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შესავალი

• წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი 

ამაგის მიერ განხორციელებულ კვლევის შედეგს , რომელიც ჩატარდა 

ხარისხის მენეჯერის მიერ. სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს მოდულური 

საგანმანათლებლო პროგრამების პროფესიული

სტუდენტები.წინამდებარე დოკუმენტის შეფასების პროცესის 

სამართლებლივი საფუძველია სასწავლო მარეგულირებელი 

დებულების მუხლი 10 . ხარისხის კონცეფცია  პროფესიულ 

სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა დანართი 1



შესავალი

• შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი ხარისხის სრულყოფისათვის 

იყენებს სასწავლო პროცესში ჩართული დაინტერესებული 

მხარეების უკუკავშირს, პროფესიული სტუდენტების კვლევის 

მექანიზმს. კვლევის მიზანია სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, 

სრულყოფა და მონიტორინგი, სასწავლო და მატერიალური 

რესურსის ეფექტური გამოყენება და მისი განვითარება



შესავალი

• გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 32  პროფესიულმა სტუდენტმა

• გამოკითხვა განხორციელდა 2021 წლის ივნისში 

• გამოკითხვა განხორციელდა googl.doc ის მეშვეობით

• პროფესიულ სტუდენტებს googl.doc ლინკი მიეწოდათ დახურულ  

facebook ჯგუფებში.



1.იღებთ თუ არა კოლეჯში ხარისხიან 
განათლებას

გამოკითხულიდან 
96.9% დიახ
3.1% თავს ვიკავებ პასუხისგან



2.შეესაბამება თუ არა შედეგები თქვენს 
მოლოდინებს?

გამოკითხულიდან
84.4%დიახ
12.5%მეტ-ნაკლებად
3.1%შედეგი მოლოდინზე მეტია



3.იცნობთ თუ არა კოლეჯის ვებ- გვერდს ?

გამოკითხულიდან
96.9%დიახ
3.1% მეტ-ნაკლებად



4.იყენებთ თუ არა კოლეჯის ელექტრონულ ფოსტას 
სწავლის ან ინფორმაციის მიღების საჭიროესათვის?

გამოკითხულიდან
43.8%დიახ
31.3%მეტ-ნაკლებად
25%არა



5.ვინ გაწვდით ინფორმაციას სასწავლო პროცესთან 
დაკავშირებით? (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამოდენიმე 
ვარიანტი)

გამოკითხულიდან
43.8% სასწავლო პროცესის მენეჯერისგან
25% პროგრამის ხელმძღვანელისგან
25% მოდულის განმახორციელებლისგან
6.3% ხარისხის მენეჯერისგან



6.სასწავლო ცხრილს ვეცნობი (შეგიძლიათ 
აირჩიოთ რამოდენიმე ვარიანტი)

გამოკითხულიდან
90.6%facebook გვერდის მეშვეობით
50%გამოკრულია თვფალსაჩინო ადგილას
12.5% მოდულის განმახორციელებელი პირისგან
3.1%სხვა სტუდენტისგან



7.დაწერეთ რა მიზეზით ვერ იღებთ ინფორმაციას 
სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით

• მავიწყდება

• ვიღებ სასწავლო პროცესისგან და გამოკრულია დაფაზე

• Facebook ზე გვიდებს ინფორმაციას სასწავლო პროხესი და 

პროგრამის ხელმძღვანელი

• როდესაც ინტერნეტი არ მაც ვერ ვკითხულობ ჯგუფში 

ინფორმაციას



8.სასწავლო გარემოს ინფრასტრუქტურა სრულიად 
მისაღებია (მაგ. აუდიტორიები,სარეკრეაციო 
სივრცეები და ა.შ)

გამოკითხულიდან
77.4% დიახ
22.6% ნაწილობრივ



9.პრობლების არსებობის შემთხვევაში 
მიმართავთ(შეგიძლიათ აირჩიოთ რამოდენიმე 
ვარიანტი)

გამოკითხულიდან
40% სასწავლო პროცესის მენეჯერი
36.7% დირექტორი
33.3% ადმინისტრაცია
30%პროფესიულ მასწავლებელს 
26.7% ხარისხის მენეჯერი



10.სასწავლო აუდიტორიები მოწესრიგებული 
და სუფთაა

გამოკითხულიდან 
93.5 დიახ
6.5%ნაწილობრივ



11.საპირფარეშო სუფთაა , ყოველთვის დევს 
საპონი, ქაღალდი

გამოკითხულიდან 
93.5% დიახ
6.5% ნაწილობრივ



12.რომელ ღონისძიებაში იყავით ჩართული 
რომელიც ჩატარდა კოლეჯის ბაზაზე? 
(შეგიძლიათმონიშნოთრამოდენიმე ვარიანტ



13.კოლეჯი აწყობს შეხვედრებს დარგის 
სპეციალისტებთან და პოტენციურ 
დამსაქმებლებთან

გამოკითხულიდან
64.5% დიახ
29% მეტ-ნაკლებად
6.5% არა



14.კოლეჯი პერიოდულად აწვდის ინფორმაციას 
პროფესიულ სტუდენტებს არსებული ვაკანსიების 
შესახებ

გამოკითხულიდან
64.5%დიახ
25.8%მეტ-ნაკლებად
9.7% არა



15.იცნობთ თუ არა კოლეჯში არსებულ 
პროფესიული სტუდენტის უფლება-მოვალეობებს

გამოკითხხულიდან
74.2 დიახ
16.1% მეტ-ნაკლებად
9.7% არა



16.კოლეჯში მიგიმართავთ თუ არა 
სამედიცინო დახმარებისთვის?

გამოკითხულიდან
61.3% არა მაგრამ ვიცი სადაც არის სამედიცინო ოთახი
16.1%• მე არა მაგრამ ჩემს მეგობარს
22.6% დიახ



17.შეაფასეთ სამედიცინო მომსახურება

გამოკითხხულიდან
67.7% დადებითად
22.6 % ვერ შევაფასებ
6.5%საშუალოდ
3.2% არადამაკმაყოფილებელი



18.სარგებლობთ თუ არა ბიბლიოთეკის 
მომსახურებით

გამოკითხხულიდან
61.3% იშვიათად
35.5%ხშირად
3.2% არ მისარგებლია



19.შეაფასეთ ბიბლიოთეკის მუშაობა

გამოკითხხულიდან
74.2% დადებითად
19.4% საშუალოდ
6.5% არ არის სათანადო წიგნების რაოდენობა



20.პროფესიული სტუდენტთა შეფასების 
სისტემა ობიექტური და გამჭვირვალეა

გამოკითხხულიდან
87.1%  დიახ
12.9%  მეტ-ნაკლებად



21.გაგისაჩივრებიათ თუ არა შედეგი რომელიც 
არ იყო თქვენი აზრით სამართლიანი



22.ზამთრის პერიოდში ხდება თუ არა 
კოლეჯის გათბობა



23. შეაფასეთ გათბობის სისტემა კოლეჯში

გამოკითხხულიდან
67.7% დადებითად
16.1%საშუალოდ
16.1% არადამაკმაყოფილებელი



24.საკმარისია განათება სასწავლო ოთახებში

გამოკითხხულიდან
90.3%დიახ
6.5%მეტ-ნაკლებად
3.1% არა



25.დაცულია თუ არა პანდემიის პირობებში 
უსაფრთხოების ნორმები

გამოკითხხულიდან
93.3%დიახ
6.7%ნაწილობრივ



26.ადმინისტრაციის რომელ რგოლს მიმართავთ 
ყველაზე ხშირად(შეგიძლიათ აირჩიოთ რამოდენიმე 
ვარიანტი

გამოკითხულიდან
37.9 %  პროგრამის ხელმძღვანელი
31. %  სასწავლო პროცესის მენეჯერი
17,2% ხარისხის მენეჯერი
6.5% დირექტორი
3.4%დირექტორის მოადგილე
3.4კანცელარია



27.რას გააუმჯობესებეთ კოლეჯში?

• Imdenad kargia verafers davamateb

• საკვებ ობიექტს გავაკეთებდი

• აუდიტორიებდი მაგიდებს

• Merxebs

• ჩემი აზრით ყველაფერი დადებითადაა კოლეჯში.

• არაფერს



28. რა რჩევას მისცემდით ადმინისტრაციულ 
ერთეულებს?

• არაფერს

• თითვეულს პერსონალს დიდ მადლობას ვუხდი ასეთი სითბოს 

გამოხატვისათვის და ასეთი ყურადღებისათვის გისურვებთ წარმატებებს

• მოიძიონ სხვა და სხვა ტრენინგები და აქტიურად ჩართონ სტუდენტები 

პროფესიის შესაბამისად.

• იყავით მეგობრულები . გარკვეულ საკითხებში .

• მიყვარხართ


