
 

 

 

 

დანართი N2 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული სტუდენტის 

გამოკითხვის ბარათი 

გამოკითხვის ბარათის მიზანია შესწავლილ იქნას, თუ როგორ აფასებენ სსიპ 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (შემდგომში უნივერსიტეტი) 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტები უნივერსიტეტის მიერ 

მათთვის გაწეულ მომსახურებას. 

გაცნობებთ, რომ დაცული იქნება კონფიდენციალობა და თქვენს მიერ 

მოწოდებული მონაცემები გამოყენებული იქნება მხოლოდ მისი განზოგადების 

მიზნით. 

თქვენი გულწრფელი პასუხები დაგვეხმარება უნივერსიტეტის  საქმიანობის  

ხარისხის გაუმჯობესებაში. 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

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

 

1. იცნობთ თ უ არა სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიას, 

ხედვას და ღირებულებებს? 

o დიახ 

o არა 

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

2. იცნობთ თ უ არა სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესიული განათლების სტრატეგიულ გეგმას? 

o დიახ 

o არა 

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

3. უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს თუ არა თქვენთან/არასრულწლოვანის 

შემთხვევაში მშობელთან/კანონიერ წარმომადგენელთან სასწავლო ხელშეკრულება? 

o დიახ 

o არა 

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

4. უნივერსიტეტმა გაგაცნოთ თუ  არა თქვენი უფლებები და მოვალეობები? 

o პროფესიული სტუდენტის უფლებებსა და მოვალეობებს გავეცანი 

ხელშეკრულების გაფორმების/ხელმოწერის დროს 

o პროფესიული  სტუდენტის  უფლებები და მოვალეობები გაგვაცნო 

ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა სწავლის დაწყების შემდეგ 

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

 5.  გთხოვთ, მიუთითოთ სად გაიარეთ პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე/პროგრამებზე რეგისტრაცია? 



 

 

 

 

o რეგისტრაცია გავიარე უნივერსიტეტში 

o რეგისტრაცია გავიარე რესურსცენტრში 

o გავიარე ონლაინ რეგისტრაცია 

6. უნივერსიტში ჩარიცხვისას გაგიწიეს თუ არა კონსულტაცია პროფორიენტაციაზე? 

o დიახ, მივიღე სრულყოფილი კონსულტაცია 

o კონსულტაცია მივიღე, მაგრამ არ მიმიღია სრულყოფილი ინფორმაცია 

o არ მომითხოვია კონსულტაცია 

o სხვა პასუხი-------------------------------------------------------------------------------- 

 7.  იყავით თუ არა ინფორმირებული პროფესიული ტესტირების დროს ჩასაბარებელი 

ტესტების თაობაზე? 

o ვფლობდი სრულყოფილ ინფორმაციას 

o მეტ - ნაკლებად ვიყავი ინფორმირებული 

o არ მომხდარა ჩემი ინფორმირება 

8. ხართ თუ არა ინფორმირებული რა შემთხვევაში ხდება პროფესიული სტუდენტის 

სტატუსის შეწყვეტა? 

o დიახ 

o არა  

o სხვა პასუხი-------------------------------------------------------------------------------- 

 9. ხართ თუ არა ინფორმირებული პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერებასთან დაკავშირებით? 

o დიახ 

o არა  

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

10. ხართ თუ არა ინფორმირებული პროფესიული სტუდენტის სხვა დაწესებულებაში 

ან სხვა პროგრამაზე მობილობასთან დაკავშირებით? 

o დიახ 

o არა  

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

 11. იცნობთ   თუ  არა  უნივერსიტეტში არსებულ პროფესიული სტუდენტის 

შეფასების სისტემას? 

o დიახ 

o არა  

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

 12. დადებითი   პასუხის შემთხვევაში,   გთხოვთ, უპასუხოთ - ვინ გაგაცნოთ 

კოლეჯის შეფასების სისტემა ( შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე პასუხი) 

o პროგრამის ხელმძღვანელმა 

o მოდულის განმახორციელებელმა პროფესიული განათლების მასწავლებელმა 

o პროფესიული განათლების მიმართულებით ხარისხის უზრუნველყოფფის 

სამსახურის მენეჯერმა 

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

13. იცნობთ თუ რა პროფესიული სტუდენტის შეფასების გასაჩივრების (აპელაციის) 

პროცედურას? 

o დიახ 

o არა  

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

14. ღებულობთ თუ არა უნივერსიტეტისგან სათანადო კონსულტაციებსა და 

მხარდაჭერას აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად? 

o დიახ 

o არა  

o სხვა პასუხი------------------------------------------------------------------------------- 

15. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, უპასუხოთ - ვინ გიწევთ 

მხარდაჭერასა  და კონულტირებას ( შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე პასუხი) 

o მოდულის განმახორციელებელი პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

o პროფესიული განათლების მიმართულებით ხარისხის უზრუნველყოფფის 

სამსახურის მენეჯერმა 

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

16. უწყობს თუ არა უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ხელს პროფესიულ სტუდენტთა 

ადაპტაციას სასწავლო გარემოსთან? 

o დიახ, უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია და პედაგოგიური რესურსი სწავლის 

დაწყების მომენტიდან ხელს უწყობს პროფესიულ სტუდენტთა ადაპტაციას 

სასწავლო გარემოსთან 

o უნივერსიტეტში ამ მიმართულებით არ მუშაობენ 

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

17. უნივერსიტეტში გონივრულ ვადებში გიგვარებენ თუ არა სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებულ საკითხებს? 

o მივმართე და საკითხი დროულად მომიგვარეს 

o მივმართე და საკითხი დროულად ვერ მომიგვარეს 

o მივმართე და საკითხი არ მომიგვარეს 

o არ მქონია ასეთი საჭიროება 

18. უზრუნველყოფს თუ არა უნივერსიტეტი დამატებითი/არაფორმალური 

აქტივობების (სპორტული, ხელოვნების, შემეცნებითი და სხვა ტიპის ღონისძიებების) 

წახალისებასა და პროფესიული სტუდენტების ინიციატივების მხარდაჭერას? 

o დიახ 

o არა  

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

 19. ღებულობთ თუ  არა უნივერსიტეტში ინფორმაციას დასაქმების 

შესაძლებლობებთან/ვაკანსიებთან და შემდგომი კარიერული განვითარებისთან 

დაკავშირებით? 

o დიახ, ვაკანსიები ქვეყნდება ვებ - გვერდზე ან საინფორმაციო დაფაზე 



 

 

 

 

o უნივერსიტეტს არ აქვს მსგავსი მომსახურების სერვისი 

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

 20.  რამდენად არის უზრუნველყოფილი სასწავლო პროცესი პროგრამისათვის 

აუცილებელი მატერიალურ - ტექნიკური აღჭურვილობით? 

o უზრუნველყოფილია 

o არ არის უზრუნველყოფილი 

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

21. რამდენად არის უზრუნველყოფილი სასწავლო პროცესი აუცილებელი მასალა - 

ნედლეულით? 

o უზრუნველყოფილია 

o არ არის უზრუნველყოფილი 

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

22. დაცულია თუ არა სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის დროს უსაფრთხოების 

ნორმები? 

o დაცულია 

o არ არის დაცული 

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

 23. არის თუ არა ხელმისაწვდომი უნივერსიტეტის პროფესიული სტუდენტებისა და IT 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა? 

o ხელმისაწვდომია 

o არ არის ხელმისაწვდომი 

o სხვა პასუხი----------------------------------------------------------------------------------- 

 24. რამდენად ხელმისაწვდომია ბიბლიოთეკის მატერიალური ან/და ელექტრონული 

ლიტერატურა? 

o ხელმისაწვდომია 

o არ არის ხელმისაწვდომი 

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

 25. ხართ   თუ   არა   ინფორმირებული   როგორ შეგიძლიათ  ისარგებლოთ 

უნივერსიტეტის ელექტრონული ბიბლიოთეკის საძიებო სისიტემით - openbiblio 

o დიახ 

o არა  

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

 26.   რამდენად ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტში პროფესიული სტუდენტისათვის 

პირველადი გადაუდებელი მომსახურება? 

o ხელმისაწვდომია 

o არ არის ხელმისაწვდომი 

o სხვა პასუხი--------------------------------------------------------------------------------- 

  

 


