ქართულ ენაში მომზადება

SEND

QUESTIONS

RESPONSES

10

10 responses
SUMMARY

INDIVIDUAL

Accepting responses

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა
10 responses

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (6)
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამა (2)
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების
პროცესში
10 responses

კი
ნაწილობრივ
არა
10%
90%

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი
დონით?
10 responses

კი
ნაწილობრივ
არა

80%

20%

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორმასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით?
10 responses

კი
ნაწილობრივ
არა

100%

რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით?
10 responses

კი
ნაწილობრივ
არა

100%

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით?
10 responses

კი
ნაწილობრივ
არა

100%

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით?
10 responses

კი
ნაწილობრივ
არა

100%

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

კი
30%

ნაწილობრივ
არა

70%

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

კი
ნაწილობრივ
არა

100%

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

კი
ნაწილობრივ
არა

100%

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

კი
ნაწილობრივ
არა

100%

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

კი
ნაწილობრივ
არა

100%

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

კი
ნაწილობრივ
არა

100%

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

კი
30%

ნაწილობრივ
არა

70%

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის მიზნით?
10 responses

ვფიქრობ, ყველა საკითხი დარეგულირებულია (2)
---ენის უკეთ სწავლებისთვის სასურველია ჯგუფში სტუდენტთა რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15-ს.
თანადაფინანსებას სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის მისაღებად.
თანადაფინანსება საერთაშორისო კონფერენციებში ჩართვის მიზნით
ვფიქრობ, რომ მაქსიმუმს აკეთებს ამ მხრივ უნივერსიტეტი
ვფიქრობ, ყველაფერი რიგზეა ამ ხრივ
ხელფასის გაზრდას
სასურველია უნივერსიტეტის თანადაფინანსება სხვადასხვა პროექტებში და კვლევებში

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა პროექტში?
საერთაშორისო მობილობაში?
10 responses

დიახ (4)
არსებობს მრავალი პროექტი და მობილობა, რომელსაც გვთავაზობს უნივერსიტეტი და სადაც შეგვიძლია
მონაწილეობის მიღება (2)
დიახ, გვაქვს (2)
ნაწილობრივ
კი, არის ამის შესაძლებლობა პროგრამების სახით. მაგრამ მთავარია ფინანსები, რომელიც მწირია
უნივერსიტეტის მიერ გაცემული ხელფასის სახით

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

გვაქვს ინფორმაცია და ხელმისაწვნომობა ამ მხრივ (2)
პროფესიული განვითარების მიზნით გვაქვს შესაძლებლობა მონაწილეობა მივიღოთ სხვადასხვა ტრენინგებსა
და პროექტებში.
მიზნობრივ შეხვედრებს
ფაკულტეტებისა და მიმართულებების მიხედვით ყოველწლიურად იმართება სამეცნიერო კონფერეციები,
სადაც საშუალება გვეძლევა პროფესიული თვალსაზრისით განვითარებისა.
გვაქვს შესაძლებლობა ჩავერთოთ ამ პროცესებში
აქტიურად ხორციელდება ამ მხრივ უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაწილიდან სამეცნიერო კონფერენციებში და
პროექტებში ჩართულობა
სხვადასხვა აქტივობას,როგორიცაა კონფერენციები, სემინარები, განხილვები
გვაქვს აქტიურად ინფორმაცია ამის შესახებ
უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს მოგვაწოდოს ინფორმაცია ამის შესახებ

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური
თავისუფლების მიზნით?
10 responses

ჩვენს ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს სამეცნიერო გულანის წრე, სადაც შეგვიძლია ჩვენი ნააზრევი გავაცნოთ
კოლეგებს და ვიმსჯელოთ საბოლოო ნაშრომის სახით წარდგენამდე (2)
უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერილია ყველა კარგი ინიციატივა და იდეა რაც უნივერსიტეტისა და
სტუდენტების განვითარებაზეა ორიენტირებული.
ამ თვალსაზრისით, მაქვს შემოქმედებითი მუშაობის არეალი
გვაქვს საშუალება მონაწილეობა მივიღოთ ადგილობრივ, საუნივერსიტეტო კონფერენციებსა და სემინარებში.
ჰუმანიტარული მიმართულების სპეციალისტებისთვის არსებობს სამეცნიერო წრე "გულანი", სადაც
პედაგოგს შესაძლებლობა აქვს მოხსენებები წაუკითხოს კოლეგებს და მიიღოს კონსულტაციები. ასევე,
საუკეთესო ნაშრომი დაიბეჭდოს ჟურნალში "გულანი"
კონფერენციებში მონაწილეობას
უნივერსიტეტი აკადემიური თავისუფლების მიზნით ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ პედაგოგმა
შეძლოს თავისი პოტენციალის გამომჟღავნება.
გვაქვს სრული აკად. თავისუფლება, რომ ჩვენი ნაშრომები გავიტანოთ საჯაროდ განსახილველად და
უნივერსიტეტის გამომცემლობაში დაიბეჭდოს კიდეც
თითოეული პედაგოგი თავისუფალია აკადემიური თვალსაზრისით თავის კონკრეტულ საგანში სდა
სილაბუსში. საჭიროა შემოქმედებითი და აკადემიური უნარების შერწყმა. უნივერსიტეტი გვაძლევს სრულ
აკადემიურ თავისუფლებას

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

სასურველია მოხდეს ფინანსური საკითხის გაუმჯობესება (2)
უფრო მეტი პროფესიული განვითარების ტრენინგები, თანამშრომლობითი შეხვედრები, სწავლების პროცესში
არსებული პრობლემების განხილვა-გაანალიზება.
„მიეცით ნიჭსა გზა ფართო, თაყვანისცემა ღირსებას".
უნივერსიტეტი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის
საქმიანობა იყოს წარმატებული. სასურველია, ანაზღაურებაც იყოს შესაბამისი, რათა მეტად მოტივირებული
იყოს პერსონალი.
ხელფასის მომატება
ვფიქრობ, საზოგადო პრობლემაა ხელფასის საკიტხი, რომელსაც აუცილებლად სჭირდება გადახედვა და
ზომების მიღება
ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის ხელფასი მინიმალურია, რაც მოტივაციას ადაბლებს
მუშაობის პროცესში. კარგი იქნება, თუ ნაწილობრივ სახელმწიფო და თავად უნივერსიტეტი იზრუნებს ამ
საკითხზე
საერთო ღონისძიებები და პროექტები თავად უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ და აკადემიურ პერსონალთან

