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პროგრამის მიზანი 

სამაგისტო პროგრამის მიზანია მოამზადოს ჯანდაცვის სისტემების გამოწვევებსა და ცვალებად ბიზნეს გარემოზე 
ორიენტირებული კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, რომელიც პასუხობს სფეროს მზარდ მოთხოვნებს, და 
ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მენეჯმენტის სფეროში მიღებული ღრმა და სისტემური თეორიული, ემპირიული და 
პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე:  
● იმოქმედებს, როგორც ეფექტური და დამოუკიდებელი მენეჯერი  ჯანდაცვის სექტორში არსებულ ყველა 

რგოლში; 
● დამოუკიდებელად უზრუნველყოფს  ორგანიზაციის სტრატეგიულ დაგეგმარებასა და მის 

იმპლემენტაცია/განვითარებას;  
● კვლევის და გადაწყვეტილების მიღების ინსტრუმენტების გამოყენებით, დამოუკიდებლად მოახდენს 

ჯანდაცვის კომპანიის/ორგანიზაციის წინაშე არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებას, ანალიზს და მათ 
ეფექტურად გადაჭრას;  

● პროფესიულ და აკადემიური სფეროში შეძლებს მონაცემებზე დაყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილებებისა 
და შედეგების დასაბუთებას/დაცვას.  

სწავლის შედეგები და კომპეტენციები(ზოგადი და დარგობრივი)  

ცოდნა და გაცნობიერება 
კურსდამთავრებულს აქვს ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მენეჯმენტის სიღრმისეული და სისტემური ცოდნა. კერძოდ, 
კურსდამთავრებულმა იცის:  
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● ჯანდაცვის ეკონომიკასა და ეროვნულ და საერთაშორისო პოლიტიკაზე მოქმედი ფაქტორები,  

რეგულაციები, თანამედროვე ტენდენციები, პრიორიტეტები და გამოწვევები;  
● ჯანდაცვის სფეროს წინაშე არსებული პრობლემატიკისა და გამოწვევების გადაწყვეტაში  სახელმწიფოს და 

კერძო სამართლის სუბიექტების როლი ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე;  
● ჯანდაცვის სექტორის სპეციფიურობის გათვალისწინებით სხვადასხვა მიმართულების პროგრამების 

დაგეგმარების, მართვის, იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგია - განხორციელების 
ძირითადი პრინციპები, ფუნქციონირების და კონტროლისმექნიზმები და ინსტრუმენტები; 

● სამედიცინო პროფილის ორგანიზაციაზე და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებებზე 
მოქმედი ფაქტორები და მათი ეფექტური მენეჯმენტი;  

● ჯანდაცვის ინსტიტუციებისა და სამედიცინო პროფილის ორგანიზაციების სტრუქტურული მოწყობის, 
სტრატეგიული და ოპერაციული მმართველობითი პროცესის უწყვეტობისა და კოორდინირებული 
ურთიერთქმედების გავლენა ჯანდაცვის სფეროს მომსახურების ეფექტურ მიწოდებაზე; 

● ჯანდაცვის სექტორში მოქმედი ორგანიცაზიისთვის დაფინანსების მოდელები და ანალიზისა და შეფასების 
მიდგომები სისტემის თანამედროვე გამოწვევების გათვალისწინებით;  

● მოსახლეობის სპეციფიკური ჯგუფებისა და მთლიანი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და 
დემოგრაფიული თავისებურებები, მათ შორის ავადობის, დაავადებათა გავრცელების, სიკვდილიანობის, 
სიცოცხლის ხანგრძლივობის შესახებ;  

● რაოდენობრივი და/ან თვისობრივი კვლევის დაგეგმვისა და განხორცილებისთვის აუცილებელი მეთოდები 
და მიდგომები; 

 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

● ჯანდაცვის სფეროს ეკონომიკური და ფინანსური ანალიზი რელევანტური ინსტრუმენტების, მეთოდების, 
მიდგომების, ადგილობრივი და საერთაშორისო პრაქტიკების გათვალისწინებით; 

● ჯანდაცვის სხვადასხვა მიმართულების პროგრამებისა და პროექტების დაგეგმვა; მათი სტრუქტურის, 
ბიუჯეტის, შეფასების და მონიტორინგის სისტემის განსაზღვრა;  

● თანამედროვე ბიზნეს სტრატეგიისა და გეგმის შემუშავება სამედიცინო პროფილის ორგანიზაციებისთვის 
და მათი იმპლემენტაციისთვის საჭირო პროცედურებისა და ღონისძიებების განსაზღვრა;  

● ჯანდაცვის სფეროში რისკების მართვის პროცესის ორგანიზაცია; 
● საინვესტიციო და საფინანსო ვითარების ანალიზის საფუძველზე დაფინანსებისა და საინვესტიციო 

სტრუქტურის ალტერნატიული მოდელების შემუშავება;  
● ჯანდაცვის მენეჯმენტის სფეროში პრობლემების/საკითხების კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და 

განხორციელება თანამედროვე მეთოდებისა და პრინციპების გამოყენებით;  
● სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება, ანალიზი და შედეგების ინტერპრეტაციის საფუძველზე 

პრობლემის გადაწყვეტის ეფექტური ალტერნატივების და რეკომენდაციების განსაზღვრა;  
● სამედიცინო პროფილის ორგანიზაციის ეფექტური მართვის მიზნებისთვის რესურსების ოპტიმიზაციის 

სტრატეგიის განსაზღვრა ბარიერებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით; 
● სხვადასხვა პრევენციული (საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ეპიდემიოლოგია) და ადმინისტრაციული 

(სამედიცინო პროფილის ორგანიზაციები)  ღონისძიებების შერჩევა, განსაზღვრა და დაგეგმვა;  
 
დასკვნის გაკეთების უნარი 
კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

● ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი და სინთეზი ჯანდაცვის სფეროსთვის შესაბამისი უახლესი მეთოდებისა 
და მიდგომების გამოყენებით;   

● ჯანდაცვის სფეროს მენეჯმენტის თანამედროვე მექანიზმების ანალიზი რაციონალური და ადეკვატური 
გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით;  

● ჯანდაცვის მენეჯმენტთან დაკავშირებული პრობლემის გადაწყვეტის ალტერნატიული გზების 
განსაზღვრა, რელევანტური დასკვნების გამოტანა და რეკომენდაციების შემუშავება;  

 
კომუნიკაციის უნარი 
კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

● ჯანდაცვის მენეჯმენტის სფეროში არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების შესწავლის მიზნით 
არსებული მონაცემების/ინფორმაციის და განხორციელებული პრაქტიკული კვლევის მეთოდების, 
შედეგებისა და მიგნებების წარდგენა პროფესიული და აკადემიური აუდიტორიის წინაშე თანამედროვე 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით; 
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● თეორიულ და ემპირიულ მონაცემებთან საკუთარი იდეების სინთეზი და თემატურ დისკუსიასა და 

პოლემიკაში თანამონაწილეობა;  
● აქვს მშობლიურ და უცხო ენაზე დარგობრივ საკითხებზე კომუნიკაციის უნარი; 
● ჯგუფური მუშაობის პროცესის დაგეგმვა: გუნდის შიგნით როლების ეფექტურად გადანაწილება და გუნდის 

წევრებთან სწორი და შედეგზე ორიენტირებული კომუნიკაციის ფორმის განსაზღვრა, კონფლიქტების 
ეფექტური მართვა და პრევენცია. 

 
სწავლის უნარი 
კურსდამთავრებულს გამომუშავებული აქვს: 

● ცოდნის გაფართოების მიზნით, საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად 
შეფასების/თვითრეფლექსიის, სწავლის საჭიროებების განსაზღვრისა და პროცესის დამოუკიდებლად 
დაგეგმვის უნარები;  

● დარგისთვის რელევანტური უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურის, კვლევების და მიღწევების მოძიების 
უნარი საკუთარი პროფესიული განვითარების საჭიროებიდან გამომდინარე;  

  
ღირებულებები 
კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

● კონკურენტულ გარემოში იმოქმედოს თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპებზე დაყრდნობით, დაიცვას 
ბიზნესსა და ჯანდაცვის სფეროში დამკვიდრებული ქცევის ეთიკური ნორმები და მორალური პრინციპები 
ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების და დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაყრდნობით;  

● ჯანდაცვის საკითხებზე პროფესიონალურად ხარისხიანი ანალიზის წერა მტკიცებულებათა და 
ციტირებათა სათანადო გამოყენების მეშვეობით. 

სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა 

სამაგისტრო პროგრამის მოთხოვნების შესასრულებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 120 კრედიტი, მათ შორის: 
● სავალდებულო კურსების ბლოკი  - 66 კრედიტი 
● არჩევითი კურსების ბლოკი - 30 კრედიტი  
● სამაგისტრო ნაშრომი - 24 კრედიტი 

 
სწავლების ბოლო სემესტრი ეთმობა სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობას,  რომლის ფარგლებში პრაქტიკული კვლევის 
საფუძველზე სტუდენტი დამოუკიდებლად განსაზღვრავს ჯანდაცვის სფეროს პოლიტიკასა და მენეჯმენტში 
არსებულ აქტუალურ პრობლემას/გამოწვევას და  ახორციელებს პროექტს, რომელიც ორიენტირებულია უახლესი 
მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით პრობლემის კონტექსტის შესწავლასა და ანალიზზე, პრობლემის 
გადაჭრის ალტერნატივებისა და ეფექტური ინტერვენციების განსაზღვრაზე, რეკომენდაციების ჩამოყალიბებასა და 
შედეგების პროგნოზირებაზე.  

სწავლის მეთოდები 

● ინტერაქციული ლექციები და სემინარები; 
● ვერბალური და წერითი მეთოდი; 
● შემთხვევის ანალიზი; 
● პროექტები; 
● დისკუსია/დებატები; 
● ჯგუფური (collaborative) მუშაობა;  
● პრაქტიკული მუშაობის მეთოდი;  
● ჯგუფური მუშაობის მეთოდი;  
● თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება;  
● პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება; 
● გონებრივი იერიში (Brain storming), რეფლექსია; 
● მოდელირება/სიმულაციები; 
● დემონსტრირების მეთოდი; 
● პრეზენტაცია.  

 
შენიშვნა: სასწავლო კომპონენტების სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროგრამის განხორციელებისას, შესაძლოა 
გამოიყენებოდეს სწავლების სხვა მეთოდებიც, რომლებიც წარმოდგენილია კონკრეტული კურსების სილაბუსებში. 
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შეფასების წესი 

სასწავლო კომპონენტის შეფასება მიმდინარეობს 100 ქულიანი სისტემით: 
(A) 91-100 ფრიადი 
(B) 81-90 ძალიან კარგი 
(C) 71-80 კარგი 
(D) 61-70 დამაკმაყოფილებელი  
(E) 51-60 საკმარისი  
(FX) 41-50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 
დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 
(F)0-40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან 
აქვს შესასწავლი. 
 
შენიშვნა:  შეფასების კომპონენტები, მინიმალური კომპეტენციის ზღვრები, შეფასების კრიტერიუმები და მათი 
ხვედრითი წილი წარმოდგენილია სასწავლო კურსების სილაბუსებში.  

დასაქმების სფეროები 

ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტის პროგრამის კურსდამთავრებულები შეიძლება დასაქმდნენ საჯარო და 
კერძო სექტორში ჯანდაცვის სფეროს ორგანიზაციების წამყვან და შუალედურ მენეჯერულ პოზიციებზე.  ასევე, 
პროგრამის კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა აქვს სწავლა განაგრძოს უმაღლესი განათლების შემდგომ 
საფეხურზე. 

სწავლისთვის აუცილებელი დამხმარე პირობები/რესურსები 

● უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა; 
● კომპიუტერული რესურს-ცენტრი; 
● ბიზნეს სკოლის სიმულაციური ცენტრი;  
● ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური წერის ცენტრი;  
● ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ბაზაზე არსებული პრეაქსელერატოტი Zoom-out და 

სამეწარმეო ინოვაციების ლაბორატორია Fab Lab;  
● ჯანდაცვის და დაზღვევის სკოლა.  

 
ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში: 
ჯანდაცვის ასოციაცია, აქსა მედიქალი, პსპ დაზღვევა, ალდაგი, სამედიცინო კორპორაცია "ევექსი", ირაო, ნიუ 
ჰოსპიტალსი, მედია პარტნერსი (ფორბს ჯორჯია), სსიპ. ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა 
და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.  
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შემ. გაზ. 

სავალდებულო კურსები - 66 კრედიტი 
1. რაოდენობრივი მეთოდები I სავ. ირაკლი კაჭარავა, ალექსანდრე ერგეშიძე,  

ლევან ლაგვილავა  
 6 47 X  

2. სტრატეგიული მენეჯმენტი 
 

სავ. 
რესან ქიქავა, ნათია სოხაძე, გიორგი 
აბაშიძე, თამარ ყაჭაშვილი 

 
6 32 X  

3. ჯანდაცვის პოლიტიკა სავ. ირმა მჟავანაძე  6 32 X  
4. ოპერაციული მენეჯმენტი სავ. სოფიო ლებანიძე, ქეთევან ნადირაშვილი  6 32  X 
5. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა სავ ნიკოლოზ ფრუიძე  6 32  X 
6. ჯანდაცვის პროგრამების დაგეგმარება, იმპლემენტაცია და 

შეფასება 
სავ. 

ირმა კირთაძე  
6 32  X 

7. ფინანსური მენეჯმენტი  I 
სავ. 

გიორგი ხიშტოვანი, ნიკოლოზ ქოიავა, 
გიორგი დანელია, დავით გამყრელიძე 

რაოდენობრივი მეთოდები  I 
6 47  X 

8. კვლევის მეთოდები 
 სავ. 

ნინო პატარაია, მარიამ დალაქიშვილი, 
ლოლიტა შენგელია,  ნათია კოჭლაშვილი 

 
6 48 X  

9. მენეჯერული ეპიდემიოლოგია სავ. პაატა იმნაძე, ირმა ბურჯანაძე საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 6 32 X  
10. ჯანდაცვის ეკონომიკა სავ. ქეთევან გოგინაშვილი ჯანდაცვის პოლიტიკა 6 32 X  
11. აკადემიური წერა სავ. მაია როგავა I, II სემესტრი 6 34 X  
12. სამაგისტრო ნაშრომი  სავ.   24 30  X 

არჩევითი კურსები - 30 კრედიტი 
1. სამედიცინო დაწესებულების მენეჯმენტი არჩ. სოფიო ლებანიძე   6 32 X  
2. სადაზღვევო საქმე არჩ. სოფიო ლებანიძე  6 32 X  
3. ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება არჩ. ნიკოლოზ ქოიავა, გიორგი მიხელიძე  6 47 X  
4. მარკეტინგის მენეჯმენტი არჩ. ნატალია შელეგია, თამარ მაღალაშვილი  6 32 X  
5. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის შეფასება და მართვა არჩ. ქეთევან გოგინაშვილი   6 32  X 
6. გლობალური ჯანდაცვა არჩ. თემურ ბარკალაია  6 30  X 
7. ორგანიზაციული ქცევა არჩ. პაატა ბრეკაშვილი, ბერიკა შუკაკიძე, მარიკა 

მჭედლიძე 
 

6 32  X 

8. ჯანდაცვის მართვის საინფორმაციო სისტემები  არჩ. ქეთევან გოგინაშვილი  6 32 X  
9. ფარმაეკონომიკა და პოლიტიკა არჩ. თინა ტურძილაძე   6 32 X  
10. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი არჩ. თამარ ჯინჭველაძე  6 32 X  
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11. ბიზნეს მოლაპარაკებები არჩ. გივი ჭანუყვაძე   6 32 X  
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