
I. თსუ-ს სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრის მისია

თსუ-ს სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრის უმთავრესი და ზოგადი ამოცანაა
უნივერსიტეტის სტუდენტების ხელშეწყობა დასაქმებისთვის აუცილებელი ზოგადი უნარ-
ჩვევების განვითარებაში, მათი ინფორმირება და მომზადება შრომის ბაზარზე
გასასვლელად. შრომის ბაზრის შესაძლებლობებისა და ტენდენციების ცოდნა და
დამსაქმებლებთან ურთიერთობის ინტენსიფიკაცია ახალგაზრდებს დაეხმარება შრომის
ბაზარზე თავის დამკვიდრებაში და, შესაბამისად, პროფესიულ, სოციალურ და
ეკონომიკურ თვითრეალიზაციაში.

სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით გაწეული ძალისხმევა
უნივერსიტეტის მიერ მიცემული განათლების დამატებითი ღირებულებაა და ის
დადებითად აისახება თსუ-ს რეიტინგზე, გაზრდის უნივერსიტეტისადმი ნდობის ხარისხს და
არსებულ კონკურენტულ გარემოში აბიტურიენტთათვის უფრო მიმზიდველს გახდის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, როგორც სასწავლო დაწესებულებას.

II. სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრის მიზნები

ა) სტუდენტების ხელშეწყობა დასაქმებისათვის აუცილებელი ზოგადი უნარ-ჩვევების
განვითარებაში;
ბ) სტუდენტების ინფორმირება შრომის ბაზრის დინამიკასა და პერსპექტივებზე; მათთვის
კონსულტაციების გაწევა შრომის ბაზრის მიმდინარე თუ სამომავლო მოთხოვნებთან
დაკავშირებით;
გ) რეგულარული ტრენინგების შეთავაზება სტუდენტებისთვის დასაქმებისთვის
აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით;
დ) სტუდენტების დახმარება პროფესიულ ორიენტაციასა და თვითგამორკვევაში,
პრიორიტეტების განსაზღვრაში და საკუთარი განათლებისა და კარიერის სწორად
წარმართვაში;
ე) სტუდენტების დახმარება დამსაქმებლებთან ურთიერთობაში: ამ მიზნით კონკრეტული
თემატური ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;
ვ) დამსაქმებლებთან მჭიდრო თანამშრომლობა სტუდენტების დასაქმების ხელშეწყობის
მიზნით; ასევე სასწავლო პროცესთან დამსაქმებელთა მეტად დაახლოებისა და,
სამომავლოდ, სასწავლო პროგრამებში მათი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, რაც
უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე მაქსიმალურად მორგებული
პროფესიონალების ფორმირებისათვის.



III. ცენტრის საქმიანობა

ა) რეგულარული ტრენინგები

ცენტრი რეგულარულად სთავაზობს სტუდენტებს ტრენინგებს რამდენიმე საკვანძო თემაზე
დასაქმებისთვის აუცილებელი ზოგადი უნარების განვითარების მიზნით.

ცენტრის მიერ შეთავაზებული ძირითადი მოდულებია:
 სამუშაოს ძიების მექანიზმები, შრომის ბაზრის სპეციფიკა;
 საკუთარი პრიორიტეტების, უნარების, შესაძლებლობების განსაზღვრა; სწორი

პროფესიული ორიენტაცია;
 აპლიკაციის მომზადება: რეზუმესა და სამოტივაციო წერილის შედგენა (როგორც

დასაქმების, ასევე სასწავლო სტიპენდიის, ან საპროექტო წინადადების
დაფინანსების მოპოვების მიზნით);

 მომზადება დამსაქმებელთან ინტერვიუსთვის ან, სასწავლო სტიპენდიის მოპოვების
მსურველთათვის, შესაბამის კომისიასთან გასაუბრებისთვის;

 თვითპრეზენტაციის უნარის განვითარება; ინტერვიუს თავისებურებები.

პერიოდულად, სტუდენტების კონკრეტული მოთხოვნებისა და ინტერესების მიხედვით,
შეიძლება შემუშავდეს ტრენინგების სპეციფიკური მოდულებიც, რომლებიც უფრო
დეტალურად მოიცავს დასაქმებასთან პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დაკავშირებულ
ამათუიმ საკითხს.
ზოგადი, ტრანსფერული უნარების განვითარების რეგულარული ტრენინგების მოდულები
ძირითადად სტანდარტულია ყველა სპეციალობის სტუდენტისთვის, თუმცა ეფექტურია
„პერსონალიზებული“ მოდულების მომზადებაც, ვინაიდან სხვადასხვა სპეციალობის
სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს ხშირად განსხვავებული პოტენციური
დამსაქმებელი ჰყავთ. ასე რომ, სამომავლოდ შეიძლება მოდულების გარკვეული
დიფერენცირებაც. ეს, ცხადია, პირველ რიგში ცენტრის ადამიანურ რესურსებზე იქნება
დამოკიდებული.

ტრენინგები ამჟამად ტარდება შიდა რესურსებით (მათ ატარებს ცენტრის ხელმძღვანელი).
სასურველია, ცენტრს ჰყავდეს ტრენერი, რომელიც რეგულარულად იმუშავებს ამ
კონკრეტულ კომპონენტზე. სასურველია, პერიოდულად ცენტრმა მოიწვიოს ტრენერები
სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი კომპანიებიდან / ორგანიზაციებიდან, რომლებიც
სტუდენტებს ამ სფეროს საკადრო მოთხოვნებსა და, შესაბამისი აპლიკაციისა თუ
გასაუბრების თავისებურებებზე დაელაპარაკებიან.



ბ) დასაქმების ხელშესაწყობის მიზნობრივი ღონისძიებები

შეხვედრები დამსაქმებლებთან
ცენტრი აწყობს პერიოდულ შეხვედრებს კონკრეტულ დამსაქმებლებთან. გარდა იმ
დამსაქმებლებისა, რომლებიც თავად გამოთქვამენ ინტერესს თსუ-ს სტუდენტებთან
შესახვედრად, სტუდენტებსაც აქვთ შესაძლებლობა (ელ.ფოსტის ან ფბ-გვერდის
საშუალებით) დაასახელონ მათთვის საინტერესო დამსაქმებლები და ცენტრი დაგეგმავს
შეხვედრებს უნივერსიტეტში ამ კომპანიების ხელმძღვანელებთან / ადამიანური
რესურსების მენეჯერებთან.

დასაქმების ფორუმი
უნივერსიტეტში რეგულარულად უნდა ტარდებოდეს დასაქმების ფორუმები.

დასაქმების ფორუმი, შესაძლოა, იყოს შერეული ან დარგობრივი. მასშტაბური ფორუმის
ჩატარება საორგანიზაციო თვალსაზრისით დიდ ძალისხმევას მოითხოვს (კვლავ:
გასათვალისწინებელია ცენტრის რესურსები), ხოლო დარგობრივი ფორუმი
ორგანიზაციული თვალსაზრისითაც და ეფექტურობის მხრივაც შეიძლება უფრო
გამართლებული იყოას რადგან ძალისხმევა კონცენტრირდება ერთი სფეროს
დამსაქმებლებზე, რომელთაც მეტ-ნაკლებად მსგავსი საკადრო მოთხოვნები აქვთ.
დარგობრივი ფორუმისთვის სტუდენტების ინფორმირებაც, შესაძლებელია, გააქტიურდეს
კონკრეტული ფაკულტეტების მიხედვით და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დიდი
უნივერსიტეტის პირობებში, როგორიცაა თსუ. თუმცა, ამ ღიონისძიებების შესახებ
ინფორმაცია უნივერსიტეტის ხელთ არსებული ყველა საკომუნიკაციო საშუალებით ხდება
და ფორუმზე მისვლის შესაძლებლობა ყველა სტუდენტს უნდა ჰქონდეს.

დასაქმების ფორუმი კომპლექსური ღონისძიებაა, რომელიც არა მხოლოდ დასაქმების
კონკრეტულ შესაძლებლობას ქმნის სტუდენტებისთვის უშუალოდ ღონისძიების
განმავლობაში, არამედ მნიშვნელოვან ინფორმაციას აძლევს მათ დამსაქმებლის
საკადრო მოთხოვნებზე მოკლე და გრძელვადიან პერსპექტივაში. დამსაქმებელს კი,
თავის მხრივ, აწვდის ინფორმაციას სტუდენტების, როგორც სამუშაო ძალის, მომზადების
დონეზე, შესაძლებლობებზე, მოტივაციაზე. ეს ინიციატივა განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუშაობის, დამსაქმებელთან
ურთიერთობის გამოცდილება. სტუდენტებისთვის ეს ღონისძიება ხშირად ერთადერთი
შანსია, პირისპირ შეხვდნენ და გაესაუბრონ რამდენიმე პოტენციურ დამსაქმებელს და
გამოავლინონ მათ წინაშე სწორედ ის ზოგადი უნარები, რომლებიც გადამწყვეტია
დამსაქმებლისთვის ახალგაზრდა კადრების შერჩევის პროცესში.



დასაქმების ფორუმის ორგანიზებისა და მსვლელობის პროცესში შესაძლებელია
(სასურველია) მოხალისე სტუდენტების ჩართვაც. ეს მათ საინტერესო სამუშაო
გამოცდილებას შესძენს.
დასაქმების ფორუმის ეფექტურობისა და წარმატებული და წარუმატებელი ასპექტების
ანალიზის მიზნით მონაწილე დამსაქმებლებიცა და სტუდენტებიც შეავსებენ საგანგებოდ
მომზადებულ კითხვარებს.

საგანგებო თემატური ღონისძიებები
დამსაქმებლებთან ერთად ცენტრი პერიოდულად მოაწყობს სხვადასხვა წამახალისებელ
თუ საინფორმაციო ღონისძიებებს, შეხვედრებს, სემინარებს, სტუდენტთა და
დამსაქმებელთა დაახლოებისა და სტუდენტთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით.

უნივერსიტეტის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლის კვლევა
ამ ინფორმაციის ყოველწლიურად მოპოვება და ანალიზი აუცილებელია
უნივერსიტეტისთვის. ეს ერთ-ერთი წამყვანი მაჩვენებელია ასევე უნივერსიტეტების
საერთაშორისო რანჟირების სისტემისთვის, ამიტომ სასურველია, წელიწადში ერთხელ,
ყოველ გაზაფხულზე, ჩატარდეს სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების
მაჩვენებლის კვლევა. ეს პროცესი თსუ-ს მასშტაბის უნივერსიტეტის შემთხვევაში
სერიოზულ ადამიანურ რესურსს მოითხოვს ამიტომ სასურველია, მასში ჩართულები იყონ
სტუდენტები, რომლებისთვისაც ეს საინტერესო სამუშაო გამოცდილებაც იქნება. ცენტრი ამ
კვლევაში მონაწილე სტუდენტებს შესაბამის დამადასტურებელ სერთიფიკატს გადასცემს.

ანალიტიკური / კვლევითი სამუშაო:
დასახული მიზნების სრულად და ეფეტურად განხორციელების და სამომავლო
საქმიანობათა უკეთ დაგეგმვის მიზნით აუციელებლია, ყოველდღიური, „ოპერატიული“
სამუშაოს გარდა (ტრენინგები, შეხვედრები, კონსულტაციები), ცენტრი წლის მანძილზე
ატარებდეს მუდმივ ანალიტიკურ, კვლევით სამუშაოს. ცენტრის მუშაობის ეს
უმნიშვნელოვანესი ნაწილი მთლიანადაა დამოკიდებული ცენტრის ადამიანურ რესურსზე.
ამ სამუშაოს ჩატარება ამ ეტაპზე (2 ადამიანით) პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. ეს
ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია სამომავლოდ ცენტრის თვითკმარობისა და ახალი
პროექტებისა და იდეების განვითარების კუთხით.

ანალიტიკური - კვლევითი სამუშაო გულისხმობს შემდეგ საქმიანობას:

 დასაქმების საიტებზე არსებული ვაკანსიების რაოდენობრივი და თვისობრივი
ანალიზი შრომის ბაზრის დინამიკასა და ტენდენციებზე დაკვირვებისა და
სტუდენტებისთვის საინტერესო პოტენციური დამსაქმებლების გამოვლენის მიზნით;

 წლის მანძილზე დამსაქმებელთა მიერ თსუ-ს სტუდენტებისთვის შემოთავაზებული
სტაჟირების შესაძლებლობებისა და ვაკასიების ანალიზი დამსაქმებლის



მოთხოვნის უკეთ შესასწავლად და ამის შესახებ სტუდენტებისა და ფაკულტეტების
ინფორმირებისთვის;

 შრომის ბაზრის კვლევების განხორციელება უნივერსიტეტის მასშტაბით: როგორც
სტუდენტების, ასევე დამსაქმებლების პერიოდული გამოკითხვა ადამიანურ
რესურსებზე მოთხოვნა-მიწოდებაზე დაკვირვების მიზნით. ეს ინფორმაცია
მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ცენტრის მუშაობის უფრო ეფექტურად
წარსამართავად, არამედ - საშუალო თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში -
უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის ეფექტურად დაგეგმვისა და სტუდენტებისთვის
დასაქმებაზე მაქსიმალურად ორიენტირებული სასწავლო პროგრამების
შეთავაზებისთვის;

 შრომის ბაზრისა და დასაქმების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან,
სახელმწიფო, არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაცვლა, თემატურად რელევანტურ
ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება;

 ახალი იდეებისა და პროექტების განვითარება და შესაბამისი დაფინანსების მოძიება
სამომავლოდ ცენტრის თვითკმარობის უზრუნველყოფის მიზნით;

 დასაქმებასთან დაკავშირებულ თემებზე კვლევების წახალისება: სტუდენტების
დაინტერესება და მათი ჩართულობის ხელშეწყობა ამ მიმართულებით.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ან სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წევრი სტუდენტების
დასაქმების ხელშეწყობა
მნიშვნელოვანია, ცენტრმა საგანგებო ყურადღება დაუთმოს შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების, ასევე სხვა
მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველები და/ან დევნილები, სხვადასხვა
უმცირესობათა წარმომადგენლები) დასაქმების ხელშეწყობას.

სასურველია, ცენტრს ჰქონდეს ასეთ სტუდენტებზე ინფორმაცია და მათთვის შეიმუშავოს
პერსონალიზებული მიდგომები დამსაქმებელთან ინდივიდუალური მუშაობის გზით. ეს
ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და
უმცირესობათა წარმომადგენელი ახალგაზრდებისთვის დასაქმების თანაბარი პირობების
შესაქმნელად, არამედ ქართველი დამსაქმებლების სოციალური პასუხისმგებლობის
გაზრდისა და მოწყვლადი ჯგუფებისადმი მათი მგრძნობელობის ამაღლების
თვალსაზრისითაც.
ამასთან დაკავშირებულ სტრატეგიას ცენტრი ცალკე შეიმუშავებს და გაუზიარებს
ფაკულტეტებსა და ადმინისტრაციას.

წლიური ანგარიში



ცენტრი ყოველწლიურად მოამზადებს ანგარიშს, რომელიც დეტალურად წარმოაჩენს
წლის მანძილზე გაწეული საქმიანობის შედეგებს, ასახავს დატრენინგებული სტუდენტების
რაოდენობას, წარმოაჩენს პრობლემებს, გამწვევებსა და სამომავლო გეგმებს.
ყოველი წლის პირველ კვარტალში ცენტრი გააკეთებს წინა წლის ანგარიშის
პრეზენტაციას, რომელზეც, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობისა და ფაკულტეტების
გარდა, მოწვეული იქნებიან თემატურად დაკავშირებული სახელმწიფო, არასამთავრობო
თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები, პარტნიორები და დამსაქმებლები.

ხათუნა ცხადაძე

თსუ კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი


