
შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯი 

                                                                                                                                  

დამტკიცებულია დირექტორის 2019 წლის 1 ივლისის N15 ბრძანებით დანართი N2   

 

 

პროფესიულ სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა ჩართულობა პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, განხორციელებისა და განვითარების პროცესებში 

დეტალური მიდგომა 

ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ 

გთხოვთ, შეავსოთ.  1 არის მინიმალური, ხოლო 5- მაქსიმალური შეფასება 

 

კითხვები 1 2 3 4 5 

იზიარებთ თუ არა კოლეჯის  მისიას      

შეესაბამება თუ არა პროფესიული  პროგრამა (ზოგადად, 

მისი ყველა ასპექტის გათვალისწინებით) საქართველოს 

შრომის ბაზრის შესაბამისი სეგმენტის მოთხოვნებს 

     

შეესაბამება თუ არა  პროგრამის მიზნები   კოლეჯის მისიას?      

მიღწევადია თუ არა  პროგრამის მიზნები?      

უზრუნველყოფს თუ არა  პროფესიული პროგრამის სწავლის 

შედეგები კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობას 

დასაქმების ბაზარზე? 

     

უზრუნველყოფს თუ არა პროგრამის სწავლის შედეგები 

კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობას 

განათლების  ბაზარზე (განათლების შემდგომი საფეხურის 

სეგმენტზე)? 

     

 უზრუნველყოფს თუ არა პროგრამაზე მიღების 

წინაპირობები საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიღწევას? 

     

 უზრუნველყოფს თუ არა პროგრამაში  გამოყენებული 

სწავლების მეთოდების ერთობლიობა პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიღწევას? 

     

უზრუნველყოფს თუ არა   პროგრამა სტუდენტის მიერ 

სათანადო პრაქტიკული უნარების ათვისებას/განვითარებას 
     

უზრუნველყოფს თუ არა  პროფესიული  პროგრამა 

სტუდენტისათვის სათანადო ცოდნის გადაცემას 
     

არის თუ არა საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები 

ორიენტირებული დასაქმების ბაზარზე 
     

შეესაბამება თუ არა საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის 

შედეგები საქართველოს შრომის ბაზრის შესაბამისი 

სეგმენტის მოთხოვნებს 

     

 მისაღებია თუ არა თქვენთვის საგანმანათლებლო 

პროგრამის სწავლის შედეგების განსაზღვრისა და 

საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარების პროცესში 

დამსაქმებლების ჩართვის მექანიზმები 

     



შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯი 

 უზრუნველყოფს თუ არა კოლეჯის  რესურსები 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას 
     

უზრუნველყოფს თუ არა   პროგრამა სტუდენტის მიერ 

სათანადო პრაქტიკული უნარების 

გამომუშავებას/განვითარებას 

     

უზრუნველყოფს თუ არა  კოლეჯის რესურსები 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას 
     

უზრუნველყოფს თუ არა პროფესიული სტუდენტის 

შეფასების მეთოდები პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევას 

     

უზრუნველყოფს თუ არა  საგანმანათლებლო პროგრამა 

სტუდენტისათვის სათანადო ცოდნის გადაცემას 
     

უზრუნველყოფს თუ არა   პროგრამის განმახორციელებელი 

პერსონალის კომპეტენციები პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევას 

     

მიღწევადია თუ არა პროგრამის მიზნები      

უზრუნველყოფს თუ არა პროგრამის სწავლის შედეგები 

კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობას დასაქმების 

ბაზარზე 

     

უზრუნველყოფს თუ არა  სასწავლო მასალა 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას 
     

შეესაბამება თუ არა განსახილველად წარმოდგენილი 

პროგრამა (ზოგადად, მისი ყველა ასპექტის 

გათვალისწინებით) საქართველოს შრომის ბაზრის 

შესაბამისი სეგმენტის მოთხოვნებს 

     

არის თუ არა პროგრამის მიზნები ორიენტირებული 

დასაქმების ბაზარზე 
     

უზრუნველყოფს თუ არა პროგრამაში  გამოყენებული 

სწავლების მეთოდების ერთობლიობა პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიღწევას 

     

რამდენად ნათლად არის ჩამოყალიბებული 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები  
     

რამდენად ითვალისწინებს საგანმანათლებლო პროგრამაში 

გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები იმ დარგის 

სპეციფიკას, რომლის სპეციალისტიც უნდა გახდეთ 

     

რამდენად უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამაში 

გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები სწავლის 

შედეგების მიღწევას 

     

რამდენად უზრუნველყოფს თქვენს მიერ საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში მიღებული განათლება იმას, რომ 

თქვენ სრულფასოვნად შეძლოთ კვალიფიკაციის შესაბამისი 

სამსახურებრივი საქმიანობის შესრულება 

     

ზოგადად, რამდენად კმაყოფილი ხართ საგანმანათლებლო 

პროგრამით, რომელზეც სწავლობთ (მისი ყველა ასპექტის: 

სალექციო კურსების, მათი თანმიმდევრობის, შინაარსის, 

პრაქტიკის, დავალებების და ა.შ. გათვალისწინებით)  

     

რამდენად კმაყოფილი ხართ შედეგებით, რომელსაც 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში აღწევთ 
     

რამდენად მნიშვნელოვანია წარმოდგენილი 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის 

არჩეულ სპეციალობაში  თეორიული ცოდნა 

     



შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯი 

რამდენად მნიშვნელოვანია წარმოდგენილი 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის: 

სწავლის პერიოდში   შესაბამის დაწესებულებაში  გავლილი 

პრაქტიკული კომპონენტი 

     

თქვენი შეფასებით, რამდენად განვითარდა 

საგანმანათლებლო პროგრამა მას შემდეგ, რაც 

კურსდამთავრებული გახდით: 

     

რამდენად მნიშვნელოვანია წარმოდგენილი 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის  

შეძენილი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები 

     

 

 

 


