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საგანმანათლებლო პროგრამა 

დიპლომირებული მედიკოსი 
 

განათლების საფეხური: ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა  

სწავლების ენა: ინგლისური ენა   

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური, ძირითადი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი: 0912 მედიცინა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი / Medical Doctor (MD) 

სწავლის ხანგრძლივობა: 6 წელი (12 სემესტრი) 

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა: 360 (ECTS) კრედიტი 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელ(ებ)ი:   

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი:  ზაზა ავალიანი,  ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორი,  

დოქტორი. ელ.ფოსტა: zaza.avaliani@unik.edu.ge  

საგანმანათლებლო პროგრამის თანახელმძღვანელი: თინათინ გოგნაძე,  ქუთაისის უნივერსიტეტის 

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი.  ელ.ფოსტა: tinatin.gognadze@unik.edu.ge  

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

დაიშვება: 

სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე პირი, 

რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების რანჟირების 

საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს ქუთაისის უნივერსიტეტში. 

პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის აბიტურიენტი ვალდებულია ჩააბაროს შემდეგი საგნები: 

ა) ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა (მინიმალური ბარიერი 80%),  ბიოლოგია. 

ბ) ერთ-ერთი  შემდეგი საგანი: ქიმია/მათემატიკა/ფიზიკა. თითოეული  საგნისათვის გამოყოფილი  

კვოტირებული ადგილებია - 40%, 30%, 30%. 
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პროგრამაზე  ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლებას მოპოვებენ: 

პირები, რომლებსაც „უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე 

აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და 

განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 

წლის 29 დეკემბრის №224/ნ ბრძანების საფუძველზე უფლება აქვთ ჩაირიცხონ უნივერსიტეტში ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე. აღნიშნული პირები ვალდებულნი არიან დაადასტურონ 

ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობა „ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის 

დადგენის წესის“ შესაბამისად. 

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან: 

,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანების შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხული 

სტუდენტები. 

პროგრამის აქტუალობა 

სამედიცინო საქმე არის ჯანდაცვის სფეროს უმნიშვნელოვანესი მიმართულება, რომელიც ეხება ადამიანის 

ჯანმრთელობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას. თანამედროვე მედიცინის ერთ–ერთ აქტუალურ 

პრობლემად რჩება პაციენტთა უსაფრთხოება, შესაბამისად, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება 

უპირველეს ამოცანად გვესახება. დღეს აქტუალურია პრევენციისა და მკურნალობის თანამედროვე 

მეთოდების გამოყენება, რისთვისაც საჭიროა მაღალკვალიფიციური კადრების არსებობა, ვინაიდან 

სამედიცინო კადრების დღევანდელი ბაზარი განიცდის შესაბამისი სპეციალისტების დეფიციტს.  

თანამედროვე, სწრაფად განვითარებადი მაღალტექნოლოგიური კვლევისა თუ მკურნალობის 

საშუალებები და სწრაფად განახლებადი სამედიცინო ცოდნა იწვევს დაავადების საწყის ეტაპზე 

გამოვლენილ პათოლოგიათა რაოდენობისა და მოსახლეობის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის 

ზრდას.  

„დიპლომირებული მედიკოსის’’ პროგრამის აქტუალობას ზრდის სახელმწიფო დონეზე გამართული 

ჯანდაცვის სისტემის არსებობის მნიშვნელობა. COVID პანდემიამ ახალი გამოწვევები წარმოშვა ჯანდაცვის 

სექტორში და ხაზი გაუსვა ჯანდაცვის სფეროში მართვის სუსტ მხარეებს. ხშირ შემთხვევაში სამედიცინო 

დაწესებულებებში და სარეაბილიტაციო ცენტრებში დასაქმებულ სპეციალისტებს აკლიათ თანამედროვე 

ცოდნა და გამოცდილება, რაც შესაბამისად აისახება პაციენტის კვალიფიციურ მომსახურებასა და 

ხარისხზე. პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელია მხოლოდ აკადემიური განათლების შესაბამის 

საფეხურზე სწავლების ხარისხის ამაღლებითა და ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელებით. 

პროგრამის მიზანი 

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა მიზნად 

ისახავას თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, კონკურენტუნარიანი პროფესიონალის 



მომზადებას, რომელიც: ფლობს პროფესიული საქმიანობისთვის საჭირო თეორიულ ცოდნასა და 

პრაქტიკულ უნარებს (1); ხელმძღვანელობს  მტკიცებითი მედიცინის პრინციპებით (2); იყენებს კვლევისა 

და კომუნიკაციის უნარებს (3);  იზიარებს ეთიკის ნორმებსა და პრინციპებს (4);  პროფესიულად ვითარდება 

მუდმივად ცვალებად გარემოში (5). 

 

სწავლის შედეგები 

1. დარგობრივი 

ცოდნა 

• სიღრმისეულად იცის ბიოსამედიცინო, ქცევითი, კლინიკური და 

სოციალური დისციპლინები; 

• აღწერს დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პრინციპებს;  

• აღწერს ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და ავადობის პრევენციას;  

• აღწერს სამედიცინო პრაქტიკის ეთიკურ და ლეგალურ პრინციპებს; 

• აანალიზებს ექიმის როლს ჯანდაცვის სისტემაში. 

2. პაციენტისათვის 

კონსულტაციის 

გაწევა 

• კრებს ანამნეზს; 

• ატარებს ფიზიკურ გამოკვლევას; 

• აფასებს პაციენტის ფსიქოემოციური მდგომარეობის სტატუსს; 

• იღებს ვალიდურ კლინიკურ გადაწყვეტილებებს; 

• აძლევს პაციენტებს რჩევებს და განმარტებებს, აღმოუჩენს მათ მხარდაჭერას.  

3. კლინიკური 

შემთხვევის შეფასება, 

გამოკვლევების 

დანიშვნა, 

დიფერენციული 

დიაგნოზის ჩატარება, 

დაავადების მართვის 

გეგმის შესახებ 

მსჯელობა  

• აფასებს დაავადების კლინიკური მანიფესტაციის სირთულეს, ახდენს მათ 

იდენტიფიცირებას; 

• ნიშნავს შესაბამის გამოკვლევებს, ახდენს შედეგების ინტერპრეტაციას;  

• ატარებს დიფერენციულ დიაგნოზს;  

• განიხილავს დაავადების მართვის გეგმას პაციენტებსა და მათ 

მომვლელებთან; 

• ადგენს პაციენტის მდგომარეობის მართვის გეგმას, პაციენტთან და მის 

გარემოცვასთან კოლაბორაციით;  

• ზრუნავს ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტსა და მის 

გარემოცვაზე; 

• მართავს ქრონიკულ დაავადებებს. 



4. გადაუდებელი 

სამედიცინო 

მდგომარეობის დროს 

დახმარების გაწევა 

(პირველადი 

დახმარება და 

სარეანიმაციო 

ღონისძიებების 

გატარება) 

• ახდენს გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების ამოცნობას და 

შეფასებას;   

• უწევს ბაზისურ პირველად დახმარებას, ასაკობრივი თავისებურებების 

გათვალისწინებით (ბავშვებს, ხანდაზმულებს);  

• ანხორციელებს ბაზისურ სიცოცხლის შემანარჩუნებელ ღონისძიებებს  

აქტუალური სახელმძღვანელო პრინციპების (გაიდლაინების)   შესაბამისად;  

• ატარებს აქტუალური სახელმძღვანელო პრინციპების (გაიდლაინების) 

შესაბამის გაფართოებულ  სიცოცხლის შემანარჩუნებელ ღონისძიებებს;   

• მკურნალობს ტრავმებს აქტუალური გაიდლაინების შესაბამისად.  

5. მედიკამენტების 

გამოწერა 

• ნიშნავს მედიკამენტებს ნათლად და მართებულად, პაციენტის ასაკის 

გათვალისწინებით;  

• არჩევს წამლებს კლინიკურ კონტექსტთან შესაბამისად; 

• აფასებს პოტენციური სარგებლისა და რისკის მიხედვით მედიკამენტებისა და 

სხვა მკურნალობების შესაბამისობას;  

• მართავს ტკივილს და დისტრესს; 

• მკურნალობის დანიშვნისას აანალიზებს მედიკამენტების თავსებადობასა და 

ურთიერთქმედებას. 

6. პრაქტიკული 

პროცედურების 

ჩატარება 

• აფასებს სასიცოცხლო ნიშნებს: პულსს, სუნთქვას, ტემპერატურას; 

• ზომავს წნევას; 

• ზომავს სატურაციას; 

• სწორად იბანს ხელს; სწორად იცვამს ხელთათმანს; 

• აკეთებს პერიფერიული ვენის ვენოპუნქტურას (სიმულატორის 

გამოყენებით); 

• აკეთებს პერიფერიული ვენის კათეტერიზაციას (სიმულატორის 

გამოყენებით); 

• აკეთებს სამკურნალო საშუალების ვენაში შეყვანას საინფუზიო 

მოწყობილობის  საშუალებით (სიმულატორის გამოყენებით); 

• აკეთებს ინექციას კანქვეშ ან/და კუნთში (სიმულატორის გამოყენებით ან 

პაციენტზე, ზედამხედველობის ქვეშ); 

• აწვდის ჟანგბადს; 

• აღწერს პაციენტის ტრანსპორტირების და მათთან მოპყრობის ტექნიკას; 

• ადებს ნაკერს (სიმულატორის გამოყენებით); 

• ამუშავებს ჭრილობას და ადებს ნახვევს; 

• აკეთებს შარდის ბუშტის კათეტერიზაციას  (სიმულატორის გამოყენებით); 

• აღწერს შარდის ანალიზის აღების ტექნიკას;  



• იღებს ელექტროკარდიოგრამას; 

• ახდენს ელექტროკარდიოგრამის ინტერპრეტაციას; 

• ატარებს სასუნთქი სისტემის ფუნქციურ ტესტებს; 

• სწორად იყენებს საინჰალაციო პრეპარატებს. 

7.  სამედიცინო 

კონტექსტში 

ეფექტური 

კომუნიკაცია 

• ეფექტურად ამყარებს კომუნიკაციას პაციენტთან;  

• ეფექტურად ამყარებს კომუნიკაციას  კოლეგებთან;  

• ეფექტურად ახორციელებს კომუნიკაციას ცუდი ამბის შეტყობინებისას;  

• ეფექტურად ამყარებს კომუნიკაციას პაციენტის გარემოცვასთან;  

• ეფექტურად ახორციელებს კომუნიკაციას შეზღუდული უნარების  მქონე 

პირებთან; 

• ეფექტურად ახორციელებს კომუნიკაციას ინფორმირებული თანხმობის 

მიღების მიზნით;  

• აწარმოებს წერილობით კომუნიკაციას (მათ შორის სამედიცინო ჩანაწერების 

წარმოება);  

• უმკლავდება აგრესიულ და კონფლიქტურ სიტუაციებს  შესაბამისი 

კომუნიკაციის საშუალებით;  

• ეფექტურად ახორციელებს კომუნიკაციას პაციენტებთან დამხმარე პირის 

საშუალებით; 

• საჭიროებისამებრ ამყარებს სათანადო კომუნიკაციას სამართალდამცავ 

ორგანოებსა და მასმედიასთან; 

• ამყარებს კომუნიკაციას  ნებისმიერ პირთან, მისი სოციალური, 

კულტურული, რელიგიური და ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად. 

8. სამედიცინო 

პრაქტიკაში ეთიკური 

და სამართლებრივი 

პრინციპების 

გამოყენება 

• იცავს კონფიდენციალურობას;  

• მკურნალობის დროს იყენებს ეთიკურ პრინციპებსა და ანალიტიკურ 

უნარებს; 

• ახდენს ინფორმირებული თანხმობის მიღებას საჭიროების შემთხვევაში და 

აკეთებს შესაბამის ჩანაწერს; 

• გასცემს სიკვდილის ცნობას; 

• საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ითხოვს  

ავტოფსიის ჩატარებას; 

• მკურნალობისას იყენებს საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობის 

მოქმედ ნორმებს;  

• ეფექტურად წარმართავს სამედიცინო საქმიანობას მულტიკულტურულ 

საზოგადოებაში. 

9. პაციენტის 

დაავადებასთან 

• აფასებს დაავადების გამოვლინებისა და მისი პაციენტზე ზემოქმედების 

ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს;  



დაკავშირებული 

ფსიქოლოგიური და 

სოციალური 

ასპექტების შეფასება  

• აფასებს დაავადების გამოვლინებისა და მისი პაციენტზე ზემოქმედების 

სოციალურ ფაქტორებს;  

• ადგენს დაავადებასთან დაკავშირებულ სტრესს; 

• ადგენს  წამალსა და ალკოჰოლზე დამოკიდებულებას. 

10.მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული 

მედიცინის 

პრინციპების, 

უნარებისა და 

ცოდნის გამოყენება  

• იყენებს მტკიცებულებებს საექიმო საქმიანობაში;  

• სწორად განსაზღვრავს და ატარებს ლიტერატურულ კვლევას; 

• კრიტიკულად აფასებს გამოქვეყნებულ ლიტერატურას. სწორად გამოაქვს 

დასკვნები და იყენებს პრაქტიკულ საქმიანობაში. 

11. სამედიცინო 

კონტექსტში უახლესი 

ინფორმაციისა და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 

გამოყენება  

• სათანადოდ აწარმოებს კლინიკურ ჩანაწერებს და ინახავს სრული სახით; 

• იყენებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებს სამედიცინო პრაქტიკის ფარგლებში; 

• ახდენს   სპეციფიკური საინფორმაციო რესურსების მოძიებას;  

• ახდენს ინფორმაციის შენახვას და იყენებს  შემდგომში შესაბამისად; 

• სათანადოდ აწარმოებს და იყენებს პირად ჩანაწერებს. 

12. სამეცნიერო 

პრაქტიკისა და 

კვლევაში 

ბიომედიცინის 

სამეცნიერო 

პრინციპების, 

მეთოდებისა და 

ცოდნის გამოყენება  

• სათანადოდ იყენებს სამეცნიერო კვლევის წარმოების მეთოდოლოგიას;  

• შეიმუშავებს კვლევის დიზაინს, გეგმავს დეტალურად, ამუშავებს მიღებულ 

შედეგებს და აკეთებს დასკვნებს;  

• იყენებს ბიოსამედიცინო მეცნიერებების მიღწევებს პრაქტიკულ 

საქმიანობაში; 

• აკადემიურ დონეზე წერს მიმოხილვებს/მოხსენებებს ბიოსამედიცინო 

სფეროში არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე; 

• იყენებს სამეცნიერო კვლევის წარმოების ეთიკურ პრინციპებს.  

13.ჯანმრთელობის 

ხელშეწყობის 

ღონისძიებების 

განხორციელება, 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის 

საკითხებში 

ჩართულობა, 

ჯანდაცვის სისტემაში 

ეფექტურად მუშაობა 

• ირჩევს  მკურნალობას პაციენტისათვის ზიანის მიყენების მინიმალური 

რისკით; 

• იღებს  სათანადო ზომებს ინფექციის გავრცელების პრევენციისათვის; 

• ადეკვატურად აფასებს საკუთარი ჯანმრთელობის პრობლემებს   

პროფესიულ მოვალეობებთან მიმართებაში;  

• აანალიზებს ჯანდაცვის ხელშემწყობ ღონისძიებებში ჩართულობის 

მნიშვნელობას  ინდივიდისა და პოპულაციის დონეზე. 

 

14. 

პროფესიონალიზმი 

პროფესიონალიზმის ზოგადი მასახასიათებლები: 

• იცავს მიუკერძოებელობის, კეთილსინდისიერების და ეთიკის პრინციპებს; 

• ანხორციელებს სამედიცინო საქმიანობას სათანადო ხარისხით; 



• გამოხატავს კრიტიკულ და თვით-კრიტიკულ დამოკიდებულებას, იღებს 

კრიტიკას; 

• გამოხატავს ემპათიას (თანაგრძნობა); 

• ავლენს კრეატიულობას; 

• ავლენს ინიციატივას, გამოხატავს წარმატებულობის სურვილს;  

• ახდენს ცოდნის მუდმივი განახლების უნარის დემონსტრირებას; 

• ავლენს ინტერპერსონალურ უნარებს; 

• ახდენს ჯგუფური მუშაობის უნარის დემონსტრირებას. 

პროფესიონალიზმი საქმიანობაში: 

• აანალიზებს საკუთარი შესაძლებლობების საზღვრებს ითხოვს დახმარებას 

(საჭიროებისამებრ); 

• ავლენს ლიდერობის უნარს; 

• მოქმედებს დამოუკიდებლად საჭიროებისამებრ; 

• ჭრის პრობლმებს; 

• იღებს გადაწყვეტილებებს; 

• მუშაობს მულტიდისციპლინურ გუნდში; 

• ამყარებს კომუნიკაციას სხვა დისციპლინების ექსპერტებთან; 

• ადაპტირდება ახალ სიტუაციებთან; 

• გეგმავს და მართავს ორგანიზაციულ პროცესებს, ეფექტურად მართავს დროს. 

ექიმი, როგორც ექსპერტი: 

• აანალიზებს და გამოაქვს დასკვნა; 

• ახდენს სწავლის და სხვისი სწავლების უნარების დემონსტრირებას; 

• ახდენს  ცოდნის დემოსნსტრირებას პრაქტიკულ საქმიანობაში; 

• ავლენს სამეცნიერო-კვლევით უნარებს; 

ექიმი გლობალურ კონტექსტში: 

• აქვს უნარი იმუშაოს მულტიკულტურულ საზოგადოებაში გააცნობიეროს 

მათი მრავალფეროვნება; 

• ახდენს სხვა ქვეყნების კულტურისა და მასთან დაკავშირებული 

თავისებურებების მიმართ პატივისცემის დემონსტრირებას; 

• მუშაობს საერთაშორისო კონტექსტის გათვალისწინებით; 

• ფლობს მეორე ენას; 

• აქვს ზოგადი ცოდნა, სამედიცინო სფეროს მიღმა. 

 



საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია პროგრამის მიზნებთან (იხ. პროგრამის 

დანართი №1 - პროგრამის მიზნების და სწავლის შედეგების შესაბსამისობის რუკა).  

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტებით უზრუნველყოფილია პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევა (იხ. პროგრამის დანართი №2 - პროგრამის სწავლის შედეგების რუკა). 

სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები 

სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდი გულისხმობს სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას 

სწავლის პროცესში. სწავლების მეთოდები მოიცავს შემთხვევების განხილვაზე დაფუძნებულ სწავლებას, 

მსჯელობას, სემინარებსა და პროექტებს. საგანმანათლებლო პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი 

მეთოდები და აქტივობები: 

ლექცია – შემოქმედებითი პროცესი, რომელშიც ლექტორიც და სტუდენტიც ერთდროულად 

მონაწილეობენ. ლექციის მთავარი მიზანია შემოთავაზებული მასალის ძირითადი არსის შემოქმედებითი 

და აქტიური გადაცემა. ამასთანავე დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს ძირითად ცნებებს, მათ განმარტებებს, 

მითითებებსა და ვარაუდებს. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასევე უმთავრესი საკითხების, ფაქტებისა და 

იდეების კრიტიკული ანალიზი. ლექცია გულისხმობს საგნის ძირითადი დებულებების და სასწავლო 

მასალის თანმიმდევრულად გადმოცემას. იგი ეფუძნება სტუდენტთა შემოქმედებით აზროვნებისა და 

უმთავრესი სამეცნიერო პრობლემების აღქმის უნარს და მოიცავს შემდეგ აქტივობებს: 

• ახსნა-განმარტება - აკადემიური აქტივობა, რომლის დროსაც ლექტორი ხსნის კონკრეტული თემის 

საკვანძო საკითხებს, განმარტავს მათ მაგალითებით და პასუხობს გაჩენილ კითხვებს. ლექციის 

ფარგლებში ახსნა-განმარტების გზით ლექტორი უადვილებს სტუდენტებს დამოუკიდებლად 

დასამუშავებელი მასალის გაგება-გააზრებას.  

• სასწავლო ვიდეო ფილმები - აქტივობა, რომელიც გულისხმობს ლექციის ფარგლებში 

სტუდენტებისთვის მასალის აუდიო და ვიზუალური გზით მიწოდებას. ვიდეო ფილმების 

პრეზენტაციისას სტუდენტებში ერთდროულად აქტიურდება სმენითი და მხედველობითი 

შეგრძნებები, რაც უზრუნველყოფს  ინფორმაციის დამახსოვრების მაღალ ხარისხს.  

• დემონსტრირება - აკადემიური აქტივობა, რომელიც გულისხმობს სწავლებას კეთებით, რა დროსაც 

ლექტორი დამკვირვებლების რეჟიმში მყოფ სტუდენტებს აჩვენებს, თუ როგორ უნდა შესრულდეს 

კონკრეტული თეორიული ან პრაქტიკული დავალება. დემონსტრირების მიზანია თვალსაჩინო 

გახდეს სასწავლო მასალის სხვადასხვა შემადგენელი და დაკონკრეტდეს, რისი გაკეთება მოუწევთ 

სტუდენტებს დამოუკიდებელი მუშაობისას.  

პრაქტიკული მეცადინეობა / სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - იძლევა ლექციაზე მიღებული თეორიული ცოდნის 

გამოვლენის საშუალებას და შემდეგ აქტივობებს მოიცავს: 

• ჯგუფური მუშაობა / წყვილში მუშაობა - გულისხმობს ჯგუფებად განაწილებას, განსახილველი 

საკითხის შესახებ მოხსენების მომზადებას, მომხსენებლისათვის დასასმელი კითხვების 

ჩამოყალიბებასა და სჯა-ბაასს. ითვალისწინებს თეორიული ცოდნის ეტაპობრივად მიღებას და მის 

გამოყენებას კონკრეტული პრობლემების დამოუკიდებლად გადაწყვეტის მიზნით. სტუდენტები 

დამოუკიდებლად მუშაობენ კომპიუტერთან, სიმულატორებთან და მანეკენთან/მულაჟებთან. 



ჯგუფური მუშაობა, ასევე, შეიძლება მოიცავდეს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებულ 

დისკუსიასაც. 

• პრაქტიკული უნარების დემონსტრირება – პრაქტიკული მაგალითების ჩვენება, იმგვარი 

ოპერაციული აქტივობების განხორციელება, რომლებიც ორგანოთა ტოპოგრაფიის საფუძვლიანი 

ცოდნის გამოვლენის საშუალებას იძლევა, პაციენტთან კომუნიკაცია, პაციენტის ფიზიკური 

გამოკვლევა, კვლევის შედეგების შეფასება, მათი წერილობითი გაფორმება, სამედიცინო 

დოკუმენტაციის წარმოება, მანიპულაციების ჩატარება, ინსტრუმენტული გამოკვლევებით 

მიღებული შედეგების ანალიზი (დასკვნის ინტერპრეტაცია და დაზიანების სიმძიმის შეფასება), 

ლაბორატორიული კვლევების შედეგების შეფასება - განაპირობებს ანალიზისა და სინთეზის 

უნარის განმტკიცებას. 

• სწავლება სიმულატორების გამოყენებით - სიმულატორების და მანეკენების გამოყენება 

წარმოადგენს სამედიცინო ცოდნის, გამოცდილებისა და უნარ-ჩვევების შეძენის საუკეთესო 

საშუალებას, რომელიც პაციენტთან დაკავშირებულ არანაირ რისკს არ შეიცავს. სიმულაციური 

სწავლება სამედიცინო განათლების ეფექტურად მიღების ის გზაა, რომელიც უზრუნველყოფს 

პრაქტიკული დილემების გადაწყვეტის უნარების ჩამოყალიბებას. 

• ლაბორატორიული მუშაობა - უფრო თვალსაჩინო მეთოდია და პროცესების ვიზუალიზაციის მეტ 

საშუალებას იძლევა. სტუდენტი სწავლობს ცდის ჩატარებას და იძენს ლაბორატორიული 

დანადგარების გამართვისა და გამოყენების ჩვევებს. ლაბორატორიული მუშაობა მოიცავს 

სხვადასხვა ექსპერიმენტს და ლექციაზე მიღებული თეორიული ცოდნის გამყარების და მასალის 

ცოდნის საშუალებას იძლევა.  

• კლინიკური პრაქტიკა / სწავლება ავადმყოფის საწოლთან - სასწავლო პროცესის მნიშვნელოვანი 

ნაწილია და სტუდენტის მრავალმხრივ აქტივობებს მოიცავს. მეთოდი პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების განმტკიცებასაც უზრუნველყოფს და თეორიული ცოდნის გაღრმავებასაც. კლინიკურ 

პრაქტიკაში ჩართულია სამი მხარე - უნივერსიტეტი, სტუდენტი და პოტენციური დამსაქმებელი. 

ცხადია, აკადემიური განათლებისა და თეორიის რეალურ სამყაროსთან დაკავშირება სამივე 

მხარისთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანია. იგი ხომ ახალი კომპეტენციების განვითარებას 

უზრუნველყოფს და საგანმანათლებლო პროგრამების მუდმივ განახლებას უწყობს ხელს 

მუდმივად ცვალებადი ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად.  

• როლური თამაში - არის მატერიალურ და წარმოსახვით ფაქტორთა სისტემა, რომელიც ქმნის 

რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოვებულ გარემოს, სადაც სტუდენტები როლური ფუნქციის 

ფარგლებში წყვეტენ დასმულ ამოცანებს. ეს აქტივობა განავითარებს: საკუთარი შესაძლებლობების 

შეფასების უნარს; თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანის უნარს; არაორდინალურ 

სიტუაციაში სწორი გადაწყვეტილების მიღების უნარს; პრობლემის ან პრობლემათა კომპლექსის 

შეფასებისა და გადაჭრის ადეკვატური მეთოდის გამოყენების უნარს; პროფესიული 

ღირებულებების გააზრების და ამ ღირებულებებით ოპერირების უნარს. 

• შემთხვევის ანალიზი – ეფუძნება კონკრეტული შემთხვევის განხილვას. ეს ის მეთოდია, რომელიც 

თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას განაპირობებს. თეორიისა და პრაქტიკის 

კომბინაციის მეთოდი ისეთ მნიშვნელოვან თვისებას ავითარებს, როგორიცაა შეზღუდულ დროში 



გადაწყვეტილების მიღების უნარი. სტუდენტი ივითარებს ანალიტიკურ აზროვნების, ჯგუფური 

მუშაობის, ალტერნატიული მსჯელობის, დაგეგმვის და შედეგების განჭვრეტის უნარებს. 

• დისკუსია / დებატები  - ლექტორსა და სტუდენტს შორის, ან/და სტუდენტთა შორის აზრთა 

ურთიერთგაცვლის შემოქმედებითი პროცესია, რომლის მიზანია სტუდენტების აზროვნების 

დონის, სწავლის ხარისხის, პრობლემების გადაჭრის უნარის, შესასწავლი მასალის გაგებისა და 

ახალი სასწავლო ლიტერატურის გაცნობის გაუმჯობესება. ითვალისწინებს კრიტიკული 

საკითხების როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ კვლევას, მოხსენების მომზადებას და 

არგუმენტირებულად წარმოდგენას, აქტიურად მოსმენას, სუბიექტური და ობიექტური 

ინფორმაციის გამიჯვნას, მწვავე კითხვებს, რელევანტური ინფორმაციის შეჯერებას და 

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული საკუთარი მოსაზრებების ფორმულირებას.  

• პრეზენტაცია - პრეზენტაცია მიგვითითებს სტუდენტის მიერ განვლილი მასალის ცოდნასა და 

შეძენილ უნარებზე. იგი შეიძლება მომზადდეს ინდივიდუალურად ან ჯგუფური მუშაობის 

შედეგად. პრეზენტაციის მიზანია საჭირო წყაროების მოძიებისა და დამუშავების ჩვევების 

გამომუშავება და შესასწავლ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი შეხედულებების 

ჩამოყალიბებისა და გადმოცემის უნარის შეძენა.  

• პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), ტუტორიალი  - ეფუძნება პრობლემას, როგორც ახალი 

ცოდნის შეძენისა და ინტეგრირების წყაროს. ეს არის ახალი ცოდნის შეძენის პროცესი, რომელიც 

ხორციელდება სწავლის საჭიროების აღიარების საფუძველზე. PBL არის სუდენტზე 

ორიენტირებული სასწავლო მეთოდი, რომელიც მოიცავს დისკუსიებს იმ სტუდენტებს შორის, 

რომლებმაც თავისუფლად სტრუქტურირებული პრობლემის შესწავლა გადაწყვიტეს. მეთოდი არა 

მხოლოდ ცოდნის შეძენას უწყობს ხელს, არამედ ავითარებს ისეთ სასურველ უნარებს, როგორიცაა 

ეფექტური კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის, პრობლემის გადაჭრის, დამოუკიდებელი 

სწავლის, ინფორმაციის გაზიარების უნარები, სხვა თვალსაზრისის გაზიარება და პირადი 

სიძლიერისა და სისუსტის გამოვლენა. იგი აძლიერებს კრიტიკული შეფასების უნარს, 

აუმჯობესებს ლიტერატურის მოძიების ჩვევებს და ხელს უწყობს გუნდურ გარემოში მუშაობის 

წესების შესწავლას. 

• კლინიკურ შემთხვევაზე დაფუძნებული სწავლება (CBL) -  ეფუძნება კლინიკურ შემთხევას, რომლის 

დროსაც საჭიროა დამატებითი ინფორმაციის მოძიება, დიაგნოზის დიფერენცირება და 

განსაზღვრა. „შემთხვევა“ სწორედ ის ინსტრუმენტი ხდება, რომელიც თეორიული ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენებას განაპირობებს. თეორიისა და პრაქტიკის კომბინაცია  მხარს უჭერს 

ანალიტიკური და კლინიკური აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარების განვითარებას, 

ჯგუფურ მუშაობას და გადაწყვეტილების მიღების უნარს. სტუდენტებს უნვითარდებათ 

სამედიცინო დისკუსიებში მონაწილეობის და კოლეგებთან შეზღუდულ დროში კომუნიკაციის 

უნარი. 

• წიგნზე (წყაროზე) მუშაობა - გამოიყენება დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ-ჩვევების 

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. წიგნზე მუშაობა გამოიყენება უპირატესად სტუდენტის მიერ 

ცალკეული სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული სავალდებულო და დამატებითი 

ლიტერატურის დამოუკიდებლად გაცნობის, შესაბამისი მასალის შესწავლის, მიცემული 

საკითების დამუშავებისა და ანალიზისათვის.  



• ელექტრონული რესურსით სწავლება - აქტივობის გამოყენება ითვალისწინებს პროგრამის 

განხორციელების პროცესში, ცალკეული სასწავლო კურსების ფარგლებში, კონკრეტული 

სპეციფიკური თემების/საკითხების დაუფლების მიზნით ელექტრონული რესურსების 

გამოყენებას.  ელექტრონული რესურსებით სწავლება სტუდენტს აძლევს ცოდნის გაღრმავების 

შესაძლებლობას, ასევე, უვითარებს ინფორმაციის დამოუკიდებლად დამუშავება-

სისტემატიზების, გადაწყვეტილების მომზადება-მიღების პროცესში თანამედროვე 

ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენების  უნარ-ჩვევებს. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გამოყენებული სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები 

უზრუნველყოფენ პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას (იხ. პროგრამის დანართი №3 – სწავლება-

სწავლის მეთოდების/აქტივობების სწავლის შედეგებთან შესაბამისობის რუკა). 

პროგრამის მოცულობა 

პროგრამა აგებულია კრედიტების ტრანსფერის ევროპული სისტემის (ECTS) საფუძველზე, სტუდენტზეა 

ორიენტირებული და ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების და შედეგების მისაღწევად. 

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 6 აკადემიურ წელს ანუ 12 სემესტრს და მოიცავს 360 კრედიტს (10 800 

საათს ჯამში). 

1 კრედიტი მოიცავს 30 ასტრონომიულ საათს. 

კრედიტი დროის ერთეულში (სთ.) ასახავს სამუშაოს იმ მოცულობას, რომელიც საჭიროა სტუდენტის მიერ 

პროგრამის შესაბამისი  სასწავლო კურსის ასათვისებლად და სწავლის შედეგების მისაღწევად. კრედიტი 

ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მუშაობის საათებს. 

სემესტრის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დაძლიოს 30 კრედიტი (30 კრედიტი = 900 სთ.), ხოლო 

წელიწადში - 60 კრედიტი, თუმცა, სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით შეიძლება სტუდენტის 

სასწავლო წლიური დატვირთვა განისაზღვროს 60-ზე მეტი კრედიტით. პროგრამის დადგენილი 

ხანგრძლივობის ფარგლებში 60-ს ზევით დამატებული კრედიტების საერთო რაოდენობა ჯამში არ 

აღემატება 15 კრედიტს. 

ერთი აკადემიური წელი მოიცავს 42 კვირას, ერთი სემესტრი 21 კვირას, მათ  შორის 15 კვირა  არის სასწავლო, 

დანარჩენი 5 კვირა სასესიო. კერძოდ, მე-8-9 კვირა შუალედური გამოცდების პერიოდია, მე–18 და მე–19 

კვირა დასკვნითი გამოცდების პერიოდი, მე–20 და 21-ე კვირა დამატებითი გამოცდების პერიოდი. 

დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედია შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 

დღე. 

პროგრამის სტრუქტურა 

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა ნაწილობრივ 

ინტეგრირებულია. ინტეგრირებული პროგრამის ძირითადი მახასიათებელია საბაზისო და კლინიკური 

საგნების ვერტიკალური და/ან ჰორიზონტალური ინტეგრაცია. 



ვერტიკალური ინტეგრაცია გულისხმობს საბაზისო და კლინიკური საგნების გაერთიანებას ერთ 

კურიკულუმში სისტემის და/ან სინდრომის მიხედვით. ჰორიზონტალური ინტეგრაციისას გაერთიანება 

ეხება მომიჯნავე საგნებს საბაზისო ან კლინიკურ ასპექტში, როდესაც გაერთიანება ხდება ძირითადად 

სისტემის გარშემო. აღნიშნული მიდგომა ხელს უწყობს სტუდენტისათვის არა მხოლოდ სტატიკური 

ცოდნის მიცემას, არამედ მოქნილი კლინიკური აზროვნების ჩამოყალიბებას. ინტეგრირებული და 

ნახევრად ინტეგრირებული პროგრამა ქმნის კურიკულუმს, რომელიც ეხმარება სტუდენტს კრიტიკული 

აზროვნების ჩამოყალიბებასა და თვითგანვითარების გზის განსაზღვრაში. 

ინტეგრირებულ პროგრამაში ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროები სხვადასხვა დომენებიდან იკვეთება 

გაერთიანებული კონცეფციის სასარგებლოდ. ეს კი, თავის მხრივ, ეხმარება სტუდენტს, გააერთიანოს 

სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ცოდნა და უნარები რეალური კლინიკური სიტუაციის ჭრილში. 

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების პროცესში, 

ნაწილობრივი ინტეგრაციის ფარგლებში მოხდა მომიჯნავე ბაზისური სასწავლო კურსების გაერთიანება 

ადამიანის სხეულის სისტემების გარშემო. ამავე სასწავლო კურსებში ჩაიდო კლინიკური შემთხვევების 

წარდგენისა და ანალიზის ნაწილებიც, რაც ემსახურება განათლების პროცესის დასაწყისშივე სტუდენტის 

რეალურ კლინიკურ პრაქტიკასთან დაახლოებას. კლინიკური სასწავლო კურსების გაერთიანება კი მოხდა 

ძირითადი მიმართულებების გარშემო, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტის სისტემურ აზროვნებას 

კლინიკურ ასპექტში. 

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს ძრითადი 

სწავლის სფეროსა და თავისუფალ კომპონენტებს, კერძოდ: 

• ძირითადი სწავლის სფეროს კომპონენტებს 330 კრედიტის მოცულობით. მათ შორის: 

ა) ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო კომპონენტებს 320 კრედიტის მოცულობით (მათ 

შორის კვლევით კომპონენტს ეთმობა 10 კრედიტი, ხოლო 20 კრედიტი - კლინიკური უნარების 

ცენტრში/ლაბორატორიაში სწავლებას);  

ბ) ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევით სასწავლო კურსებს 10 კრედიტის მოცულობით;  

• საგანმანათლებლო პროგრამა ასევე ითვალისწინებს თავისუფალ კომპონენტს 30 კრედიტის 

მოცულობით, რომელიც ორიენტირებულია ზოგადი ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, 

მათ შორის: 

ა) სავალდებულო თავისუფალ კომპონენტს 16 კრედიტის მოცულობით; 

ბ) არჩევით თავისუფალ კომპონენტს 14 კრედიტის მოცულობით, რომელსაც სტუდენტი ითვისებს 

პროგრამის ფარგლებში შემოთავაზებული არჩევითი სასწავლო კურსებით. 

დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამა  იყოფა 4 ფაზად:  

I ფაზა - მედიცინის საფუძვლები (I-II კურსი) 

მედიცინის საფუძვლების ფაზა მოიცავს ჰორიზონტალურ ინტეგრირებულ მოდულებს: ადამიანის 

სხეული I, II, III, IV - რომლებიც მოიცავს  ძვალ-სახსროვანი, გულსისხლძარღვთა, რესპირატორული, 

საჭმლის მომნელებელი, ენდოკრინული და შარდ-სასქესო სისტემის ანატომიის,  

ჰისტოლოგია/ემბრილოგია და რადიოლოგიის საკითხებს და სტუდენტს აძლევს ცოდნას აღნიშნული 



სისტემების აგებულების, ფუნქციონირების და რადიოლოგიური სურათის შესახებ. სიცოცხლის 

შემსწავლელი მეცნიერებების საფუძვლებში I, II, III, IV -  ინტეგრირებულია სიცოცხლის შემსწავლელი 

მეცნიერებები: ბიოქიმია, უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია, გენეტიკა, ფიზიოლოგია, ბიოფიზიკა, 

იმუნოლოგია და მიკრობიოლოგია. ამავე ფაზაში სტუდენტი ეუფლება ნეიროანატომიას, 

ნეიროფიზიოლოგიასა და ქცევათმეცნიერებას ინტეგრირებულ მოდულში ტვინი, გონება და ქცევა.  

კლინიკური და პროფესიული უნარები I, II, III, IV - მოდულების ფარგლებში პროგრამის პირველივე 

სემესტრიდან გათვალისწინებულია კლინიკური პრაქტიკა, პაციენტთან კომუნიკაციის გაცნობითა და  

პრაქტიკული უნარების შესწავლით. ინტეგრირებული მოდულების ფარგლებში მედიცინა და 

საზოგადოება I, II და სამეცნიერო მსჯელობა I, II სტუდენტი პირველივე ფაზაში ეცნობა საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვისა და სამეცნიერო კვლევითი უნარების საფუძვლებს. მიღებული ცოდნა ამზადებს სტუდენტებს 

კლინიკური საგნების სრულფასოვნად აღქმისაკენ, რომლებიც პროგრამაში შემდეგი წლიდან იწყება. 

აღნიშნული სასწავლო კურსების სწავლება განხორციელდება სწავლება-სწავლის სხვადასხვა მეთოდებით 

და აქტივობებით (ლექციები, PBL, როლური თამაშები, პრაქტიკული მუშაობა, სწავლება სიმულატორების 

გამოყენებით, ლაბორატორიული მუშაობა და სხვ.). რეგიონულ ანატომიას სტუდენტები შეისწავლიან 

ვირტუალური დისექციის და მანეკენების გამოყენების მეშვეობით.  

II ფაზა - ჯანმრთელობის და ავადობის მექანიზმები (III კურსი) 

პრეკლინიკური სწავლების ეტაპზე ძირითადი ყურადღება ეთმობა ადამიანის ავადობასთან 

დაკავშირებული ისეთი ასპექტების განხილვას, როგორიცაა პათოლოგია, დაავადებათა განვითარებისა და 

მკურნალობის მექანიზმები.  ამასთან, სტუდენტები სწავლობენ დიაგნოსტიკურ აზროვნებას სხვადასხვა 

სამედიცინო მიმართულებით შემთხვევების განხილვის გზით და სრულყოფენ ფიზიკური გასინჯვის 

უნარებს ინტეგრირებული მოდულების ფარგლებში: დაავადებისა და მკურნალობის საფუძვლები I, II 

(პათოლოგიის საფუძვლები, ფარმაკოლოგიის საფუძვლები). კლინიკური დიაგნოსტიკის შესავალი I, II - 

ფიზიკური დიაგნოსტიკა, კლინიკური უნარები. კლინიკური და პროფესიული უნარების გრძივი 

მოდულის ფარგლებში სტუდენტები ერთვებიან კლინიკური პრობლების გადაჭრის პროცესში, რაც თავის 

მხრივ ხორციელდება სხვადასხვა კლინიკური სცენარების გზით (კლინიკური აზროვნების კურსი). 

აღნიშნული მეთოდით ძირითადი აქცენტი კეთდება სტუდენტების მიერ ინფორმაციის სიღრმისეულ 

ანალიზსა და სინთეზზე, ასევე მის პრაქტიკულ გამოყენებაზე კლინიკურ კონტექსტში. 

III ფაზა - ძირითადი კლინიკური ფაზა (IV-V კურსი) 

IV და V კურსების განმავლობაში სტუდენტები სწავლობენ კლინიკური როტაციების სახით ძირითად 

კლინიკურ საგნებს - შინაგანი მედიცინა (სისტემაზე დაფუძნებული), ქირურგია, მეანობა და 

გინეკოლოგია, გადაუდებელი მედიცინა, პედიატრია, ფსიქიატრია, რადიოლოგია, 

ოტორინოლარინგოლოგია და სხვ. ამის პარალელურად, სტუდენტები აგრძელებენ კლინიკური და 

პროფესიული უნარების შესწავლას, რომელიც მოიცავს პროფესიული ქცევის სრულყოფას სიმულაციურ 

ცენტრსა და კლინიკურ გარემოში. აღნიშნული სასწავლო კურსების სწავლება ხდება როგორც 

ამბულატორიულ, ასევე კლინიკურ გარემოში.  

IV ფაზა -  კლინიკური ფაზის დასკვნითი საფეხური (VI კურსი) 

VI, დამამთავრებელი კურსის განმავლობაში, სტუდენტები განამტიცებენ და სრულყოფენ კომპეტენციებს 

შინაგან მედიცინაში, ქირურგიაში, მეანობა-გინეკოლოგიაში, საოჯახო მედიცინაში, გერიატრიაში, 



პედიატრიასა და გადუდებელ მედიცინაში. სპირალური კურიკულუმის მოთხოვნებისა და ინტეგრაციის 

პრინციპების თანახმად, დამამთავრებელი კურსების მოდულების ფარგლებში ხდება საბაზისო საგნების 

(მაგ: ფარმაკოლოგია და სამედიცინო გენეტიკა) გადახედვა. ამავე კურსის ფარგლებში, სტუდენტების 

მცირე ჯგუფს ეძლევა სხვადასხვა ამბულატორიული და ჰოსპიტალური კლინიკური დავალება, რომელთა 

შესრულებაც ამზადებს დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს მომავალი სპეციალიზაციისა და 

დიპლომისშემდგომი სარეზიდენტო პროგრამისათვის.  

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტები, კომპონენტების კრედიტების მოცულობა, წინაპირობები და 

სემესტრების მიხედვით კომპონენტების განაწილება განსაზღვრულია დანართით პროგრამის სასწავლო 

გეგმა (იხ. პროგრამის დანართი №4 - პროგრამის სასწავლო გეგმა). 

შეფასების სისტემა, შეფასების ფორმები, მეთოდები და კრიტერიუმები 

შეფასების მეშვეობით განისაზღვრება სტუდენტის მიღწევების შესაბამისობა პროგრამის კონკრეტულ 

შედეგებთან. დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაში სტუდენტის 

ცოდნის შეფასება დაფუძნებულია კრიტერიუმებზე, რომლებიც განსაზღვრავენ  ფლობს თუ არა 

სტუდენტი სასწავლო კურსით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებს.  

პროგრამის ფარგლებში გამოყენებული შეფასების სისტემა შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 ბრძანებით დამტკიცებულ „უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესს“. 

სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება შეფასების ფორმებით, შუალედური შეფასებით და დასკვნითი 

შეფასებით, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური საბოლოო 

შეფასება შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების სისტემა ითვალისწინებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

ა.ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 



საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში, უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში 

სტუდენტს ეძლევა დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება. დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლებას 

სტუდენტი იღებს იმ შემთხვევაშიც, თუ მან დააგროვა საბოლოო შეფასების 51 ქულა ან მეტი, მაგრამ ვერ 

გადალახა დასკვნითი გამოცდისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. დამატებითი 

გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში 

მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება 

და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. 

საბოლოო შეფასებაში დასკვნითი გამოცდის ხვედრითი წილია 40 % (40 ქულა), შესაბამისად, შუალედური 

შეფასების ხვედრითი წილია საბოლოო შეფასების 60% (60 ქულა). 

შუალედური შეფასება დაყოფილია კომპონენტებად. შუალედური შეფასების სავალდებულო 

კომპონენტია შუალედური გამოცდა, რომელიც ტარდება მე-8 -9 კვირაში (კურაციული სწავლების დროს 

შუალედური გამოცდის პერიოდი დაკონკრეტებულია შესაბამის სასწავლო კურსის სილაბუსში). 

შუალედური შეფასების კომპონენტების შინაარსსა და ხვედრით წილს განსაზღვრავს სასწავლო კურსის 

განმახორციელებელი პერსონალი შესაბამისი სილაბუსის ფარგლებში. 

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება შუალედური შეფასების მინიმალური ზღვარის გადალახვის 

შემთხვევაში. დასკვნითი გამოცდა ჩაითვლება ჩაბარებულად დასკვნითი გამოცდის მინიმალური 

ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში.  

შუალედური შეფასებისთვის და დასკვნითი გამოცდისთვის განსაზღვრულია შემდეგი მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი: შუალედური შეფასების 50% (დასკვნით გამოცდაზე დასაშვებად სტუდენტის 

შუალედური შეფასება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 30 ქულას), დასკვნითი გამოცდის შეფასების 50%+1 

(იმისათვის, რომ დასკვნითი გამოცდა ჩაითვალოს ჩაბარებულად დასკვნითი გამოცდის შეფასება უნდა 

შეადგენდეს მინიმუმ 21 ქულას). 

კრედიტი ათვისებულად ჩაითვლება თუკი შუალედური შეფასებისთვის დადგენილი მინიმალური 

ზღვარის და დასკვნით გამოცდაში დადგენილი მინიმალური ზღვარის გადალახვის საფუძველზე 

მიღებული ქულების დაჯამებით მიიღება 51 ქულა ან მეტი. 

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული სასწავლო 

კურსების სილაბუსებში ასახული შეფასების მეთოდების მიზანია, ობიექტური და გამჭვირვალე, სასწავლო 

კურსის სწავლების მიზნებზე და მის სპეციფიკაზე ორიენტირებული კრიტერიუმების გამოყენებით, 

დაადასტუროს თითოეული სტუდენტის მიერ შესაბამისი სასწავლო კურსის სწავლის შედეგების მიღწევა. 

სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტის შეფასების მეთოდებსა და კრიტერიუმებს განსაზღვრავს 

სასწავლო კურსის განმახორციელებელი პერსონალი სასწავლო კურსის სპეციფიკისა და სასწავლო კურსის 

ფარგლებში განსაზღვრული სწავლის შედეგების გათვალისწინებით. 

სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების გაზომვისა და 

ათვისებული ცოდნის ობიექტურად და სრულფასოვნად შეფასებისათვის გამოიყენება როგორც 

განმავითარებელი, ისე განმსაზღვრელი შეფასებები. განმავითარებელი შეფასების გამოყენების მიზანია 

სტუდენტის განვითარების ხელშეწყობა და სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ხოლო საგანი - სწავლის 

პროცესი. განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენების მიზანი კი არის სწავლის ხარისხის გაკონტროლება, 



სტუდენტის შედეგების მიღწევის დონის დადგენა სასწავლო კურსის სილაბუს(ებ)ით განსაზღვრულ 

მიზნებთან და შედეგებთან მიმართებით, აკადემიური მოსწრების დონის განსაზღვრა, ხოლო, შეფასების 

საგანია სწავლის შედეგი - ცოდნა-უნარები და მათი პრაქტიკაში გამოყენება.  

სტუდენტის განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს ორ შემადგენელ ფორმას - შუალედურ (მიმდინარე) 

შეფასებას და დასკვნით შეფასებას. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, შუალედური და 

დასკვნითი შეფასებებისას გამოყენებულია შეფასების შემდეგი მეთოდები: 

ესსე/თემა - აფასებს განვლილი მასალის ცოდნის დონეს. მას შეუძლია გამოავლინოს სტუდენტის 

აზროვნების უნარი და საკითხის კრიტიკულად განხილვის უნარ-ჩვევები. 

ქვიზი - მოიცავს ტესტს მრავალი არჩევითი პასუხით/მოკლე პასუხიან შეკითხვებს, რაც იძლევა 

შესაძლებლობას მოკლე დროში შემოწმდეს მნიშვნელოვანი მოცულობის მასალის ცოდნის დონე. 

ზეპირი/წერითი გამოკითხვა - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ლექტორის მხრიდან ცალკეული 

სტუდენტებისთვის კითხვების დასმას ლექციის დროს ახსნილი და მათ მიერ დამოუკიდებლად 

დამუშავებული მასალის შესახებ მათი ცოდნის გამომჟღავნებისა და შეფასების მიზნით. ზეპირი/წერითი 

გამოკითხვის შეფასებისას ექცევა ყურადღება სტუდენტის სისხარტეს, პასუხების 

ადეკვატურობა/რელევანტურობას, ფაქტების სიზუსტეს, გასაგებ ენაზე გადმოცემის უნარს, 

დამაჯერებლობას და სხვა. უცხო ენების შემთხვევაში, ზეპირი/წერითი 

გამოკითხვაგულისხმობს  ლექტორის მიერ შერჩეულ თემაზე სასწავლო კურსის შესაბამის დონეზე 

საუბარს/წერას ან სტრუქტურირებულ დიალოგს, რაც ემსახურება შესაბამის ენაზე სტუდენტის 

ზეპირმეტყველების უნარის შეფასებას. 

ტესტი მრავალი არჩევითი პასუხით (დახურული კითხვები) / მოკლე პასუხიანი შეკითხვები  (ღია კითხვები) 

- შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების მხრიდან ლექტორის ავტორობით შედგენილი 

წერილობითი კითხვების შესრულებას დროის განსაზვრულ, მცირე მონაკვეთში, მათ მიერ განვლილი 

მასალის ცოდნის, თუ მათი კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნებისა და არგუმენტირების უნარის 

შემოწმების მიზნით.  

კლინიკური შემთხვევის განხილვა - საშუალებას იძლევა შემოწმდეს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისა და 

პრობლემის გადაჭრის გზების ძიების უნარი. 

პრაქტიკული აქტივობა - სტუდენტი დამოუკიდებლად ასრულებს სხვადასხვა აქტივობას/მანიპულაციებს 

შესაბამის ცოდნაზე დაყრდნობით.  

პრეზენტაცია - პრეზენტაცია წარმოდგენას იძლევა სტუდენტის უნარზე, მკაფიოდ გადმოსცეს ინფორმაცია, 

გვიჩვენებს წარმოდგენილი მასალის ცოდნის სიღრმეს და მომხსენებლის, როგორც საპრეზენტაციო 

ჩვევებს, ასევე, აუდიტორიასთან ურთიერთობის უნარს. 

ლაბორატორიული სამუშაო - სტუდენტი დამოუკიდებლად ასრულებს განსაზღვრულ ლაბორატორიულ 

სამუშაოს ლაბორატორიული ტექნიკის გამოყენების ცოდნაზე დაყრდნობით. 

ობიექტურად სტრუქტურირებული პრაქტიკული გამოცდა (OSPE) - გამოიყენება საბაზისო დისციპლინების 

სწავლების ეტაპზე, რომელიც მოიცავს თეორიულ, პრაქტიკულ და კლინიკური ცოდნის შეფასებას. 

ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა (OSCE) - კლინიკური კომპეტენციების შეფასების 

ერთ-ერთი ეფექტური მეთოდია, OSCE-ს საშუალებით შესაძლებელია ერთროულად შეფასდეს კლინიკური 



კომპეტენციების მთელი სპექტრი: პაციენტის ავადმყოფობის ისტორიის შეკრების ჩვევები, პაციენტის 

გამოკვლევის სხვადასხვა მეთოდი, კომუნიკაციის უნარები, პროფესიონალიზმი, მანუალური ჩვევები, 

კლინიკური აზროვნება, მსჯელობისა და პრობლემის გადაჭრის უნარი, სამედიცინო დოკუმენტაციის 

წარმოება და დაავადებათა მართვა. 

მონოლოგი - წარმოდგენას იძლევა სტუდენტის უნარზე, მკაფიოდ გადმოსცეს ინფორმაცია, გვიჩვენებს 

წარმოდგენილი მასალის ცოდნის სიღრმეს და მომხსენებლის, როგორც საპრეზენტაციო ჩვევებს, ასევე, 

აუდიტორიასთან ურთიერთობის უნარს. 

უცხო ტექსტის მოყოლა - შეფასების მეთოდი, რომელიც საშუალებას იძლევა შეაფასო სტუდენტის  ტექსტის 

გაგების/აღქმის უნარი, ლექსიკური მარაგის სწორად გამოყენებისა და გააზრების მიზნით.  

 

დასაქმების სფერო და სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 
 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების 

დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მოპოვების შემთხვევაში უფლება აქვს განახორციელოს 

დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობა (საქართველოს კანონი საექიმო საქმიანობის შესახებ, მუხლი 7). 

საექიმო საქმიანობის შესახებ კანონის თანახმად (მუხლი 17) უმაღლესი სამედიცინო განათლების მქონე 

კურსდამთავრებულს უფლება აქვს განახორციელოს შემდეგი საქმიანობა:  

ა) გაიაროს უმაღლესის შემდგომი პროფესიული მზადების კურსი და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო 

გამოცდის ჩაბარების შემდეგ მიიღოს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლება; 

ბ) განახორციელოს კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობა მედიცინის თეორიულ დარგებში ან 

ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სფეროში, რომელიც არ გულისხმობს დამოუკიდებელ საექიმო საქმიანობას; 

გ) იმუშაოს უმცროს ექიმად.  

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათებლო პროგრამის კურსდამთავრებული 

უფლებამოსილია გააგრძელოს სწავლა უმაღლესი განათლების შემდგომ საფეხურზე (დოქტორანტურა). 

 

პროგრამის განხორციელების მატერიალური რესურსი 

საგანმანათლებლო პროგრამის საბაზისო სასწავლო კურსები ისწავლება ქუთაისის უნივერსიტეტის 

კორპუსში (ქ. ქუთაისი, აკ. წერეთლის ქუჩა №13).   

საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად და პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მისაღწევად უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: სათანადოდო 

აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები, საკონფერენციო სივრცე, ბიბლიოთეკა საგანმანათლებლო 

პროგრამით გათვალისწინერბული წიგნადი ფონდით, ელექტრონული რესურსებით და საერთაშორისო 

ელექტრონული ბაზებით, სასწავლო ლაბორატორიები, 3D ანატომიური თეატრი, სასწავლო კაბინეტები, 

სიმულაციური ლაბორატორიები სასწავლო კომპონენტებით გათვალისწინებული მანეკენებით, 

საგამოცდო ცენტრი, აკადემიური პერსონალისთვის კეთილმოწყობილი და სათანადოდ აღჭურვილი 



სამუშაო სივრცე, საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. უნივერსიტეტის შენობა აღჭურვილია 

პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი ინვენტარით. უნივერსიტეტში შექმნილია 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებისათვის შესაბამისი ადაპტირებული 

გარემო, კერძოდ, ფუნქციონირებს ლიფტი, შენობის შესასვლელში მოწყობილია პანდუსები, ასევე პირველ 

სართულზე მოწყობილია ადაპტირებული სველი წერტილი. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირთათვის შენობის მიმდებარედ არსებობს ავტოსადგომი, საიდანაც შეუფერხებლად არის შესაძლებელი 

შენობამდე მისვლა. აუდიტორიები, საგამოცდო ოთახები აღჭურვილია ყველა საჭირო ინვენტარით, 

კომპიუტერული ტექნიკითა და სასწავლო კურსების განხორციელებისთვის საჭირო ინვენტარით, რაც 

სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად წარმართვის საშუალებას იძლევა. 

ქუთაისის უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო ფონდი აღჭურვილია დიპლომირებული მედიკოსის 

საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო სახელმძღვანელოების 

ბეჭდური ან/და ელექტრონული ვერსიებით. 

ბიბლიოთეკაში ფუნქციონირებს ელექტრონული კატალოგი, Openbiblio, რომელიც ხელმისაწვდომია 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე: https://unik.edu.ge/Library/72 

ელექტრონული კატალოგი საშუალებას აძლევს ყველა დაინტერესებულ პირს, მოიძიოს ქუთაისის 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომი ლიტერატურა, გატანილი და დარჩენილი 

ეგზემპლარების რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია, ასევე რა სახით ირიცხება საფონდო ერთეული 

ბიბლიოთეკაში: ბეჭდური, ელექტრონული თუ ორივე ფორმით. 

პერსონალისა და სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომია შემდეგი საერთაშორისო ელექტრონული 

სამეცნიერო ბაზები: 

Hinari -  ბაზა უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას კვლევებისათვის საჭირო ონლაინ ინფორმაციაზე 

მედიცინის მიმართულებით.  

Hinari - http://www.who.int/hinari 

სტუდენტებისთვის ასევე ხელმისაწვდომია EIFL (ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისათვის) 

მიერ შემოთავაზებული შემდეგი საერთაშორისო ელექტრონული სამეცნიერო ბაზები:  

Cambridge Core (https://www.cambridge.org/core)  

Elgaronline (https://www.elgaronline.com/) - Edward Elgar Publishing-ის სამეცნიერო ჟურნალები და 

სახელმძღვანელოები.  

Mathematical Sciences Publishers (https://msp.org/)  

The Royal Society Journals (https://royalsociety.org/journals/) 

SAGE Journals (https://journals.sagepub.com)  

EIFL-ის აღნიშნული პაკეტის ფარგლებში უნივერსიტეტის პერსონალსა და სტუდენტებს შესაძლებლობა 

აქვთ უფასოდ გამოაქვეყნონ პუბლიკაციები შემდეგ ჟურნალებში: 

• De Gruyter-ის ჰიბრიდი და ღია წვდომის ჟურნალები (https://www.degruyter.com/) 

• European Respiratory Journal-ის ჰიბრიდი ჟურნალები (https://erj.ersjournals.com/) 

• Royal Society Publishing-ის ღია წვდომის ჟურნალები (https://royalsociety.org/journals/#listing)  

https://unik.edu.ge/Library/72
http://www.who.int/hinari
https://www.cambridge.org/core
https://www.elgaronline.com/
https://msp.org/
https://royalsociety.org/journals/
https://journals.sagepub.com/
https://www.degruyter.com/
https://erj.ersjournals.com/
https://royalsociety.org/journals/#listing


• SAGE Publications Ltd-ის ღია წვდომის ჟურნალები (https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/home) 

50% ფასდაკლებით გამოაქვეყნონ პუბლიკაციები ღია წვდომის ჟურნალებში, ელექტრონულ 

რესურსებიდან: 

• Brill-ის ჰიბრიდი და ღია წვდომის ჟურნალები (https://brill.com/) 

• Cambridge University Press-ის ღია წვდომის ჟურნალები (https://www.cambridge.org/core/) 

• Edward Elgar Publishing-ის ჰიბრიდი ჟურნალები (https://www.elgaronline.com/) 

• Taylor & Francis-ის ღია წვდომის ჟურნალები (https://taylorandfrancis.com/) 

• World Scientific-ის ჰიბრიდი და ღია წვდომის ჟურნალები (https://www.worldscientific.com/) 

2019 წლიდან რუსთაველის ფონდის ხელშეწყობით, ქუთაისის უნივერსიტეტის პერსონალისა და 

სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომი გახდა Elsevier-ის სამეცნიერო ელექტრონული  ბაზები: 

• ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/) – არის მსოფლიოში ავტორიტეტული სამეცნიერო 

ელექტრონული ბაზა, რომელიც მოიცავს 2000 დასახელების ჟურნალს, ჯამში ორ მილიონზე მეტი 

სტატიის სრულ ტექსტს. ScienceDirect ძირითადად ორიენტირებულია ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებზე, შედარებით მცირე რაოდენებით არის წარმოდგენილი 

სოციალური და ჰუმანიტარული მიმართულებები. ბიზნესი, ფინანსები, მენეჯმენტი, მარკეტინგი, 

საინჟინრო მეცნიერებები, მექანიკის ინჟინერია, ატომური ინჟინერია, რადიოლოგიური 

მეცნიერებები, ბიო სამედიცინო ინჟინერია, ჯანდაცვა, ასტრონომია, ასტროფიზიკა, გეოლოგია, 

მათემატიკა, ფიზიკა, ურბანული დაგეგმარება, ეკონომიკა, სოციალური მეცნიერებები, 

ჰუმანიტარული მეცნიერებები.  

• Scopus (http://www.scopus.com) – წარმოადგენს ელ. ბაზას, რომელიც აერთიანებს ბიბლიოგრაფიულ 

მონაცემებს, აბსტრაქტებსა და ციტირების მაჩვენებლებს 1995 წლიდან დღემდე.  ის მოიცავს 5000-

ზე მეტი გამომცემლის 21000 დასახელების სამეცნიერო ჟურნალს, ჯამში 50 მილიონზე მეტი 

ჩანაწერი. 

• Funding Institutional (https://www.fundinginstitutional.com) - აერთიანებს მონაცემებს მსოფლიოში 

არსებული სამეცნიერო გრანტების შესახებ. ის დაინტერესებულ პირს საშუალებას აძლევს მოიძიოს 

მის დარგში არსებული პროექტები (დაფინანსების შესაძლებლობები). აღნიშნული ბაზის 

გამოყენებისთვის აუცილებელია უშუალოდ ბაზაში რეგისტრაცია/ანგარიშის შექმნა. მისი 

გამოყენება შესაძლებელია, როგორც უნივერსიტეტიდან ასევე მის მიღმა.  

საერთაშორისო ელექტრონული სამეცნიერო ბაზები განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

ბიბლიოთეკის ნაწილში: https://unik.edu.ge/Library/73. 
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კლინიკური სასწავლო კურსები ხორციელდება შემდეგი სამედიცინო დაწესებულებების ბაზაზე: 

1. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი (ყოფ. შპს „აკადემიკოს ზ. ცხაკაიას სახელობის 

დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი“ (ს/კ 212841424) 

2. შპს „ხონელიძის კლინიკა“ (ს/კ 212693487) 

3. შპს „ლჯ და კომპანია - დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და ინფექციურ პათოლოგიათა 

ცენტრი“ (ს/კ 212691354) 

4. შპს კლინიკა „ლჯ“  (ს/კ 212806766) 

5. ა(ა)იპ „ღია სახლი“ (ს/კ 412734046) 

6. შპს „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის რეგიონალური ცენტრი“ (ს/კ 

41271956) 

7. შპს „მულტიპროფილური ჰოსპიტალი - მედიქალ სიტი და ინფექციურ დაავადებათა მართვის 

ცენტრი“ (ს/კ 412682501) 

8. შპს „ქუთაისის Nº3 ბავშვთა პოლიკლინიკა“ (ს/კ 212691336) 

9. შპს „ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ს/კ 212685423) 

10. შპს „ქუთაისის #1 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი“ (ს/კ 212913276) 

11. შპს „კლინიკა ბომონდი“ (ს/კ 412729720) 

12. სს „ევექსის ჰოსპიტალები“ ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი ( ს/კ 404476205) 

13. სს „ევექსის ჰოსპიტალები“ კრისტინა კილის სახელობის ონკოლოგიის ცენტრი (ს/კ 404476205) 

14. შპს „ყბა-სახის ქირურგიის სპეციალიზებული კლინიკა“ (ს/კ 412681744) 

15. შპს „საქართველოს ადიქტოლოგიის სამედიცინო კორპორაცია სასკ ქუთაისის ფილიალი“ (ს/კ 

405214389) 

16. შპს „ქალთა ჯანმრთელობის ცენტრი ჰერა” (ს/კ 221286855)  

17. შპს „ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო - წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ქსენონი“ (ს/კ 

212685414). 

 

პროგრამის განხორციელების ადამიანური რესურსი 

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფილია 

სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციის მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალით (იხ. 

პროგრამის დანართი №5 - პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური და მოწვეული პერსონალი). 

 

შენიშვნა: საგანმანათლებლო პროგრამის დანართები წარმოადგენს პროგრამის განუყოფელ ნაწილს. 

  



საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელ(ებ)ი:  

პროფესორი დოქტ. ზაზა ავალიანი 

დოქტ. თინათინ გოგნაძე 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:   

თათია ხარაბაძე 

 


