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აბსტრაქტი 
 

ადამიანური რესურსი ნებისმიერი ორგანიზაციის ინოვაციური განვითარების 
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მნიშვნელოვან როლს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები თამაშობს. 

სწორედ მათზეა დამოკიდებული ევროპული განათლებისა და ხედვის  

კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება. ეს კი თავის მხრივ მოითხოვს 

საგანმათლებლო დაწესებულებებში სამეცნიერო, მეცნიერულ-ტექნიკური და 

ინოვაციური მოღვაწეობის აქტივიზაციას, რაც შეუძლებელია კვალიფიციური, 

პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული პერსონალის გარეშე.  

სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში განხორციელებული კვლევის მიზანს 

წარმოადგენს დაადგინოს საქართველოში და მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში 

არსებული მდგომარეობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

ადამიანური რესურსების მართვის კუთხით, უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის გათვალისწინებით და 

შეიმუშაოს რეკომენდაციები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ე.წ. HR 

მენეჯმენტის სტრატეგიის გარშემო 

კვლევა განხორციელდა როგორც კერძო, ისე საჯარო უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ბაზაზე, შემდეგი მეთოდებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით: 

- ჩაღრმავებული ინტერვიუ; 

- თვისობრივი კვლევა; 

- შედარებითი ანალიზი; 

- ანკეტირება; 

- ექსპერტული შეფასება; 

- შემთხვევის ანალიზი.
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სტრატეგიის არ არსებობა ქართულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. 

აღნიშნული საკითხისადმი ზედაპირული მიდგომა, როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო 

სტრუქტრურების მხრიდან. კვლევის საფუძველზე შემუშავებულ იქნა 

რეკომენდაციები, რომელთზე დაყრდნობითაც სასურველი იქნება თუკი 
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