
 

 

HR&UNI  

სამუშაო შეხვედრის შემაჯამებელი ანგარიში 

 

გზამკვლევის მიზანია სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე 

იდენტიფიცირებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების მიწოდება ღონისძიებაში მონაწილე 

უნივერსიტეტებისა და კოპანიების წარმომადგენლებისთვის, რათა მათ მიერ დაგეგმილი 

აქტივობები დროულად და ეფექტურად განხორციელდეს. 

შეხვედრის განმავლობაში გამოიკვეთა 6 ძირითადი გამოწვევა:  

 

1) სტუდენტებისთვის სწორი დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება 

ხშირ შემთხვევაში სწორედ დამოკიდებულებები განსაზღვრავს რამდენად წარმატებული 

იქნები ცხოვრებაში თუ კარიერაში. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია სტუდენტების 

დამოკიდებულებების უკეთესობისკენ შეცვლა. უფრო კონკრეტულად კი,  საჭიროა 

სტუდენტებმა გაიაზრონ, რომ გასაუბრებაზე უნდა მივიდნენ მომზადებულები. გაიაზრონ 

რატომ უნდათ მუშაობა კონკრეტულ კომპანიაში და პოზიციაზე. მოიძიონ მცირე 

ინფომრაცია დამსაქმებლის საქმიანობის შესახებ. ყურადღებით გაეცნონ ვაკანსიას და 

ჰქონდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რისი გაკეთება მოუწევთ მუშაობის დაწყების 

შემთხვევაში. 

 

2) სტუდენტებში ეფექტური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა 

დასაქმების ბაზარზე წარმატებისთვის, საჭიროა სტუდენტს შეეძლოს კომუნიკაციის 

სხვადასხვა არხების ეფექტურად გამოყენება.  

 

3) სტუდენტების ინფორმირება სამუშაოს ძიების სხვადასხვა ინსტრუმენტებისა და გზების 

შესახებ 

სტუდენტების გარკვეული ნაწილი სამსახურის მოძებნის ერთადერთ გზად დასაქმების 

საიტებს იყენებს. ამ დროს არსებობს სხვა ისეთი ეფექტური პირადპირი თუ არაპირდაპირი 

გზები, როგორებიცაა სოციალური მედია, პირადი კონტაქტები, დასაქმების ფორუმები, 

პროფესიული ღონისძიებები, ონლაინ და თავისუფალი გრაფიკით სამუშაო ვაკანსიები 

(იგივე Freenlance პლატფორმები) და სხვა. 

  

 

 

4) სტუდენტებისთვის პერსონალური ბრენდინგის სწავლება 

 



 

უმეტესწილად სტუდენტებმა არ იციან CV-ისა და სამოტივაციო წერილის მინიმალური 

სტანდარტები. არ აქვთ გააზრებული სოციალური მედიისა და პირადი კონტაქტების როლი 

წარმატებით დასაქმებაში.  

 

საჭიროა სტუდენტებმა იცოდნენ ეფექტური CV-ისა და სამოტივაციო წერილის მომზადება. 

გააზრებული ჰქონდეთ სოციალური მედიისა და პირადი კონტაქტების როლი დასაქმების 

ბაზარზე წარმატებაში. 

 

5) დავეხმაროთ სტუდენტებს გახდნენ თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულები 

თანამედროვე სამყაროში კონკურენტუნარიანობისთვის აუცილებელია, რომ სტუდენტებს 

გააზრებული ჰქონდეთ პიროვნული თუ პროფესიული განვითარების მნიშვნელობა და ამ 

მიმართულებით აქტიურად მუშაობდნენ. 

 

6) დავეხმაროთ სტუდენტებს აითვისონ ძირითადი კომპიუტერული უნარ-ჩვევები 

უმეტეს პოზიციაზე სტუდენტებს სჭრიდებათ მინიმალური კომპიუტერული უნარ-ჩვევები.  

 

სამუშაო შეხვედრის განმავლობაში ზემოთ აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის გზებიც 

გამოვლინდა: 

➔ სტუდენტების საჭიროებებისა და დასაქმების ბაზრის კვლევა 

იმისათვის, რომ მოხდეს უფრო ზუსტად და კონკრეტული უნივერსიტეტიდან გამომიდინარე 

საჭიროებების შეფასება, პირველ ეტაპზე აუცილებელია კვლევის ჩატარება. გარდა ზოგადი 

პროებლემებისა, შესაძლოა კონკრეტული უნივერსიტეტის სტუდენტებს ჰქონდეთ 

განსხვავებული საჭიროებები რომელიმე კონკრეტული მიმართულებით. კვლევა კი 

დაგვეხმარება საჭიროებაზე მორგებული ღონისძიების დაგეგმვაში.  

 

➔ დასაქმების ფორუმების ჩატარება 

დასაქმების ფორუმის სტუდენტებს დაეხმარებათ პირდაპირი კომუნიკაცია ჰქონდეთ 

დამსაქმებლებთან. ხშირ შემთხვევაში სტუდენტები ვერ ხვდებიან როგორ უნდა მოძებნონ 

ვაკანსიები, მსგავსი ღონისძიებები კი მათ კარიერის დაწყებაში დაეხმარებათ. 

 

 

 

➔ დამსაქმებლებთან აქტიური თანამშრომლობა 

როგორც შეხვედრაზე გამოიკვეთა, დღესდღეობით დამსაქმებლები და უნივერსიტეტები 

ერთმანეთთად აქტიურად არ თანამშრომლობენ, რაც ხელს უშლის სტუდენტების 



 

დასაქმებასთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიცირებასა და აღმოფხვრას. ამ 

ორი მხარის მჭიდრო ურთიერთობა და საერთო ღონისძიებების დაგეგმვა სტუდენტების 

დასაქმებისა და კარიერული განვითარების პროცესებს საგრძნობლად შეუწყობს ხელს.  

 

➔ მენტორინგის პროგრამის ამოქმედება 

ძირითად შემთხვევაში სტუდენტებმა არ იციან როგორ დაიწყონ კარიერული გზა, არ არიან 

ჩამოყალიბებული თუ რა მიმართულებით უნდათ განვითარება და ვერც ხვდებიან როგორ 

შეიძლება ჩამოყალიბდნენ, რის გამოც ისინი კარგავენ ბევრ დროსა და რესურსს. 

მენტორინგის პროგრამა მათ დაეხმარება ზედმეტი დროისა და რესურსის დახარჯვის 

გარეშე დაიწყონ სასურველი მიმართულებით კარიერული განვითარება. აღნიშნული 

პროგრამა გულისხმობს სტუდენტებისათვის კონსულტაციების გაწევას პროფესიული 

ორიენტაციის ჩამოყალიბებასა და მის მისაღწევად მიზნების სწორად დასახვაში. 

მენტორინგის პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება სტუდენტების რეზიუმეების 

ბაზის შექმნა. არსებულ ბაზაზე მოწოდებულ რეზიუმეების რედაქტირებისა და 

რეკომენდაციების გაცემის შემდეგ სტუდენტებს ექნებათ გამართული და სწორად 

ჩამოყალიბებული რეზიუმეები, რაც მათ შემდგომ დასაქმებაში აუცილებლად დადებითად 

აისახება. 

 

➔ ტრენინგების, მასტერკლასების, სიმულაციებისა და სხვა ღონისძიებების ჩატარება 

მასტერკლასები და ტრენინგები სტუდენტებს დაეხმარება ჩამოიყალიბონ სწორი 

დამოკიდებულებები და უნარები. როგორც შეხვედრაზე გამოიკვეთა, სტუდენტების დიდ 

ნაწილს არ აქვს სწორი დამოკიებულებები სტაჟირებისა და პრაქტიკების მიმართ, რაც მათ 

ხელს უშლით წარმატებით დასაქმებაში. ხშირად არ ესმით პრაქტიკების მნიშვნელობა ან 

არ უნდათ დაბალი პოზიციიდან სამსახურის დაწყება, რაც მათ კარიერულ განვითარებას 

ხელს უშლის. ამიტომ მნიშვნელოვანია, ჩვენ, როგორც უნივერსიტეტებმა, ვიმუშაოთ 

სტუდენტების სწორი დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებაში, რათა მათ ესმოდე 

სტაჟირებებების, პრაქტიკებისა და სხვა საჭირო პროცესების გავლის აუცილებლობა. 

 

➔ სამოტივაციო შეხვედრები დამსაქმებლებთან და წარმატებულ ადამიანებთან 

გამომდინარე იქედან, რომ სტუდენტებმა არ იციან როგორ შეიძლება დაიწყონ კარიერული 

განვითარება და უჭირთ გზების დასახვა, შეხვედრა  დამსაქმებლებთან და წარმატებულ 

ადამიანებთან, დაეხმარება მათ მოტივაციის ამაღლებასა და მიზნების დასახვაში.  

 

➔ შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა 



 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც შეხვედრაზე გამოვლინდა, ესაა 

სტუდენტების ხელშეწყობა სხვადასხვა უნარების გამოვლენაში. მსგავსი ხელშეწყობა 

მოახდენს საუნივერსიტეტო გარემოსთან დაახლოებას, რაც შემდგომში იმოქმედებს მათ 

მოტივაციაზე და მისთვის უნივერსიტეტი იქნება უფრო საინტერესო და ექნება მოტივაცია 

გამოვლინოს სხვადსხვა უნარი და იყოს უფრო აქტიურად ჩართული საუნივერისტეტო 

ცხოვრებაში. 

   

➔ სტუდენტების ხელშეწყობა სამუშაო და სასწავლო გრაფიკის მიმართულებით 

სამუშაოსა და სასწავლო გრაფიკის შეთავსება ხშირად უჭირთ დასაქმებულ სტუდენტებს. 

ხშირ შემთხევაში მათ რომელიმეს დათმობა მაინც უწევთ, ამიტომ საჭიროა 

უნივერსიტეტებმა და კომპანიებმა შეიმუშაონ საერთო პროგრამა, რომლის დახმარებითაც 

სტუდენტი შეძლებს მომავალი კარიერული წარმატებისათვის საჭირო ორი მნიშვნელოვანი 

რგოლის ერთმანეთთან ინტეგრირებას.  

➔ მოქმედი მემორანდუმების გაფორმება 

მემორანდუმები არის შესაძლებლობა ორივე მხარისათვის, ერთის მხრივ მისცე 

პრაქტიკის შესაძლებლობა სტუდენტს და მეორეს მხრივ მოამზადო თანამშრომელი, 

სამომავლო დასაქმებისათვის. სამწუხაროდ, მემორანდუმების ნაწილი არის უმოქმედო, 

რის გამოც ორივე მხარე კარგავს არაჩვეულებრივ შესაძლებლობებს. აქტიური 

მემორანდუმები უნივერსიტეტებისათვის არის საშუალება მისცეს მეტ სტუდენტს პრაქტიკის 

შესაძლებლობა, რაც შემდგომში უფრო მეტ კონკურენტუნარიან თანამშრომელს 

გულისხმობს. 

 

 მნიშვნელოვანია, შეხვედრაზე დასმულ საკითხებს მოყვეს მონაწილე მხარეების მხრიდან შემდეგი 

ნაბიჯების გადადგმა, რაც გულისხმობს აღნიშნული საკითხების მოგვარების გზების დანერგვას 

და მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობის გაგრძელებას. 

აღნიშნულ საკითხებზე მუშაობის შემდგომ დაიგეგმება მეორე შეხვედრა, რომელიც დაგვეხმარება 

უკვე განხორციელებული ღონისძიებების  შეფასებასა და მომდევნო ნაბიჯების თანმიმდევრულად 

დაგეგმვაში.  

იმისათვის, რომ გაგრძელდეს მჭიდრო კავშირი აღნიშნული სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, 

გთხოვთ, დაემატოთ ჩვენს Facebook ჯგუფში.  

https://www.facebook.com/groups/185368112257953/?ref=bookmarks

