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დანართი 2

კითხვარი აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალისათვის

1. რომელ ფაქტორებია ყველაზე მნიშვნელოვანი, უნივერსიტეტში თქვენს სამუშაოსთვის?
(შენიშვნა: დასაშვებია ერთხე მეტი პასუხი)

1. საინტერესო სამუშაო
2. პროფესიული და პიროვნული რეალიზების შესაძლებლობა
3. პროფესიული და პიროვნული განვითარების შესაძლებლობა
4. კარიერული ზრდის შესაძლებლობა
5. კარგი ხელფასი
6. კარგი სამუშაო პირობები
7. მოქნილი სამუშაო გრაფიკი
8. სასიამოვნო კოლექტივი
9. პრესტიჟული სამუშაო
10. სხვა (ჩაწერეთ)_____________________________________

2. გთხოვთ, მიუთითოთ ეთანხმებითთუ არა შემდეგ დებულებებს:

(გთხოვთ, შეფასებისთვის გამოიყენეთ ხუთქულიანი სისტემა. ციფრი „1“ აღნიშნავს -
„სრულიად არ ვეთანხმები“, ხოლო ციფრი „5“ - „სრულიად ვეთანხმები“)

ქულა (ჩაწერეთ)
უნივერსიტეტი მაძლევს პროფესიული თვითრეალიზების შესაძლებლობას
უნივერსიტეტი მაძლევს პროფესიული განვითარების შესაძლებლობას,
რაც გულისხმობს სწავლების და კვლევის ახალი მეთოდებისა და
მიდგომების დაუფლებას.
უნივერსიტეტი მაძლევს საერთაშორისო მობილობის პროცესში მონაწილეობის
შესაძლებლობას
უნივერსიტეტი ხელს მიწყობს ერთობლივი საერთაშორისო
პროგრამების/პროექტების შემუშავებაში
უნივერსიტეტი ხელს მიწყობს ერთობლივი საერთაშორისო
პროგრამების/პროექტების განხორციელებაში
უნივერსიტეტი ხელს მიწყობს, რომ მონაწილეობა მივიღო საერთაშორისო
საგანმანათლებლო პროგრამებში/პროქტებში
უნივერსიტეტი ხელს მიწყობს, რომ მონაწილეობა მივიღო საერთაშორისო
სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებში/პროქტებში
უნივერსიტეტში შექმნილი სამუშაო გარემო კომფორტულია
უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა (აუდიტორიები, ლაბორატორიები,
ბიბლიოთეკები და სხვ.) და ტექნიკური აღჭურვილობა საკმარისია სწავლებისა
და სწავლის პროცესის სათანადოდ წარმართვისთვის
უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა (აუდიტორიები, ლაბორატორიები,
ბიბლიოთეკები და სხვ.) და ტექნიკური აღჭურვილობა საკმარისია სამეცნიერო
კვლევების სათანადოდ წარმართვისთვის
უნივერსიტეტი ზრუნავს საბიბლიოთეკო რესურსების განახლებაზე
უნივერსიტეტში ხელმისაწვდომია უახლესი სახელმძღვანელოები
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უნივერსიტეტში ხელმისაწვდომია უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურა და
სამეცნიერო-პერიოდული გამოცემები

გთხოვთ, მიუთითოთ რამდენად კმაყოფილი ხართ:
(გთხოვთ შეფასებისთვის გამოიყენეთ ხუთქულიანი სისტემა. სადაც ციფრი „1“
აღნიშნავს - ძალზე უკმაყოფილო, ხოლო ციფრი „5“ - ძალზე კმაყოფილი)

ქულა (ჩაწერეთ)
უნივერსიტეტში არსებული პროფესიული განვითარების შესაძლებლობებით
თქვენი მიღწევებისა და წარმატების აღიარების ხარისხით
უნივერსიტეტის მართვის პროცესში ჩართულობის ხარისხით
პირადი სამუშაო სივრცის უზრუნველყოფით
სამუშაო პროცესის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფით
ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფით
სხვადასხვა სახის პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში ადმინისტრაციული
სტრუქტურების რეაგირებით

3. სასწავლო პროცესის მიმდინარეობიდან გამომდინარე თვლით თუ არა, რომ უნდა
გადაიხედოს:

დიახ არა
პერსონალის დატვირთვა 1 2
სწავლების მეთოდები და მიდგომები 1 2
შეფასების მეთოდები და კრიტერიუმები 1 2
ძირითადი და დამხმარე
სახელმძღვანელო მასალა

1 2

4. ისურვებდით თუ არა კვალიფიკაციის ასამაღლებელ რომელიმე ღონისძიებაში
მონაწილეობას?
1.დიახ (მიუთითეთ რომელი, მაქსიმუმ 3_________________________)
2.არა გადადით კითხვაზე #7

6. კვალიფიკაციის ამაღლების რომელი ფორმა არის თქვენთვის უმჯობესი? (შენიშვნა:
დასაშვებია დასაშვებია ერთხე მეტი პასუხი)

1. სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში მონაწილეობა მონაწილეობა (საქართველოში)
2. სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში მონაწილეობა (უცხოეთში)
3. ტრენინგები უნივერსიტეტში (მაგ: ელექტრონული სწავლება, უცხოური ენა,

სწავლებისა და სწავლის თანამედროვე მეთოდები, კვლევის თანამედროვე მეთოდები
და ა.შ.)

4. გამოცდილების გაზიარება კოლეგებთან
5. სხვა (ჩაწერეთ)__________________________________________________

7. გაკმაყოფილებთ თუ არა ის შესაძლებლობები, რომლებსაც უნივერსიტეტი გაძლევთ
პროფესიულ განვითარების თვალსაზრისით?

1. დიახ
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2. მეტ-ნაკლებად
3. არა

8. რა სახის დახმარების მიღებას ისურვებდით ადმინისტრაციისაგან?
(ჩაწერეთ)___________________
99. არ მსურს დახმარება

10. თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი საკითხ(ებ)ია დაუყოვნებლივ
გადასაჭრელი/გასაუმჯობესებელი)

1. სასწავლო/სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა
2. სახელფასო პოლიტიკა
3. მოუხერხებელი ცხრილი
4. პერსონალის სამუშაო სივრცის დეფიციტი
5. მოძველებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
6. სასწავლო ფართის დეფიციტი
7. თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის ნაკლებობა
8. სასწავლო კურსების შინაარსი
9. პრაქტიკის ორგანიზება
10. უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა პერსონალისთვის
11. უახლესი სახელმძღვანელოების ხელმისაწვდომობა სტუდენტებისათვის
12. პერსონალის მხარდაჭერა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების

შემუშავების პროცესში
13. პერსონალის მხარდაჭერა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების

განხორციელების პროცესში
14. საერთაშორისო მობილობის შესაძლებლობები
15. პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები
16. სხვა (ჩაწერეთ)______________________________________________________
17. არ არის არცერთი საკითხი, რომელიც გაუმჯობესებას/გადაჭრას საჭიროებდეს

11. გთხოვთ, მიუთითოთ, აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის გარდა, ქვემოთ
ჩამოთვლილთაგან, კიდევ რომელ სამუშაოს ასრულებთ?

დიახ არა
საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი თემების განხილვა მასმედიის
საშუალებებით

1 2

საექსპერტო საქმიანობა 1 2
საკონსულტაციო მომსახურება 1 2
კვლევების ჩატარება სხვადასხვა ინსტიტუციებისთვის 1 2
მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის ხელშემწყობი ღონისძიებების
წარმართვა
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დემოგრაფიული ნაწილი

D1: აკადემიური თანამდებობა
1. პროფესორი
2. ასოცირებული პროფესორი
3. ასისტენტ-პროფესორი
4. ასისტენტი
5. მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი
6. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
7. მეცნიერ-თანამშრომელი
8. მასწავლებელი
9. მოწვეული ლექტორი

D2: სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი
1. 0-3 წლამდე
2. 3-6 წელი
3. 6 წელზე მეტი

D3: სქესი
1. მდედრობითი
2. მამრობითი

D4: ასაკი (ჩაწერეთ)____________

D5: პროფესიული მიმართულება
1. ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
2. ჰუმანიტარული მეცნიერებები
3. სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებები
4. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებები
5. ეკომინიკა და ბიზნესი
6. მედიცინა
7. იურიდიული


