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გამოკითხვა მიზნად ისახავს სწავლა/სწავლების გაუმჯობესებას ბხსუ
იყავით გულწრფელნი

თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება 
I I I I სასწავლო წლის სტუდენტებისასწავლო წლის სტუდენტებისასწავლო წლის სტუდენტებისასწავლო წლის სტუდენტები

    

ვისირჩევითგააკეთეთარჩევანიჩვენუნივერსიტეტზე?ვისირჩევითგააკეთეთარჩევანიჩვენუნივერსიტეტზე?ვისირჩევითგააკეთეთარჩევანიჩვენუნივერსიტეტზე?ვისირჩევითგააკეთეთარჩევანიჩვენუნივერსიტეტზე?
□ ნაცნობების რჩევით 

□ მშობლების რჩევით 

□ ჩემით 
 

არჩევანისდროსრომელპოზიციაზემიუთითეთჩვენისასწავლებელიარჩევანისდროსრომელპოზიციაზემიუთითეთჩვენისასწავლებელიარჩევანისდროსრომელპოზიციაზემიუთითეთჩვენისასწავლებელიარჩევანისდროსრომელპოზიციაზემიუთითეთჩვენისასწავლებელი
□ 1–2 პოზიციაზე 

□ 3–5 პოზიციაზე 

□ 6–7 პოზიციაზე 
 

რამდენადმოსახერხებელიათქვენთვისჩვენისასწავლოაუდიტორიები?რამდენადმოსახერხებელიათქვენთვისჩვენისასწავლოაუდიტორიები?რამდენადმოსახერხებელიათქვენთვისჩვენისასწავლოაუდიტორიები?რამდენადმოსახერხებელიათქვენთვისჩვენისასწავლოაუდიტორიები?
□ არ მომწონს 

□ საკმაოდ კარგია 

□ დამაკმაყოფილებელი 
 

თქვენიპირველიშთაბეჭდილებაჩვენსასწავლოუნივერსიტეტზეთქვენიპირველიშთაბეჭდილებაჩვენსასწავლოუნივერსიტეტზეთქვენიპირველიშთაბეჭდილებაჩვენსასწავლოუნივერსიტეტზეთქვენიპირველიშთაბეჭდილებაჩვენსასწავლოუნივერსიტეტზე
□ უარყოფითი 

□ დადებითი 
 

რთულიათუარათქვენთვისგეგმითშემოთავაზებულიკურსებირთულიათუარათქვენთვისგეგმითშემოთავაზებულიკურსებირთულიათუარათქვენთვისგეგმითშემოთავაზებულიკურსებირთულიათუარათქვენთვისგეგმითშემოთავაზებულიკურსები
□ არ არის რთული 

□ მეტ–ნაკლებად 

□ საკმაოდ 
 

იცით იცით იცით იცით     თუ  არა  რუსული ენათუ  არა  რუსული ენათუ  არა  რუსული ენათუ  არა  რუსული ენა
□ კი 

□ მეტ-ნაკლებად 

□ არა 

იცითთუარარასნიშნავსკრედიტიდაროგორუნდააითვისოთისიცითთუარარასნიშნავსკრედიტიდაროგორუნდააითვისოთისიცითთუარარასნიშნავსკრედიტიდაროგორუნდააითვისოთისიცითთუარარასნიშნავსკრედიტიდაროგორუნდააითვისოთის
□ არ ვიცი 

□ ვიცი ბუნდოვნად 

□ ვიცი კარგად 
 

ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით შეფასება?ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით შეფასება?ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით შეფასება?ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით შეფასება?
□ კი 

□ არა 
 

გაეცანითთუარაბიბლიოთეკითსარგებლობისწესებსგაეცანითთუარაბიბლიოთეკითსარგებლობისწესებსგაეცანითთუარაბიბლიოთეკითსარგებლობისწესებსგაეცანითთუარაბიბლიოთეკითსარგებლობისწესებს
□ არა 

□ კი 
 

რისთვის სწავლობთ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში?რისთვის სწავლობთ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში?რისთვის სწავლობთ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში?რისთვის სწავლობთ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში?
□ პროფესიის დასაუფლებლად

□ კრედიტების დასაგროვებლად (სხვა უნივერსიტეტში გადასასვლელად)

□ დიპლომის ასაღებად 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი                  

სტუდენტთა გამოკითსტუდენტთა გამოკითსტუდენტთა გამოკითსტუდენტთა გამოკითხხხხვავავავა    
    

გამოკითხვა მიზნად ისახავს სწავლა/სწავლების გაუმჯობესებას ბხსუ
იყავით გულწრფელნი.გამოკითხვა ანონიმურია

თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება 
სასწავლო წლის სტუდენტებისასწავლო წლის სტუდენტებისასწავლო წლის სტუდენტებისასწავლო წლის სტუდენტები    2012012012012222----2012012012013333სასწავლო წელისასწავლო წელისასწავლო წელისასწავლო წელი

ვისირჩევითგააკეთეთარჩევანიჩვენუნივერსიტეტზე?ვისირჩევითგააკეთეთარჩევანიჩვენუნივერსიტეტზე?ვისირჩევითგააკეთეთარჩევანიჩვენუნივერსიტეტზე?ვისირჩევითგააკეთეთარჩევანიჩვენუნივერსიტეტზე?    

არჩევანისდროსრომელპოზიციაზემიუთითეთჩვენისასწავლებელიარჩევანისდროსრომელპოზიციაზემიუთითეთჩვენისასწავლებელიარჩევანისდროსრომელპოზიციაზემიუთითეთჩვენისასწავლებელიარჩევანისდროსრომელპოზიციაზემიუთითეთჩვენისასწავლებელი?    

რამდენადმოსახერხებელიათქვენთვისჩვენისასწავლოაუდიტორიები?რამდენადმოსახერხებელიათქვენთვისჩვენისასწავლოაუდიტორიები?რამდენადმოსახერხებელიათქვენთვისჩვენისასწავლოაუდიტორიები?რამდენადმოსახერხებელიათქვენთვისჩვენისასწავლოაუდიტორიები?

თქვენიპირველიშთაბეჭდილებაჩვენსასწავლოუნივერსიტეტზეთქვენიპირველიშთაბეჭდილებაჩვენსასწავლოუნივერსიტეტზეთქვენიპირველიშთაბეჭდილებაჩვენსასწავლოუნივერსიტეტზეთქვენიპირველიშთაბეჭდილებაჩვენსასწავლოუნივერსიტეტზე    

რთულიათუარათქვენთვისგეგმითშემოთავაზებულიკურსებირთულიათუარათქვენთვისგეგმითშემოთავაზებულიკურსებირთულიათუარათქვენთვისგეგმითშემოთავაზებულიკურსებირთულიათუარათქვენთვისგეგმითშემოთავაზებულიკურსები?    

თუ  არა  რუსული ენათუ  არა  რუსული ენათუ  არა  რუსული ენათუ  არა  რუსული ენა    

იცითთუარარასნიშნავსკრედიტიდაროგორუნდააითვისოთისიცითთუარარასნიშნავსკრედიტიდაროგორუნდააითვისოთისიცითთუარარასნიშნავსკრედიტიდაროგორუნდააითვისოთისიცითთუარარასნიშნავსკრედიტიდაროგორუნდააითვისოთის?    

ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით შეფასება?ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით შეფასება?ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით შეფასება?ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით შეფასება?

გაეცანითთუარაბიბლიოთეკითსარგებლობისწესებსგაეცანითთუარაბიბლიოთეკითსარგებლობისწესებსგაეცანითთუარაბიბლიოთეკითსარგებლობისწესებსგაეცანითთუარაბიბლიოთეკითსარგებლობისწესებს? 

რისთვის სწავლობთ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში?რისთვის სწავლობთ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში?რისთვის სწავლობთ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში?რისთვის სწავლობთ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში?
პროფესიის დასაუფლებლად 

კრედიტების დასაგროვებლად (სხვა უნივერსიტეტში გადასასვლელად)

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი                   

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

თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება მიღებულიმიღებულიმიღებულიმიღებული....    
სასწავლო წელისასწავლო წელისასწავლო წელისასწავლო წელი    

    

რამდენადმოსახერხებელიათქვენთვისჩვენისასწავლოაუდიტორიები?რამდენადმოსახერხებელიათქვენთვისჩვენისასწავლოაუდიტორიები?რამდენადმოსახერხებელიათქვენთვისჩვენისასწავლოაუდიტორიები?რამდენადმოსახერხებელიათქვენთვისჩვენისასწავლოაუდიტორიები?    

ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით შეფასება?ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით შეფასება?ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით შეფასება?ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით შეფასება?    

რისთვის სწავლობთ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში?რისთვის სწავლობთ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში?რისთვის სწავლობთ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში?რისთვის სწავლობთ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში?    

კრედიტების დასაგროვებლად (სხვა უნივერსიტეტში გადასასვლელად) 



ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი                  
 

 

გამოკითხვა მიზნად ისახავს სწავლა/სწავლების გაუმჯობესებას ბხსუ
იყავით გულწრფელნი

თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება მიღებული.თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება მიღებული.თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება მიღებული.თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება მიღებული.
IІIІIІIІ----ІV ІV ІV ІV სასწავლო წლის სტუდენტებისასწავლო წლის სტუდენტებისასწავლო წლის სტუდენტებისასწავლო წლის სტუდენტები

საკმარისიიყოსაგნებისათვისსაკმარისიიყოსაგნებისათვისსაკმარისიიყოსაგნებისათვისსაკმარისიიყოსაგნებისათვის

□ ჯობდა მეტი დრო დათმობოდა

□ ძალიან ცოტა დრო იყო გამოყოფილი

□ სრულიად საკმარისი იყო
 

გაკმაყოფილებთთუარასწავლისპირობებიგაკმაყოფილებთთუარასწავლისპირობებიგაკმაყოფილებთთუარასწავლისპირობებიგაკმაყოფილებთთუარასწავლისპირობები

□ სრულად მაკმაყოფილებს

□ ძირითადად მაკმაყოფილებს

□ არა 
 

ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების 

შეფასება?შეფასება?შეფასება?შეფასება?    

□ კი 

□ არა 
 

პროფესიის უკეთ დაუფლებისათვის  თვლით თუ არა საჭიროდ: პროფესიის უკეთ დაუფლებისათვის  თვლით თუ არა საჭიროდ: პროფესიის უკეთ დაუფლებისათვის  თვლით თუ არა საჭიროდ: პროფესიის უკეთ დაუფლებისათვის  თვლით თუ არა საჭიროდ: 

□ დამატებითი დისციპლინების შემოტანას. 

□ არსებულის გაძლიერებას.

□ ყველაფერი გვაკმაყოფილებს.
 

იცით იცით იცით იცით     თუ  არა  რუსული ენათუ  არა  რუსული ენათუ  არა  რუსული ენათუ  არა  რუსული ენა
□ კი 

□ მეტ-ნაკლებად 

□ არა 
 

გაკმაყოფილებთთუარასპეციალობისგაკმაყოფილებთთუარასპეციალობისგაკმაყოფილებთთუარასპეციალობისგაკმაყოფილებთთუარასპეციალობის

□ სრულად მაკმაყოფილებს

□ ძირითადად მაკმაყოფილებს

□ არა 
    

გაკმაყოფილებთ ხელოვნების უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ცხოვრება?გაკმაყოფილებთ ხელოვნების უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ცხოვრება?გაკმაყოფილებთ ხელოვნების უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ცხოვრება?გაკმაყოფილებთ ხელოვნების უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ცხოვრება?

□ კი 

□ მეტ–ნაკლებად 

□ არა 
 

კმაყოფილიხართთუარაარჩეულისპეციალობითკმაყოფილიხართთუარაარჩეულისპეციალობითკმაყოფილიხართთუარაარჩეულისპეციალობითკმაყოფილიხართთუარაარჩეულისპეციალობით

□ დიახ 

□ არა, რომ შემეძლოს შევცვლიდი არჩევანს.
    

იყენებთ თუ არა ჩვენ ვებიყენებთ თუ არა ჩვენ ვებიყენებთ თუ არა ჩვენ ვებიყენებთ თუ არა ჩვენ ვებ

□ დიახ. 

□ არა. 
 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი                  

სტუდენტთა გამოკითსტუდენტთა გამოკითსტუდენტთა გამოკითსტუდენტთა გამოკითხხხხვავავავა    
გამოკითხვა მიზნად ისახავს სწავლა/სწავლების გაუმჯობესებას ბხსუ

იყავით გულწრფელნი.გამოკითხვა ანონიმურია
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება მიღებული.თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება მიღებული.თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება მიღებული.თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება მიღებული.

სასწავლო წლის სტუდენტებისასწავლო წლის სტუდენტებისასწავლო წლის სტუდენტებისასწავლო წლის სტუდენტები    2012012012012222----2012012012013333სასწავლო წელისასწავლო წელისასწავლო წელისასწავლო წელი

    

საკმარისიიყოსაგნებისათვისსაკმარისიიყოსაგნებისათვისსაკმარისიიყოსაგნებისათვისსაკმარისიიყოსაგნებისათვისგამოყოფილიდროსემესტრისგანმავლობაშიგამოყოფილიდროსემესტრისგანმავლობაშიგამოყოფილიდროსემესტრისგანმავლობაშიგამოყოფილიდროსემესტრისგანმავლობაში

ჯობდა მეტი დრო დათმობოდა 

ძალიან ცოტა დრო იყო გამოყოფილი 

სრულიად საკმარისი იყო 

გაკმაყოფილებთთუარასწავლისპირობებიგაკმაყოფილებთთუარასწავლისპირობებიგაკმაყოფილებთთუარასწავლისპირობებიგაკმაყოფილებთთუარასწავლისპირობები?    
სრულად მაკმაყოფილებს 

ძირითადად მაკმაყოფილებს 

ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების ხომ არ ხდება თქვენზე ნაკლები მონაცემების სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით 

პროფესიის უკეთ დაუფლებისათვის  თვლით თუ არა საჭიროდ: პროფესიის უკეთ დაუფლებისათვის  თვლით თუ არა საჭიროდ: პროფესიის უკეთ დაუფლებისათვის  თვლით თუ არა საჭიროდ: პროფესიის უკეთ დაუფლებისათვის  თვლით თუ არა საჭიროდ: 

დამატებითი დისციპლინების შემოტანას.  

არსებულის გაძლიერებას. 

ყველაფერი გვაკმაყოფილებს. 

თუ  არა  რუსული ენათუ  არა  რუსული ენათუ  არა  რუსული ენათუ  არა  რუსული ენა    

გაკმაყოფილებთთუარასპეციალობისგაკმაყოფილებთთუარასპეციალობისგაკმაყოფილებთთუარასპეციალობისგაკმაყოფილებთთუარასპეციალობისლექციებლექციებლექციებლექციებისმიმდინარეობისფორმაისმიმდინარეობისფორმაისმიმდინარეობისფორმაისმიმდინარეობისფორმა

სრულად მაკმაყოფილებს 

ძირითადად მაკმაყოფილებს 

გაკმაყოფილებთ ხელოვნების უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ცხოვრება?გაკმაყოფილებთ ხელოვნების უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ცხოვრება?გაკმაყოფილებთ ხელოვნების უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ცხოვრება?გაკმაყოფილებთ ხელოვნების უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ცხოვრება?

კმაყოფილიხართთუარაარჩეულისპეციალობითკმაყოფილიხართთუარაარჩეულისპეციალობითკმაყოფილიხართთუარაარჩეულისპეციალობითკმაყოფილიხართთუარაარჩეულისპეციალობით?    

რომ შემეძლოს შევცვლიდი არჩევანს. 

იყენებთ თუ არა ჩვენ ვებიყენებთ თუ არა ჩვენ ვებიყენებთ თუ არა ჩვენ ვებიყენებთ თუ არა ჩვენ ვებ––––    გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას?გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას?გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას?გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას?

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი                   

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

თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება მიღებული.თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება მიღებული.თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება მიღებული.თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება მიღებული.    
სასწავლო წელისასწავლო წელისასწავლო წელისასწავლო წელი    

გამოყოფილიდროსემესტრისგანმავლობაშიგამოყოფილიდროსემესტრისგანმავლობაშიგამოყოფილიდროსემესტრისგანმავლობაშიგამოყოფილიდროსემესტრისგანმავლობაში?    

სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით სტუდენტის უფრო მაღალი ქულით 

პროფესიის უკეთ დაუფლებისათვის  თვლით თუ არა საჭიროდ: პროფესიის უკეთ დაუფლებისათვის  თვლით თუ არა საჭიროდ: პროფესიის უკეთ დაუფლებისათვის  თვლით თუ არა საჭიროდ: პროფესიის უკეთ დაუფლებისათვის  თვლით თუ არა საჭიროდ:     

ისმიმდინარეობისფორმაისმიმდინარეობისფორმაისმიმდინარეობისფორმაისმიმდინარეობისფორმა????    

გაკმაყოფილებთ ხელოვნების უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ცხოვრება?გაკმაყოფილებთ ხელოვნების უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ცხოვრება?გაკმაყოფილებთ ხელოვნების უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ცხოვრება?გაკმაყოფილებთ ხელოვნების უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ცხოვრება?    

გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას?გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას?გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას?გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას?    


