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№№№№    დებულებებიდებულებებიდებულებებიდებულებები
1 ლექტორიდროზემოდიოდა

2 
ლექტორი სილაბუსის მიხედვით 

ატარებდალექციებს
3 ლექტორის გადმოცემის სტილი იყო გასაგები

4 
ლექტორი დინამიურად და ენერგიულად 

ატარებდა ლექცია/სემინარებს

5 
ლექტორი ხელს უწყობდა 
აქტიურად ჩართულიყვნენ დისკუსიაში

6 
სასწავლო მასალები კარგად იყო

და ზედმიწევნითკარგად

7 
გვქონდა ერთმანეთისათვის მოსაზრებებისა

ცოდნის გაზიარებისსაშუალება

8 
ლექტორი ყურადღებიანი იყო

სტუდენტის მიმართ
9 ლექტორი განიხილავდა სიახლეებს

10 
ლექტორი მზად არის კონსულტაცია გაუწიოს 

სტუდენტებს

11 
ლექტორიშეკითხვებსპასუხობდაამომწურავადდა

გასაგებად 
12 თქვენ ეს კურსი საინტერესოდ მიგაჩნიათ

13 
თქვენ ამ კურსის ფარგლებში შეიძინეთ 

სასარგებლო ცოდნა
14 თქვენ სრულად აითვისეთ სასწავლო კურსი

15 
ლექტორის მიერ ნაშრომის

იყოსამართლიანი

16 
შეფასება სილაბუსში გაწერილი

მიხედვითხდებოდა

17 
ლექტორიდროულადაცნობებდასტუდენტებსცო

დნისშეფასებისშედეგებს
18 სასწავლო მასალა იყო ხელმისაწვდომი

19 
ლექტორი სტუდენტების მიმართ თავაზიანი და 

ტაქტიანია 
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მოდიოდალექციებზე    

ორი სილაბუსის მიხედვით 
ლექციებს 

   

ს გადმოცემის სტილი იყო გასაგები    

ლექტორი დინამიურად და ენერგიულად 
ატარებდა ლექცია/სემინარებს 

   

ლექტორი ხელს უწყობდა სტუდენტებს 
აქტიურად ჩართულიყვნენ დისკუსიაში 

   

იყო მომზადებული 
ზედმიწევნითკარგად ახსნილი 

   

მოსაზრებებისა და 
გაზიარებისსაშუალება 

   

იყო თითოეული 
მიმართ 

   

სიახლეებს სფეროში    

ლექტორი მზად არის კონსულტაცია გაუწიოს 
სტუდენტებს 

   

ლექტორიშეკითხვებსპასუხობდაამომწურავადდა
 

   

თქვენ ეს კურსი საინტერესოდ მიგაჩნიათ    

თქვენ ამ კურსის ფარგლებში შეიძინეთ 
ცოდნა 

   

თქვენ სრულად აითვისეთ სასწავლო კურსი    

ნაშრომის შეფასება 
სამართლიანი 

   

გაწერილი კრიტერიუმების 
მიხედვითხდებოდა 

   

ლექტორიდროულადაცნობებდასტუდენტებსცო
დნისშეფასებისშედეგებს 

   

ხელმისაწვდომი    

ლექტორი სტუდენტების მიმართ თავაზიანი და 
 

   

 

კითხვარიკითხვარიკითხვარიკითხვარი    
გამოკითხვა მიზნად ისახავს სწავლა/სწავლების გაუმჯობესებას ბხსუ-ში.  

გამოკითხვა ანონიმურია. 
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