
9 responses

Accepting responsesSUMMARY INDIVIDUAL

სპეციალობა, კურსი
9 responses

ბიზნეს ადმინისტრირება (აგრობიზნეს მენეჯმენტი) 1 კურსი

ბიზნესის ადმინისტრირება,პირველი კურსი

ბიზნესის ადმინისტრირება, I კურსი

ბიზნესის ადმინისტრირება, აგრობიზნესის მენეჯმენტი

ბიზნესის ადმინისტრირება (აგრობიზნესის მენეჯმენტი); I კურსი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ბიზნესის ადმინისტრირება, სპეციალობა – უძრავი ქონების ადმინისტრირება, II კურსი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი უძრავი ქონების ადმინისტრირება პირველი კურსი

ბიზნესის ადმინისტრირება I კურსი

ჩემს მიერ ამ პროგრამის არჩევა სასურველი და შეგნებული ნაბიჯია
9 responses

პედაგოგები მაღალი პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან
9 responses

პროგრამის გეგმა (კურიკულუმი) შეესაბამება პროგრამის მიზანს და
შედეგებს
9 responses

საჭირო სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომია
9 responses

სასწავლო პროცესი ორგანიზებული და მოწესრიგებულია
9 responses

ჩემი აკადემიური მიღწევების შეფასება ადეკვატურია
9 responses

სამაგისტრო დისერტაციის (ნაშრომს) თემა ჩემთვის საინტერესოა
9 responses

გაკმაყოფილებთ თქვენი სამაგისტრო სადისერტაციის (ნაშრომის)
თემის ხელმძღვანელის კონსულტაციები?
9 responses

გაქვთ თუ არა კონსულტაციების ცხრილის შესახებ ინფორმაცია?
9 responses

სამაგისტრო პროგრამამ გაამართლა თქვენი იმედები?
9 responses

პროგრამის დასრულების შემდეგ მაქვს დასაქმების პერსპექტივა
9 responses

რომელი სასწავლო კურსის ამოღებას ან დამატებას ისურვებდით?
9 responses

ჯერჯერობით არცერთის

ადგილობრივი თვითმმართველობა

ვისურვებდით სამეწარმეო, შრომის სამართალი

ვისურვებდი მარკეტინგის მიმართულებით საგნის დამატებას

ვისურვებდი ინგლისურენოვანი სასწავლო კურსის დამატებას

ბიზნეს სამართლის დამატებას ვისურვებდი

ვისურვებდი მარკეტინგის ან სამართლებრივი კუთხით სასწავლო კურსის დამატებას

ვისურვებდი სამართლის განხრით დამატებას

დავამატებდი ინგლისური ენის კიდევ ერთ სემესტრს

კითხვარის დასასრულს, გაგზავნისათვის დააწექით ღილაკს Submit
9 responses
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QUESTIONS RESPONSES 9



2018 წელს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურმა ჩაატარა ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო 
პროგრამების სტუდენტთა  კმაყოფილების კვლევა, რომლის  მიზანი გახლდათ 
აღნიშნული  პროგრამის სტუდენტთა გამოკითხვა უნივერსიტეტში არსებული 
სასწავლო პროცესების შესახებ. სტუდენტებს დაეგზავანთ პირად  ელ- ფოსტაზე  
ელექტრონული კითხვარები. გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა, რომ  
სტუდენტები ძირითადად კმაყოფილნი არიან უნივერსიტეტში არსებული ბიზნესის 
ადმინისტირების  სამაგისტრო პროგრამებით. 

სამაგისტრო პროგრამიდან გამოიკითხა სულ 10 სტუდენტი, რომლებმაც პროგრამა 
და სასწავლო პროცესი ზოგადად დაებითად შეაფასეს  

ბოლო, ღია კითხვის ტიპზე, თუ რომელი სასწავლო კურსის ამოღებას ან დამატებას 
ისურვებდით? რესპონდებმა დაასახელეს სასწავლო კურსები, რომლის დამატებას ან 
ამოღებასაც ისურვებდნე კურიკულუმიდან. 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტს და დეკანატს გადაეცა 
აღნიშნული კვლევის შედეგები, მათ განიხილეს ფაკულტეტის სხდომაზე და ახალ, 
სააკრედიტაციო პროგრამაში შეიტანეს ცვლილებები, მოხდა სტუდენტთა 
ინტერესების გათვალისწინება. (იხ. გამოკითხვის შედეგები). 

 

კმაყოფილების შესწავლა; 

• კურსდამთავრებულთა სწავლის შემდგომ საქმიანობასთან 

(დასაქმება/თვითდასაქმება/სტაჟირება, სწავლის გაგრძელება და სწავლის 

შემდგომ სხვა საქმიანობა) დაკავშირებით ინფორმაციის შეგროვება; 

დაუსაქმებლობის შემთხვევაში უმუშევრობის მიზეზების იდენტიფიცირება; 

• საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებულ განათლებასა და 

კურსდამთავრებულთა საქმიანობას შორის კავშირის გამოვლენა; 

• იმ ფაქტორების იდენტიფიცირება, რომლებიც დაეხმარა ან რომლებმაც 

შეუშალა ხელი ცვლილებების (დასაქმება/თვითდასაქმება/სტაჟირება და 

სწავლის გაგრძელება) განხორციელებას; 

• კურსდამთავრებულთა მონაწილეობა პროგრამის შემდგომ განვითარებაში; 

ძირითადი მიგნებები 



პროგრამები და სწავლის პროცესი 

-ს სტუდენტები კმაყოფილები არიან მათ სასწავლებლებში არსებული 

პროგრამებითა და, ზოგადად, სწავლის პროცესით. გამოკითხული 

სტუდენტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მათი სასწავლო პროგრამის 

შინაარსი სრულყოფილია და პროგრამაში შემავალი საგნები მათ პროფესიას 

შეესაბამება (6,6%). 

სასურველი ცვლილებები 

 

ზოგიერთი მიმართულებით პრაქტიკის ნაწილის გაძლიერება, რაც მათი 

აზრით დაეხმარება სამომავლოდ დაკისრებული საქმიანობების ეფექტურად 

შესრულებაში. 

ერთ-ერთი სტუდენტის მიერ მიღებული რეკომენდაცია 

გახლავთ, სასწავლო კურსის ფინანსური მენეჯმენტის საკანონმდებლო 

ბაზასთან უკეთ დაახლოება, რაც საკუთარი პრაქტიკიდან გამომდინარე 

თვლის, რომ დაეხმარება მომავალ სტუდენტებს. 

გამოკითხულ სტუდენტთა გარკვეული ნაწილი თვლის, რომ პროგრამაში  
სამართლის მიმართულებით, ასევე მარკეტინგის მიმართულებით არც ერთი 
დისციპლინა არ ისწავლება. მაგისტრანტთა შეხედულებით  ამ მიმართულების 
დისციპლინების ჩართვა პროგრამაში გაცილებით უკეთესი შედეგის მიღების 
შესაძლებლობას მისცემს კურსდამთავრებულებს. 

ასევე გამოიკვეთა მათი მოსაზრებები, რომ სამაგისტრო ნაშრომის შესასრულებლად 
გარდა ინსტრუქციებისა, სასურველი იქნებოდა სამეცნიერო წერის უნარების 
დაუფლება სასწავლო წლის პირველივე წელს.  


