
                                            გაუმჯობესებაზე მიმართული პროექტი     

დასახელება  
  

 

კარიერული განვითარების მეტი შესაძლებლობები 

საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ში 

 

განმახორციელებელი  
  

ია ერაძე 

ლიკა კომახიძე 

თეა გელაძე 

დასრულების თარიღი    
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EFQM მოდელის  შესაბამისი 

კრიტერიუმი    
  

შედეგები 

 

პროცესები, პროდუქცია, 

მომსახურება 

ხელშემწყობი ფაქტორები 

 

პროცესების დაგეგმვა, 

მართვა, შემუშავება 

მიმდინარე სტატუსი  
  

  

 

პროექტის აღწერა    

სასურველი შედეგი:  აღწერეთ ის ზეგავლენა, რომლის მიღწევა გსურთ    

 რა მიზანს ისახავთ?     

საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ში 

კურსდამთავრებულთა და სტუდენტთა დასაქმების 

შესაძლებლობების გაზრდისთვის საჭირო 

ღონისძიებების გატარება. 

რატომ არის ეს 

მნიშვნელოვანი თქვენი 

ორგანიზაციისთვის?    

უზრუნველყოფილი იქნება: 

➢ აკადემიის მისიის, სტრატეგიული მიზნების 

შესრულება; 

➢ აკადემიის როლის გაზრდა პროფესიული 

სტუდნტების დასაქმებაში; 

➢ პროფესიულ სტუდენტებში კარიერული 

განვითარების მექანიზმის  ხელშეწყობა. 
 

როგორ გაზომავთ 

წარმატებას?    

➢ შემუშავებული შიდა ნორმატული 
დოკუმენტებითა და სტანდარტებით; 
 

➢ დაინტერესებული მხარეების (მომხმარებლის) 
კმაყოფილების კვლევის შედეგები; 

 

➢ აკადემიის პროფესიულ სტუდენტთა დასაქმების 
მაჩვენებლით. 
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რა არის გაუმჯობესების 

სამიზნე მაჩვენებელი?    

➢ აკადემიაში კარიერული განვითარების სამსახურის 
ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება; 
 

➢ დაინტერესებული მხარეების (მომხმარებლის) 
მომსახურების/კმაყოფილების  გაუმჯობესება; 

 

➢ პროფესიულ სტუდენტთა დასაქმების მაჩვენებლის 
ზრდა; 

 

➢ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების 
გაღრმავება. 

 

მიდგომა: აღწერეთ, თუ როგორაა დაგეგმილი პროექტი და რატომ არის ეს აუცილებელი    

რა საკითხის გადაწყვეტას 

ცდილობთ?    

➢ დაწესებულების მისიის , სტრატეგიული მიზნების, 

ხედვის უზრუნველყოფა; 
 

➢ კარიერული სამსახურის ერთიანი შიდა სისტემის 

ხელშეწყობა; 
 

➢ პროფესიულ სტუდენტებში ინფორმირებულობის 

გაზრდა დასაქმებათან დაკავშირებულ საკითხებზე; 
 

➢ აღნიშნული სერვისის შეთავაზება; 
 

➢ პროფესიულ სტუდენტთა კარიერული 

მხარდაჭერა. 
 

როგორ იქნა 

იდენტიფიცირებული ეს 

საკითხი?    

 

      საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კარიერული            

სამსახურის ფარგლებში.  
 

რის გაკეთებას გეგმავთ?    ➢ ინფორმაციული ხასიათის შეხვედრა პროფესიულ 

სტუდენტებთან და დაგეგმილი აქტივობების 

გაცნობა; 

 

➢ ტრენინგების სერია კარიერის დაგეგმვასთან და 

კარიერულ განვითარებასთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე; 

 

➢ ვებგვერდზე კარიერის სამსახურის ველში ახალი 

პლათფორმის დამატება; 

 

➢ დასაქმების ფორუმის ორგანიზება; 

 

➢ ტრენინგი CV-ის, სამოტივაციო წერილისა და 

გასაუბრებისთვის მომზადება; 

 

➢ კურსდამთავრებულთა და მოქმედი სტუდენტების 

დასაქმების კვლევა; 



➢ ინფორმაციის მომზადება წარმატებული 

კურსდამთავრებულების შესახებ და განთავსება 

აკადემიის ოფიციალურ ვებგვერდზე; 

 

➢ კონსულტაციის გაწევა სტუდენტებისა და 

კურსდამთავრებულებისთვის დასაქმებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე; 

 

➢ პროფორიენტაციის ღონისძიებების ორგანიზება; 

 

➢ დასაქმებასთან დაკავშირებული თემატური 

სასარგებლო ბმულების გაზიარება 

სტუდენტებისთვის აკადემიის ოფიციალურ 

ვებგვერდზე. 

 

რატომ აკეთებთ ამას 

მოცემული გზით?    

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კარიერული 

სამსახურის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით. 

დანერგვა: აღწერეთ, თუ როგორ განხორციელდება პროექტი    

როგორ მოხდება მოცმეული 

მიდგომის განხორციელება?    

➢ დაიგეგემება მოცემული აქტივობების 
განხორციელების ვადები; 
 

➢ გაიწერება პროექტის განხორციელებისთვის 
საჭირო ადამიანური, მატერიალური და 
ფინანსური რესურსები; 

 

➢ აღნიშნული პროექტი პასუხობს შესაბამისი 
სტანდარტების მოთხოვნებს; 

  

 

  

 

➢ დაგეგმილი ღონისძიებები განხორციელდება 

აკადემიის შიდა მარეგულირებელი  აქტებით 

გათვალისწინებული პროცედურების დაცვით. 

სად და როგორ იქნება 

პროექტი განხორციელებული?    

საქართველოს ბიზნესისი აკადემია SBA–ში 
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კარიერის 
სამსახურის მიერ  ცალკეული შესრულებული 
სამუშაოების/დავალებების სახით.  
  

ვინ უნდა შეიტანოს წვლილი 

მის განხორციელებაში?    

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კარიერის 

სამსახურმა. 

შეფასება და დახვეწა: აღწერეთ როგორ გაზომავთ თქვენი შესრულების მიმდინარეობას    

  



განხორციელების 

მიმდინარეობაზე 

მონიტორინგი და შედეგების 

შეჯერება დაგეგმილ 

მაჩვენებლებთან   

(მიდგომის დანერგვა)   

 

საქმიანობის შუალედური შეფასებები და მიმდინარე 

საჭიროებების განსაზღვრა;  

 

განხორციელების 

მიმდინარეობაზე 

მონიტორინგი თქვენს მიერ 

დასახულ მიზანთან 

შეჯერებით (შედეგები)    

➢ მიღებული შედეგების ანალიზი;  
 

➢ პროექტის განხორციელების გრაფიკთან 

შესაბამისობის დადგენა;   
 

➢ მიმდინარე საჭიროებების განსაზღვრა, დაგეგმვა  

(შეხვედრის ორგანიზება/ონლაინ კომუნიკაცია)   

შეძენილი გამოცდილების 

იდენტიფიცირება, აღრიცხვა 

და გაზიარება    

მიღებული ინფორმაციის/გამოცდილების ანალიზი,  

პროექტის ანგარიში. შემდგომი აქტივობების განსაზღვრა.  

  

  


