
 

სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ საწარმოო პრაქტიკის ფარგლებში პარტნიორი ორგანიზაციის   

კვლევის მეთოდოლოგია 

 

 

  

1. კვლევაში მონაწილეობას ღებულობებ სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ პარტნიორი 

ორგანიზაციები,  რომლებთანაც გაფორმებულია ურთიერთთანამშრომლობის 

ხელშეკრულებები და რომლებთანაც ხორციელდება საწარმოო პრაქტიკა 

2. კვლევა ითვალისწინებს შემდეგ მიზნებს:  

 შეფასდეს საწარმოო პრაქტიკის ფარგლებში  პროფესიული სტუდენტის მიერ 

გამოვლენილი ცოდნა; 

 შეფასდეს საწარმოო პრაქტიკის ფარგლებში  პროფესიული სტუდენტის მიერ 

გამოვლენილი უნარები; 

 შეფასდეს საწარმოო პრაქტიკის მასწავლებლის მიერ გაწეული საქმიანობა; 

3. გამოკითხვა ტარდება საწარმოო პრაქტიკის დასრულებიდან ერთი კვირის პერიოდში; 

4. გამოკითხვას ატარებს  საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი პირისპირ ინტერვიუს ფორმით. 

5. გამოკითხვის ანალიზი წარმოდგენილი უნდა იქნას  წერილობით საწარმოო პრაქტიკის  

დასრულებიდან  10 დღის პერიოდში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ საწარმოო პრაქტიკის ფარგლებში პარტნიორი ორგანიზაციის    

კითხვარი 

 

 
 კომპანიის დასახელება ----------------------------------------------- 

 

 ინტერვიუერის სახელი და გვარი ----------------------------------- 

 

 ინტერვიუერის პოზიცია --------------------------------------------- 

 

   გთხოვთ, მონაწილეობა მიიღოთ გამოკითხვაში, რომლის მიზანია შეფასდეს საწარმოო 

პრაქტიკის ფარგლებში  პროფესიული სტუდენტის მიერ გამოვლენილი ცოდნა, უნარები და 

ასევე, შეფასდეს საწარმოო პრაქტიკის მასწავლებლის მიერ გაწეული საქმიანობა. 

 

1. საწარმოო პრაქტიკის დაწყებამდე ჩაუტარეთ თუ არა სტუდენტებს ინსტრუქტაჟი 

უსაფრთხოების ნორმების შესახებ? 

□ დიახ 

□ არა 

□ ნაწილობრივ 

    2. შესაბამისი ინსტრუქტაჟის შემდეგ ზედმიწევნით იცავდა თუ არა პრაქტიკანტი ორგანიზაციის 

ქონებისა და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის გამოყენების წესებს? 

□ დიახ 

□ არა 

□ ნაწილობრივ 

 

3. შესაბამისი ინსტრუქტაჟის შემდეგ ზედმიწევნით იცავდა თუ არა პრაქტიკანტი შრომის 

უსაფრთხოების წესებსა და სანიტარულ-ჰიგიენურ ნორმებს? 

□ დიახ 

□ არა 

□ ნაწილობრივ 

4. შესაბამისი ინსტრუქტაჟის შემდეგ პრაქტიკანტი ითვალისწინებდა თუ არა  გარემოს დაცვით 

ნორმებს სამუშაო გარემოს ორგანიზებისას? 

□ დიახ 

□ არა 

□ ნაწილობრივ 

5. შეისწავლა თუ არა პრაქტიკანტმა ორგანიზაციული მოწყობა კონკრეტულ პროფესიაში 



□ დიახ 

□ არა 

□ ნაწილობრივ 

6. ოპტიმალურად იყენებდა თუ არა პრაქტიკანტი კონკრეტულ სამუშაო გარემოში შრომითი 

ურთიერთობების მარეგულირებელ წესებს? 

□ დიახ 

□ არა 

□ ნაწილობრივ 

7. მაქსიმალურად იცავდა თუ არა პრაქტიკანტი პროფესიული ეთიკის ნორმებს? 

□ დიახ 

□ არა 

□ ნაწილობრივ 

8. შეძლო თუ არა პრაქტიკანტმა ჩამოეყალიბებინა ოპტიმალური ურთიერთობები კოლეგებთან, 

ასევე, გარეშე პირებთან? 

   □ დიახ 

   □ არა 

   □ ნაწილობრივ 

9. პრაქტიკანტს შეეძლო თუ არა  უზრუნველყო სამუშაო ადგილის ეფექტური ორგანიზება? 

      □ დიახ 

     □ არა 

     □ ნაწილობრივ 

10. პრაქტიკანტს შეეძლო თუ არა ოპტიმალურად განეხორციელებინა სამუშაოს დროში განაწილება  

ვადების დაცვით? 

  □ დიახ 

       □ არა 

      □ ნაწილობრივ 

11. პრაქტიკანტი ასრულებდა თუ არა საწარმოო პრაქტიკასთან დაკავშირებულ ნებისმიერი სახის 

რუტინულ სამუშაოს? 

  □ დიახ 

  □ არა 

  □ ნაწილობრივ 

12. სწორად იყენებდა თუ არა პრაქტიკანტი მასალებს, ხელსაწყოებსა და დანადგარებს? 

  □ დიახ 

  □ არა 

  □ ნაწილობრივ 

13. პრაქტიკანტი შესაბამისი ინსტრუქტაჟის შემდეგ წარადგენდა თუ არა შესრულებულ სამუშაოს 

ხარისხის ნორმების შესაბამისად? 

□ დიახ 

□ არა 

□ ნაწილობრივ 



14. აღმოჩენილი ხარვეზების შემთხვევაში, სწორად ახორციელებდა თუ არა  პრაქტიკანტი შესაბამისი 

პირის ინფორმირებას? 

  □ დიახ 

  □ არა 

  □ ნაწილობრივ 

15. მოქმედი ხარისხის ნორმების შესაბამისად, შეეძლო თუ არა პრაქტიკანტს აღმოეფხვრა ხარვეზები 

პრაქტიკის ხელმძღვანელის  დახმარებით? 

  □ დიახ 

  □ არა 

  □ ნაწილობრივ 

16. წესების დაცვითა და შესაბამისი ინსტრუქტაჟით  აბარებდა თუ არა შესრულებულ სამუშაოს? 

  □ დიახ 

    □ არა 

  □ ნაწილობრივ 

 

17. სწორად აკეთებდა თუ არა პრაქტიკანტი ჩანაწერებს პრაქტიკის დღიურში შესრულებული 

სამუშაოს შესახებ? 

  □ დიახ 

  □ არა 

  □ ნაწილობრივ 

18. პრაქტიკანტს შუძლია თუ არა ეფექტურად წარადგინოს შესრულებული სამუშაოები 

პრეზენტაციის სახით? 

  □ დიახ 

       □ არა 

      □ ნაწილობრივ 

19.  ქონდა თუ არა კომუნიკაცია საწარმოო პრაქტიკის მასწავლებელს სტუდენტებთან და რამდენჯერ? 

□ კვირაში ერთხელ 

  □ საწარმოო პრაქტიკის პერიოდში ერთხელ 

□ არ ქონია კომუნიკაცია პრაქტიკის პერიოდში 

 □ სხვა ------------------------------------------------- 

20. ქონდა თუ არა საწარმოო პრაქტიკის მასწავლებელს კომუნიკაცია საწარმოო პრაქტიკის 

ხელმძღვანელთა?რამდენჯერ? 

□ კვირაში ერთხელ 

  □ საწარმოო პრაქტიკის პერიოდში ერთხელ 

□ არ ქონია კომუნიკაცია პრაქტიკის პერიოდში 

 □ სხვა ------------------------------------------------- 

 

 


