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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების (ფორმა)კითხვარი 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის დასახელება: 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის საფეხური: 

  I    II    III    IV    V  

სკოლა:  

 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სისრულე:  

შევსებულია ყველა პუნქტი  დიახ  არა 

არ არის შევსებული შემდეგი პუნქტები:  

არ არის სრულყოფილად შევსებული შემდეგი პუნქტები:  

 

რეკომენდაციები  

 

 

2. რამდენად შეესაბამება მისანიჭებელი კვალიფიკაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას.  

 სრულად შეესაბამება    მოითხოვს დახვეწას   არ შეესაბამება 

რეკომენდაციები  

 

 

3.  რამდენად შეესაბამება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  მიმართულების ხელმძღვანელის კვალიფიკაცია  

 შეესამაბება  არ შეესამაბება 

 

რეკომენდაციები  

 

 

4.  რამდენად შეესაბამება  პროგრამის ანალოგი 

 

 სრულად შეესაბამება  არ შეესაბამება 

 შეესაბამება, მაგრამ  უმჯობესია სხვა ანალოგის მოძიება  ვებ-მისამართი არ მუშაობს 

 

რეკომენდაციები  

 

 

5.  რამდენად მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული პროგრამის მიზანი 

 

  მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული  არ  არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული 

  საჭიროებს დახვეწას  ვერ ვაფასებ 

 

რეკომენდაციები  

 



თბილისის ტურიზმის აკადემია 

 

შემმოწმებლის ხელმოწერა: 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი:  

 

თარიღი: 

 

6. რამდენად შეესაბამება სწავლის შედეგები პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში დასმულ მიზნებსა და მათი 

განხორციელების საშუალებებს 

 

 სრულად შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზნებს 

 არ შეესაბამება 

  საჭიროებს დახვეწას  ვერ ვაფასებ 

 

რეკომენდაციები  

 

 

 

7.  საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერილია დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციებით და შეესაბამება 

პროფესიულ განათლების კვალიფიკაციათა  ჩარჩოსა და კონკრეტულ პროფესიულ სტანდარტებს. 

 

 სრულად შეესაბამება  

 

 არ შეესაბამება 

  საჭიროებს დახვეწას  ვერ ვაფასებ 

 

რეკომენდაციები  

 

 

8. პროფესიული განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოსა და შესაბამის სტანდარტზე დაყრდნობით, ტურიზმის აკადემიის  

მისიიდან გამომდინარე, ჩამოყალიბებულია საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები? 

 

 ჩამოყალიბებულია სრულყოფილად 

 

 არ არის ჩამოყალიბებული  

  საჭიროებს დახვეწას  ვერ ვაფასებ 

 

რეკომენდაციები  

 

 

9.  პროგრამა შეესაბამება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების  სისტემას? 

 

 სრულად შეესაბამება  

 

 არ შეესაბამება 

  საჭიროებს დახვეწას  ვერ ვაფასებ 

 

რეკომენდაციები  

 

10.  პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების სისტემის შესაბამისობა მოქმედი კანონმდებლობით    გათვალისწინებული 

სისტემასთან 

 

 სრულად შეესაბამება  

 

 არ შეესაბამება 

  საჭიროებს დახვეწას  ვერ ვაფასებ 

 

რეკომენდაციები  

 

 

 



თბილისის ტურიზმის აკადემია 

 

შემმოწმებლის ხელმოწერა: 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი:  

 

თარიღი: 

 

11. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი პროფესიული პროგრამის 

პროფესიულ სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმი 

 

 არსებობს  

 

 არ არსებობს 

  საჭიროებს დახვეწას  ვერ ვაფასებ 

 

რეკომენდაციები  

 

 

 

 

 

12.  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მასწავლებელთა მიერ 

 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

მასწავლებელთა მიერ 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა არ 

ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

მასწავლებელთა მიერ 

 

რეკომენდაციები  

 

 

 

 

13. რამდენად რეალურია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში მოყვანილი დასაქმების სფეროები 

 

 სრულად შეესაბამება პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზნებსა და შედეგებს 

       დასახელებული ორგანიზაციები 

საქართველოში არ არსებობს 

  დასახელებულ ორგანიზაციებში დასაქმება საეჭვოა 

სწავლის შედეგებიდან გამომდინარე 

        დასაქმების სფეროები არ არის მითითებული  

 

რეკომენდაციები  

 

14. არის თუ არა განსაზღვრული პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდეტების მიღების 

წინაპირობები. რამდენად შეესაბამება იგი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას? 

 

 სრულად შეესაბამება         არ შეესაბამება 

  ნაწილობრივ  შეესაბამება         საერთოდ არ არის მითითებული 

 

რეკომენდაციები  

 

 

 

 



თბილისის ტურიზმის აკადემია 

 

შემმოწმებლის ხელმოწერა: 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი:  

 

თარიღი: 

 

15. მოეთხოვება თუ არა პროფესიულ სტუდენტს დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა (კონფერენციებში, ექსპედიციებში 

მონაწილეობა და სხვა) 

 დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა აუცილებელია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისა და 

შედეგებიდან გამომდინარე და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრულია ასეთი ინფორმაციის 

წარმოდგენა 

  დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა აუცილებელია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისა და 

შედეგებიდან გამომდინარე, მაგრამ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ასეთი ინფორმაციის წარმოდგენა 

არ არის ცალსახად განსაზღვრული 

  დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა აუცილებელია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისა და 

შედეგებიდან გამომდინარე, მაგრამ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ასეთი ინფორმაციის წარმოდგენა 

არ არის საერთოდ განსაზღვრული 

  დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა სასურველია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისა და 

შედეგებიდან გამომდინარე და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრულია ასეთი ინფორმაციის 

წარმოდგენა 

  დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა სასურველია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისა და 

შედეგებიდან გამომდინარე,  მაგრამ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ასეთი ინფორმაციის წარმოდგენა 

არ არის განსაზღვრული 

  დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა არ არის საჭირო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისა და 

შედეგებიდან გამომდინარე 

რეკომენდაციები  

 

16. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას თან ერთვის სილაბუსები 

 ერთვის ყველა სილაბუსი   ერთვის ყველა სილაბუსი, მაგრამ ზოგიერთი (ყველა) 

შესასწორებელია 

  არ ერთვის ყველა სილაბუსი   არ ერთვის სილაბუსები 

რეკომენდაციები  

 

17. არსებობს თუ შესაბამისი  ბაზა, სადაც დაგეგმილია საწარმოო პრაქტიკის კომპონენტის შესრულება 

 არსებობს ბაზა, რომელიც სრულად 

შეესაბამება მიზნებსა და მისაღწევ 

შედეგებს 

  არსებობა ბაზა, მაგრამ არასრულყოფილია 

  არსებობა ბაზა, მაგრამ პროგრამით 

დასახულ;ი მიზნების მიღწევა იქნება 

ძნელი 

  საერთოდ არ არსებობს  

რეკომენდაციები  

 

18. არსებობს თუ არა კომპიუტერული ბაზა:   არა,      დიახ,  თუ არსებობს, რამდენ კომპიუტერს მოიცავს  

რეკომენდაციები  

 

  

  

  

  



თბილისის ტურიზმის აკადემია 

 

შემმოწმებლის ხელმოწერა: 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი:  

 

თარიღი: 

 

19. არსებობს თუ არა ინტერნეტი? 

 არსებობს   არ არსებობს  

  არსებობს, მაგრამ პროფესიული 

სტუდენტებისათვის არ არის 

ხელმისაწვდომი 

 

რეკომენდაციები  

 

 

 

 

 

 

 

20. არსებობს თუ არა საჭირო ლიტერატურა? 

 არსებობს   არსებობს, მაგრამ ძლიერ მწირია 

  არსებობს, მაგრამ უმეტესობა 

უცხოენოვანია 

  საერთოდ არ არსებობს 

რეკომენდაციები  

 

21. როგორ არის დაგეგმილი პრაქტიკა? 

 დაგეგმილია სრულყოფილად   არ არის დაგეგმილი 

  დაგეგმილია, მაგრამ ძნელია დასკვნის 

გაკეთება (არ არის მითითებული 

ორგანიზაცია, ბიუჯეტი და სხვა) 

 

რეკომენდაციები  

 

22. ხომ არ წარმოადგენს ეს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის 

დუბლირებას?  

 დიახ,   ნაწილობრივ   არა 

თუ დიახ, რომლის___________________________________________________________________ 

თუ ნაწილობრივ, რომლის ___________________________________________________________ 

და რა ნაწილია დუბლირებული __________________________________________________________ 

რეკომენდაციები  

 

 

 

 

 



თბილისის ტურიზმის აკადემია 

 

შემმოწმებლის ხელმოწერა: 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი:  

 

თარიღი: 

 

რეკომენდაციები  

 

 

 


