
დანართი N1 

 

კითხვარი აკადემიური პერსონალისთვის 

 

1. აკადემიური თანამდებობა 

ა) პროფესორი             ბ) ასოცირებული პროფესორი    გ) ასისტენტ-პროფესორი     

დ) ასისტენტი 

2. სამეცნიერო პედაგოგიური სტაჟი 

ა) 6 წელზე მეტი          ბ) 3-დან 6 წლამდე     გ) 3 წლამდე 

3. თქვენი აზრით,  მკაფიოდ არის თუ არა  განსაზღვრული პროგრამის მიზანი და 

შეესაბამება თუ არა  აკადემიური ხარისხისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს? 

                         ა. დიახ                     ბ.  ნაწილობრივ              გ. არა 

4. სასწავლო კურსის/მოდულის (რომელსაც თქვენ უძღვებით) შინაარსი 

შეესაბამება თუ არა დასახულ მიზნებსა და სწავლის შედეგებს? 

                         ა. დიახ                     ბ. ნაწილობრივ              გ. არა 

5. სასწავლო კურსის/მოდულის (რომელსაც თქვენ უძღვებით) სწავლებისა და 

სწავლის მეთოდები შეესაბამება თუ არა დასახულ მიზნებსა და სწავლის 

შედეგებს? 

                         ა. დიახ                     ბ. ნაწილობრივ              გ. არა 

6. სასწავლო კურსის/მოდულის (რომელსაც თქვენ უძღვებით) შინაარსში 

თემატიკა და სავალდებულო ლიტერატურა არის თუ არა უახლესი და 

აქტუალური? 

                         ა. დიახ                     ბ. ნაწილობრივ              გ. არა  

7. სასწავლო კურსის/მოდულის (რომელსაც თქვენ უძღვებით) კრედიტების 

მოცულობა (საკონტაქტო/დამოუკიდებელი მუშაობის საათების რაოდენობა) 

შეესაბამება თუ არა სტუდენტის რეალურ დატვირთვას?  

                         ა. დიახ                     ბ. ნაწილობრივ              გ. არა  

8. პროგრამის კომპონენტების ერთობლიობა უზრუნველყოფს თუ არა სწავლის 

მიზნებისა და შედეგების მიღწევას? 



                         ა. დიახ                     ბ. ნაწილობრივ              გ. არა  

9. სწავლის შედეგები რამდენად უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა 

კონკურენტუნარიანობას სწავლის შემდგომ საფეხურზე და დასაქმების ბაზარზე? 

                      ა. დიახ                     ბ. ნაწილობრივ              გ. არა 

10. ხართ თუ არა ჩართული პროგრამის შემუშავებისა და გაუმჯობესების 

პროცესში? 

                      ა. დიახ                     ბ. ნაწილობრივ              გ. არა 

11. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ პროგრამის სტრუქტურა თანმიმდევრულია და 

შემდგომ კომპონენტზე დაშვების წინაპირობები ლოგიკურია? 

                        ა. დიახ                     ბ. ნაწილობრივ              გ. არა 

12. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ პროგრამაში გამოყენებული სწავლის, სწავლებისა და 

შეფასების მეთოდები სწორადაა შერჩეული და ხელს უწყობს დასახული სწავლის 

შედეგების მიღწევას? 

                        ა. დიახ                     ბ. ნაწილობრივ              გ. არა 

13. უზრუნველყოფილია თუ არა სტუდენტებთან ინდივიდუალური მუშაობის 

შესაძლებლობა? 

                        ა. დიახ                     ბ. ნაწილობრივ              გ. არა 

14. დაწესებულების ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა 

უზრუნველყოფს  თუ არა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მიღწევას? 

                        ა. დიახ                     ბ. ნაწილობრივ              გ. არა 

15. კმაყოფილი ხართ თუ არა ადმინისტრაციის საქმიანობით? 

                        ა. დიახ                     ბ. ნაწილობრივ              გ. არა 

თქვენი რეკომენდაცია: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

16. კმაყოფილი ხართ თუ არა ბიბლიოთეკაში არსებული რესურსით? 



                        ა. დიახ                     ბ. ნაწილობრივ              გ. არა 

17. ხომ არ შეცვლიდით (დაამატებდით/გააუქმებდით) რომელიმე კომპონენტს 

პროგრამაში? 

თქვენი რეკომენდაცია: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 

 


