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კვლევის  მიზანი: 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტების კმაყოფილების 

კვლევა, რათა შეფასდეს, თუ რამდენად კმაყოფილნი არიან სტუდენტები იმ  საგანმანათლებლო 

პროგრამით, რომელზეც ირიცხებიან და ზოგადად უნივერსიტეტში არსებული 

სასწავლო/საგანამანათლებლო გარემოთი.   

ანალიზი საშუალებას მოგვცემს საჭირო ცვლილებები შევიტანოთ როგორც საგანმანათლებლო 

პროგრამებში, რათა ჩვენი პროგრამების კურსდამთავრებულები კონკურენტუნარიანი აღმოჩნდნენ 

დასაქმების ბაზარზე,  ასევე, გაუმჯობესდეს უნივერსიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურა, 

მატერიალური რესურსი, არსებული გარემო იყოს სტუდენტის მოთხოვნებზე ორიენტირებული. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

ყოველ მეორე წელს ატარებს  საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევას, 

რომელშიც მონაწილეობენ საბაკალავრო პროგრამების მესამე და მეოთხე კურსელი სტუდენტები, 

ვინაიდან კითხვარი სპეციფიკურია,  განსხვავდება პირველკურსელთა კმაყოფილების კვლევისაგან. 

თითოეული საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი კვლევაში მონაწილეობას იღებს ჯერ პირველ 

კურსზე, შემდეგ კი მესამე და მეოთხე კურსებზე, როდესაც უკვე კარგად აცნობიერებენ 

საგანმანათლებლო პროგრამების შინაარსს, უნივერსიტეტში არსებულ გარემოს და ა.შ. 

2019 წელს  კვლევა ჩატარდა ელექტრონულად, Gooogle-ის ფორმების გამოყენებით.  

სტუდენტებს შეეძლოთ კვლევაში მონაწილეობის მიღება სურვილის მიხედვით. გამოყენებულია 

როგორც რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, ასევე თვისობრივი კვლევის ელემენტებიც. კვლევის 

ინსტრუმენტს წარმოადგენს  კითხვარი, რომელიც რვა მოდულს მოიცავს,  თითოეული მოდული 

შედგება საკითხის შესაბამისი ღია და დახურული კითხვებისაგან.  

კვლევის აუდიტორიამ ინფორმაცია მიიღო კვლევის მიზნისა  და პასუხების 

კონფიდენციალობისა და ანონიმურობის შესახებ. 

 

 

კვლევის ამოცანები: 

 პროგრამით კმაყოფილების კვლევა; 

 მობილობა,  

 ბიბლიოთეკა; 

 მატერიალური რესურსი; 

 გამოცდები; 

 საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები; 

 თვითმმართველობა; 

 სტუდენტური სერვისები. 

 

ანგარიშშს თან ერთვის დიაგრამები რაოდენობრივი მაჩვენებლებისათვის. 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო  საბაკალავრო პროგრამების 137-მა მესამე და მეოთხე კურსის 

სტუდენტმა. 
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პ რ ო გ რ ა მ ი თ   კ მ ა ყ ო ფ ი ლ ე ბ ი ს   კ ვ ლ ე ვ ი ს   მ ო დ უ ლ ი 

 

ამ მოდულში შევეცადეთ   გაგვერკვია სტუდენტთა მოლოდინები, კმაყოფილება      არჩევანით, რომ 

ჩააბარეს  სჯსუ-ში  მათ მიერ შერჩეულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რაზეც ზოგადი სურათი ამგვარია: 10 

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა კმაყოფილება დიაგრამებზე: 

 

 
 

 

დიაგრამა აჩვენებს, რომ საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სტუდენტთა კმაყოფილება 

დადებითად ფასდება, პროცენტულად მაღალია დადებითი შეფასება „დიახ“-  78%,  „ნაწილობრივ“ 

კმაყოფილებას გამოხატავს სტუდენტთა 26%, მხოლოდ 3% უკმაყოფილოა ეკონომიკის საბაკალავრო 

პროგრამაზე ჩარიცხვით, რაც ვფიქრობთ არ არის საგანგაშო მაჩვენებელი, მაგრამ 

გასათვალისწინებელი. 

მეორე, მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებს ეხებოდა 

სტუდენტებმა თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში ზოგადად დადებითად 

შეაფასეს, შეფასების კრიტერიუმები იყო შემდეგნაირი: „ვეთანხმები, ნაწილობრივ ვეთანხმები, არ 

ვეთანხმები.“ შესაფასებელი იყო შემედგეგი საკითხები: 

 

(პროგრამის დახმარებით გავაანალიზე საკუთარი ინტერესები, პროგრამა დამეხმარა, გამეგო მსურდა 

თუ არა ამ პროფესიით დასაქმება, პროგრამა გადაწყვეტილების მიღების უნარების განვითარებაში 

დამეხმარა, პროგრამა პრაქტიკული სამუშაო უნარების განვითარებაში დამეხმარა, პროგრამა 

პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი უნარების განვითარებაში დამეხმარა, პროგრამის საშუალებით, 

შემიძლია პროფესიასთან დაკავშირებული მარტივი სამუშაოების შესრულება, პროგრამის 

საშუალებით სამუშაოს შესრულების პრაქტიკული გამოცდილება მივიღე, პროგრამა საბოლოო 

პროფესიული გადაწყვეტილების მიღებაში დამეხმარა - უკვე ვიცი რომელ პროფესიას ავირჩევ, 

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, როგორ სამუშაო გარემოში უწევთ მუშაობა ამ პროფესიით 

დასაქმებულ ადამაინებს, პროგრამის საშუალებით მივიღე ძირითადი პროფესიული ცოდნა, პროგრამა 

სამომავლო კარიერული გეგმებისა და მიზნების დასახვაში დამეხმარა, პროგრამა კარიერის მართვის 

უნარების განვითარებაში დამეხმარა, პროგრამა დამეხმარა ამ პროფესიაში საკუთარი თავი 

გამომეცადა, პროგრამა პროფესიისადმი ინტერესის გაღვივებაში დამეხმარა, პროგრამა დამეხმარა 

გამერკვია, სად და როგორ ვხედავ საკუთარ თავს ამ პროფესიაში).  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ეკოლოგია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სამართალი

საჯარო მმართველობა

ისტორია

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

დაწყებითი განათლება

კმაყოფილება  არჩევანით, რომ ჩააბარეს  სჯსუ-ში  მათ მიერ 

შერჩეულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

დიახ არა ნაწილობრივ

დიახ

78%

არა

3%

ნაწილობრივ

19%

ჯამური მაჩვენებელი
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გამოკითხვის შედეგები წარმოვადგინეთ დიაგრამების სახით თითოეული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგებლში. რაოდენობრივი მაჩვენებლიდან გამომდინარე ჩანს, რომ ზოგადად, სჯსუ-ს 

საბაკალავრო პროგრამების შეფასება  დადებითი შეფასების მაჩვენებლით გამოირჩევა, თუმცა, 

ყურადსაღებია როგორც „ნაწილობრივი“ შეფასება, ასევე „უარყოფითი“ შეფასებაც. აღნიშნული კვლევა 

გადაეცემა თითოეული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტს, რომლებიც 

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომებზე აკადემიურ პერსონალთან ერთად განიხილავენ მიღებულ შედეგებს 

და გაანალიზებენ იმ კომპონენტებს, რომლებიც კვლევამ გამოავლინა და სტუდენტებმა „ნაწილობრივ“ 

ან „უარყოფითად“ შეაფასეს. 

 

 
 

 
 

0 2 4 6 8 10 12 14

პროგრამის დახმარებით გავაანალიზე საკუთარი …

პროგრამა დამეხმარა, გამეგო, მსურდა თუ არა ამ …

პროგრამა გადაწყვეტილების მიღების უნარების …

პროგრამა პრაქტიკული სამუშაო უნარების …

პროგრამა პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი უნარების …

პროგრამის საშუალებით, შემიძლია პროფესიასთან …

პროგრამის საშუალებით სამუშაოს შესრულების …

პროგრამა საბოლოო პროფესიული გადაწყვეტილების …

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, როგორ სამუშაო …

პროგრამის საშუალებით მივიღე ძირითადი …

პროგრამა სამომავლო კარიერული გეგმებისა და …

პროგრამა კარიერის მართვის უნარების განვითარებაში …

პროგრამა დამეხმარა ამ პროფესიაში საკუთარი თავი …

პროგრამა პროფესიისადმი ინტერესის გაღვივებაში …

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, სად და როგორ ვხედავ …

ქართული ფილოლოგია

ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები არ ვეთანხმები
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

პროგრამის დახმარებით გავაანალიზე საკუთარი ინტერესები 

პროგრამა დამეხმარა, გამეგო, მსურდა თუ არა ამ …

პროგრამა გადაწყვეტილების მიღების უნარების …

პროგრამა პრაქტიკული სამუშაო უნარების განვითარებაში …

პროგრამა პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი უნარების …

პროგრამის საშუალებით, შემიძლია პროფესიასთან …

პროგრამის საშუალებით სამუშაოს შესრულების …

პროგრამა საბოლოო პროფესიული გადაწყვეტილების …

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, როგორ სამუშაო გარემოში …

პროგრამის საშუალებით მივიღე ძირითადი პროფესიული …

პროგრამა სამომავლო კარიერული გეგმებისა და მიზნების …

პროგრამა კარიერის მართვის უნარების განვითარებაში …

პროგრამა დამეხმარა ამ პროფესიაში საკუთარი თავი …

პროგრამა პროფესიისადმი ინტერესის გაღვივებაში …

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, სად და როგორ ვხედავ …

საჯარო მმართველობა

ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები არ ვეთანხმები

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

პროგრამის დახმარებით გავაანალიზე საკუთარი …

პროგრამა დამეხმარა, გამეგო, მსურდა თუ არა ამ …

პროგრამა გადაწყვეტილების მიღების უნარების …

პროგრამა პრაქტიკული სამუშაო უნარების განვითარებაში …

პროგრამა პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი უნარების …

პროგრამის საშუალებით, შემიძლია პროფესიასთან …

პროგრამის საშუალებით სამუშაოს შესრულების …

პროგრამა საბოლოო პროფესიული გადაწყვეტილების …

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, როგორ სამუშაო გარემოში …

პროგრამის საშუალებით მივიღე ძირითადი პროფესიული …

პროგრამა სამომავლო კარიერული გეგმებისა და მიზნების …

პროგრამა კარიერის მართვის უნარების განვითარებაში …

პროგრამა დამეხმარა ამ პროფესიაში საკუთარი თავი …

პროგრამა პროფესიისადმი ინტერესის გაღვივებაში …

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, სად და როგორ ვხედავ …

სამართალი

სამართალი ვეთანხმები სამართალი ნაწილობრივ ვეთანხმები სამართალი არ ვეთანხმები
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

პროგრამის დახმარებით გავაანალიზე საკუთარი ინტერესები 

პროგრამა დამეხმარა, გამეგო, მსურდა თუ არა ამ პროფესიით …

პროგრამა გადაწყვეტილების მიღების უნარების განვითარებაში …

პროგრამა პრაქტიკული სამუშაო უნარების განვითარებაში …

პროგრამა პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი უნარების …

პროგრამის საშუალებით, შემიძლია პროფესიასთან …

პროგრამის საშუალებით სამუშაოს შესრულების პრაქტიკული …

პროგრამა საბოლოო პროფესიული გადაწყვეტილების მიღებაში …

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, როგორ სამუშაო გარემოში …

პროგრამის საშუალებით მივიღე ძირითადი პროფესიული ცოდნა

პროგრამა სამომავლო კარიერული გეგმებისა და მიზნების …

პროგრამა კარიერის მართვის უნარების განვითარებაში …

პროგრამა დამეხმარა ამ პროფესიაში საკუთარი თავი გამომეცადა

პროგრამა პროფესიისადმი ინტერესის გაღვივებაში დამეხმარა

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, სად და როგორ ვხედავ …

ისტორია

ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები არ ვეთანხმები

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

პროგრამის დახმარებით გავაანალიზე საკუთარი ინტერესები 

პროგრამა დამეხმარა, გამეგო, მსურდა თუ არა ამ პროფესიით …

პროგრამა გადაწყვეტილების მიღების უნარების განვითარებაში …

პროგრამა პრაქტიკული სამუშაო უნარების განვითარებაში …

პროგრამა პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი უნარების …

პროგრამის საშუალებით, შემიძლია პროფესიასთან …

პროგრამის საშუალებით სამუშაოს შესრულების პრაქტიკული …

პროგრამა საბოლოო პროფესიული გადაწყვეტილების მიღებაში …

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, როგორ სამუშაო გარემოში …

პროგრამის საშუალებით მივიღე ძირითადი პროფესიული ცოდნა

პროგრამა სამომავლო კარიერული გეგმებისა და მიზნების …

პროგრამა კარიერის მართვის უნარების განვითარებაში დამეხმარა

პროგრამა დამეხმარა ამ პროფესიაში საკუთარი თავი გამომეცადა

პროგრამა პროფესიისადმი ინტერესის გაღვივებაში დამეხმარა

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, სად და როგორ ვხედავ …

ინგლისური ფილოლოგია

ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები არ ვეთანხმები
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პროგრამის დახმარებით გავაანალიზე საკუთარი …

პროგრამა დამეხმარა, გამეგო, მსურდა თუ არა ამ …

პროგრამა გადაწყვეტილების მიღების უნარების …

პროგრამა პრაქტიკული სამუშაო უნარების …

პროგრამა პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი უნარების …

პროგრამის საშუალებით, შემიძლია პროფესიასთან …

პროგრამის საშუალებით სამუშაოს შესრულების …

პროგრამა საბოლოო პროფესიული გადაწყვეტილების …

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, როგორ სამუშაო …

პროგრამის საშუალებით მივიღე ძირითადი …

პროგრამა სამომავლო კარიერული გეგმებისა და …

პროგრამა კარიერის მართვის უნარების განვითარებაში …

პროგრამა დამეხმარა ამ პროფესიაში საკუთარი თავი …

პროგრამა პროფესიისადმი ინტერესის გაღვივებაში …

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, სად და როგორ ვხედავ …

ეკონომიკა

ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები არ ვეთანხმები

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

პროგრამის დახმარებით გავაანალიზე საკუთარი ინტერესები 

პროგრამა დამეხმარა, გამეგო, მსურდა თუ არა ამ პროფესიით …

პროგრამა გადაწყვეტილების მიღების უნარების …

პროგრამა პრაქტიკული სამუშაო უნარების განვითარებაში …

პროგრამა პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი უნარების …

პროგრამის საშუალებით, შემიძლია პროფესიასთან …

პროგრამის საშუალებით სამუშაოს შესრულების …

პროგრამა საბოლოო პროფესიული გადაწყვეტილების …

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, როგორ სამუშაო გარემოში …

პროგრამის საშუალებით მივიღე ძირითადი პროფესიული …

პროგრამა სამომავლო კარიერული გეგმებისა და მიზნების …

პროგრამა კარიერის მართვის უნარების განვითარებაში …

პროგრამა დამეხმარა ამ პროფესიაში საკუთარი თავი …

პროგრამა პროფესიისადმი ინტერესის გაღვივებაში დამეხმარა

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, სად და როგორ ვხედავ …

დაწყებითი განათლება 

ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები არ ვეთანხმები



8 
 

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

პროგრამის დახმარებით გავაანალიზე საკუთარი ინტერესები 

პროგრამა დამეხმარა, გამეგო, მსურდა თუ არა ამ …

პროგრამა გადაწყვეტილების მიღების უნარების …

პროგრამა პრაქტიკული სამუშაო უნარების განვითარებაში …

პროგრამა პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი უნარების …

პროგრამის საშუალებით, შემიძლია პროფესიასთან …

პროგრამის საშუალებით სამუშაოს შესრულების …

პროგრამა საბოლოო პროფესიული გადაწყვეტილების …

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, როგორ სამუშაო გარემოში …

პროგრამის საშუალებით მივიღე ძირითადი პროფესიული …

პროგრამა სამომავლო კარიერული გეგმებისა და მიზნების …

პროგრამა კარიერის მართვის უნარების განვითარებაში …

პროგრამა დამეხმარა ამ პროფესიაში საკუთარი თავი …

პროგრამა პროფესიისადმი ინტერესის გაღვივებაში დამეხმარა

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, სად და როგორ ვხედავ …

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები არ ვეთანხმები

0 2 4 6 8 10 12

პროგრამის დახმარებით გავაანალიზე საკუთარი ინტერესები 

პროგრამა დამეხმარა, გამეგო, მსურდა თუ არა ამ …

პროგრამა გადაწყვეტილების მიღების უნარების …

პროგრამა პრაქტიკული სამუშაო უნარების განვითარებაში …

პროგრამა პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი უნარების …

პროგრამის საშუალებით, შემიძლია პროფესიასთან …

პროგრამის საშუალებით სამუშაოს შესრულების …

პროგრამა საბოლოო პროფესიული გადაწყვეტილების …

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, როგორ სამუშაო გარემოში …

პროგრამის საშუალებით მივიღე ძირითადი პროფესიული …

პროგრამა სამომავლო კარიერული გეგმებისა და მიზნების …

პროგრამა კარიერის მართვის უნარების განვითარებაში …

პროგრამა დამეხმარა ამ პროფესიაში საკუთარი თავი …

პროგრამა პროფესიისადმი ინტერესის გაღვივებაში დამეხმარა

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, სად და როგორ ვხედავ …

ეკოლოგია

ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები არ ვეთანხმები
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საგანმანათლებლო პროგრამებით სტუდენტთა კმაყოფილების მოდულის ნაწილში ვეცადეთ გაგვერკვია 

სარგებლობენ თუ არა სჯსუ-ს სტუდენტები პროფესორთან ინდივიდუალური მუშაობის ფორმით, რომელზეც 

შემდეგი შედეგები დაფიქსირდა: 

 

 
 

აღნიშნულ კითხვის შედეგების  დიაგრამა აჩვენებს, რომ სტუდენტების 41 % სარგებლობს პროფესორთან 

მუშაობის სერვისით, 32% ნაწილობრივ სარგებლობს, რადგან სარგებლობს, ე.ი. ფაკულტეტების ადმინისტრაცია 

უზრუნველყოფენ პროფესორებთან ინდივიდუალური მუშაობისათვის საჭირო კონსულტაციების 

ცხრილს, ანუ ორგანიზებას უკეთებენ აღნიშნულ სერვისს, რათა სტუდენტებმა სურვილის 

შემთხვევაში შეძლონ სარგებლობა აღნიშნული მომსახურებით, აქ შეიძლება „დიახ“ და „ნაწილობრივ“-

ის რაოდენობა დავაჯამოთ და ვივარაუდოთ, რომ სტუდენტთა 73%-ისათვის აღნიშნული სერვისი 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

პროგრამის დახმარებით გავაანალიზე საკუთარი ინტერესები 

პროგრამა დამეხმარა, გამეგო, მსურდა თუ არა ამ პროფესიით …

პროგრამა გადაწყვეტილების მიღების უნარების განვითარებაში …

პროგრამა პრაქტიკული სამუშაო უნარების განვითარებაში …

პროგრამა პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი უნარების …

პროგრამის საშუალებით, შემიძლია პროფესიასთან …

პროგრამის საშუალებით სამუშაოს შესრულების პრაქტიკული …

პროგრამა საბოლოო პროფესიული გადაწყვეტილების მიღებაში …

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, როგორ სამუშაო გარემოში …

პროგრამის საშუალებით მივიღე ძირითადი პროფესიული ცოდნა

პროგრამა სამომავლო კარიერული გეგმებისა და მიზნების …

პროგრამა კარიერის მართვის უნარების განვითარებაში დამეხმარა

პროგრამა დამეხმარა ამ პროფესიაში საკუთარი თავი გამომეცადა

პროგრამა პროფესიისადმი ინტერესის გაღვივებაში დამეხმარა

პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, სად და როგორ ვხედავ საკუთარ …

ბიზნესის ადმინისტრირება

ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები არ ვეთანხმები

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ეკოლოგია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სამართალი

საჯარო მმართველობა

ისტორია

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

დაწყებითი განათლება

პროფესორთან ინდივიდუალური მუშაობის შეფასება 

დიახ არა ნაწილობრივ

დია

ხ

41%

არა

27%

ნაწილობრივ

32%

ჯამური მაჩვენებელი
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არსებობს, ხელმისაწვდომია, დანარჩენი 27% კი უბრალოდ არ საჭიროებს და  არ სარგებლობს 

პროფესორთან ინდივიდუალური მუშაობის სერვისით. 
 

მომდენო კითხვა პროგრამის კმაყოფილების კვლევის მოდულში გახლდათ თუ რის 

გაუმჯობესებას ისურვებდნენ სტუდენტები საგანმანათლებლო  პროგრამების ფარგლებში. აღნიშნული 

კითხვა სპეციალურად შეირჩა როგორც  ღია კითხვის ტიპი,  რესპოდენტებს არ შევთავაზეთ შესაძლო 

პასუხების ვარიანტები, რადგან,  მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, გავლენა არ მოგვეხდინა მათზე და 

მიგვეცა საშუალება ინდივიდუალური მოსაზრებები გამოეთქვათ პროგრამის შეაფსებისას, რაც 

სამომავლოდ პროგრამის განვითარებას შეუწყობს ხელს და სტუდენტები, როგორც დაინტერესებული 

მხარეები ამ პროცესში აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას. ვინაიდან, აღნიშნული კვლევა კრებსით 

სახეს ატარებს და ათი საგანმანათლებლო პროგრამის ანალიზს წარმოადგენს, პასუხები შეგვიძლია 

ვიხილით კვლევის რაოდენობრივი მაჩვენებლის შედეგების ფორმაში, რომელიც google-ის მეშვეობით 

მოვიპოვეთ და თან ერთვის ანალიზს, თუმცა, გარკვეული საკითხები კვლევაში მაინც მოვიყვანეთ:  
ბიზნესის ადმინისტრირება: მარტო თეორიულ ნაწილზე მუშაობა არ არის საკმარისი ამისათვის უმჯობესია პრაქტიკულსაც 

დაეთმოს დროო. მეტი პრაქტიკა კარგი იქნებოდა თვალსაჩინოებისთვის არჩეული პროფესიის მიმართულებით. 

ეკოლოგია:  პრაქტიკის უკეთ დაგეგმვა 

ინფორმაციული ტექნოლოგია: სამუშაო ინფრასტრუქტურის, ტექნოლოგიების (კომპიუტერების) განახლებას, 

ლექტორების მიერ სემინარის მეტი მოთხოვნა, მინდა სილაბუსებში შევიდეს უახლესი მასალა, მაგალითად 

კიბერუსაფრთხოება და ბლოკჩეინი. 

ეკონომიკა: ფსიქოლოგიის სემინარს ჩავსვამდი ცხრილში, მეტი პრაქტიკული მუშაობა. 

სამართალი: პრაქტიკული სამუშაობის გაზრდასა და გაუმჯობესებას. 

საჯარო მმართველობა: პრაქტიკულ და პროფესიულ უნარჩვევების განვითარების უფრო გაღრმავებას 

ქართული ფილოლოგია: პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით, პროგრამაში იყოს პრაქტიკა სკოლებში 

აღნიშნული ანალიზი გადაეცემა თითოეული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  

სპეციალისტს, რომლებიც, ფაკულტეტის საბჭოს სხდომებზე აკადემიურ პერსონალთან და 

პროგრამეის ხელმძღვანელებთან ერთად მოახდენენ გონივრულ ვადებში და შესაძლებლობების 

ფარგლებში რეაგირებას.  

 

 

მ ო ბ ი ლ ო ბ ა 

ამით კმაყოფილების კვლევის მოდული 
მომდევნო მოდული კვლევაში გახლდათ მობილობა, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

დაინტერესდა რესპოდენტთა იმ ნაწილით, რომელიც მობილობით გადმოვიდა ჩვენს უნივერსიტეტში და რა 

იყო მიზეზი მათი მობილობით გადმოსვლის.  რესპოდენტებს შევთავაზეთ რამდენიმე ვარიანტი შესაძლო 

საკითხების, მიზეზების, რამაც განაპირობა მათი მობილობა, უნივერსიტეტის ან საგანმანათლებლო პროგრამის 

შეცვლა. ესენი გახლდათ: სჯსუ-ს სწავლების ხარისხი, უნივერსიტეტის ან საგანმანათლებლო პროგრამის  

ავტორიზაციის/აკრედიტაციის გაუქმება, საგანმანათლებლო პროგრამის სირთულე, სპეციალობის შეცვლა, 

ხელსაყრელი მდებარეობა, ფინანსურად ხელმისაწვდომობა, ასევე,  მივეცით საშუალება დაესახელებინათ 

მობილობის სხვა, შესაძლო  მიზეზი.  
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დიაგრამა აჩვენებს, რომ რიგ პროგრამებზე რესოდენტები აფიქსირებენ  შიდა ან გარე მობილობას, თუმცა 

არსებობს პროგრამები, სადაც რესოდენტები არ აცხადებენ რომ მობილობით სწავლობენ შესაბამის 

პროგრამებზე, ესენი გახლავთ სამართალი, საჯარო მმართველობა, დაწყებითი განათლება და ინგლისური 

ფილოლოგია, ხოლო დანარჩენ პროგრამებზე რესპოდენტები დაბალი მაჩვენებლებით ფიქსირდებიან, რომ 

არიან მობილობით მოსარგებლე პირები.  მობილობის  რა მიზეზებს ასახელებენ ამას მომდევნო დიაგრამა 

გვიჩვენებს: 

 

 
 

ჯამური მაჩვენებლიდან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ხელსაყრელი მდებარეობა და 

ფინანსური ხელმისაწვდომობა რესპოდენტებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და მაინც 

ფინანსურ ხელმისაწვდომას უკავშირდება, უნივერსიტეტის მდებარეობა განაპირობებს იმას, რომ 

სტუდენტებისთვის ოჯახთან სიახლოვეს სწავლა ფინანსურადაც მომგებიანია, ვინაიდან არ უწევთ შორს, დიდ 

ქალაქში სასწავლებლად წასვლა, რაც თავისთავად ფინანსურ საკითხებთან კავშირშია. 

  სასიამოვნო აღმოჩნდა იმ რესპოდენტთა - 28%-ის აზრი, რომლებმაც მობილობა განახორციელეს ჩვენს 

უნივერსიტეტში იმის გამო, რომ ნდობას უცხადებენ აქ სწავლების ხარისხს, რაც ერთგვარი მოტივაციაა 

უნივერსიტეტის პერსონალისთვისაც და მომავალი აბიტურიენტებისთვისაც, რომლებიც გეგმავენ სწავლა 

გააგრძელონ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 
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ჯამური მაჩვენებელი პროგრამების მიხედვით

შიდა გარე

36%

31%

28%

5%

ჯამური მაჩვენებელი

ხელსაყრელი მდებარეობა ფინანსური ხელმისაწვდომობა

სჯსუ-ს სწავლების ხარისხი სპეციალობის შეცვლა
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როგრამით კმაყოფილების კვლევის მოდული 

ბ ი ბ ლ ი ო თ ე კ ა 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ბიბლითეკაც ერთ-ერთი მატერიალური რესურსია საგანმანათლებლო 

პროცესის უზრუნველყოფისათვის, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან  პრიორიტეტად ჩავთვალეთ და  ცალკე 

გამოვყავით, ვინაიდან გვაინტერესებდა სტუდენტთა კმაყოფილება რამდენიმე მიმართულებით, ესენია: 

სილაბუსებით გათვალისწინებული ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა, ბიბლიოთეკის ინტერიერი, 

საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ელექტრონული ბაზებით სარგებლობა, ზოგადად საბიბლიოთეკო სერვისი 

უნივერსიტეტში და ბოლოს, აქაც ვეცადეთ, გარდა დახურული კითხვებისა, ერთი ღია ტიპის კითხვაც 

შეგვეთავაზებინა, სადაც რესპოდენტები ინდივიდუალურ მოსაზრებას დააფიქსირებდნენ როგორც წიგნადი 

ფონდის, ასევე საბიბლითეკო მომსახურების შესახებ, რაც თავისთავად ორიენტირებულია სერვისის 

გაუმჯობესებაზე და სტუდენტებისათვის საბიბლიოთეკო გარემოს სრულყოფაზე. 

 
აღნიშნული საკითხის კვლევას შევეცადეთ საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებების 

გათვალისწინებით, ვინაიდან, შედეგების საფუძველზე ადვილად დაგვედგინა, თუ რომელი პროგრამის 

სტუდენტები განიცდიან ლიტერატურის ნაკლებობას, რათა რეაგირების მექანიზმი ყოფოლიყო დროული და 

ზუსტი. 

 

დიაგრამა აჩვენებს, რომ გამოკითხული რესპოდენტები ლიტერატურის ხელმისაწვდომობას ზოგადად 

დადებითად აფასებენ. შეფასების კრიტერიუმი - „ნაწილობრივ ხელმისაწვდომობა“ საყურადღებო აღმოჩნდა 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისთვის, ვინაიდან, აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში კონსულტაცია 

გავიარეთ ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელობასთან, რომლებიც ადასტურებენ, რომ გადამოწმებულია თითოეული 

საგანამანათლებლო პროგრამის სილაბუსებით გათვალისწინებული ლიტერატურა, ნაწილობრივი შეფასება 

რესპოდენტთა მხრიდან სავარაუდოდ ლიტერატურის რაოდენობას ეხება და არა სრულ არარსებობას, 

რეგირებისთვის ბიბლითეკის ხელმძღვანელობა გეგმავს დეტალურად შეისწავლოს თითოეული პროგრამის 

სილაბუსით გათვალისწინებული ლიტერტურის რაოდენობა, შეაფასოს სტუდენტთა რაოდენობის შეფარდება 

წიგნების რაოდენობასთან და შედეგების საფუძველზე გააციფრულოს მოთხოვნადი ლიტერატურა და 

ატვირთოს ბიბლიოთეკის შიდა ქსელში.  

კვლევის მომდევნო საკითხი რაც ეხებოდა ბიბოლითეკას გახლდათ ინტერიერი, ვფქიქრობთ, გარემო, 

სადაც სტუდენტს უწევს მუშაობა, უნდა იყოს კომფორტული, სტუდენტის საჭიროებებზე ორიენტირებული, 

ამიტომ, ვეცადეთ გაგვერკვია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის რამდენად 

კომფორტულია ის გარემო, რომელსაც უნივერსიტეტი სთვაზობს  სამ კორპუსში. საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელების მდებარეობა საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ რეალური სურათი, თუ რომელი 

პროგრამის სტუდენტები როგორ აფასებენ იმ ბიბლითეკის ინტერიერს, რომელშიც ხშირად უწევთ მუშაობა.  
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სილაბუსებით გათვალისწინებული ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა პროგრამების მიზედვით

დიახ არა ნაწილობრივ
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დიაგრამის ჯამური მაჩვენებლიდან გამომდინარე ბიბლითეკის ინტერიერით კმაყოფილია 

რესპოდენტთა ის კატეგორია, რომელიც სწავლობს იმ კორპუსში, სადაც ხორციელდება სამართლის, საჯარო 

მმართველობის, ისტორიის, ქართული და ინგლისური ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამები, 

შედარებით დაბალი მაჩვენებელია კმაყოფილების იმ სტუდენტთა მხრიდან, რომლებიც უნივერსიტეტის მეორე 

კორპუსში სწავლობენ და ძირითადად სარგებლობენ იმ კორპუსში არსებული ბიბლიოთეკით.  

რეკომენდაცია: ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციამ გაითვალისწინოს სტუდენტთა მიერ დაფიქსირებული ნაწილობრივი 

კმაყოფილება შესაბამის კორპუსში არსებული ბიბლიოთეკის ინტერიერის გაუმჯობესების თაობაზე მიმართონ 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს უზრუნველყოს აღნიშნული საკითხის მოგვარება. თუმცა, სანამ აღნიშნული 

პრობლემის მოგვარებას ეცდებიან, ვფიქრობთ, ეს საკითხი შემდგომი დაზუსტებისთვის საჭიროებას კვლევას. 

სარგებლობთ საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზებით?  

კვლევის მონაწილე სტუდენტები აცახდებენ: 

 
ამ შემთხვევაში სტუდენტთა 25% აცხადებს რომ სარგებლობს აღნიშნული ბაზების მომსახურებით, 30% 

- ნაწილობრივ სარგებლობს, ხოლო 44% არ სარგებლობს. ამ მიმართულებით, ვფიქრობთ, საჭიროა უფრო მეტი 

შეხვედრები, ტრენინგები სტუდენტებთან აღნიშნული ბაზებით სარგებლობის გასააქტიურებლად, ასევე, 

პროგრამის ხელმძღვანელებმა პროგრამების აკადემიურ პერსონალისგან მოითხოვონ უფრო მეტი დავალებები  

სტუდენტებისაგან საერთაშორისო სამცნიერო მიმართულებით და   ინგლისური ენის კომპეტენციის დონის 

ამაღლება.  
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გაკმაყოფილებთ თუ არა ბიბლიოთეკის ინტერიერი?
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ჯამური მაჩვენებელი

დიახ არა ნაწილობრივ
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მომდევნო კითხვა ეხება ბიბლიოთეკაში  მომსახურების სერვისს. თუ რამდენად აკმაყოფილებთ 

სტუდენტებს ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა მომსახურება.  

 

 
 

 

მიუხედავად იმისა, რომ რესპოდენტთა 66% დადებითად აფასებს ბიბლიოთეკის 

თანამშრომელთა მუშაობას, მაინც საყურადღებო იყო დარჩენილი 28% შეფასება „შეფერხებით„ და 6%-

ის უარყოფითი შეფასება. აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, კონსულტაცია გავიარეთ ბიბლიოთეკის 

სამუშაო ჯგუფთან,  გაირკვა, რომ გარკვეულ პერიოდებში, კონკრეტულად შუალედური და 

დასკვნითი გამოცდების სასესიო პერიოდში მომხამარებელთა რაოდენობა ბიბლიოთეკაში ორმაგდება, 

რის გამოც ჭირს სწრაფი რეაგირება, მაგრამ ჯგუფი გაითვალისწინებს სტუდენტთა შეფასებას და ყველა 

რესურსით ეცდება გამოასწოროს აღნიშნული მაჩვენებელი. 
 

 

 

 

 

მ ა ტ ე რ ი ა ლ უ რ ი   რ ე ს უ რ ს ი  

 
  

მატერიალური რესურსის შეფასებისთვის სტუდენტებს პირველი კითხვა დავუსვით აკმაყოფილებთ თუ 

არა სწავლის პირობები (აუდიტორია, გათბობა...)? 
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ჯამური მაჩვენებლის დადგენისას ნათელი გახდა, რომ გამოკითხულ სტუდენტთა 74%-ისთვის 

სრულიად დამაკამაყოფილებელია უნივერსიტეტში არსებული სასწავლო გარემო, აუდიტორიები, 

გათბობა. ნაწილობრივ აკმაყოფილებს გამოკითხულ სტუდენტთა 19%, ხოლო 7%-ს არ აკმაყოფილებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ 50% არ არის დაბალი მაჩვენებელი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა 

მაინც საყურადღებოდ ჩათვალა იმ დარჩენილი 26% სტუდენტების მოსაზრება, რომლებსაც 

ნაწილობრივ და საერთოდ არ აკმაყოფილებს სასწავლო გარემო. ანგარიში წარედგინება 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანეს რეაგირებისათვის. 
 

საჭიროების შემთხვევაში იყენებდით თუ არა დამატებით სასწავლო ტექნიკურ საშუალებებს 

(მონიტორი და სხვა) იმისათვის, რომ ლექცია ყოფილიყო გასაგები და საინტერესო? 

 

 
 

 

 

 

 

რაც შეეხება სანიტარულ-ჰიგიენურ მგომარეობით კმაყოფილებას, სტუდენტები ასე აფასებენ: 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ეკოლოგია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სამართალი

საჯარო მმართველობა

ისტორია

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

დაწყებითი განათლება

დიახ არა ნაწილობრივ

დიახ

74%

არა

7%

ნაწილ

ობრივ

19%

ჯამური მაჩვენებელი

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ეკოლოგია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სამართალი

საჯარო მმართველობა

ისტორია

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

დაწყებითი განათლება

სასწავლო რესურსებით კმაყოფილების მაჩვენებელი

დიახ არა ნაწილობრივ

დიახ

77%

არა

6%

ნაწილ

ობრივ

17%

ჯამური მაჩვენებელი
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რაც შეეხება უსაფრთხოებას, კვლევის შედეგებმა შემდეგი სურათი აჩვენა: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ევაკუაციის გეგმა 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ეკოლოგია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სამართალი

საჯარო მმართველობა

ისტორია

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

დაწყებითი განათლება

დიახ არა ნაწილობრივ

დიახ

73%

არა

6%

ნაწილ

ობრივ

21%

ჯამური მაჩვენებელი

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკოლოგია

სამართალი

ისტორია

ინგლისური ფილოლოგია

რამდენად უსაფრთხოდ გრძნობთ თავს უნივერსიტეტში (ხანძრის, 

ჯანმრთელობის, წესრიგის მხრივ)?

უსაფრთხოდ ვგრძნობ ნაწილობრივ დაუცველი ვარ

უსაფრ

თხოდ 

ვგრძნ

ობ

81%

ნაწილ

ობრივ

15%

დაუცვ

ელი 

ვარ

4%

ჯამური მაჩვენებელი
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რაც შეეხება ევაკუაციის გეგმას, 66% და 21% აცხადებენ რომ იცნობენ აღნიშნულ სქემას, რომელიც 

უნივერსიტეტის სამივე კორპსის დერეფნებში თვალსაჩინო ადგილზეა განთავსებული. ამ მხრივ ინფორმირების 

კუთხით უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხრიდან მოხდა იმიტირებული საევაკუაციო სიტუაციის 

პროვოცირება. სტუდენტებმა მიიღეს გამოცდილება ევაკუაციის დროს თუ როგორ უნდა მოიქცნენ, ჩაუტარდათ 

ინსტრუქტაჟი. 13%, რომელიც აცხადებს რომ არ იცის საევაკუაციო გეგმის შესახებ, ისინიან  ყურადღებას არ 

აქცევენ ან უბრალოდ არ ესწრებოდნენ დაგეგმილ აქტივობას. ადმინისტრაცია, თავის მხრივ, კვლავ გეგმავს 

ამგვარ აქტივობებს და იმედია სტუდენტთა მხრიდან არ იქნება პასიური მიდგომა.  

 

 

 

სამედიცინო დახმარება 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ინფორმაციის მისაღებად სარგებლობთ თუ არა უნივერსიტეტის ვებ-გვერდით და fb გვერდით? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ეკოლოგია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სამართალი

საჯარო მმართველობა

ისტორია

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

დაწყებითი განათლება

ინფორმირებული ხართ საევაკუაციო გეგმის შესახებ?

დიახ არა ნაწილობრივ

დიახ

66%

არა

13%

ნაწილ

ობრივ

21%

ჯამური მაჩვენებელი

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ეკოლოგია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სამართალი

საჯარო მმართველობა

ისტორია

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

დაწყებითი განათლება

კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტიში არსებული სამედიცინო დახმარებით?

დიახ არა ნაწილობრივ

დიახ

78%

არა

6%

ნაწილ

ობრივ

16%

ჯამური მაჩვენებელი
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სასიამოვნო ფაქტია, რომ რესპონდენტთა 81% ინფორმაციის მისაღებად სარგებლობს უნივერსიტეტის 

ვებ-გვერდითა fb გვერდით, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ენდობიან აღნიშნულ სერვისს. უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაცია და ვებ-გვერდის ადმინისტრატორი მუდმივად ზრუნავენ იმაზე, რომ ახალი ინფორმაცია 

დროულად განთავსდეს როგორც ვებ-გვერდის მთავარ გვერდზე, ასევე ოპრატიულად გავრცელდეს 

საუნივერსიტეტო სტუდენტურ fb ჯგუფში.  

 

 

 

გ ა მ ო ც დ ე ბ  ი 

 
 

ხარისხის უზურუნველყოფის სამსახური დაინტერესდა უნივერსიტეტში საგამოცდო ცენტრის 

მუშაობით, თუ როგორ აფასებენ გამოცდებთან დაკავშირებულ საკითხებს სტუდენტები, შევეცდებით 

წარმოგიდგინოთ აღნიშნულ მოდულში. 

პირველი კითხვა ეხებოდა შემდეგ საკითხს: თქვენი აზრით, გამოცდის ჩაბარების რომელი ფორმატი 

იძლევა ცოდნის გამომჟღავნების საშუალებას, რაზეც ასეთი შედეგი მივიღეთ:  

 
მიხედევად იმისა, რომ ვეცადეთ საერთო სურათი დაგვენახა პროგრამების მიხედვით, სტუდენტების 

ხედვით გამოცდის  თუ რომელ ფორმატი იძლევა ცოდნის გამომჟღავნების შესაძლებლობას და თვითონ  

სტუდენტები რომელ ფორმატს ანიჭებენ  უპირატესობას,  ორივე კითხვაზე წარმოვადგინეთ ჯამური 

მაჩვენებელი, შემდეგ კი მოვახდინეთ ამ ორი კითხვის შედარება თითოეული პროგრამის მიხედვით, ანუ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ეკოლოგია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სამართალი

საჯარო მმართველობა

ისტორია

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

დაწყებითი განათლება

ვებ-გვერდითა და fb გვერდით სტუდენტთა მიერ ინფორმაციის მოპოვება

ვსარგებლობ ხშირად ვსარგებლობ იშვიათად არ ვსარგებლობ

ვსარგე

ბლობ 

ხშირა

დ

81%

ვსარგე

ბლობ 

იშვია

თად

18%

არ 

ვსარგე

ბლობ

1%

ჯამური მაჩვენებელი

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ეკოლოგია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სამართალი

საჯარო მმართველობა

ისტორია

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

დაწყებითი განათლება

გამოცდების ფრომატის არჩევა ცოდნის გამოჟღავნების კუთხით

ზეპირი წერითი  ელექტრონული შერეული

ზეპირი

21%

წერითი  

25%

ელექტ

რონულ

ი

23%

შერეუ

ლი

31%

ჯამური მაჩვენებელი
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დავინახეთ ზოგადი სურათი, რომელს თვლიან სტუდენტები ცოდნის გამომჟღავნებისათვის საჭირო ფორმატს 

და აქვე მათთვის ხელსაყრელი რომელია. 

 

 

ქართული ფილოლოგია:  

 
 

საჯარო მმართველობა: 

 
 

 

სამართალი: 

 
 

 

 

 

 

 

ისტორია: 
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ინგლისური ფილოლოგია: 

 
ეკონომიკა:  

 
 

დაწყებითი განათლება: 
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ინფორმაციული ტექნოლოგიები: 

 
 

ეკოლოგია:  

 
 

 

ბიზნესის ადმინისტრირება: 

 
 

 

ასევე, დავინტერესდით საკმარისი იყო თუ არა ის დროს სტუდენტებისათვის, რომელიც გამოყოფილი 

იყო  ელექტრონული გამოცდებისთვის, რომელიზეც შემდეგი შედეგი დაფიქსირდა: 
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გამოცდის მსვლელობისას, შეგექმნათ ტექნიკური პრობლემები? 

 
 

ტესტების შინაარსის სილაბუსით განვლილ მასალასთან შესაბამისობის მხრივ თითოეულ 

პროგრამაზე ზოგადად დადებითი დამოკიდებულება დაფისქსირდა სტუდენტთა მხრიდან. 

რაც შეეხება საგამოცდო ცენტრის შეფასებას სტუდენტთა მხრიდან ამგვარი შედეგი მივიღეთ: 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ეკოლოგია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სამართალი

საჯარო მმართველობა

ისტორია

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

დაწყებითი განათლება

ელექტრონული გამოცდებისათვის რამდენად საკმარისია დრო 

სტუდენტთათვის

საკმარისი ნაწილობრივ არ არის საკმარისი

საკმარ

ისი

58%

ნაწილ

ობრივ

28%

არ 

არის 

საკმარ

ისი

14%

ჯამური მაჩვენებელი

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ეკოლოგია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სამართალი

საჯარო მმართველობა

ისტორია

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

დაწყებითი განათლება

მაჩვენებელი პროგრამების მიხედვით

დიახ არა ნაწილობრივ

დიახ

71%

არა

6%

ნაწილ

ობრივ

23%

ჯამური მაჩვენებელი
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როგორც დიაგრამები აჩვენებს, სტუდენტთა მიერ შეფასება მოხდა ჯერ თითოეული 

პროგრამების ფარგლებში, შემდეგ ჯამური მაჩვენებელით. ვეცადეთ დაგვედგინა საგამოცდო ცენტრის 

მიმართ სტუდენტთა დამოკიდებულება 5 ქულიანი შეფასებით. რაოდენობრივი მაჩვენებლიდან 

გამომდინარე, ჩანს, რომ დაბალი შეფასებიდან დინამიკა იზრდება, სტუდენტთა უფრო და უფრო მეტი 

რაოდენობა შუალედურ და მაღალ შეფასებას აძლევს საგამოცდო ცენტრის მუშაობას, თუმცა 

გასათვალისწინებელი დაბალი შეფასებაც. 
 

 

 

ს ა ე რ თ ა შ ო რ ი ს ო   გ ა ც ვ ლ ი თ ი   პ რ ო გ რ ა მ ე ბ ი 

 
 

მომდევნო მოდულში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური დაინტერესდა სტუდენტთა 

დამოკიდებულებით უნივერსიტეტში არსებული ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის მიმართ, იმ 

საერთაშორისო გაცვლით პროგრამების/პროექტების  შეფასებას, რომელსაც უნივერსიტეტი სთავაზობს 

სტუდენტებს.  

პირველ რიგში დავინტერესდით ინფორმირებულები არიან თუ არა სტუდენტები 

სტუდენტური საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების/პროექტები შესახებ, რაზეც ამგვარი შედეგი 

მივიღეთ: 
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საგამოცდო ცენტრის მუშაობის შეფასება სტუდენტთა მიერ 5ქულიანი 

შკალით
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ჯამური მაჩვენებლი
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რაოდენობრივი მაჩვენებლიდან გამოდინარე ჩანს, რომ ინფორმირებულობა უნივერსიტეტის 

მხრიდან თითოეული პროგრამის ფარგლებში განსხვავებულია, თუმცა, საერთო მაჩვენებელში 54% 

აცხადებს რომ ინფორმირებულები არიან საერთაშორისო გაცვლითი პროგრაგრამების შესახებ, 

ნაწილობრივ ინფორმირებულობაზე მიუთითებს 35%, ხოლო 11 % უარყოფითს ასახელებს. ზოგადად, 

შეიძლება ითქვას, რომ სტუდენტთა გარკვეული ნაწილი ხშირად არ დადის გაცნობით ღონისძიებებზე, 

ინდიფერენტულები არიან და შესაბამისად უარყოფითად აფასებენ. 

მომდევნი კითხვით შევეცადეთ გაგვერკვია, თუ  რომელი საინფორმაციო საშუალებებით 

იღებენ სტუდენტები ინფორმაციას უნივერსიტეტში სტუდენტური საერთაშორისო გაცვლითი 

პროგრამების შესახებ, ვინაიდან ხომ  არ არის ეს მექანიზმი ინდიკატორი იმისა, რომ 35% 

სტუდენტებისა ნაწილობრივ ინფორმირებულობას ასახელებს. 

 
საერთო მაჩვენებლიდან გამომდინარე ნათელია, რომ ინტერნეტის საშუალებით, ეს იქნება 

სოციალური ქსელი თუ უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი, ყველაზე მეტად იღებენ სტუდენტები 

ინფორმაციას გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამებისა თუ პროექტების შესახებ, საინტერესოა იმ 

18%-ის აზრი, რომლებიც აცხადებენ, რომ ორგანიზებული შეხვედრებით იღებენ ინფორმაციას. 

ვფიქრობთ, აქ დაბალი მაჩვენებელია, საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების სპეციალისტს 

უფრო მეტი მუშაობა ესაჭიროება, მეტი დაგეგმილი შეხვედრები, მეტი პრეზენტაციები, ვინაიდან, 

პირისპირ შეხვედრები უფრო ეფექტურია ინფორმაციის გასავრცელებლადაც და მისაღებადაც, 

რომელიც საშუალებას იძლევა კითხვა-პასუხის რეჟიმში დაზუსტდეს ესა თუ ის საკითხი.  
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საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების მიმართ 

ინფორმირებულობის მაჩვენებელი

დიახ არა ნაწილობრივ

დიახ

54%

არა

11%

ნაწილ

ობრივ

35%

ჯამური მაჩვენებელი
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საინფორმაციო საშუალებები, რომელთა საშუალებითაც ხდება 

სტუდენტთა ინფორმირებულობა

ორგანიზებული შეხვედრებით ვებ-გვერდის
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და ბოლოს, ვეცადეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, საკვანძო საკითხების გარკვევას, თუ რა 

მექანიზმებით ხდება უნივერსიტეტში საერთაშორისო გაცვლით პრექტებში სტუდენტთა შერჩევა და  

თვითონ სტუდენტები რა მხარდაჭერის მექანიზმებს დაასახელებდნენ უნივერსიტეტის მხრიდან 

საერთაშორისო მობილობის ან პროექტებში ჩართის მიზნით. 

აქაც, ჯერ ვისარგებლეთ დახურული კითხვის ფორმატით, ჩვენ თვითონ შევთავაზეთ 

სტუდენტებს სამი სავარაუდო პასუხი: კონკურსის წესი, აკადემიური მოსწრება და პროტექტორის 

დახმარება. მომდევნო ღია ტიპის კითხვით ვეცადეთ სტუდენტთა მიერ დასახელებეული მექანიზმი 

გაგვერკვია. 
 

 

 

 

 

რომელი საინფორმაციო საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას უნივერსიტეტში სტუდენტური 

საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების შესახებ? 

 
სტუდენტთა 78% საერთო რაოდობრივი მაჩვენებლიდან გამომდინარე კონკურსის წესს 

ასახელებს, რაც, ვფიქრობთ, ობიექტური შეფასებაა, ვინაიდან აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია  რეალურად კონკურსის წესით ახდენს სტუდენტთა შერჩევას 

საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამებისთვის. თუმცა, დარჩენილი 6% და 16% განსხვავებულ 

მოსაზრებებს გამოთქვამენ, როგორც ჩანს ან არ არიან ინფორმირებულები, აქაც გულგრილობასთან 

გვაქვს საქმე ან სხვა. 16% აკადემიურ მოსწრებას ასახელებს, ვინაიდან ბოლომდე ისინიც არ ფლობენ 

ინფორმაციას და გარდა აკადემიური მოსწრებისა კონკურსის წესიც რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია, უბრალოდ არ იციან. 

რაც შეეხება სტუდენტთა მიერ დასახელებულ მექანიზმებს, რომლებიც მათ ხელს შეუწყობს 

საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობას, ესენი გახლავთ: „მეტი ინფორმირებულობა 

უნივერსიტეტის მხრიდან, ენის კომპეტენციის ამაღლებისათვის ინგლისური ენის უფასო კურსები, 

ფინანსური მხარდაჭერა და უფრო მეტი პროექტების რაოდენობა“.  
 

საერთა 
 

თ ვ ი თ მ მ ა რ თ ვ ე ლ ო ბ ა  
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შორისო გაცვლითი პროგრამები 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისთვის საინტერესო აღმოჩნდა სტუდენტთა 

ურთიერთობის საკითხი სტუდენტურ  თვითმმართველობასთან. ამ მოდულში შევეცადეთ გაგვერკვია, 

რამდენად ინფორმირებულები არიან სტუდენტები უნივერსიტეტში თვითმმართველობის არსებობის, 

მისი საქმიანობის, თვითონ სტუდენტთა აქტიურობით თვითმმართველობასთან ურთიერთობის 

საკითხების შესახებ.  

 
მოცემული მაჩვენებლებიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, რომ სტუდენტურ 

თვითმაართველობას, საკუთარი საქმიანობის, იმიჯის, ნდობის მოსაპოვებლად უფრო მეტი მუშაობა 

ესაჭიროება შეხვედრების გამართვის გზით, მეტი ინფორმირებულობა სტუდენტებისთვის, ამ 

შემთხვევაში 14%, რომელიც არ იცნობს და 29 % რომელიც ნაწილობრივ იცნობს თვითმმართველობის 

საქმიანობას, მინიმუმამდე უნდა შემცირდეს, ვინაიდან, ვთვლით, რომ სტუდენის უფლებიდან 

გამომდინარე სტუდენტმა უნდა იცოდეს თვითმმართველობის არსებობისა და მისი საქმიანობის 

შესახებ, რადგან ეს არის ის რგოლი უნივერსიტეტში, რომელიც   ზრუნავს სტუდენტებზე, იცავს მათ 

უფლებებს, ხდის სტუდენტურ ცხოვრებას მეტად საინტერესოს, აქტიურსა და მრავალფეროვანს; 

სტუდენტებს სთავაზობს უამრავ საინტერესო ღონისძიებას: საჯარო ლექციებს, ტრენინგებს, 

კულტურულ პროექტებს, სპორტულ აქტივობებს, გამოფენებსა და ა. შ.  

ვეცადეთ გაგვერკვია რესპოდენტთა აქტიურობა, ჩართულობა სტუდენტური 

თვითმმართველობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში.  
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სტუდენტების თვითმართველობასთან თანამშრომლობის ხარისხის დასადგენად, კითხვარში 

მოცემული იყო შემდეგი კითხვა: ,,მიგიმართავთ თუ არა თვითმაართველობისთვის რაიმე 

წინადადებით?’’, რომლიდანაც გამოიკვეთა შემდეგი: 

 
 

 

 

 

ს ტ უ დ ე ნ ტ უ რ ი   ს ე რ ვ ი ს ე ბ ი  

 
 

ამ მოდულის კვლევა დავიწყეთ კითხვით, რომლითაც გვსურდა გაგვერკვია სტუდენტთა 

მხრიდან დასახელებული  სწავლაში ხელისშემშლელი  ფაქტორები, ესენი გახლდათ:  „სიზარმაცე,“ 

„სამსახური,“ „ბუფეტის არ არსებობა,“ „სიზარმაცე, ზოგიერთი საგნის ათვისებაში სკოლიდან არ 

მომყვება ცოდნა“, „სწავლის გადასახადი,“ „არასათანადო გათბობა აუდიტორიებში“.... 

მომდევნო კითხვით ვეცადეთ გაგვერკვია აქვთ თუ არა გამოკითხულ სტუდენტებს სჯსუ-ში  

თვითგანვითარებისა და პროფესიული ზრდის შესაძლებლობა. 
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სჯსუ-შიმოქმედებს სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრი, მუდმივად 

ზრუნავს სტუდენტის და  კურსდამთავრებულის პროფესიულ განვითარებაზე, დასაქმებასა და 

კარიერულ წინსვლაზე, ცდილობს დაეხმაროს სტუდენტს, იპოვოს თავისი ინტერესების, ცოდნის და 

მისწრაფებების გათვალისწინებით სასურველი სამსახური, რისთვისაც ცენტრი სტუდენტებს 

სთავაზობს სხვადასხვა სერვისებს: დასაქმებისათვის აუცილებელი ზოგადი უნარ-ჩვევების განვითარებაში 

ხელშეწყობას; სამომავლო საქმიანობისათვის საჭირო კომპეტენციებისა და გამოცდილების დაგროვებას, მრავალმხრივი 

და ხარისხიანი სოციალური კონტაქტების ჩამოყალიბების  ხელშეწყობას; რეგიონის შრომის ბაზრის 

ტენდენციების  გათვალისწინებით, მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას/ კონსულტირებას; 

დასაქმებისათვის სხვადასხვა დოკუმენტაციის მომზადებაში დახმარებას; (CV,  სამორტივაციო წერილი,  რეკომენდაცია). 

სხვადასხვა თემატური ღონისძიებების, ტრეინინგების, ვორქშოფების, დასაქმების ფორუმების შეთავაზებას; 

 

მომდევნო კითხვებით ვეცადეთ გაგვერკვია სთავაზობს თუ არა უნივერსიტეტი მათ კარიერულ 

სერვისებს და რომელ სერვისებზეა საუბარი. 

 
 

 

კარიერული სერვისები ჩამოვთვალეთ და მივეცით სტუდენტებს  რამდენიმე არჩევანის საშუალება. 
 (დასაქმების ფორუმი, საკონსულტაციო შეხვედრები, სტაჟირება დამსაქმებლებთან, თემატური ტრენინგები) 
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სტუდენტურ სერვისებთან მიმართებაში დავინტერესდით იღებენ თუ არა სათანადო 

კონსულტაციასა და მხარდაჭერას სასწავლო პროცესების დაგეგმვასა და აკადემიური მიღწევების 

გასაუმჯობესებლად? 

 
დიაგრამა აჩვენებს, რომ სჯსუ-ს გამოკითხულ სტუდენტთა 68% უზრუნველყოფილია 

სათანადო კონსულტაციით, რაც ეხება სასწავლო პროცესების დაგეგმვას და აკადემიური მიღწევებს. 

კვლევის შედეგების რაოდენობრივი მაჩვენებელი წარმოვადგინეთ ჯერ თითეული პროგრამის 

მიხედვით, შემდეგ საერთო რაოდენობრივი მაჩვენებელი. თითოეული პროგრამის მიხედვით იმიტომ, 

რომ გვაინტერესებდა ფაკულტეტების მუშაობის შეფასების მაჩვენებელი, ვინაიდან, რეალურად, 

ფაკულტეტების ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს  აღნიშნულ სერვისს. რაოდენობაც შესაბამისად 

მაღალია იმ პროგრამებზე, რომელი პროგრამის სტუდენტთა რაოდენობაც მაღალია კვლევაში. ზოგადი 

სურათი აჩვენებს, რომ სტუდენტთა მხრიდან უარყოფითი შეფასება ამ სერვისის მიმართ დაბალია. 

თუმცა, ეს სერვისი მუდმივ სრულყოფას და გადახედვას საჭიროებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის 

მხრიდან, რადგან სტუდენტთა მაქსიმალური კმაყოფილება გამოვლინდეს. 

 
მომდევნო კითხვით კვლავ ვეცადეთ სტუდენტთა კმაყოფილებას გარკვევას, იმდენად, 

რამდენადაც რესპოდენტები, რომლებმაც კვლევაში მიიღეს მონაწილეობა, ურჩევდნენ თუ არა  მეგობარს 

ან ახლობელს სჯსუ-ში ჩაბარებას? 
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აღნიშნული მონაცემები ასახავს სტუდენტების კმაყოფილებას, გამოკითხულთა  68 % ურჩევს 

ახლობელს ჩააბაროს იმავე უნივერსიტეტში, რაც თავისთავად, არ არის დაბალი მაჩვენებელი, მაგრამ 

უმჯობესი იქნებოდა, ეს მაჩვენებელი მაღალი ყოფილიყო. აღნიშნული მაჩვენებელი, ერთგვარ 

სანდოობას იწვევს, ვინაიდან სტუდენტები, თვითონაც კმაყოფილნი არიან და სხვებსაც ურჩევენ  

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩაბარებას.  ამით,  ერთგვარ ნდობას უცხადებენ  

„ბრენდს“. 

გამოკითხულთა 23%-მა „ნაწილობრივ ვურჩევდი“ დააფიქსირა, ჩვენი აზრით, ეს მონაცემი არ 

შეიძლება უყურადღებოდ დავტოვოთ, რადგან ერთის მხრივ, შეიძლება თავი შეიკავა უარყოფითი 

პასუხისგან, მეორეს მხრივ, შესაძლებელია ასეთი არჩევანი ზოგადი გულგრილობიდან და 

დამოკიდებულებიდან მომდინარეობს.  

მცირე რიცხვია, მაგრამ მაინც საყურადღებოა სტუდენტთა ის რაოდენობა (9%), ვინც ამბობს, რომ 

არ ურჩევდა თავის ახლობლებს ამ უნივერსიტეტში ჩაბარებას. ნათელია, რომ ეს არის უკმაყოფილო 

სტუდენტთა კატეგორია, თუმცა რა იწვევეს მათ ასეთ გადაწყვეტილებას, სწავლება, გარემო, 

ურთიერთობა, თუ სხვა ფაქტორები, ეს ცალკე კვლევის საგანია.  

 

 

აპირებთ თუ არა სწავლის გაგრძელებას მაგისტრატურაში? 

 
კვლევის მონაწილე სტუდენტთა 51% აპირებს სწავლა გააგრძელოს სწავლების მომდევნო 

საფეხურზე, მაჩვენებელი წარმოვადგინეთ საგანმნათლებლო პროგრამების მიხედვით.  

კითხვარის ბოლოს დავინტერესდით გამოკითხულ სტუდენტთა შორის რამდენი არის 

დასაქმებული, ვინაიდან სწავლისა და სამსახურის შეთავასება რთული პროცესია.  
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ინგლისური ფილოლოგია დაწყებითი განათლება
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საგულისხმოა, რომ 54% დასაქმებულია, ამიტომ, უნივერსიტეტის საქმიანობაში აუცილებლად 

უნდა უნდა აისახოს ეს სპეციფიკა, გაძლიერდეს  მხარდამჭერი მექანიზმები (ელექტრონული 

რესურსით სწავლება, ელექტრონული სწავლება და სხვ.) 

 

 
ზოგადი დასკვნები/მიგნებები 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ჩატარებული  კვლევების მონაცემთა 

ანალიზის საფუძველზე სამსახურმა მოახდინა გასაუმჯობესებელი სერვისებისა და სხვადასხვა 

საკითხის ირგვლივ პრობლემების  იდენტიფიცირება. ასევე, შესაბამისი სამსახურებისათვის 

გასცა რეკომენდაციები, რაც ითვალისწინებდა დავალებებს მითითებული საკითხების 

დახვეწისა და ეფექტური ფუნქციონირებისათვის.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აწარმოებს გასაუმჯობესებელი მხარეების 

მიმდინარე სამუშაოების მონიტორინგს, რაც უკუკავშირის სახით უბრუნდება დაინტერესებულ 

მხარეებს და ეს არის ის რეაგირების მექანიზმი, რომელიიც დაწესებულების განვითარებაზე  და  

ხარისხის კულტურის ამაღლებაზე იმოქმედებს. 

ძალიან მნიშვნელოვანია ის ასპექტები, რომელიც კვლევის შედეგად გამოვლინდა, 

დავასახელებთ რამდენიმეს: 

 

 პროგრამით კმაყოფილების კვლევის ნაწილში: საგანმანათლებლო პროგრამების 

პრაქტიკული კომპონენტის გაზრდა. 

 ბიბლიოთეკა:  სტუდენტთათვის წიგნების რაოდენობის გაზრდა ელექტრონული 

რესურსების გამრავლების გზით. ამავე დროს, ელექტრონული საბიბლიოთეკო სერვისის 

დანერგვა, რომელიც სტუდეტს საშუალებას მისცემს, ელექტრონულად დააფიქსიროს 

მოთხოვნა. ეს შეამცირებს მომსახურების დროს და შესაბამისად გააუმჯობესებს სერვისს. 

 მატერიალური რესურსი: მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტის სამივე კორპუსი 

აღჭურვილია გათბობის თანამედროვე სისტებით,  გათბობა, რჩება მატერიალური 

რესურსების ნაწილში გასაუმჯობესებელ მხარედ. ამავე, 2019 წლის ბიუჯეტში, 

უნივერსიტეტს დაგეგმილი აქვს დამატებითი გათბობის საქვაბის შეძენა. 
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 საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების/პროექტების ნაწილში უფრო მეტი 

საინფორმაციო/გაცნობითი აქტივობები სტუდენტთათვის. 

 თვითმმართველობა: სტუდენტურ თვითმაართველობას, საკუთარი საქმიანობის, იმიჯის, 

ნდობის მოსაპოვებლად უფრო მეტი მუშაობა ესაჭიროება შეხვედრების გამართვის გზით, 

მეტი ინფორმირებულობა სტუდენტებისთვის. 

 კარიერული სერვისების მაჩვენებლიდან გამომდინარე,   (დასაქმების ფორუმი, 

საკონსულტაციო შეხვედრები, სტაჟირება დამსაქმებლებთან, თემატური ტრენინგები) 

ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დასაქმების ფორუმებს აქვს, სასურველია საინფორმაციო და 

საკონსულტაციო შეხვედრების გაზრდა დამსაქმებლებთან, ასევე თემატური ტრენინგები. 

 
 

 

  


