
                                                        დანართი 4 

ელექტრონული სერვისებისა და მართვის ელექტრონული სისტემების 

განვითარების მექანიზმები 

 

1. მიზანი 

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია იმ მექანიზმების განმარტება, რომლებიც გამოიყენება 

ელექტრონული სერვისებისა და მართვის ელექტრონული სისტემების განვითარებისთვის. 

 

2. მექანიზმები 

ელექტრონული სერვისებისა და მართვის ელექტრონული სისტემების განვითარების 

მექანიზმებია: 

2.1. სტუდენტების და პერსონალის გამოკითხვა 

სტუდენტების და პერსონალის გამოკითხვა ხორციელდება სისტემატურად. გამოკითხვის 

შედეგების გაანალიზება ნათელს ხდის, თუ რა ღონისძიებები არის გასატარებელი ელექტრონული 

სერვისებისა და მართვის ელექტრონული სისტემების განვითარებისთვის. სტუდენტების 

შეკითხვები შეტანილია სტუდენტის ზოგადი კმაყოფილების კითხვარში, ხოლო პერსონალის 

კითხვარი წარმოდგენილია დანართი 1-ში. 

2.2. სოციალური ქსელის დახურული ჯგუფი ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის 

უნივერსიტეტის მართვის სისტემის (UMS) ხარვეზების შესატყობინებლად, ასევე მიმდინარე 

საკითხების გადასაწყვეტად შექმნილია ფეისბუქის დახურული ჯგუფი, სადაც უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის თანამშრომლები წერენ პრობლემების და წვრილმანი ხარვეზების შესახებ. 

პროგრამისტების ჯგუფი ახდენს საკითხების გადაწყვეტას. ამავე ჯგუფში, განხილვის შედეგად, 

შეიძლება გადაწყდეს კონკრეტული საკითხის შესახებ შეხვედრის მოწყობა, ან წარმოიშვას 

საინტერესო და მოსახერხებელი საშუალების დამატების ინიციატივა მართვის სისტემაში. 

  



დანართი 1 

 

გამოკითხვა ელექტრონული სერვისებისა და მართვის 

ელექტრონული სისტემების შესახებ  

ჩემ სამუშაო კომპიუტერზე აყენია საჭირო პროგრამები.  

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.  

ვეთანხმები  

მეტწილად ვეთანხმები  

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები  

ნაწილობრივ ვეთანხმები:  

არ ვეთანხმები 

ტექნიკური შეფერხების დროს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული რესურსების 

რეგულირების სამსახური რეაგირებს დროულად და ეფექტურად  

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.  

ვეთანხმები  

მეტწილად ვეთანხმები  

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები  

ნაწილობრივ ვეთანხმები:  

არ ვეთანხმები 

პრინტერი არის ხელმისაწვდომი  

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.  

ვეთანხმები  

მეტწილად ვეთანხმები  

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები  

ნაწილობრივ ვეთანხმები:  

არ ვეთანხმები 

კომპიუტერულ აუდიტორებში პროგრამული უზრუნველყოფა მუშაობს გამართულად 
მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.  

ვეთანხმები  

მეტწილად ვეთანხმები  

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები  



ნაწილობრივ ვეთანხმები:  

არ ვეთანხმები 

უკაბელო ინტერნეტი არის ხელმისაწვდომი და მუშაობს კარგად  

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.  

ვეთანხმები  

მეტწილად ვეთანხმები  

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები  

ნაწილობრივ ვეთანხმები:  

არ ვეთანხმები 

უნივერსიტეტის ვებ გვერდი მუშაობს შეფერხებების გარეშე  

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.  

ვეთანხმები  

მეტწილად ვეთანხმები  

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები  

ნაწილობრივ ვეთანხმები:  

არ ვეთანხმები 

უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე ინფორმაციის მიკვლევა არის მარტივი  

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.  

ვეთანხმები  

მეტწილად ვეთანხმები  

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები  

ნაწილობრივ ვეთანხმები:  

არ ვეთანხმები 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე არის განთავსებული ყველა საჭირო ინფორმაცია  

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.  

ვეთანხმები  

მეტწილად ვეთანხმები  

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები  

ნაწილობრივ ვეთანხმები:  

არ ვეთანხმები 



რა რეკომენდაციებს მისცემთ უნივერისტეტს ვებ გვერდის შემდგომი განვითარებისთვის?  

  
_  

  

 
უნივერსიტეტის მართვის სისტემა ums მუშაობს შეფერხებების გარეშე  

სივრცე მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.  

ვეთანხმები  

მეტწილად ვეთანხმები  

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები  

ნაწილობრივ ვეთანხმები:  

არ ვეთანხმები 

უნივერსიტეტის მართვის სისტემა ums არის მარტივად გამოსაყენებელი  

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.  

ვეთანხმები  

მეტწილად ვეთანხმები  

არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები  

ნაწილობრივ ვეთანხმები:  

არ ვეთანხმები 

რა რეკომენდაციებს მისცემთ უნივერისტეტს მართვის სიტემის ums  შემდგომი განვითარებისთვის?  
_  

  

იყენებთ თუ არა უნივერსიტეტის Google-ს სივრცეს ფაილებისთვის?  

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.  

დიახ 

იშვიათად  

არა  

 

გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ინფორმაციის ტექნოლოგიებისა და სერვისების 

განვითრებისთვის. 
_  

  


