
 

 

სსიპ კოლეჯი „ახალი ტალღა“ 

კითხვარი პარტნიორი კომპანიისათვის 
 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მეორე 

სტანდარტთან მიმართებით 
 

 

 

 

მოგესალმებით! 

ამ კითხვარის საშუალებით შეფასდება კოლეჯის შესაბამისობა პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების მეორე სტანდარტთან შესებამისობაში. 

თქვენი შეფასებები არის კონფიდენციალური, ის მხოლოდ  კვლევის ჯგუფის მიერ იქნება 

გამოყენებული განზოგადებული სახით, ხარვეზების გამოსავლენად, პროგრამისა და 

სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად და ახალი სამოქმედო ინსტრუქციების 

შესაქმნელად.  

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ კითხვარში მოცემულ ყველა შეკითხვას და რაც შეიძლება 

ზუსტი, გულახდილი პასუხები გასცეთ. 

გახსოვდეთ, რომ კითხვარში არ არის სწორი და არასწორი  პასუხები. მნიშვნელოვანია 

მხოლოდ თქვენი აზრის დაფიქსირება. ამიტომ, უპასუხეთ დასმულ კითხვებს ისე, როგორც 

თქვენ მიგაჩნიათ სწორად.  

 

 

A. ზოგადი ინფორმაცია პარტნიორი კომპანიის შესახებ 

 

A.1. თქვენი სახელი და გვარი  

გთხოვთ, ჩაწეროთ თქვენი სახელი და გვარი 

A.2. კომპანიის დასახელება, რომელსაც წარმოადგენთ 

გთხოვთ, ჩაწეროთ სამართლებრივი ფორმა და სახელწოდება 

A.3. რომელი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში თანამშრომლობთ ჩვენს 

დაწესებულებასთან?* 



გთხოვთ, ჩაწეროთ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება ან მიუთითოთ 

მიმართულება/სფერო 

 

B. საგანმანათლებლო პროგრამები  

 

B.1. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს იმ პროგრამის 

შესახებ, რომლის ფარგლებშიც თანამშრომლობთ ჩვენთან? 

 

 სრულიად 

ვეთანხმები 
ვეთანხმები 

მიჭირს 

პასუხი 

არ 

ვეთანხმები 

სრულიად 

არ 

ვეთანხმები 

პროფესია, რომელიც კოლეჯში 

ისწავლება შეესაბამება 

რეგიონის/მუნიციპალიტეტის ბაზრის 

მოთხოვნებს           

კოლეჯის პროგრამა კარგად ამზადებს 

პროფესიულ სტუდენტებს  

დასაქმებისთვის      

არსებობს 

რეგიონისთვის/მუნიციპალიტეტის 

ბაზრისთვის მოთხოვნადი, ამ 

მიმართულების პროფესია, თუმცა ამ 

კოლეჯში არ ხორციელდება.      

ეს პროგრამა სტუდენტებს უვითარებს 

იმ კომპეტენციებს, რომელიც 

დაეხმარება 

დასაქმებაში/თვითდასაქმებაში       

იმ პროფესიებზე, რაც 

დაწესებულებაში ისწავლება, 

მოთხოვნა 

რეგიონში/მუნიციპალიტეტში იქნება 

მომავალ წლებშიც      

 

B.2. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს იმ პროგრამის 

შესახებ, რომლის ფარგლებშიც გქონიათ ჩვენთან თანამშრომლობა საწარმოო პრაქტიკის 

ორგანიზების /სტაჟირების გავლის/პროფესიული სტუდენტების/კურსდამთავრებულების 

დასაქმების მიმართულებით?* 

 

გთხოვთ, მონიშნოთ 
სრულიად 

ვეთანხმები 
ვეთანხმები 

მიჭირს 

პასუხი 

არ 

ვეთანხმები 

სრულიად 

არ 

ვეთანხმები 

ამ პროგრამის 

სტუდენტები/კურსდამთავრებულები 

კომპანიაში მათთვის მიცემულ 

დავალებას თავს ართმევენ            

სტუდენტების/კურსდამთავრებულების 

თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული 

უნარები შეესაბამება ჩვენს კომპანიაში 

დასაქმების მოთხოვნებს      



სტუდენტების/კურსდამთავრებულები 

საჭიროებენ ჩვენი კომპანიის 

მხარდაჭერას შიდა ტრენინგით ამ 

პროგრამის ფარგლებში მიცემული 

დავალების შესასრულებლად      

ამ პროგრამის 

სტუდენტების/კურსდამთავრებულების 

უჭირთ ჩვენი კომპანიის სამუშაო 

გარემოში ადაპტაცია      

ამ პროგრამის 

სტუდენტების/კურსდამთავრებულებს 

აქვთ გამომუშავებული 

თვითგანვითარების უნარი      

ამ პროგრამის 

სტუდენტების/კურსდამთავრებულებს 

არ აქვთ ჩვენს კომპანიაში არსებულ 

აღჭურვილობასთან მუშაობის 

ტექნიკური უნარები      

ამ პროგრამის 

სტუდენტები/კურსდამთავრებულები 

კონკურენტუნარიანები არიან ბაზარზე      

 

B.3. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს იმ პროგრამის 

შინაარსის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც თანამშრომლობთ ჩვენს დაწესებულებასთან** 

 

გთხოვთ, მონიშნოთ 
სრულიად 

ვეთანხმები 
ვეთანხმები 

მიჭირს 

პასუხი 

არ 

ვეთანხმები 

სრულიად 

არ 

ვეთანხმები 

პროგრამაში შემავალი ყველა 

სავალდებულო მოდული 

პროფესიისთვის რელევანტურია     

 

 

პროგრამაში შემავალი ყველა 

არჩევითი მოდული პროფესიისთვის 

რელევანტურია      

ზოგიერთი მოდულის სწავლებაზე 

ზედმეტად დიდი დროა დათმობილი      

ზოგიერთი მოდულის სწავლებაზე 

მეტისმეტად მცირე დროა 

დათმობილი      

მოდულების წინაპირობები სწორად 

არის განსაზღვრული      

პროგრამის სახელწოდება შეესაბამება 

მის შინაარსს      

პროგრამის ხანგრძლივობა ზედმეტად 

გაწელილია      

პროგრამის ხანგრძლივობა 

მეტისმეტად მოკლეა      

პროგრამა/კვალიფიკაცია ზედმეტად 

ვიწროა      



პროგრამა/კვალიფიკაცია ზედმეტად 

ფართოა      

მოდულის შეფასების მიმართულებები 

სწორად არის შედგენილი      

თითოეული სწავლის შედეგის 

მიღწევისთვის საჭირო დრო სწორად 

არის განსაზღვრული      

მოდულების კრედიტების რაოდენობა 

სწორად არის განსაზღვრული      

სწავლის შედეგების მიღწევისთვის 

საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსი სწორად არის გაწერილი       

 


