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დანართი  N1 
 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის 
მარეგულირებელი დებულება 

 
 

მუხლი 1.   
 
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის (შემდგომში კოლეჯი) პერსონალის მართვის 
მარეგულირებელი დებულება (შემდგომში დებულება) შემუშავებულია საქართველოს 
კონსტიტუციის, „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, კოლეჯის 
წესდების, შინაგანაწესისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და  
განსაზღვრავს თანამშრომლების სამსახურში მიღების, სამუშაო გარემოსთან 
ინტეგრაციის და შეფასების წესს. 
 
მუხლი 2.   
 
1. კოლეჯში დასაქმების მსურველთა მიღება შეიძლება განხორციელდეს გასაუბრების ან 
კონკურსის საფუძველზე.  
2. თუ კონკურსის გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, 
თანამშრომლის შერჩევა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე. 
3. გასაუბრებას წარმართავს კოლეჯის დირექტორი. 
4. კონკურსის გამოცხადების შემთხვევაში  შერჩევის პროცესს წარმართავს კოლეჯის 
დირექტორის ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი კომისია, რომლის შემადგენლობა 
მტკიცდება კოლეჯის დირექტორის მიერ. 
5. მუდმივმოქმედი კომისია გადაწყვეტილებას იღებს თუ მას ესწრება მის წევრთა 
ნახევარი მაინც, მაგრამ არანაკლებ 3 წევრისა. 
6. მუდმივმოქმედ კომისიაზე გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრე წევრთა ნახევარზე 
მეტით, რომელიც ფორმდება შესაბამისი ოქმით. ხმათა თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში 
გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის ხმა. 
7. მუდმივმოწმედი კომისიის გადაწყვეტილება - ოქმი წარედგინება კოლეჯის 
დირექტორს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად, რომელსაც ხელს აწერენ 
კომისიის თავმჯდომარე და დამსწრე კომისიის წევრები. კომისიის წევრს უფლება აქვს 
თავისი განსხვავებული აზრი დაურთოს ოქმს, რის შესახებაც ოქმში კეთდება შესაბამისი 
ჩანაწერი. 
 
მუხლი 3.   
 
1. კოლეჯში არსებული ვაკანსიის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება კოლეჯის ვებ-
გვერდის საშუალებით. 
2. კოლეჯში არსებული ვაკანსიის შესახებ ინფორმაცია ასევე შესაძლებელია 
გავრცელდეს კოლეჯის სოციალური გვერდის ან სხვა ისეთი ვებ-გვერდების 
საშუალებით, სადაც ვაკანსიები ქვეყნდება. 
 
მუხლი 4.   



 
1. შერჩევის ეტაპებია: 
ა) დოკუმენტების გადარჩევა; 
ბ) გასაუბრება. 
2. დოკუმენტების გადარჩევას ახორციელებს მუდმივმოქმედი კომისია კოლეჯის მიერ 
განსაზღვრული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად. 
3. გასაუბრებას ატარებს მუდმივმოქმედი კომისია, ვაკანსიაზე ორი ან მეტი კანდიდატის 
არსებობის ან საჭიროებიდან გამომდინარე, რომელსაც აფასებს მუდმივმოქმედი 
კომისია. 
 
მუხლი 5.  ახალი თანამშრომლის ინტეგრაცია სამუშაო გარემოსთან 
 
1. ახალი თანამშრომლის ინტეგრაციას სამუშაო გარემოსთან უზრუნველყოფს 
პერსონალის მართვის მენეჯერი; 
2. ახალ თანამშრომელს უნდა გადაეცეს/მიეცეს წვდომა საჭირო დოკუმენტაციასა და 
რესურსებთან; 
3. ახალ თანამშრომელს უნდა გაეცნოს ზემდგომი და დაქვემდებარებული პირი/პირები; 
4. ახალ თანამშრომელს უნდა გაეცნოს სამუშაოს აღწერილობა და შინაგანაწესი; 
5. საჭიროების შემთხვევაში დამსაქმებელმა ახალი თანამშრომელი უნდა ჩართოს 
დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში. 
 
მუხლი 6.  თანამშრომლის შეფასება და განვითარება 
 
1. თანამშრომლის შეფასების მიზანია თანამშრომლის პროფესიული განვითარების და 
სწავლის საჭიროების განსაზღვრა. შეფასების შედეგები შეიძლება ასევე გახდეს 
წახალისების  ან განთავისუფლების საფუძველი. 
2. თანამშრომლის შეფასება ხორციელდება ყოველი წლის ბოლოს, გამოსაცდელი ვადის 
მიწურულს ან საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერ დროს, თუკი არსებობს 
თანამშრომლის მიერ სამუშაოს ხარისხის გაუარესების კონკრეტული ფაქტები; 
3. თანამშრომლის შეფასებას ახდენს პერსონალის მართვის მენეჯერი ან/და კოლეჯის 
დირექტორი. 
4. შეფასება მოხდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხიდან და მიღწეული შედეგებიდან 
გამომდინარე; 
ა) საუკეთესო შეფასება – დაკისრებულ მოვალეობას ზედმიწევნით ასრულებს;  
გამოირჩევა მიღწეული შედეგებით ან/და პროფესიული უნარ-ჩვევებით;  
ბ) კარგი შეფასება – დაკისრებულ მოვალეობას კარგად ასრულებს; მიღწეული შედეგები 
ან/და პროფესიული უნარ-ჩვევები სტაბილურია და შეესაბამება დადგენილ 
მოთხოვნებს;  
გ) დამაკმაყოფილებელი შეფასება – დაკისრებულ მოვალეობას ნაწილობრივ კარგად 
ასრულებს, თუმცა საჭიროებს გაუმჯობესებას;  არ გამოირჩევა პროფესიული უნარ-
ჩვევებით;  
დ) არადამაკმაყოფილებელი შეფასება – დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ასრულებს;  
მიღწეული შედეგები ან/და პროფესიული უნარ-ჩვევები არ შეესაბამება დადგენილ 
მოთხოვნებს.  
5. შეფასების კომპეტენციები დამტკიცებულია ამ დებულების დანართი N3-ით. 



6. შეფასების თითოეული კომპეტენცია ფასდება ცალ-ცალე, საბოლოო შეფასება კი 
მიიღება თითოეული კომპონენეტის შეფასების ქულათა საშუალო არითმეტიკულის 
გამოთვლით. შეფასების საბოლოო ქულა გამოისახება მთელი რიცხვით - 
დამრგვალების პრინციპით. 
7. შეფასებისთვის ტარდება გასაუბრება. გასაუბრებაზე ხდება თანამშრომლის მიერ 
შესრულებული სამუშაოს განხილვა, რეკომენდაციების მიცემა და სამომავლო 
აქტივობების დაგეგმვა. ეს შეხვედრა უნდა იყოს გულახდილი. პერსონალის მართვის 
მენეჯერმა ან/და კოლეჯის დირექტორმა თანამშრომელს მოკლედ უნდა აუხსნას 
შეფასების მნიშვნელობა და მიზანი. შესაფასებელ თანამშრომელს უნდა ჰქონდეს 
საკუთარი აზრის გამოხატვისა და შეხედულებების მაგალითებით გამყარების 
საშუალება. 
 
მუხლი 7. 
 
1. პროფესიული განათლების მასწავლებელის მისაღებად, ვაკანტურ პოზიციაზე 
შესაძლებელია გამოცხადებულ იქნას კონკურსი. 
2. გამოცხადებული კონკურსის შესახებ კოლეჯის დირექტორი გამოსცემს 
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომელშიც განისაზღვრება: 
ა) კონკურსანტების მიერ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი 
დოკუმენტების ნუსხა;  
ბ) დოკუმენტების წარმოდგენის ვადა და ადგილი;  
გ) კონკურსის შედეგების გამოცხადების ვადები.  
3. კონკურსს ატარებს ამ დებულების მე-2 მუხლის შესაბამისად შექმნილი 
მუდმივმოქმედი კომისია. 
 
მუხლი 8. 
 
1. პერსონალის პროფესიული განვითარება ხდება კოლეჯის თანამშრომელთა 
საჭიროებების კვლევის შედეგად. 
2. თანამშრომელთა საჭიროებების კვლევას ახორციელებს კოლეჯის პერსონალის 
მართვის მენეჯერი შესაბამისი კითხვარების გამოყენებით, რომელიც წარედგინება 
კოლეჯის დირექტორს. 
3. თანამშრომელთა საჭიროებების კვლევის შედეგების გათვალისწინებით ხდება 
შესაბამისი ტრენინგების ან სხვა აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება. 
 



დანართი 2 
კითხვების ბანკი კომპეტენციების შესაფასებლად 

 
ზოგადი კითხვები: 
1. როგორ დაახასიათებთ თქვენ თავს? 
2. რატომ უნდა შეგარჩიოთ კონკრეტულად თქვენ ამ თანამდებობისთვის? 
3. რა არის თქვენი ყველაზე ძლიერი მხარე? 
4. რა ისწავლეთ საკუთარ შეცდომებზე? 
5. რა განიჭებთ ყველაზე დიდ სიამოვნებას მუშაობისას? 
6. რა იყო თქვენი ყველაზე დიდი მიღწევა წინა სამსახურში? - დაგვისახელეთ 
კონკრეტული მაგალითი. 
7. რა იყო თქვენი ყველაზე დიდი შეცდომა (მარცხი) წინა სამსახურში? 
8. გაიხსენეთ თქვენი ყველაზე კრეატიული გადაწყვეტილება რომელიმე პრობლემის 
წარმოშობის დროს. 
9. როგორ რეაგირებთ სამუშაო მოთხოვნების ხშირ ცვლილებაზე? გაიხსენეთ მაგალითი. 
10. როგორ რეაგირებთ სტრესულ სიტუაციაზე? გაიხსენეთ მაგალითი 
 
მოტივაციის შესამოწმებელი კითხვები: 

1. რატომ გინდათ ამ თანამდებობაზე მუშაობა? 
2. რით იამაყებთ ყველაზე მეტად ამ თანამდებობაზე მუშაობისას? 
3. რომელ ორგანიზაციაში და რა თანამდებობაზე ხედავთ თქვენ თავს 5 წლის შემდეგ? 
4. აღწერეთ რა კარიერული გეგმები გაქვთ. 
5. რამდენ ხანს (წელს) გეგმავთ ჩვენ დაწესებულებაში მუშაობას? 
6. რა იცით ჩვენი დაწესებულების შესახებ? 
7. რა გამოწვევებს ელოდებით თქვენი მომავალი თანამდებობიდან? 
8. რატომ გსურთ წამოსვლა თქვენი ამჟამინდელი სამსახურიდან? 

 
შედეგზე ფოკუსირება: 

1. რას აკეთებთ იმისათვის, რომ დასახულ მიზანს მიაღწიოთ? 
2. როგორ იქცევით, როდესაც დროში შეზღუდული ხართ და დასასრულებელი გაქვთ 

ერთდროულად რამდენიმე პროექტი? 
3. როგორ ზომავთ/აფასებთ თქვენს წარმატებას? 
4. რას აკეთებთ იმისთვის, რომ პრობლემების პრევენცია მოახდინოთ? 

 
ანალიტიკური აზროვნება 

1. როგორ საზღვრავთ პრიორიტეტებს?  
2. როგორ ირჩევთ საქმეს, რომლითაც იწყებთ მუშაობას?  
3. გაიხსენეთ შემთხვევა, როდესაც სიტუაციის ანალიზი მოახდინეთ - შეამჩნიეთ ის, რაც 

სხვებისთვის ყურადღების მიღმა დარჩა. 
4. როდესაც ვერ ასწრებთ ყველა საჭირო ინფორმაციის გაანალიზებას, გადაწყვეტილების 

მისაღებად რა გზას მიმართავთ? 
 
სტრატეგიული მუშაობა 

1. როგორ გადაგყავთ თქვენი იდეები ქმედებებში?  
2. როგორ რწმუნდებით, რომ თქვენი დღევანდელი ქმედებები ორგანიზაციის 

გრძელვადიან მიზნებს ემსახურება? 



3. როგორ ახდენთ თქვენი იდეების სტრატეგიული მნიშვნელობის ახსნას გუნდის 
წევრებისთვის?  
 
პროფესიული განვითარება 

1. რას აკეთებთ იმისთვის, რომ არ ჩამორჩეთ თანამედროვე ტენდენციებს თქვენს 
სფეროში?  

2. რას აკეთებთ როდესაც მოცემულ დავალებას ვერ უმკლავდებით? 
3. როგორ ისახავთ პროფესიული განვითარების მიზნებს? 
4. როგორ ეგუებით ახალი დავალების მიღებას?  

 
მართვა და ზედამხედველობა 

1. რა ფაქტორებს ითვალისწინებთ თქვენს გუნდში თანამშრომლის შერჩევისას?  
2. როგორ “აქეზებთ” თქვენს თანამშრომლებს, რომ მეტად ეფექტურად შეასრულონ 

თავიანთი საქმე?   
3. როგორ ახდენთ თქვენდამი დაქვემდებარებულების სამუშაო ეფექტიანობის 

კონტროლს? 
4. გაიხსენეთ შემთხვევა, როდესაც გუნდის წევრები დაარწმუნეთ თქვენი იდეის 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობაში.  
5. მოგვიყევით ისეთი შემთხვევა, სადაც შედეგებს მიაღწიეთ თქვენ გუნდთან ერთად.  
6. გირჩევნიათ საქმის დელეგირება მოახდინოთ, მაშინაც კი, თუ ეს თანამშრომლის 

სწავლებას მოითხოვს, თუ დროის მოგების და მაღალი ხარისხის მიღების მიზნით, 
გირჩევნიათ თავად გააკეთოთ ის? 
 
გუნდური მუშაობა 

1. როგორი ტიპის ადამიანებთან მოგწონთ მუშაობა?  
2. რა ტიპის გუნდებში გიმუშავიათ? 
3. გაიხსენეთ შემთხვევა, როდესაც ამოცანის შესასრულებლად დაგჭირდათ სხვებთან 

ერთად მუშაობა? 
4. თქვენი აზრით, როგორ დაგახასიათებენ თქვენი გუნდის წევრები? 
5. რამდენად აქტიურობთ გუნდში?  
6. როგორ ადამიანებთან გსიამოვნებთ მუშაობა?  
7. რა სირთულეები შეიძლება წარმოიშვას გუნდური მუშაობისას? 

 



დანართი 3 
კომისიის მიერ აპლიკანტის შეფასების ფორმა 

 
კანდიდატი (სახელი გვარი) ---------------------- --------------------- 
ვაკანტური პოზიცია: 
კომისიის წევრი: 
თარიღი:  
საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

შეფასება კომენტარი 
1 2 3 

განათლება/სამუშაო 
გამოცდილება 

☐ ☐ ☐  

პროფესიული ცოდნა ☐ ☐ ☐  
კომპიუტერული 
პროგრამები 

☐ ☐ ☐  

ენები ☐ ☐ ☐  
 
კომპეტენციები შეფასება კომენტარი 

1 2 3 

შედეგებზე ფოკუსირება ☐ ☐ ☐  
ანალიტიკური აზროვნება ☐ ☐ ☐  
სტრატეგიული დაგეგმარება ☐ ☐ ☐  
პროფესიული განვითარება ☐ ☐ ☐  
მართვა და 
ზედამხედველობა 

☐ ☐ ☐  

გუნდური მუშაობა ☐ ☐ ☐  
 
(1 - არადამაკმაყოფილებელი, 2- დამაკმაყოფილებელი, 3 - კარგი) 
 
 
 



დანართი 4 
შეფასების ოქმი 

 
თანამშრომლის სახელი გვარი  
პოზიცია  
შემფასებლის სახელი, გვარი , 
თანამდებობა 

 

შეფასების თარიღი  
 
 
N კომპეტენცია  შეფასება შემფასებლის კომენტარი 
1    
2    
3    
4    
 
ტრენინგის საჭიროება 

სავალდებულო ტრენინგი სასურველი ტრენინგი 

  

 
შემფასებლის კომენტარი: 
 
თანამშრომლის კომენტარი: 
 
შემფასებლის ხელმოწერა: 
 
 
თანამშრომლის ხელმოწერა: 
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1.  

*00000098*

№ 00000098
20/01/2021

 „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მარეგულირებელი დებულების
დამტკიცების შესახებ“ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 18

ივნისის N52 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 
 

  2020 წლის ბოლოს პერსონალის შეფასებისას გამოკვეთილი იქნა, რომ დირექტორის
ბრძანებით დამტკიცებული პერსონალის მართვის მარეგულირებელ დოკუმენტში საჭიროა
ცვლილებების შეტანა და დახვეწა. კოლეჯის პერსონალის მართვის მენეჯერის მიერ
მოდიფიცირდა აღნიშნული დოკუმენტი და მიზანშეწონილია მისი მიღება.
 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის წესდების და კოლეჯის პერსონალის მართვის მენეჯერის
2021 წლის 18 იანვრის N73 სამსახურებრივი ბარათის შესაბამისად,
 
                                          ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :
 

შევიდეს შემდეგი ცვლილებები „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის
მართვის მარეგულირებელი დებულების დამტკიცების შესახებ“ შპს საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2020 წლის 18 ივნისის N52 ბრძანებაში:

ა) ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„5. მუდმივმოქმედი კომისია გადაწყვეტილებას იღებს თუ მას ესწრება მის წევრთა ნახევარი
მაინც, მაგრამ არანაკლებ 3 წევრისა“.
ბ) ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„3. გასაუბრებას ატარებს მუდმივმოქმედი კომისია.“
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გ) ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„3. თანამშრომლის შეფასებას ახდენს კოლეჯის დირექტორის მიერ შექმნილი კომისია,
რომელშიც აუცილებლად უნდა მონაწილეობდეს პერსონალის მართვის მენეჯერი და კოლეჯის
დირექტორი. პერსონალის მართვის მენეჯერის შეფასებას ახდენს კოლეჯის დირექტორი
ინდივიდუალურად“.
დ) ბრძანებით დამტკიცებული მე-2, მე-3 და მე-4 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული
სახით.
  2. ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
 

კერძო კოლეჯების ასოციაცია
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
დირექტორი
სუხიშვილი რუსუდან

ადრესატები: ქოთოლაშვილი ანა (პერსონალის მართვის მენეჯერი) კერძო კოლეჯების ასოციაცია
/ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი

 კერძო კოლეჯების ასოციაცია / შპსკორინთელი მაია (საქმისწარმოების მენეჯერი)
საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი



 

დანართი 2 

კითხვების ბანკი კომპეტენციების შესაფასებლად 

 

ზოგადი კითხვები: 

1. როგორ დაახასიათებთ თქვენ თავს? 

2. რატომ უნდა შეგარჩიოთ კონკრეტულად თქვენ ამ თანამდებობისთვის? 

3. რა არის თქვენი ყველაზე ძლიერი მხარე? 

4. რა ისწავლეთ საკუთარ შეცდომებზე? 

5. რა განიჭებთ ყველაზე დიდ სიამოვნებას მუშაობისას? 

6. რა იყო თქვენი ყველაზე დიდი მიღწევა წინა სამსახურში? - დაგვისახელეთ 

კონკრეტული მაგალითი. 

7. რა იყო თქვენი ყველაზე დიდი შეცდომა (მარცხი) წინა სამსახურში? 

8. გაიხსენეთ თქვენი ყველაზე კრეატიული გადაწყვეტილება რომელიმე პრობლემის 

წარმოშობის დროს. 

9. როგორ რეაგირებთ სამუშაო მოთხოვნების ხშირ ცვლილებაზე? გაიხსენეთ მაგალითი. 

10. როგორ რეაგირებთ სტრესულ სიტუაციაზე? გაიხსენეთ მაგალითი 

11. რატომ გსურთ წამოსვლა თქვენი ამჟამინდელი სამსახურიდან? 

 

მოტივაციის შესამოწმებელი კითხვები: 

1. რა იცით ჩვენი დაწესებულების შესახებ? 

2. რატომ გინდათ ამ თანამდებობაზე მუშაობა? 

3. რით იამაყებთ ყველაზე მეტად ამ თანამდებობაზე მუშაობისას? 

4. აღწერეთ რა კარიერული გეგმები გაქვთ. 

5. რამდენ ხანს (წელს) გეგმავთ ჩვენ დაწესებულებაში მუშაობას? 

6. რომელ ორგანიზაციაში და რა თანამდებობაზე ხედავთ თქვენთავს 5 წლის შემდეგ? 

7. რა გამოწვევებს ელოდებით თქვენი მომავალი თანამდებობიდან? 

 

კომპეტენცია - შედეგზე ფოკუსირება 

1. რას აკეთებთ იმისათვის, რომ დასახულ მიზანს მიაღწიოთ? 

2. როგორ იქცევით, როდესაც დროში შეზღუდული ხართ და დასასრულებელი გაქვთ 

ერთდროულად რამდენიმე პროექტი? 

3. როგორ ზომავთ/აფასებთ თქვენს წარმატებას? 

4. რას აკეთებთ იმისთვის, რომ პრობლემების პრევენცია მოახდინოთ? 

 

კომპეტენცია - ანალიტიკური აზროვნება 

1. როგორ საზღვრავთ პრიორიტეტებს? 

2. როგორ ირჩევთ საქმეს, რომლითაც იწყებთ მუშაობას? 

3. გაიხსენეთ შემთხვევა, როდესაც სიტუაციის ანალიზი მოახდინეთ - შეამჩნიეთ ის, რაც 

სხვებისთვის ყურადღების მიღმა დარჩა. 

4. როდესაც ვერ ასწრებთ ყველა საჭირო ინფორმაციის გაანალიზებას, გადაწყვეტილების 

მისაღებად რა გზას მიმართავთ? 

 

კომპეტენცია - სტრატეგიული დაგეგმარება 

1. როგორ გადაგყავთ თქვენი იდეები ქმედებებში? 

2. როგორ რწმუნდებით, რომ თქვენი დღევანდელი ქმედებები ორგანიზაციის 

გრძელვადიან მიზნებს ემსახურება? 



3. როგორ ახდენთ თქვენი იდეების სტრატეგიული მნიშვნელობის ახსნას გუნდის 

წევრებისთვის? 

 

კომპეტენცია - პროფესიული განვითარება 

1. რას აკეთებთ იმისთვის, რომ არ ჩამორჩეთ თანამედროვე ტენდენციებს თქვენს სფეროში? 

2. რას აკეთებთ როდესაც მოცემულ დავალებას ვერ უმკლავდებით? 

3. როგორ ისახავთ პროფესიული განვითარების მიზნებს? 

4. როგორ ეგუებით ახალი დავალების მიღებას? 

 

კომპეტენცია - მართვა და ზედამხედველობა 

1. რა ფაქტორებს ითვალისწინებთ თქვენს გუნდში თანამშრომლის შერჩევისას? 

2. როგორ “აქეზებთ” თქვენს თანამშრომლებს, რომ მეტად ეფექტურად შეასრულონ 

თავიანთი საქმე? 

3. როგორ ახდენთ თქვენდამი დაქვემდებარებულების სამუშაო ეფექტიანობის 

კონტროლს? 

4. გაიხსენეთ შემთხვევა, როდესაც გუნდის წევრები დაარწმუნეთ თქვენი იდეის 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობაში. 

5. მოგვიყევით ისეთი შემთხვევა, სადაც შედეგებს მიაღწიეთ თქვენ გუნდთან ერთად. 

6. გირჩევნიათ საქმის დელეგირება მოახდინოთ, მაშინაც კი, თუ ეს თანამშრომლის 

სწავლებას მოითხოვს, თუ დროის მოგების და მაღალი ხარისხის მიღების მიზნით, 

გირჩევნიათ თავად გააკეთოთ ის? 

 

კომპეტენცია - გუნდური მუშაობა 

1. როგორი ტიპის ადამიანებთან მოგწონთ მუშაობა? 

2. რა ტიპის გუნდებში გიმუშავიათ? 

3. გაიხსენეთ შემთხვევა, როდესაც ამოცანის შესასრულებლად დაგჭირდათ სხვებთან 

ერთად მუშაობა? 

4. თქვენი აზრით, როგორ დაგახასიათებენ თქვენი გუნდის წევრები? 

5. რამდენად აქტიურობთ გუნდში? 

6. როგორ ადამიანებთან გსიამოვნებთ მუშაობა? 

7. რა სირთულეები შეიძლება წარმოიშვას გუნდური მუშაობისას?



დანართი 3 
კომისიის მიერ აპლიკანტის შეფასების ფორმა 

 
აპლიკანტის (სახელი, გვარი) ---------------------- --------------------- 
ვაკანტური პოზიცია: 
კომისიის თავმჯდომარე: 
კომისიის მდივანი: 
კომისიის წევრი: 
თარიღი: 
საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

შეფასება კომენტარი 
1 2 3 

განათლება/სამუშაო 
გამოცდილება 

☐ ☐ ☐  

პროფესიული ცოდნა ☐ ☐ ☐  

კომპიუტერული 
პროგრამები 

☐ ☐ ☐  

ენები ☐ ☐ ☐  

 
კომპეტენციები შეფასება კომენტარი 

1 2 3 

შედეგზე ფოკუსირება ☐ ☐ ☐  
ანალიტიკური აზროვნება ☐ ☐ ☐  
სტრატეგიული დაგეგმარება ☐ ☐ ☐  
პროფესიული განვითარება ☐ ☐ ☐  
მართვა და 
ზედამხედველობა 

☐ ☐ ☐  

გუნდური მუშაობა ☐ ☐ ☐  
 

(1 - არადამაკმაყოფილებელი, 2- დამაკმაყოფილებელი, 3 - კარგი) 



დანართი 4 
შეფასების ოქმი 

 
თანამშრომლის სახელი გვარი  
პოზიცია  
შემფასებლის სახელი, გვარი, 
თანამდებობა 
 

 

 

შეფასების თარიღი  
 

 
N კომპეტენცია შეფასება (ქულა) შემფასებლის კომენტარი 
1 შედეგზე ფოკუსირება   
2 ანალიტიკური აზროვნება   
3 სტრატეგიული დაგეგმარება   
4 პროფესიული განვითარება   
5 მართვა და 

ზედამხედველობა 
  

6 გუნდური მუშაობა   
ქულათა საშუალო არითმეტიკული  

 
4 ქულა - საუკეთესო შეფასება – დაკისრებულ მოვალეობას ზედმიწევნით ასრულებს; გამოირჩევა 
მიღწეული შედეგებით ან/და პროფესიული უნარ-ჩვევებით; 
3 ქულა - კარგი შეფასება – დაკისრებულ მოვალეობას კარგად ასრულებს; მიღწეული შედეგები 
ან/და პროფესიული უნარ-ჩვევები სტაბილურია და შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს; 
2 ქულა - დამაკმაყოფილებელი შეფასება – დაკისრებულ მოვალეობას ნაწილობრივ კარგად 
ასრულებს, თუმცა საჭიროებს გაუმჯობესებას; არ გამოირჩევა პროფესიული უნარ- ჩვევებით; 
1 ქულა - არადამაკმაყოფილებელი შეფასება – დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ასრულებს; 
მიღწეული შედეგები ან/და პროფესიული უნარ-ჩვევები არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს. 

 
 

ტრენინგის საჭიროება 

სავალდებულო ტრენინგი სასურველი ტრენინგი 

  

 
შემფასებლის კომენტარი:  
თანამშრომლის კომენტარი:  
 
შემფასებლის ხელმოწერა: 
შემფასებლის ხელმოწერა: 
შემფასებლის ხელმოწერა: 
 

 
თანამშრომლის ხელმოწერა: 
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