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ბიზნეს-ადმინისტრირება
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არა

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *
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რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *
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ნაწილობრივ
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რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

ყველანაირ მხარდაჭერას

ნაწილობრივ

სხვადასხვა ტრენინგებსა და კომფერენციებში მონაწილეობას

ყველანაირ მხარდაჭერას რაც ითვალისწინებს აკადემიურ თავისუფლებას

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *



არა მაქვს ინიციატივა ამ ეტაპისთვის
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ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *
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რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *
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რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *
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ნაწილობრივ

არა

უცხოური ენების უფასო კურსების შეთავაზება პროფესორ-მასწავლებელთათვის

დიახ

ცხადდება კონკურსი სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობისათვის

შეფასების სისტემა არ არის მოქნილი, შესაბამისად იზღუდება აკადემიური 
თავისუფლება

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *
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ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი; ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო 
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ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *
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რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *
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რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *
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ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

სამეცნიერო ნაშრომების ინფაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში გამოქვეყნების დროს 
ინგლისურ ენაზე ნაშრომის თარგმნასა და თანადაფინანსების პრობლების მოგვარება-
მხარდაჭერა, რამე, თუ ასეთ პრესტიჟულ ჟურნალებში და კრებულებში გამოქვეყნება 
1000 ლარის ფარგლებში მერყეობს. 

კი

ცხადდება სამეცნიერო სახის კონკურსები, როგორც საუნივერსიტეტო, ისე სხვადასხვა 
სახის სამეცნიერო ფონდების მიერ პროფესორ-მასწავლებელთა პროექტებში 
მონაწილეობის მიზნით 

ამ მხრივ პრობლემები შეინიშნება

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *
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ბიზნესის ადმინისტრირება

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

პროფესორ- მასწავლებელთა შრომები სრული ვერსიით თუ გამოქვეყნდება კარგი იქნება.

დროის უკმარისობის გამო საშუალება არ მაქვს.

 წინადადება არ მაქვს

წინადადება არ მაქვს

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *
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ბიზნესის ადმინისტრირება; ბიზნესის ადმინისტრირება, ეკონომიკა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

უფრო აქტიურ ქმედით ღონისძიებებს იმ პოზიციებზე სადაც შეფასდა 
,, ნაწილობრივ"

სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობის საშუალება არსებობს , საერთაშორისო 
მობილობის პრობლემა უცხოენის არასრულყოფილად ცოდნა

ბიუჯეტში გამოყოფილია ტრენინგებისათვის , სამეცნიერო კონფერენციების და შიდა 
საუნივერსიტეტო სამეცნიერო გრანტებისათვის შესაბამისი თანხები

სილაბუსი შეადგინო და განახორციელო დამოუკიდებლად განსაზღვრო შეფასების 
კრიტერიუმები რა თქმა უნდა კანონით განსაზღვრულ ჩარჩოებში

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *



უფრო მეტი ინფორმაციის გაცვლა 

This content is neither created nor endorsed by Google.

თქვენი ინიციატივა ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის
საქმიანობის განვითარების მიმართულებით (არსებობის შემთხვევაში)

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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თქვენს მიერ შევსებული კითხვარის ანალიზი საშუალებას მოგვცემს საჭირო ცვლილებები  შევიტანოთ 
საგანმანათლებლო პროგრამებში, რათა ჩვენი პროგრამის კურსდამთავრებული კონკურენტუნარიანი 
აღმოჩნდეს დასაქმების ბაზარზე. (კითხვარის დასასრულს, გაგზავნისათვის დააწექით ღილაკს Submit)

 

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების 
საგანმანათლებლო პროგრამა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

ცალკეული კვლევების,ტრეინინგების დაფინანსების შესაძლებლობების გაზრდა;

დიახ

შიდა საგრანტო დაფინანსება,სამეცნიერო კონფერენციები,საერთაშორისო საგრანტო 
პროგრამებში მონაწილეობა,სახელმძღვანელოებისა და მეთოდური გამოცემების 
დაფინანსება და ა.შ.

კვლევის სფეროს არჩევანის თვისუფლება,სასწავლო დისციპლინის დამუშავება 
მომზადების და სააუდიტორიო მსვლელობის სრული ხელშეწყობა;,

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *



შიდა რეზერვების მოძიება, აკადემიური დაფინანსების გაზრდა,სამოტივაციო 
ფაქტორების გამრავალფეროვნება;
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ძვირფასო კოლეგებო!

                                                                                

თქვენს მიერ შევსებული კითხვარის ანალიზი საშუალებას მოგვცემს საჭირო ცვლილებები  შევიტანოთ 
საგანმანათლებლო პროგრამებში, რათა ჩვენი პროგრამის კურსდამთავრებული კონკურენტუნარიანი 
აღმოჩნდეს დასაქმების ბაზარზე. (კითხვარის დასასრულს, გაგზავნისათვის დააწექით ღილაკს Submit)

 

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კრეატიული წინადადებებისადმი  მხარდაჭერის დიდი იმედი მაქვს

დიახ

შესაძლებლობისამებრ, დიდი იმედი მაქვს

საკმაოდ პოზიტიურს

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *
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ბიზნესის ადმინისტრირება, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და ბიზნესის 
ადმინისტრირების სამადისტრო პროგრამები

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

საწიროა მეტი თავისუფლება შეფასების კომპონენტების მაქსიმალური და მინიმალური 
ზღვარის განსაზღვრისას ალბათ უკეთესი იქნება გარდა საბოლოო გამოცდისა სხვა 
კომპონენტებზე სრულიად მოიხსნას მინიმალური ზღვარი ან კიდევ დაწესდეს ძალზედ 
მინიმალური და არ აღემატებოდეს შესაბამის კომპონენტის 30 პროცენტს

დიახ

თავის დროზე ხდება პროფესორ მასწავლებლების ინფორმირება ნებისმიერი სამეცნიერო 
კომფერენციების და სამეცნიერო გრანტების შესახებ

 ტარდება აკადემიური  კონკურსი თანამდებობის დასაკავებლად

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *
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ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

საერთაშორისო კონფერენციებზე გამგზავრების უზრუნველყოფა 

არა

არსებობს გარკვეული ტრენინგები, სწავლება, მაგრამ სამწუხაროდ ყველა პროფესორი 
ვერ იღებს მონაწილეობას, ადგილი აქვს ინფორმაციის დაგვიანებით მიღებას.

ე.წ. ტენურის სისტემას, ასევე კვლევის, სწავლების და სწავლის თავისუფლებას

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *



საჭიროა მეტი კოორდინაცია ამ ორ რგოლს შორის
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ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების 
საგანმანათლებლო პროგრამა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *
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ნაწილობრივ
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ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *



კი

ნაწილობრივ

არა
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ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

სასურველია ფინანსური მხარდაჭერა

დიახ

მსგავს მექანიზმებს მე არ ვიცნობ

არ გვაქვს შეზღუდვა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *



სასურველი იქნება უნივერსიტეტმა იზრუნოს საკუთარი სახსრებით აკადემიური და 
ადმინისტრაციული პერსონალის კვალიფიკაციაზე

This content is neither created nor endorsed by Google.

თქვენი ინიციატივა ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის
საქმიანობის განვითარების მიმართულებით (არსებობის შემთხვევაში)

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


ძვირფასო კოლეგებო!

                                                                                

თქვენს მიერ შევსებული კითხვარის ანალიზი საშუალებას მოგვცემს საჭირო ცვლილებები  შევიტანოთ 
საგანმანათლებლო პროგრამებში, რათა ჩვენი პროგრამის კურსდამთავრებული კონკურენტუნარიანი 
აღმოჩნდეს დასაქმების ბაზარზე. (კითხვარის დასასრულს, გაგზავნისათვის დააწექით ღილაკს Submit)

 

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების 
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არა

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *
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რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

 მოტივაციის ასამაღლებლად სტიმულირების სისტემა გაუმჯობესდეს

არა

არანაირ მექანიზმს არ გვთავაზობს

გვაქვს სრული აკადემიური თავისუფლება

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *



იზრუნოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და ბიბლიოთეკის 
სრულყოფაზე
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ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამა
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არა

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *
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ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

საჭიროა აკადემიური პერსონალის კვირეული დატვირთვის შეცვლა

არა

შეგვიძლია მონაწილეობას მივიღოთ კონფერენციებში

ეს საკითხი შესასწავლია

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *



აკადემიური პერსონალის მიერ შექმნილი სასწავლო მასალები, სილაბუსები 
განთავსდეს ყველა სტრუქტურებისათვის ხელმისაწვდომად
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ბიზნესის ადმინისტრირება

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

სწავლის ხარისხის ამაღლების მხრივ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების გატარება.

კი

სამეცნიერო კონფერენციების გამართვა, შრომების გამოქვეყნება  და სხვა ღონისძიებები

ამ მხრივ მრავალი ღონისძიებაა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *



აღნიშნული დამოკიდებულება დადებითად მიმაჩნია
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თქვენს მიერ შევსებული კითხვარის ანალიზი საშუალებას მოგვცემს საჭირო ცვლილებები  შევიტანოთ 
საგანმანათლებლო პროგრამებში, რათა ჩვენი პროგრამის კურსდამთავრებული კონკურენტუნარიანი 
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ბიზნესის ადმინისტრირების, ეკონომიკა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

სამეცნიერო შრომების,კვლევების, სახელმძღვანელოების დაფინანსება,საკვალიფიკაციო 
და სტაჟირების კურსებზე მივლინება თანამშრომლების

დიახ

პროფესიული განვითარების კუთხით მეტი აქტივობაა საჭირო

შეზღუდვები ამ მხრივ არარის

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *
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ბიზნესის ადმინისტრირება, ეკონომიკა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

ინფაქტფაქტორიან ჟურნალებში სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნების შემთხვევაში 
ფინანსური თანადგომა (თანამონაწილეობა)

დიახ

უცხო ენების უფასო კურსები, სამეცნიერო ნაშრომებისა და მონოგრაფიების 
გამოქვეყნების კუთხით ფინანსურ თანადგომას

სწავლის ისეთი მეთოდებისა და ხერხების დამკვიდრებას ავტონომიურობის 
ფარგლებში, რომელიც გააუმჯობესებს სწავლის ხარისხს

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *
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ბიზნეს ადმინისტრირება

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა *

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-
მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით?
აუდიტორიებით, კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

კი

ნაწილობრივ

არა

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
კანცელარიით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ადამიანური რესურსების სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო
პროცესების მართვის სამსახურით? *

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
ბუღალტერიით? *



კი

ნაწილობრივ

არა

უნივერსიტეტი ჩვენი მხარდაჩერის მიზინით ეწევა შემდეგს : შემორებულია კურსები 
კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, თავისუფლება გვაქვს სხვადასხვა კონფერენნციებში 
მნაწილების მისაღებად, არ ძღუდავს სხვადა სხვა პროექტებში მონაწილებას.

დიახ გვაქვს

თავისუფლება გვაქვს წარვადგინოტ როგორც ინდივიდუალურად ისევ ჯგუფურად 
სამეცნიერო პროექტები

არ გვზღუდავს შეფასებათა სისტემით -გვაქვს შეფასებათა თავისუფალი სისტემა 

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით -
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? *

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის
მიზნით? *

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის
მიზნით? *

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით? *



ვისურვებდი პერსონალის დამატებით ასპარეზზეე მათ ცჰარტულობას სხვადასხვა 
გაცვლით პროგრამებში
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