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კითხვარი დამსაქმებელთათვის
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და ის მხედველობაში იქნება მიღებული
კითხვარის მიზანია უნივერსიტეტის პროგრამების დამსაქმებლის მოთხოვნებზე მისადაგება. ჩვენ
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კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე,
ჩამოყალიბებაზე რაც მნიშვნელოვანი იქნება კარიერაში წარმატებისათვის.
წარმატებისათვის ასევე,
გვაინტერესებს რას ფიქრობთ ზოგადად ჩვენ უნივერსიტეტზე.
გვაინტერესებს,
უნივერსიტეტზე
გამოკითხვა კონფიდენციალურია და შედეგების განხილვისას ორგანიზაცია მითითებული არ იქნება.
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელ: 599137483
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ღრმა პატივისცემით,
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ორგანიზაციის სახელი _____________________________________________________
თქვენი როლი ორგანიზაციაში ____________________________________________________________
ორგანიზაციის ტიპი:
ტიპი:
O
O
O
O
O
O

კერძო მომგებიანი ორგანიზაცია
კერძო არამომგებიანი ორგანიზაცია
სახელმწიფო ორგანიზაცია
საჯარო ორგანიზავია
ადგილობრივი თვითმმართველობა
სხვა (დააზუსტეთ)) ____________________________________________________________________

დაახლოებით რამდენი ადამიანია თქვენ ორგანიზაციაში დასაქმებული:
დასაქმებული:
O
O
O
O

1 - 20
21 - 50
51 - 100
100 -ზე მეტი

საშუალოდ რამდენ ახალ კურსდამთავრებულს ასაქმებს თქვენი ორგანიზაცია წლის განმავლობაში:
განმავლობაში:
O
O
O
O
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6 - 10
11 - 20
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ორგანიზაციამ ბოლო 5 წლის განმავლობაში:
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O
O
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რომელი სპეციალობა აქვთ დამთავრებული თქვენ მიერ დაქორავებულ ბხსუბხსუ-ს კურსდამთავრებულებს:
კურსდამთავრებულებს:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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იცოდეს თავისი ძლიერი და სუსტი მხარეები
გააჩნდეს საქმის წარმოწყებასა და მის შედეგებზე
პასუხისმგებლობის აღების სურვილი
შეინარჩუნოს ბრძოლის უნარი, როცა საქმე ისე არ გამოდის,
როგორც დაგეგმილი იყო
ჰქონდეს სურვილი, რაც შეიძლება კარგად შეასრულოს
სამუშაო
თავი შეიკავოს ნაადრევი გადაწყვეტილებებისა და
დასკვნებისაგან
რთული გადაწყვეტილებების მიღების უნარი
საჭიროების შემთხვევაში, ხელის შეშველებისა და
წვრილმანი სამუშაოს შესრულების სურვილი
მოქნილობა და ადაპტაციის უნარი
შორსმჭვრეტელობა
ეთიკური ნორმების დაცვა
სხვადასხვა ტიპის ადამიანებთან მუშაობის უნარი
სურვილი მოუსმინოს მოსაზრებებს გადაწყვეტილების
სურვილი,
მიღებამდე
უნარი, დაამყაროს კავშირი თავის კოლეგებთან პრობლემის
ერთობლივი ძალებით გადასაჭრელად
უნარი, იმუშაოს უფროს თანამშრომლებთან უხერხულობის
განცდის გარეშე
უნარი, შეიმუშავოს გუნდური პროექტები და ხელი შეუწყოს
მათ განხორციელებას
ცოდნა იმისა,
იმისა რომ პრობლემის გადასაჭრელად არ არსებობს
მზა რეცეპტები
რამდენიმე ამოცანიდან/პრობლემიდან ყველაზე
მნიშვნელოვანის დანახვის უნარი
მიღებული გამოცდილების გამოყენების უნარი
გაუთვალისწინებელი პრობლემების გადაჭრისას
საჭიროებისამებრ დასახული გეგმის შეცვლის უნარი
დამოუკიდებლი აზროვნების უნარი
შემოქმედობითობა
შეუძლია გამოიყენოს პროფესიის შესაბამისი
ტექნოლოგიები/მეთოდები
სამუშაოს შესასრულებლად შეუძლია გამოიყენოს
საინფორმაციო ტექნოლოგიები
ესმის სამუშაოსთან დაკავშირებული სამართლებრივი
ნორმები
მუდმივად ზრუნავს პროფესიულ განვითარებაზე
სამუშაოს შესრულებისას შეუძლია დაეხმაროს სხვებს
აქვს კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია სამუშაოს ორგანიზება და დროის ეფექტურად
მართვა

მაღალი

საშუალო

კურსდამთავრებულთა პიროვნული
მახასიათებლები::
მახასიათებლები
უნარი
ი, ინტელექტუალური
თანამშრომლობის უნარ
შესაძლებლობაა, პროფესიული ცოდნა და უნარ
უნარი
ი
შესაძლებლობ

კურსდამთავრე-კურსდამთავრე
ბულს ეს უნარი
აქვს
დაბალი

მაღალი

საშუალო

დაბალი

ჩემ
ორგანიზაციაში
წარმატებისთვის
მნიშვნელოვანია
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ბათუმის
ხელოვნების
სასწავლო
უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებულთა
უნივერსიტეტების
უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულთა ხარისთან შედარებით:
შედარებით:
O
O
O
O
O
O

ხარისხი

სხვა

მნიშვნელოვნად უარესი
უარესი
არავითარი განსხვავება
უკეთესი
მნიშვნელოვნად უკეთესი
არ ვიცი

ცოდნა, თვისება დასჭირდებათ
უახლოესი
უნარები, ცოდნა,
უახლოესი 3–5 წლის განმავლობაში რომელი მნიშვნელოვანი უნარები,
ჩვენ

კურსდამთვრებულებულებს

თქვენ

სფეროში

პროფესიული

საქმიანობისათვის:
საქმიანობისათვის:
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თარიღი

დიდი მადლობა კითხვარის შევსებისათვის

