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ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი 
ლექტორი 

სალომე ზირაქაძე   
კომპანია ინსორსის HR 
კონსულტანტი 

 
საკონტაქტო ინფორმაცია 

ელ-ფოსტა: s.zirakadze@gmail.com 
 

სასწავლო კურსის დრო 

12 შეხვედრა, 24 საათი 
ორშაბათი, 20:00 - 22:00 
შაბათი  13:00 - 15:00 

 

სასწავლო კურსის აღწერა 

ადამიანური რესურსების მართვის კურსი 
კომპლექსურად განიხილავს იმ ძირითად 
ასპექტებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია 
ორგანიზაციის ჩამოყალიბებისა და ეფექტური 
მართვისათვის. 
 
ადამიანური რესურსების მართვის კურსის 
მიზანია, მსმენელები გაეცნონ ორგანიზაციის 
ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის 
შემუშავებას, განვითარების სტრატეგიის 
განსაზღვრას, და ადამიანური რესურსების 
მართვის თანამედროვე პრაქტიკას. 

 
 
 

 

სასწავლო კურსის შინაარსი 

ლექცია 1: ადამიანური რესურსების მართვის ფუნქციები 
 

ლექცია 2: ადამიანური რესურსების მართვის როლი და 
მნიშვნელობა ორგანიზაციაში 

 

ლექცია 3: შინაგანაწესი და ადმინისტრირება; (ორგანიზაციული 
პროცესების მართვა)  
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ლექცია 4: ორგანიზაციული სტრუქტურა (ტიპები და მათი 
ფორმირება) 

 

ლექცია 5: შრომის კოდექსი და კანონთან შესაბამისობა; 
თანაბარი შესაძლებლობები და სამართლიანი სამუშაო გარემო 

 

ლექცია 6: ორგანიზაციული/კორპორატიული კულტურა 
 

ლექცია 7: პერსონალის შერჩევა და ორგანიზაციაში ადაპტაციის 
გზები 

 

ლექცია 8: ინტერვიუს ჩატარების ტექნიკები 
 

ლექცია 9: პირადი განვითარება და კარიერის მართვა  
 

ლექცია 10: მოტივაციის სისტემები და ბენეფიტები 
 

ლექცია 11: თანამშრომელთა შეფასება და შეფასების მეთოდები 
 

ლექცია 12: შრომის ანაზღაურება და ფინანსური  წახალისება: 
ფული  და მოტივაცია  

 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

კურსის მსმენელებმა იციან:   
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 ადამიანური რესურსების მოზიდვის, განვითარების და მართვის მიდგომებს 
და ტექნიკა/ტექნოლოგიები 

 ადამიანური რესურსების (პერსონალის) საქმიანობის შეფასების მეთოდები 
 
კურსის მსმენელებს შეუძლიათ: 

 შრომითი ურთიერთობების და საკუთარი პროფესიული განვითარების 
ეფექტურად წარმართვა  

 სამუშაო გარემოში რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება  
 თეორიული საკითხების შესწავლისა და პრაქტიკული ქეისების გამოყენებით 
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის ძირითადი ფუნქციების გაანალიზება 

 
 

სასწავლო კურსის მოთხოვნები 

კურსის მსმენელი სასურველია იყოს მოქმედი HR სპეციალისტი ან მენეჯერი, ან 
მენეჯმენტის მიმართულების სტუდენტი. 
 
კურსი განკუთვნილია როგორც დამწყები, ასევე მოქმედი HR მენეჯერებისთვის. 
კურსის განმავლობაში განიხილება ყველა ის ძირითადი პროცესი და კომპონენტი, 
რომლისგანაც თანამედროვე ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა შედგება.  
 
თეორიულ ნაწილთან ერთად, პრაქტიკული სავარჯიშოები დაეხმარება მსმენელებს  
შეისწავლონ მენეჯერის პროფესიული საქმიანობისა და მათ წინაშე ყოველდღიურად 
წამოჭრილი პრობლემების ეფექტურად გადაჭრის გზები. 

 

სასწავლო კურსის შეფასება 

შეფასების კომპონენტები 

დასწრება 15 ქულა 
ტრენინგზე აქტივობა/ქვიზები - 35 ქულა 
საბოლოო პროექტი - 50 ქულა 
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კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი: 

კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა 
მოაგროვოს მინიმუმ 71 ქულა 

კურსის მინიმუმ 90 ქულაზე დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით 
მიიღებს ლექტორის რეკომენდაციას.  

 
 

ლექტორის შესახებ 

სალომე ზირაქაძე 2013 წლიდან მუშაობს ადამიანური რესურსების მართვის 
მიმართულებით სხვადასხვა პროფილის კომპანიებში 
 
სალომე 2017 წლიდან თანამშრომლობს უმაღლეს სასწავლებლებთან, ამ ეტაპზე 
საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში ასწავლის კურსებს მენეჯმენტის ფაკულტეტზე 
 
სალომე წლების განმავლობაში ჩართულია ადამიანური რესურსების მართვასთან 
დაკავშირებული ტრენინგ-პროგრამების შემუშავებასა და სხვადასხვა ტიპის 
საგანმანათლებლო პროცესებში 
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