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იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 
 

პროგრამული შეფასება 
 

სტუდენტის გამოკითხვის ფორმა 
 
გთხოვთ, შეავსოთ აღნიშნული ფორმა და გასცეთ პასუხი კითხვებს გულახდილად, პატიოსნად, 
ობიექტურად, რეალისტურად და მიუკერძოვებლად. 
 
არ დააწეროთ თქვენი ვინაობა აღნიშნულ ფორმას. 
 
ზოგადი კითხვები 
  
1. საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელზეც სწავლობთ (საფეხურის 

მითითებით):__________________________________________________________________________ 

2. მონიშნეთ ის უჯრა, რომელიც შეესაბამება თქვენს ამჟამინდელ სასწავლო წელს. 
 

  I  ს. წ.      II  ს. წ.      III  ს .წ.      IV  ს. წ.     
 

საგანამანთლებლო პროგრამის პროფესიული ორიენტაცია 

 

№  კითხვა სრულიად არ 
ვეთანხმები 

არ 
ვეთანხმები 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები ვეთანხმები სრულიად 

ვეთანხმები 
1 სასწავლო 

პროცესში  
ვეუფლები 
სასურველ 
პროფესიას და 
მის პრაქტიკულ 
გამოყენებას 
შემდეგი 
საშუალებებით:  
 

სახალისო 
დავალებებითა და 
საინტერესო 
თემებით 

     

აქტუალური და 
თანამედროვე 
ლიტერატურით 

     

პროექტებზე 
მუშაობით 

     

პრაქტიკული 
მუშაობით და 
მჭიდრო კავშირით 
სამუშაო სფეროსთან 

     

ექსკურსიებით      

2 ჩემთვის ცნობილია თუ რა 
კომპეტენციები უნდა გამოვიყენო და 
რომელი პროფესიული დავალებები 
უნდა შევასრულო პროგრამის ამ 
ეტაპზე 

     

3  მოთხოვნები, რომლებიც უნდა 
შევასრულო პროგრამის დასასრულს 
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თანდათან უფრო ნათელი ხდება 
4 ჩემი მოტივაცია წარმატებით 

დავასრულო პროგრამა წელს უფრო 
გაძლიერდა    

     

5 სასწავლო მასალა დაფუძნებულია 
მიმართულების/დარგის აქტუალურ 
მიღწევებზე და უზრუნველყოფს 
პროგრამის სწავლის შედეგების 
მიღწევას   

     

 
საგანმანათლებლო პროგრამა 

№ კითხვა 
სრულიად არ 
ვეთანხმები 

არ 
ვეთანხმები 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

ვეთანხმები 
სრულიად 

ვეთანხმები 
1 პროგრამა ადეკვატურად უკავშირდება 

იმ კომპეტენციებს, რაც აქამდე შევიძინე 
     

2 პროგრამის სხვადასხვა ნაწილებს შორის 
არის ლოგიკური თანმიმდევრობა 

     

3 პროგრამით გათვალისწინებული 
სწავლის მეთოდები და სტრატეგიები 
ხელს უწყობს სწავლის შედეგების 
მიღწევას 

     

4 პროგრამა 
ადეკვატურადაა 
დაკავშირებული 
ჩემს უნართან: 

 

თავი გავართვა 
პროფესიულ 
ამოცანებს  

     

თანაკურსელებთან 
ერთად ვიმუშაო 

     

ავიღო 
პასუხისმგებლობა 
ჩემს სასწავლო 
პროცესზე 

     

ვისწავლო 
დამოუკიდებლად 
და გავხდე ჩემი 
სასწავლო პროცესის 
ხელმძღვანელი 

     

 
შესრულებადობა და შეფასებები 

№ კითხვა სრულიად არ 
ვეთანხმები 

არ 
ვეთანხმები 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

ვეთანხმები სრულიად 
ვეთანხმები 

1 სასწავლო დატვირთვა ადეკვატურადაა 
გადანაწილებული სასწავლო წლის 
განმავლობაში 

     

2 პროგრამით გათვალისწინებული 
მოთხოვნები შესრულებადია დაგეგმილ 
დროში  

     

3 შემიძლია ჩემი კომპეტენციების 
დემონსტრირება  

     

4 შეფასების კრიტერიუმები ცნობილია      
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და გასაგები 
5 შემფასებლების მხრიდან მქონია 

დახმარება მათი მხრიდან შენიშვნებითა 
და რეკომენდაციების გაწევით 

     

6 კმაყოფილი ვარ და ვეთანხმები მოქმედ 
შეფასების სისტემას 

     

ლექტორები 

№ კითხვა 
სრულიად არ 
ვეთანხმები 

არ 
ვეთანხმები 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

ვეთანხმები 
სრულიად 

ვეთანხმები 
1 ლექტორები არიან თავისი 

სფეროს პროფესიონალები 
     

2 ლექტორები არიან პრაქტიკაზე 
და პროფესიაზე 
ორიენტირებულნი 

     

3 ლექტორები მზად არიან 
გამიწიონ ინდივიდუალური 
მუშაობა 

     

კომუნიკაცია და ინფორმაცია 

№ კითხვა 
სრულიად არ 
ვეთანხმები 

არ 
ვეთანხმები 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები ვეთანხმები 

სრულიად 
ვეთანხმები 

1 შეფასებისა და გამოცდების 
კრიტერიუმები ცნობილი და 
გასაგებია 

     

2 სტუდენტთა 
ადმინისტრაციული და 
აკადემიური რეგისტრაციის 
პირობები ცნობილი და 
გასაგებია 

     

3 ცვლილებები აკადემიურ 
პროცესთან დაკავშირებით 
დროულად არის ცნობილი 

     

4 შუალედური შეფასებებისა და 
გამოცდების შედეგები 
დროულად არის ცნობილი 

     

5 მაქვს მხარდაჭერა 
ადმინისტრაციის მხრიდან 

     

ხარისხის უზრუნველყოფა 

№ კითხვა 
სრულიად არ 
ვეთანხმები 

არ 
ვეთანხმები 

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები 

ვეთანხმები 
სრულიად 

ვეთანხმები 
1 სტუდენტები ჩართულნი არიან 

განათლების ხარისხის 
გაუმჯობესებაში 

     

2 ხდება სტუდენტთა აზრისა და 
შეთავაზებების 
გათვალისწინება  
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3 ლექტორები და ადმინისტრაცია 
გახსნილნი არიან 
სტუდენტებთან დიალოგში 

     

4 სწრაფად და ეფექტურად ხდება 
სტუდენტთა საჩივრებზე 
რეაგირება 

     

პროგრამის ზოგადი შეფასება 

ათბალიანი სისტემით აღნიშნულ საგანმანათლებლო პროგრამას შევაფასებდი: 

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

შენიშვნები და შეთავაზებები 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

დიდი მადლობა! 


