
 
დამტკიცებულია კანცლერის 2018 წლის 26 აპრილის  

#01-37 ბრძანებით 

 

პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. პერსონალის მართვის პოლიტიკა (შემდგომში „წესი) ადგენს კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის (შემდგომში „უნივერსიტეტი“) განვითარების მიზნით მაღალი კვალიფიციური 

და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პერსონალის მოზიდვისა და შენარჩუნების მექანიზმებს, 

რაც უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო სივრცეში უნივერსიტეტის კონკურენტუნარიანობასა 

და წამატებას.  

2. უნივერსიტეტის ინსტიტუციური განვითარების ერთ-ერთი მიმართულებაა კვალიფიციური 

ადმინისტრაციული, აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის მოზიდვა, საქმიანობის 

ეფექტურობის შეფასება და მათი განვითარების მექანიზმების ამუშავება.   

3. უნივერსიტეტი ხელმძღვანელობს თანამედროვე ორგანიზაციული განვითარების ევროპული 

და ამერიკული პრინციპებით და  იყენებს  პერსონალის მოზიდვისა და მართვის ღია, 

გამჭვირვალე და ეფექტურ მექანიზმებს. 

 

მუხლი 2. პერსონალის მართვის პოლიტიკის განმახორციელების ძირითადი მიმართულებები 

1. უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის პოლიტიკის განხორციელებას კოორდინაციას უწევს 

პერსონალის მართვის სამსახური. 

2. პერსონალის მართვის სამსახური შემდეგი ძირითადი მიმართულებით წარმართავს  

საქმიანობას: 

ა) უნივერსიტეტის აკადემიური პროგრამების ხელმძღვნელებთან ერთად გეგმავს, ამზადებს 

და ატარებს კონკურსებს აკადემიური პერსონალისა და სამეცნიერო პერსონალისთვის; 

ბ) უნივერსიტეტის აკადემიური პროგრამების ხელმძღვნელებთან ერთად გეგმავს, ამზადებს 

მოწვეული აკადემიური პერსონალის მოზიდვას, შერჩევას და დასაქმებას.  

გ) უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ერთად შეიმუშავებს და ახორცილებს 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის მოზიდვისა, შერჩევისა და დასაქმების 

აქტივობებს.  

დ) უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან, აკადემიური პროგრამების ხელმძღვნელებთან და 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან კოორდინაციაში შეიმუშავებს  უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის განვითარების და პროფესიული 

გადამზადების სტრატეგიებს და მექანიზემებს; 

ე) შეიმუშავებს და ახორციელებს ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის 

სოციალური დახმარებისა და წახალისების პროგრამებს. 

 

მუხლი 3. პერსონალის მოზიდვა, არჩევა/დანიშვნა  

1. უნივერსიტეტის მნიშვნელოვანი ამოცანაა უზრუნველყოს მაღალკვალიფიციური პერსონალის 

მოზიდვა. 

2. უნივერსიტეტის საქმიანობას ახორციელებს არჩევითი და დანიშვნას დაქვემდებარებული 

აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი. 

3. უნივერსიტეტი, გარდა იმისა, რომ უმაღლესი განათლების მიღების კერაა, ასევე არის 

მნიშვნელოვანი დამსაქმებელი საკუთარი სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების. 

უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ, დამხმარე და აკადემიურ პოზიციებზე დაასაქმოს 

წარჩინებული, შრომისმოყვარე სტუდენტები და კურსდამთავრებულები. შესაბამისად, 

პერსონალის მოზიდვის პროცესში, პირველ რიგში განიხილება უნივერსიტეტის 

დამამთავრებელი კურსის სტუდენტისა და კურსდამთავრებულის კანდიდატურა. 



4. აკადემიური თანამდებობა არის არჩევითი და არჩევის წესი განისაზღვრება „აკადემიურ 

თანამდებობაზე არჩევის წესის“ შესაბამისად. 

5. ადმინისტრაციულ და დამხმარე თანამდებობებზე დანიშვნა ხდება  ამ მუხლისა და 

სტრუქტურული ერთეულების დებულებების შესაბამისად. 

6. ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს უნივერსიტეტის აკადემიურ 

თანამდებობაზე არჩეული პირი, რომელსაც აქვს ორგანიზაციული მართვის უნარები, ფლობს 

უცხო ენებს, გამოირჩევა სტუდენტებთან და პერსონალთან საქმიანი და კორექტული 

ურთიერთობის უნარებით. 

7. სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელად შეიძლება დაინიშნოს უმაღლესი განათლების 

მქონე პირი, რომელსაც კონკრეტული მიმართულებით აქვს განათლება ან სამუშაოს 

გამოცდილება, ფლობს უცხო ენებს, გამოირჩევა სტუდენტებთან და პერსონალთან საქმიანი და 

კორექტული ურთიერთობის უნარებით. 

8. სტრუქტურული ერთეულების დამხმარე პოზიციებზე შეიძლება დაინიშნოს უმაღლესი 

განათლების მქონე პირი ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი, რომელსაც კონკრეტული 

მიმართულებით აქვს განათლება ან სამუშაოს გამოცდილება, ფლობს უცხო ენებს, გამოირჩევა 

სტუდენტებთან და პერსონალთან საქმიანი და კორექტული ურთიერთობის უნარებით. 

9. კანცლერის ბრძანებით, ერთ წლამდე ვადით, სტაჟიორად შეიძლება დაინიშნოს სტუდენტი 

რომელიც პროფესიული მიმართულების შესაბამისად გამოირჩევა მაღალი აკადემიური 

მოსწრებით. 

10. ადმინისტრაციულ და დამხმარე თანამდებობაზე დანიშვნა ხდება კონკურსის წესით ან 

კონკურსის გარეშე, კანცლერის გადაწყვეტილებით. კონკურსის გამოცხადების შემთხვევაში, 

არჩევის პირობები გამოქვეყნდება წინასწარ. 

101. ადმინისტრაციულ და დამხმარე თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადება ხდება კანცლერის 

ბრძანებით, რომლითაც განისაზღვრება: 

ა) საკონკურსო პოზიცია; 

ბ) საბუთების მიღების ვადა; 

გ) საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა; 

დ) დამატებითი საკვალიფიკაციო პირობა, თუ ხდება კონკრეტულ პოზიციაზე შესაბამისი 

სტრუქტურის დებულებით განსაზღვრულისაგან განსხვავებული საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნის დათქმა. (01-126, 12.11.2020) 

11. კონკურსის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება პირს, რომელსაც აქვს მაღალი აკადემიური 

ხარისხი (მაგისტრატურა, დოქტორანტურა), ფლობს უცხო ენას (დადგენა ხდება გასაუბრებით), 

აქვს შესაბამისი მიმართულებით წარმატებული მუშაობის გამოცდილება (დადგენა ხდება 

ცნობით, შრომის წიგნაკით, დახასიათებით), აქვს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული მუშაობის ხედვა 

და მიმართულების განვითარების გეგმა. 

12. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ ან/და დამხმარე პოზიციაზე არჩევა/დანიშვნა 

შესაძლებელია არაუმეტეს 70 წლის ასაკის პირისა. პირს, რომელსაც ადმინისტრაციულ ან/და 

დამხმარე პოზიციაზე მუშაობის პროცესში შეუსრულდა 70 წელი, თანამდებობა უნარჩუნდება 

ხელშეკრულების დასრულებამდე. (01-162, 16.11.2018) 

 

მუხლი 4. პერსონალის შენარჩუნება 

1. პერსონალის მოზიდვის პარალელურად, უნივერსიტეტის მნიშვნელოვანი ამოცანაა 

უზრუნველყოს მაღალკვალიფიციური პერსონალის შენარჩუნება და მოტივაციის ამაღლება.  ამ 

მიზნით, პერსონალის მართვის  სამსახური აწამოებს ადმინისტრაციული და აკადემიური 

პერსონალის მოტივაციისა და კმაყოფილების კვლევას. ასევე, ეფუძნება მონიტორიგის 

სამსახურისა და პროგრამების ხელმძღავნელების შეფასებებს და გეგმავს განვითარების 

პროექტებს. 

2. პერსონალის კმაყოფილების დონის ამაღლებასთან დაკავშირებით, პერსონალის მართვის 

სამსახური, კვლევაზე დაყრდნობით, აწვდის რეკომენდაციებს   ადმინისტრაციას. 



3. პერსონალის მართვის სამსახური შეიმუშავებს სოციალური დახმარებისა და წახალისების 

პროექტებს და ყოველწლიურად წარუდგენს ადმინისტრაციას დასამტკიცებლად.  

4. პერსონალის მართვის სამსახური განხორცილებეული საქმიანობისა და შედეგების ანალიზის 

შესახებ აკეთებს ყოველწლიურ ანგარიშს და წარუდგენს ადმინისტრაციას უნივერსიტეტის 

წლიურ ანგარიშში ასახვის მიზნით.  

 

მუხლი 5. პერსონალის პროფესიული განვითარების მექანიზმები 

1. უნივერსიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს პერსონალის პროფესიულ განვითარებას, რაც 

განაპირობებს  დაწესებულების საქმიანობის გაუმჯობესებას და საგანმანათლებლო სივრცეში  

კონკურენტუნარიანობის ზრდას.   

2. უნივერსიტეტი ხელს უწყობს  პერსონალის  პროფესიულ განვითარებას სხვადასხვა ტიპის 

ღონისძიებით: 

ა) ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული განვითარებისთვის ტარდება 

ტრენინგები; 

ბ) ხდება ახალი ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული პროგრამების დანერგვა; 

გ) მიმართულებების შესაბამისად ხდება ტესტირებების ჩატარება და პრობლემური 

საკითხების გაუმჯობესების მიზნით, ხდება გადამზადების კურსების დანიშვნა. 

 

მუხლი 6. პერსონალის მოტივაციის ზრდის მექანიზმები 

1. პერსონალის მოტივაციის მუდმივი ზრდა და შენარჩუნება უნივერსიტეტის მნიშვნელოვანი 

ამოცანაა. ამისათვის შემუშავებულია მოტივაციის ზრდის  მექანიზმები:  

ა) შრომის  ადეკვატური ანაზღაურება; 

ბ) კვალიფიკაციის და დამატებით შრომითი  სამუშაოების  მოცულობის გათვალისწინებით 

ფინანსური წახალისება; 

გ) დაწინაურების, თანამდებობრივი წინსვლის მექანიზმები; 

დ) თავისუფლება გადაწყვეტილებების მიღების პროცეში; 

ე) შესრულებული სამუშაოს ობიექტურად შეფასება; 

ვ) სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციების გამიჯვნა და სწორი განაწილება  

განაპირობებს  დაკისრებული მოვალეობების  არასტრესულ მდგომარეობაში შესრულებას; 

ზ) შრომით პროცესში დასაქმებულის პოზიტიური ემოციური მხარდაჭერა; 

თ) სასწავლო პროცესის  შეუფერხებლად წარმართვისათვის აუცილებელი  თანამედროვე  

მატერიალურ ტექნიკური პირობების შექმნა; 

ი) დასაქმებულთა ინტეგრაციის მიზნით ჯგუფის შეჭიდულობის  ღონისძიებების ჩატარება. 

2. მოტივაციის მექანიზმების შემუშავება  უწყვეტი პროცესია და ეფუძნება  პერსონალის 

კმაყოფილების კითხვარისა და ინტერვიუების შედეგებს. 

 

მუხლი 7. პერსონალის შეფასების მექანიზმები 

1. პერსონალის საქმიანობის გამჭვირვალედ და სამართლიანად  შეფასება მნიშვნელოვანი 

ამოცანაა. პერსონალის შეფასების მექანიზმები განსხვავებულია დასაქმებულთა კატეგორიების 

შესაბამისად და მათ შემუშავებაში ჩართულია შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების 

ხელმძღვანელები  და აკადემიური პროგრამების ხელმძღვანელები. შეფასების პროცესს 

ტექნიკურ უზრუნველყოფას უწევს პერსონალის მართვის სამსახური. 

2. პერსონალის შეფასება ძირითადად ეფუძნება შემდეგ მონაცემებს: 

ა) პერსონალის თვითშეფასება; 

ბ) ხელმღძვანელის შეფასება; 

გ) პერსონალის შეფასება; 

დ) სტუდენტთა შეფასება; 

დ) ტესტირება/გამოცდა. 

3. ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის საქმიანობის შეფასების მიზნით იქმნება 

შესაბამისი ანკეტა-კითხვარები. 



4. ადმინისტრაციული, დამხმარე და აკადემიური პერსონალის სახელფასო ანაზღაურების მატება 

და პრემია ეფუძნება თანამშრომლის თვითშეფასებასა და მის უშუალო ხელმძღვანელის 

შეფასებას.  
 

მუხლი 8. პერსონალის ინტეგრირება  

1. ახალი თანამშრომლის ელექტრონულ ფოსტაზე  იგზავნება მისალოცი გზავნილი 

უნივერსიტეტში დასაქმებასთან დაკავშირებით. 

2. პერსონალის მართვის სამსახური და თანამდებობრივად უშუალო ხელმძღვანელი პირი ახდენს 

ახალი თანამშრომლის წარდგენას შესაბამის სტრუქტურაში, აცნობს პერსონალს, მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზას და სხვა რესურსებს. 

3. ახალი თანამშრომელი ეცნობა უნივერსიტეტის მისიას, განვითარების გეგმას,  შინაგანაწესს, 

შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის დებულებას და სხვა შიდა სამართლებრივ აქტებსა და 

რეგულაციებს.  

4. სრულფასოვანი ადაპტაციისათვის  პირველ ეტაპზე  ხდება  ახლად დასაქმებულის გამოცდილ 

თანამშრომელთან  ერთი თვის ვადით მიმაგრება. 

 
 


