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შესავალი

• კვლევა დაიგეგმა და ჩატარდა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ხარისხის
უზრუნველყოფის მექანიზმზე დაყრდნობით და სასწავლო მარეგულირებელი
დებულების შესაბამისად. შუალედური კვლევა ჩატარდა სამოქმედო გეგმის
თანახმად 2022 წლის ივნისის თვეში. მასში მონაწილეობა მიიღეს შპს
საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 128 პროფესიულმა სტუდენტებმა.

• გამოყენებულ იქნა ხარისხის კონცეფცია, კერძოდ კოლეჯის სხვადასხვა
სამსახურის საქმიანობის შიდა შეფასებას, შეფასების შედეგებზე რეაგირებას
,მიღებული შედეგების გაუმჯობესებას. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
ხარისხის სრულყოფისათვის, მუდმივად იყენებს სასწავლო პროცესში
ჩართული დაინტერესებული მხარეების უკუკავშირს, ხარისხის
გაუმჯობესებისა და განვითარების მიზნით.



კვლევის მეთოდოლოგია 

• კვლევა ჩატარდა რაოდენობრივი კვლევის მეთოდით, გამოყენებული 
იყო სასწავლო მარეგულირებელი დებულების თანახმად ხარისხის 
კონცეფციის კითხვარი დანართი 1 - გამოკითხვა განხორციელდა 
googl.doc ის მეშვეობით. გამოკითხვის დროს დაცული იყო თითოეული 
პროფესიული სტუდენტის კონფედინციალურობა.  პროფესიულ 
სტუდენტებს googl.doc ლინკი მიეწოდათ დახურულ facebook ჯგუფების 
მეშვეობით. პროფესიულ სტუდენტებს მიეცათ ორი კვირის ვადა 
შეევსოთ კითხვარი. გამოყენებული იყო ღია და დახურული ტიპის 
კითხვები.



მიზანი

• კვლევის მიზანია გამოავლინოს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი
ამაგის პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილება კოლეჯის
სასწავლო პროცესებთან და სასწავლო გარემოსთან მიმართებით.



კვლევის ამოცანები:

• 1.შეისწავლოს პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილება, კოლეჯში
არსებულ სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებით;

• 2.დაადგინოს პროფესიულ სტუდენტთა ინფორმირებულობისა და
მომსახურების ხარისხი;

• 3.შეისწავლოს პროფესიულ სტუდენტების კმაყოფილება
მატერიალური/სასწავლო რესურსებისა და ინფრასტრუქტურის
შესახებ;

• 4.დაადგინოს პროფესიულ სტუდენტთა შეხედულება კოლეჯში
უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით.



კვლევის შეზღუდვები

• კვლევის პროცესში პროფესიული სტუდენტების მხრიდან 
დაბალი აქტივობა (208 სტუდენტიდან 128)

• ღია კითხვების შემთხვევაში უმეტესწილად იყო ბუნდოვანი ან 
საერთოდ იქნა გამოტოვებული რესპონდენტის მიერ.



კვლევის შედეგები:



1.იღებთ თუ არა კოლეჯში ხარისხიან 
განათლებას

იღებთ თუ არა ხარისხისნ განათლებას 
პროფესიული სტუდენტების 92.9% დადებითად შეაფასა

მეტ-ნაკლებად 1 პროფესიული სტუდენტი
არა 1 პროფესიული სტუდენტი



გააკეთეთ კომენტარი რატომ ფიქრობთ 
ასე ? 

• ყველანაირად მთელი ენერგიით გვაწვდიან მადალას რაცკი გვჭირდება

• უზომოდ ნიჭიერი პედაგოგები გვყავს.

• არის საკმარისი რესურსი და შესაძლებლობა მიიღო პროფესიული განათლება

• Sauketeso leqtorebi yavt da aris yuradgeba

• მთელი ადმინისტრაცია ორიენტირებულია სტუდენტის კეთილდღეობისთვის.

• რაც წარმომედგინა იმაზე მეტ ინფორმაციას გვაწვდიან

• ყველა საგანი ერთმანეთზე უკეთესი და საინტერესოა ცოდნის შესაძენად და ასამაღლებლად, 
მე გული მწყდება ჩემი მდგომარეობიდან გამომდინარე ყველა ლექციას რომ ვერ ვესწრები.

• Udzlieresi leqtorebi da da yvela piroba ganatlebistvis



2 . შეესაბამება თუ არა მიღებული 
ცოდნა თქვენს მოლოდინებს?

შეესაბამება თუ არა მიღებული ცოდნა თქვენს მოლოდინებს პროფესიული სტუდენტების 
71.4 % დააფიქსირა პასუხი  დიახ
შედეგი მოლოდინზე მეტია 17.9%
მეტ-ნაკლებად-2 პროფესიული სტუდენტი
არა -ერთი პროფესიული სტუდენტი



3. იცნობთ თუ არა კოლეჯის ვებ-
გვერდს ?



4. იყენებთ თუ არა კოლეჯის 
ელექტრონულ ფოსტას სწავლის ან 

ინფორმაციის მიღებისსაჭიროესათვის?



5. ვინ გაწვდით ინფორმაციას სასწავლო 
პროცესთან დაკავშირებით? (შეგიძლიათაირჩიოთ 

რამოდენიმე ვარიანტი)



6.როგორ ეცნობით სასწავლო ცხრილს? 
(შეგიძლიათ აირჩიოთ რამოდენიმე ვარიანტი)



7. დაწერეთ რა მიზეზით ვერ იღებთ 
სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ 

ინფორმაციას
• „Vigeb yvelafers“

• ინტერნეტის გაუმართაობით კოლეჯში.

• ვიღებთ ყველა ინფორმაციას



8. შეაფასეთ სასწავლო გარემო და 
ინფრასტრუქტურა (მაგ. 

აუდიტორიები,სარეკრეაციო სივრცეები და ა.შ)



9. შენობაში უზრუნველყოფილი 
ინტერნეტ-მომსახურება



10.სასწავლო აუდიტორიები 
მოწესრიგებული და სუფთაა



11.საპირფარეშო სუფთაა , ყოველთვის 
დევს საპონი, ქაღალდი



12. იყავით ჩართული ღონისძიებაში, რომელიც 
ჩატარდა კოლეჯის ბაზაზე? 

(შეგიძლიათმონიშნოთ რამოდენიმე ვარიანტი)



13. რომელ ღონისძიებებაში 
ჩაერთვებოდით ?

• ექსკურსია მთელ ჯგუფთან ერთად

• პოეზიის საღამოზე

• სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებაში

• ამ ეტაპზე ვერცერთში

• ექსკურსია!

• ნებისმიერ ღონისძიებაში ჩავერთვებოდი შეძლებისდაგვარად

• ყველასი რაც იქნება შემოთავაზებული



14. კოლეჯი აწყობს შეხვედრებს დარგის 
სპეციალისტებთან და 

პოტენციურდამსაქმებლებთან



15. კოლეჯი პერიოდულად აწვდის ინფორმაციას 
პროფესიულ სტუდენტებს რეგიონშიარსებული 

ვაკანსიების შესახებ



16. კელეჯი გეხმარებათ რეზიუმეს, სამოტივაციო 
წერილისა და გასაუბრებისთვისმომზადებაში



17. იცნობთ პროფესიული სტუდენტის 
უფლება-მოვალეობებს



18.მიგიმართავთ თუ არა სამედიცინო 
დახმარებისთვის?



19.შეაფასეთ მიღებული სამედიცინო 
მომსახურება



20 . სარგებლობთ ბიბლიოთეკის 
მომსახურებით?



21. შეაფასეთ ბიბლიოთეკის მუშაობა



22. პროფესიული სტუდენტთა შეფასების სისტემა 
ობიექტური და გამჭვირვალეა



23. გაგისაჩივრებიათ თუ არა შედეგი, რომელიც 
თქვენი აზრით არ იყო სამართლიანი



24. ზამთრის პერიოდში ხდება თუ არა 
შენობის გათბობა



25. შეაფასეთ გათბობის ხარისხი 
შენობაში



26. განათება საკმარისია სასწავლო 
ოთახებში?



27. პანდემიის პირობებში დაცულია 
უსაფრთხოების ნორმები



28.ადმინისტრაციის რომელ რგოლს მიმართავთ 
ყველაზე ხშირად (შეგიძლიათ მონიშნოთ 

რამოდენიმე პასუხი)



29. რას შეცვლიდით კოლეჯში?

• „არაფერს (3)

• ფარდებს😅♥️

• გაუმართავია ინტერნეტ კავშირი, თითქმის არასოდეს გვაქვს ინტერნეტი იშვიათი გამონაკლისების გარდა

• ერთ ფანჯარას არ აქვს საკეტი და ვერ ვაღებთ

• პროექტორი არის პატარა და შესაცვლელია, რადგან ვერ ვიყენებთ საჭიროებისამებრ

• საპირფარეშოს ონკანი ძალიან მოუხერხებელია, ხელის დაბანის დროს ძირს იღვრება წყალი

• ინტერნეტის პრობლემა გვაქვს გვჭირდრბა მაგრამ არიჭერს ხშირად

• ვისურვებდი უფრო კორექტულად და ზრდილობიანად მიმართონ სტუდენდებს.

• Intenetis gaxshirebas da wignebis damatebas

• სასწავლო ოთახის აღჭურვილობას(ავეჯს)

• გავამკაცრებდი

• დამაკმაყოფილებელია ყველაფერი.

• ჯერჯერობით არაფერს.

• Internets da kompiuterebs gavaumjobesebdi“



დასკვნა

• კვლევის მონაცემების შესწავლის და ანალიზის შედეგად
გამოვლინდა რომ პროფერსიული სტუდენტების კმაყოფილების
მაჩვენებელი მაღალია;

• კვლევამ აჩვენა, რომ პროფესიული სტუდენტები ჩართულები
არიან კოლეჯის მიმდინარე პროცესებში, რასაც ადასტურებს
თუნდაც მიმდინარე კვლევაში მონაწილოება და ობიექტურად
აფასებენ კოლეჯში მიმდინარე პროცესებს.



რეკომენდაციები:

• საჭიროა გაუმჯობესდეს სასწავლო რესურსი;

• გადაიხედოს კომპიუტერების და პროექტორების მუშაობის 
გამართულობა;

• სასწავლო გარემო, სადაც არ არის ფარდა ან არსებობს რაიმე სახის 
ტექნიკური ხარვეზი, მოწესრიგდეს საჭიროებისამებრ.


