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აღწერა
თანამედროვე ორგანიზაციის ერთ–ერთ კონკურენტულ უპირატესობას წარმოადგენს სწორად შერჩეული
ადამიანური რესურსები. ამასთან, მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის ისეთი მართვა, რომ მისი მიზნები
თანხვდრაში მოვიდეს პერსონალის ინდივიდუალურ ინტერსებთან. კონკურენციის გამძაფრება და
კატაკლიზმები ბიზნესში უბიძგებს მენეჯერებს ინოვაციური მართვისკენ. კურსის განმავლობაში მსმენელები
შეისწავლიან მენეჯერის ძირითად საქმიანობას და გაეცნობიან თუ რა ფუნქციებს ასრულებენ ისინი და როგორ
პასუხობენ ისინი გარემოს გამოწვევებს.
კურსის მიზნებია:


გავაცნოთ მსმენელებს მართვის ფუნქციები;



გავაცნოთ მსმენელებს მენეჯმენტის თანამედროვე პარადიგმა;



პრაქტიკული სიტუაციების განხილვის გზით განვავითაროთ მსმენელებში რეალური ბიზნეს
პრობლემების ანალიზის უნარი;



ხელი შევუწყოთ მსმენელებში გუნდური მუშაობის ჩვევების განვითარებას.

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს


ეცოდინებათ მენეჯერის ძირითადი საქმიანობის თეორიული საფუძვლები, თუ რა როლებში
მოუწევთ მათ ყოფნა დამოუკიდებელი საქმიანობის შემთხვევაში;



წარმოდგენა ექნებათ თანამშრომელთა მოტივაციისა და მათი მოტივირების მეთოდების შესახებ
როგორც გლობალურად, ასევე ქართული თავისებურებების გათვალისწინებით.



შეეძლებათ საქმიანობის დაგეგმვა, ორგანიზება და კონტროლი;



ეცოდინებათ ქართულ სინამდვილეში მართვის თავისებურებები.

შინაარსი
1. მენეჯერები და მენეჯმენტი. მენეჯერის უნარები. მენეჯერის როლები;
2. გლობალიზაცია. თანამედროვე მენეჯმენტის თავისებურებები;
3. მართვის ფუნქცია–დაგეგმვა. სტრატეგიული და ტაქტიკური გეგმები;
4. სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი. ძირითადი სტრატეგიები;
5. მართვის ფუნქცია–ორგანიზება. უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა. ორგანიზაციული
სტრუქტურის ფორმები;
6. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი;
7. ორგანიზაციული ცვლილებები. ინოვაციის სტიმულირება;
8. ინდივიდუალური ქცევა. კოგნიტური დისონანსის თორია;
9. მოტივაცია. მოტივაციის თვისობრივი და პროცესუალური თეორიები;
10. ლიდერობა. ფილდერის მოდელი;
11. მართვის ფუნქცია–კონტროლი. ძირითადი სახეები. კონტროლის პროცესი.
სწავლების და სწავლის სტრატეგია
კურსი წარმოადგენს სალექციო და სემინარულ მეცადინეობების სინთეზს . სალექციო შეხვედრაზე
განიხილება მენეჯერის ძირითადი საქმიანობა და მართვის ფუნქციები. ლექცია მიმდინარეობს დიალოგურ
რეჟიმში. აქედან გამომდინარე, მსმენელი ლექციაზე მომზადებული უნდა მოვიდეს. სემინარულ ნაწილში
მოხდება ქეისების გარჩევა. გარდა ამისა, მსმენელს ეძლევა საშინაო დავალებები, რომელზეც პასუხები
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მსმენელმა უნდა გაუგზავნოს ლექტორს ელექტრონული ფორმით.
კონსულტაციები ჩატარდება ორივე მხარისთვის მოხერხებულ დროს.
შეფასების სისტემა
კურსის განმავლობაში მსმენელმა უნდა შეასრულოს საშინაო დავალებები და ჩააბაროს საბოლოო გამოცდა.
გამოცდის ფორმატი: სამი ესე.
საშინაო დავალებები და საბოლოო გამოცდა ფასდება მაქსიმუმ 10 0 ქულით.
საბოლოო შეფასების გამოსათვლელ ფორმულას აქვს ფორმა:
საბოლო შეფასება = 0.6 X (საშინაო დავალება)+ 0.4 X საბოლო გამოცდა.
მიღებული შედეგის გადაყვანა მოხდება ქვემოთ მოყვანილი შეფასების შკალაში:
შეფასების შკალა შემდეგია:
შეფასება

აღწერა

პროცენტული ინტერვალი

A
B
C
D
E

ფრიადი
ძალიან კარგი
საშუალო
დამაკმაყოფილებელი
საკმარისი
ვერ ჩააბარა
(ხელახლა ჩაბარების უფლება)
ჩაიჭრა
(საგანი ახლიდანაა შესასწავლი)

91 – 100
81 – 90
71 – 80
61 – 70
51 – 60

რიცხვითი
ექვივლენტი 4.0
ბალიან შკალაში
(grade points, quality
points)
3.39 – 4.0
2.78 – 3.38
2.17 – 2.77
1.56 – 2.16
1.0 – 1.55

41 – 50

0

0 – 40

0

FX
F

აუცილებელი მასალები:
1. Stephen P. Robbins, David A. Decenzo. Fundamentals of Management. 2008
მასალა მსმენელს მიეწოდება ელექტრონული ფორმით. (იხ. media.freeuni.local ). საჭიროების შემთხვევაში
შეიძლება მსმენელმა ისარგებლოს ბიბლიოთეკით.
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მეცადინ.
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სემინარი
ლექცია

თემა
მენეჯერები და მენეჯმენტი. მენეჯერის უნარები.
მენეჯერის როლები. თანამედროვე მენეჯმენტის
თავისებურებები.
სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი . მისია და
მიზნები. სტრატეგია.
მართვის ფუნქცია–დაგეგმვა. სტრატეგიული და
ტაქტიკური გეგმა. SWOT–ანალიზი, გარემოს
ანალიზი. ძირითადი სტრატეგიები.
ქეისი–1
მართვის ფუნქცია–ორგანიზება. უფლებამოსილება
და პასუხისმგებლობა. ორგანიზაციული
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