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სპეციალობა, კურსი
8 responses

2

1

0

2 (25%)

1
(12.5%)

3 kursi

1
(12.5%)

1
(12.5%)

1
(12.5%)

1
(12.5%)

1
(12.5%)

ekologia 3 kursi
აგრონომის, I-კურსი
ეკოლოგია,II კ…
agronomia..1 kursi
აგრონომია, I-კურსი
ეკოლოგია, 4- კურსი

კმაყოფილი ხართ თუ არა თქვენი არჩევანით, რომ ჩააბარეთ სჯსუ-ს
აგრონომიის პროგრამაზე?
8 responses

დიახ
არა

12.5%

25%

ნაწილობრივ

62.5%

0 responses

No responses yet for this question.

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

დიახ
არა
ნაწილობრივ
12.5%
87.5%

საჭირო სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომია
8 responses

დიახ
37.5%

არა
ნაწილობრივ

12.5%

50%

პედაგოგები მაღალი პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან
8 responses

დიახ
არა
ნაწილობრივ
12.5%
87.5%

ვიყენებდი პროფესორთან ინდივიდუალური მუშაობის ფორმას
კონსულტაციების ცხრილის შესაბამისად.
8 responses

დიახ

50%

არა
ნაწილობრივ

12.5%
37.5%

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

დიახ
12.5%

არა
ნაწილობრივ

12.5%

75%

სასწავლო პროცესი ორგანიზებული და მოწესრიგებულია
8 responses

დიახ
37.5%

არა
ნაწილობრივ

62.5%

მოგვაწოდეთ რეკომენდაციები და რჩევები სასწავლო პროცესის
ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით.
8 responses

დიახ
არა

62.5%

12.5%

ნაწილობრივ

25%

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

50%

დიახ
არა
ნაწილობრივ

50%

აპირებთ თუ არა სწავლის გაგრძელებას მაგისტრატურაში?
8 responses

არვიცი (2)
ki
kii vapireb
არა
დიახ
კი
diax

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

bibliotekebshi unda iyos xelmisawvdomi yvela masala da amastan ertad el versiebi yvela wignis ra sachiroa
studentebs ufro meti shexvedra unda qondet sxva universitetebtan
სპორტული მოედანი
ჩმი აზრით არაფრის გაკეთბაა საჭირო ისდაც ყველაფრი უმაღლეს დონეზე დგას
უნდა მოხდეს მეტი პრაქტიკული მეცადინეობები
ყველაფერი კარგია
სპორტული დარბაზი
xeli sheewyos dasaqmebul studentebs.

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

დაინერგოს ვიდეო ლექციების სისტემა. (2)
არაფერი (2)
laboratoriebi
v qrob kargia swavlis xarisxii
უფრო მეტი პრაქტიკები ვიდრე გვაქვს
silabusi aigos studentebtan shetanxmebit.

2018
წელს
სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურმა ჩაატარა აგრონომიის 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
აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამით.
საბაკლავრო პროგრამიდან გამოიკითხა სულ 9 სტუდენტი, რომლებმაც პროგრამა და
სასწავლო პროცესი ზოგადად დადებითად შეაფასეს
ბოლო, ღია კითხვის ტიპზე, გთხოვთ,

მიუთითოთ, რა უნდა გაკეთდეს
უნივერსიტეტში სტუდენტთა მომსახურების ხარისხის
გასაუმჯობესებლად?8 responses
bibliotekebshi unda iyos xelmisawvdomi yvela masala da amastan ertad el versiebi yvela wignis ra
sachiroa
studentebs ufro meti shexvedra unda qondet sxva universitetebtan
სპორტული მოედანი
ჩმი აზრით არაფრის გაკეთბაა საჭირო ისდაც ყველაფრი უმაღლეს დონეზე დგას
უნდა მოხდეს მეტი პრაქტიკული მეცადინეობები
ყველაფერი კარგია
სპორტული დარბაზი
xeli sheewyos dasaqmebul studentebs.

გთხოვთ, მიუთითოთ, რა უნდა გაკეთდეს
სწავლების ხარისხის გასაუნჯობესებლად?

უნივერსიტეტში

დაინერგოს ვიდეო ლექციების სისტემა. (2)
არაფერი (2)
laboratoriebi
vfiqrob kargia swavlis xarisxii
უფრო მეტი პრაქტიკები ვიდრე გვაქვს
silabusi aigos studentebtan shetanxmebit.
ჩემი შეხედულებით,ყველაფერი გაკეთებულია
ყველაფერი ისედაც მაღალ ხარისხზეა

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 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.

