შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის კითხვარი
1. ხართ თუ არა დასაქმებული (თვითდასაქმებული) ამჟამად?
1. დიახ
2. არა
3. დროებით
4. ვაპირებ
2. რამდენი ხანია რაც მუშაობთ?
1. 0- 6 თვე
2. 6-12 თვე
3. 1-3 წელი
4. 3 წელზე მეტი
3. ხართ თუ არა დასაქმებული პროფილით, კვალიფიკაციის შესაბამისად?
1. დიახ, დასაქმებული ვარ პროფილით (კვალიფიკაციის შესაბამისად)
2. დასაქმებული ვარ არა პროფილით (კვალიფიკაციისგან განსხვავებული პროფესიით)
3. სხვა
4. რომელ სექტორში ხართ დასაქმებული ამჟამად?
1. საჯარო
2. კერძო
3. არასამთავრობო
4. საერთაშორისო
5. სხვა
5. რომელ სფეროში მუშაობთ ამჟამად?
1. ფინანსები და საბანკო საქმე
2. ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურება
3. კომერცია/ საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
4. სოფლის მეურნეობა
5. განათლება/მეცნიერება /ტრენინგი
6. იურისპრუდენცია
7. მარკეტინგი/პიარი
8. ტრანსპორტი/კავშირგაბმულობა
9. გამომცემლობა/მედია
10. კვლევა და განვითარება
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11. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
12. ტურიზმი/სასტუმროები/რესტორნები
13. ადმინისტრაცია (Public Administration)
14. წარმოება / მშენებლობა
15. კვების პროდუქტების წარმოება
16. მომხმარებელთა მომსახურება
17. მთარგმნელობითი საქმიანობა (თარჯიმანი, სინქრონული თარგმანი, დოკუმენტაციის
თარგმნა და ა.შ.)
18. ინჟინერია
19. სხვა
6. თქვენი სამუშაო გრაფიკი:
1. სრული განაკვეთი
2. ნახევარი განაკვეთი
3. თავისუფალი გრაფიკი
4. სხვა
7. რა თანამდეობაზე მუშაობთ
1. დამხმარე/ასისტენტი
2. ძირითადი პერსონალად
3. საშუალო რგოლში
4. მართვაში
5. სხვა
8. თქვენი ამჟამინდელი დასაქმების სახე :
1. დაქირავებით დასაქმებული/ ფიქსირებულ ხელფასზე მომუშავე პირი
2. თვითდასაქმებული / საკუთარ კერძო სტრუქტურაში დასაქმებული
3. არა პროფილური საქმიანობა ანაზღაურებით
4. პროფილური საქმიანობა ან სტაჟირება ანაზღაურებით
4. კერძო პროფესიული საქმიანობა (ტურისტული სააგენტოები კერძო სამედიცინო
პრაქტიკა და ა.შ.)
5. სხვა
9. რა დრო დაგჭრდათ თქვენი სამსახურის მოსაძებნად?
1. 0-6 თვე
2. 6-12 თვე
3. 12 თვეზე მეტი
10.

რა საშუალებით მოიპოვეთ ინფორმაცია თქვენი
1. ინტერნეტი
2. ტელე და ბეჭდური მედია
3. ყოფილი სტუდენტების
4. სასწავლო უნივერსიტეტის დასაქმების ცენტრი
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დასაქმებისათვის?

5. სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის
6. სხვა
11.
რამდენად შეესაბამება თქვენი ხელფასი თქვენს კვალიფიკაციას და შესრულებულ
სამუშაოს?

შეაფასოთ 5-ქულიანი სკალით, სადაც ციფრი „1“ ნიშნავს - „საერთოდ არ შეესაბამება“,
ხოლო ციფრი „5“ – „სრულად შეესაბამება“
საერთოდ არ
შეესაბამება

არ შეესაბამება

ნაწილობრივ
შეესაბამება

შეესაბამება

სრულად
შეესაბამება

1
2
3
4
5
12.
სასაწავლო უნივერსიტეტის საგანმანთლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული
კომპეტენციებიდან ყველაზე მეტად რა გამოგადგათ სამსახურში:
1. თეორიული ცოდნა -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. პრაქტიკული უნარ-ჩვევები -------------------------------------------------------------3. უცხო ენის ცოდნა -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. სხვა ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.
სასწავლო უნივერსიტეტში მიღებული კვალიფიკაციებიდან/კომპეტენციებიდან რომელი
მათგანი იყო შეხვედრების დროს დამსაქმებლისგან მოთხოვილი ყველაზე ხშირად?
დაასახელეთ მინიმუმ 3 საკვალიფიკაციო მოთხოვნა:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.

ყოფილა
თუ
არა
დამსაქმებლისგან
დასმული
ისეთი
საკვალიფიკაციო/ სპეციალურიცოდნის მოთხოვნა, რაც სასწავლო უნივერსიტეტში
სწავლისას არ მიგიღიათ?
1. დიახ
2. არა
3. არ ვიცი
4. ნაწილობრივ

15.
დაასახელეთ ისეთი კომპეტენცია, რომელიც ვერ გამოგიმუშავდათ სასაწავლო
უნივერსიტეტში სწავლისას?
1. თეორიული ცოდნა -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. პრაქტიკული უნარ-ჩვევები -------------------------------------------------------------3

3. უცხო ენის ცოდნა და კომუნიკაცია ცოდნა ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ღირებულებები --------------------------------------------------------------------------------------

16.

კმაყოფილი ხართ თუ არა იმ პირობებით, რასაც დამსაქმებელი გთავაზობთ?

გთხოვთ, შეაფასოთ5-ქულიანი სკალით, სადაც ციფრი „1“ ნიშნავს - „ძალიან
უკმაყოფილოს“, ხოლო ციფრი „5“ – „ძალიან კმაყოფილს“. შემოხაზეთ მხოლოდ ერთი
პასუხი
ძალიან
უკმაყოფილო
17.

უკმაყოფილო

ნაწილობრივ
კმაყოფილი

კმაყოფილი

რა
მოთხოვნებს
უნდა
აკმაყოფილებდეს
გაუადვილდეს დასაქმება?
1. შეარჩიოს შრომით ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესია

კურსდამთავრებული,

2. მიიღოს სათანადო კვალიფიკაცია
3. აიმაღლოს სწავლის დონე და გაიაროს მაგისტრატურა
4.

სპეციალობით მიიღოს პრაქტიკული გამოცდილება

5. გაიაროს სტაჟირება პროფილით
6. საწიროა დახმარება სამუშაოს მოძიებაში
7. სხვა
18. რამ განაპირობა თქვენი დაუსაქმებლობას?
1. ჯერ არ მსურს მუშაობა
2. ვსწავლობ / ვაგრძელებ სწავლას
3. ვსწავლობ ან მინდა გავაგრძელო სწავლა საზღვარგარეთ
4. გავდივარ სტაჟირებას
5. ავადმყოფობის გამო
6. ოჯახური პირობების გამო
7. ვერ ვშოულობ სამსახურს პროფილით
8.დროებით ვარ უმუდშევარი
9. სხვა
თქვენი მონაცემები:
1. სქესი (ჩაწერეთ

)

2. ასაკი (ჩაწერეთ

)
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ძალიან
კმაყოფილი
რომ

3. რომელი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა დაასრულეთ და რომელი საფეხური
გაიარეთ?
----------------------------------------------------------------------------------------------1. ბაკალავრიატი
2. მაგისტრატურა
5. გააგრძელეთ თუ არა სწავლა ?
1. დიახ, სწავლა გავაგრძელე
2. სწავლა გავაგრძელე საქართველოს სხვა უმაღლეს სასწავლებელში
3. სწავლა გავაგრძელე საზღვარგარეთ
4. . სწავლა არსად არ გამიგრძელებია
გმადლობთ თანამშრომლობისათვის!
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