
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ლექტორის და კურსის შეფასების ფორმა

კურსის სახელი ---------------------------------
ლექტორი -----------------------------------

ამ გამოკითხვის მიზანია თქვენი ლექტორის და მისი სასწავლო კურსის შეფასება. გთხოვთ
თითოეული კითხვა შეაფასოთ 5 ბალიან სკალაზე, სადაც

1- ნიშნავს საერთოდ არ ვეთანხმები
2- არ ვეთანხმები
3- ნეიტრალური პოზიცია
4- ვეთანხმები
5- სრულიად ვეთანხმები

კითხვარის ბოლო ნაწილი შესაძლებლობას იძლევა წერილობით შეაფასოთ თქვენი
ლექტორი და მისი კურსები.
გამოკითხვა ანონიმურია და ლექტორი კურსის დასრულებამდე ვერ გაეცნობა გამოკითხვის
შედეგებს. გთხოვთ, იყოთ მაქსიმალურად გულწრფელი. თქვენი პასუხები დაგვეხმარება
სამომავლოდ გავაუმჯობესოთ პროგრამა.

1. ლექტორი ყოველთვის დროზე მოდის ლექციებზე და დათქმულ შეხვედრებზე

1 2 3 4 5

2. ლექტორი კარგადაა მომზადებული თითოეული ლექციისთვის

1 2 3 4 5

3. ლექტორი იყენებს მაგალითებს და ილუსტრაციებს მასალის ნათლად გადმოსაცემად

1 2 3 4 5

4. ლექტორი საინტერესოდ ხსნის მასალას

1 2 3 4 5

5. ლექტორი შეკითხვებს პასუხობს ამომწურავად და გასაგებად



1 2 3 4 5

6. ლექტორი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რათა დარწმუნდეს, რომ სტუდენტებს ესმით
კურსის ძირითადი იდეები

1 2 3 4 5

7. სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა დასვან კითხვები და მონაწილეობა მიიღონ
დისკუსიებში

1 2 3 4 5

8. ლექტორი უბიძგებს სტუდენტებს, რომ იაზროვნონ კრიტიკულად და ანალიტიკურად

1 2 3 4 5

9. ლექტორი მზადაა კლასგარეშე კონსულტაციები ჩაატაროს სტუდენტებთან

1 2 3 4 5

10. სტუდენტებმა იციან, რას უნდა მოელოდნენ ლექციისგან, ლექტორი წინასწარ აცნობებს
განსახილველ თემებს

1 2 3 4 5

11. ლექტორის მიერ დასახელებული სასწავლო მასალები (სახელმძღვანელო, დამხმარე
მასალები) სრულიად შეესაბამება კურსს

1 2 3 4 5

12. დავალებები სირთულისა და მოცულობის მიხედვით შეესაბამება სტუდენტის
შესაძლებლობებს

1 2 3 4 5

13. კურსის ხარისხს ვაფასებ როგორც

1. ძალინ კარგი 2. კარგი 3. საშუალო 4. ცუდი 5. ძალიან ცუდი

14. თუ ეს კურსი კვლავ იქნება შეთავაზებული მომავალ წელს, სხვა სტუდენტებს ურჩევთ
მის არჩევას?

1. დიახ
2. არა
3. მიჭირს პასუხის გაცემა



15. რა თვისებების გამო მიგაჩნიათ თქვენი ლექტორი კარგ მასწავლებლად?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. რა არ მოგწონთ თქვენ ლექტორში?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

თარიღი - - - - -

გმადლობთ თანამშრომლობისათვის!

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.


