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 I. შესავალი  
 

 

 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს ორიენტირის (შემდგომში -კოლეჯი) 

მიერ 2021 წელს ჩატარებული კურსდამთავრებულების კმაყოფილების კვლევის 

ანგარიშს, რომლის მიზანს წარმოადგენდა იმ ცვლილებების შეფასების 

ინსტრუმენტს, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კურსდამთავრებულთა ცხოვრებაში 

სწავლის დასრულების შემდეგ.  

შეგროვებული მონაცემები მოიცავს, როგორც კურსდამთავრებულთა შესახებ 

ფაქტობრივ ინფორმაციას, ასევე მათ აღქმებს, დამოკიდებულებებსა და 

შეფასებებს საკუთარ პროფესიულ გადაწყვეტილებებსა და მასთან დაკავშირებულ 

პროცესებზე.  

კოლეჯის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა არის საგანმანათლებლო პროგრამის 

სწავლის შედეგის მიღწევის შეფასების ერთ-ერთი საშუალება. მათგან მიღებული 

უკუკავშირი, საშუალებას აძლევს კოლეჯს დააკვირდეს, თვალყური ადევნოს 

საკუთარი კურსდამთავრებულების პროფესიულ განვითარებას/სტატუსს და 

დაეხმარება სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებაში. 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს კოლეჯის საგანმანათლებლო პროგრამების ექთნის 

თანაშემწე, პრაქტიკოსი ექთანი, ფარმაცევტის თანაშემწე, კბილის ტექნიკოსი, საფინანსო 

სერვისები, აღმზრდელი-პედაგოგი კურსდამთავრებულებმა. 

2021 წლის კურსდამთავრებულების კმაყოფილების კვლევის ჩატარების მიზნით 

მოდიფიცირდა კითხვარი, რაც საშუალებას იძლევა მეტად ობიექტურად 

შეფასდეს კურსდამთავრებულების კმაყოფილება კვლვის მიზნიდან 

გამომდინარე. 
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2.1 კვლევის მეთოდი 

კოლეჯში, კვლევის ფარგლებში „კურდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევა“, 

გამოყენებულ იქნა რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, რომელიც გამოკითხვის მიზნით 

კითხვარის გამოყენებას მოიცავდა. 

 

კვლევის საგანი კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების განსაზღვრა. 

საკვლევ სეგმენტად განისაზღვრა კოლეჯის საგანმანათლებლო პროგრამების ექთნის 

თანაშემწე, პრაქტიკოსი ექთანი, ფარმაცევტის თანაშემწე, კბილის ტექნიკოსი, საფინანსო 

სერვისები, აღმზრდელი -პედაგოგი კურსდამთავრებულები. 

კვლევა განხორციელდა საგანმანათლებლო პროგრამების ექთნის თანაშემწე, 

პრაქტიკოსი ექთანი, ფარმაცევტის თანაშემწე, კბილის ტექნიკოსი, საფინანსო სერვისები, 

აღმზრდელი-პედაგოგი კურსდამთავრებულების გამოკითხვით, ონლაინ 

გამოკითხვის გზით, სტრუქტურირებული კითხვარის გამოყენებით, რომელიც 

განთავსებული იყო Google Doс-ზე, კითხვარი დაეგზავნა კოლეჯის 

კურსდამთავრებულებს. 

2.2 შერჩევის ერთობლიობა 

რაოდენობრივი კვლევის განსახორციელებლად გამოყენებულ იქნა მიზნობრივი 

შერჩევის მეთოდი, რომლის ფარგლებში შეირჩა შპს ორიენტირის სხვადასხვა 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულები.  
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III. კურსდამთავრებულების კმაყოფილების კვლევის მიზანი და ამოცანები 
 
 

3.1. კვლევის მიზანი 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს იმ ცვლილებების შეფასების ინსტრუმენტს, რომლებსაც 

ადგილი ჰქონდა კურსდამთავრებულთა ცხოვრებაში სწავლის დასრულების შემდეგ. 

შეგროვებული მონაცემები მოიცავს, როგორც კურსდამთავრებულთა შესახებ 

ფაქტობრივ ინფორმაციას, ასევე მათ აღქმებს, დამოკიდებულებებსა და შეფასებებს 

საკუთარ პროფესიულ გადაწყვეტილებებსა და მასთან დაკავშირებულ პროცესებზე. 

კოლეჯის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა არის საგანმანათლებლო პროგრამის 

სწავლის შედეგის მიღწევის შეფასების ერთ-ერთი საშუალება. მათგან მიღებული 

უკუკავშირი, საშუალებას აძლევს კოლეჯს დააკვირდეს, თვალყური ადევნოს საკუთარი 

კურსდამთავრებულების პროფესიულ განვითარებას/სტატუსს და დაეხმარება სასწავლო 

პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებაში.  

3.2 კვლევის ამოცანები: 

 კურდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევის ამოცანებად განისაზღვრა: 

 კურსდამთავრებულების კმაყოფილების დადგენა კოლეჯში მიღებული 

ცოდნის ხარიხით; 

 კურსდამთავრებულების  მიერ კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების ფარგლებში შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების 

თავსებადობის დადგენა მათი სამსახურიებრივ მოვალეობებთან. 

 კოლეჯის კურსდამთავრებულების დასაქმებაში ხელისშემშლელი ფაქტორების 

გნსაზღვრა. 
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შპს ორიენტირის საზოგადოებასთან ურთერთბის, კარიერული და პიროვნული 

განვითარების მენეჯერმა ჩაატარა „კურდამთავრებულთა 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 კურდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევის 

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში კითხვარი დაეგზავნა კოლეჯში არსებული სხვადასხვა 

პროგრამის კურდამთავრებულებს. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 36 პროფესიული 

კურდამთავრებულებმა. 

კოლეჯის კურდამთავრებულებს ვთხოვეთ დაეფიქსირებინათ, თუ რა განათლებას ფლობდნენ 

სანამ კოლეჯში გააგრძელბდნენ სწავლას 94,4%-ს აინტერესებდათ მათ მიერ შერჩეული 

პროფესია. ხოლო, გამოკითხულთა 5,6%-ს ესაჭიროებოდა თავისი სამსახურისთვის. (იხ. 

დიაგრამა N1)  

 

დიაგრამა N1. რომელ წინმსწრებ განათლებას ფლობდით პროფესიულ

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაბარების მომენტისთვის?

ა. უმაღლესი განათლება ბ. პროფესიული განათლება

გ. ზოგადი განათლება დ. საბაზო განათლება
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კოლეჯი დაინტერესდა, თუ რატომ აირჩიეს „ორიენტირი“, კვლავში მონაწილეთა უმეტესობამ 

დააფიქსირა, რომ კოლეჯი იძლევა  საინტერესო პროფესიის დაუფლების შესაძლებლობას (იხ. 

დიაგრამა N 2). 

 
 

 

კითხვაზე, თუ რას საქმიანოდნენ კოლეჯში ჩაბარებამდე  პასუხი შემდეგი სახისაა იხ. დიაგრამა 

N 3. 

დიაგრამა N3. თქვენი საქმიანობა კოლეჯში ჩაბარებამდე (შესაძლოა აირჩიოთ რამდენიმე 

პასუხი)? 

 

 

 

დიაგრამა N2. რატომ აირჩიეთ კოლეჯი ,,ორიენტირი“?

ა. საინტერესო

პროფესიის

დაუფლების

შესაძლებლობა

ბ.მშობლების/ახლობლ

ების /მეგობრის

რჩევით

გ. პროფესიული

პროგრამის/კოლეჯის

პრესტიჟულობა
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კოლეჯი დაინტერესდა, თუ რა საქმიანობენ კურსდამთავრებულები ამჯამად (იხ. დიაგრამა N4). 

 

დიაგრამა N4 თქვენი საქმიანობა ამჯამად (შესაძლოა აირჩიოთ რამდენიმე პასუხი). 

 

 

 

კვლევაში მონაწილეეს ეთხოვათ შეეფასებინათ, თუ რამდენად კმაყოფილი არიან თავიანთი 

არჩევანით -პროგრამით, რომელზეც სწავლობდნენ, გამოკითხულთა 92,1 % დააფიქსირეს, რომ 

კმაყოფილები არიან არჩევანით. (იხ. დიაგრამა N 5). 

 

დიაგრამა N 5. შეაფასეთ რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი არჩევანით -პროგრამით, 

რომელზეც სწავლობდით? 
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კურსდამთავრებულებმა შეაფასეს კოლეჯში მიღებული თეორიული ცოდნის შესაბამისობა 

თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. (იხ. დიაგრამა N6). 

დიაგრამა N6. შეაფასეთ კოლეჯში მიღებული თეორიული ცოდნის შესაბამისობა თანამედროვე 

შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. 

 

 

კვლევის ფარგლებში გამოკითხულებმა შეაფასეს კოლეჯში გამომუშავებული პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევების შესაბამისობა თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან (იხ. დიაგრამა N7) 

დიაგრამა N7.  შეაფასეთ კოლეჯში გამომუშავებული პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შესაბამისობა 

თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. 
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კოლეჯის დაინტერესდა იღებდნენ, თუ არა სწავლის პროცესში სათანადო კონსულტაციას და 

მხარდაჭერას აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად. კვლვაში მონაწილეთა სრულმა 

უმრავლესობა სრულად დაეთანხმა (დიაგრამა  N8.) 

დიაგრამა  N8. სწავლის პროცესში ვიღებდი სათანადო კონსულტაციას და მხარდაჭერას 

აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად. 

 

კუსდამთავრებულეთა სრული უმრავლესობა აღნიშნავს, კოლეჯში სწავლის 

დაწყებისთანავე, ადმინისტრაცია დაეხმარათ მათ სასაწავლო გარემოსთან ადაპტაციაში (იხ. 

დიაგრამა N9) 

დიაგრამა N9. კოლეჯში სწავლის დაწყებისთანავე, ადმინისტრაცია დამეხმარა სასაწავლო 

გარემოსთან ადაპტაციაში. 
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კვლევის ფარგლებში კურსდამთავრებულები გამოიკითხნენ, თუ რამდენად ეხმარებოდა 

ადმისტრაცია მათ  გინივრულ ვადაში მათი პრობლემის მოგვარებაში (იხ. დიაგრამა N10). 

 

 

გამოკითხულთა უმრავლესობა აღნიშნავს,  კოლეჯის ადმინისტრაცია უზრუნველყოფდა 

დამატებითი/არაფორმალური აქტივობების წახალისებას და სტუდენტების ინიციატივების 

მხარდაჭერას (იხ. დიაგრამა N11). 

დიაგრამა N11. კოლეჯის ადმინისტრაცია უზრუნველყოფდა დამატებითი/არაფორმალური 

აქტივობების წახალისებას და სტუდენტების ინიციატივების მხარდაჭერას. 
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კოლეჯი დაინტერესდა კურსდამთავრებულების შეხედულებით, თუ რამდენად იყო 

მოდულზე გათვალისწინებული საათები საკმარისი თეორიული ცოდნის 

დასაუფლებლად, ასევე მოდულზე გათვალისწინებული საათები საკმარისი იყო, თუ 

არა პრაქტიკული უნარ- ჩვევების დასაუფლებლად და პრაქტიკული მეცადინეობები 

კარგად იყო, თუ არა ორგანიზებული და შეესაბამებოდა თეორიულ საკითხებს. 

კუსდამთავრებულეთა სრული უმრავლესობა აღნიშნავს, მოდულზე გათვალისწინებული 

საათები საკმარისი თეორიული ცოდნის და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 

დასაუფლებლად, ასევე პრაქტიკული მეცადინეობები კარგად იყო ორგანიზებული და 

შეესაბამებოდა თეორიულ საკითხებს (იხ. დიაგრამა N12, დიაგრამა N13, დიაგრამა 

N14). 

დიაგრამა N 12. მოდულზე გათვალისწინებული საათები საკმარისი იყო თეორიული ცოდნის 

დასაუფლებლად? 

 

 

დიაგრამა N 13. ოდულზე გათვალისწიმებული საათები საკმარისი იყო პრაქტიკული უნარ- 

ჩვევების დასაუფლებლად 
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დიაგრამა N14. პრაქტიკული მეცადინეობები კარგად იყო ორგანიზებული და შეესაბამებოდა 

თეორიულ საკითხებს 

 

 

 

კითხვაზე იღებდნენ, თუ არა უკუკავშირს მიღწეული სწავლის შედეგების ძლიერი და 

სუსტი მხარეების შესახებ და კოლეჯს აქვს თუ არა, სტუდენტთა შეფასების გამჭვირვალე 

სისტემა და თუ გაეცნო წინასწარ როგორ მოხდებოდა მათი მიღწევების შეფასება 

მოდულის/პროგრამის ფარგლებში. კვლევაში მონაწილეთა სრულმა უმრავლესობამ 

დადებითი პასუხი გასცა (იხ. დიაგრამა N15, დიაგრამა N16). 

 

დიაგრამა N15. ვიღებდი უკუკავშირს მიღწეული სწავლის შედეგების ძლიერი და სუსტი 

მხარეების შესახებ 
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დიაგრამა N16. კოლეჯს აქვს სტუდენტთა შეფასების გამჭვირვალე სისტემა -წინასწარ გავეცანი, თუ 

როგორ მოხდებოდა ჩემი მიღწევების შეფასება მოდულის/პროგრამის ფარგლებში 

 

 

კოლეჯი დაინტერესდა აკმაყოფილებდა, თუ არა კურსდამთავრებულებს სწავლის 

პერიოდში  ბიბლიოთეკაში არსებული სახელმძღვანელოები/სასწავლო ლიტერატურა/ 

ინტერნეტ-რესურსი სასწავლო რესურსები. ასევე, კოლეჯის ბიბლიოთეკაში არსებული 

სახელმძღვანელოები / სასწავლო ლიტერატურა / ინტერნეტ-რესურსი რამდენად 

ხელმისაწდომი იყო მათთავის. 

 

დიაგრამა N17. კოლეჯის ბიბლიოთეკაში არსებული სახელმძღვანელოები/სასწავლო ლიტერატურა/ 

ინტერნეტ-რესურსი აკმაყოფილებდა სასწავლო საჭიროებას? 
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დიაგრამა N18. კოლეჯის ბიბლიოთეკაში არსებული სახელმძღვანელოები/სასწავლო 

ლიტერატურა/ინტერნეტ-რესურსი ხელმისაწვდომი და საკმარისი იყო პროფესიული სტუდენტებისთვის? 

 

 

შპს ორიენტირი დაინტერესდა რამდენად კმაყოფილები იყვნენ კურსდამთავრებულები 

კოლეჯში სწავლის პერიოდით. ისურვედნენ თუ, არა სხვა სპეციალობზე სწავლის 

გაგრძელებასა და ურჩევდნენ თუ, არა მსურველებს  კოლეჯში,,ორიენტირი“ ჩაბარებას. 

კვლევში მონაწილეთა სრულმა უმრავლესობა კმაყოფილები იყვნენ სწავლით და 

მსუველებასაც ურჩევენ კოლეჯში ჩაბარებას (იხ. დიაგრამა N19, დიაგრამა N20). 

 

დიაგრამა N19. ვისურვებდი ამავე კოლეჯში სხვა პროგრამის გავლას? 
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დიაგრამა N20. მსურველებს ვურჩევდი კოლეჯში,,ორიენტირი“ ჩაბარებას? 
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V. კვლევის ანალიზი  
 

2021 წელს კოლეჯის საზოგადოებასთან ურთერთბის, კარიერული და პიროვნული 

განვითარების მენეჯერის მიერ განხორციელდა კურდამთავრებულთა 

კმაყოფილების კვლევა, რომლის ფარგლებში შემუშავდა კითხვარი, რომლის მიზანი 

წარმოადგენდა იმ ცვლილებების შეფასების ინსტრუმენტს, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა 

კურსდამთავრებულთა ცხოვრებაში სწავლის დასრულების შემდეგ. კითხვარი დაეგზავნა 

კოლეჯის ყველა კურდამთავრებულებს. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 38 

კოლეჯის კურსდამთავრებულება. კითხვარი შედგებოდა 26 კითხვისგან, რომელიც 

განთავსებული იყო Google Doс-ზე. კურდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევა 

განხორციელდა რაოდენობრივი კვლევის მეთოდის გამოყენებით. 

კველვაში მონაწილეების ასაკი ძირითადა იყო 19-21 წლის ფარგლებში და სქესი 

მდედრობითი. მათ ძირითად ნაწილს არ აქვს სპციალური სტატუსი. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ კურსდამთავრებულების 94,7% წინარე განათლება ჰქონდათ 

ზოგადი განათლება. 

2021 წელს კურდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევაში მონაწილეთა 

უმრავლესობა არ იყო დასაქმებული კოლეჯში ჩაბარებამდე, ხოლო სწავლის 

დასრულების შემდეგ დასაქმდენენ კოლეჯში მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად 

და კმაყოფილები არიან ანაზღაურებით. 

კოლეჯი დაინტერესდა, თუ იყვენენ კმაყოფილები არჩევანით -პროგრამით, რომელზეც 

სწავლობდნენ, რამდენად იღებდნენ პროცესში სათანადო კონსულტაციას და მხარდაჭერას 

აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად. ასევე, კოლეჯში სწავლის დაწყებისთანავე, 

ადმინისტრაცია დამეხმარა, თუ არა სასაწავლო გარემოსთან ადაპტაციაში. კვლევაში 

მონაწილეთა სრულმა უმრავლესობამ დააფიქსირა, რომ კმაყოფილები იყვენენ თავიანთი 

არჩევანით, ასევე მხარდაჭერა ჰქონდათ ადმინისტრაციისაგან წარმოქმნილი პრობლემების 

მოგვარებაში. საინტერესო იყო კურსდამთავრებულების დამოკიდებულება იმასთან 

დაკავშირებით, თუ რამდენად უზრუნველყოფდა კოლეჯის ადმინისტრაცია 

დამატებითი/არაფორმალური აქტივობების წახალისებას და სტუდენტების  
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ინიციატივების მხარდაჭერას. ამ საკითხთან დაკავშირებით კურსდამთავრებულებმა 

კმაყოფილება გამოთქვეს. 

2021 წლის კურდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევამ აჩვენა, რომ 

კურსდამთავრებულთა უმეტესობა დადებითად აფასებს კოლეჯის საქმიანობას, 

სწავლის ხარისხს, ადმინისტრაციის მხარდაჭერასა და საბიბლიოთეკო რესურსების 

ხემისაწვდომობას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შპს „ორიენტირი“ 

 

 

 

 

კურსდამთავრებულებთა კმაყოფილების კვლევა 

 
კურსდამთავრებულთა კითხვარი 
 
მიმდინარე გამოკითხვის მიზანია, შევისწავლოთ კურსდამთავრებუთა 
კმაყოფილება კოლეჯში ,,ორიენტირი“ სწავლის პერიოდში. ასევე, თუ როგორ 
განვითარდა თქვენი საქმიანობა სხვადასხვა მიმართულებით 
(განათლება,დასაქმება, თვითდასაქმება და სხვ.), კოლეჯში სწავლის 
დასრულების შემდეგ. 
 
თქვენგან უკუკავშირის მიღება, მნიშვნელოვანია კოლეჯში მიმდინარე 
პროცესების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის. 
 
კითხვარის შესავსებად დაგჭირდებათ მაქსიმუმ 10 წუთი. გამოკითხვა 
ანონიმურია.. 

 

1. გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი ასაკი 

ა. 19-21 

ბ. 25-27 

გ.   28 და ზემოთ 

2. გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი სქესი  

ა.    მდედრობითი 

ბ.  მამრობითი  

 

3. გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი სპეციალური სტატუსი 

ა. იძულებით გადაადგილებულიპირიბ. სოციალურად დაუცველი პირი 

გ.შეზღუდული შესაძლებლობისმქონე 

დ. სპეციალური საგანმანათლებლოსაჭიროების მქონე პირი (შშმ პირის 

გარდა) 

ე. არ ვარ სპეციალური სტატუსისმქონე პირი 
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4. რომელ წინმსწრებ განათლებას ფლობდით პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ჩაბარების მომენტისთვის?  

ა. უმაღლესი განათლება 

ბ. პროფესიული განათლება 

გ. ზოგადი განათლებად. საბაზო განათლება 19 

45. რატომ აირჩიეთ კოლეჯი ,,ორიენტირი“? 

ა. საინტერესო პროფესიისდაუფლების შესაძლებლობა 

ბ. მშობლების/ახლობლების /მეგობრის რჩევით 

გ. პროფესიული პროგრამის/კოლეჯისპრესტიჟულობა 

დ. პროფესიული საგანმანათლებლოდაწესებულების 

საცხოვრებელსახლთან სიახლოვე 

 

6. რომელი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

კურსდამთავრებული ხართ? 

ა. ექთნის თანაშემწე 

ბ. პრაქტიკოსი ექთანი 

გ. ფარმაცევტის თანაშემწე 

დ. კბილის ტექნიკოსი 

ე. საფინანსო სერვისები 

ვ. აღმზრდელი პედაგოგი 

7. თქვენი საქმიანობა კოლეჯში ჩაბარებამდე (შესაძლოა აირჩიოთ რამდენიმე 

პასუხი)? 

ა. დასაქმებული 

ბ. თვითდასაქმებული 

გ. უმუშევარი 

დ. მოსწავლე/სტუდენტი 

8. თქვენი საქმიანობა ამჯამად (შესაძლოა აირჩიოთ რამდენიმე პასუხი)? 

ა. დასაქმებული 

ბ. თვითდასაქმებული 

გ. უმუშევარი 

დ. ვსწავლობ სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ე. სწავლა გავაგრძელე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

8.1. დასაქმებული ვარ კოლეჯში მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად , 

პროფესიით ( უპასუხეთ მე-8 კითხვის ,,ა“ და ,,ბ “პასუხის არჩევის შემთხვევაში) 

ა. დიახ 
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ბ. არა 

8.2. კმაყოფილი ვარ ანაზღაურებით ( უპასუხეთ მე-8 კითხვის ,,ა“ და ,,ბ “პასუხის 

არჩევის შემთხვევაში) 

ა. ძალზედ უკმაყოფილო 

ბ. უკმაყოფილო 

გ. მეტ-ნაკლებად კმაყოფილი 

დ. კმაყოფილი 

ე.ძალზედ კმაყოფილი 

,,დ “პასუხის არჩევის შემთხვევაში ბ. ვერ დავსაქმნდი კოლეჯში მიღებული 

კვალიფიკაციით, 

ა. დავინტერესდი სხვა პროფესიით 

ბ. ვერ დავსაქმნდი კოლეჯში მიღებული კვალიფიკაციით 

9. კოლეჯმა გამიწია კარიერული მხარდაჭერა 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ. არ ვეთანხმები 

10. შეაფასეთ რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი არჩევანით -პროგრამით, 

რომელზეც სწავლობდით? 

1. ძალზედ უკმაყოფილო 

2. უკმაყოფილო 

3. მეტ-ნაკლებად კმაყოფილი 

4. კმაყოფილი 

5. ძალზედ კმაყოფილი) 

11. შეაფასეთ კოლეჯში მიღებული თეორიული ცოდნის შესაბამისობა 

თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან 

1. სრლიად არ შეესაბამება 

2. არ შეესაბამება 

3.მეტ-ნაკლებად შეესაბამება 

4. შეესაბამება 

5. სრულად შეესაბამება 

12. შეაფასეთ კოლეჯში გამომუშავებული პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 

შესაბამისობა თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან 

1. სრლიად არ შეესაბამება 

2. არ შეესაბამება 
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3.მეტ-ნაკლებად შეესაბამება 

4. შეესაბამება 

5. სრულად შეესაბამება 

13. სწავლის პროცესში ვიღებდი სათანადო კონსულტაციას და მხარდაჭერას 

აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ. არ ვეთანხმები 

 

14. კოლეჯში სწავლის დაწყებისთანავე, ადმინისტრაცია დამეხმარა სასაწავლო 

გარემოსთან ადაპტაციაში 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ. არ ვეთანხმებ 

15. სასწავლო პროცესში წარმოქმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით კოლეჯის 

ადმინისტრაცია გონივრულ ვადაში მიწევდა მხარდაჭერას 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ. არ ვეთანხმებ 

16. კოლეჯის ადმინისტრაცია უზრუნველყოფდა დამატებითი/არაფორმალური 

აქტივობების წახალისებას და სტუდენტების ინიციატივების მხარდაჭერას 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ. არ ვეთანხმებ 

17. მოდულზე გათვალისწინებული საათები საკმარისი იყო თეორიული 

ცოდნის დასაუფლებლად 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ. არ ვეთანხმებ 

18. მოდულზე გათვალისწიმებული საათები საკმარისი იყო პრაქტიკული უნარ- 

ჩვევების დასაუფლებლად 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ. არ ვეთანხმებ 

19. პრაქტიკული მეცადინეობები კარგად იყო ორგანიზებული და 

შეესაბამებოდა თეორიულ საკითხებს 
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ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ. არ ვეთანხმებ 

20. ვიღებდი უკუკავშირს მიღწეული სწავლის შედეგების ძლიერი და სუსტი 

მხარეების შესახებ 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ. არ ვეთანხმებ 

21. კოლეჯს აქვს სტუდენტთა შეფასების გამჭვირვალე სისტემა -წინასწარ 

გავეცანი, თუ როგორ მოხდებოდა ჩემი მიღწევების შეფასება 

მოდულის/პროგრამის ფარგლებში 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ. არ ვეთანხმებ 

22. კოლეჯის ბიბლიოთეკაში არსებული სახელმძღვანელოები/სასწავლო 

ლიტერატურა/ ინტერნეტ-რესურსი აკმაყოფილებდა სასწავლო საჭიროებას? 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ. არ ვეთანხმებ 

 

23. კოლეჯის ბიბლიოთეკაში არსებული სახელმძღვანელოები/სასწავლო 

ლიტერატურა/ინტერნეტ-რესურსი ხელმისაწვდომი და საკმარისი იყო 

პროფესიული სტუდენტებისთვის? 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ. არ ვეთანხმებ 

24. ვისურვებდი ამავე კოლეჯში სხვა პროგრამის გავლას? 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები 

გ. არ ვეთანხმებ 

25. გთხოვთ, დაასახელოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა (პრობლემები) 

კოლეჯში სწავლის პერიოდში 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

26. მსურველებს ვურჩევდი კოლეჯში,,ორიენტირი“ ჩაბარებას? 

ა.დიახ 

ბ. არა 
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პროფესიული განათლების სტუდენტებისათვის 
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