
შრომის ბაზრის 
მოკვლევა

სსიპ კოლეჯი "მოდუსი", პროფესიული პროგრამების შემუშავების და დანერგვის 
მიზნით, ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების მოკვლევას პერიოდულად 
ახორციელებს.  

კითხვარის შევსებისთვის დაახლოებით 10 წუთი დაგჭირდებათ. 

* Required

რესპოდენტის სახელი გვარი: * 1.

 

რესპოდენტის საკონტაქტო ინფორმაცია (მობ. ნომერი; ელ. ფოსტა): * 2.

 

ორგანიზაციაში რესპოდენტის პოზიცია: * 3.

დირექტორი

მენეჯერი

HR მენეჯერი

Other
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 English (United States) 



ორგანიზაციის დასახელება: * 4.

 

მისამართი:5.

 

ორგანიზაციის საქმიანობის სფერო: * 6.

მშენებლობა

სოფლის მეურნეობა, აგრარული სფერო

მრეწველობა / წარმოება

მედიცინა

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

განათლება

ტურიზმი

კვება

მომსახურება

ტელეკომუნიკაცია

ტრანპორტი -ლოჯისტიკა

ფინანსები

უძრავი ქონება

ვაჭრობა

სახელმწიფო სექტორი

Other

2/18/2022



ორგანიზაციაში დასაქმებულთა რაოდენობა: * 7.

თვითდასაქმებული

მიკრო - 2-9 დასაქმებული

მცირე - 10 -49 დასაქმებული

საშუალო - 50 - 249 დასაქმებული

დიდი - 250 ან მეტი დასაქმებული

ჩვეულებრივ როგორ ქირაობთ კადრებს თქვენს კომპანიაში? * 8.

Jobs.ge/hr.ge-ზე (http://jobs.ge/hr.ge-ზე) ვაკანსიის განთავსებით

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან დაკავშირების გზით

სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან დაკავშირების გზით

კოლეგებთან დაკავშირების გზით

Other

თქვენს ორგანიზაციაში, ახორციელებთ თანამშრომელთა პროფესიულ 
გადამზადებას? * 

9.

დიახ, საკუთარი ძალებით

დიახ, გარე რესურსის დახმარებით

არა, არ ვახორციელებთ

გაქვთ თუ არა მიმდინარე / მომდევნო წლის, თანამშრომელთა 
გადამზადების წლიური გეგმა? * 

10.

კი

არა

2/18/2022

http://jobs.ge/hr.ge-%E1%83%96%E1%83%94


ბოლო 2 წლის განმავლობაში, თქვენს ორგანიზაციაში, გქონიათ თუ არა 
სამუშაო ძალის ნაკლებობა? * 

11.

კი

არა

2/18/2022



აღნიშნულ კითხვას ავსებთ წინა პუნქტში დადებითი პასუხის მონიშვნის შემთხვევაში.

გთხოვთ, მიუთითეთ თქვენი ორგანიზაციისთვის დეფიციტური 
სპეციალობები: * 

12.

ელექტროობა

შედუღება

სანტექნიკის სიტემების ექსპლუატაცია

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი

აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

სავალი ნაწილის შეკეთება

ძრავის შეკეთება

ავტოსატრანსპორტო საშუალების ღებვა

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მეთუნუქე

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბა / ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება

გრაფიკული დიზაინი

სამკერვალო წარმოება

სტილისტი

კულინარიის ხელოვნება

კონდიტერია

ბუღალტრული აღრიცხვა

მებაღეობა

აღმზრდელი

შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

Other

2/18/2022



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

გთხოვთ, 1-დან 10-მდე ქულით შეაფასოთ, რამდენად კმაყოფილი ხართ 
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიღებული ახალი კადრების 
კომპეტენციებით? * 

13.

სამომავლოდ,  თქვენს ორგანიზაციაში, დაგჭირდებათ ახალი კადრების 
აყვანა? * 

14.

დიახ

არა

2/18/2022



აღნიშნულ კითხვას ავსებთ წინა პუნქტში დადებითი პასუხის მონიშვნის შემთხვევაში.

გთხოვთ, მონიშნოთ რა სპეციალობის კადრების აყვანას გეგმავთ: * 15.

ელექტროობა

შედუღება

სანტექნიკის სიტემების ექსპლუატაცია

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი

აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

სავალი ნაწილის შეკეთება

ძრავის შეკეთება

ავტოსატრანსპორტო საშუალების ღებვა

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მეთუნუქე

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბა / ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება

გრაფიკული დიზაინი

სამკერვალო წარმოება

სტილისტი

კულინარიის ხელოვნება

კონდიტერია

ბუღალტრული აღრიცხვა

მებაღეობა

აღმზრდელი

შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

Other

2/18/2022



თქვენს კომპანიას ჰქონია თუ არა აქამდე  რაიმე სახის კონსულტაცია / 
თანამშრომლობა საგამნანათლებლო დაწესებულება ,,მოდუსთან’’? * 

16.

არა

დიახ (გთხოვთ, მიუთითოთ თანამშრომლობის ფორმა)

Other

თანამშრომლობის რა ფორმა იქნებოდა თქვენთვის მისაღები? * 17.

კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა

მონაწილეობა საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების პროცესში

მხარდაჭერა სწავლებისთვის აუცილებელი ფინანსებით ან რესურსით

საწარმოს პერსონალის მონაწილეობა სასწავლო პროცესში (ლექციები, სემინარები)

სტუდენტების პრაქტიკულ განვითარებაში ჩართულობა, მონაწილეობა სასწავლო
პრაქტიკის პროცესში

Other

პროფესიული პროგრამების ფარგლებში, გაქვთ სურვილი და 
შესაძლებლობა, რომ კურსების პრაქტიკული კომპონენტი თქვენი 
ორგანზაციის ბაზაზე განხორციელდეს? * 

18.

დიახ

არა

Other

2/18/2022



This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

Microsoft Forms

დამატებითი კომენტარები: გთხოვთ, დაწეროთ ნებისმიერი დამატებითი 
კომენტარი

19.
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