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№№№№    დებულებებიდებულებებიდებულებებიდებულებები
1 ლექციაზე ყოველთვის დროულად
2 ლექციებს ვატარებდი სილაბუსის მიხედვით
3 ლექციის გადმოცემის სტილი იყო გასაგები

4 
დინამიურად და ენერგიულად ვატარებდი 

ლექცია/სემინარებს

5 
ხელს ვუწყობდი სტუდენტებს

ჩართულიყვნენ დისკუსიაში

6 
სასწავლო მასალები იყო გასაგები

მომზადებული

7 
სტუდენტებს ვაძლევდი ერთმანეთისთვის

მოსაზრებებისა დაცოდნის გაზიარების

8 
ყურადღებიანი ვიყავი თითოეული

მიმართ 
9 განვიხილავდი სიახლეებს
10 საკმარის დროს ვუთმობდი კონსულტაციას
11 შეკითხვებსვპასუხობდიამომწურავადდაგასაგებად
12 სტუდენტებმა ეს კურსი საინტერესოდ მიიჩნიეს

13 
სტუდენტებმა ამ კურსის ფარგლებში შეიძინეს 

სასარგებლო ცოდნა
14 სტუდენტებმა სრულად აითვისეთ 
15 შეფასების დროს ვიყავი ობიექტური

16 
სტუდენტებს ვაფასებდი სილაბუსში

კრიტერიუმებისმიხედვით
17 სასწავლო მასალა იყო ხელმისაწვდომი

18 
დავალებები ხელს უწყობდა სასწავლო კურსის 

ათვისებას 

19 
ვიყავი სტუდენტების მიმართ თავაზიანი და 

ტაქტიანი 
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სასურველი პასუხისასურველი პასუხისასურველი პასუხისასურველი პასუხი    აღნიშნეთ აღნიშნეთ აღნიშნეთ აღნიშნეთ √√√√    

დებულებებიდებულებებიდებულებებიდებულებები    დიახდიახდიახდიახ    არაარაარაარა    ნაწილობრივნაწილობრივნაწილობრივნაწილობრივ

დროულად ვცხადდებოდი    
ლექციებს ვატარებდი სილაბუსის მიხედვით    

ს გადმოცემის სტილი იყო გასაგები    
დინამიურად და ენერგიულად ვატარებდი 

ლექცია/სემინარებს 
   

ხელს ვუწყობდი სტუდენტებს აქტიურად 
ჩართულიყვნენ დისკუსიაში 

   

გასაგები და კარგად 
მომზადებული 

   

ერთმანეთისთვის 
გაზიარების საშუალებას 

   

თითოეული სტუდენტის 
   

სიახლეებს სფეროში    
საკმარის დროს ვუთმობდი კონსულტაციას    

შეკითხვებსვპასუხობდიამომწურავადდაგასაგებად    
სტუდენტებმა ეს კურსი საინტერესოდ მიიჩნიეს    
სტუდენტებმა ამ კურსის ფარგლებში შეიძინეს 

სასარგებლო ცოდნა 
   

სტუდენტებმა სრულად აითვისეთ სასწავლო კურსი    
შეფასების დროს ვიყავი ობიექტური    

სილაბუსში გაწერილი 
კრიტერიუმებისმიხედვით 

   

ხელმისაწვდომი    
დავალებები ხელს უწყობდა სასწავლო კურსის 

 
   

ვიყავი სტუდენტების მიმართ თავაზიანი და 
 

   

 

    

კითხვარიკითხვარიკითხვარიკითხვარი    

გამოკითხვა მიზნად ისახავს სწავლა/სწავლების გაუმჯობესებას ბხსუ-ში.  

გამოკითხვა ანონიმურია. 
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კითხვარის ამ ნაწილში, გთხოვთ, შეაფასოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი სამსახურების მუშაობის 

ხარისხი დამნიშვნელოვნება სასწავლო  კურსის წარმატებულად წარმართვისათვის. 

 

თქვენ მიერ მოწოდებული შეფასება დაეხმარება უნივერსიტეტს, განსაზღვროს 

ადმინისტრაციული პერსონალისმომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებელი ასპექტები და 

ხერხები. 

 

№№№№    უნივერსიტეტის სამსახურუნივერსიტეტის სამსახურუნივერსიტეტის სამსახურუნივერსიტეტის სამსახურებიებიებიები    დაბალიდაბალიდაბალიდაბალი    საშუალოსაშუალოსაშუალოსაშუალო    მაღალიმაღალიმაღალიმაღალი    არ ვსარგებლობარ ვსარგებლობარ ვსარგებლობარ ვსარგებლობ    
1 ფინანსური სამსახური     
2 საქმის წარმოების სამსახური     
3 იურისტი     
4 ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახური     

5 
სასწავლო პროცესების მართვის 

დეპარტამენტი 
    

6 სტუდენტთა მომსახურების განყოფილება     
7 ბიბლიოთეკა     
8 დეკანატი     
9  დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა     
10 კომენდანტი     
11 კანცლერი     

 
 


