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მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 
1. ადმინისტრაციული პერსონალის, მათ შორის დამხმარე პერსონალის (შემდგომში - 
„ადმინისტრაციული პერსონალი“), კომპეტენციათა შეფასების სისტემა შემუშავებულია 
შპს ევროპის უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის პოლიტიკის საფუძველზე და ადგენს 
ევროპის უნივერსიტეტის პერსონალის შეფასების პრინციპებს, პროცედურებს, შეფასების 
შედეგების გასაჩივრებისა და შეფასების სისტემის განვითარების წესებს. 
ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასების ყოველი ციკლის დასრულების შემდეგ, 
თანამშრომელთა შეფასების სისტემით კმაყოფილების კვლევის შედეგად, შესაძლოა 
განხორციელდეს ცვლილება შეფასების სისტემაში. 
2. ადმინისტრაციული პერსონალის კომპტენციათა შეფასების სისტემის მიზანია 
დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულების გაუმჯობესება, მისი პროფესიული 
განვითარების საჭიროებების განსაზღვრა, პერსონალის პროფესიული უნარ-ჩვევების, 
პროფესიული შესაძლებლობებისა და პიროვნული თვისებების დაკავებულ 
თანამდებობასთან შესაბამისობის დადგენა და უნივერსიტეტის ორგანიზაციული 
განვითარება. 
3. უნივერსიტეტში ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასება წარმოებს კანონიერების, 
სამართლიანობის, ობიექტურობის, გამჭვირვალობის, მიუკერძოებლობის, ნდობისა და 
უნივერსიტეტისა და პერსონალის ინტერესთა თანაზომიერების პრინციპების დაცვით. 
 

მუხლი 2. შეფასების პერიოდულობა 
1. ადმინისტრაციული პერსონალი შეფასებას ექვემდებარება წელიწადში ერთხელ. 
შეფასების პროცესი ხორციელდება ყოველი წლის თებერვალში.   
2. დასაქმებული შეფასებას ექვემდებარება უნივერსიტეტში დასაქმებიდან 3 თვიანი 
ვადის გასვლის შემდეგ. 
3.  შეფასებას ექვემდებარება უნივერსიტეტში შრომითი ხელშეკრულების 
საფუძველზე დასაქმებული ყველა პირი. პერსონალი, რომელიც უნივერსიტეტში 
დასაქმებულია გამოსაცდელი ვადით ექვემდებარება შეფასებას, მაგრამ შეფასების 
შედეგები არ გაითვალისწინება პროფესიული განვითარების ან წახალისების 
ღონისძიებების დაგეგმვის დროს.  

მუხლი 3. შეფასების პროცედურა 
1. თანამშრომელთა მხრიდან შეფასების სისტემის მიმართ მაღალი ნდობის 
მოპოვებისა და შეფასების სისტემის მეტი ეფექტიანობისთვის, შეფასების პროცესი 
განხორციელებდება ქვემოთ მოცემული პროცედურების დაცვით: 
ა. შემფასებელთა და შესაფასებელთა იდენტიფიცირება; 
ბ. შეფასების სისტემასთან დაკავშირებით თანამშრომლებთან საინფორმაციო 
შეხვედრებისა და კომუნიკაციის განხორციელება; 
გ. შეფასების კითხვარების აწყობა ელექტრონულად; 
დ. შეფასების პროცესის დაწყების შესახებ პერსონალისთვის  ინფორმაციისა და შესაბამისი 
ინსტრუქციების მიწოდება; 
ე. შეფასების ანგარიშების (რეპორტების) ამოღება; 
ვ. ანგარიშის ელექტრონულად მიწოდება თანამშრომლებისთვის; 
ზ. თანამშრომლებთან გასაუბრება და ანგარიშის პირადად გაცნობა; 
თ. ანგარიშის შესაბამისად, თანამშრომელთა ინდივიდუალური განვითარების გეგმის 
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შემუშავება; 
ი. შედეგების გასაჩივრების პროცედურის ორგანიზება (გასაჩივრების შემთხვევაში); 
კ. შეფასების პროცესით თანამშრომელთა კმაყოფილების კვლევა; 
ლ. საჭიროების შემთხვევაში, კმაყოფილების კვლევის საფუძველზე, 
შეფასების პროცესის გაუმჯობესება 
2. შეფასების პროცესის დაგეგმვასა და ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული ერთეულია  ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური. 
 

მუხლი 4. მმართველობითი დონეები 
 
1. შეფასების სისტემის განსახორციელებლად უნივერსიტეტში განსაზღვრულია სამი 
მმართველობითი დონე. 
 
დონე 

N 
მმართველობითი დონის 

დასახელება 

 
მმართველობითი დონის აღწერა 

1  
Top Managment / ტოპ 

მენეჯმენტი 

მმართველი გუნდი, რომელიც თავისი 
მიმართულებით განსაზღვრავს სტრატეგიას, 
ბიზნეს პროცესების წარმართვის პოლიტიკას 
   და უწევს მათ კოორდინაციას. 

2 Middle Management / შუა 
რგოლის მენეჯმენტი 

გამაშუალებელი რგოლი, რომელიც მართავს 
ძირითად სამუშაო გუნდს, ნერგავს მმართველი 
გუნდის პოლიტიკას. 

3 Operational Team / 
საოპერაციო გუნდი 

(რგოლი) 

სამუშაო გუნდი, რომელიც ასრულებს თავისი 
მიმართულებით სამუშაო აქტივობებს. 

 
 
2. ტოპ მენეჯმენტის დონის პოზიციაზე წარმოდგენილ თანამშრომელთა  ფუნქციები 
ითვალისწინებს: სტრატეგიის შემუშავებას, დაწესებულების განვითარებაზე ზრუნვას, 
სხვადასხვა რესურსის (ადამიანური, მატერიალური, ფინანსური და სხვა) დაგეგმვას, 
ორგანიზებას, კოორდინირებას, სტიმულირებას, და კონტროლს. შესაბამისად, მათი 
შეფასება ხდება ამ მიმართულებით თუ, მათ რამდენად ახასიათებთ შესაბამისი 
კომპეტენციები.  
3. შუა რგოლის მენეჯმენტის პოზიციაზე წარმოდგენილ თანამშრომელთა კომპეტენცია 
არის დაქვემდებარებული თანამშრომლების მიერ შესასრულებელი/შესრულებული 
სამუშაოების მონიტორინგი, სამუშაო აქტივობების ორგანიზება და ამოცანების, თუ 
შედეგების მართვა, ასევე უნივერსიტეტის სტრატეგიის დანერგვა. შესაბამისად, მათი 
შეფასება ხდება ამ მიმართულებით თუ მათ რამდენად ახასიათებთ შესაბამისი 
კომპეტენციები. 
4. საოპერაციო გუნდის დონის პოზიციაზე არიან უშუალოდ დავალებების 
შემსრულებლები, ამიტომ ისინი უშუალო ხელმძღვანელ(ებ)ს მიერ ფასდებიან თუ რა 
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კომპეტენციები ახასიათებთ სამუშაოს შესრულებისათვის. 
 

ტოპ 
მენეჯმენტი 

შუა რგოლის მენეჯმენტი საოპერაციო რგოლი 

• რექტორი 
• ვიცე 
რექტორი 
• დეკანი 
 

• სამსახურის უფროსი 
• სამსახურის უფროსის  
მოადგილე 
• დეკანის მოადგილე 
• ისტორიულ-არქეოლოგიური 
მუზეუმის ხელმძღვანელი 
• კვლევითი ინსტიტუტის 
ხელმძღვანელი 
• პროგრამის 
ხელმძღვანელი/თანახელმძღვანელი 
• სამართლებრივი დახმარების 
ცენტრის ხელმძღვანელი 
• სიმულაციური ცენტრის 
ხელმძღვანელი/მოადგილე 
 

• ფინანსური მენეჯერი 
• ბუღალტერი 
• მთავარი 
სპეციალისტი 
• სპეციალისტი 
• ბიბლიოთეკარი 
• ელექტრონული 
ბაზის მენეჯერი 
• პროგრამისტი 
• არქივარიუსი 
• შრომის 
უსაფრთხოების 
სპეციალისტი 
• ექთანი 
• ხარისხის 
უზრუნველყოფის მენეჯერი 
• სასწავლო პროცესის 
მართვის მენეჯერი 
• საზოგადოებასთან 
ურთიერთობისა და 
მარკეტინგის მენეჯერი 
• უცხოელ სტუდენტთა 
შერჩევისა და მიღების 
მენეჯერი 
• მობილობის 
მენეჯერი 
• სპორტული და 
კულტურული 
ღონისძიებების დაგეგმვის 
მენეჯერი 

 
  

მუხლი 5.ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასება 
დონეების მიხედვით 
მმართველობითი დონეების მიხედვით, შეფასება ხორციელდება განსხვავებული 
კითხვარებით და მეთოდებით.  



ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების სისტემა 

5 
 

 

მუხლი 6. შეფასების მეთოდოლოგია და ინსტრუმენტები 
1. შერჩეული შეფასების სისტემა დაფუძნებულია თვითშეფასებაზე, უშუალო 
დაქვემდებარებულ(ებ)ის შეფასებასა და უშუალო ხელმძღვანელ(ებ)ის შეფასებაზე.  
2.   
2. ხელმძღვანელის მიერ დაქვემდებარებულის (საოპერაციო რგოლი) უშუალო 
შეფასება გულისხმობს დასაქმებულ(ებ)ის შეფასებას უშუალო ხელმძღვანელ(ებ)ის მიერ.  
3. ტოპ მენეჯმენტის/შუა რგოლის მენეჯმენტის შეფასების დროს შეფასებაში 
შეიძლება ჩაერთოს დაწესებულების პრეზიდენტი, რომლის შეფასებაც შესაძლოა აისახოს 
საბოლოო რეიტინგში. 
4. შეფასების პროცესი ხორციელდება ელექტრონული კითხვარების მეშვეობით 
უნივერსიტეტის შიდა პროგრამული ბაზის, ე.წ. HR SOFT-ის მეშვეობით, რომლის 
შესახებაც თანამშრომლებს შეტყობინება ეგზავნებათ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 
კვლევა გრძელდება 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. 
 

მუხლი 7. ტოპ მენეჯმენტის შეფასების პროცედურა  
 
1. ტოპ მენეჯმენტის შეფასება დაფუძნებულია შესაბამის კითხვარზე, რომელიც 
ეფუძნება სხვადასხვა სახის პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, კომპეტენციებს და პიროვნულ 
მახასიათებლებს. ტოპ მენეჯმენტის რგოლს აფასებს შუა რგოლის პერსონალი, რომლებიც 

 
დონე N 

 
მმართველობითი დონე 

 
შეფასების მეთოდი 

1 Top Managment / ტოპ 
მენეჯმენტი 

• თვითშეფასება; 
• უშუალო 
დაქვემდებარებულე(ბ)ის შეფასება; 
• უშუალო ხელმძღვანელ(ებ)ის 
შეფასება;  
• შესაძლოა შეფასდეს 
პრეზიდენტის მიერ;  

2 Middle Management / შუა 
რგოლის მენეჯმენტი 

• თვითშეფასება; 
• უშუალო ხელმძღვანელ(ებ)ის 
შეფასება; 
• უშუალო 
დაქვემდებარებულ(ებ)ის შეფასება; 
• შესაძლოა შეფასდეს 
პრეზიდენტის მიერ;  
 

3 Operational Team / 
საოპერაციო გუნდი 
(რგოლი) 

• თვითშეფასება; 
• უშუალო ხელმძღვანელ(ებ)ის 
შეფასება. 
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შესაბამისად უშუალოდ ექვემდებარებიან ტოპ მენეჯმენტში დასაქმებულ პერსონალს. ტოპ 
მენეჯმენტი ასევე ავსებს თვითშეფასებას. თვითშეფასების შედგები არ აისახება საბოლოო 
რეიტინგში. შეფასების კითხვარში ლათინური ასო H-ით გამოყოფილია განსაკუთრებული 
კატეგორიის შეკითხვები, რომლებსაც ენიჭებათ შესაბამისი კოეფიციენტი.    
2. შეფასების შედეგები ჯამდება და თითოეული მაჩვენებელი ედრება 
თვითშეფასებას, თუ რამდენად არის განსვლა საკუთარ აღქმასა და სხვადასხვა 
შემფასებელთა ჯგუფების აღქმას შორის. 
3. სტატისტიკური დამუშავების შედეგად, ხდება განსხვავების ანალიზი 
თვითშეფასებასა და უშუალო დაქვემდებარებულ(ებ)ის/ხელმძღვანელ(ებ)ის შეფასებას 
შორის. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა დაინიშნოს დამატებითი განხილვა 
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მიერ.  
 

ტოპ მენეჯმენტის შეფასების კითხვარი: 
 
პრობლემის გადაჭრა H  
მუდმივად მომართულია პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული გზების მოძიებაზე და 
ცდილობს, რაც შეიძლება დროულად აღმოფხვრას იგი  
უშინდება პრობლემებს, ხშირად უჭირს გადაჭრის გზების მოძიება 
პრობლემებს ვერ უმკლავდება და არ ეძებს  გადაჭრის ალტერნატიულ გზებს 
გუნდური მუშაობა   
კარგად ეწყობა გუნდს, შეუძლია გუნდის საქმიანობაში ჩართვა და მომართულია 
გამოწვევების ერთობლივად გადაჭრისკენ, შეუძლია კოლეგების მხარდაჭერა სამუშაო 
პროცესში 
უჭირს გუნდთან კოორდინაცია, იზიარებს საერთო მიზნებსა და გეგმებს, თუმცა ცდილობს 
დავალებები დამოუკიდებლად შეასრულოს და იგივეს სთხოვს კოლეგებს 
არ უჭერს მხარს კოლეგებს, არ უზიარებს მათთვის საჭირო ინფორმაციას, მუშაობს 
სრულიად დამოუკიდებლად 
უკუკავშირის გაცემა  
შეუძლია დროული და სწორი უკუკავშირის გაცემა, მისი უკუკავშირი ყოველთვის 
ობიექტურია 
უჭირს პოზიტიური უკუკავშირის გაცემა, უმეტესწილად ორიენტირებულია მხოლოდ 
ნეგატიური უკუკავშირის სწრაფად დაბრუნებაზე 
არასოდეს გასცემს უკუკავშირს ან შეუძლია მხოლოდ ნეგატიური უკუკავშირის დაბრუნება 
უკუკავშირის მიღება   
მზაობა აქვს მიიღოს უკუკავშირი, შეუძლია ნეგატიური უკუკავშირის მოსმენა, ავლენს 
ემოციურ მდგრადობას, აქვს მიმღებლობა 
უკუკავშირის მიღების დროს გრძნობს დისკომფორტს, არ იზიარებს ნეგატიურ 
უკუკავშირს და უჭირს საკუთარი შეცდომების აღიარება  
აქვს ნებისმიერი ტიპის უკუკავშირის მიუღებლობა 
კომუნიკაციის უნარები  H 
კეთილგანწყობილია, კარგად აკონტროლებს საკუთარ ემოციებს,  უმეტესად ქმნის 
კეთილგანწყობილ ატმოსფეროს, განაწყობს კოლეგებს თანამშრომლობისათვის. სხვისი 
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აზრის მიმართ იჩენს ინტერესს 
ძირითადად განწყობილია დადებითად, თუმცა თავს არიდებს კოლეგებთან პერსონალურ 
კომუნიკაციას 
ამჟღავნებს აგრესიას. მის გარშემო ყველა დაძაბულია. არ მიისწრაფვის საკითხების 
კონსტრუქციული გადაწყვეტისაკენ; უკან იხევს, ფორმალურად ყველას ეთანხმება ან 
აქტიურად, არაკონსტრუქციულად აპროტესტებს. 
ლოიალობა  H 
ლოიალურია დამსაქმებლის მიმართ, გამოირჩევა უნივერსიტეტის განვითარების 
საკითხებში მაღალი ჩართულობით, აზიარებს იდეებს, მაქსიმალურად იხარჯება 
უნივერსიტეტის სასარგებლოდ, ზრუნავს უნივერსიტეტის წინსვლასა და წარმატებაზე 
დამსაქმებლის მიმართ ლოიალურია, ძირითადად ერთვება უნივერსიტეტის 
განვითარების პროცესებში 
დამსაქმებლის მიმართ ინდიფერენტული დამოკიდებულება აქვს, არ ინტერესდება 
უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებით 
სტრატეგიული ხედვა 1 
უნივერსიტეტის განვითარებისთვის აყალიბებს სტრატეგიულ ხედვას, შეუძლია 
შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება და პერსონალის ჩართვა სტრატეგიის 
აღსრულებაში 
უნივერსიტეტის განვითარებისთვის მიყვება სამუშაო პროცესს, სტრატეგიასა და 
სამოქმედო გეგმის შესრულებას საშუალო მნიშვნელობას ანიჭებს 
არ ზრუნავს სტრატეგიულ განვითარებაზე და არ მიაჩნია მნიშვნელოვნად 
თვითგანვითარება  
არასოდეს გაუშვებს შესაძლებლობას გაიღრმავოს ცოდნა და გაიუმჯობესოს უნარ-ჩვევები. 
გამოხატავს მზაობას ახალი გამოცდილებისა და გამოწვევების მისაღებად 
თვლის, რომ ის ცოდნა და უნარ-ჩვევები რაც აქვს, საკმარისია მისი დაკავებული 
თანამდებობისთვის და მისთვის განვითარება არ არის პრიორიტეტული 
არ თვლის საჭიროდ უნარების ან ცოდნის გაუმჯობესებას, არ გამოხატავს მზაობას ახალი 
გამოცდილებისთვის 
დისციპლინა  
სამსახურში ყოველთვის დროულად ცხადდება, ზედმიწევნით იცავს შინაგანაწესის 
მოთხოვნებს 
სამსახურში აგვიანებს უმნიშვნელოდ, ცდილობს დაიცვას შინაგანაწესის მოთხოვნები  
სამსახურში მუდმივად აგვიანებს, არღვევს შინაგანაწესის მოთხოვნებს 
დროისა და დავალების მენეჯმენტი  H 
შეუძლია დაქვემდებარებული გუნდის დავალებების მართვა, ეფექტურად ახდენს დროის 
დაგეგმვას, მუდმივად ამონიტორინგებს დავალებებს და ითხოვს უკუკავშირს 
უჭირს საქმიანობის მართვა, ხშირად ქაოსურად გასცემს დავალებებს, არ არის 
თანმიმდევრული, უჭირს გაცემული დავალებების მართვა 
ვერ გეგმავს  საქმიანობას 

                                                      
1 აღნიშნული შეკითხვა არ არის განკუთვნილი დაქვემდებარებულების მიერ ხელმძღვანელის 
შესაფასებლად. 
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დავალებების შესრულება H2 
დავალებებს ყოველთვის ასრულებს დროულად, დამატებითი შეხსენების გარეშე, არ 
არღვევს დედლაინს 
ცდილობს დავალებები შეასრულოს დროულად, ზოგიერთ შემთხვევაში ავიწყდება 
დავალების შესრულება და საჭიროებს შეხსენებას.  
ხშირად ავიწყდება დავალებები და სჭირდება შეხსენება, უჭირს შედეგის მიღწევა 
დამოუკიდებლად 
რამდენიმე პროექტის ერთდროულად მართვა H 
შეუძლია რამდენიმე დავალება და პროექტი მართოს პარალელურად, არ კარგავს 
კონტროლს სიტუაციაზე 
უჭირს პარალელურად რამდენიმე დავალების ან პროექტის მართვა საჭიროებს დამატებით 
მხარდაჭერას 
შეუძლია მხოლოდ ერთ დავალებაზე ან პროექტზე კონცენტრირება, დატვირთული 
სამუშაო პროცესების დროს კარგავს სიტუაციაზე კონტროლს 
დამოკიდებულება სამუშაოსადმი  
სამუშაოს ეკიდება ინტერესით, დავალებებს ასრულებს კეთილსინდისიერად და 
ხარისხიანად 
სამუშაოს ეკიდება, როგორც გაცნობიერებულ აუცილებლობას, განსაკუთრებულ 
ძალისხმევას არ იჩენს, მაგრამ ყოველთვის ასრულებს თავის საქმეს 
სამუშაოს ეკიდება ინტერესის გარეშე, პასიურია 
გადაწყვეტილების მიღება და პასუხისმგებლობა H 
შეუძლია გადაწყვეტილების დროული მიღება, არ ირიდებს თავიდან პასუხისმგებლობებს 
და შეუძლია საკუთარ გადაწყვეტილებებსა და საქმიანობის შედეგებზე აიღოს სრული 
პასუხისმგებლობა 
უჭირს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება, ცდილობს გადადოს;  ურჩევნია 
უშუალო ხელმძღვანელის მონაწილეობით მიიღოს გადაწყვეტილება, რათა 
პასუხისმგებლობა გაუნაწილოს 
არ იღებს გადაწყვეტილებებს, არ თვლის, რომ მნიშვნელოვანია ან  საერთოდ არ იღებს 
პასუხისმგებლობას საკუთარ საქმიანობაზე 
შედეგზე ორიენტირებულობა  
შეუძლია  სამუშაო პროცესის მონიტორინგი, შედეგების კონტროლი და მათ მისაღწევად 
ყველა აუცილებელი საშუალების გამოყენება 
შეუძლია სამუშაო პროცესის წარმართვა, თუმცა ხშირად უჭირს კონკრეტულ შედეგამდე 
მისვლა 
ვერ მართავს სამუშაო პროცესს და შესაბამისად, ვერ აღწევს შედეგებს 
ემოციური მდგრადობა  
 სამუშაო პროცესში მუდმივად ავლენს ემოციურ მდგრადობას და მოულოდნელობებს 
ხვდება სიმშვიდით 
სამუშაო პროცესში პერიოდულად ღელავს, უჭირს თანმიმდევრული კომუნიკაცია და ვერ 

                                                      
2 აღნიშნული შეკითხვა არ არის განკუთვნილი დაქვემდებარებულ(ებ)ის მიერ ხელმძღვანელ(ებ)ის 
შესაფასებლად. 
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ინარჩუნებს სიმშვიდეს, არის მეტნაკლებად ემოციური 
სამუშაო პროცესში ხშირდ ვერ ინარჩუნებს კონტროლს, არის ზედმეტად ემოციური და 
უჭირს საკუთარი თავის მართვა 
დელეგირება  
შეუძლია დავალებების დელეგირება თანამშრომლების რესურსის გათვალისწინებით და 
სამართლიანად 
უჭირს დავალებების დელეგირება, ხშირად არათანაბრად და არასამართლიანად 
ანაწილებს დავალებებს 
ვერ ახდენს დავალებების დელეგირებას და თავად ასრულებს დავალებებს 
ცვლილებების მართვა  
ცვლილების საჭიროებას დროულად ხედავს და ახდენს შესაბამის, სწორ რეაგირებას 
უჭირს ცვლილებების საჭიროების დანახვა და ცვლილების მართვა 
 ვერ მართავს ცვლილებებს 

მუხლი. 8. საშუალო რგოლის მენეჯმენტის შეფასების 
პროცედურა 
 
1. საშუალო რგოლის მენეჯმენტის შეფასება დაფუძნებულია შესაბამის კითხვარზე. 
შეფასების კითხვარში ლათინური ასო H-ით გამოყოფილია განსაკუთრებული კატეგორიის 
შეკითხვები, რომლებსაც ენიჭებათ შესაბამისი კოეფიციენტი.    
2. საშუალო რგოლის მენეჯმენტს აფასებს როგორც ტოპ მენეჯმენტი, ასევე 
საოპერაციო რგოლი, რომლებიც შესაბამისად უშუალოდ ექვემდებარებიან საშუალო 
რგოლის მენეჯმენტს. საშუალო რგოლის მენეჯმენტიც ასევე ავსებს თვითშეფასებას. 
თვითშეფასების შედგები არ აისახება საბოლოო რეიტინგში.    
3. სტატისტიკური დამუშავების შედეგად, ხდება განსხვავების ანალიზი 
თვითშეფასებასა და უშუალო დაქვემდებარებულების/ხელმძღვანელის შეფასებას შორის. 
საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა დაინიშნოს დამატებითი განხილვა ადამიანური 
რესურსების მართვის სამსახურის მიერ.  
 

საშუალო რგოლის მენეჯმენტის შეფასების კითხვარი: 
 
პრობლემის გადაჭრა H 
მუდმივად მომართულია პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული გზების მოძიებაზე და 
ცდილობს, რაც შეიძლება დროულად აღმოფხვრას იგი 
უშინდება პრობლემებს, ხშირად უჭირს გადაჭრის გზების მოძიება 
პრობლემებს ვერ უმკლავდება და არ ეძებს გადაჭრის ალტერნატიულ გზებს 
გუნდური მუშაობა  
კარგად ეწყობა გუნდს, შეუძლია გუნდის საქმიანობაში ჩართვა და მომართულია 
გამოწვევების ერთობლივად გადაჭრისკენ, შეუძლია კოლეგების მხარდაჭერა სამუშაო 
პროცესში 
უჭირს გუნდთან კოორდინაცია, იზიარებს საერთო მიზნებსა და გეგმებს, თუმცა ცდილობს 
დავალებები დამოუკიდებლად შეასრულოს და იგივეს სთხოვს კოლეგებს 
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არ უჭერს მხარს კოლეგებს, არ უზიარებს მათთვის საჭირო ინფორმაციას, მუშაობს 
სრულიად დამოუკიდებლად 
უკუკავშირის გაცემა  
შეუძლია დროული და სწორი უკუკავშირის გაცემა, მისი უკუკავშირი ყოველთვის 
ობიექტურია 
უჭირს პოზიტიური უკუკავშირის გაცემა, ორიენტირებულია მხოლოდ ნეგატიური 
უკუკავშირის სწრაფად დაბრუნებაზე 
არასოდეს გასცემს უკუკავშირს 
უკუკავშირის მიღება  
მზაობა აქვს მიიღოს უკუკავშირი, შეუძლია ნეგატიური უკუკავშირის მოსმენა, ავლენს 
ემოციურ მდგრადობას, აქვს მიმღებლობა 
უკუკავშირის მიღების დროს გრძნობს დისკომფორტს, არ იზიარებს ნეგატიურ 
უკუკავშირს და უჭირს საკუთარი შეცდომების აღირება  
აქვს ნებისმიერი ტიპის უკუკავშირის მიუღებლობა 
კომუნიკაციის უნარები H 
კეთილგანწყობილია, კარგად აკონტროლებს საკუთარ ემოციებს,  უმეტესად ქმნის 
კეთილგანწყობილ ატმოსფეროს, განაწყობს კოლეგებს თანამშრომლობისათვის. სხვისი 
აზრის მიმართ იჩენს ინტერესს 
ძირითადად განწყობილია დადებითად, თუმცა თავს არიდებს კოლეგებთან პერსონალურ 
კომუნიკაციას 
ამჟღავნებს აგრესიას. მის გარშემო ყველა დაძაბულია. არ მიისწრაფვის საკითხების 
კონსტრუქციული გადაწყვეტისაკენ; უკან იხევს, ფორმალურად ყველას ეთანხმება ან 
აქტიურად, არაკონსტრუქციულად აპროტესტებს 
ლოიალობა H 
ლოიალურია დამსაქმებლის მიმართ, გამოირჩევა უნივერსიტეტის განვითარების 
საკითხებში მაღალი ჩართულობით, აზიარებს იდეებს, მაქსიმალურად იხარჯება 
უნივერსიტეტის სასარგებლოდ, ზრუნავს უნივერსიტეტის წინსვლასა და წარმატებაზე 
დამსაქმებლის მიმართ ლოიალურია, ძირითადად ერთვება უნივერსიტეტის 
განვითარების პროცესებში 
დამსაქმებლის მიმართ ინდიფერენტული დამოკიდებულება აქვს, არ ინტერესდება 
უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებით 
თვითგანვითარება  
არასოდეს გაუშვებს შესაძლებლობას გაიღრმავოს ცოდნა და გაიუმჯობესოს უნარ-ჩვევები. 
გამოხატავს მზაობას ახალი გამოცდილებისა და გამოწვევების მისაღებად 
თვლის, რომ ის ცოდნა და უნარ-ჩვევები რაც აქვს, საკმარისია მისი დაკავებული 
თანამდებობისთვის და მისთვის განვითარება არ არის პრიორიტეტული 
არ თვლის საჭიროდ უნარების ან ცოდნის გაუმჯობესებას, არ გამოხატავს მზაობას ახალი 
გამოცდილებისთვის 
დისციპლინა 
სამსახურში ყოველთვის დროულად ცხადდება, ზედმიწევნით იცავს შინაგანაწესის 
მოთხოვნებს 
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სამსახურში აგვიანებს უმნიშვნელოდ, ცდილობს დაიცვას შინაგანაწესის მოთხოვნები 
სამსახურში მუდმივად აგვიანებს, არღვევს შინაგანაწესის მოთხოვნებს·          
 დროისა და დავალების მენეჯმენტი H 
შეუძლია დაქვემდებარებული გუნდის დავალებების მართვა, ეფექტურად ახდენს დროის 
დაგეგმვას, მუდმივად ამონიტორინგებს დავალებებს და ითხოვს უკუკავშირს 
უჭირს საქმიანობის მართვა, ხშირად ქაოსურად გასცემს დავალებებს, არ არის 
თანმიმდევრული, უჭირს გაცემული დავალებების მართვა·         
ვერ გეგმავს  საქმიანობას 
დავალებების შესრულება H3 
დავალებებს ყოველთვის ასრულებს დროულად, დამატებითი შეხსენების გარეშე, არ 
არღვევს დედლაინს 
 ცდილობს დავალებები შეასრულოს დროულად, ზოგიერთ შემთხვევაში ავიწყდება 
დავალების შესრულება და საჭიროებს შეხსენებას   
ხშირად ავიწყდება დავალებები და სჭირდება შეხსენება, უჭირს შედეგის მიღწევა 
დამოუკიდებლად 
რამდენიმე პროექტის ერთდროულად მართვა  H 
შეუძლია რამდენიმე დავალება და პროექტი მართოს პარალელურად, არ კარგავს 
კონტროლს სიტუაციაზე 
უჭირს პარალელურად რამდენიმე დავალების ან პროექტის მართვა საჭიროებს დამატებით 
მხარდაჭერას 
შეუძლია მხოლოდ ერთ დავალებაზე ან პროექტზე კონცენტრირება, დატვირთული 
სამუშაო პროცესების დროს კარგავს სიტუაციაზე კონტროლს 
დამოკიდებულება სამუშაოსადმი  
სამუშაოს ეკიდება ინტერესით, დავალებებს ასრულებს კეთილსინდისიერად და 
ხარისხიანად 
სამუშაოს ეკიდება, როგორც გაცნობიერებულ აუცილებლობას, განსაკუთრებულ 
ძალისხმევას არ იჩენს, მაგრამ ყოველთვის ასრულებს თავის საქმეს 
 სამუშაოს ეკიდება ინტერესის გარეშე, პასიურია 
გადაწყვეტილების მიღება და პასუხისმგებლობა H 
შეუძლია გადაწყვეტილების დროული მიღება, არ ირიდებს თავიდან პასუხისმგებლობებს 
და შეუძლია საკუთარ გადაწყვეტილებებსა და საქმიანობის შედეგებზე აიღოს სრული 
პასუხისმგებლობა 
უჭირს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება, ცდილობს გადადოს;  ურჩევნია 
უშუალო ხელმძღვანელის მონაწილეობით მიიღოს გადაწყვეტილება, რათა 
პასუხისმგებლობა გაუნაწილოს 
არ იღებს გადაწყვეტილებებს, არ თვლის, რომ მნიშვნელოვანია ან  საერთოდ არ იღებს 
პასუხისმგებლობას საკუთარ საქმიანობაზე 
შედეგზე ორიენტირებულობა  
შეუძლია  სამუშაო პროცესის მონიტორინგი, შედეგების კონტროლი და მათ მისაღწევად 
                                                      
3 აღნიშნული შეკითხვა არ არის განკუთვნილი დაქვემდებარებულების მიერ ხელმძღვანელის 
შესაფასებლად. 
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ყველა აუცილებელი საშუალების გამოყენება 
შეუძლია სამუშაო პროცესის წარმართვა, თუმცა ხშირად უჭირს კონკრეტულ შედეგამდე 
მისვლა 
ვერ მართავს სამუშაო პროცესს და შესაბამისად, ვერ აღწევს შედეგებს 
ემოციური მდგრადობა  
სამუშაო პროცესში მუდმივად ავლენს ემოციურ მდგრადობას და მოულოდნელობებს 
ხვდება სიმშვიდით 
სამუშაო პროცესში პერიოდულად ღელავს, უჭირს თანმიმდევრული კომუნიკაცია და ვერ 
ინარჩუნებს სიმშვიდეს, არის მეტნაკლებად ემოციური 
სამუშაო პროცესში ხშირდ ვერ ინარჩუნებს კონტროლს, არის ზედმეტად ემოციური და 
უჭირს საკუთარი თავის მართვა 
დელეგირება  
შეუძლია დავალებების დელეგირება თანამშრომლების რესურსის გათვალისწინებით და 
სამართლიანად 
უჭირს დავალებების დელეგირება, ხშირად არათანაბრად და არასამართლიანად 
ანაწილებს დავალებებს 
ვერ ახდენს დავალებების დელეგირებას და თავად ასრულებს დავალებებს 

მუხლი 9. საოპერაციო გუნდის (რგოლის) შეფასების 
პროცედურა 
1. საოპერაციო რგოლი ფასდება უშუალო ხელმძღვანელ(ებ)ის მიერ, კერძოდ  
საშუალო რგოლის მენეჯმენტშიშემავალი პერსონალის მიერ.    
2. შეფასება დაფუძნებულია შესაბამის კითხვარზე. თვითშეფასების შედეგები არ 
აისახება საბოლოო რეიტინგში.  შეფასების კითხვარში ლათინური ასო H-ით გამოყოფილია 
განსაკუთრებული კატეგორიის შეკითხვები, რომლებსაც ენიჭებათ შესაბამისი 
კოეფიციენტი.    
3. სტატისტიკური დამუშავების შედეგად, ხდება განსხვავების ანალიზი 
თვითშეფასებასა და შემფასებლების  შეფასებას შორის. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა 
დაინიშნოს დამატებითი განხილვა ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მიერ.  
 

საოპერაციო რგოლის შეფასების კითხვარი  
 
პრობლემის გადაჭრა H 
მუდმივად მომართულია პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული გზების მოძიებაზე და 
ცდილობს, რაც შეიძლება დროულად აღმოფხვრას იგი 
უშინდება პრობლემებს, ხშირად უჭირს გადაჭრის გზების მოძიება 
პრობლემებს ვერ უმკლავდება და არ ეძებს  გადაჭრის ალტერნატიულ გზებს 
გუნდური მუშაობა 
კარგად ეწყობა გუნდს, შეუძლია გუნდის საქმიანობაში ჩართვა და მომართულია 
გამოწვევების ერთობლივად გადაჭრისკენ, შეუძლია კოლეგების მხარდაჭერა სამუშაო 
პროცესში 
უჭირს გუნდთან კოორდინაცია, იზიარებს საერთო მიზნებსა და გეგმებს, თუმცა ცდილობს 
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დავალებები დამოუკიდებლად შეასრულოს და იგივეს სთხოვს კოლეგებს 
არ უჭერს მხარს კოლეგებს, არ უზიარებს მათთვის საჭირო ინფორმაციას, მუშაობს 
სრულიად დამოუკიდებლად 
უკუკავშირის მიღება 
მზაობა აქვს მიიღოს უკუკავშირი, შეუძლია ნეგატიური უკუკავშირის მოსმენა, ავლენს 
ემოციურ მდგრადობას, აქვს მიმღებლობა 
უკუკავშირის მიღების დროს გრძნობს დისკოფორტს, არ იზიარებს ნეგატიურ უკუკავშირს 
და უჭირს საკუთარი შეცდომების აღირება  
აქვს ნებისმიერი ტიპის უკუკავშირის მიუღებლობა 
კომუნიკაციის უნარები H 
კეთილგანწყობილია, კარგად აკონტროლებს საკუთარ ემოციებს,  უმეტესად ქმნის 
კეთილგანწყობილ ატმოსფეროს, განაწყობს კოლეგებს თანამშრომლობისათვის. სხვისი 
აზრის მიმართ იჩენს ინტერესს 
ძირითადად განწყობილია დადებითად, თუმცა თავს არიდებს კოლეგებთან პერსონალურ 
კომუნიკაციას 
ამჟღავნებს აგრესიას. მის გარშემო ყველა დაძაბულია. არ მიისწრაფვის საკითხების 
კონსტრუქციული გადაწყვეტისაკენ; უკან იხევს, ფორმალურად ყველას ეთანხმება ან 
აქტიურად, არაკონსტრუქციულად აპროტესტებს 
ლოიალობა H 
ლოიალურია დამსაქმებლის მიმართ, გამოირჩევა უნივერსიტეტის განვითარების 
საკთხებში მაღალი ჩართულობით, აზიარებს იდეებს, მაქსიმალურად იხარჯება 
უნივერსიტეტის სასარგებლოდ,  ზრუნვას უნივერსიტეტის წინსვლასა და წარმატებაზე  
დამსაქმებლის მიმართ მეტნაკლებად ლოიალურია, ცდილობს ჩაერთოს უნივერსიტეტის 
განვითარების პროცესებში 
დამსაქმებლის მიმართ ინდიფერენტული დამოკიდებულება აქვს, არ ინტერესდება 
უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებით 
თვითგანვითარება 
არასოდეს გაუშვებს შესაძლებლობას გაიღრმავოს ცოდნა და გაიუმჯობესოს უნარ-ჩვევები 
გამოხატავს მზაობას ახალი გამოცდილებისა და გამოწვევების მისაღებად 
თვლის, რომ ის ცოდნა და უნარ-ჩვევები რაც აქვს, საკმარისია მისი დაკავებული 
თანამდებობისთვის და მისთვის განვითარება არ არის პრიორიტეტული 
არ თვლის საჭიროდ უნარების ან ცოდნის გაუმჯობესებას, არ გამოხატავს მზაობას ახალი 
გამოცდილებისთვის 
დისციპლინა 
სამსახურში ყოველთვის დროულად ცხადდება, ზედმიწევნით იცავს შინაგანაწესის 
მოთხოვნებს 
სამსახურში აგვიანებს უმნიშვნელოდ, ცდილობს დაიცვას შინაგანაწესის მოთხოვნები  
სამსახურში მუდმივად აგვიანებს, არღვევს შინაგანაწესის მოთხოვნებს 
დროისა და დავალების მენეჯმენტი H 
შეუძლია საკუთარი საქმიანობის დროში დაგეგმვა და მართვა, დავალებებს ყოველთვის 
ასრულებს დროულად, დამატებითი შეხსენების გარეშე 
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უჭირს საკუთარი საქმიანობის მართვა, ხშირად ქაოსურად ასრულებს დავალებებს, არ არის 
თანმიმდევრული. შეფერხების შემთხვევაში საქმის კურსში აყენებს უშუალო უფროსს და 
მისი ჩართულობით ცდილობს დავალების შესრულებას 
ვერ გეგმავს საკუთარ საქმიანობას, ხშირად ავიწყდება დავალებები და სჭირდება შეხსენება, 
უჭირს შედეგის მიღწევა დამოუკიდებლად 
რამდენიმე დავალების ერთდროულად შესრულება H 
შეუძლია რამდენიმე დავალება/პროექტი შეასრულოს პარალელურად, არ კარგავს 
კონტროლს სიტუაციაზე 
უჭირს პარალელურად რამდენიმე დავალების შესრულება, საჭიროებს დამატებით 
მხარდაჭერას 
შეუძლია მხოლოდ ერთ დავალებაზე კონცენტრირება, რამდეიმე დავალების მიღებისას 
კარგავს სიტუაციაზე კონტროლს 
დამოკიდებულება სამუშაოსადმი 
სამუშაოს ეკიდება ინტერესით, დავალებებს ასრულებს კეთილსინდისიერად და 
ხარისხიანად. 
სამუშაოს ეკიდება, როგორც გაცნობიერებულ აუცილებლობას, განსაკუთრებულ 
ძალისხმევას არ იჩენს, მაგრამ ყოველთვის ასრულებს თავის საქმეს. 
სამუშაოს ეკიდება ინტერესის გარეშე, პასიურია. 
პროდუქტიულობა 
საკუთარ რესურსებს და ცოდნას იყენებს საუკეთესო შედეგის მისაღწევად, არის 
პროდუქტიული 
სამუშაო დროს ხშირად გაფანტულია, უჭირს დავალებებზე კონცენტრირება 
საკუთარ რესურსებს ვერ იყენებს ნაყოფიერად, არ არის პროდუქტიული 
პასუხისმგებლობა საკუთარი საქმიანობის შედეგზე  
შეუძლია საკუთარ საქმიანობაზე აიღოს სრული პასუხისმგებლობა 
საკუთარ საქმიანობაზე პასუსმგებლობას უმეტეს შემთხვევაში იღებს 
საერთოდ არ იღებს პასუხისმგებლობას საკუთარ საქმიანობაზე 
შედეგზე ორიენტირებულობა 
სამუშაო პროცესში ორიენტირებულია შედეგზე და მათ მისაღწევად ყველა აუცილებელი 
საშუალების გამოყენება 
შეუძლია სამუშაო პროცესის წარმართვა, თუმცა ხშირად უჭირს კონკრეტულ შედეგამდე 
მისვლა 
ვერ მართავს სამუშაო პროცესს და შესაბამისად, ვერ აღწევს შედეგებს 
ემოციური მდგრადობა  
სამუშაო პროცესში მუდმივად ავლენს ემოციურ მდგრადობას და მოულოდნელობებს 
ხვდება სიმშვიდით 
სამუშაო პროცესში პერიოდულად ღელავს, უჭირს თანმიმდევრული კომუნიკაცია და ვერ 
ინარჩუნებს სიმშვიდეს, არის მეტნაკლებად ემოციური 
სამუშაო პროცესში ხშირდ ვერ ინარჩუნებს კონტროლს, არის ზედმეტად ემოციური და 
უჭირს საკუთარი თავის მართვა 
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მუხლი 10. ქულების მინიჭება და საბოლოო შედეგის 
გამოთვლა 
1. კონკრეტული კითხვის ქვეშ მოცემულ პასუხს თავისი შინაარსის გათვალისწინებით 
შეეფარდება შესაბამისი ქულა, კერძოდ,  3 ქულა შეესატყვისება საუკეთესო შეფასებას, 2 
ქულა - საშუალოს, ხოლო 1 ქულა ყველაზე უარესს.   
2. კითხვებზე პასუხები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ სტატუსი H, ფასდება 
განსხვავებული სისტემით, კერძოდ, საუკეთესო შეფასება (3 ქულა) მრავლდება 
კოეფიციენტზე 1.5, საშუალო შეფასება (2 ქულა) მრავლდება კოეფიციენტზე 0.8, ხოლო 
ყველაზე უარესი შეფასება (1 ქულა) -  0.5-ზე.  
3. საბოლოო შეფასების გამოთვლისას მხედველობაში მიიღება ის თავისებურებები, 
რომლებიც ახასიათებს ტოპ და საშუალო რგოლის მენეჯმენტის, ასევე საოპერაციო 
რგოლის შეფასებას. ტოპ მენეჯმენტისა და საშუალო რგოლის მენეჯმენტის 
თანამშრომლების შეფასების შედეგები გამოითვლება შემდეგნაირად: 
ა) იმ შემთხვევაში, თუ შეფასების პროცესში ჩართულია მხოლოდ ერთი ხელმძღვანელი და 
ერთი დაქვემდებარებული ხდება შეფასების შედეგების პროცენტული მაჩვენებლის 
გამოთვლა და შემდეგ, საერთო საშუალო პროცენტული მაჩვენებლის 
გაანგარიშება.მიღებული შეფასების შედეგიდან გამოითვლება საბოლოო , ერთიანი 
პროცენტული მაჩვენებელი;4 
ბ) იმ შემთხვევაში, თუ შეფასების პროცესში ჩართულია ერთზე მეტი ხელმძღვანელი და 
დაქვემდებარებული, ცალ-ცალკე ხდება ხელმძღვანელი პირის და დაქვემდებარებული 
თანამშრომლების შეფასებების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლა და შემდეგ 
მიღებული შეფასებებიდან გამოითვლება საბოლოო პროცენტული მაჩვენებელი5. 
4. საოპერაციო რგოლის თანამშრომლების შეფასების გამოთვლისას ხდება 
ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელების შეფასების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლა, 
რომლის შესაბამისადაც ითვლება საბოლოო პროცენტული მაჩვენებელი. 
5. თვითშეფასების შედეგები საბოლოო შეფასების გამოთვლისას არ მიიღება 
მხედველობაში 
 

მუხლი 11. შეფასების რეპორტი 
1. ევროპის უნივერსიტეტის შეფასების სისტემის შემდეგი ფაზა არის 
თანამშრომელთათვის შეფასების ანგარიშის მიწოდება. ანგარიში (რეპორტი) მზადდება 
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მიერ უნივერსიტეტის პროგრამული 
უზრუნველყოფის ე.წ. HR SOFT-ის მეშვეობით, რომელიც რეპორტების დაანგარიშების 
დროს იყენებს ზემოთ მოცემულ ქულათა დაანგარიშების ალგორითმს. 
2. ანგარიშის მიწოდება თანამშრომლისთვის ხდება ადამიანური რესურსების 
მართვის სამსახურის და უშუალო ხელმძღვანელის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
ჩართულობით, ინდივიდუალურ შეხვედრაზე. თანამშრომელს აქვს შესაძლებლობა 

                                                      
4 მაგალითად: ხელმძღვანელის შეფასება თუ არის საერთო მაჩვენებლების 80%, ხოლო 
დაქვემდებარებულის 70%, საბოლოო შეფასების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც აისახება 
საერთო რეიტინგში იქნება (80%+70%)/2=75% 
5 მაგალითად: ხელმძღვანელების შეფასებაა 75% და 80%, ხოლო დაქვემდებარებულების 70% და 
60%. შეფასება გამოითვლება შემდეგნაირად: (75%+80%)/2=77.5%; (70%+60%)/2=65%. 
(65%+77.5%)/2=71.25% 
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მიიღოს შეფასების შედეგებთან დაკავშირებული უკუკავშირი და თვითონაც დასვას 
კითხვები. 
3. რეპორტები ინახება 3 ეგზემპლარად: ადამიანური რესურსების მართვის 
სამსახურში, შეფასებული თანამშრომლის პირად საქმეში და თვითონ შეფასებულთან. 
რეპორტის მიწოდების შემდგომ ხორციელდება უკუკავშირის სესია, რომლის დროს  
დგინდება, თანამშრომლისთვის მისაღებია თუ არა რეპორტი, რეკომენდაციები და 
სამომავლო განვითარების გეგმა 
4. სამომავლო განვითარების გეგმის შევსების შედეგად იგეგმება აქტივობების 
კალენდარი.   
 

მუხლი 12. შეფასების შედეგების გამოყენება 
1. შეფასების შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს: 
ა) პერსონალის პროფესიული განვითარებისთვის - სწავლების საჭიროების 
განსაზღვრისათვის/ინდივიდუალური განვითარებისათვის; 
ბ) პერსონალის კარიერული განვითარებისათვის;  
გ) პერსონალის წახალისებისათვის; 
დ) პერსონალის მიმართ დისციპლინური ღონისძიების გატარებისთვის; 
ე) უნივერსიტეტის სხვა შიდა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ღონისძიებების 
განხორციელებისთვის. 
2. შეფასების შედეგების შესაბამისად, შესაძლოა, განისაზღვროს პერსონალის 
პროფესიული განვითარების საჭიროება. ასეთ შემთხვევაში, ადამიანური რესურსების 
მართვის სამსახური, შეფასებულსა და მის უშუალო ხელმძღვანელთან შეთანხმებით, 
ადგენს პერსონალის განვითარების ინდივიდუალურ გეგმას და უზრუნველყოფს მის 
აღსრულებას. 
3. პერსონალის შეფასების შედეგების მიხედვით შესაძლებელია განხორციელდეს 
მათი წახალისება შემდეგი პრინციპით: 
ა) 98% -100 % - სასტუმროს ვაუჩერი  
ბ) 90%-97% - 100 ლარიანი ვაუჩერი  
გ) 80% - 89% - მადლობის გამოცხადება და პროფესიული განვითარების მხარდაჭერა 
(კურსის დაფინანსება ა.შ)  
დ) 50%-დან 79% შეფასების მიღების შემთხვევაში ინდივიდუალური განვითარების გეგმის 
შესაბამისი რეაგირება   
4. პერსონალის მიმართ დისციპლინური ღონისძიების გატარებისთვის შინაგანაწესის 
თანახმად შეიძლება განხორციელდეს: 
ა) გაფრთხილება - იმ შემთხვევაში თუ თანამშრომლის ჯამური წლიური შეფასების 
რეიტინგი მერყეობს 20-50% შორის; 
ბ) 20% დაბალი შეფასება შესაძლებელია გახდეს შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის 
საფუძველი.  
 
 

მუხლი 13. პერსონალის განვითარების გეგმა 
1. პერსონალის განვითარების გეგმა წარმოადგენს შეფასების სისტემის განუყოფელ 
ნაწილს. პერსონალის შეფასების შემდეგ მნიშვნელოვანია შეჯამდეს მისი ძლიერი და 
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სუსტი მხარეები და განისაზღვროს განვითარების ის ასპექტები, რომელიც 
მნიშვნელოვანია სამუშაოს უკეთ შესრულებისათვის. 
2. განვითარების ასპექტებია პერსონალის შეფასება და განვითარება შემდეგი 
მიმართულებებით:  
ა) ცოდნა; 
ბ) კომპეტენიცები;  
გ) უნარები. 
3. განვითარების გეგმა დგება პერსონალსა და უშუალო ხელმძღვანელის ერთობლივი 
განხილვის საფუძველზე, საჭიროების შემთხვევაში, ადამიანური რესურსების მართვის 
სამსახურის ჩართულობით. 
4. პერსონალის განვითარების გეგმა მოიცავს შემდეგ საკითხებს:  
ა) განვითარების არეალი (ცოდნა, უნარი, კომპეტენცია); 
ბ) განმავითარებელი აქტივობა (ტრენინგი, დავალება, მენტორინგი და ა.შ);  
გ) მოსალოდნელი შედეგი (ინდიკატორი); 
დ) საჭირო რესურსები. 
 
 

განვითარების გეგმის კითხვარი: 
 
გთხოვთ, ჩამოაყალიბეთ თქვენი ძლიერი მხარეები  
 
 
 
გთხოვთ, ჩამოაყალიბეთ თქვენი გასაუმჯობესებელი მხარეები  
 
 
 
გთხოვთ, აღწერეთ, - როგორ გაიუმჯობესებდით უნარ-ჩვევებს და აიმაღლებდით 
კვალიფიკაციას? რა პერიოდში?  
 
 
გთხოვთ, აღწერეთ, თქვენი კარიერული ინტერესი და მიზნები  
 
 
 
კომენტარი 
 
 
 
5. პერსონალის განვითარება ხორციელდება სხვადასხვა განმავითარებელი 
ღონისძიებების მეშვეობით: 
ა) ტრენინგები; 
ბ) სასწავლო კურსი; 
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გ) განმავითარებელი დავალებები - ხელმძღვანელის მიერ მიცემული დავალება, რომელიც 
ახალი გამოწვევაა პერსონალისთვის, წარმოადგენს მისთვის სიახლეს და მიზნად ისახავს 
პერსონალის პროფესიულ განვითარებას; 
დ) მენტორის მიჩენა - მენტორინგი წარმოადგენს უფრო გამოცდილი პირის (პერსონალის) 
მიერ ცოდნის, გამოცდილების გადაცემას ნაკლებ გამოცდილი პერსონალისთვის; 
ე) მენტორის როლის მიჩენა - მენტორის როლში ყოფნა ავითარებს პერსონალს, რადგან ის 
ახდენს საკუთარი ცოდნის, გამოცდილების მობილიზებას, აუმჯობესებს კომუნიკაციის 
უნარებს, ამზადებს ლიდერული პოზიციისთვის. 
ვ) პროექტების მართვა - ახალი ე.წ. პროქტების მართვა წარმოადგენს ახალ გამოცდილებას, 
რომელიც ავითარებს კოორდინაციის, დაგეგმვის, კომუნიკაციის უნარებს. ასევე 
მნიშვნელოვანია მოტივირებისათვის, რადგან პერსონალი ასრულებს და ითვისებს ახალი 
ტიპის აქტივობებს, შინაარსებს. 
ზ) ქოუჩინგი - ქოუჩი (უშუალო ხელმძღვანელი) ეხმარება პერსონალს განივითაროს 
რომელიმე უნარი, კომპეტენცია (კომუნიკაცია, პერსონალთან ურთიერთობა, 
გადაწყვეტილების მიღება). ქოუჩის მიზანია პერსონალს თავადვე აპოვნინოს გამოსავალი, 
ალტერნატივები. ქოუჩინგის მიზანია განავითაროს და გააძლიეროს პერსონალი. 
თ) აღნიშნული ჩამონათვალი არასრულია და მას ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით 
თანამშრომელთან შეთანხმებით შესაძლოა დაემატოს სხვა განმავითარებელი 
ღონისძიებები. 
  

მუხლი 14. შეფასებაზე უარის თქმა 
პერსონალი ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს შეფასების პროცესში, როგორც 
შემფასებელმა ასევე, შესაფასებელმა. შესაფასებელი პერსონალის მიერ შეფასებაზე უარის 
თქმა ჩაითვლება შინაგანაწესის უხეშ დარღვევად. 
 

მუხლი 15. შეფასების შედეგის გასაჩივრების პროცედურა 
1. თუ, თანამშრომელი უკუკავშირის მიწოდების დროს არ ეთანხმება ანგარიშს, 
უფლებამოსილია ანგარიშის მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში გაასაჩივროს 
(ოფიციალური განცხადებით მიმართოს რექტორს) მისი შეფასების შედეგები. ასეთ 
შემთხვევაში, ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის წარდგინების საფუძველზე, 
რექტორის ბრძანებით იქმნება კომისია. 
2. კომისიაში არ შეიძლება შედიოდეს შეფასების პროცესზე პასუხისმგებელი პირი, 
შესაფასებლის უშუალო ხელმძღვანელი და თავად საჩივრის ავტორი. კომისიის წევრთა 
რაოდენობა არ უნდა იყოს 3 წევრზე ნაკლები. კომისიის შემადგენლობაში შეიძლება 
მონაწილეობდენ დამოუკიდებელი სპეციალისტები (პირები, რომლებიც 
სამსახურებრივად არ არიან დაკავშირებულნი შესაბამის დაწესებულებასთან) და ასევე, 
სხვა პირები, კომპეტენციის შესაბამისად. 
3. შესაფასებელ პირს უფლება აქვს მოითხოვოს კომისიის შემადგენლობის შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდება. 
4. კომისიის წევრი ვალდებულია, განხილვის დაწყებამდე, წინასწარ განაცხადოს 
ყველა იმ გარემოების თაობაზე, რომელმაც შეიძლება მას ხელი შეუშალოს პირის მიმართ 
გადაწყვეტილების მიუკერძოებლად გამოტანაში. ასეთ შემთხვევაში, იგი, ვერ მიიღებს 
მონაწილეობას საჩივრის განხილვის პროცესში. 
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5. კომისიის სხდომა უნდა გაიმართოს საჩივრის შემოტანიდან არაუგვიანეს 
6. 10 სამუშაო დღის ვადაში. კომისია თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს 
თავჯდომარეს. კომისია სხდომაზე განიხილავს მონაცემებსა და შეფასების შედეგებს. 
ისმენს როგორც შეფასებული პირის, ისე მისი ხელმძღვანელის პოზიციებს. საჭიროების 
შემთხვევაში, კომისია უფლებამოსილია, მოუსმინოს სხვა დაინტერესებულ პირებსაც. 
7. კომისიას შეუძლია მიიღოს ერთ-ერთი შემდეგი გადაწყვეტილება: 
• შეფასების შედეგების უცვლელად დატოვების შესახებ; 
• შეფასების შედეგების სრულად გაუქმებისა და შეფასების განმეორებით 
განხორციელების შესახებ; 
• შეფასების შედეგების ნაწილობრივ გაუქმებისა და შეფასების გაუქმებული ნაწილის 
განმეორებით განხორციელების შესახებ. 
8. კომისიის სხდომა დახურულია, ხოლო მიღებული გადაწყვეტილება - 
კონფიდენციალური, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ საჩივრის ავტორი წერილობით 
გამოთქვამს სურვილს სხდომისა და გადაწყვეტილების საჯაროობის შესახებ. 
9. კომისია უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ სხდომას ესწრება წევრთა 
ნახევარზე მეტი. გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს 
სხდომაზე დამსწრე წევრთა ნახევარზე მეტი. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში, 
გადამწყვეტად ითვლება სხდომის თავმჯდომარის ხმა. 
10. კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ კომისიის 
დამსწრე წევრები, შეფასებაზე პასუხისმგებელი პირი და შესაფასებელი. კომისიის წევრი 
უფლებამოსილია, დაურთოს ოქმს თავისი განსხვავებული აზრი, რის შესახებაც ოქმში 
კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. 

მუხლი 16. კონფიდენციალურობა 
1. შეფასების პროცესში შევსებული კითხვარები კონფიდენციალურია ნებისმიერი 
დაინტერესებული პირისათვის. აღნიშნული ინფორმაციის დაცვაზე პასუხისმგებელია 
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური. 
2. ასევე, კონფიდენციალურია შეფასების შედეგები 
3. 4. მათზე წვდომა შეიძლება ჰქონდეთ მხოლოდ: 
ა) უნივერსიტეტის რექტორს; 
ბ) შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის უფროსს/დეკანს/ცენტრის ხელმძღვანელს;  
გ) შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ზემდგომ ვიცე-რექტორს; 
დ) ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს;  
ე) შეფასებულ პერსონალს. 
 

მუხლი 17. შეფასების სისტემის განვითარება 
1. შეფასების ჩატარების შემდეგ, შეფასების სისტემით თანამშრომელთა 
კმაყოფილების შესწავლის მიზნით, ხორციელდება თანამშრომელთა გამოკითხვა ქვემოთ 
მოცემული კითხვარის მეშვეობით 
 

შეფასების სისტემის მახასიათებლები დიახ არა 
ზოგადად, ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასების სისტემა ჩემთვის 
მისაღებია 
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ჩემს ორგანიზაციაში მომუშავე ადამიანებისთვის ევროპის უნივერსიტეტის 
ადმინისტრაციული პერსონალის 
შეფასების სისტემა მისაღებია 

  

შეფასების სისტემა ორგანიზაციისთვის სასარგებლო და ეფექტური იქნება   

შეფასების სისტემის ადეკვატურობას განაპირობებს 
თანამშრომლების ჩართულობა მისი შემუშავების პროცესში 

  

შეფასების სისტემის მიზანია დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის კარგი 
ურთიერთობების დამყარება 

  

შეფასების სისტემის მიზანია პრობლემის იდენტიფიცირება 
/ შესწავლა / გადაჭრის გზების მოძიება 

  

შეფასების სისტემის მიზანია სანქციების დაწესება   
შეფასების სისტემა თანამშრომლებს ეხმარება საკუთარი 
მომავლის დაგეგმვაში 

  

სამუშაოს შეფასება ღია და გახსნილი პროცესია   
შეფასების სისტემით ფასდება მხოლოდ თანამშრომლის 
სამუშაო კომპეტენციები და არა პროფესიული ცოდნა 

  

შეფასების სისტემის ეფექტურობისთვის აუცილებელია რეპორტის მიწოდება 
თითოეული თანამშრომლისთვის 
მისი შეფასების შედეგების შესახებ 

  

შეფასების პროცესი განხორციელდა ორგანიზებულად   
შეფასების კითხვარები მისაღებია   
სხვა შენიშვნა:    
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