. სასწავლო 

წლის ბოლოს ჩატარებული და გაანალიზებული კვლევის შედეგების საფუძველზე, ხარისხის 

უზრუვენლყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 

უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს წარუდგენს ანგარიშს ცალკეული სტრუქტური ერთეულის 

ფუნქციონირების ეფექტურობასთან დაკავშირებით. 

 



 

მუხლი 11.. შეფასების შედეგების გაცნობა (უკუკავშირი) 

11.1 უშუალო ხელმძღვანელი, პირისპირ, ინდივიდუალური კომუნიკაციის საშუალებით, 

თანამშრომელს აცნობს შეფასების საერთო შედეგს და გამოყოფს 2-3 ძირითად 

კომპეტენციას/უნარს, რომელიც განვითარება/გაუმჯობესებას საჭიროებს (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) და ერთობლივად საზღვრავენ განვითარების გეგმას. 

 

11.2 თანამშრომელთა წახალისება და მოტივაცია ზოგადი ნაწილი: 

აღნიშნული პროცედურა არეგულირებს თანამშრომლის მიღწევების აღიარებისა და მათი 

წახალისების მეთოდების გამოყენების წესს. წახალისების მეთოდების გამოყენება ეყრდნობა 

სამართლიანობის და გამჭვირვალობის პრინციპებს. 

 

მუხლი 12. წახალისების მეთოდები და მათი გამოყენების წესი: 

 

12.1 ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს უნივერსიტეტში დანერგილ შეფასების სისტემაზე 

დაყრდნობით ხდება თანამშრომელთა შედეგებისა და მიღწევების გაანალიზება. 

განსაკუთრებული მიღწევების მქონე თანამშრომლების მოტივაციის ამაღლების მიზნით 

გამოიყენება წახალისების სხვადასხვა მეთოდი: 

 

1. მადლობის გამოცხადება; 

2. კონკრეტულ სფეროში საუკეთესო შედეგებისა და მიღწევების დამადასტურებელი 

სერტიფიკატის მინიჭება; 

3. უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, ოფიციალურ  ფეისბუქ გვერდზე საუკეთესო 

შედეგებისა და მიღწევების შესახებ ინფორმაციის განთავსება; 

4. ერთჯერადი ფულადი ჯილდო (პრემია); 

5. სხვადასხვა სახის საჩუქრის გადაცემა; 

6. კარიერული ზრდა; 

 

მუხლი 13. სახელფასო სისტემა ზოგადი ნაწილი 

13.1 თანამშრომლებისათვის უნივერსიტეტის სახელფასო სისტემა განსაზღვრავს 

უნივერსიტეტის ანაზღაურების დანიშვნისა და გაცემის წესს უნივერსიტეტის 

თანამშრომლების ანაზღაურება განისაზღვრება შრომითი ხელშეკრულებით დადგენილი 

ოდენობის მიხედვით. 

13.2 უნივერსიტეტის სახელფასო სისტემა ითვალისწინებს შრომის ანაზღაურების შემდეგ 

მიდგომებს 

(სქემებს): 

1. ხელფასი - ყოველთვიურ ფიქსირებულ ანაზღაურება; 

2. ცვლადი ანაზღაურება - დატვირთვის მიხედვით დაანგარისებული/გაცემულ 

ანაზღაურება. 

3. კომბინირებული, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ფიქსირებულ ხელფასს, ასევე 

დატვირთვის შესაბამისად დაანგარიშებულ ცვლად ანაზღაურებას. უნივერსიტეტის 

თანამშრომლებისთვის ანაზღაურების განსაზღვრის წესი: აკადემიურ თანამდებობაზე 

დასაქმებული თანამშრომლის ანაზღაურების ოდენობა და გადახდის პირობები განისაზღვრება 

ინდივიდუალურად სპორტის უნივერსიტეტსა და თანამშრომელს შორის წინასწარი 



 

შეთანხმებისა და ხელშეკრულების პირობების თანახმად.  დაკავებული  აკადემიური  

თანამდებობის  შესაბამისად,  საათობრივი  დატვირთვის მოცულობისა და სხვა გარემოებების 

გათვალისწინებით, შესაძლებელია ანაზღაურების სპეციალური პირობების ან/და ოდენობის 

განსაზღვრა ხელშეკრულების საფუძველზე.  უნივერსიტეტი უფლებამოსილია  ერთსა და იმავე 

თანამდებობაზე დასაქმებულ თანამშრომლებისთვის, ინდივიდუალური შეთანხმების 

საფუძველზე, განსაზღვროს ანაზღაურების განსხვავებული სქემა. ცვლადი ანაზღაურების 

დაანგარიშების წესი ყოველთვიურად, ფაკულტეტის დეკანი, პროგრამის ხელმძღვანელი ან/და 

შესაბამისი სამსახური მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის საფუძველზე, უნივერსიტეტის 

რექტორთან წარადგენენ მონაცემებს აკადემიური პერსონალის მიერ შესრულებული სამუშაოს   

შესახებ.   აღნიშნულ   მონაცემებზე დაყრდნობით უნივერსიტეტის რექტორის დავალებით 

საფინანსო სამსახური უზრუნველყოფს საათობრივი დატვირთვის შესაბამისად 

ანაზღაურების დაანგარიშებას და გაცემას. ცვლადი ანაზღაურება აკადემიური პერსონალისთვის 

გაიცემა შინაგანაწესით განსაზღვრული თარიღის შესაბამისად, კომბინირებული სქემის 

შემთხვევაში - თვის ძირითად ხელფასთან ერთად. 

 


