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სსიპ კოლეჯი ,,ბლექსი" 

დამსაქმებელთა კვლევის კითხვარი 

1. ორგანიზაციის დასახელება 
2. პოზიცია (მიუთითეთ თქვენი პოზიცია) 
3. რა საშუალებით ღებულობთ ინფორმაციას პროფესიული განათლების შესახებ ( 

შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე პასუხი) 
ტელევიზია 
ახლობლები/მეგობრები 
სოციალური ქსელები 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თანამშრომელი 
პროფესიული განათლების ვებ.გვერდი 
კოლეჯის ვებ გვერდი 
სხვა 

4.  რა სახის თანამშრომლობა გაკავშირებთ ბლექს - თან? (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე 
პასუხი) 
გვაქვს გაფორმებული მემორანდუმი/ხელშეკრულება თანამშრომლობის შესახებ? 
პროფესიულ სტუდენტებს/მსმენელს /კურსდამთავრებულს ვასაქმებთ 
შშმ პირებს ვასაქმებთ 
მონაწილეობას ვღებულობთ სხვადასხვა ღონისძიებაში სასწავლებლებთან ერთად 
არ ვთანამშრომლობ 

5. შეაფასეთ ბლექსი-ს პროფესიულ სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა თეორიული 
მომზადების დონე 
დაბალი 1 -5 მაღალი 

6. შეაფასეთ ბლექსი-ს პროფესიულ სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა პრაქტიკული 
უნარები 
დაბალი 1 -5 მაღალი 

7. შეაფასეთ ბლექსი-ს პროფესიულ სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა კომუნიკაციის 
უნარი 
დაბალი 1 -5 მაღალი 

8. შეაფასეთ ბლექსი -ს პროფესიულ სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა გუნდში მუშაობის 
უნარი 
დაბალი 1 -5 მაღალი 

9. შეაფასეთ ბლექსი-ს პროფესიულ სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა სამუშაო რეჟიმთან 
ადაპტაციის უნარი 
დაბალი 1 -5 მაღალი 

10. შეაფასეთ ბლექსი -ს სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა უცხო ენის/ენების ფლობის 
უნარი 
დაბალი 1 -5 მაღალი 

11. შეაფასეთ ბლექსი -ს სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა მოქცევის წესები და ეთიკური 
ქცევა 
დაბალი 1 - მაღალი 5 
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12. შეაფასეთ ბლექსი -ს სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა სანიტარულ - ჰიგიენური და 
უსაფრთხოების წესების დაცვა 
დაბალი 1 – 5 მაღალი 

13. რამდენად მოტივირებულები არიან ბლექსი -ს სტუდენტები/კურსდამთავრებულები 
თქვენს ობიექტზე 
არიან მოტივირებულები 
ნაკლებად არიან მოტივირებულები 
არ არიან მოტივირებულები 
არ მყოლია ობიექტზე პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი/კურსდამთავრებული 

14. თვლით თუ არა , რომ პროფესიულ სტუდენტს/ კურსდამთავრებულს პროგრამის გავლის 
შედეგად მიღებული ცოდნა და უნარები ეხმარება დასაქმებაში 
დიახ 
არა 
არ ვიცი 

15. გაქვთ თუ არა მზაობა ბლექსი -ს სტუდენტი/კურსდამთავრებული დაასაქმოთ? 
დიახ 
არა 
არ ვიცი 

16. გაქვთ თუ არა მზაობა ბლექსი -ს შშმ სტუდენტი/კურსდამთავრებული დაასაქმოთ? 
დიახ 
არა 
არ ვიცი 

17. გექნებათ თუ არა სურვილი ითანამშრომლოთ ბლექს -თან რომელიმე პროგრამის 
(დუალური/მოდულური ) განხორციელებაში 
დიახ 
არა 
არ ვიცი 

18. გთხოვთ, გაგვიწიოთ რაიმე კომენტარი/ შენიშვნა/რეკომენდაცია პროგრამისა და 
სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 

 
 
 
 

მომზადებულია პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
მენეჯერი 

 
შეთანხმებულია ხარისხის მართვის მენეჯერი 


