
12 responses

Accepting responsesSUMMARY INDIVIDUAL

სპეციალობა, კურსი
12 responses

კმაყოფილი ხართ თუ არა თქვენი არჩევანით, რომ ჩააბარეთ სჯსუ-ს
ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაზე?
12 responses

1 response

პროგრამის გეგმა (კურიკულუმი) შეესაბამება პროგრამის მიზანს და
სწავლის შედეგებს
12 responses

საჭირო სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომია
12 responses

პედაგოგები მაღალი პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან
12 responses

ვიყენებდი პროფესორთან ინდივიდუალური მუშაობის ფორმას
კონსულტაციების ცხრილის შესაბამისად.
12 responses

როგორ ფიქრობთ, თქვენი, როგორც სტუდენტის უფლებები
უნივერსიტეტში დაცულია?
12 responses

სასწავლო პროცესი ორგანიზებული და მოწესრიგებულია
12 responses

მოგვაწოდეთ რეკომენდაციები და რჩევები სასწავლო პროცესის
ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით.
12 responses

საკმარისად მიგაჩნიათ თუ არა სჯსუ-ში თქვენს მიერ მიღებული
ცოდნა მომავალი დასაქმებისთვის?
12 responses

აპირებთ თუ არა სწავლის გაგრძელებას მაგისტრატურაში?
12 responses

დიახ (5)

Ki

ჯერ არ მაქვს გადაწყვეტილი.

ჯერ არ მაქვს გადაწყველი.

დიდი სურვილი მაქვს სწავლის გაგრძელების მაგისტრატურაში.

არ გადამიწყვეტია

შეიძლება 

ჯერ ვფიქრობ

გთხოვთ, მიუთითოთ, რა უნდა გაკეთდეს უნივერსიტეტში სტუდენტთა
მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად?
12 responses

Ar mipiqria

მომსახურებით კმაყოფილივარ.

მომსახურების ხარისხი კარგია

ბიბლიოთეკაში დავამატებდი ლიტერატურულ წიგნებს.

სტუდენტებს მიეცეთ სასურველი საგნების არჩევის უფლება.

პირველ რიგში მაღალი მოტივაცია, რომ სტუდენტს უნდოდეს არა დიპლომი არამედ ცოდნა.

დაემატოს ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერები

სტუდენტებთან უფრო ხშირი შეხვედრა და პრობლემურ საკითხებზე ერთობლივად მსჯელობა

ახალგაზრდა ლექტორების მოზიდვა აუცილებელია უნივერსიტეტისთვის

დაამატონ საჭირო რაოდენობის სახელმძღვანელოები

ყველაფერი გაკეთებულია

ისედაც მაღალ ხარისხზეა

გთხოვთ, მიუთითოთ, რა უნდა გაკეთდეს უნივერსიტეტში სწავლების
ხარისხის გასაუნჯობესებლად?
12 responses

კითხვარის დასასრულს, გაგზავნისათვის დააწექით ღილაკს Submit
12 responses

სწავლის ხარისხი კარგია,ეს უკვე სტუდენტზეა დამოკიდებული თუ როგორ ისწავლის. (2)

Zogiert leqtorebma rom ufro megobrulad mimarton studentebs upro meti ivlis da upro meti iswavlis chemiazrit

ვფიქრობ, სწავლების გასაუმჯობესებლად კარგი იქნებოდა თეორიულ მასალებთან ერთად პრაქტიკული
სამუშაოების შესრულება არა მოლოდ მეოთხე კურსზე. ასევე ვფიქრობ კარგი იქნება ინგლისურის სწავლება
არ შემოიფარგლოს მოლოდ 4სემესტრით.

სპეციალობასთან მეტად მორგებული საგნები იყოს შეტანილი. მაგალითად ფინანსების სპეციალობას
დაემატოს ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამების საგნები.

ახალი პროგრამის დანერგვა,ახლებური ხედვა.

არ მაქვს იდეა

სიახლის შეტანა სწავლის პროცესში კეძოდ ლექციები იყოს უფრო მეტად შემეცნებითი და საინტერესო

ლექტერების შეცვლა

დაემატოს პრაქტიკული ნაწილი თეორიულ ნაწილს

ჩემი შეხედულებით,ყველაფერი გაკეთებულია

ყველაფერი ისედაც მაღალ ხარისხზეა

Pinansebi me 3…
ბიზნეს-ადმინის…

ბიზნესის ადმინ…
ბიზნესისი ადმი…

ეკონომიკა, მესა…
მენეჯმენტი.4კუ…

ფინანსები III კუ…
ფინანსები, IV კ…

ფინანსები, მე-4
ფინანსები,მეოთხე

ფინანსე…
0

1

2

1 (8.3%)1 (8.3%) 1 (8.3%)1 (8.3%) 1 (8.3%)1 (8.3%) 1 (8.3%)1 (8.3%) 1 (8.3%)1 (8.3%) 1 (8.3%)1 (8.3%)

2 (16.7%)2 (16.7%)

1 (8.3%)1 (8.3%) 1 (8.3%)1 (8.3%) 1 (8.3%)1 (8.3%) 1 (8.3%)1 (8.3%)

დიახ
არა
ნაწილობრივ

8.3%

83.3%

Option 1

100%

დიახ
არა
ნაწილობრივ

16.7%

8.3%

75%

დიახ
არა
ნაწილობრივ

33.3%

66.7%

დიახ
არა
ნაწილობრივ25%

75%

დიახ
არა
ნაწილობრივ

33.3%

58.3%

დიახ
არა
ნაწილობრივ

8.3%

83.3%

დიახ
არა
ნაწილობრივ25%

75%

დიახ
არა
ნაწილობრივ

8.3%

16.7%

75%

დიახ
არა
ნაწილობრივ

50%

8.3%

41.7%

S
SUMBIT

Submit
submit

გმადლობთ!
გმალობთ.

დიახ
ჩემი აზრით, ასევე მნ…

წარმატებე…
0

1

2

1
(8.3%)

1
(8.3%)

2 (16.7%)2 (16.7%) 2 (16.7%)2 (16.7%) 2 (16.7%)2 (16.7%)

1
(8.3%)

1
(8.3%)

1
(8.3%)

1
(8.3%)

Untitled form SEND

QUESTIONS RESPONSES 12



2018 წელს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურმა ჩაატარა ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო 
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 13 სტუდენტი, თუმცა. კითხვარი 
გაცილებით მეტ სტუდენტს დაეგზავნა, კვლევაში მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ 13 
სტუდენტმა, რომლებმაც პროგრამა და სასწავლო პროცესი ზოგადად დაებითად 
შეაფასეს  

ბოლო, ღია კითხვის ტიპზე, გთხოვთ, მიუთითოთ, რა უნდა გაკეთდეს 

უნივერსიტეტში სტუდენტთა მომსახურების ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად?რესპონდებმა დაასახელეს  Ar mipiqria 

მომსახურებით კმაყოფილივარ. 

მომსახურების ხარისხი კარგია 

ბიბლიოთეკაში დავამატებდი ლიტერატურულ წიგნებს. 

სტუდენტებს მიეცეთ სასურველი საგნების არჩევის უფლება. 

პირველ რიგში მაღალი მოტივაცია, რომ სტუდენტს უნდოდეს არა დიპლომი არამედ ცოდნა. 

დაემატოს ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერები 

სტუდენტებთან უფრო ხშირი შეხვედრა და პრობლემურ საკითხებზე ერთობლივად მსჯელობა 

ახალგაზრდა ლექტორების მოზიდვა აუცილებელია უნივერსიტეტისთვის 

დაამატონ საჭირო რაოდენობის სახელმძღვანელოები 

ყველაფერი გაკეთებულია 

ისედაც მაღალ ხარისხზეა 

 

 

გთხოვთ, მიუთითოთ, რა უნდა გაკეთდეს უნივერსიტეტში 

სწავლების ხარისხის გასაუნჯობესებლად? 

სწავლის ხარისხი კარგია,ეს უკვე სტუდენტზეა დამოკიდებული თუ როგორ ისწავლის. (2) 

Zogiert leqtorebma rom ufro megobrulad mimarton studentebs upro meti ivlis da upro meti iswavlis 

chemiazrit 

ვფიქრობ, სწავლების გასაუმჯობესებლად კარგი იქნებოდა თეორიულ მასალებთან ერთად 

პრაქტიკული სამუშაოების შესრულება არა მოლოდ მეოთხე კურსზე. ასევე ვფიქრობ კარგი იქნება 

ინგლისურის სწავლება არ შემოიფარგლოს მოლოდ 4სემესტრით. 

სპეციალობასთან მეტად მორგებული საგნები იყოს შეტანილი. მაგალითად ფინანსების სპეციალობას 

დაემატოს ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამების საგნები. 



ახალი პროგრამის დანერგვა,ახლებური ხედვა. 

არ მაქვს იდეა 

სიახლის შეტანა სწავლის პროცესში კეძოდ ლექციები იყოს უფრო მეტად შემეცნებითი და 

საინტერესო 

ლექტერების შეცვლა 

დაემატოს პრაქტიკული ნაწილი თეორიულ ნაწილს 

ჩემი შეხედულებით,ყველაფერი გაკეთებულია 

ყველაფერი ისედაც მაღალ ხარისხზეა 

 

 

ფაკულტეტის ხარისხის ზურუნველყოფის სპეციალისტს და დეკანატს გადაეცა 
აღნიშნული კვლევის შედეგები,  

 

გამოკითხული სტუდენტების ნაწილი თვლის, რომ უცხო ენის სწავლების საკონტაქტო დრო 

არასაკმარისია და ასევე სასურველია ისწავლებოდეს, ბოლო სემესტრში მაინც, ბიზნესის 

თემატიკიდან გამომდინარე. 

გამოიკვეთა სტუდენტთა შეხედულებები და სასურველობა კარიერული წინსვლისა და 

ლიდერობის უნარების ჩამოყალიბებისათვის, რაც მათ მნიშვნელოვნად დაეხმარება 

დასაქმების პროცესში.  


