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დამტკიცებულია დირექტორის 2019 წლის 1 ივლისის N15 ბრძანებით დანართი N2   

 

 

პროფესიულ სტუდენტთა დამოკიდებულება   კოლეჯსა   და მისი ცალკეული ასპექტებისადმი, 
საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების,   სწავლა-სწავლების   პროცესების მიმართ 

 
 

გამოკითხვა ხელს შეუწყობს  კოლეჯს  მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების დროს.  
გამოკითხვა ანონიმურია.   

 დეტალური მიდგომა 
ტარდება სასწავლო წლის ბოლოს 

 
                                                            1 არის მინიმალური, ხოლო  5- მაქსიმალური შეფასება 
 

N კითხვები 1 2 3 4 5 

1 პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, საგანმანათლებლო 
პროგრამების კატალოგის  განახლება:  

     

2 
რამდენად უზრუნველყოფს  პროფესიული მასწავლებლების  კვალიფიკაცია 
თქვენს მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის სრულფასოვნად ათვისებას  

     

3 
რამდენად სამართლიანია  კოლეჯში მოქმედი სტუდენტის სტატუსთან 
დაკავშირებული წესები (სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, 
აღდგენისა და შეწყვეტის წესები)         

     

4 
რამდენად უზრუნველყოფს  კოლეჯი  სტუდენტის სტატუსთან დაკავშირებული 
წესების დაცვას            

     

5 რამდენად უზრუნველყოფს  კოლეჯი კვალიფიკაციის მინიჭების, ასევე  
მიღებული განათლების აღიარების წესების დაცვას       

     

6 რამდენად სამართლიანია  კოლეჯში სტუდენტთა მობილობასთან 
დაკავშირებული წესები        

     

7 
რამდენად უზრუნველყოფს  კოლეჯი სტუდენტთა მობილობასთან 
დაკავშირებული წესების დაცვას           

     

8 რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით?         

9 
რამდენად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია კოლეჯში სტუდენტთა მობილობასთან 
დაკავშირებული წესების შესახებ             

     

10 
რამდენად გამჭვირვალეა კოლეჯში მოქმედი კვალიფიკაციის მინიჭების, ასევე 
მიღებული განათლების აღიარების წესები      

     

11 
რამდენად გამჭვირვალეა  კოლეჯში სტუდენტთა მობილობასთან 
დაკავშირებული წესები     

     

12 რამდენად სამართლიანია  კოლეჯში  მოქმედი კვალიფიკაციის მინიჭების, ასევე 
მიღებული განათლების აღიარების წესები                 

13 რამდენად კმაყოფილი ხართ  კოლეჯის  პერსონალის მხრიდან 
სტუდენტებისადმი მოპყრობით (ყურადღება, თავაზიანობა, პატივისცემა და ა. შ.)          

     

14 
რამდენად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია კოლეჯში სტუდენტის სტატუსთან 
დაკავშირებული წესების შესახებ (სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, 
აღდგენისა და შეწყვეტის წესები)              

     

15 
რამდენად უზრუნველყოფს კოლეჯი  საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას             

16 რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული სერვისებით 
(ცნობის აღება, საჭირო საბუთებისა და ინფორმაციის მიღება, კონსულტაცია 
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თქვენს უფლებებთან დაკავშირებით და ა. შ.)        

17 რამდენად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია კოლეჯში მოქმედი შეფასების სისტემის 
შესახებ        

18 
რამდენად ნათლად არის ჩამოყალიბებული საგანმანათლებლო პროგრამის 
სწავლის შედეგები      

19 
რამდენად კმაყოფილი ხართ კოლეჯში  არსებული სასწავლო პროცესის 
დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად სტუდენტის 
კონსულტირებისა და მხარდაჭერის/დახმარების მექანიზმებით  

     

20 რამდენად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია კოლეჯში მოქმედი კვალიფიკაციის 
მინიჭების, ასევე მიღებული განათლების აღიარების წესების შესახებ       

21 რამდენად ნათელია კოლეჯში  შეფასებასთან დაკავშირებული რეგულაციები          

22 
რამდენად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია   შეფასებასთან დაკავშირებული 
რეგულაციების შესახებ       

23 
რამდენად უზრუნველყოფს  კოლეჯი  შეფასებასთან დაკავშირებული 
რეგულაციების დაცვას         

24 რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო ცხრილით          

25 
რამდენად ითვალისწინებს საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული 
სწავლა-სწავლების მეთოდები იმ დარგის სპეციფიკას, რომლის სპეციალისტიც 
უნდა გახდეთ     

     

26 
რამდენად კმაყოფილი ხართ კოლეჯში  სტუდენტების უფლებებისა და 
კანონიერი ინტერესების დაცვის სისტემით (სტუდენტთა საჩივრების განხილვა 
და მათზე რეაგირების მექანიზმები)         

     

27 ზოგადად, რამდენად კმაყოფილი ხართ იმით, რომ სწავლობთ კოლეჯში       

28 რამდენად კმაყოფილი ხართ კოლეჯის  ადმინისტრაციის საქმიანობით              

29 რამდენად კმაყოფილი ხართ თეორიული სწავლების აუდიტორიებით       

30 
რამდენად უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული 
სწავლა-სწავლების მეთოდები სწავლის შედეგების მიღწევას       

31 არის თუ არა, თქვენთვის ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო პროგრამების 
კატალოგი      

32 რამდენად გამჭვირვალეა  მოქმედი სტუდენტის ცოდნის შეფასების 
კრიტერიუმები    

     

33 
რამდენად უზრუნველყოფს  კოლეჯის  ინფრასტრუქტურა შშმ/სპეციალური 
საჭიროების მქონე სტუდენტებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნას        

34 
რამდენად კმაყოფილი ხართ კოლეჯის  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 
საქმიანობით        

35 
რამდენად უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული 
სწავლა-სწავლების მეთოდები შშმ/სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის 
სწავლის შედეგების მიღწევას  

     

36 
რამდენად კმაყოფილი ხართ  კოლეჯში  არსებული ერგონომიკული გარემოთი 
(განათება, გათბობა, კონდიცირება, დიზაინი და ა.შ.)       

37 რამდენად სამართლიანია   კოლეჯში  მოქმედი სტუდენტის ცოდნის შეფასების 
კრიტერიუმები 

     

38 ხორციელდება თუ არა   სტუდენტის შეფასების შედეგების ანალიზი მათი 
მიღწევების გაუმჯობესების მიზნით       

39 
რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენთვის ინფორმაცია საგანმანათლებლო 
პროგრამის განვითარებისა და მისი განხორციელების გაუმჯობესებასთან 
დაკავშირებული ცვლილებების შესახებ      
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40 რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო მასალით           

41 
რამდენად უზრუნველყოფს თქვენს  მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის 
ფარგლებში მიღებული განათლება იმას, რომ თქვენ სრულფასოვნად შეძლოთ 
კვალიფიკაციის შესაბამისი სამსახურებრივი საქმიანობის შესრულება  

     

42 

ზოგადად, რამდენად კმაყოფილი ხართ საგანმანათლებლო პროგრამით, 
რომელზეც სწავლობთ (მისი ყველა ასპექტის: სალექციო კურსების, მათი 
თანმიმდევრობის, შინაარსის, პრაქტიკის, დავალებების და ა.შ. 
გათვალისწინებით)  

     

43 რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო ინვენტარით (დაფები, სასწავლო 
მაგიდები, პროექტორი და ა. შ.)        

44 
რამდენად კმაყოფილი ხართ შედეგებით, რომელსაც საგანმანათლებლო 
პროგრამის ფარგლებში აღწევთ       

45  
რამდენად უზრუნველყოფს კოლეჯის  ინფრასტრუქტურა შშმ/სპეციალური 
საჭიროების მქონე სტუდენტებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნას       

46 
რამდენად კმაყოფილი ხართ  კოლეჯის  დამხმარე პერსონალის (მატერიალურ -
ტექნიკური მომსახურება, დაცვა, დასუფთავება, პირველადი სამედიცინო 
დახმარება და ა.შ.) საქმიანობით  

     

47 რამდენად ეფექტურია  კოლეჯში  მოქმედი შეფასების გასაჩივრების სისტემა       

48 რამდენად ხშირად გიხდებათ   ლოდინი საჭირო სერვისის მისაღებად       

49 
რამდენად უზრუნველყოფს  კოლეჯი ინდვიდუალური სასწავლო გეგმის 
ფორმირებას  სტუდენტის აკადემიური მომზადების განსხვავებულობის 
გათვალისწინებით  

     

50 
იღებთ თუ არა ინფორმაციას  სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური 
მიღწევების გასაუმჯობესებლად სტუდენტის კონსულტირებისა და 
მხარდაჭერის/დახმარების მექანიზმების შესახებ  

     

51 

რამდენად უზრუნველყოფს კოლეჯი  თქვენს ჩართულობას საგანმანათლებლო 
პროგრამის განვითარებისა და მისი განხორციელების გაუმჯობესების 
პროცესებში (იღებთ შეფასების კითხვარებს, ხდება თქვენი მოსაზრებებისა და 
საჭიროებების გათვალისწინება და ა.შ.)  

     

52 რამდენად უზრუნველყოფს კოლეჯი  სტუდენტთა   ინიციატივების მხარდაჭერას 
(კონფერენციებში,  პროექტებში და ა. შ. მონაწილეობა)  

     

53 დაცულია თუ არა  უსაფრთხოების ნორმები      

54 რამდენად კმაყოფილი ხართ საბიბლიოთეკო სივრცით       

55 
რამდენად უზრუნველყოფს კოლეჯი  კურიკულუმის გარეშე აქტივობების  
(სპორტული, ხელოვნების, კულტურული, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებები) 
მხარდაჭერას 

     

56 რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტური ცხოვრებით        

57  რამდენად უზრუნველყოფს კოლეჯი  იმას, რომ შესვენების პერიოდში 
სტუდენტმა თავი იგრძნოს კომფორტულად       

59 რამდენად უზრუნველყოფს  კოლეჯი სტუდენტთა ინიციატივების მხარდაჭერას       

60 რამდენად კმაყოფილი ხართ სხვა/დამატებითი სერვისებით (ჰიგიენა, 
უსაფრთხოება, პირველადი სამედიცინო დახმარება და ა.შ.)       

61 
რამდენად კმაყოფილი ხართ საინფორმაციო -ტექნოლოგიური აღჭურვილობით 
(კომპიუტერების რაოდენობა, სიმძლავრე, ხარისხი, პროგრამული 
უზრუნველყოფა, შესაბამისი მომსახურება და ა.შ.)  

     



შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯი 

62 
რამდენად უზრუნველყოფს კოლეჯი  პროფესიულ ორიენტაციასთან 
დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას (კონსულტაციები, ინფორმაციის 
მიწოდება, შესაბამის პირებთან შეხვედრების ორგანიზება და ა. შ.)   

     

63 
რამდენად იცავს  კოლეჯთან  დადებული ხელშეკრულება თქვენს უფლებებსა და 
კანონიერ ინტერესებს      

64 რამდენად კმაყოფილი ხართ ბიბლიოთეკით (ელექტრონული ბაზები, წიგნადი 
ფონდები, სასწავლო მასალა, აღჭურვილობა და ა.შ.)  

     

65 
რამდენად უზრუნველყოფს  კოლეჯი პოტენციურ დამსაქმებლებთან 
თანამშრომლობას (პრაქტიკები, სტაჟირება, შეხვედრები, კონსულტაციები და 
ა.შ.) 

     

66 დაცულია თუ არა კოლეჯისა  და პარტნიორი დაწესებულებების სასწავლო 
ლაბორატორიებში უსაფრთხოების ნორმები:       

67 რამდენად  კოლეჯი  დამსაქმებლების ბაზის უწყვეტ განახლებას       

68 რამდენად უზრუნველყოფს  კოლეჯი  პოტენციურ დამსაქმებლებთან 
დაკავშირებით ინფორმაციის უწყვეტად მოძიებას       

69 რამდენად კმაყოფილი ხართ  კოლეჯის  კვების ობიექტით         

70 
 რამდენად უზრუნველყოფს   კოლეჯი  სტუდენტებისათვის დასაქმების 
შესაძლებლობებთან/ვაკანსიებთან დაკავშირებით განახლებული ინფორმაციის 
მიწოდებას     

     

71 
კოლეჯში  სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის მექანიზმების 
შეფასება            

72  სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის მექანიზმების შესახებ 
ინფორმაციით უზრუნველყოფის შეფასება              

73 
რამდენად ხელმისაწვდომია სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების 
მხარდაჭერის მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია         

74 
 თქვენი/თქვენი ოჯახის/სპონსორის ეკონომიკური მდგომარეობის 
გათვალისწინებით, თქვენს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასურის 
ხელმისაწვდომობის შეფასება        

     

75  კოლეჯში  სწავლის საფასურის გადახდის სქემის შეფასება              

76 ფინანსური შეღავათების სისტემის შეფასება                  
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