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I. შესავალი 

შპს ორიენტირის (შემდგომში -კოლეჯი) ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ 2021 წელის ნოემბერში განხორციელდა ადმინისტრაციული 

პერსონალის კმაყოფილების კვლევა.  

შეგროვებული მონაცემები მოიცავს კოლეჯის მართვის პროცესების შეფასებას, 

განვითარების შესაძლებლობების იდენტიფიცირებას, უკუკავშირი კოლეჯის 

ადმინისტრაციცული პერსონალისგან მათი საქმიანობის და კოლეჯის ხარისხის 

განვითარების მიმართულებით. 

კოლეჯის ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვა არის კოლეჯის 

მართვის პროცესების შედეგის მიღწევის შეფასების ერთ-ერთი საშუალება. 

მათგან მიღებული უკუკავშირი საშუალებას აძლევს კოლეჯს დააკვირდეს, 

თვალყური ადევნოს საკუთარი ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიულ 

განვითარებას. 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს ადმინისტრაციული პერსონალმა. 

2021 წლის ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების კვლევის 

ჩატარების მიზნით შეიქმნა კითხვარი, რაც საშუალებას იძლევა  ობიექტურად 

შეფასდეს კვლევის მიზნიდან გამომდინარე თანამშრომლების 

დამოკიდებულება კოლეჯის მიმართ. 
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II.   

   II. კურდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევის დიზაინი და  

მეთოდოლოგია 

2.1 კვლევის მეთოდი 

კოლეჯში, კვლევის ფარგლებში “ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების 

კვლევა”, გამოყენებულ იქნა რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, რომელიც გამოკითხვის 

მიზნით კითხვარის გამოყენებას მოიცავდა. 

 

კვლევის საგანი ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების განსაზღვრა. 

საკვლევ სეგმენტად განისაზღვრა ადმინისტრაციული თანამშრომლები. 

კვლევა განხორციელდა ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვით, ონლაინ 

გამოკითხვის გზით, სტრუქტურირებული კითხვარის გამოყენებით, რომელიც 

განთავსებული იყო Google Doс-ზე, კითხვარი დაეგზავნა კოლეჯის ადმინისტრაციულ 

ყველა თანამშრომლებს. 

2.2 შერჩევის ერთობლიობა 

რაოდენობრივი კვლევის განსახორციელებლად გამოყენებულ იქნა მიზნობრივი 

შერჩევის მეთოდი, რომლის ფარგლებში შეირჩა შპს ორიენტირის ადმინისტრაციული 

თანამშრომლების სრული რაოდენობა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

III. ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების 

კვლევა 

 

3.1. კვლევის მიზანი 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს კოლეჯის ,,ორიენტირი“ ადმინისტრაციული  პერსონალის 

კმაყოფილების კვლევა.  

 

3.2 კვლევის ამოცანები: 

 კვლევის ძირითად ამოცანას შეადგენდა ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვა  

კოლეჯის შემდგომი განვითარებისთვის. 

 კოლეჯის მართვის პროცესების შეფასება, 

  განვითარების შესაძლებლობების იდენტიფიცირება,  

 უკუკავშირი კოლეჯის ადმინისტრაციცული პერსონალისგან მათი საქმიანობის 

და კილეჯის ხარისხის განვითარების მიმართულებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

IV. კმაყოფილების კვლევის რაოდენობრივი კვლევის 

შედეგები 

შპს ორიენტირის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ჩაატარდა 

„ადმინისტრაციული  პერსონალის კმაყოფილების კვლევა“, რომლის ფარგლებში 

გამოიკითხნენ კოლეჯის სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამის 

კურსდამთავრებულები. რაოდენობრივი კვლევა განხორციელდა სტრუქტურირებული 

კითხვარი გამოყენებით, რომელიც მოიცავდა დახურულ და ღია კითხვებს და 

დაეგზავნათ კვლევაში მონაწილეებს. 

ქვემოთ გთავაზობთ მიღებული კვლევის შედეგების განხილვას. 

 

4.1 კურდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევის რაოდენობრივი 

კვლევის შედეგი 
 

როგორც ზემოთ აღნიშნულია, 2021 წლის ნოემბერში ადმინისტრაციული პერსონალის 

კმაყოფილების რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში კითხვარი დაეგზავნა კოლეჯის 15 

ადმინისტრაციულ თანამშრომლეს, კვლევაში მონაწილეობა მიიღო სრულმა უმრავლესობამ. 

გამოკითხულთა უმრავლესობა, კოლეჯში მუშაობს 10 წლის ზევით (26,7%). კოლეჯში შეინიშნება, 

ახალი თანამშრომლების მიღების ტენდენცია (1 წლამდე-20%, ერიდან 3 წლამდე- 20%) (იხ. დიაგრამა 

N1). 

 

დიაგრამა N1. კოლეჯში ვმუშაობ  
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კოლეჯის ძლიერ მხარედ (შესაძლებელი იყო რამდენიმე პასუხის მომიშვნა), გამიკითხულთა  

უმრავლესობა (80%) მიიჩნევს, კოლეჯის მდიდარ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას,  73.3 %- ადამიანურ 

(ადმინისტრაციულ) რესურსს, 53,3%-პროგრამების განმახორციელებელ პროფესიულ 

მასწავლებლებს.  გამოკითხულთა მხოლო 33,3% -ს და 26,7%-ს მიაჩნია კოლეჯის ძლიერ მხარედ, 

შესაბამისად,  ანაზღაურების და წახალისების სისტემა  (იხ.დიაგრამა N2). 

 

დიაგრამა N2. კოლეჯის ძლიერ მხარედ/ მხარეებად მიმაჩნია (შეგიძლიათ რამდენიმე პასუხის 

მონიშვნა) 

 

 

რესპონდენტების  უმრავლესობამ (შესაძლებელი იყო რამდენიმე პასუხის მომიშვნა), თავიანთ  

ძლიერ მხარედ მიიჩნია უმაღლესი ფორმალური განათლება (73,3%), საკომუნიკაციო უნარები- 

66,7%, სოციალურიკავშირები-53,3%-მა, ხოლო არაფორმალური განათლება 40%-მა (იხ. 

დიაგრამა N3). 

 

დიაგრამა N3. ჩემი ძლიერ მხარეები ძლიერი მხარეები, რომლებიც მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია 

კოლეჯში ჩემ მიერ დაკავებული თანამდებობის/ პოზიციისათვის (შეგიძლიათ რამდენიმე პასუხის 

მონიშვნა). 
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კოლეჯის თანამდენობრივ ინსტრუქციას იცნობს უკლებლივ ყველა გამოკითხული და ასევე ყველა 

მათგანს მიაჩნია რომ ასრულებს იმ ფუნქცია-მოვალეობებს, რაც მათი პოზიციის შესაბამის 

თანამდებობრივ ინსტრუქციაშია გაწერილი (15 რესპონდენტი) (იხ. დიაგრამა N4). 

 

დიაგრამა N4. ვიცნობ ჩემი სამუშაო პოზიციის თანამდებობრივ ინსტრუქციას. 

 

 
 

 

გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ადმინისტრაციული  პერსონალის სამუშაო ადგილი აღჭურვილია 

ყველა საჭირო ინვენტარით და კომპიტერული ტექნიკით (86,7 % ). მხოლოდ 13,3%-მა მონიშნა 

პასხად ,, უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები.“(იხ. დიაგრამა N5). 
 

დიაგრამა N5. ვასრულებ ყველა იმ ფუნქცია-მოვალეობას, რაც ჩემი პოზიციის შესაბამის 

თანამდებობრივ ინსტრუქციაშია გაწერილი? 
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შეხედულებას, რომ   კოლეჯის  ,, ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია უტყუარია და არ    

არის შეცდომაში შემყვანი“, იზიარებს 15 -ვე გამოკითხული. მათგან 60%, კვირაში რამდენჯერმე 

ეცნობა ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციებს. 20-20% გადანაწილდა თანაბრად პასუხებზე 

,,კვირაში ერთხელ“ და ყოველდღე“. (იხ. დიაგრამა N6). 

 

დიაგრამა N6. კოლეჯის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციებს ვეცნობი 

 

 
 

როგორც კვლევის ანალიზმა აჩვენა, კოლეჯის სტრატეგიული განვითარების გეგმას, კოლეჯის 

მისიას და ხედვას იცნობს ყველა რესპონდენტი (100%). მათი შემუშავების პროცესში, აქტიურად 

იყო ჩართული  93.3% (დიაგრამა N7, დიაგრამა N8). 

 

დიაგრამა N7. ვიცნობ კოლეჯის სტრატეგიული განვითარების გეგმას 

 

 
 

 

 

 

 

 

დიაგრამა N8. ჩართული ვიყავი სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესში 
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გამოკითხულთა 100 % თვლის, რომ: იცნობს კოლეჯის შინაგანაწესს, დადგენილ უსაფრთხოების 

წესებს; კოლეჯის შენობაში, სეზონურად უზრუნველყოფილია შესაბამისი მიკროკლიმატი, 

კოლეჯში არსებობს დაცვის სამსახური, რომლის თანამშრომლები ეფექტურად უზრუნველყოფენ 

შენობაში და შენობის გარე პარამეტრზე წესრიგის და უსაფრთხოების დაცვას; ხანძარსაწინააღმდეგო 

ინვენტარი და ევაკუაციის გეგმა თვალსაჩინოადგილასაა განთავსებული (იხ. დიაგრამა N9, 

დიაგრამა N10, დიაგრამა N11, დიაგრამა N12, დიაგრამა N13). 

 

დიაგრამა N9. ვიცნობ კოლეჯის შინაგანაწესს 

 

 

 
 

 

 

დიაგრამა N10. ვიცნობთ კოლეჯში დადგენილ უსაფრთხოების წესებს? 
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დიაგრამა N11. კოლეჯის შენობაში, სეზონურად უზრუნველყოფილია შესაბამისი მიკროკლიმატი 

 

 
 

დიაგრამა N12. ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი და ევაკუაციის გეგმა თვალსაჩინო ადგილასაა 

განთავსებული

 
როგორც კვლევის ანალიზისას გამოიკვეთა, თანამშრომლების 80% თვლის, რომ კოლეჯის 

ხელმძღვანელობის მხრიდან ხდება მყისიერი რეაგირება თანამშრომლების ახალ ინიციატივებზე და 

გაზიარებულია მათი მხრიდან. (წამოყენებული ინიციატივები მხოლოდ ორმა მათგანმა მიუთითა: 
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,,ინფრასტრუქტურული“, ,,საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარებასთან დაკავშირებით“) 

(იხ. დიაგრამა N13). 

 

დიაგრამა N13. კოლეჯის ხელმძღვანელობის მხრიდან ხდება მყისიერი რეაგირება თანამშრომლების 

ახალ ინიციატივებზე 

 
 

ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ მოსაზრებაზე ,,კოლეჯს აქვს პერსონალის წახალისების 

სამართლიანი და გამჭვირვალე მიდგომა“ სრულიად ეთანხმება 66,7%, ხოლო 33.3% - უფრო 

ეთანხმება, ვიდრე არ ეთანხმება. 88.7% -მა  აღნიშნა, რომ მათ მიმართ განხორციელდა წამახალისებელი 

ღონისძიება (იხ. დიაგრამა N14, დიაგრამა N15). 

 

დიაგრამა N14. კოლეჯს აქვს პერსონალის წახალისების სამართლიანი და გამჭვირვალე მიდგომა 

სრულიად ვეთანხმები 

 
 

 

 კვლევის ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ ანაზღაურებით კმაყოფილია 66,7%, ძალზედ უკმაყოფილო და 

ძალზედ კმაყოფილია ერთ-ერთი გამოკითხული, მეტ-ნაკლებად კმაყოფილია 3 მათგანი (20%) (იხ. 

დიაგრამა N15). 
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დიაგრამა N15. კმაყოფილი ვარ ანაზღაურებით 

 
 

გამოკითხულთა 66,7%-ს მიაჩნია, რომ ,,კოლეჯი ზრუნავს პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე“ 

, ხოლო 33,3%-მა მონიშნა პასუხი ,,უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები“ . მათ შორის 66,7%-მა 

დააფიქსირა, რომ მონაწილეობას იღებს განმავითარებელ ტრენინგებში. 73,3%-ს მიიჩნევს, რომ 

სამსახურეობრივი საქმინობის უკეთ წარმართვის მიზნით, საჭიროა დამატებით 

ტრენინგების/კონსულტაციების ჩატარება. კითხვარში ჩამოთვლილი ტრენინ-კურსებიდან 

უმრავლეს მათგანს სურს გაიაროს ტრენგ-კურსი ,,პროცესების მართვის მენეჯმენტი“ (8 

რესპონდენტი),  ,,ემოციების მართვა“ (6 რესპონდენტი), კომპიუტერული-უნარ-ჩვევები (5 

რესპონდენტი) (იხ. დიაგრამა N16, დიაგრამა N17, დიაგრამა N18, დიაგრამა N19). 

 

 

დიაგრამა N16. კოლეჯი ზრუნავს პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე 

 

 
 

 



 

14 
 

დიაგრამა N17. ვმონაწილეობ თნამშრომელთა მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდისათვის 

ორგანიზებულ სხვადასხვა ტრენინგებში 

 
 

დიაგრამა N18. სამსახურეობრივი საქმინობის უკეთ წარმართვის მიზნით, საჭიროდ მიმაჩნია 

დამატებით ტრეინინგების /კონსულტაციების ჩატარება 

 

 
დიაგრამა N19. რა სახის ტრენინგის გავლას ისურვებდით თქვენი პროფესიული განვითარებისთვის 

(შეგიძლიათ მონიშნოთ რამდენიმე პასუხი) 
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ადმინისტრაციულ პერსონალს მიაჩნია, რომ კოლეჯში, სანიტარულ კვანძები აღჭურვილია 

შესაბამისი რესურსით და დაცულია სისუფთავე (მათ შორის :დაცულია კოვიდრეგულაციები) -

(93.3%), ამდენივე თვლის, რომ სამედიცინო კაბინეტი აღჭურვილია პირველადი დახმარებისათვის 

საჭირო ყველა საჭირო რესურსით და მედიკამენტით. მათ შორის, ვინც მიმართა სამედიცინო 

დახმარებისთვის სამედიცინო კაბინეტსმ ყველა მათგანი კმაყოფილია მიღებული მომსახურებით 

(იხ. დიაგრამა N20, დიაგრამა N21, დიაგრამა N22, დიაგრამა N23.). 

 

დიაგრამა N20. კოლეჯში, სანიტარულ კვანძები აღჭურვილია შესაბამისი რესურსით და დაცულია 

სისუფთავე (მათ შორის :დაცულია კოვიდრეგულაციები). 

 

 

 

დიაგრამა N21. სამედიცინო კაბინეტი აღჭურვილია პირველადი დახმარებისათვის ყველა საჭირო 

რესურსით და მედიკამენტით. 
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დიაგრამა N22. მისარგებლია პირველადი სამედიცინო დახმარებით 

 
დიაგრამა N23. თუკი თქვენ შემოხაზეთ პაუხი ,,ა„ გთხოვთ დააკონკრეტოთ კმაყოფილება გაწეული 

მომსახურებით 

 

 
 

გამოკითხული პერსონალი, კოლეჯის საქმიანობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად საჭიროდ 

მიიჩნევს, ტრენინგების ჩატარებას და თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარებაზე მუდმივ 

ზრუნვას (იხ.დიაგრამა N23). 

 

დიაგრამა N23..თქვენი წინადადებები კოლეჯის საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის 
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რეკომენდაცია 

 

ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების კვლევამ აჩვენა, რომ აუცილებელია დაიგეგმოს 

კოლეჯის ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული განვითარების ტრენინგი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

დანართი 1. ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების კვლევის კითხვარი 

1. კოლეჯში ვმუშაობ 

ა)  1 წლამდე 

ბ)  ერთი წლიდან 3 წლამდე 

ბ) 3 წლიდან  6 წლამდე 

გ) 6  წლიდან 10 წლამდე 

დ) 10 წლის ზევით 

2. კოლეჯის  ძლიერ მხარედ/ მხარეებად მიმაჩნია (შეგიძლიათ რამდენიმე პასუხის მონიშვნა) 

ა. ადამიანური რესურსი (ადმინისტრაციული) 

ბ. პროგრამების განმახორციელებელი პროფესიული მასწავლებლები 

გ. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 

დ. ანაზღაურების სისტემა 

ე. წახალისების სისტემა 

3. ჩემი ძლიერ მხარეები ძლიერი მხარეები, რომლებიც მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია კოლეჯში ჩემ 

მიერ დაკავებული თანამდებობის/ პოზიციისათვის  (შეგიძლიათ რამდენიმე პასუხის მონიშვნა) 

ა) მიღებული ფორმალური  განათლება 

ბ) საკომუნიკაციო უნარები      

გ) მიღებული არაფორმალური განათლება სერთიფიკატები 

დ)  სოციალური კავშირები 

4. ვიცნობ ჩემი  სამუშაო პოზიციის თანამდებობრივ ინსტრუქციას          

ა) სრულიად ვეთანხმები 

ბ) უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ) უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ) სრულიად არ ვეთანხმები        

5. ვასრულებ ყველა იმ ფუნქცია-მოვალეობას, რაც ჩემი პოზიციის შესაბამის თანამდებობრივ 

ინსტრუქციაშია გაწერილი? 

ა. სრულიად ვეთანხმები     

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

თუკი თქვენ შემოხაზეთ პაუხი  ,,გ „ "დ" , გთხოვთ დააკონკრეტოთ: (მაგ. ისეთი სამუშაოს შესრულება 

მიწევს, რაც ჩემს პოზიციას საერთოდ არ ეხება;   ვასრულებ სხვის სამუშაოს, რადგან მე უფრო 

კვალიფიციური ვარ; სხვა) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. ჩემი სამუშაო ადგილი აღჭურვილია ყველა საჭირო ინვენტარით და კომპიტერული ტექნიკით   

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები     

7. კოლეჯის  ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციებს ვეცნობი 

ა. ყოველდღე 

ბ. კვირაში რამდენჯერმე 

გ. კვირაში ერთხელ 

დ. თვეში რამდენჯერმე 

ე. არ ვეცნობი 

8. ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია უტყუარია და არ არის შეცდომაში შემყვანი 

ა. სრულიად  ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ.  არ ვეთანხმები 

9. ვიცნობ კოლეჯის  სტრატეგიული განვითარების გეგმას   

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

10. ჩართული ვიყავი სტრატეგიული განვითარების გეგმის   შემუშავების პროცესში 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

11. ვიცნობთ  კოლეჯის  მისიას და ხედვას 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

12.  ჩართული ვიყავი კოლეჯის  მისიას და ხედვას შემუშავების პროცესში 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

13. ვიცნობ კოლეჯის  შინაგანაწესს 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 
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გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

14. კოლეჯის სტრუქტურული ერთეულები ეფექტურად და კოორდინირებულად ახორციელებენ 

თავიანთ ფუნქციებს 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

15. კოლეჯის ხელმძღვანელობის მხრიდან ხდება მყისიერი რეაგირება თანამშრომლების ახალ 

ინიციატივებზე 

ა. სრულიად  ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ.  არ ვეთანხმები 

"ა" და  "ბ" პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მიუთითოთ რა საკითხის ინიცირება მოხდა თქვენი 

მხრიდან 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

16. რა შედეგით დასრულდა, კოლეჯის ხელმძღვანელებისთვის, თქვენ მიერ ბოლოს შეთავაზებული 

ინიციატივა 

ა. დადებითად 

ბ. უაყოფითად 

17.  ვიცნობ კოლეჯში  არსებულ პერსონალის წახალისების მექანიზმებს 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

18. კოლეჯს აქვს პერსონალის წახალისების სამართლიანი და გამჭვირვალე მიდგომა    სრულიად 

ვეთანხმები 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

19. ჩემ მიმართ განხორციელა წამახალისებელი ღონისძიება 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  სრულიად არ ვეთანხმები 

20. კმაყოფილი  ვარ ანაზღაურებით 

ა. ძალზედ უკმაყოფილო 
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ბ. უკმაყოფილო 

გ. მეტ-ნაკლებად კმაყოფილი 

დ. კმაყოფილი 

ე.ძალზედ კმაყოფილი 

21. კოლეჯი ზრუნავს პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

22.  ვმონაწილეობ  თნამშრომელთა მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდისათვის ორგანიზებულ 

სხვადასხვა ტრენინგებში 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  სრულიად არ ვეთანხმები 

თუკი თქვენ შემოხაზეთ პაუხი  ,,ა„  გთხოვთ დააკონკრეტოთ რომელ ტრენინგში მიიღეთ ბოლოს 

მონაწილეობა 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

23.  სამსახურეობრივი საქმინობის უკეთ წარმართვის მიზნით, საჭიროდ მიმაჩნია დამატებით 

ტრეინინგების /კონსულტაციების ჩატარება 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

24. რა სახის  ტრენინგის გავლას ისურვებდით თქვენი პროფესიული განვითარებისთვის 

(შეგიძლიათ მონიშნოთ რამდენიმე პასუხი) 

ა. კომპიუტერული უნარ-ჩვევები 

ბ. პროცესების მართვის მენეჯმენტი 

გ. ემოციების მართვა 

დ. სხვა __________________________ 

25.   ვიცნობთ კოლეჯში   დადგენილ უსაფრთხოების წესებს? 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

26. კოლეჯის შენობაში,  სეზონურად უზრუნველყოფილია შესაბამისი მიკროკლიმატი 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 
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გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

27. კოლეჯში,  სანიტარულ კვანძები აღჭურვილია შესაბამისი  რესურსით და დაცულია სისუფთავე 

(მათ შორის :დაცულია კოვიდრეგულაციები) 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

28. კოლეჯში არსებობს დაცვის სამსახური, რომლის თანამშრომლები ეფექტურად უზრუნველყოფენ 

შენობაში და შენობის გარე პარამეტრზე წესრიგის და უსაფრთხოების დაცვას 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

29. ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი და ევაკუაციის გეგმა თვალსაჩინო ადგილასაა განთავსებული 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

30. სამედიცინო კაბინეტი აღჭურვილია პირველადი დახმარებისათვის ყველა საჭირო რესურსით და        

მედიკამენტით 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ.  უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები 

გ.  უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

დ. სრულიად არ ვეთანხმები 

31. მისარგებლია პირველადი სამედიცინო დახმარებით 

ა. დიახ 

ბ. არა 

თუკი თქვენ შემოხაზეთ პაუხი  ,,ა„  გთხოვთ დააკონკრეტოთ კმაყოფილება გაწეული მომსახურებით 

ა. დიახ 

ბ. არა 

32. თქვენი წინადადებები კოლეჯის საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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დანართი 2. 
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