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აუცილებელი პროფესიული უნარ-ჩვევების მოთხოვნის და შეფასების
კითხვარი დამსაქმებლებისთვის

მოგესალმებით ქალბატონო/ბატონო ------------------------------------------------აღნიშნული კითხვარი მიზნად ისახავს თქვენი კომპანიის საჭიროებების განსაზღვრას
პროფესიონალი კადრების აუცილებელი პროფესიული უნარ-ჩვევების და ქცევითი
მახასიათებლების თაობაზე.
ასევე კითხვარის მიზანია დავადგინოთ თქვენი დამოკიდებულებები, კომპანიაში დასაქმებული
ჩვენი კურსდამთავრებულის (ასეთის არსებობის შემთვევაში) პროფესიულ უნარ-ჩვევებთან
დაკავშირებით - რამდენად შესაბამისობაშია ის ორგანიზაციის საჭიროებებთან და
შესასრულებელ მოვალეობებთან.
შესაბამისად, თქვენი მონაწილეობა კვლევაში დაგვეხმარება განვსაზღვროთ თუ რამდენად
სრულყოფილად ხორციელდება ჩვენი სასწავლო გეგმებით გათვალისწინებული კომპეტენციების
გადაცემა და ათვისება სტუდენტების მიერ, საჭიროებს თუ არა რაიმე ტიპის ცვლილებას
მოცემული სასწავლო გეგმები და ა.შ.
გთხოვთ იყოთ მაქსიმალურად გულწრფელებლი და ამავდროულად ობიექტურები!
პასუხები ანონიმური და კონფიდენციალურია და ექვემდებარება მხოლოდ ჯამურ ანალიზს.

წინასწარ გიხდით მადლობას კვლევაში მონაწილეობისთვის!
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კითხვარი
1. ორგანიზაცია:-------------------------------- --------------------------------------------------------2. გთხოვთ მიუთითოთ ის პოზიციები თქვენს კომპანიაში, რომელზეც ყველაზე ხშირად გაქვთ
გარე ვაკანსიები:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ეხლა კი, გთხოვთ ზემოთ ჩამოთვლილ პოზიციებს შორის გამოყოთ ისეთები, რომელზეც
ძალიან მნიშვნელოვანია პოზიციის შესაბამისი პროფესიის კადრის შერჩევა და აყვანა:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. თუ შეიძლება რომ ჩამოთვალოთ ის აუცილებელი თეორიული ცოდნები, რომელიც უნდა
ქონდეს თქვენს მიერ ზემოთ დასახელებული პოზიციის/პოზიციების შესაბამის კადრებს:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ეხლა კი გთხოვთ ის აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები ჩამოგვითვალოთ, რომელიც
პროფესიის შესაბამისად, უნდა გააჩნდეთ იმ კანდიდატებს, ვისაც მიანიჭებდით
უპირატესობას ზემოთ დასახელებული ვაკანსიის/ვაკანსიების დასაკავებლად:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. წინა შეკითხვებში, თქვენ ჩამოთვალეთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი
უნარი/შესაძლებლობა/ცოდნები, რომელიც თქვენს კომპანიაში მუშაობისთვის
მნიშვნელოვანია.
გთხოვთ, ამათგან გამოყოთ თქვენთვის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი, რომლის გარეშეც
კანდიდატი ვერ დასაქმდება დასახელებულ პოზიციაზე/პოზიციებზე:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ეხლა კი გთხოვთ ის ზოგადი უნარ-ჩვევები ჩამოგვითვალოთ, რომელსაც უპირატესობას
ანიჭებთ კანდიდატში იმის მიუხედავად, პროფესიით მუშაობს ის თქვენთან, თუ არა:
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. ეხლა კი გთხოვთ გვიპასუხოთ, არის თუ არა თქვენს კომპანიაში დასაქმებული ჩვენი
უნუივერსიტეტის კურსდამთვრებული ან/და სტუდენტი:
8.1.

კი;

8.2.

არა;

თუ უპასუხეთ „კი“ - გააგრძელეთ კითხვარი, სხვა შემთხვევაში - დაასრულეთ, მადლობა!

9. ჩვენი კურსდამთავრებული დასაქმების პოზიცია ორგანიზაციაში (ასეთის არსებობის შემთვევაში):
-----------------------------------------------------------------

10. გთხოვთ შეაფასოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია მოცემული პოზიციისთვის (რომელზეც
დასაქმებულია ზემოთ დასახელებული კანდიდატი) , მისი პროფესიის შესაბამისი უნარ-ჩვევების

ფლობა:
შეფასებისთვის გამოიყენეთ 4 ქულიანი შკალა, რომელზეც 1=სრულიად არაა მნიშნელოვანი და 4= ძალიან
მნიშვნელოვანია;
1

2

3

4

უმნიშვნელოა

არაა მნიშვნელოვანი

მნიშვნელოვანია

ძალიან მნიშვნელოვანია

11. გთხოვთ შეაფასოთ, რამდენად ფლობს ზემოთ დასახელებული კურსდამთავრებული იმ
პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, რომელიც მნიშვნელოვანია მის მიერ დაკავებული
პოზიციისთვის:
შეფასებისთვის გამოიყენეთ 4 ქულიანი შკალა, რომელზეც 1=სრულიად ვერ ფლობს და 4= ძალიან კარგად ფლობს;
1

2

3

4

სრულიად ვერ ფლობს

ვერ ფლობს

ფლობს

ძალიან კარგად ფლობს
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12.

გთხოვთ შეაფასოთ ზემოთ დასახელებული კურსდამთავრებულის თეორიული ცოდნები
პროფესიაში, 4 ქულიან შკალაზე, სადაც: 1 = ძალიან ცუდ შეფასებას, 2 = ცუდს, 3 = კარგს და 4 = ძალიან
კარგს;
1

2

3

4

ძალიან ცუდი

ცუდი

კარგი

ძალიან კარგი

13. გთხოვთ შეაფასოთ ზემოთ დასახელებული კურსდამთავრებულის პრაქტიკული უნარები
პროფესიაში, 4 ქულიან შკალაზე, სადაც: 1 = ძალიან ცუდ შეფასებას, 2 = ცუდს, 3 = კარგს და
4 = ძალიან კარგს;

14.

1

2

3

4

ძალიან ცუდი

ცუდი

კარგი

ძალიან კარგი

თუ იყო ისეთი საკითხები, რომელიც მან არ იცოდა დასაქმების მომენტში, მაგრამ

დაჭირდა პროფესიული მოვალოებების შესრულებაში:
14.1.

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

14.2.

არა;

15.

თუ იყო ისეთი საკითხები, რომელიც მას აუცილებლად უნდა სცოდნოდა, მის მიერ

უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნებიდან გამომდინარე, მაგრამ არ იცოდა და სწავლა
დაჭირდა:
15.1.

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

15.2.

არა;

16.

გთხოვთ მიუთითოთ, როგორია თქვენი ზოგადი კმაყოფილება მოცემული კანდიდატის
მიერ მიღებული განათლებით - პროფესიულ საქმიანობასთან შესაბამისობაში:

16.1.

ძალიან კმაყოფილი ვარ;

16.2.

კმაყოფილი ვარ;

16.3.

უკმაყოფილო ვარ;

16.4.

ძალიან უკმაყოფილო ვარ;
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17. ხომ არ გაქვთ რაიმე კომენტარი, სურვილი ან რჩევა მოცემული პროფესიის კადრების
მომზადებასთან დაკავშირებით:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

მადლობთ, რომ დრო დაგვითმეთ 

