შეფასების კითხვარი ადმინისტრაციული
და აკადემიური პერსონალისათვის
შპს ,,თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი“ აწარმოებს
მის მიერ შეთავაზებული საგანმანათლებლო მომსახურების ხარისხის კვლევას. მიღებული
ინფორმაცია გამოყენებული იქნება SWOT ანალიზისათვის განზოგადებული სახით, რითაც ხელს
შევუწყობთ სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებასა და
კვალიფიცირებული კადრების მოზიდვას.
2018-2019 სასწავლო წელი
გთხოვთ შემოხაზოთ სასურველი პასუხი და უპასუხეთ მხოლოდ იმ კითხვებს, რომელიც
გეხებათ.
1. შეგიძლიათ
გამოყოთ ისეთი ძლიერი
მხარეები, რომელიც დამახასიათებელია და
წარმოსაჩენია თქვენთვის და სხვებთან მიმართებაში.
1.უნარები; 2. განათლება; 3. სოციალური კავშირები; 5. პასუხისმგებლობა; 6. სამართლიანობა;
7. პრაქტიკული გამოცდილება; 8.პედაგოგიური სტაჟი; 9. პროფესიული ეთიკა.

2. ხომ არ განიცადა თქვენმა სამუშაომ ცვლილება ან ხომ არ შეცვლილა სამუშაოს
შესრულებისთვის საჭირო მოთხოვნები?
1.კი 2. არა 3 არ ვიცი,

3. არის თუ არა სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო რესურსები თქვენთვის
ხელმისაწვდომი?
1.კი 2. არა 3. არ ვიცი

4. არის თუ არა კონკურენტუნარიანი სასწავლო უნივერსიტეტი სადაც თქვენ მუშაობთ?
1.კი 2. არა 3. არ ვიცი

5. რას მიიჩნევენ სხვა ადამიანები (თქვენი ხელმძღვანელი, თანამშრომლები და ა.შ.) თქვენ ძლიერ
მხარეებად?
1.პროფესიონალიზმს 2. განათლებას 3. პასუხისმგებლობას 4. სამუშაო გამოცდილებას 5. არ ვიცი

6. რა არის დაწესებულების ძლიერი მხარეები?
1.ადამიანური რესურსები 2.მატერიალური ბაზა 3.ანაზღაურება 4.სასწავლო პროცესის მაღალი
დონეზე წარმართვა; 5. კოლექტივი; 6. სამუშაო განწყობა; 7. კვალიფიკაციის ამაღლებაში
ხელშეწყობა; 8. მატერიალური წახალისება; 9.კვალიფიცირებულ კადრებთან მუშაობა.

7. მოგწონთ თუ არა დაწესებულების მიდგომები პერსონალისადმი?
1.კი 2. არა 3. არვიცი

8. თვლით თუ არა რომ დაწესებულების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა სასწავლო უნივერსიტეტის
აკმაყოფილებს
სტანდარტებს?

უმაღლესი

1.კი 2. არა 3. არ ვიცნობ
ინფრასტრუქტურას

განათლების

შპს თბილისის

სასწავლო

პროგრამებისატვის

წაყენებულ

დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის
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9. როგორ შეაფასებთ შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტს მოქმედ
აკრედიტირებული საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს?
1.კარგია 2. საჭიროებს დახვეწას 3. არ ვიცნობ მოქმედ პროგრამები შინაარსს. 4 ჩართული ვარ
პროგრამების მოდიფიცირებაში. 4. გავეცანი და პროგრამები ითხოვს სტრუქტურულ დახვეწას და
სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას.

10. განიცდით თავდაჯერებულობას თქვენი განათლებისა თუ უნარების გამო?
1.კი 2. არა 3.არვიცი

11. არის თუ არა ადვილად გასაგები ჩვენს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია?
1.გასაგებია 2. გაუგებარია 3.არ ვიცი 4. საჭიროებს განახლებას/მეტი ინფორმაციის ატვირთვას 5.
ვთანამშრომლობ ადმინისტრაციასთან აღნიშნულთან დაკავშირებით

12. დაწესებულებაში ხშირია თუ არა ახალი გამოცდილების/ცოდნის გაზიარება?
1.კი 2 არა 3.არვიცი

13. იცნობთ თუ არა დაწესებულების მისიასა და მიზნებს და იცით თუ არა რომ მისის ცოდნა
სავალდებულოა ყველა თანამშრომლისათვის?
1.კი 2.არა 3.არვიცი

14. რა გმატებს მოტივაციას:
ა) როდესაც თქვენი საქმე დაფასებულია;
ბ) კარიერული ზრდის პერსპექტივა ;
გ) სამუშაო პირობები;
დ) მუშაობა სტუდენტებთან

15. მოგწონთ თუ არა დაწესებულების ადგილმდებარეობა?
1.კი 2. არა 3.არვიცი

16. დაწესებულების სუსტ მხარეებად რას მიიჩნევთ?
1.დაბალი ანაზღაურება 2. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 3. სწავლების დაბალი დონე

17. რა სავარაუდო შედეგი შეიძლება მოჰყვეს სიტუაციას, რომლის შეცვლაც გსურთ?
1.ხელმძღვანელობა გაითვალისწინებს 2.არ გაითვალისწინებს უშედეგო გამოკითხვაა 3.არ ვიცი

18. თვლით თუ არა რომ პროგრამები და შესაბამისი კვალიფიკაცია, რომელსაც ახორციელებს
დაწესებულება არის მოთხოვნადი შრომის ბაზარზე?
1. კი 2.არა 3.არვიცი
19. მოგწონთ თუ არა მოქმედი საგანათლების პროგრამების ახალ სტანდარტებზე გადასვლა და ამ
მხრივ რომელი ახალი პროგრამების შემუშავებას ისურვებდით სასწავლო უნივერსიტეტში?
1. კი 2. არა 3. არ ვიცნობ აღნიშნულ სისტემას 4. მიმაჩნია, რომ
20. მატერიალური წახალისების მიზნით რა შეიძლება გაკეთდეს სიტუაციის გამოსასწორებლად?
1.გადაიხედოს სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული რესურსების
მართვის პოლიტიკა;
2. გადამზადდეს მოზიდული კადრები;
3.ჩატარდეს ხშირი შეხვედრები და გამოკითხვები;
4.გაუმჯობესდეს მატერიალურ - ტექნიკური აღჭურვილობის ბაზა;
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5. გაუმჯობესდეს სასწავლო პროცესი;
6. გაიზარდოს მატერიალური წახალისების ფორმები.
21. რამდენად ხართ ჩართული სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესში
1. ვარ ჩართული; 2. არ ვარ ჩართული; 3. არ ვიცი; 4. ვარ დაკავებული სხვა საქმით;
22. იცნობთ თუ არა ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალ მოთხოვნებს
1.ვიცნობ; 2. არ ვიცნობ; 3. ნაწილობრივ ვიცნობ; 4. არ გამიგია.
23. გაეცანით თუ არა სასწალო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმას და
ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკას, რომელიც დევს ვებ გვერდზე და რა მონაწილეობა
მიიღეთ მის შედგენაში;
1. გავეცანი; 2. მონაწილეობა მიღებული მაქვს მის შედგენაში; 3. გამოვთქვი მოსაზრებები და
წინადადებები მივაწოდე ადმინისტრაციას. 4 ჯერ არ გავცნობილვარ; 5. არ ვიცი არაფერი
არსებულის შესახებ;
22.იცით თუ არა, რომ სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს მიერ რეკომენდირებულია
სავალდებულო მოთხოვნად სასწავლო უნივერსიტეტში მომუშავე ადმინისტრაციული, აკადემიური
პერსონალისათვისა და სტუდენტებისათვის ვებ გვერდზე განთავსებული ყველა ნორმატიული
აქტების გაცნობა.
1. გამიგია, მაგრამ არ გავცნობილვარ;2. გაცნობილი ვარ; 3. ვაპირებ გაცნობას; 4. არ ვეთანხმები;
23. ხართ თუ არა აფილირებული სასწავლო უნივერსიტეტთან და რა საქმიანობაში გამოიხატება
თქვენი აფილირება;
1. ვარ აფილირებული; 2. არ ვარ აფილირებული; 3. ვიღებ მონაწილეობას სასწავლო პროცესში;4.
საათობრივი დატვირთვის გარდა ვეწევი სასწავლო კვლევით და სამეცნიერო საქმიანობას; 5 არ
ვიცი აფილირებული რა ნიშნავს; 6. ვარ ადმინისტრაციის წარმომადგენელი; 7 ვარ საათობრივად
მოწვეული სპეციალისტი;
24. იცით თუ არა რომ სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს საქმის წარმოების ელექტრონული
სისტემა და ინერგება პლაგიატობის შემოწმების მექანიზმები;
1. ვიცი; 2.არ ვიცი; 3 არ გავცნობილვარ და გავეცნობი;
25. იცით თუ არა რომ რა ფუნქციები აკისრია სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს და
რომელი სტრუქტურებია ჩართული სასწავლო უნივერსიტეტის მართვაში.
1. ვიცი; 2. არ ვიცი 3. არ ვიცნობ სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურას;
26. იცნობთ თუ არა სასწავლო უნივერსიტეტის დებულებას და სასწავლო პროცესის
მარეგულირებელ წეს.
1. გავეცანი; 2. არ ვიცნობ; 3. არ მაქვს პასუხი
27. იცნობთ თუ არა სასწავო უნივერსიტეტში მოქმედ ადამიანური რესურსების მართვის
პოლიტიკას;
1. ვიცნობ; 2. არ ვიცნობ; 3. არ მაქვს პასუხი
28. იცნობთ თუ არა ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმებს და ვებ გვერდზე
განთავსებულ ხარისხის მექანიზმების მოქმედების ძირითად პრინციპებს;
1. ვიცნობ; 2 არ ვიცნობ; 3. არ მაქვს პასუხი;
29 იცით თუ არა როგორ ფასდება ახალი სტანდარტების მიხედვთ საგანმანათლებლო
პროგრამებში სწავლის შედეგები, როგორ დგება სწავლის შედეგების რუკა ;
1. ვიცი; 2 არ ვიცი; 3. არ მაქვს პასუხი; 4. გავეცნობი;
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30. თუ გაეცანით ვებ გვერდზე განთავსებულ აკრედიტაციის სტანდარტებს და ავტორიზაციის
სახელმძღვანელოს.
1. გავეცანი; 2 არ ვიცნობ; 3. არ მაქვს პასუხი;

31 იცნობთ თუ არა სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმას 3 და 7
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