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პროგრამის შემუშავების თარიღი და 
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პროგრამა შემუშავებულია 2014 წელს და განახლებას 
ექვემდებარება ყოველი სემესტრის დაწყებამდე 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები (მოთხოვნები) 

ადიქციის კვლევების სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება ხდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებისა და 
შიდასაუნივერსიტეტო ზეპირი გამოცდის საფუძველზე. შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა მოიცავს:  

1. აპლიკანტის მიერ ინგლისურ ენაზე შესრულებულ სამოტივაციო ესეს წარმოდგენას (ენობრივი 
კომპეტენციის მინიმალური დონე B2) (სამოტივაციო ესეს ფორმა იხ. უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე) 
და 

2. გასაუბრებას ქართულ ენაზე, სადაც საჭირო იქნება დარგობრივი ინგლისურენოვანი ტექსტის ერთი 
აბზაცის თარგმნა ქართულად (ენობრივი კომპეტენციის მინიმალური დონე B2) 

 
შიდასაუნივერსიტეტო ზეპირი გამოცდის კრიტერიუმები თავსდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 
რუბრიკაში ”მიღება”.  
 
ამასთან, პროგრამაზე სწავლის მსურველს უნდა ჰქონდეს  ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 
ხარისხი სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებში, სოციალურ მეცნიერებებში, სამართალში, სოციალურ 
სამუშაოში, ჯანდაცვაში და/ან განათლებაში.   
პროგრამისმიზნები 
ადიქციის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია  პროფესიონალების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ:   

• შეისწავლონ ადიქცია, როგორც კომპლექსური ფაქტორებით განპირობებული ქცევა; 
• გამოიყენონ თანამედროვე ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება ადიქციურ ქცევასთან 

დაკავშირებული პრობლემის განსაზღვრისა და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღებისთვის;  
• სისტემური ცოდნისა და კვლევის მონაცემებზე დაფუძნებით, ჩამოაყალიბონ  ეფექტური 

რეკომენდაციები, როგორც ნარკოპოლიტიკისთვის, ასევე წამალდამოკიდებულების დარგში 
განსახორციელები ინტერვენციების  მიზნობრივი პოლიტიკისთვის;  

• ეფექტურ მუშაობას პროფესიონალურ გუნდში, მოახდინონ ცოდნის და გამოცდილების კომუნიკაცია 
ადიქციური ქცევის სფეროში ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღების ადვოკატირებისთვის; 

• პროფესიონალური საქმიანობისას, მათ შორის კვლევისას, დაიცვან ეთიკის ნორმები.  
პროგრამის კონცეფცია  და საჭიროება 
ადიქციის კვლევების სამაგისტრო პროგრამა ინტერდისციპლინურია და ეფუძნება ადიქციური ქცევების 
კომპლექსური შესწავლის  ბიო-ფსიქო-სოციალურ მიდგომას, რომელიც აერთიანებს ჯანდაცვის, 
ფსიქოლოგიურ, სოციალურ, იურიდიულ და ეკონომიკურ დისციპლინებს. ადიქციური ქცევების 
მიმართულებით მიღებული ასეთი კომპლექსური და ინტერდისციპლინური ცოდნა წარმოადგენს  
საფუძველს, როგორც წამალდამოკიდებულ პირთათვის ეფექტური ინტერვენციების შემუშავება, დაგეგმვა და 
განხორციელებისათვის, ასევე წამალდამოკიდებულების სერვისების (პრევენცია, მკურნალობა, ზიანის 
შემცირება, რეაბილიტაცია) მართვისა და ნარკოვითარების მონიტორინგისა და ნარკოპოლიტიკის 
შემუშავებისთვის. 
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პროგრამა აძლევს სტუდენტებს შესაძლებლობას ისწავლონ კონტექსტში, რაც გულისხმობს ადიქციური 
ქცევების სფეროში შეძენილი თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკის ინტეგრირებას პროფესიული უნარების 
განვითარებისთვის. პროგრამით გათვალისწინებულ კომპონენტებში მაგისტრანტს ექნება შესაძლებლობა, 
ღრმად ჩაწვდეს თანამედროვე კონცეფციებს ადიქციის კვლევებში, შეისწავლოს და გააცნობიეროს მათი 
მიმართებები პრაქტიკასთან. სწავლებისას აქცენტირებულია თანამედროვე მიდგომები და ინტერვენციები, 
რაც განსაკუთრებით აქტუალურია ქვეყანაში ადიქციურ ქცევებთან დაკავშირებული პრობლემების მართვისა 
და შესაბამისი ინსტიტუციური მექანიზმების განვითარებისათვის. 
 
პროგრამის  საჭიროება  
ადიქციის კვლევების სამაგისტრო პროგრამა პასუხობს საქართველოს აქტუალურ საჭიროებებს: 2012 წელს 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული ეროვნული საკოორდინაციო ორგანოს, 
ანტინარკოტიკული საბჭოს ინიციატივით შემუშავდა საქართველოს ანტინარკოტიკული სტრატეგია და 
შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ახალი სერვისების შექმნასა და არსებული სერვისების 
რაოდენობის მნიშვნელოვან ზრდას. სტრატეგიის განხორციელება მოითხოვს მაღალკვალიფიციური 
პროფესიული კადრების მომზადებას, რომლებიც ჩაერთვებიან ნარკოპოლიტიკისა და სტრატეგიის, კვლევის, 
წამალდამოკიდებულების შემთხვევის შეფასების, ეფექტური ინტერვენციების დაგეგმვის და 
განხორციელების, ასევე ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის მიმართულებით განსახორციელებულ 
პროგრამებში. 
სწავლის შედეგები და კომპეტენციები (ზოგადი და დარგობრივი) 
ცოდნა და გაცნობიერება 

 სასწავლო პროგრამის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეიძენს: ღრმა და სისტემურ ცოდნას ადიქციის 
სფეროში, რაც მოიცავს  თანამედროვე თეორიებს და კონცეფციებს ადიქციის და ადიქციური 
ქცევების შესახებ; 

 კომპლექსურ ცოდნას ადიქციასთან დაკავშირებული ისეთი ფაქტორების შესახებ, როგორიც არის 
ადიქციური ქცევის სოციალური, სამართლებრივი, ფსიქოლოგიური და ბიოლოგიური ასპექტები; 
კომპლექსურ ცოდნას ადიქციის კვლევების სფეროში მიმდინარე სამეცნიერო დისკუსიის შესახებ;   

 კომპლექსურ ცოდნას ადიქციის კვლევის თანამედროვე მეთოდების შესახებ;  
 ადიქციური ქცევის შემთხვევის ეფექტური მართვის (პრევენციის,  ზრუნვისა და რეაბილიტაციის 

თანამედროვე ბიო-ფსიქო-სოციალური მიდგომების, მოკლე და გრძელვადიანი ინტერვენციების) 
ღრმა და სისტემურ ცოდნას; 

 კომპლექსურ ცოდნას ადიქციურ ქცევაზე ორიენტირებული პროგრამების შესახებ;  
 ღრმა და სისტემურ ცოდნას ადიქციასთან დაკავშირებული ნარკოპოლიტიკის და ნარკოვითარების 

მონიტორინგის სისტემის  შესახებ.  
 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 
სასწავლო პროგრამის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:  

 უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით ადიქციის  სფეროს შესწავლის მიზნით 
დამოუკიდებლად კვლევის დაგეგმვას და  განხორციელებას;  

 ადიქციური შემთხვევის ეფექტური მართვისთვის მონაცემებზე დაყრდნობით  ინტერვენციების 
განსაზღვრას, შესაბამისი ჩარევის სტრატეგიის (ბიო-ფსიქო-სოციალური ინტერვენციების) 
შემუშავებას, მულტიდისციპლინურ გუნდთან ერთად მის განხორციელებას და 
მონიტორინგს/შეფასებას;  

 ადიქციურ ქცევაზე ორიენტირებული პროგრამების დაგეგმვას, განხორციელებასა და შეფასება; 
 ნარკოტიკებზე საინფორმაციო სისტემის მიერ მოწოდებული მონაცემებისა და  შესაბამისი 

ინდიკატორების საფუძველზე ნარკოვითარების განსაზღვრას და ანალიზსს;  
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 მონაცემებზე დაყრდნობით რეკომენდაციების შემუშავებას ნარკოპოლიტიკის პრიორიტეტებისა 
და წამალდამოკიდებულების სერვისების მიზნობრივი პოლიტიკისადა ინტერვენციების 
განსაზღვრისთვის;  

 
დასკვნის უნარი 
სასწავლო პროგრამის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს: 

 მონაცემების კრიტიკული ანალიზის და კომპლექსური შეფასების საფუძველზე ჩამოაყალიბოს 
ჰოლისტური, დასაბუთებული დასკვნა ადიქციურ ქცევაზე ორიენტირებული ინტერვენციების და 
პროგრამების ეფექტურობის შესახებ;  

 შეაფასოს ნარკოპოლიტიკის ნარკოსტრატეგიასთან/პტაქტიკასთან სინქრონიზაციის დონე და 
ჩამოაყალიბოს თანმიმდევრული და რელევანტური რეკომენდაციები; 

 მონაცემების კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე განსაზღვროს ადიქციურ ქცევაზე 
ორიენტირებული ინტერვენციების და პროგრამების შესაბამისი ორგანიზაცული პოლიტიკის 
პრიორიტეტები და ადვოკატირების რეკომენდაციები;  

 მონაცემების კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე განსაზღვროს ადიქციის სფეროს პოლიტიკის 
პრიორიტეტები და ადვოკატირების რეკომენდაციები; 

 საკვლევ საკითხთან/პრობლემასთან მიმართებაში არსებული აუხლესი კვლევების კრიტიკული 
ანალიზის საფუძველზე ჩამოაყალიბოს ლოგიკური დასკვნები;   
 

კომუნიკაციის უნარი 
სასწავლო პროგრამის გავლის შემდეგ სტუდენტს ექნება: 

 საკუთარი დასკვნების, არგუმენტებისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაციის უნარი ქართულ და 
უცხო ენაზე; 

 უნარი გამოიყენოს სამეცნიერო კომუნიკაცია სფეროში არსებული საკითხების/პრობლემატიკის, 
მიგნებების და რეკომენდაციების ადვოკატირების მიზნით;   

 სამეცნიერო მოხსენებებისა და პრეზენტაციების მომზადების უნარი, როგორც აკადემიური, ასევე 
პროფესიული  აუდიტორიისათვის;  

 ჯგუფში, მათ შორის ინტერდისციპლინურ და მულტიდისციპლინურ გუნდში, მუშაობისუნარი. 
 კომუნიკაციისას თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენების უნარი;  
 აკადემიური პატიოსნების დაცვის უნარი;  

 
სწავლისუნარი 
სასწავლო პროგრამის გავლის შემდეგ სტუდენტს ექნება: 

 სწავლის საჭიროებების დამოუკიდებლად განსაზღვრის და სწავლის პროცესის სტრატეგიულად 
დაგეგმვისა და განხორციელების უნარი;  

 დროისა და რესურსების ეფექტური მენეჯმენტის უნარი; 
 

ღირებულებები 
 ადიქციის სფეროში ღირებულებებისადმი საკუთარი და სხვების დამოკიდებულებების შეფასება 

და ახალი ღირებულებების დამკიდრებაში წვლილის შეტანა;  
 მტკიცებულებებზე/მონაცემებზე დაფუქნებული ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღების 

უნარი;  
 ადიქციური ქცევის კვლევისას მულტიდისციპლინური მიდგომის  გამოყენების აუცილებლობის 

გათვითცნობიერება; 
 პროფესიული ეთიკის დაცვა, როგორც ადიქციური ქცევის კვლევის პროცესში,ასევეპრაქტიკული 

საქმიანობისას;  
 კოლეგების, ბენეფიციარებისდა სხვა დაინტერესებული სუბიექტების აზრის პატივისცემა; 
 ’არ ავნო’ პრინციპის დაცვა პროფესიული საქიანობისას; 



4 

 

 კლიენტზე/ბენეფიციარზე-ორიენტირებული სერვისის საჭიროების გათვითცნობიერება და მისი 
დაცვა. 

პროგრამის სტრუქტურა 
ადიქციის კვლევების სამაგისტრო პროგრამაში შემოთავაზებულია 25 კომპონენტი, რომელთაგან სტუდენტმა 
უნდა დააგროვოს 120 ECTS. პროგრამაში შემოთავაზებულია, როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევითი 
სასწავლო კურსები (90 ECTS) და სამაგისტრო პროექტი (30 ECTS). თითოეული სემესტრის განმავლობაში 
სტუდენტმა უნდა მოიპოვოს 30 ECTS.   
 
ადიქციის კვლევების პროგრამაში კომპონენტები შემოთავაზებულია სემესტრების შესაბამისად ცოდნის 
აკუმულაციის პრინციპის მიხედვით. კერძოდ, პირველ სემესტრში შემოთავაზებული კომპონენტები 
ფოკუსირებულია ადიქციური ქცევის მეცნიერული კონტექსტის შესწავლაზე, ბენეფიციარზე 
ორიენტირებული ინტერვენციების დაუფლებაზე და ნარკოვითარების შეფასების უნარის განვითარებაზე. 
სწავლების მეორე სემესტრში შემოთავაზებული კომპონენტების გავლის შემდეგ სტუდენტები გაიღრმავებენ 
ცოდნას და უნარებს, როგორც ბენეფიციარზე ორიენტირებული, ასევე ადიქციურ ქცევასთან დაკავშირებული 
პროგრამების შესახებ. სწავლების მესამე სემესტრში სტუდენტები მეტწილად კონცენტრირებულნი იქნებიან 
ადიქციის სფეროს პოლიტიკასა და მის შეფასებაზე.  
 
პროგრამის ფარგლებში შემოთავაზებულ კომპონენტებში გათვალისწინებულია ისეთი პრაქტიკული 
უნარების განვითარება, როგორც არის ბენეფიციარზე ორიენტირებული და ადიქციის ქვევაზე მიმართული 
პროგრამების დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება. მნიშნელოვანია, რომ შესაბამისი უნარების შემუშავების 
კონტექსტი უზრუნველყოფილი იქნება პროგრამის პარტნიორი ორგზანიზაციების მიერ.  
 
მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტების კვლევითი უნარები ვითარდება თანმიმდევრულად პირველივე 
სემესტრიდან. კვლევითი უნარების განვითარებას ხელს უწყობს, როგორც შესაბამისი კომპონენტების 
შინაარსი, ასევე სწავლების შესაბამისი მიდგომები და პრინციპები. სამაგისტრო პროგრამის დასასრულს 
სტუდენტები ერთვებიან სამაგისტრო კვლევით პროექტში, რომლის მიზნობრიობის განსაზღვრისას 
მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთებულია კონტექსტის საჭიროებებზე.     
სწავლების მეთოდები 
სასწავლო პროგრამა ეფუძნება ინტერაქტიული სწავლების მიდგომას, რომელიც ქმნის ლექტორებსა და 
სტუდენტებს შორის, ცოდნის, გამოცდილების, შეხედულებების ინტენსიური ურთიერთგაზიარების 
პირობებს და ხელს უწყობს სტუდენტებში ახალი ცოდნის შეძენის მოტივაციის განვითარებას. პროგრამაში 
გამოიყენება სწავლების ისეთი ფორმატი და მეთოდები როგორიცაა: ლექციები, სემინარები, კოლოქვიუმები, 
ჯგუფური და ინდივიდუალური კვლევითი პროექტები, ინდივიდუალური და გუნდური პრეზენტაციები, 
დისკუსია, სუპერვიზია,  შემთხვევის ანალიზი, სიმულაცია, result-ფორმატის სწავლება, ვიდეოლექციები. 
 
კონტექსტში სწავლების შესაძლებლობის შექმნის მიზნით პროგრამა ითვალისწინებს პრაქტიკის 
შესაძლებლობას, რომელიც გულისხმობს  ინტეგრირებას ადიქციური პროფილის სხვადასხვა ორგანიზაციასა 
და სერვისში და მათ ბაზაზე პრაქტიკული ხასიათის დავალებების შესრულებას. პრაქტიკული გამოცდილების 
ეფექტურობის უზრუნველყოფის მიზნით სწავლებისას გამოყენებული იქნება დაკვირვება (shadowing).  
ამასთან,  პროგრამის კომპონენტებში გათვალისწინებული პრაქტიკული მეცადინეობებისას გამოყენებეული 
იქნება გამოცდილებით სწავლების (experiential learning) მეთოდი, რომელიც ითვალწინებს კეთებით 
სწავლებას და რეფლექსიას. მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა განახორციელონ 
სამაგისტრო ნაშრომი შესაბამისი პროფილის მქონე ორგანიზაციის ბაზაზე.  
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შეფასების წესი 
შეფასების სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  
 
(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;  
(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;  
(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;  
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;  
(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.  
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  
(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;  
(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული 
სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
შეფასების კომპონენტები და მათი ხვედრითი წილი წარმოდგენილია პროგრამის თითოეული კომპონენტის 
სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სემესტრის დასაწყისში. 
დასაქმების სფეროები 

• სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორი ნარკოპოლიტიკის/სტრატეგიისა და კოორდინაციის 
დარგში; 

• ნარკო სიტუაციის მონიტორინგის ცენტრი და კვლევითი ორგანიზაციები;  
• წამალდამოკიდებულების სამკურნალო სერვისები - როგორც დეტოქსიკაციური კლინიკები, ასევე 

მედიკამენტით მხარდაჭერილი მკურნალობის ცენტრები და სარეაბილიტაციო დაწესებულებები; 
• ზიანის შემცირების სერვისები - საველე წვდომისა და თემზე დაფუძნებული პროგრამები, შპრიცებისა 

და ნემსების პროგრამები, ნებაყოფლობითი კონსულტირებისა და ტესტირების სამსახურები; 
• ჯანდაცვის სისტემები: დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდზედამხედველობის სამსახურები; 
• სამართალდამცავი ორგანოების შესაბამისი უწყებები და სამსახურები; სასჯელაღსრულების სისტემის 

დაწესებულებები;  
• სოციალური ზრუნვისა და დაცვის სამსახურები, როგორც ბავშვთა, ასევე მოზრდილთა. 
• განათლების სისტემაში სკოლაზე დაფუძნებულ პრევენციულ პროგრამებში და ჯანდაცვის და 

სოციალური უზრუნველყოფის სისტემაში თემზე დაფუძნებულ პრევენციულ პროგრამებში.  
სწავლისათვის აუცილებელი დამხმარე პირობები/რესურსები 

• სამაგისტრო პროგრამა ეფუძნება მსოფლიოში წამყვან უნვერსიტეტებში ადიქციის კვლევის 
სამაგისტრო პროგრამების გამოცდილების შესწავლასა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას;  

• პროგრამის შემუშავება მოხდა ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ჩეხეთის 
განვითარების სააგენტოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ადიქტოლოგიის სწავლების დანერგვა 
საქართველოში“ ფარგლებში; 

• სამაგისტრო პროგრამის დამფუძნებელ გუნდს და განმახორციელებლებს მეთოდოლოგიურ 
დახმარებასა და სუპერვიზიას გაუწევს ჩარლზის უნივერსიტეტის ადიქტოლოგიის სამაგისტრო 
პროგრამისა და ადიქტოლოგიური ცენტრის ექსპერტები მომდევნო 3 წლის განმავლობაში, TEMPUS-
ის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში. 

• პროექტს  მხარდაჭერას ასევე გაუწევს: უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, ფონდი ”გლობალური 
ინიციატივა ფსიქიატრიაში”-ს საუნივერსიტეტო ფსიქიკური ჯანმრთელობის რესურს-ცენტრი 
სპეციალიზირებული ბიბლიოთეკით, დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი და 
არასამთავრობო ორგანიზაცია ”ალტერნატივა ჯორჯიას” დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი. 

• პრაქტიკისთვის გამოყენებული იქნება ადიქტოლოგიური სერვისის ბაზები, როგორც არასამთავრობო, 
ასევე სამთავრობო ორგანიზაციები და კლინიკები: 
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1. ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია “აკესო” (ზიანის შემცირების ცენტრი: შპრიცებისა და 
ნემსების პროგრამა, ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება) 
მისმარათი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. 6, #59, თბილისი 
საკონტაქტო პირი: ეკატერინე გარდაფხაძე (ხელმძღვანელი) ტელ: 577202076 
 
2. სამედიცინო სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ საკითხთა ცენტრი “ურანტი” 
მისამართი: ნუცუბიძის ფერდობი, მე-5 მ/რ, კ.2ათბილისი 
საკონტაქტო პირი: ზურაბ სიხარულიძე (კლინიკური დირექტორი) ტელ: 599588387; ნიკოლოზ 
კაპანაძე (ექიმი ნარკოლოგი) ტელ: 593252000 
 
3. ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი 
მისამართი: ქავთარაძის ქუჩა, N21ა, თბილისი 
საკონტაქტო პირი: დავით ვადაჭკორია (სტაციონარული განყოფილების გამგე) ტელ: 
577421064; მარინა ჭავჭანიძე (ფსიქოლოგი) ტელ: 571404194 
 
4. დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი  “ალტერნატივა ჯორჯია” 
მისამართი: ნუცუბიძის 14ა, ოფისი #2, თბილისი 
საკონტაქტო პირი: დავით ოთიაშვილი (დირექტორი), ტელ: 577716711 
 
5. ააიპ ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი „კამარა“ 
მისამართი: არაყიშვილის მე-2 ჩიხი, #10 
საკონტაქტო პირი: ვახტანგ ნოზაძე (ფსიქოლოგი), ტელ: 577534040 

 
6. ა/ო „ახალი ვექტორი“ (ზიანის შემცირების ცენტრი (შპრიცებისა და ნემსების პროგრამა, 
ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება) 
მისამართი: დოესის ქ. #16, თბილისი 
საკონტაქტო პირი: კონსტანტინე ლაბარტყავა (დირექტორი), ტელ: 555101994 
 
7. გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში- თბილისის ოფისი 
მისამართი: ყიფშიძის ქ. 49ა, თბილისი 
საკონტაქტო პირი: მაია ხუნდაძე (პროექტის მენეჯერი), ტელ: 599164447 

 
დამატებითი რესურსები: ჩარლზის უნივერსიტეტის, ალტერნატივა ჯორჯიასა და ფონდის გლობალური 
ინიციატივა ფსიქიატრიაში საერთაშორისო ექსპერტული ქსელები.  
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კომპეტენციების რუკა 
 

№ კურსის დასახელება 

ცოდნა
დაგაცნ
ობიერე
ბა 

ცოდნისპრა
ქტიკაშიგამ
ოყენებისუ
ნარი 

დასკვნი
სგაკეთე
ბისუნა
რი 

კომუნ
იკაციი
სუნარ
ი 

სწავლ
ისუნა
რი 

ღირებ
ულებე
ბი 

1 ნარკოვითარების მონიტორინგი და 
გამოყენებითი ნარკოეპიდემიოლოგია  

x x x x x  

2 ნარკოტიკულ საშუალებათა მოქმედების და 
დამოკიდებულების ნეირობიოლოგიური 
მექანიზმები 

x x x x x  

3 ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენცია x x x x x x 
4 წამალდამოკიდებული პირების კონსულტირება 

(I) 
x x x x x x 

5 ფსიქოპათოლოგია, საერთაშორისო 
კლასიფიკატორები და დიაგნოსტიკური 
კრიტერიუმები 

x  x    

6 პიროვნების ზრდაზე მიმართული 
ფსიქოკონსულტირება 

      

7 ჯანდაცვითი პროგრამების მართვა       
8 კვლევის მეთოდები ადიქტოლოგიის სფეროში 

(I)  
x x x x x x 

9 ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული 
ზიანის შემცირება  

x x x x x x 

10 ნარკოპოლიტიკა და ნარკოკონტროლი  x x x x x x 
11 წამალდამოკიდებულება და მკურნალობის 

მიდგომები x x x x x x 

12 ეპიდემიოლოგია       
13 მოტივაციური ინტერვიუირება x x x x  x 
14 ჯანდაცვის პოლიტიკა       
15 კვლევის მეთოდები ადიქტოლოგიის სფეროში 

(II) 
x x x x x x 

16 ადიქტოლოგიის შემთხვევის მართვა x x x x x x 
17 წამალმოხმარების სამართლებრივი ასპექტები        
18 ნარკოტიკების მოხმარების ეკონომიკური 

ასპექტები 
x x x x x  

19 კოგნიტურ-ბიჰევიორისტული თერაპია x x x x x  
20 ბიოსტატისტიკა   x x x x  
21 აკადემიური წერა x x x x x x 
22 სამაგისტრო პროექტი  x x x x x x 

 
 
 

კურსების კატალოგი 
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# 

 

კურსები 

სტ
ატ

უ
სი

  

ლექტორი 

 

წინაპ
ირობა კრ

ედ
იტ

ი 

სა
კო

ნტ
. 

სა
ათ

ებ
ი 

სემესტრები 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

სავალდებულო კურსები (72 კრედიტი)   
1 ნარკოვითარების   მონიტორინგი და 

გამოყენებითი 
ნარკოეპიდემიოლოგია  

სავ 
დავით ოთიაშვილი; 
დარეჯან 
ჯავახიშვილი 

 
6 30 X    

2 ეპიდემიოლოგია სავ მზია ტაბატაძე   6 30 X    

3 ნარკოტიკების ავადმოხმარების 
პრევენცია 

სავ 
დარეჯან 
ჯავახიშვილი;  

 6 32 X    

4 წამალდამოკიდებული პირების 
კონსულტირება (I) 

სავ 
მარინე ჭავჭანიძე; 
ვახტანგ ნოზაძე;  

 
6 48 X    

5 ფსიქოპათოლოგია, საერთაშორისო 
კლასიფიკატორები და 
დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები 

არჩ ეკა ჭყონია 
 

6 80 X    

6 პიროვნების ზრდაზე მიმართული 
ფსიქოკონსულტირება 

არჩ 
რევაზ კორინთელი 

 
6 60 X    

7 ჯანდაცვითი პროგრამების მართვა არჩ ირმა კირთაძე 1 6 34 X    

8 კვლევის მეთოდები 
ადიქტოლოგიის სფეროში (I) 

სავ 
დავით ოთიაშვილი; 
ირმა კირთაძე 

2 6 36  X   

9 ნარკოტიკების მოხმარებით 
გამოწვეული ზიანის შემცირება 

სავ 
ირმა კირთაძე   6 34  X   

10 ნარკოპოლიტიკა და 
ნარკოკონტროლი 

სავ დავით ოთიაშვილი; 
ნინო ბალანჩივაძე 2 6 38  X   

11 წამალდამოკიდებულება და 
მკურნალობის მიდგომები 

სავ ზურაბ სიხარულიძე; 
ნიკოლოზ კაპანაძე 

  6 35  X   

12 ნარკოტიკულ საშუალებათა 
მოქმედების და დამოკიდებულების 
ნეირობიოლოგიური მექანიზმები 

არჩ 
დავით ვადაჭკორია; 
ირმა კირთაძე 

  6 34  X   

13 მოტივაციური ინტერვიუირება არჩ ია შეყრილაძე   6 30  X   

14 ჯანდაცვის პოლიტიკა არჩ თენგიზ ვერულავა  6 31  X   

15 კვლევის მეთოდები 
ადიქტოლოგიის სფეროში (II) 

სავ დავით ოთიაშვილი; 
ირმა კირთაძე 

8 6 36   X  

16 ადიქტოლოგიური შემთხვევის 
მართვა 

სავ დარეჯან 
ჯავახიშვილი 

9 ან 11 6 34   X  

17 წამალმოხმარების სამართლებრივი 
ასპექტები  

სავ ნინო ბალანჩივაძე   6 34   X  

18 ბიოსტატისტიკა სავ გიორგი კამკამიძე 8  6 34   X  

19 კოგნიტურ-ბიჰევიორისტული 
თერაპია 

არჩ ნატა მეფარიშვილი   6 30   X  



9 

 

20 ნარკოტიკების მოხმარების 
ეკონომიკური ასპექტები 

არჩ
. 

ვანო ცერცვაძე 11, 9 6 34   X  

21 აკადემიური წერა არჩ ელენე ტატიშვილი   6 32   X  

22 
სამაგისტრო პროექტი სავ 

პროგრამაში 
ჩართული ყველა 
ლექტორი 

 30     X 

 
 


