
დანართი 3

კითხვარი თსუ-ს კურსდამთავრებულებისათვის

1. ხართ თუ არა დასაქმებული ამჟამად?
1. დიახ
2. არა გადადით კითხვაზე #16

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
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
11. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
12. ტურიზმი/სასტუმროები/რესტორნები
13. ადმინისტრაცია (Public Administration)
14. წარმოება / მშენებლობა
15. კვების პროდუქტების წარმოება
16. მომხმარებელთა მომსახურება



18. მთარგმნელობითი საქმიანობა (თარჯიმანი, სინქრონული თარგმანი, დოკუმენტაციის
თარგმნა და ა.შ.)
19. ინჟინერია
20. სხვა _______________________

6. თქვენი სამუშაო გრაფიკი:
1. სრული განაკვეთი
2. ნახევარი განაკვეთი
3. თავისუფალი გრაფიკი
4.სხვა __________________

7.რომელ რგოლში მუშაობთ ამჟამად? (შენიშვნა: დასაშვებია პასუხის რამდენიმე ვარიანტი)
1. დამხმარე/ასისტენტი
2. ძირითადი პერსონალი/საშუალო რგოლი
3. საშუალო რგოლის მენეჯმენტი
4. მაღალი რგოლის მენეჯმენტი
5. სხვა _____________________

8. თქვენი ამჟამინდელი დასაქმების სახე (შენიშვნა: დასაშვებია პასუხის რამდენიმე ვარიანტი):
1. (წერილობითი ან სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე) განსაზღვრულ ხელფასზე
მომუშავე პირი
2. კერძო ბიზნესში / საკუთარ საწარმოში დასაქმებული
3. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა
4.არასასოფლო-სამეურნეო დროებითი სამუშაო ფულადი ანაზღაურებით (მაგ:
მომვლელი, დამხმარე და ა.შ.)
5. ინდივიდუალური საქმიანობა (მაგ: ვაჭრობა, სამაკლერო საქმე, ელ. ხელსაწყოების
შეკეთება, სანტექნიკოსობა და ა.შ.)
6. კერძო პროფესიული საქმიანობა (მაგ: რეპეტიტორობა, კერძო სამედიცინო პრაქტიკა
და ა.შ.)
7. თვითდასაქმება
8. სხვა _________________________________________

9. რა დრო დაგჭრდათ თქვენი ამჟამინდელი სამსახურის მოსაძებნად?
1. 0-6 თვე
2. 6-12 თვე
3. 12 თვეზე მეტი

10. რომელი წყარო(ებ)ის საშუალებით მოიპოვეთ ინფორმაცია თქვენი ამჟამინდელი
დასაქმების ადგილის შესახებ? (შენიშვნა: დასაშვებია პასუხის რამდენიმე ვარიანტი)

1. ინტერნეტი
2. ტელე და ბეჭდური მედია
3. მეგობრები/ნაცნობები
4. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია
5. უნივერსიტეტის ლექტორ(ებ)ი



6. სხვა ______________________________

11. თქვენი აზრით, რამდენად შეესაბამება თქვენი ანაზღაურება (ამჟამინდელ სამსახურში)
თქვენს კვალიფიკაციას და შესრულებულ სამუშაოს?
გთხოვთ, შეფასება განახორციელოთ 5-ქულიან სკალაზე, სადაც ციფრი „1“ ნიშნავს - „საერთოდ
არ შეესაბამება“, ხოლო ციფრი „5“ – „სრულად შეესაბამება“

ქულა (ჩაწერეთ) _____________________

12. ყოფილა თუ არა დამსაქმებლისგან წამოყენებული ისეთი საკვალიფიკაციო/ სპეციალური
ცოდნის მოთხოვნა, რაც უნივერსიტეტში სწავლისას არ მიგიღიათ?

1. დიახ
2. არა
3. ვერ ვიხსენებ

13. შეგიძლიათ თუ არა დაასახელოთ ისეთი კომპეტენცია, რომელიც თქვენი აზრით, ვერ
მიიღეთ/განავითარეთ საკმარისად უნივერსიტეტში სწავლისას? (შენიშვნა: დასაშვებია პასუხის
რამდენიმე ვარიანტი)

1. თეორიული ცოდნა
2. პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
3. უცხო ენის ცოდნა
4. ამგვარ კომპეტენციას ვერ დავასახელებ. უნივერსიტეტში სწავლისას შევითვისე ყველა
ის უნარ-ჩვევები და მივიღე ისეთი განათლება, რომელიც კონკურეტულია შრომის
ბაზარზე.
5. სხვა _______________________

14. კმაყოფილი ხართ თუ არა იმ შექმნილი პირობებით, რასაც ამჟამინდელი დამსაქმებელი
გთავაზობთ?
გთხოვთ, შეფასება განახორციელოთ 5-ქულიან სკალაზე, სადაც ციფრი „1“ ნიშნავს - „ძალზე
უკმაყოფილოს“, ხოლო ციფრი „5“ – „ძალზე კმაყოფილს“

ქულა (ჩაწერეთ) _____________________

15. თქვენი აზრით, რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებული, რომ გაუადვილდეს დასაქმება? (შენიშვნა: დასაშვებია პასუხის
რამდენიმე ვარიანტი)

1. მოთხოვნადი პროფესია / სწავლის დასრულება
2. მაგისტრატურის/დოქტორანტურის დასრულება
3. სპეციალობის თეორიული ცოდნა
4. სპეციალობის პრაქტიკული ცოდნა
5. პოზიციის შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება
6. სტაჟირების გავლა პროფილით
7. ნაცნობი, რომელიც გეხმარება სამუშაოს მოძიებაში
8. უნივერსიტეტის (რომლის კურსდამთავრებულიცაა) პრესტიჟი



9. მაღალი აკადემიური მოსწრება უნივერსიტეტში სწავლისას
10. სხვა ______________________

კითხვებს # 16 – 22 პასუხობენ მხოლოდ ის რესპონდენტები, ვინც #2-ე
კითხვაზე „ხართ თუ არა დასაქმებული ამჟამად?“ მიუთითა მე-2 პასუხის
ვარიანტი „არა“

16. რატომ /რა მიზეზით არ ხართ დასაქმებული?
1. ჯერ არ მსურს მუშაობა
2. ვსწავლობ / გავაგრძელე სწავლა თსუ-ში
3. ვსწავლობ / გავაგრძელე სწავლა საქართველოს სხვა უმაღლეს სასწავლებელში
4. ვსწავლობ საზღვარგარეთ
5. გავდივარ სტაჟირებას
6. ავადმყოფობის გამო
7. ოჯახური პირობების გამო
8. არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ ვიშოვე სამსახური პროფილით
9. ვერ ვიშოვე ვერანაირი სამსახური (არაპროფილით)
10.დროებით არ ვმუშაობ, უახლოეს მომავალში ველოდები უკეთეს შემოთავაზებას
11. არ მიძებნია სამუშაო, აზრი არ აქვს, მაინც ვერ ვიშოვი
12. სხვა _________________________

17. ყოფილხართ თუ არა დასაქმებული ბოლო 1 წლის განმავლობაში?
1. დიახ
2.არა გადადით კითხვაზე #23

18.რამდენ ხანს იმუშავეთ ბოლო დასაქმების ადგილას?
1. 0-6 თვე
2. 6-12 თვე
3. 1 წელზე მეტი

19. რომელ სექტორში მუშაობდით?
1. საჯარო
2. კერძო
3. არასამთავრობო
4. საერთაშორისო
5. სხვა ______________

20. იყავით თუ არა დასაქმებული პროფილით, კვალიფიკაციის შესაბამისად?
1. დიახ, დასაქმებული ვიყავი პროფილით (კვალიფიკაციის შესაბამისად)
2. დასაქმებული ვიყავი არა პროფილით
3. სხვა ___________________________

21 .რომელ რგოლში მუშაობდით? (შენიშვნა: დასაშვებია პასუხის რამდენიმე ვარიანტი)



1. აუნაზღაურებელი სტაჟირება
2. ანაზღაურებადი სტჟირება
3. დამხმარე/ასისტენტი
4. ძირითადი პერსონალი/საშუალო რგოლი
5. საშუალო რგოლის მენეჯმენტი
6. მაღალი რგოლის მენეჯმენტი
7. სხვა _____________________

22. კმაყოფილი იყავით თუ არა იმ ანაზღაურებით და შექმნილი პირობებით, რაც ბოლო
დამსაქმებელმა შემოგთავაზათ?
გთხოვთ, შეფასება განახორციელოთ 5-ქულიან სკალაზე, სადაც ციფრი „1“ ნიშნავს - „ძალზე
უკმაყოფილოს“, ხოლო ციფრი „5“ – „ძალზე კმაყოფილს“

ქულა (ჩაწერეთ)
სამუშაო პირობებით კმაყოფილების დონე
ანაზღაურებით კმაყოფილების დონე

შენიშვნა: შემდეგ კითხვებს პასუხობს ყველა რესპონდენტი
23. ყოფილხართ თუ არა დასაქმებული საზღვარგარეთ?

1. დიახ, ამჟამადაც საზღვარგარეთ ვმუშაობ (ჩაწერეთ რამდენი ხანია რაც მუშაობა
დაიწყეთ ___________________________)
2. დიახ, ადრე ვმუშაობდი (ჩაწერეთ რამდენ ხანს მუშაობდით __________)
3. საზღვარგარეთ არ მიმუშავია გადადით კითხვაზე #25

24. იყავით თუ არა საზღვარგარეთ დასაქმებული პროფილით, კვალიფიკაციის შესაბამისად?
1. დიახ, დასაქმებული ვიყავი პროფილით (კვალიფიკაციის შესაბამისად)
2. დასაქმებული ვიყავი არა პროფილით
3. სხვა ___________________________

25. გთხოვთ შეაფასოთ, ზოგადად რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტში მიღებული
განათლებით?
გთხოვთ, შეფასება განახორციელოთ 5-ქულიან სკალაზე, სადაც ციფრი „1“ ნიშნავს - „ძალზე
უკმაყოფილოს“, ხოლო ციფრი „5“ – „ძალზე კმაყოფილს“
ქულა (ჩაწერეთ)______________________

26. თქვენი აზრით, რა უნდა გაუმჯობესდეს უნივერსიტეტში, რომ მისი კურსდამთავრებული
მეტად კონკურენტუნარიანი და მოთხოვნადი იყოს შრომის ბაზარზე? (შენიშვნა: დასაშვებია
პასუხის რამდენიმე ვარიანტი)
1. საგნების/დისციპლინების შინაარსი / სილაბუსების გაუმჯობესება (ჩაწერეთ
კონკრეტულად რომელი საგანი_____________)
2. საგანმანათლებლო პროგრამების ე.წ. „არასაჭირო საგნებისგან“ გათავისუფლება
3. სახელმძღვანელოები და სასწავლო მასალის გაუმჯობესება (საჭიროა მეტი თანამედროვე
ლიტერატურის გამოყენება)
4. სასწავლო პოლიტიკის შემუშავებაში პროფესორ/მასწავლებლების უშუალოდ ჩართვა



5. უცხო ენების სწავლების გაძლიერება
6. ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (მაგ: შენობის კეთილმოწყობა, დერეფნები, მიმდებარე
ტერიტორია, კვების ობიექტი და ა.შ.)
7. ლაბორატორიების რაოდენობის გაზრდა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა
8. კარიერული მხარდაჭერის ცენტრის შესაძლებლობების გაზრდა - თანამშრომლობის
მემორანდუმების გაფორმება უნივერსიტეტსა და საწარმოებს/კომპანიებს შორის
(დამსაქმებლებთან სტუდენტების შეხვედრების ორგანიზება, დასაქმების ფორუმის
ორგანიზება და სხვ.)
9. სტაჟირების (თუნდაც აუნაზღაურებელი) შესაძლებლობა სტუდენტებისათვის
10. უნივერსიტეტის მიერ გამოყოფილი დაფინანსების გაზრდა სტუდენტების სხვადასხვა
პროექტებში/პროგრამებში მონაწილეობისათვის
11. პროფესორ-მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა
12. სხვადასხვა ტექნიკური მომსახურების გაძლიერება (მაგ: სმს სერვისი, ვებგვერდი, თსუ
ელ.ფოსტა)
13. თსუ-ს ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულების მეტად ჩართვა სტუდენტების
პრობლემების მოსაგვარებლად
14. მეტი ფოკუსირება პრაქტიკულ მეცადინეობებზე
15.სხვა ______________________________

დემოგრაფიული ნაწილი:

D1. სქესი (ჩაწერეთ____________)
D2. ასაკი (ჩაწერეთ ___________ )
D3. რომელი საგანმანათლებლო პროგრამა დაასრულეთ?

1. ბაკალავრიატი
2. მაგისტრატურა
3. დოქტორანტურა

D4. გააგრძელეთ თუ არა სწავლა თსუ-ში?
1. დიახ
2. სწავლა გავაგრძელე საქართველოს სხვა უმაღლეს სასწავლებელში
3. სწავლა გავაგრძელე საზღვარგარეთ
4. სწავლა არსად გამიგრძელებია


