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უნივერსიტეტში მიღებული განათლების შეფასების ფორმა 

დასაქმებული სტუდენტებისთვის და კურსდამთვრებულებისთვის  

 

 

აღნიშნული კითხვარი მიზნად ისახავს თქვენი დამოკიდებულებების და კმაყოფილების 

განსაზღვრას უნივერსიტეტში მიღებულ განათლებასთან დაკავშირებით. 

 

შესაბამისად, თქვენი მონაწილეობა კვლევაში დაგვეხმარება არსებული თუ დაგეგმილი სასწავლო 

კურსების 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. გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი პროფესია: (ჩამონათვალიდან) 

 

2. მიუთითეთ თქვენი სტატუსი:  

2.1. ბაკალავრიათის სტუდენტი; 

2.2. ბაკალავრიატის კურსდამთვრებული; 

2.3. მაგისტრატურის სტუდენტი; 

2.4. მაგისტრატურის კურსდამთვრებული; 

2.5. დოქტორანტურის სტუდენტი; 

2.6. დოქტორანტურის კურსდამთვრებული; 

 

 

3.   ცხრილში მითითებულია რამოდენიმე მოსაზრება უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებულ 

განათლებასთან დაკავშირებით.  

ამიტომ, გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ თითოეული მათგანი და დაეთნხმოთ ან არ 

დაეთანხმოთ მას: 

 
# შესაფასებეელი პარამეტრი ვეთანხმები არ 

ვეთანხმები 

მიჭირს 

პასუხი 

3.1. ჩემს მიერ გავლილი, საუნივერსიტეტო თუ სასკოლო სავალდებულო 

საგნები, ჩემი პროფესიისთვის მნიშვნელოვანია; 

1 2 99 

3.2. ჩემს მიერ გავლილი, უნივერსიტეტის/სკოლის მიერ შემოთავაზებული 

ასარჩევი საგნები საინტერესოა ჩემი პროფესიისთვის; 

1 2 99 

3.3. უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებული სასწავლო პროგრამა, 

შესაბამისია პროფესიაში თეორიული ცოდნიების მისაღებად; 

1 2 99 

3.4. უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებული სასწავლო პროგრამა, 

საკმარისია პროფესიაში პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 

გამოსამუშვებლად; 

1 2 99 

 

 

4.  გთხოვთ გაიხსენოთ და ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოუთითოთ ის საგნები, რომელიც  იყო 

თქვენი პროფესიისთვის ყველაზე პრაქტიკული: 

# საგნის დასახელება 
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4.1.  

4.2.  

4.3.  

 

 

5.  ეხლა კი, გთხოვთ  გაიხსენოთ და ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოუთითოთ ის საგნები, 

რომელიც  იყო თქვენი პროფესიისთვის ყველაზე არაპრაქტიკული. 

# საგნის დასახელება 

5.1.  

5.2.  

5.3.  

 

 

6. გთხოვთ მიუთითოთ როგორია თქვენი ზოგადი კმაყოფილება, თქვენს მიერ დღემდე 

მიღებული განათლებით: 

6.1.  კმაყოფილი ვარ; 

6.2. უკმაყოფილო ვარ; 

6.3.  მიჭირს პასუხი; 

 

7. გთხოვთ გაგვიზიაროთ თქვენი სამომავლო გეგმები სწავლსთან დაკავშირებით: 

7.1. ვაპირებ სწავლის გაგრძელებას ამავე უნივერსიტეტში; 

7.2. ვაპირებ სწავლის გაგრძელებას სხვა ქართულ უნივერსიტეტში; 

7.3. ვაპირეს სწავლის გაგრძელებას უცხოურ უნივერსიტეტში; 

7.4. ვაპირებ სტატუსის დროებით შეჩერებას; 

7.5. საერთოდ აღარ ვაპირებ სწავლის გაგრძელებას; 

7.6. დავასრულე ყველა საგანმანათლებლო საფეხური; 

7.7. ჯერ არ გადამიწყვეტია; 
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8. გთხოვთ გაგვიზიაროთ თქვენი გეგმები დასაქმებასთნ დაკავშირებით: 

8.1. ვმუშაობ პროფესიით; 

(თუ უპასუხეთ 8.1. პასუხი, გააგრძელეთ კითხვარი - სხვა შემთხვევაში დაასრულეთ) 

8.2. არ ვმუშაობ პროფესიით და არც ვგეგმავ ცვლილებას; 

8.3. არ ვმუშაობ პროფესიით და ვგეგმავ პროფესიით სამსახურის დაწყებას; 

8.4. ვგეგმავ საზღვარგარეთ წასვლას სამუშოდ; 

8.5. ვგეგმავ საზღვარგარეთ პროფესიით სამუშაოდ წასვლას; 

8.6. ჯერ არ გადამიწყვეტია; 

8.7. სხვა (მიუთითეთ) --------------------------------------------------------- 

9.  ეხლა როცა უკვე მუშაობთ პროფესიით, გთხოვთ შეაფასოთ  უნივერსიტეტში თქვენს მიერ 

გავლილი სასწავლო პროგრამა, რამდენად იყო/არის თქვენი პროფესიის მოთხოვნების 

შესაბამისი  1-დან 4 ქულამდე, სადაც: 

 1 = ძალიან ცუდ შეფასებას, 2 = ცუდს, 3 = კარგს და 4 = ძალიან კარგს; 

 

1 

სრულიად შეუსაბამო 

2 

შეუსაბამო 

3 

შესაბამისი 

4 

სრულიად შესაბამისი 

 

 

10. თუ იყო/არის ისეთი საკითხები, რომელიც სასწავლო გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, 

მაგრამ დაგჭირდათ პროფესიულ საქმიანობაში: 

10.1. კი;   მიუთითეთ ასეთი საკითხი/ები ------------------------------------------------------------------------ 

10.2. არა; 

 

 

11.  გთხოვთ მიუთითოთ, როგორია თქვენი ზოგადი კმაყოფილება თქვენს მიერ მიღებული 

განათლების - პროფესიულ საქმიანობასთან შესაბამისობით: 

11.1.  ძალიან კმაყოფილი ვარ; 

11.2.  კმაყოფილი ვარ; 

11.3.  უკმაყოფილო ვარ; 

11.4.  ძალიან უკმაყოფილო ვარ; 
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მადლობთ, რომ დრო დაგვითმეთ  


