
„საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის 

სასულიერო სემინარია“ 

 

დამსაქმებლის კითხვარი 

გამოკითხვა კონფიდენციალურია და შედეგების განხილვისას ორგანიზაცია მითითებული არ იქნება! 

 

 

თარიღი _____________2014 წელი. 

დაწესებულების/ორგანიზაციის სახელწოდება, მისამართი და   ტელეფონი _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

1) როგორ უზრუნველყოფთ  შესაბამისი კვალიფიკაციების მქონე კადრების მოძიებას? 

       1) გასაუბრებით; 

      2) რეკომენდაციით; 

      3) ტესტირებით; 

 

2) რამდენად უზრუნველყოფს ჩვენი კურსდამთავრებულების განათლება იმ მოთხოვნებს, რაც 

აუცილებელია თქვენთან საქმიანობის შესასრულებლად? 

1) სრულად უზრუნველყოფს; 

2) ნაწილობრივ უზრუნველყოფს; 

3) ვერ უზრუნველყოფს; 

        

       3) რა ცოდნა არ მიგაჩნიათ საკმარისად ჩვენი კურსდამთავრებულების განათლებაში             

ფუნქციების/მოვალეობის შესასრულებლად? 

 

1) თეორიული ცოდნა; 

2) პრაქტიკული ცოდნა; 

3) უცხო ენის ცოდნა; 

4) დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი; 

5) სხვა_____________________________ 



 

4) აწარმოებთ თუ არა შესაბამის ტრენინგებს/გადამზადებას თქვენს ორგანიზაციაში? რა 

პერიოდულობით (წელიწადში ერთხელ, ორჯერ და ა.შ.) 

1) დიახ; 

2) არა; 

 

5) მუშაობის პროცესში თუ დაგჭირდათ ჩვენი კურსდამთავრებულის 

გადამზადება(დამატებითი ცოდნის/ უნარ–ჩვევების გადაცემა)? 

1) დიახ; 

2) არა; 

 

6) რა ძირითად სირთულეებს ხვდებით ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების მოძიებისას? 

1) კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა; 

2) არასაკმარისი კომუნიკაცია კურსდამთავრებულებთან; 

3) კურსდამთავრებულის მხრიდან შეთავაზებულზე მეტი ანაზღაურების მოთხოვნა; 

 

7) კმაყოფილი ხართ თუ არა, რომ თქვენი არჩევანი შეაჩერეთ ჩვენს კურსდამთავრებულზე? 

1) დიახ; 

2) არა; 

  

8) რატომ შეაჩერეთ არჩევანი ჩვენს კურსდამთავრებულზე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                             

 

 

 



კურსდამთავრებულთა  კითხვარი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების თარიღი _____________ 

 შევსების თარიღი ___________________2014 წელი 

   

შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი პასუხი 

1) რამდენად უზრუნველყო თქვენს მიერ მიღებულმა განათლებამ ის მოთხოვნები, რაც აუცილებელია 

თქვენი საქმიანობის შესასრულებლად? 

1) სრულად უზრუნველყო; 

2) ნაწილობრივ უზუნველყო; 

3) ვერ უზრუნველყო; 

 

2) დღევანდელი შეფასებით, რამდენად ადეკვატურად შეარჩიეთ საგანმანათლებლო პროგრამა/ 

საგანმანათლებლო დაწესებულება? 

1) ადეკვატურად; 

2) ნაწილობრივ; 

3) არაადეკვატურად; 

 

3) როგორ შეაფასებდით ზოგად სიტუაციას სასწავლებელში? 

1) დადებითად; 

2) უარყოფითად; 

3) საშუალოდ; 

 

4)  როგორ შეაფასებდით, სასწავლებლის ადმინისტრაციის დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ? 

1) დადებითად; 

2) უარყოფითად; 

3) საშუალოდ; 

 

5) სწავლობთ თუ არა ამჟამად ან აპირებთ თუ არა თქვენი სპეციალობით სწავლის გაგრძელებას და 

ცოდნის გაღრმავებას? (დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ რომელ დაწესებულებაში; 



უარყოფითი პასუხის შემთხევაში დააზუსტეთ მიზეზი: დროის სიმცირე; შესაბამისი ცოდნის 

არარსებობა და ა. შ) 

1) დიახ; ____________________ 

2) არა; ______________________ 

 

6) აპირებთ თუ არა კვალიფიკაციის შეცვლას ან დამატებითი სპეციალობის შესწავლას? (დადებითი 

პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ, მიუთითოთ მიზეზი) 

1) დიახ; ________________ 

2) არა; 

 

7) სამუშაო გამოცდილება: 

1) ვერ დავსაქმდი პროფესიის შესაბამისად; 

2) ვმუშაობ/ვმუშაობდი პროფესიის შესაბამისად; 

3) ვმუშაობ/ვმუშაობდი სხვა სფეროში; 

 

8) თქვენს მიერ მიღებული ცოდნა აღმოჩნდა თუ არა საკმარისი სამსახურებრივი მოვალეობის 

შესრულებისათვის? (უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, დააკონკრეტეთ რა სახის ცოდნა არ 

არის საკმარისი) 

1) დიახ; 

2) არა; __________________ 

 

9) რა სახის პრობლემები შეგხვდათ სამსახურის მოძიებისას? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

10) გთხოვთ, დაასახელეთ ის დარგი/საკითხები, რომელშიც თქვენი აზრით არ მიგიღიათ საკმარისი 

თეორიული ცოდნა, ან რომელიც არ ისწავლება საკმარისად ღრმად. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

                მადლობა თანამშრომლობისათვის! 


