
2016-2017  წწ აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულების კვლევა 

 

2016-2017  წლების  აგრონომიის  საბაკალავრო პროგრამის  კურსდამთავრებულთა 

კვლევის ამოცანებს წარმოადგენს: 

 კურსდამთავრებულთა სწავლის შემდგომ საქმიანობასთან 

(დასაქმება/თვითდასაქმება/სტაჟირება,  სწავლის გაგრძელება და სწავლის 

შემდგომ სხვა საქმიანობა) დაკავშირებით ინფორმაციის შეგროვება; 

დაუსაქმებლობის შემთხვევაში უმუშევრობის მიზეზების იდენტიფიცირება; 

 იმ ფაქტორების იდენტიფიცირება, რომლებიც დაეხმარა ან რომლებმაც შეუშალა 

ხელი ცვლილებების (დასაქმება/თვითდასაქმება/სტაჟირება  და სწავლის 

გაგრძელება) განხორციელებას; 

 

 

კვლევის მეთოდი 

კვლევა ჩატარდა სატელეფონო ინტერვიუს მეშვეობით. კვლევის ინსტრუმენტს 

წარმოადგენდა ნახევრადსტრუქტურირებული კითხვარი.  კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 

6 რესპონდენტი.  

2016 წლის კურსდამთავრებულთა 34% პროცენტი მუშაობს,  33% პროცენტი დაუსაქმებელია 

,ხოლო სტაჟირებას გადის (33 %). 

#1.1 გრაფიკი   დასაქმების სტატუსი 

 

კითხვაზე, თუ რა არის ამ ეტაპზე უმუშევრობის მიზეზი, უმუშევარი რესპონდენტები 

ყველაზე ხშირად  ასახელებენ , რომ რთულია იპოვო ისეთი სამსახური, რომელიც 

რესპონდენტს სურს.  უმუშევრობის მიზეზების იდენტიფიცირებისას , ერთერთი 

34% 

33% 

33% 

დიახ, ვმუშაობ არა, არ ვმუშაობ  სტაჟირებას გავდივარ 



რესპონდენტი სასწავლებლად საზღვარგარეთ მიემგზავრება და ამის გამო სამსახურს არც 

ეძებს.  

გამოკითხული სტუდენტებიდან    საკუთარი პროფესიით დასაქმების მაჩვენებელსა და     

გარკვეულწილად საკუთარი პროფესიით დასაქმებულს შორის თანაბარი 50 % მაჩვენებელია.  

გრაფიკი #1.2. პროფესიით მუშაობა 

 

გამოკითხულთა უმრავლესობისთვის დასაქმების სასურველ სექტორს საჯარო   სექტორი 

წარმოადგენს(100%). 
 

გრაფიკი # 1.3- კურსდამთავრებულთა განაწილება სასურველი  სფეროს მიხედვით 

 

 

50% 50% 

ნაწილობრივ პროფესიით პროფესიით 

100% 

საჯარო უწყება კერძო  



 

გრაფიკი #1. 4.   კურსდამთავრებულთა განაწილოება დაკავებული თანამდებობის მიხედვით 

 

 

რაც შეეხება კურსდამთავრებულთა უმაღლესი განათლების შემდეგ საფეხურზე  

სწავლის გაგრძელების  მაჩვენებელს , გამოითხულ კურსდამთავრებულთა 14 % -მა 

სწავლა გააგრძელა მეორე საფეხურზე, ხოლო 86 % აპირებს უახლოეს მომავალში 

გაგრძელებას.  

გრაფიკი #1.5. კურსდამთავრებულთა უმაღლესი განათლების შემდეგ საფეხურზე  სწავლის გაგრძელების  

მაჩვენებელი

 

 

 

1 

2 

4 

საჯარო სკოლა დაცვის პოლიცია, 
ოფიცერი 

სტაჟიორი 

გავაგრძელე სწავლა 
შემდეგ საფეხურზე; 

1; 14% 

ვაპირებ 
გავაგრძელო 

სწავლა შემდეგ 
საფეხურზე; 6; 86% 

არ ვგეგმავ; 0; 0% 

გავაგრძელე სწავლა შემდეგ საფეხურზე 

ვაპირებ გავაგრძელო სწავლა შემდეგ საფეხურზე 

არ ვგეგმავ 



 

ძირითადი მიგნებები 

 

პროგრამები და სწავლის პროცესი 

 სჯსუ-ს  აგრონომიის პროგრამის სტუდენტები კმაყოფილები არიან მათ 

სასწავლებლებში არსებული პროგრამებითა და, ზოგადად, სწავლის 

პროცესით. გამოკითხული სტუდენტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მათი 

სასწავლო პროგრამის შინაარსი და პროგრამაში შემავალი საგნები მათ 

პროფესიას შეესაბამება (6,6%).  

 

სასურველი ცვლილებები 

 გამოკითხული სტუდენტების მიერ სასურველ ცვლილებებად დასახელდა 

ზოგიერთი მიმართულებით პრაქტიკის ნაწილის გაძლიერება, რაც მათი 

აზრით დაეხმარება სამომავლოდ დაკისრებული საქმიანობების ეფექტურად 

შესრულებაში. 

 გამოკითხული სტუდენტების    მიერ მიღებული რეკომენდაცია გახლავთ, 

ექსტენციისა და ვეტერინარიის შემსწავლელი სასწავლო კურსების დამატება 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


