
დანართი N2 

 

კითხვარი სტუდენტებისთვის 

 

 

1. რამდენად კარგად იცნობთ საგანმანათლებლო პროგრამის თავისებურებებს? 

1) ვიცნობ                    2) არ ვიცნობ                  გ) ნაწილობრივ 

თუ კარგად არ იცნობთ, რატომ? 

 

          

2. თვლით თუ არა რომ საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფს თეორიულ 

ცოდნასა და პრაქტიკული უნარების განვითარებას? 

 

ა) დიახ        ბ) არა       გ) ნაწილობრივ      დ) მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

3. თვლით თუ არა რომ პროგრამის სწავლის შედეგებში გათვალისწინებულია 

თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნები?  

 

ა) დიახ       ბ) არა       გ) ნაწილობრივ      დ) მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

4. თვლით თუ არა რომ პროგრამის სწავლის შედეგებში გათვალისწინებულია 

საგანმანათლებლო მოთხოვნები სწავლის შემდგომ საფეხურზე გასაგრძელებლად?  

 

ა) დიახ       ბ) არა      გ) ნაწილობრივ      დ) მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

5. რამდენად ხშირად მიმართავთ ბიბლიოთეკას? (ელექტრონულ რესურსებს, წიგნებს) 

 

      ა) არ მივმართავ      ბ)იშვიათად         გ) ხშირად                   დ) ყოველდღე  

    

 თუ ვერ სარგებლობთ ხშირად, რატომ? 

 

 



 

6. რამდენად უწყობს ხელს დაწესებულების ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური 

აღჭურვილობა პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას?  

 

ა) სავსებით             ბ) არ უწყობს ხელს       გ) ნაწილობრივ 

 

7. თვლით თუ არა რომ შეფასების სისტემა გამჭვირვალეა?  

 

ა) დიახ          ბ) არა            გ) ნაწილობრივ 

 

8. შეესაბამება თუ არა კონკრეტულ საგანში თქვენი დატვირთვა ამ საგნისთვის 

მინიჭებული კრედიტების რაოდენობას?  

 

ა) დიახ      ბ) არა      გ) ნაწილობრივ    დ) მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

9. რამდენად ხშირად მიმართავთ სტუდენტთა მომსახურების ცენტრს?  

 

      ა) არ მივმართავ      ბ)იშვიათად         გ) ხშირად                   დ) ყოველდღე  

 

რა სახის ინფორმაციის მისაღებად მიმართავთ მას?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. უმეტესად, რა საშუალებით იღებთ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით თქვენთვის 

საჭირო ინფორმაციას?  

ა) sms.tsu.ge -ს საშუალებით 

ბ) დაწესებულების ვებგვერდი 

გ) ელექტრონული ფოსტა 

დ) მეგობარი 

ე) პროფესორი 

      ვ) სხვა (მიუთითეთ) 

 

11. იღებთ თუ არა რეგულარულად ინფორმაციას არსებული სტიპენდიებისა ან 

გაცვილითი პროგრამების შესახებ?  

 

ა) დიახ                  ბ) არა                   გ) ნაწილობრივ  



12. თვლით თუ არა რომ ელექტრონული რესურსები (ელექტრონული ჟურნალები) უფრო 

ეფექტურია ინფორმაცის მოპოვების მიზნით?  

 

ა) დიახ                         ბ) არა  

რატომ?  

 

რამდენად ხელმისაწვდომია ეს რესურსები თქვენთვის? 

ა)არ არის ხელმისაწვდომი     ბ) შეზღუდულადაა ხელმისაწვდომი      გ)სავსებით 

ხელმისაწვდომია 

13. გთავაზობთ თუ არა დაწესებულება დამატებით მომსახურებას? (მაგ. კულტურული 

ღონისძიებები, სპორტი, ექსკურსიები და სხვა)  

 

ა) დიახ                               ბ) არა  

 

   ხელმისაწვდომია თუ არა თქვენთვის ასეთი სახის მომსახურება?  

ა) დიახ                 ბ) არა              გ) ნაწილობრივ 

 

14. იღებთ თუ არა შესაბამის კონსულტაციას აკადემიური პერსონალისაგან?  

 

ა) დიახ                                      ბ) არა  

 

15. იღებთ თუ არა შესაბამის დახმარებას ადმინისტრაციული პერსონალისაგან? 

ა) დიახ                                     ბ) არა  

 

16. რამდენად გამოიყენება სწავლების პროცესში თანამედროვე საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები? 

ა) არ გამოიყენება             ბ) ნაწილობრივ                         გ) გამოიყენება           

 

17. რამდენად მიღწევადია ამა თუ იმ სასწავლო კურსის/მოდულის შედეგები მათზე 

დაშვების წინაპირობების გათვალისწინებით; 

ა) არ არის მიღწევადი               ბ) ნაწილობრივ მიღწევადია                      გ)  მიღწევადია           

 



18. რამდენად უწყობს ხელს საგანმანათლებლო პროგრამის ცალკეული კომპონენტები 

პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას? 

ა) არ უწყობს                            ბ) ნაწილობრივ                                  გ) უწყობს           

19. რა პრობლემებს აწყდებით ყველაზე ხშირადსწავლის პროცესში? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. დაასახელეთ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რის შეცვლასაც ისურვებდით 

პროგრამის განხორციელების თვალსაზრისით. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. დამატებით რას ისურვებდით პროგრამის გაუმჯობესების თვალსაზრისით? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

ბაკალავრიატი:  1. სამართალი; 2. საერთაშორისო სამართალი 

მაგისტრატურა:  1. სამართალი; 2. საერთაშორისო სამართალი  

სხვა:____________________________________________________ 

 

სწავლების სემესტრი  

სახელი გვარი 

ივსება ნებაყოფლობით 

 

 

 


