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2. სასწავლო პრეცესით კმაყოფილების შეფასების ფორმა
სტუდენტებისთვის

ძვირფასო სტუდენტებო,
აღნიშნული კითხვარი მიზნად ისახავს თქვენი ზოგადი კმაყოფილების დონის განსაზღვრას
უნივერსიტეტის მიერ შემოთვაზებული სასწავლო პროგრამის და მისი ცალკეული
კომპონენტების მიმართ.
შესაბამისად, თქვენი მონაწილეობა კვლევაში დაგვეხმარება შესაძლო ნაკლოვანებების
აღმოჩენაში, მის მოდერნიზებაში და სრულყოფაში.
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. რა პროფესიას ეუფლებით ჩვენს უნივერსიტეტში: (ჩამონათვალიდან)
2. რომელ კურსზე ხართ: (ჩამონათვალიდან)

3. ცხრილში მითითებულია რამოდენიმე დებულება უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებულ
სასწავლო პროგრამასთან და სხვადასხვა აქტივობებთან მიმართებით.
გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ თითოეული მათგანი და დაეთნხმოთ ან არ დაეთანხმოთ
მას:
#

შესაფასებეელი პარამეტრი

3.1.

ჩემს მიერ გავლილი/გასავლელი საუნივერსიტეტო სავალდებულო
საგნები, ჩემი მომავალი პროფესიისთვის მნიშვნელოვანია;
ჩემს მიერ გავლილი/გასავლელი, სკოლის მიერ შემოთავაზებული
სავალდებულო საგნები, ჩემი მომავალი პროფესიისთვის
მნიშვნელოვანია;
უნივერსიტეტის/სკოლის მიერ შემოთავაზებული ასარჩევი საგნები
საკმაოდ მრავალფეროვანია;
უნივერსიტეტის/სკოლის მიერ შემოთავაზებული ასარჩევი საგნები
საინტერესოა ჩემი პროფესიისთვის;
ჩემს მიერ გავლილი საგნები პრიორიტეტულია ჩემი პროფესიისთვის;
ჩემს მიერ მომავალში გასავლელი საგნები პრიორიტეტულია ჩემი
პროფესიისთვის;
უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებული სასწავლო პროგრამა ჯამში,
შესაბამისია პროფესიაში თეორიული ცოდნიების მისაღებად;
უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებული სასწავლო პროგრამა ჯამში,
საკმარისია პროფესიაში პრაქტიკული უნარ-ჩვევების
გამოსამუშვებლად;

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

ვეთანხმები

არ
ვეთანხმები

მიჭირს
პასუხი

1

2

99

1

2

99

1

2

99

1

2

99

1

2

99

1

2

99

1

2

99

1

2

99

4. აქამდე თქვენს მიერ გავლილი საგნებიდან, თუ იყო რომელიმე შეუსაბამო თქვენი
პროფესიისთვის, თუ კი - რომელი და რატომ:
-----------------------------------------------------------------------------------------
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5. როგორია სასწავლო პროგრამით თქვენი ზოგადი კმაყოფილება;
5.1. კმაყოფილი ვარ;
5.2. უკმაყოფილო ვარ;
5.3. მიჭირის პასუხი;

6. ეხლა გადავიდეთ უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებული სხვადასხვა სასწავლო
აქტივობების შეფასებაზე, ამიტომ გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ ცხრილში მოცემული
თითოეული დებულება და დაეთნხმოთ ან არ დაეთანხმოთ მას:
#

შესაფასებეელი პარამეტრი

ვეთანხმები

არ
ვეთანხმები

მიჭირს
პასუხი

5.1.
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უნივერსიტეტი მაძლევს საშუალაბას მივიღო პროფესიული პრაქტიკა
უნივერსიტეტი მაძლევს საშუალებას მივიღო მონაწილეობა გაცვლით
პროგრამებში;
5.3. უნივერსიტეტი მაძლევს საშუალებას მონაწილეობა მივიღო
საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში;
5.4. უნივერსიტეტი მაძლევს საშუალებას მონაწილეობა მივიღო საჯარო
ლექციებში, დისკუსიებში, დებატებში;
5.5. უნივერსიტეტი მაძლევს საშუალებას მონაწილეობა მივიღო
სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო კონკურსებში და საგრანტო
პროექტებში;
5.6. უნივერსიტეტი მაძლევს საშუალებას შეუზღუდავად ვისარგებლო
ბიბლიოთეკის რესურსით;
5.7. უნივერსიტეტი მაძლევს საშუალებას ვისარგებლო სხვადასხვა
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით ჩემი სასწავლო გეგმების
განხორციელების პროცესში;
5.8. უნივერსტეტი მატყობინებს მის მიერ დაგეგმილი სხვადასხვა
სასწავლო თუ სამეცნიერო ღონისძიებების შესახებ;
5.9. უნივერსტეტი მატყობინებს, სხვდასხვა გარე სტრუქტურების მიერ
დაგეგმილი, ჩემთვის საინტერესო სასწავლო თუ სამეცნიერო
ღონისძიებების შესახებ;
5.10. უნივერსიტეტი მაძლევს საშუალებას მივიღო სასწავლო სტიპენდია
მაღალი აკადემიური მოსწრებისთვის;

7. როგორია სკოლით (ვგულისხმობთ უნივერსიტეტის შესაბამის სკოლებს) თქვენი ზოგადი კმაყოფილება:
7.1. კმაყოფილი ვარ;
7.2. უკმაყოფილო ვარ;
7.3. მიჭირის პასუხი;

8. როგორია უნივერსიტეტით თქვენი ზოგადი კმაყოფილება:
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8.1. კმაყოფილი ვარ;
8.2. უკმაყოფილო ვარ;
8.3. მიჭირის პასუხი;

9. ურჩევდით თუ არა თქვენს მეგობარს ჩვენს უნივერსიტეტში ჩაბარებას:
9.1. კი;
9.2. არა;

მადლობთ, რომ დრო დაგვითმეთ 

