
პროფესიულ 
პროგრამებზე სწავლის 
მსურველთა ინტერესის 
საკვლევი კითხვარი

კითხვარის მიზანია, გავიგოთ თქვენი პროფესიული ინტერესები, რისი 
გათვალისწინებაც მოხდება კოლეჯში მოკლევადიანი და საკვალიფიკაციო 
(სადიპლომო) პროგრამების ინიცირებისას. 

გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული კითხვარის შევსებით, სასურველ პროგრამაზე 
რეგისტრაციას არ გადიხართ!  

თქვენი მონაცემები გამოყენებული იქნება, სასურველ სპეციალობაზე რეგისტრაციის 
გამოცხადების შესახებ თქვენი ინფორმირებისთვის sms შეტყობინებების გზით! 

მიმდინარე სიახლეების გასაცნობად, მოიწონეთ კოლეჯის ფეისბუქ გვერდი და 
დახურულ ჯგუფში გაწევრიანდით: 

კოლეჯი „მოდუსის“ ფეისბუქ გვერდი: https://www.facebook.com/modusi.ge 
(https://www.facebook.com/modusi.ge) 
დახურული ჯგუფი - „კოლეჯი 
მოდუსი": https://www.facebook.com/groups/2591479977606464 
(https://www.facebook.com/groups/2591479977606464) 
დახურული ჯგუფი - „კოლეჯი მოდუსი" 
მარნეულში: https://www.facebook.com/groups/369875647867643 
(https://www.facebook.com/groups/369875647867643)

* Required

სახელი, გვარი * 1.
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 English (United States) 

https://www.facebook.com/modusi.ge
https://www.facebook.com/groups/2591479977606464
https://www.facebook.com/groups/369875647867643


სქესი * 2.

ქალი

კაცი

ასაკი * 3.

15 - 25

26 - 45

46 - ზევით

ქალაქი/სოფელი * 4.

 

რომელ მუნიციპალიტეტში არის სწავლა თქვენთვის ხელსაყრელი? * 5.

რუსთავი

მარნეული

გაითვალისწინეთ!  
კითხვარში თქვენი მონაცემების შეყვანის შემდეგ, მობილურ ნომრის შეცვლის , ან 
არასწორად მითითების შემთხვევაში, კოლეჯი ვერ შეძლებს თქვენს ინფორმირებას. 
სასურველ პროგრამაზე რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციას კოლეჯი sms შეტყობინების 
სახით გამოგიგზავნით.  

ტელეფონის ნომერი * 6.
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ელ.ფოსტა7.

 

ინტეგრირებული პროგრამა *  - ინტეგრირებული პროგრამის დასრულების შემდეგ 
სრული ზოგადი განათლების ატესტატთან გათანაბრებული დიპლომი გაიცემა;  
დაშვების წინაპირობაა საბაზო (9კლასი) განათლება.

რომელი პროგრამით ხართ დაინტერესებული? * 8.

მოკლევადიანი სასერტიფიკატო კურსი (1-დან 6თვემდე)

გრძელვადიანი სადიპლომო პროფესიული პროგრამა.(1-2 წელი)

ინტეგრირებული პროფესიული პროგრამა (3 წელი)*
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რომელი პროფესიული პროგრამის შესწავლით ხართ დაინტერესებული? 
(შეგიძლიათ მონიშნოთ ერთზე მეტი სპეციალობა)  * 

9.

კულინარიის ხელოვნება (რუსთავი)

სამკერვალო წარმოება (რუსთავი)

სავალი ნაწილის შეკეთება (რუსთავი)

ძრავის შეკეთება (რუსთავი)

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (რუსთავი)

მებაღეობა (რუსთავი)

შედუღება (რუსთავი)

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი (რუსთავი)

სანტექნიკის სიტემების ექსპლუატაცია (რუსთავი)

ელექტროობა (რუსთავი / მარნეული)

ბუღალტრული აღრიცხვა (რუსთავი / მარნეული)

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (IT) (რუსთავი / მარნეული) 

აღმზრდელი (რუსთავი / მარნეული)

მებოსტნეობა (მარნეული)

მეხილეობა (მარნეული)

მხოლოდ მოკლევადიანი პროფესიული კურსით ვარ დაინტერესებული 
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მოკლევადი კურსების ხანგრძლივობა 1-დან  6 თვემდეა

რომელი მოკლევადიანი სასერტიფიკატო კურსზე სწავლით ხართ 
დაინტერესებული? 

 * 

10.

მასაჟის ზოგადი კურსი (რუსთავი)

საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება (რუსთავი)

საოფისე პროგრამების (Word, Excel, Power Point, Internet) სასწავლო კურსი (რუსთავი)

ბუღალტრული აღრიცხვის და საბუღალტრო პროგრამა „ORIS”-ის ზოგადი
კურსი (რუსთავი)

ხელით ელექტრორკალური შედუღება (რუსთავი)

ელექტრმოწყობილობებისა და დანადგარების ელექტრიკოსი (რუსთავი)

ქალის მსუბუქი ტანსაცმლის კონსტრუირება-კერვა (რუსთავი)

მამაკაცის ზედა პერანგისა და შარვლის კონსტრუირება-კერვა (რუსთავი)

დეკორატიულ მცენარეთა სხვლა-ფორმირება (რუსთავი)

ქართულენოვანი ტურისტული მეგზური (მარნეული)

მხოლოდ გრძელვადიანი სადიპლომო პროფესიული პროგრამით ვარ
დაინტერესებული 
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რომელი პროფესიული პროგრამის დამატებას ისურვებდით? * 11.

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთება / ელექტრო და ელექტრონული სისტემების
შეკეთება

ავტოსატრანსპორტო საშუალების ღებვა

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მეთუნუქე

აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება

გრაფიკული დიზაინი

მექანიზაცია

ვეტერინარია

კონდიტერია

შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

საფინანსო სერვისები

რომელი ინტეგრირებული პროგრამით ხართ დაინტერესებული? * 12.

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

მებაღეობა

მეხილეობა

ინტეგრირებული პროგრამით არ ვარ დაინტერესებული 

თუ ჩამონათვალში თქვენთვის სასურველი პროგრამა ვერ ნახეთ, გთხოვთ 
დაწეროთ, რომელი პროფესიის შესწავლას ისურვებდით?

13.
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