2017 წლის 5 სექტემბერს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ
პირველკურსელთა

გამოკითხვა, აღნიშნულ

შეხვედრაზე

ჩატარებულ იქნა

მონაწილეობა

მიიღო

72-მა

რესპოდენტმა.
აღნიშნული გამოკითხვით დავინტერესდით თუ რომელ საგანმანათლებლო პროგრამაზე
შეაჩერეს არჩევანი, რა იყო მათი აკადემიაში მოსვლის მიზეზი, რომელ

რეგიონს

მიეკუთვნებიან გამოკითხული რესპოდენტები, რამ გამოიწვია მათი ცნობადობა ეროვნული
თავდაცვის აკადემიის შესახებ.

რომელ საგანმანათლებლო პროგრამაზე შეაჩერეთ თქვენი არჩევანი:
o მენეჯმენტი 36
o ინფორმატიკა 10
o თავდაცვა და უსაფრთხოება 26
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მენეჯმენტი

ინფორმატიკა

თავდაცვა და
უსაფრთხოება

რატომ აირჩიეთ აკადემია?
 მსურს გავხდე ოფიცერი და ვემსახურო სამშობლოს;
 ძალიან მომწონს აკადემია და მინდა აქ სწავლა და სამხედრო კარიერა;
 აკადემიაში ჩაბარების შემთხვევაში იუნკერს ეძლევა საშუალება განვითარდეს
სხვადასხვა სფეროში და მიიღოს ხარისხიანი განათლება;
 მე ავირჩიე აკადემია იმიტომ, რომ აქ შესაძლებელია მიიღო საუკეთესო განათლება
როგორც სამოქალაქო ისე სამხედრო თვალსაზრისით. ჩემი აზრით აკადემია
ერთადერთი ადგილია ,ჩემი ნათელი და წარმატებული მომავლისთვის;
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 მინდა ვიყო სამშობლოს სამსახურში სამხედრო განხრით;
 ჩემთვის საინტერესო და მისაღებია. მინდა გავხდე ოფიცერი და ვემსახურო
სამშობლოს;
 რადგან ერთ-ერთი პრესტიჟული სასწავლებელია;
 განვავითარო ჩემი ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობები. ეს არის მთავარი
მიზანი და მიზეზი აკადემიის არჩევის ;
 მინდა გავხდე ოფიცერი და ვემსახურო საქართველოს ;
 მქონდა სურვილი, რომ გავმხდარიყავი სამხედრო მოსამსახურე;
 ყოველთვის

მინდოდა,

რომ

მქონოდა

წარმატებული

სამხედრო

კარიერა

და

დარწმუნებული ვარ აკადემია დამეხმარება ამაში;
 ბავშვობიდან მიტაცებდა სამხედრო საქმიანობა და სურვილი მაქვს მქონდეს
წარმატებული კარიერა;
 იმიტომ, რომ ჩემთვის დიდი პატივია ვიდგე საქართველოს სადარაჯოზე ;
 მინდა გავხდე წარმატებული ოფიცერი;
 ვარ პატრიოტი, მომწონს სამხედრო ცხოვრება და მინდა, რომ ღირსეულად ვემსახურო
ჩემს ქვეყანას ;
 რადგან ბავშვობიდან ვოცნებობდი სამხედრო კარიერაზე და აკადემიაში არის ამის
ყველა პირობა იმისთვის, რომ ადამიანი ჩამოყალიბდეს ღირსეულ პიროვნებად და
ოფიცრად;
 აკადემია ავირჩიე, რათა მივიღო ხარისხიანი განათლება, გავხდე კარგი ოფიცერი და
ღირსეულად ვემსახურო ჩემს ქვეყანას;
 აკადემია ავირჩიე იმიტომ, რომ ვემსახურო საქართველოს, პატივი ვცე და რითაც
შემიძლია დავიცვა დანატოვარი, ავიმაღლო კვალიფიკაცია სამხედრო საქმიანობაში;
 იმიტომ, რომ ინტერესი მაქვს ამ სფეროს მიმართ და ასევე ოჯახის წევრები არიან
დაკავებული სამხედრო სამსახურით. მინდა რომ გავყვე მათ გზას;
 ავირჩიე აკადემია, რადგან ჩემს თავს ამ სფეროში ვხედავ მიმაჩნია, რომ მაქვს
თვისებები რაც საჭიროა აკადემიაში სწავლისა და წარმატებისათვის, ამის მისაღწევად
კი შევეცდები ჩემი მაქსიმუმის გაკეთებას;
 მინდა გავხდე წარმატებული სამხედრო და ვემსახურო ჩემს ქვეყანას, ხოლო აკადემია
არის ერთადერთი და საუკეთესო დაწესებულება იმისთვის, რომ მივიღო შესაბამისი
განათლება და გახდე წარმატებული ოფიცერი;
 გვაძლევს საუკეთესო განათლებას და შანსს, რომ ვემსახუროთ საქართველოს;
 იმიტომ, რომ მინდა გავხდე ოფიცერი, ვემსახურო ჩემს ქვეყანას;
 აკადემიაში არის უმაღლესი სწავლის ხარისხი და კარგი ფიზიკურად განვითარების
საშუალება და ამიტომ ჩემი აზრით ეს არის საუკეთსო სასწავლებელი საქართველოში;
 იმიტომ, რომ ძალიან მიყვარს სამშობლო, ასევე მომწონს სამხედრო ცხოვრება ვთვლი,
რომ აკადემიაში ყველანაირი პირობაა ჩემი მიზნის მისაღწევად;
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 სამხედრო აკადემია გაძლევს უნიკალურ საშუალებას, რომ სიღრმისეულად ემსახურო
საქართველოს.

აგრეთვე თითოეულ

იუნკერს შეეძლება

გამოავლინოს

თავისი

შესაძლებლობების მაქსიმუმი;
 მაინტერესებს სამხედრო საქმე და დღესდღეობით ყველაზე კარგი საშუალება
აკადემიაა;
 იმიტომ, რომ აკადემია მაძლევს საშუალებას მივიღო უმაღლესი განათლება და გავხდე
ღირსეული ოფიცერი;
 მინდა რომ გავხდე ღირსეული ოფიცერი და ვემსახურო ჩემს სამშობლოს;
 იმიტომ რომ საქართველოში ჩემის აზრით ერთადერთი სასწავლებელია სადაც შეძლებ
შენი მიზნების განხორციელებას და კარიერულ წინსვლას;
 მინდა გავხდე ოფიცერი;
 მინდა ვიყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების ღირსეული ოფიცერთა ნაწილი და
ვემსახურო სამშობლოს;
 მინდა გავხდე წარმატებული ოფიცერი;
 იმიტომ რომ სწავლის გაგრძელება მსურს და თან სამხედრო სამსახურში ჩავდგე;
 ლიცეუმში მირჩიეს;
 მაქსიმალურად მიახლოებულ პირობებს მიქმნის ჩემი მიზნების განსახორციელებლად;
 მინდა რომ გავხდე ოფიცერი და ვიმსახურო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში;
 რადგან აკადემიაში არის ყველანაირი პირობა, რომ იუნკერმა შეძლოს მიიღოს
უმაღლესი განათლება კარგ დონეზე და იყოს უზრუნველყოფილი ყველა ინვენტარით
რაც სწავლაში მას დაეხმარება;
 იმიტომ, რომ მინდა გავხდე ოფიცერი და მეტი შესაძლებლობით ვიმსახურო
საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში;
 აკადემია არის ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური სასწავლებელი საქართველოში, სადაც
შეიძლება კარგი განათლების და გამოცდილების მიღება;
 იმიტომ, რომ მშობელი ოფიცერი არის და მეც მინდა გავხდე ოფიცერი და ვემსახურო
სამშობლოს;
 პატარაობიდანვე მიტაცებდა ჯარის სფერო და მინდოდა გავმხდარიყავი ოფიცერი;
 იმიტომ, რომ მინდა გავხდე კვალიფიციური ოფიცერი და ვემსახურო ჩემს სამშობლოს;
 კარგია აკადემია, მომწონს ;
 მინდა სამხედრო სამსახურის გაგრძელება, მომწონს სამხედრო საქმე, მინდა გავხდე
ოფიცერი;
 მინდა რომ გავხდე წარმატებული ოფიცერი და ღირსეულად ვემსახურო სამშობლოს ;
 მე ვფიქრობ, რომ სამხედრო აკადემია არის ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იმისთვის,
რომ მოახდინო საკუთარი თავისა და უნარების რეალიზაცია, ასევე ჩამოყალიბდე
ღირსეული ოფიცერი ისევე ადამიანი;
 ვფიქრობ, რომ სწორედ აქ მოვახდენ ჩემი თავის სრულყოფილად რეალიზებას,
ამავდროულად სასიამოვნოა ის ფაქტიც, რომ პირობები არის იდეალური;
3 | ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური_2017 წელი

 უკეთესი პირობების ჩემი დიდი სურვილის სამხედრო სამსახურში მსახურობის და
დიდი პერსპექტივის გამო;
 სამხედრო კარიერა მინდოდა მთელი სულით და გულით ბავშვობიდან;
 მინდოდა სამხედრო განათლება და სამშობლოს სიყვარულის გამო;
 მე აკადემია ავირჩიე რადგან მე მაქვს საშუალება ჩემი შესაძლებლობბის გამოყენების
და უკეთ განვითარების. ასევე მაქვს საშუალება ვიდგე სამშობლოს სამსახურში;
 მე ავირჩიე აკადემია იმიტომ, რომ ყოველთვის მსურდა მიმეღო კარგი განათლება
განსაკუთრებით სამხედრო სფეროში და მემსახურა ჩემი ქვეყნის სამსახურში;
 იმიტომ, რომ ჩემი აზრით ესაა საუკეთესო სასწავლებელი საქართველოს მასშტაბით
და ასევე ჩემი მიზნების განსახორციელებლად საუკეთესო შანსია;
 სამხედრო საქმის გაყოლა მინდა ბოლომდე, რასაც ენა იძლევა ამ საშუალებას;
 მომწონს სწავლისადმი დამოკიდებულება, მოთხოვნა, დისციპლინა
 მინდა სწავლით და სამხედრო ცხოვრებით ვემსახურო ჩემ სამშობლოს და გავხდე
იუნკერი;
 რომ გავხდე ოფიცერი ;
 რადგან გავხდე ოფიცერი და ღირსეულად ვემსახურო ჩემს სამშობლოს;
 აკადემია ავირჩიე ხარისხიანი უმაღლესი განათლების გამო, ყოველთვის მომწონდა
დისციპლინირებული სამხედრო ცხოვრება;
 რადგან ერთ-ერთი პრესტიჟული სასწავლებელია;
 მიყვარს ეს პროფესია;
 აკადემია ავირჩიე სამშობლოსა და მილიტარისტული სიყვარულის გამო. ასევე ეს
იქნება ცხოვრებისეული გამოწვევა, რომელიც მინდა გადავლახო. დამატებით
ფაქტორებს წარმოადგენს ფიზიკურად მზადყოფნა და წარმატებული კარიერის შექმნა;
 იმიტომ, რომ მინდა კარგი ოფიცერი ვიყო მომავალში და ვაპირებ ვასახელო ჩემი
ქვეყანა ;
 იმიტომ, რომ აკადემია არის ერთადერთი სამხედრო უნივერსიტეტი საქართველოში,
რომელიც გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ როგორც სამხედრო ისე სამოქალაქო
განათლება
 მინდა რომ ვემსახურო საქართველოს;
 იმიტომ ავირჩიე, რომ ყოველთვის მიყვარდა სამხედრო საქმე აქ კი ყველაფერია რომ
მომავალში ღირსეული სამხედრო გავხდე;
 რადგანაც აკადემია ყველა სასწავლებლისგან გამორჩეული და განსხვავებულია,
სწავლის მხრივ და ცხოვრების წესის მხრივ დიდი იმედი მაქვს, რომ წარჩინებული
იუნკერი ვიქნები;
 იმიტომ, რომ სამშობლოს სამსახურში გამოვდგე;
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 ყოველთვის მინდოდა სამხედრო ვყოფილიყავი, ამიტომ დავამთავრე სსიპ გიორგი
კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი და ჩავაბარე ეროვნული
თავდაცვის აკადემიაში, რადგან მინდა გავაგრძელო სამხედრო სამსახური
 რადგანაც

აკადემია

არის

განსხვავებული

ყველა

სხვა

უნივერსიტეტებისგან,

აკადემიაში არის მომზადება როგორც სწავლით ასევე ფიზიკური მომზადებით და
აკადემია შესაძლებლობას მაძლევს ომის დროს დავიცვა ჩემი ქვეყანა;
 მე მსურს რომ მივიღო მაღალი განათლება, იმიტომ ავირჩიე რომ

აკადემია არის

პრიორიტეტული.

საიდან გაიგეთ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შესახებ? ( 2-მა რესპოდენტმა რამდენიმე
ვარიანტი შემოხაზა)
o პრესით, ტელევიზიით 8
o ღია კარის დღეზე 11
o ექსპო ჯორჯიადან 1
o მეგობრისგან 41
o ინტერნეტით15
o კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში 3
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3

რომელი რეგიონიდან ხართ?
o შიდა ქართლი 20
o ქვემო ქართლი 9
o სამცხე-ჯავახეთი 2
o სამეგრელო-ზემო სვანეთი 11
o რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 1
o მცხეთა-მთიანეთი 2
o კახეთი 5
o იმერეთი 16
o გურია 3
o აჭარა 2
o თბილისი 2
20
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18
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2
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16
11
9
5
2

1

2

3

2

2

როგორია თქვენი მოლოდინები ?
 მჯერა, რომ ბევრს ვისწავლი და წარმატებას მივაღწევთ;
 წარმატებით დავამთავრებ აკადემიას;
 ჩემი მოლოდინია ეს ოთხი წელი იქნება ძალიან საინტერესო , დატვირთული და
რთული;
 ჩემი მოლოდინი სრულიად დადებითია;
 ძალიან კარგი;
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 ველი გარკვეულ სირთულეებს, რომლებსაც გადავლახავ ოფიცრებისა და ლექტორების
დახმარებით;
 დიდი;
 იქნება ყველა პირობა იმისათვის, რომ შესრულდეს აკადემიის მისია;
 იქნება ყველა პირობა იმისთვის, რომ შევასრულოთ ჩვენი მისია;
 ვფიქრობ, რომ აკადემიაში მივიღებ კარგ განათლებას და გავხდები სამაგალითო
ოფიცერი;
 ჩემი ფიზიკური, გონებრივი და მორალური წინსვლა და ჩამოყალიბება როგორც
ღირსეული სამხედრო
 მე ველოდები ყველანაირ პირობას იმისათვის, რომ განვვითარდე და მივიღო
შესაბამისი განათლება;
 მჯერა, რომ აკადემია უზრუნველყოფს ჩვენს სრულფასოვან გადამზადებას
 მოლოდინი არის ძალიან დადებითი, მაქვს იმის მოლოდინი, რომ მივიღებ კარგ
განათლებას და ფიზიკურ მომზადებას;
 მოლოდინი მაქვს ძალიან კარგი, ველოდები ახალ გამოწვევებს და იმედი მაქვს
მოლოდინი არ გამიცრუვდება;
 ჩემი მოლოდინი არის ძალიან კარგი, მე აკადემიაში ველოდები კარგ გარემოს;
 ველი, რომ აკადემიაში სწავლა რთული და დამღლელი იქნება, მაგრამ მზად ვარ
ყველაფრისთვის, რათა გავხდე ღირსეული ოფიცერი;
 მოლოდინი მაღალია და ველოდები ბოლომდე დატვირთვას, რადგან გავიგო თუ
როგორ მსახურობენ ბიჭები ძალოვან სტრუქტურაში;
 იმედი მაქვს წარმატებით გავივლი ყველა ეტაპს და ჩამოვყალიბდები ღირსეულ
სამხედრო პირად;
 დარწმუნებული ვარ, რომ სამხედრო აკადემიის ადმინისტრაცია ყველაფერს გააკეთებს
იმისთვის, რომ მივიღოთ კარგი განათლება, გავხდეთ წარმატებულები და
ვიმსახუროთ საქართველოსთვის;
 აკადემიის მიმართ ვარ დადებითად განწყობილი ვფიქრობ რომ არის ყველანაირი
საშუალება რომ შეიქმნა წარმატებული სამხედრო კარიერა;
 ველოდები რომ დამხვდება ისეთი პირობები, მივიღო კარგი განათლება და გავზარდო
ჩემი ფიზიკური შესაძლებლობები;
 მოლოდინები მაქვს დიდი და იმედი მაქვს რომ გამიმართლებს;
 მე დარწმუნებული ვარ გავივლი საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსს (BCT) და
შემდეგ გავაგრძელებ სწავლას და 4 წლის შემდეგ გავხდები ოფიცერი;
 მგონია, რომ BCT კურსს წარმატებით გავივლი, რადგამ ფიზიკური მონაცემები კარგი
მაქვს. ვარ მოტივირებული, როგორც სწავლის მხრივ, ასევე სამხედრო საქმიანობის
მიმართ;
 მოლოდინი რა თქმა უნდა, არის დიდი და იმედია ისე იქნება ყველაფერი, როგორც
აკადემია გვთავაზობს;
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 მივიღებ დიდ ცოდნას სამხედრო სფეროში რაც დამეხმარება ვემსახურო
საქართველოს;
 დადებითად ვიყავი განწყობილი აკადემიის მიმართ და მოლოდინი გამიმართლდა(2);
 მოლოდინი არის ძალიან დადებითი და იმედი მაქვს, რომ ჩემი მოლოდინები
გამართლდება, რაშიც სრულიად დარწმუნებული ვარ;
 იმედიანი;
 მინდა წარჩინებით დავამთვრო აკადემია და ვფიქრობ ამისთვის ყველა პირობაა;
 ველოდები იმას, რომ მივიღებ მაღალ განათლებას და განვვითარდები;
 ჩემი მოლოდინი რომ ვიქნებით უფრო დისციპლინირებული და განათლების
უმღლესი დონით;
 ჩვეულებრივი;
 იმედისმომცემი;
 მსურს გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და გავხდე ოფიცერი;
 მოლოდინი კარგი;
 მაქვს ბევრი სიახლის მოლოდინი;
 მოლოდინები კარგია, ვაპირებ ჩემი მაქსიმუმის გაკეთებას და იმედია წარმატებით
დავასრულებ;
 მოლოდინი არის საკმაოდ კარგი და მზად ვარ გადავლახო ყველა დაბრკოლება;
 კარგი;
 მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აკადემია დამეხმარება ჩემი ოცნების განხორციელებაში;
 არ მიყვარს წინასწარ რაიმეს თქმა. რომ არ გამართლდეს გული დამწყდება;
 კარგი;
 კარგი და იმედია გამართლდება ჩემი მოლოდინები;
 შესანიშნავად მესმის, რომ მელოდება ძალიან რთული გზა, თუმცაღა ყველაფრის
მიუხედავად საკუთარი თავისგან მოვითხოვ და მოველი მაქსიმალურს და გავხდები
წარმატებული ოფიცერი;
 იმედები და მოლოდინები მაქვს დიდი ვფიქრობ, რომ აქ გატარებული 4 წელი
დამეხმარება ცხოვრებაში და კარიერაში;
 ძალიან მაღალი, ვაპირებ ჩემი მაქსიმუმის გაკეთებას;
 ჩემი მოლოდინები არის ფიზიკური, გონებრივი და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის
ჩამოყალიბება და გაუმჯობესება;
 მე მინდა რამეს მივაღწიო და ვემსახურო საქართველოს;
 ვთვლი, რომ ჩემთვის ეს პერიოდი იქნება სასიამოვნო და ამავდროულად შედეგიანი;
 ვფიქრობ გავხდები წარმატებული სამხედრო პირი და შევიტან წვლილს საქართველოს
შეიარაღებულ ძალებში და მის გამთლიანებაში ;
 განვლილი 4 წლის მანძილზე მე მივიღებ საუკეთესო განათლებასა და ფიზიკურ
მომზადებას. ასევე მექნება ის სასურველი თანამდებობა რის გამოც აქ ჩავაბარე ;
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 დიდი იმედი მაქვს, რომ აკადემიის დამთავრების შემდეგ ღირსეულად ვემსახურები
სამშობლოს;
 ჩემი მოლოდინი ძალიან დიდია, მე შემეძლება ჩემი თავის გამოცდა;
 დიდ იმედს ვამყარებ, რომ მივიღებ მაღალ განათლებას;
 დიდ იმედებს ვამყარებ აკადემიაზე;
 კარგი სწავლისა ;
 მზად ვარ იუნკერებისათვის და მჯერა, რომ მივაღწევ ჩემს მიზნებს;
 ვფიქრობ, რომ მე შევძლებ ამ დიდ პასუხისმგებლობას თავი გავართვა. მინდა, რომ
წარმატებით ყველა ის ეტაპი გავიარო, რომელიც ამ რთულ გზაზე შემხვდება;
 იმედი მაქვს ჩამოვყალიბდები ნამდვილ სამხედრო მოსამსახურედ;
 ვიმედოვნებ, რომ 4 წლის შემდეგ ღირსეულად დავამთავრებ აკადემიას და გავხდები
ლეიტენანტი ;
 დიდი იმედი მაქვს, რომ ვისწავლი მაღალ დონეზე, რომელიც დამეხმარება
მომავლისთვის და ასევე დაეხმარება ჩემს ქვეყანას;
 წარმატებით დავამთავრო ოთხივე კურსი და გავხდე კარგი ოფიცერი;
 იმედია გამიმართლდება მოლოდინები და მივიღებ სათანადო ცოდნას და გავხდები
კვალიფიციური ოფიცერი;
 ჩემი მოლოდინი აკადემიის მიმართ არის კარგი, ველოდები რომ აკადემია იქნება
რთული, მაგრამ ყველა პირობით უმეტესობა შეძლებს გაუძლოს ყველა სირთულეს;
 მე იმედი მაქვს რომ მივიღებ უმაღლეს განათლებას და ვიქნები და დავაფასებ ჩემს
წოდებას.
დამატებითი კომენტარები:
 ბევრ რამეს გადავუსვი ხაზი იმისათვის, რომ აქ ვისწავლო. იმედი მაქვს არ ვინანებ;
 მოუთმენლად ველოდები ;
 მოლოდინის გამართლება;
 ჩემთვის დიდი პატივია რომ ვარ იუნკერი;
 გისურვებთ მუდამ პირველები იყოთ ცოდნის გადაცემით;
 გისურვებთ ყველას პირველობას;
 მეამაყება რომ ვარ იუნკერი;
 წარმატებას ვუსურვებ ყველა იუნკერს;
 ღმერთი არს ჩვენთან!
 მე მართლაც დიდი ემოციის ვარ და როდესაც გავიგე რომ ესეთი პირობები იყო კიდევ
უფრო გამიძლიერდა სურვილი აქ მოხვედრის;
 მე ძალიან მომწონს ეს სასწავლებელი.
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