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ძვირფასო ლექტორებო, 

აღნიშნული კითხვარი მიზნად ისახავს თქვენი დამოკიდებულებების განსაზღვრას  თქვენს მიერ 

წაკითხულ სალექციო კურსებთან - მათ შინაარსთან, სწავლების მეთოდებთან და შეფასების 

ფორმებთან დაკავშირებით. 

შესაბამისად, თქვენი მონაწილეობა კვლევაში დაეხმარება უნივერსიტეტს და კურსის კურატორს 

არსებული სასწავლო კურსების შესაძლო ნაკლოვანებების აღმოჩენაში, მის მოდერნიზებაში და 

სრულყოფაში. 

გთხოვთ იყოთ მაქსიმალურად გულწრფელებლი და ამავდროულად ობიექტურები!  

პასუხები ანონიმური, კონფიდენციალურია და ექვემდებარება მხოლოდ ჯამურ ანალიზს. 

 

წინასწარ გიხდით მადლობას კვლევაში მონაწილეობისთვის! 
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კითხვარი 

1.   მიუთითეთ სასწავლო კურსის დასახელება: (ჩამონათვალიდან) 

 

2.   ცხრილში მითითებულია რამოდენიმე შესაძლო დამოკიდებულება იმ სასწავლო 

კურსთან/საგანთან მიმართებით, რომელზეც ეხლა ვსაუბრობთ.  

ამიტომ, თხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ თითოეული მათგანი და დაეთნხმოთ ან არ 

დაეთანხმოთ მას: 
# შესაფასებეელი პარამეტრი ვეთანხმები არ 

ვეთანხმები 

მიჭირს 

პასუხი 

2.1. კურსის შინაარსი თემის ამომწურავია 1 2 99 

2.2. კურსის შინაარის საკმარისია სტუდენტითვის თეორიული ცოდნის 

მისაცემად 

1 2 99 

2.3. კურსის შინაარის საკმარისია სტუდენტითვის პრაქტიკული ცოდნის 

მისაცემად 

1 2 99 

2.4. კურსის სასწავლო ლიტერატურა გასაგებია სტუდენტებისთვის 1 2 99 

2.5. კურსის სასწავლო მასალების მოცულობა სრულიად ადეკვატურია 

სტუდენტის შესაძლებლობებისთვის 

1 2 99 

2.6. სილაბუსით გათვალისწინებული სასწავლო მასალები/წიგნები, 

ეფექტურია კურსის მიზნების მისაღწევად  

1 2 99 

2.7. სილაბუსით გათვალისწინებული სწავლების მეთოდები (სემინარი, დებატი, 

ქეისის განხილვა, პრეზენტაცია და ა.შ.) ეფექტურია კურსის მიზნების 

მისაღწევად 

1 2 99 

2.8. კურსით გათვალისწინებული შეფასების ფორმები 

გამოცდა/ქვიზი/პრეზენტაცია) საკმარისია სტუდენტის ცოდნის შესაფასებლად 

1 2 99 

2.9. კურსის წინაპირობა/წინაპირობები შესაბამისია მოცემული კურსის 

დასაძლევად 

1 2 99 

2.10. ამ საგნისთვის განკუთვნილი საკონტაქტო საათები (2 საათი კვირაში), 

საკმარისია მასალის ადეკვატურად ასახსნელად 

1 2 99 

 

3.  როგორია მოცემული სალექციო კურსით თქვენი ზოგადი კმაყოფილება: 

3.1. კმაყოფილი ვარ; 

3.2.  უკმაყოფილო ვარ; 

3.3.  მიჭირის პასუხი; 

4. თქვენი აზრით, როგორია მოცემული სალექციო კურსით სტუდენტების ზოგადი კმაყოფილება: 

4.1. კმაყოფილები არიან; 
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4.2. უკმაყოფილეობი არიან; 

4.3. მიჭირს პასუხი; 

5.   გთხოვთ გვითხრათ რას შეცვლიდით/გააუმჯობესებდით მოცემულ სალექციო კურსში - შინაარსის, 

მასალის, სწავლების მეთდების ან/და შეფასების ფორმების გათვალისწინებით: 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

მადლობთ, რომ დრო დაგვითმეთ  


