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შესავალი

• წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მიერ
განხორციელებულ კვლევის შედეგებს, რომელიც ჩატარდა ხარისხის მენეჯერის მიერ

• სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს კურსდამთავრებულები, რომლებმაც დაასრულეს სწავლა
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021 -2022 სასწავლო წელს

• კურსდამთავრებულთა კვლევა საუკეთესო საშუალებაა სწავლების გრძელვადიანი
შედეგების გაზომვის, შეფასების და აღწერისათვის.

• კვლევამ მოგვცა ინფორმაცია, თუ როგორ წარიმართა კურსდამთავრებულთა შემდგომი
საქმიანობა მათი კარიერული განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე (განათლება, დასაქმება,
თვითდასაქმება, უმუშევრობა)



კვლევის მეთოდოლოგია და ინსტრუმენტი

• რაოდენობრივი გამოკითხვა ჩატარდა 2020-2022 სასწავლო წლის ყველა პროფესიული
პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის, რომელთა პირადი მონაცემებიც ფიქსირდება
(emis.ge)

• გამოკითხვა განხორციელდა (google.form) კოლეჯის ელექტრონულ გვერდის საშუალებით



კურსდამთავრებულთა კვლევის მიზანი: 

კურსდამთავრებულთა მიერ პროგრამის შეფასება და მათი კმაყოფილების დონის დადგენა 



კვლევის ამოცანა:

 კურსდამთავრებულთა შესახებ ინფორმაციის მოგროვება: სწავლის შემდგომ საქმიანობის 
(დასაქმება/თვითდასაქმება და სწავლის გაგრძელება)

 კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების შესწავლა(პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამის 

 იმ ფაქტორების იდენტიფიცირება, რომლებიც დაეხმარა ან შეუშალა ხელი დასაქმებას , 
თვითდასაქმებას;

 კოლეჯის მისიის მიღწევის შეფასება.იმ აქტორების/გარემოებების/მიდგომების/რესურსების

იდენტიფიცირება, რომელიც საჭიროებს შემდგომში გაუმჯობესებას.



კვლევის შეზღუდვები

• კურსდამთავრებულებს მხრიდან დაბალი აქტივობა (31 კურსდამთავრებული);

• რესპოდენტების 10%-მა პასუხი არ გასცა ღია კითხვებზე.



შეკვლევის შედეგები



1.მინიჭებული კვალიფიკაცია

• უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ფარმაციაში    19

• უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ვეტერინარიაში 5

• პრაქტიკოსი ექთანი 7



2.ხართ თუ არა დასაქმებული?

დასაქმებული  54.5%
დაუსაქმებელი  45.5%



3. მუშაობთ თუ არა თქვენი პროფესით?

დიახ 72.7 % 
არა  27.3 %



4. რომელ სექტორში მუშაობთ ?

კერძო დაწესებულება 28.6 %
სახელმწიფო დაწესებულება 42.9%
თვითდასაქმებული 28.6 %



5. კოლეჯის დამთავრებიდან რა ვადაში 
დასაქმდით?

ერთი თვის ვადაში 83.3%
ერთი წლის ვადაში 16.7%



6. თქვენი საშუალო ხელფასი?



7. პროგრამის რომელი კომპონენტი 
გამოგადგათ მუშაობის დროს?

თეორიული და პრაქტიკული 55.6%
თეორიული 11.1%
პრაქტიკული 33.3%



8. თუ არ ხართ დასაქმებული, რა არის 
დაუსაქმებლობის მიზეზია:

სხვა  58.3%
ვერ ვშოულობ სამსახურს  25%
ოჯახური მდგომარეობა   16.7%



9. ჩამოთვლილთაგან, რომელი უნარების განვითარებას 
შეუწყო ხელი პროფესიულმაკოლეჯმა ამაგმა (შემოხასეთ 
რამოდენიმე პასუხი)?

31.3% თვლის - გუნდური მუშაობის უნარი
18.8% თვლის- ორგანიზებულობა
50 % თვლის-კომუნუკაციის უნარი



10. დაგეხმარათ კოლეჯი დასაქმებაში?

დიახ  60% 
არა  40%



11. თქვენი აზრით, რა მიმართულებით უნდა გააძლიეროს 
კოლეჯმა მუშაობა, რომ კურსდამთავრებულებს ხელი 
შეუწყოს დასაქმებაში?

• ძალიან კარგი კოლექტივია.მე კმაყოფილი ვარ.უფრო მეტი სიმკაცრე

• უფრო მეტი მოთხოვნა სწავლის მიმართულებით

• გაიზარდოს  ფარმაკოლოგიის სწავლების საათები

• ძალიან დიდი მადლობა ყველას ხელშეწყობისთვის

• სანამ არ გაიზრდება ექთნების ხელფასები დასაქმების ადგილი არის მაგრამ 200 ლარად 
მუშაობა არ მინდა

• ყველაფერს აკეთებთ მადლობა



12. თქვენი აზრით, რა არის პროფესიული 
სტუდენტების დასაქმების ძირითადი პრობლემა?

• გამოცდილება

• ვერ ვპოულობ გამოცხადებულ ვაკანციებს

• გამოცხადებულ პოზიციაზე დაბალი ხელფასი

• არანორმალური გრაფიკები რასაც საავადმყოფოები გვთავაზობენ



დასკვნა

• კვლევამ აჩვენა, რომ კურსდამთავრებულები კმაყოფილები არიან საგანმანათლებლო 
პროგრამებით; მათი უკმაყოფილება უკავშირდება ინფორმაციის დეფიციტს და ქვეყანაში 
არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობას.



რეკომენდაციები

• რეკომენდირებულია კოლეჯმა გააქტიუროს კურსდამთავრებულთა ხელშეწყობა მათი 
შემდგომის დასაქმების მიზნით. კერძოდ, მიაწოდოს ინფორმაცია არსებული ვაკანსიების 
შესახებ, რომ მათ გაუადვილდეთ ინფორმაციის მიღება.

• რეკომენდირებულია ჩატარდეს სიღრმისეული შესწავლა იმის შესახებ, თუ რატომ თვლიან 
კურსდამთავრებულები, რომ კოლეჯის მხრიდან საჭიროა მეტი სიმკაცრე.


