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პროგრამის რეკვიზიტები   
    
პროგრამის დასახელება:   მედიცინა 

მიმართულება:      (09) ჯანდაცვა 

სპეციალობა:     (0901) მედიცინა 

უმაღლესი განათლების საფეხური:  ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა 

      (გათანაბრებულია II საფეხურთან) 

სწავლების ენა:     ინგლისური               

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   დიპლომირებული მედიკოსი 

პროგრამის მოცულობა:    360 ECTS, 1 ECTS  = 25 საათს. 

პროგრამის  ხანგრძლივობა:   6 წელი, 12 სემესტრი 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი:                 ივანე აბიათარი, 
      მედიცინის დოქტორი, ასოც. პროფესორი 

        

პროგრამის თანახელმძღვანელი:  ოლვინ მ. ვესტვუდი 

       მედიცინის დოქტორი, პროფესორი 
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პროგრამის მიმოხილვა   
 
ქვეყნის ჯანდაცვის ხარისხი და მისი ოპტიმალური ფუნქციონირება პირდაპირ კავშირშია საბაზისო სამედიცინო 
განათლების ხარისხთან, რომელიც მოითხოვს მუდმივ განვითარებას, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე 
დაფუძნებულ სწავლებას და საერთაშორისო ინტეგრაციას.  
 
დიპლომირებული მედიკოსისთვის მნიშვნელოვანია საბაზისო სიცოცხლის შემსწავლელი სამეცნიერო 
დისციპლინების ღრმად შესწავლა, რაც უზრუნველყოფს ჯანმრთელ ორგანიზმში მიმდინარე სასიცოცხლო 
პროცესების გაცნობიერებას და პათოლოგიური მდგომარეობის ამოცნობა - შეფასებას. ასევე, ძირითადი 
საბუნებისმეტყველო დისციპლინების ცოდნა განაპირობებს სადიაგნოსტიკო და ფარმაკოლოგიური 
საშუალებების ფუნქციონირების და ორგანიზმზე ზემოქმედების მექანიზმების გათვითცნობიერებას. 
 
წარმატებული საექიმო საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი პირობაა ღრმა კლინიკური აზროვნებისა და 
კომუნიკაციური უნარის ქონა, სოციალური პასუხისმგებლობისა და ეთიკური ღირებულებების ჩამოყალიბება 
საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით; კლინიკურ მედიცინაში მიღწეული ტექნოლოგიური 
პროგრესისა და ინოვაციების მიდევნება და არსებული სასწავლო-საინფორმაციო რესურსის სისტემატური 
განახლება, უწყვეტი პროფესიული განვითარების მნიშვნელობის გაცნობიერება.  
 
მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა ემსახურება უნივერსიტეტის მისიის 
განხორციელებას, რომელიც აქცენტს აკეთებს საზოგადოების განვითარებაზე, ცოდნის გენერირებასა და 
გადაცემაზე, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. 
 
პროგრამაში სწავლების ენა - ინგლისურია. სასწავლო მასალა წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე, რაც 
სტუდენტებსა და ლექტორებს საშუალებას აძლევს მაქსიმალურად გამოიყენონ თანამედროვე ინგლისურენოვანი 
სასწავლო რესურსი, გაიზიარონ დარგის უახლესი მიღწევები და გამოცდილება. 
 
საგანმანათლებლო პროგრამა ეფუძნება საქართველოს მედიცინის უმაღლესი განათლების დარგობრივ 
მახასიათებელს და შემუშავებულია „სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის“ (WFME) სამედიცინო 
განათლების სტანდარტებზე დაყრდობით. საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფს შესაბამისი ცოდნით 
და კომპეტენციებით აღჭურვილი კვალიფიციური მედიკოსის მომზადებას, რომელიც შეძლებს ეფექტურ და 
კონკურენტულ მუშაობას ჯანდაცვის სფეროში, როგორც სახელმწიფო ასევე კერძო სექტორში. 
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პროგრამის მიზანი   
 
პროგრამის მიზანი: 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტეტის მედიცინის პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კვალიფიციური, 
თანამედროვე მიდგომებისადმი ღია და შესაბამისი კომპეტენციებით, ცოდნითა და უნარებით აღჭურვილი 
დიპლომირებული მედიკოსები, რომლებიც უპასუხებენ სფეროს ხვალინდელი დღის გლობალურ გამოწვევებს და 
იქნებიან კონკურენტუნარიანები როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. პროგრამის 
კურსდამთავრებული დიპლომირებული მედიკოსები შეძლებენ დიპლომისშემდგომი სწავლის გაგრძელებას, 
დასაქმებას უმცროს ექიმად ან/და პედაგოგიურ საქმიანობას.  
 
პროგრამის ამოცანებია: 

● სტუდენტებისათვის სიღრმისეული და პრაქტიკაზე დაფუძნებული ცოდნის მიცემა, სადაც 
გათვალისწინებული იქნება სფეროში არსებული თანამედროვე გამოწვევები, ტენდეციები, 
ტექნოლოგიური მიღწევები და საერთაშორისო სამედიცინო სტანდარტები; 

 
● პრაქტიკული სწავლების მეშვეობით სტუდენტებს გამოუმუშავოს თანამედროვე ექიმისთვის 

დამახასიათებელი როლები და უნარები. ასევე, გააცნობიერებინოს სოციალური პასუხისმგებლობისა და 
ეთიკური ღირებულებების ის პრინციპები, რომელიც ამ სისტემაში მომუშავე ექიმისთვის გადამწყვეტ 
მნიშვნელობას წარმოადგენს; 
 

● სტუდენტებმა გააცნობიერონ სოციალური და ქცევითი მეცნიერებების  პრინციპები და მეთოდები 
საექიმო საქმიანობის ფართო კონტექსტში. ასევე, გააცნობიერონ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის 
მნიშვნელობა და ექიმის როლი ამ სისტემაში;  

● სტუდენტებს გამოუმუშავოს საკუთარ თავზე მუშაობის უნარი, მისცეს მას შესაძლებლობა 
გაათვითცნობიეროს ცოდნისა და უნარების მუდმივი განახლების საჭიროება. 

სწავლის შედეგები და კომპეტენციები     
 

1. ბიოსამედიცინო მეცნიერებების ფუნდამენტური ცოდნის გამოყენებით შეეძლება ადამიანის ორგანიზმში 
მიმდინარე პათოლოგიური პროცესების და მოსალოდნელი შედეგის განსაზღვრა. 

2. კლინიკური მეცნიერებების და დარგის ფუნდამენტური პრინციპების ცოდნის საფუძველზე შეეძლება 
კლინიკური შემთხვევების შეფასება, პაციენტისთვის კონსულტაციის გაწევა, დიაგნოზის დასმა და 
მდგომარეობის მართვა. 

3. ქცევითი და ფსიქო-სოციალური მეცნიერებების საფუძვლების ცოდნის გამოყენებით შეეძლება 
დაავადებასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური და სოციალური ასპექტების შეფასება. 

4. ექნება სამედიცინო პრაქტიკაში და სამეცნიერო კვლევაში მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
პრინციპების, უახლესი სამეცნიერო ინფორმაციის და კვლევის მეთოდების გამოყენების უნარი. 

5. ჯანდაცვის სისტემაში ეფექტური მუშაობისთვის შეეძლება დაავადების პრევენციული და 
ჯანმრთელობის ხელშემწყობი ღონისძიებების განსაზღვრა და განხორციელება, საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის პრინციპების გათვალისწინებით. 

6. შეეძლება სამეცნიერო და კლინიკურ პრაქტიკაში ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების გამოყენება. 

7. ექნება ეფექტური კომუნიკციის უნარი პაციენტთან, ოჯახის წევრთან, კოლეგებთან და სხვა 
დაინტერესებულ პირთან. 

8. საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენებით ექნება სამედიცინო ინფორმაციის მიღების, 
ანალიზის და გავრცელების უნარი. 

9. შეეძლება კონკრეტული ლაბორატორიული და სამედიცინო მანიპულაციების ჩატარება.  

10. ექნება პროფესიონალიზმის დემონსტრირების უნარი 
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ზოგადი კომპეტენციები 

ანალიზისა და სინთეზის უნარი: შეეძლება რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების 
კრიტიკულად შეფასება, მათი დამოუკიდებელი ანალიზი, ანალიზის შედეგების გასაგებად გადმოცემა და 
შემდგომ მათი გამოყენება. შეეძლება ახალი ინფორმაციისადმი კრიტიკულად მიდგომა, სხვადასხვა მონაცემის 
გაანალიზება, შეჯამება, ინტეგრაცია, დასკვნის გამოტანა, მიღებული შედეგების ანალიზისას მტკიცებულებების 
და/ან საწინააღმდეგო არგუმენტების მოყვანა. 
 
ინფორმაციის მართვა: შეეძლება სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დიდი მოცულობის ინფორმაციის 
დამუშავება და მისი კრიტიკულად შეფასება. პროფესიული საქმიანობისას ექნება მოძიებული ინფორმაციის 
გამოყენების უნარი. 
 
პრობლემის გადაჭრა/გადაწყვეტილების მიღება: დამოუკიდებლად შეეძლება კომპლექსური პრობლემების 
განსაზღვრა, ჩამოყალიბება, მისი გადაჭრის გზების განსაზღვრა, მოსალოდნელი შედეგების ანალიზი და 
საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. ეცოდინება და საჭიროების შემთხვევაში ეფექტურად გამოიყენებს 
დამატებით რესურსებს საკუთარი სპეციალობის ფარგლებში. 
 
ჯგუფში და ახალ გარემოში მუშაობის უნარი: კურსდამთავრებულს ექნება ჯგუფში მუშაობის უნარი, როგორც 
რიგით წევრს, ასევე ლიდერს. ჯგუფში პრაქტიკული მუშაობის ჩვევები, პროფესიული სუბორდინაციის/ 
ადაპტაციის უნარი. შეეძლება ამოცანების მკაფიოდ ფორმულირება, ჯგუფის წევრებთან შეთანხმება, მათი 
საქმიანობის კოორდინაცია და ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობების ადეკვატურად შეფასება, კონფლიქტური და 
ფორსმაჟორული სიტუაციების მართვა. ექნება, ახალი ტექნოლოგიების ათვისების უნარი. 
 
კომუნიკაციის უნარი: ექნება დაკვირვების, მოსმენის, კითხვების დასმის, აგრეთვე, არავერბალური კომუნიკაციის 
უნარი. შეეძლება შეხვედრებში მონაწილეობა და თავისი მოსაზრებების ზეპირსიტყვიერად და წერილობით 
გადმოცემა. შეეძლება პროფესიულ კონტექსტში მოლაპარაკების წარმართვა და კონფლიქტების მოგვარებაში 
მონაწილეობა. 
 
სწავლის/ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი: შეეძლება სასწავლო-საინფორმაციო რესურსების სრული 
სპექტრის გამოყენება, შეეძლება საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა. გააცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი 
განახლების და მუდმივი პროფესიული განვითარების აუცილებლობას; ექნება საკუთარი ცოდნის და 
კომპეტენციების ობიექტურად შეფასების უნარი. 
 
დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი: ექნება დროის ორგანიზების, პრიორიტეტების შერჩევის, ვადების დაცვისა 
და შეთანხმებული სამუშაოს შესრულების უნარი. შეეძლება თავის საქმიანობასთან დაკავშირებული რესურსების 
სწორად დაგეგმვა. პასუხს აგებს შესრულებულ სამუშაოზე და შეეძლება მისი შეფასება და კრიტიკა. 
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები    
 

მედიცინის ერთსაფეხურიან პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს  სრული ზოგადი ან მასთან გათანაბრებული 
განათლების მქონე პირს, რომელსაც გააჩნია სახელმწიფოს მიერ დადასტურებული შესაბამისი დოკუმენტი 
(ატესტატი) და რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლის უფლებას 
მოიპოვებს აღნიშნულ პროგრამაზე 
▪ პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვებისთვის, სტუდენტმა უნდა გადალახოს ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების ზოგადი უნარების გამოცდის კომპეტენციის ზღვარი - არანაკლებ 75%. 
▪ ერთიანი ეროვნული გამოცდების არჩევითი საგნებიდან აბიტურიენტს შეუძლია ჩააბაროს 

კანონმდებლობით დადგენილი შემდეგი არჩევითი საგნები: ქიმია ან ბიოლოგია და გადალახოს 
კომპეტენციის ზღვარი არანაკლებ 85%  

▪ ერთიანი ეროვნული გამოცდების უცხო ენის გამოცდაში აბიტურიენტმა უნდა აარჩიოს ინგლისური ენა 
▪ პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვებისათვის, სტუდენტმა უნდა გადალახოს ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების ინგლისური ენის გამოცდის კომპეტენციის ზღვარი - არანაკლებ შეფასების 90% 
 
პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა დასაშვებია საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 224ნ ბრძანების საფუძველზე 

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში 
მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება; 

ბ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი 
ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში; 

გ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის 
მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), 
რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ 
ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; 

დ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის 
მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), 
რომლებიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განსაზღვრული ვადით 
ცხოვრობენ/ცხოვრობდნენ, სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია 
უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში. 

 
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩარიცხულმა პირმა, დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო 
ინგლისურენოვან პროგრამაზე სწავლის უფლების მოსაპოვებლად უნდა გაიაროს საუნივერსიტეტო ტესტირება 
ქიმიაში ან ბიოლოგიაში, დაადასტუროს ინგლისური ენის არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნა და გაიაროს ზოგადი 
ტიპის ინტერვიუ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2018 წლის 
N90/ნ ბრძანების მიხედვით.  
 
ინგლისური ენის გამოცდიდან თავისუფლდებიან პირები, რომლებისთვისაც ინგლისური ითვლება მშობლიურ 
ენად ან დამთავრებული აქვთ ინგლისურენოვანი საშუალო სკოლა / უნივერსიტეტი იმ ქვეყნებში სადაც 
ოფიციალური ენა არის ინგლისური. 
 
სხვა აპლიკანტებისთვის განსაზღვრულია ფიქსირებული ინგლისურ-ენასთან დაკავშირებული მოთხოვნები. 
წარმატებული აპლიკაციისთვის კანდიდატს უნდა ჰქონდეს ინგლისურის კვალიფიკაცია შესაბამისი CEFR 
დონესთან - B2. ინგლისური ენის კვალიფიკაციის დადასტურებისთვის წარმოდგენილი უნდა იყოს ქვემოთ 
ჩამონათვალიდან ერთ-ერთი: 
ა) ოფიციალური საერთაშორისო ინგლისური ენის სერტიფიკატი (ძირითადი სერტიფიკატები და მინიმალური 

მიღების ქულები მოცემულია ქვემოთ. 
ბ) ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი გაცემული უნივერსიტეტის, საშუალო სკოლის ან 

კოლეჯის მიერ, რომელშიც მითითებულია, რომ სწავლება ხორციელდებოდა ინგლისურ ენაზე. 
გ) სერტიფიკატი გაცემული ინგლისური ენის შემსწავლელი ლოკალური ან საერთაშორისო სკოლის მიერ, 

რომლითაც დასტურდება ენის კურსებზე დასწრება და ენის ცოდნა B2 დონეზე 
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TOEFL 
● paper based PBT 513 
● internet based iBT 65 
● computer based CBT 183 

IELTS 
● Academic (Band 5.5) 
● Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) 
● Certificate of Advanced English CAE: 160/Level B2 (also grades A/B/C) 
● First Certificate in English FCE: 160/Grade C (also grades A/B) 
● Business English Certificate (Higher) BEC: 45/Level B2 (also grades A/B/C) 
● Business English Certificate (Vantage) BEC: 60/Grade C (also grades A/B) 
● Business Language Testing Service BULATS: 60 overall 
● PTE (General level 3) 
● PTE Academic (59-75 points) 

TELC (The European Language Certificates) 
● telc English B2: Pass 

 
Michigan (Cambridge Michigan) 

● Examination for the Certificate of Proficiency in English ECPE: Low Pass 
● Examination for the Certificate of Competency in English ECCE: Pass 
● MELAB: B2 

 
თუ სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად, კანდიდატმა ვერ წარმოადგინა ინგლისური ენის დამადასტურებელი 
ცნობა ან ვერ დააკმაყოფილა ზემოთ მოცემული რომელიმე კრიტერიუმი, სურვილის შემთხვევაში უნივერსიტეტი 
შესაძლებლობას იძლევა დაინიშნოს ინსტიტუციური ინგლისური ენის დონის განსაზღვრის ტესტი. 
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სწავლების მეთოდები   
 
მედიცინის პროგრამის სწავლების აუცილებელი პირობაა თეორიული და პრაქტიკული სწავლების ინტეგრაცია, 
კლინიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, სიმულატორების, მულაჟების/მოდელების გამოყენება, 
ლაბორატორიულ და კლინიკურ გარემოში მუშაობაში სტუდენტის ჩართვა. სწავლებისას პრიორიტეტი ენიჭება 
ახალ ტექნოლოგიებს. სტუდენტი სწავლის პირველსავე წლიდან იწყებს, როგორც სამეცნიერო უნარების 
გამომუშავებას ასევე იძენს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს კლინიკურ და სიმულაციურ გარემოში. აღნიშნული 
უნარების განვითარება სტუდენტებში ეტაპობრივად ღრმავდება მომდევნო კურსებზე და სრულდება 
„კლინიკური პრაქტიკით“ და კვლევის ჩატარებით/სამეცნიერო ნაშრომზე მუშაობით. პროგრამით დასახული 
მიზნების მისაღწევად სწავლება-სწავლის პროცესში გამოიყენება შემდეგი მეთოდები:  

ლექცია - შემოქმედებითი პროცესია, რომელშიც ერთდროულად მონაწილეობენ ლექტორი და სტუდენტი. 
ლექციის ძირითადი მიზანია შესასწავლი საგნის დებულებათა იდეის გაგება, რაც გულისხმობს გადმოცემული 
მასალის შემოქმედებით და აქტიურ აღქმას. ამასთან, ყურადღება უნდა მიექცეს გადასაცემი მასალის ძირითად 
დებულებებს, განმარტებებს, აღნიშვნებს, დაშვებებს. საჭიროა მთავარი საკითხების, ფაქტებისა და იდეების 
კრიტიკული ანალიზი. ლექცია უნდა უზრუნველყოფდეს შესასწავლი საგნის ძირითადი დებულებების 
მეცნიერულ და ლოგიკურად თანმიმდევრულ შეცნობას ზედმეტი დეტალებით გადატვირთვის გარეშე. ამიტომ, 
ის უნდა იყოს ლოგიკურად დასრულებული. ამასთან, ფაქტები, მაგალითები, სქემები, ცდები და სხვა 
თვალსაჩინოებანი უნდა ემსახურებოდეს ლექციის იდეის ახსნას. ლექციამ უნდა უზრუნველყოს მეცნიერების 
დიალექტიკური პროცესის სწორი ანალიზი და უნდა აიგოს კონკრეტულ გარემოში სტუდენტთა თავისუფალი 
აზროვნების შესაძლებლობის, ძირითად მეცნიერულ პრობლემათა შეცნობასა და გაგებაზე ორიენტირებით. 
ლექცია შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ აქტივობებს: დემონსტრირება, დისკუსია/დებატები, ინდუქცია, დედუქცია, 
ანალიზი, სინთეზი. 

სემინარის დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეს თეორიულ-პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავების საშუალება. 
წამყვანი პროფესორის ან ლექტორის მითითებით სტუდენტი ან სტუდენტთა ჯგუფი მოიძიებს და ამუშავებს 
დამატებით ინფორმაციას, ამზადებს პრეზენტაციას, და სხვ. სადაც მოისმინება მოხსენებები, იმართება დისკუსია, 
კეთდება დასკვნები. პროფესორი / ლექტორი კოორდინაციას უწევს ამ პროცესების მიზანმიმართულად 
წარმართვას. ჯგუფში მუშაობა შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ აქტივობებს: დისკუსია/დებატები, ზეპირი 
გამოკითხვა, დემონსტრირება, როლური თამაში, ქვიზი, პრეზენტაცია, რეფერატი. 

პრაქტიკული მეცადინეობის დანიშნულებაა კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტის საშუალებით თეორიული 
მასალის თანდათანობითი შესწავლა, რაც თეორიული მასალის დამოუკიდებლად გამოყენების ჩვევების 
გამომუშავების საფუძველია არაკლინიკურ გარემოში. სტუდენტის ინდივიდუალური პრაქტიკული მუშაობა 
ლაბორატორიაში, კომპიუტერთან, სიმულატორებთან, მულაჟებთან. პრაქტიკული მეცადინეობა შეიძლება 
მოიცავდეს შემდეგ აქტივობებს, რომლებიც ემსახურებიან პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას: 
მიკროპრეპარატების აღწერა, ლაბორატორიული აქტივობა, პრაქტიკული უნარების დემონსტრაცია.   

კლინიკური მუშაობა - არის სასწავლო პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილი და წარმოადგენს სტუდენტის 
დაგეგმილ და მიზანმიმართულ საქმიანობას, აკადემიურ გარემოში მიღებული თეორიული ცოდნის 
განმტკიცებასა და კლინიკური უნარების შეძენას. კლინიკური მუშაობის მიზანს წარმოადგენს სტუდენტების 
შეიარაღება კლინიკურ-პრაქტიკული და კვლევითი უნარებით და მათი მომზადება მომავალი დამოუკიდებელი 
პროფესიული საქმიანობისთვის. კლინიკური მუშაობის განხორციელებაში ჩართულია სამი მხარე: 
უნივერსიტეტი, სტუდენტი და პრაქტიკის ობიექტი - კლინიკა/სამედიცინო ბაზა/კლინიკური უნარების ცენტრი, 
ამდენად იგი სამივე მხარისათვის მნიშვნელოვანია: აკადემიური განათლებისა და თეორიის დაკავშირება 
რეალურ გარემოსთან; სამუშაო გარემოში ჩართვა, საქმიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბება; სასწავლო პროცესში 
განვითარებული კომპეტენციების კლინიკურ პრაქტიკაში გავარჯიშება; ახალი კომპეტენციების გამომუშავება; 
კლინიკური პრაქტიკის აქტივობაა: როლური თამაში, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დემონსტრაცია / პირდაპირი 
დაკვირვება. 

შებრუნებული სწავლების მეთოდი (Flipped learning) - სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას მოახდინონ 
არამხოლოდ ახალ ცოდნასთან ზიარება არამედ, აუდიტორიაში გამოთავისუფლებული დროის მეშვეობით 
მოახდინონ მიღებული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება ლექტორის ზედამხედველობით. აღნიშნული მეთოდი 
სტუდენტების ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზეა მორგებული და მათ აძლევს საშუალებას თავად 
განსაზღვრონ/აკონტროლონ ახალი ინფორმაციის ათვისების დრო და სიხშირე. ტრადიციული/კლასიკური 
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მოდელისგან განსხვავებით ინდივიდუალური სწავლების და სალექციო სწავლების ფუნქციები არის 
შებრუნებული: სტუდენტი ახალ მასალას ეზიარება აუდიტორიის მიღმა, ლექტორის მიერ წინასწარ მიწოდებული 
მასალის მიხედვით. ამ დროს სტუდენტი თავად ადგენს ახალი მასალის ათვისების დროს და სიხშირეს. სწავლობს 
თავისი ბუნებრივი რიტმით. ხოლო სააუდიტორიო შეხვვედრების დროს ხდება ათვისებული ცოდნის 
პრაქტიკული გამოყენება და კლინიკური უნარების გაუმჯობესება. ეს მეთოდი ავითარებს არა მხოლოდ 
დამახსოვრების უნარებს, არამედ ანალიზის, სინთეზის და ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს. 

ქეისზე დაფუძნებული სწავლება (CBL) სწავლების აქტიური მეთოდია სადაც სტუდენტები კითხულობენ და 
განიხილავენ კომპლექსურ, რეალურ გამოცდილებაზე დაფუძნებულ კლინიკურ შემთხვევებს (ქეისებს) ან 
სტანდარტიზირებულ პაციენტს. ჯგუფს ქეისის წარდგენამდე მიეწოდება თეორიული მასალა, რაც მათ ეხმარება 
ქეისისთვის მომზადებაში, ქეისის განხილვისას მცირე ჯგუფებად დაყოფილ სტუდენტებს გადაეცემათ 
თემატური დავალება. ლექტორის მოდერატორობით სტუდენტები განიხილავენ ქეისს, ხდება გონებრივი იერიში, 
რის შემდეგაც მოხდება საკუთარი ცოდნის შეჯამება და გამოვლინდება საკითხები, რომელთა ცოდნაც 
აუცილებელია ქეისის ამოსახსნელად. აღნიშნული მეთოდი ანვითარებს ისეთ მნიშვნელოვან უნარებს, 
როგორიცაა: გუნდური მუშაობა, კლინიკური აზროვნება, ანალიზი და სინთეზი. 

კლინიკურ გარემოში სწავლება (Bedside Teaching) სწავლების ინტერაქციული მეთოდია, რომელიც ტარდება 
კლინიკაში, უშუალოდ პაციენტის საწოლთან. სტუდენტების მცირე ჯგუფი კლინიკაში პაციენტის თანხმობით 
ასრულებს კლინიკურ დავალებებს ლექტორის დაკვირვების ქვეშ. სწავლების ამ მეთოდში სტუდენტი თეორიულ 
ცოდნას აკავშირებს პრაქტიკულ გამოცდილებასთან და იღებს ახალ ცოდნას მრავალი ახალი გზით:  შეხება, სუნი, 
სმენა. მეცადინეობის დაწყებამდე ლექტორი არჩევს შესაბამის პაციენტს და სტუდენტთა ჯგუფის დონის 
გათვალისწინებით ამზადებს მეცადინეობას. საწოლთან სწავლების მეთოდი ანვითარებს ისეთ მნიშვნელოვან 
უნარებს და ღირებულებებს, როგორიცაა: ანამნეზის შეკრება, კომუნიკაციური უნარები, კლინიკური ეთიკა, 
კლინიკური აზროვნება, ჰუმანიზმი, პროფესიონალიზმი ექიმის როლის და სოციალური პასუხისმგებლობის 
გათავისება. 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა (პდს) (Problem Based Learning) სიტუაციური ამოცანების განხილვა - 
რთული/ატიპიური შემთხვევები, რომლებიც შეიძლება საჭიროებდეს დამატებითი ინფორმაციის მოძიებას 
დაავადების შესახებ, დიფერეციალური დიაგნოზის გატარებას და დიაგნოზის განსაზღვრას; მეთოდი 
გამოიყენება საბაზისო დისციპლინების შესწავლის პერიოდში, რაც ხელს უწყობს საბუნებისმეტყველო კურსებში 
მიღებული ინტერდისციპლინური ცოდნის კლინიკურ ინტეგრაციას. სტუდენტებს წინასწარი ინფორმაციის 
გარეშე წარედგინებათ კლინიკური პრობლემა (შემთხვევა), რომლის განხილვისას ისინი ჯგუფურად, 
ლექტორისგან დამოუკიდებლად, ჩაატარებენ გონებრივ იერიშს, მოიძიებენ საჭირო ინფორმაციას და გამოიტანენ 
დასკვნებს. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს ანალიტიკური აზროვნების - ანალიზისა და სინთეზის უნარის, 
ჯგუფური მუშაობის და დამოუკიდებლად სწავლის უნარის განვითარებას; ასევე კოლაბორაციული 
სწავლის/მუშაობის უნარის განვითარებას; კლინიკური განსჯის და გადაწყვეტილების მიღების უნარების 
გამომუშავებას, სამედიცინო დისკუსიებში მონაწილეობის უნარ-ჩვევებს, სამედიცინო კონტექსტში ეფექტურ 
კომუნიკაციას - კოლეგებთან კომუნიკაციას, პროფესიონალიზმს. 

კვლევითი პროექტის შესრულების მიზნით  სტუდენტი ინდივიდუალურად მუშაობს  ხელმძღვანელის 
ზედამხედველობის ქვეშ. პროექტის ფარგლებში სტუდენტი სწავლობს სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიება-
დამუშავებას, კვლევითი მიზნებისა და ამოცანების დასახვას, კვლევის დაგეგმვას, ჩატარებას და შედეგების 
გაანალიზებას, დასკვნების გამოტანას. მეთოდი შეიძლება მოიცავდეს ისეთ აქტივობებს როგორიცაა: 
ლაბორატორიული აქტივობა, კლინიკური მონაცემების შეგროვება-ანალიზი, პრეზენტაცია. მეთოდი ხელს 
უწყობს ანალიტიკური აზროვნების, პროფესიული ეთიკის დაცვის, ანალიზისა და სინთეზის უნარის, 
დამოუკიდებლად სწავლის უნარის განვითარებას. სამეცნიერო დისკუსიებში მონაწილეობის უნარ-ჩვევების 
გამომუშავებას და კოლეგებთან კომუნიკაციას. 

პრეზენტაცია - არის თემის აუდიტორიასთან წარმოდგენის პროცესი. როგორც წესი მას აქვს დემონსტრირების,  
მოხსენების ფორმა და მიზნად ისახავს ინფორმირებას და დარწმუნებას. პრეზენტაცია წარმატებულად 
ჩაითვლება, თუ შედეგები თვალსაჩინოდ, დამაჯერებლად და სტრუქტურირებულად არის წარმოდგენილი. იგი 
შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, წყვილებში ან ჯგუფურად; პრეზენტაცია მოიცავს დისკუსიას 
აუდიტორიის შეკითხვებზე. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს კომუნიკაციური უნარების განვითარებას.  
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ხელმძღვანელთან კონსულტაცია - კვლევის ხელმძღვანელთან სტუდენტის მიერ საკონტაქტო დრო, როდესაც 
სტუდენტი იღებს ინფორმაციას შესასრულებელი ნაშრომის ფარგლებში გეგმის შედგენის, მეთოდოლოგიის 
განსაზღვრის, მასალის მოძიებისა და მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, ნაშრომის შინაარსობრივი ნაწილის, 
დასკვნების გამოტანის, ნაშრომის ტექნიკური გაფორმების, მისი საპრეზენტაციოდ მომზადების საკითხებში. 

 

შეფასების წესი   
 
სწავლის შედეგებისა და კომპეტენციების შეფასების სისტემა ეყრდნობა კანონმდებლობით აღიარებულ WFME და 
MEDINE ერთობლივ დოკუმენტის ”სამედიცინო განათლების ხარისხის გაუმჯობესების გლობალური 
სტანდარტები ევროპული სპეციფიკის გათვალისიწნებით” მიხედვით შემუშავებულ სისტემას და შეესაბამება 
TUNING/MEDINE  და CanMEDS 2015 შემუშავებულ კომპეტენციებს. 
 
ცოდნისა და უნარების შეფასებისას გამოიყენება როგორც ზეპირი, ასევე წერითი გამოცდები. პროგრამა მოიცავს 
განმავითარებელ (formative) და შემაჯამებელ (summative) შეფასების სისტემებს. პროგრამის კომპონენტებში 
გათვალისწინებულია ლექტორის/მენტორის მიერ შეფასების, თვითშეფასების და კოლეგიალური შეფასების (Peer 
assessment) ფორმები. გამოყენებულია პორტფოლიო, ობიექტზე სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა 
(OSCE), მინი კლინიკური შეფასების სავარჯიშო (Mini-CEX), პირდაპირი დაკვირვების დროს ჩატარებული 
პროცედურა (DOPS), პრეზენტაციები, რეფერატი/ნაშრომი, და სხვა. 
 
სტუდენტთა შეფასებისთვის გამოიყენება შეფასების შემდეგი სისტემა: 
(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. 
 
სტუდენტის მიერ FX შეფასების მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის 
შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში.  

შეფასების ფორმები, შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები, კონკრეტული სასწავლო 
დისციპლინის სპეციფიკის გათვალისწინებით, გაწერილია ინდივიდუალურად და წარმოდგენილია შესაბამისი 
სასწავლო კურსების სილაბუსებში. 
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პროგრამის სტრუქტურა     
 
დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება ორი ეტაპისგან: 1. საბაზისო სამედიცინო 
სწავლება (I – III წელი) - პრეკლინიკური საფეხური, რომელიც მოიცავს სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების 
და ორგანიზმის სისტემების შემსწავლელ დისციპლინებს (I ფაზა - ნორმალური სტრუქტურა და ფუნქცია), 
რომლებიც ვერტიკალურად ინტეგრირებულია პათოლოგიის კურსებთან (II ფაზა - პათოლოგიური სტრუქტურა 
და ფუნქცია). პარალელურად სტუდენტებს უვითარდებათ მედიცინის ძირითადი ღირებულებები, 
პროფესიონალიზმი, კომუნიკაციური, კლინიკური და სამეცნიერო უნარები. ამ ეტაპის დასრულებით სტუდენტი 
იძენს ფუნდამენტური მეცნიერებების ცოდნას და საბაზისო კლინიკურ უნარებს. 2. კლინიკური აქტივობა - ეტაპი, 
რომელიც ფოკუსირებულია გაღრმავებული კლინიკური კომპეტენციების და უნარების განვითარებაზე (IV – VI 
წელი). ეს ეტაპი მოიცავს კლინიკური დისციპლინების კურაციებს (III ფაზა - კლინიკური სწავლება) და 
კლინიკურ სამუშაო პრაქტიკას (IV ფაზა / XII სემესტრი). ამ ეტაპს აგრეთვე თან ახლავს გაღრმავებული საბაზისო 
დისციპლინების და მედიცინის ძირითადი ღირებულებების სწავლება, კომუნიკაციური და სამეცნიერო 
უნარების ისევე როგორც პროფესიონალიზმის განვითარება.  
 
თანამედროვე სამედიცინო სწავლების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ინტეგრირებული სწავლება. 
აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად ინტეგრირებულ კურიკულუმს, 
რომელიც გულისხმობს კლინიკური სასწავლო კურსების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე 
ორიენტირებული კურსების ჩართვას სწავლების პირველივე წელს საბუნებისმეტყველო დისციპლინების 
სწავლების პარალელურად. კერძოდ, სწავლების მეორე სემესტრიდან პროგრამა ითვალისწინებს კლინიკური 
(პრაქტიკული) სასწავლო კურსების ინტეგრირებას (სასწავლო კურსი „კლინიკური უნარები I“), რომელიც 
მომდევნო სემესტრებში ხდება უფრო ინტენსიური და სწავლის მეორე ეტაპზე (კლინიკური აქტივობა) გადადის 
დარგობრივ კურაციულ სასწავლო ფორმატში და სრულდება კლინიკური სამუშაო პრაქტიკით. პარალელურად 
სწავლის მეორე ეტაპზე მცირდება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მოცულობა. სწავლის პრეკლინიკურ 
ეტაპზე პროგრამა ასევე მოიცავს ჰორიზონტალურ ინტეგრაციას. კერძოდ სასწავლო დისციპლინების თემები 
ერთმანეთთან სინქრონიზებულია ორგანოთა სისტემების და ფუნქციური დარღვევების მიხედვით და ისწავლება 
ინტეგრირებულ მოდულებში (მაგ. ორგანიზმის სისტემების სტრუქტურა და ფუნქცია I-III მოდულები, 
რომლებიც ფარავენ ისეთ დისციპლინებს, როგორიცაა ანატომია, ფიზიოლოგია, ჰისტოლოგია, ბიოქიმია; ანთება 
და იმუნური სისტემის დარღვევები - არის მოდული რომელიც აერთიანებს პათოლოგიის, ფარმაკოლოგიის და 
იმუნოლოგიის დისციპლინებს). პარალელურად გათვალისწინებულია პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების 
(პდს) და ქეისზე დაფუძნებული სწავლების სემინარები, რომლებიც უზრუნველყოფენ საბაზისო სამედიცინო 
კურსების „კორელაციურ“ ინტეგრაციას და ახდენენ ცოდნის ფრაგმენტაციის პრევენციას. 
აღნიშნული ფორმატი სტუდენტს საშუალებას აძლევს სწავლის ადრეულ ეტაპზევე გამოიმუშავოს ძირითადი 
კლინიკური და კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები, მათ შორის კლინიკური განსჯის უნარი, რაც მოგვიანებით 
კლინიკური საგნების შესწავლისას გაუადვილებს შემეცნებით პროცესს. გარდა ზემოთაღნიშნულისა, სასწავლო 
პროგრამის ოთხივე ფაზაში ხდება ექიმის კომპეტენციასთან დაკავშირებული ცოდნის, უნარების და 
დამოკიდებულებების გაღრმავება და განვითარება, რაც უზრუნველყოფს კურიკულუმის სპირალურ 
ინტეგრაციას. 
 
პროგრამა ორიენტირებულია არა მხოლოდ ცოდნის არამედ ექიმისთვის მნიშვნელოვანი კომპეტენციების 
განვითარებაზე. კლინიკური აქტივობის ეტაპზე (VII-XII სემესტრი) სტუდენტის მიერ ხდება CanMEDS 2015 
შემუშავებული ექიმის ძირეული კომპეტენციების/როლების გამომუშავება და შედეგების ეტაპობრივი შეფასება. 
აღნიშნული თავს იყრის სამედიცინო პორტფოლიოში, რომელიც არის სტუდენტზე ორიენტირებული და 
ეფუძნება უკუკავშირს, თვითრეფლექსიას და სწავლის უწყვეტი განახლების პრინციპს. 
 
პირველივე სემესტრიდან პროგრამაში გათვალისწინებულია სამეცნიერო კვლევისთვის აუცილებელი უნარ-
ჩვევების გამომუშავება (კურსი „აკადემიური უნარები“). მომდევნო სემესტრები მოიცავენ ბიოეთიკის, 
ეპიდემიოლოგიის, მტკიცებითი მედიცინის და ბიო-სამედიცინო კვლევის შემსწავლელ კურსებს, რაც სტუდენტს 
საშუალებას აძლევს შეისწავლოს სამეცნიერო კვლევის მეთოდები, შეასრულოს სამეცნიერო ნაშრომი და 
ეტაპობრივად გაიუმჯობესოს კვლევითი საქმიანობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები. მნიშვნელოვანია, რომ 
სტუდენტი სწავლობს არა მხოლოდ სამეცნიერო ინფორმაციის კრიტიკულ შეფასებას, არამედ კვლევის 
დაგეგმვის, წარმართვის, ანალიზის, ნაშრომის გაფორმების და შედეგების პრეზენტაციის ძირითად პრინციპებს. 
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სწავლის ბოლო ეტაპზე, მე-12 სემესტრში სტუდენტმა უნდა შეასრულოს, დაწეროს და დაიცვას კვლევითი 
ნაშრომი. სტუდენტებს საშუალება ექნებათ რეგულარულად დაესწრონ და მონაწილეობა მიიღონ ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტის და კვლევითი ინსტიტუტების, ასევე სამედიცინო პროფილის 
პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ სიცოცხლის შემსწავლელი მიმართულების სამეცნიერო  
ღონისძიებებში / კვლევებში. 
 
პროგრამა სწავლების პირველ წელს მოიცავს ენის ბლოკის არჩევით კურსებს, მათ შორის საკომუნიკაციო 
ქართული ენის კურსს უცხოელი სტუდენტებისთვის. მედიკოს სტუდენტთა შორის სწავლის 
დიპლომისშემდგომი გაგრძელებისთვის პოპულარულ ქვეყნებს წარმოადგენს გერმანია და აშშ. პროგრამა 
ითვალისწინებს გერმანული ენის საბაზისო კურსებს, ასევე შეთავაზებულია კურსები ინგლისური ენის ცოდნის 
გაღრმავების მსურველთათვის. 
 
პროგრამა ასევე ითვალისწინებს სტუდენტების წვდომას ზოგადსაუნივერსიტეტო სასწავლო კურსებთან 
(ბიზნესის, მენეჯმენტის, თუ სხვა სფეროდან), რომლებიც ემსახურებიან ინტერდისციპლინური ცოდნის მიღებას, 
თვალსაწიერის გაფართოებას და პროფესიული კარიერისთვის პოტენციურად სასარგებლო არადარგობრივი 
თეორიული და პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას. 
 
პროგრამის მოცულობა შეადგენს 360 ECTS კრედიტს. 1 კრედიტი = 25 საათს, რომელიც მოიცავს როგორც 
საკონტაქტო, ასევე დამოუკიდებელი მუშაობის საათებს. წელიწადში სტუდენტმა უნდა დაძლიოს 60 კრედიტი 
(1500 საათი) - დაახლოებით 30 კრედიტი (≈750 საათი) აკადემიურ სემესტრში. 
პროგრამა დასრულებულად ითვლება, როცა სტუდენტი დააგროვებს არანაკლებ 360 ECTS კრედიტს, რაც 
გულისხმობს პროგრამით გათვალისწინებული ყველა სავალდებულო კომპონენტის შესრულებას და პროგრამის 
არჩევითი კომპონენტებით კრედიტების დაგროვებას ამ კომპონენტით გათვალისწინებული მინიმალური 
ოდენობით, და შეასრულებს პორტფოლიოს მინიმალურ მოთხოვნებს. 
 
პროგრამის მოცულობიდან ჯამში 1300 საკონტაქტო საათზე მეტი ეთმობა კლინიკური უნარების განვითარებას 
(კლინიკური მუშაობა/საწოლთან სწავლება) (მათ შორის 13 კრედიტი დათმობილია კლინიკური უნარ-ჩვევების 
ცენტრში სწავლებისთვის) და 22 კრედიტი სამეცნიერო უნარ-ჩვევების განვითარებას. 

 
 
 

პროგრამის სტრუქტურა 

სულ 360 ECTS კრედიტი 
(მათ შორის სპეციალობის კურსები 346 ECTS კრედიტი) 

სავალდებულო: 332 ECTS კრედიტი 
მათ შორის: 

 
არჩევითი: 

28 ECTS კრედიტი კლინიკური უნარ-ჩვევები 
(სიმულაციურ ცენტრში): 

13 ECTS კრედიტი 

სამეცნიერო უნარ-ჩვევები: 
22 ECTS კრედიტი 
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 სწავლისათვის აუცილებელი დამხმარე რესურსები    
 
უნივერსიტეტის მფლობელობაშია კეთილმოწყობილი აუდიტორიები და კომპიუტერული კლასები, 
კომპიუტერული სასწავლო პროგრამები, სასწავლო ლაბორატორიები, საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა და 
სამეცნიერო ბაზები, არჩევანის გარემოს უზრუნველყოფის სისტემა „არგუსი“, უნივერსიტეტის სამეცნიერო 
(მედიცინის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ინსტიტუტი) და პარტნიორი ორგანიზაციების 
ბაზები კლინიკურ-პრაქტიკული და სამეცნიერო უნარების განვითარებისა და განმტკიცებისათვის.  
 
სამეცნიერო და კლინიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავება, კვლევების დაგეგმვა და განხორციელება, სამედიცინო 
მულაჟებზე/სიმულატორებზე მუშაობა სტუდენტებს შეუძლიათ უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ კლინიკური  
უნარ-ჩვევების ცენტრში, კვლევით ინსტიტუტებში (მედიცინის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი 
ინსტიტუტი, ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტი, ბიოფიზიკის ინსტიტუტი, ეკოლოგიის ინსტიტუტი, 
გამოყენებითი გენეტიკის ლაბორატორია და სხვა),  ასევე უნივერსიტეტის პარტნიორ კლინიკურ 
დაწესებულებებში. 
 
კლინიკური და სამეცნიერო პრაქტიკის განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით უნივერსიტეტს ასევე 
გაფორმებული აქვს ხელშეკრულებები პარტნიორ ორგანიზაციებთან, მათ შორის: 

 
• მედი ქლაბ ჯორჯია; 
• სამედიცინო ცენტრი ინოვა; 
• ავერსის კლინიკა; 
• ს. ხეჩინაშვილის სახელობის 

საუნივერსიტეტო კლინიკა; 
• აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი 

კარდიოლოგიის ცენტრი; 
• “სამედიცინო კორპორაცია ევექსი”; 
• დ. გაგუას კლინიკა; 
• თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა 

კლინიკა; 
• „პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა“; 
• საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო 

ცენტრი; 
• წმ. მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის 

მრავალპროფილიანი კლინიკური 
საავადმყოფო; 

• სს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და 
კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-
პრაქტიკული ცენტრი; 

• მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ 
მედულა; 

• ტუბერკულოზისა და ფილტვის 
დაავადებათა ეროვნული ცენტრი; 

• რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
ცენტრი; 

• ქ. თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
ცენტრი; 

• ონკოლოგიის დისპანსერი; 
• ავერსის პოლიკლინიკა; 
• კლინიკა კურაციო; 
• კლინიკა ნეოლაბი; 
• კლინიკა ნეოგენი; 
• დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრი; 
• თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი; 
• კლინიკა გული; 
• მედიცინის, ფარმაციის და სოციალური 

დაცვის პროფესიული კავშირი; 
• „დენტექსი 95“; 
• კლინიკა „ზეპელინი“ 
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დასაქმების სფეროები     
 

პროგრამის კურსდამთავრებულს უფლება აქვს სწავლა გააგრძელოს უმაღლესი განათლების შესახებ კანონით 
გათვალისწინებულ სწავლების მესამე საფეხურზე დოქტორანტურაში. 
  
კურსდამთავრებულს უფლება აქვს გაიაროს რეზიდენტურის (ან უცხოეთში შესაბამისი ქვეყნის 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული რეზიდენტურასთან გათანაბრებული სწავლება) კურსი და 
უნიფიცირებული სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ მიიღოს დამოუკიდებელი საექიმო 
საქმიანობის უფლება (საქართველოს კანონი „საექიმო საქმიანობის შესახებ“ მ.17). 
 
პროგრამის კურსდამთავრებულს  შეუძლია: 

➢ დასაქმდეს  უმცროს ექიმად ნებისმიერ ორგანიზაციაში, რომლის საქმიანობა დაკავშირებულია 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან და სამედიცინო მომსახურებასთან; 

➢ განახორციელოს პედაგოგიური და კვლევითი საქმიანობა მედიცინის თეორიულ დარგებში და/ან 
ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სფეროში, რომელიც არ გულისხმობს დამოუკიდებელ საექიმო საქმიანობას 
(სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, სხვადასხვა ჰოსპიტალი და ა.შ.); 

➢ რეზიდენტურის (ან უცხოეთში შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
რეზიდენტურასთან გათანაბრებული სწავლების) კურსისა და უნიფიცირებული სახელმწიფო 
სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ მიიღოს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლება 
შესაბამისი სახელმწიფოს მოთხოვნების გათვალისწინებით; 

➢ დასაქმდეს ნაციონალურ და საერთაშორისო ფარმაცევტულ კომპანიებში და სასამართლო-სამედიცინო 
ექსპერტიზის ცენტრებში. 

➢ დასაქმდეს სამედიცინო და ჯანდაცვითი დაწესებულების მართვის რგოლებში. 
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სასწავლო გეგმა 

სე
მე

სტ
რ

ი 

კურსის დასახელება 

EC
TS

 კ
რ

ედ
იტ

ებ
ი 

ლექტორები 

აკადემიური პერსონალი მოწვეული პერსონალი 

I სავალდებულო კურსები  27   

1 ანატომია I 5  ვერიო ბერულავა 
ნატა ბაკურაძე 

2 ბიოფიზიკა  3 ნუნუ მეტრეველი ოლია რჩეულიშვილი 
3 სამედიცინო ბიოლოგია I 5 თამარ ბარბაქაძე ეკატერინე გაბაშვილი 
4 აკადემიური უნარები 4 მაია როგავა გიგა ხოსიტაშვილი 

5 
სოციოლოგიისა და ფსიქოლოგიის საფუძვლები 
ჯანდაცვის მუშაკებისთვის 

4 
დარეჯან (ჯანა) 
ჯავახიშვილი 

ლიკა ქუთელია 

 არჩევითი ენების ბლოკი I 4   
6 ქართული ენა მედიცინის პროგრამისთვის I 4  მაკა ნოზაძე 
7 გერმანული ენა მედიცინის პროგრამისთვის I 4  ნინო წულაია 
 არჩევითი კურსები  2   

8 მედიცინის ისტორია 2  სოფიო კალანდარიშვილი 
9 ლათინური ენა 2 თამარ სუხიშვილი  
10 ინგლისური სამედიცინო დისკურსში 2 მაია როგავა ნინო ჩხიკვაძე 
II სავალდებულო კურსები  33   
11 ანატომია II 5  ნინო ინაური 
12 ფიზიოლოგია 5 ეკა ლეფსვერიძე   

13 ბიოქიმია 5 
დავით მიქელაძე 
ლალი შანშიაშვილი 

 

14 სამედიცინო ბიოლოგია II 5 
კორტ ანდერსონი 
მარი მურცხვალაძე 

 

15 ჰისტოლოგია 5 თამარ ლორთქიფანიძე სოფიო კალანდარიშვილი 

16 კლინიკური უნარები I 2  
კოკა გოგიჩაიშვილი 
ნანა გულდედავა 

17 პდს სემინარი I 2  რუდიკო რუსია 
სოფიო კალანდარიშვილი 
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 არჩევითი ენის ბლოკი II 4   
18 ქართული ენა მედიცინის პროგრამისთვის II 4  მაკა ნოზაძე 
19 გერმანული ენა მედიცინის პროგრამისთვის II 4  ნინო წულაია 
III Mandatory courses 30   

20 ორგანიზმის სისტემების სტრუქტურა და ფუნქცია I  
(გულსისხლძარღვთა სისტემა და სისხლი) 8 

გიგა გამყრელიძე 
ლალი შანშიაშვილი 
თამარ ლორთქიფანიძე 
ივანე აბიათარი 

გვანცა ხოდელი 
რუდიო რუსია 
სოფიო კალანდარიშვილი 

21 ორგანიზმის სისტემების სტრუქტურა და ფუნქცია II  
(სასუნთქი და საჭმლის მომნელებელი სისტემა) 7 

22 
ორგანიზმის სისტემების სტრუქტურა და ფუნქცია 
III  
(ენდოკრინული და შარდ-სასქესო სისტემა) 

7 

23 მიკრობიოლოგია I 5 ეკა თევდორაძე  
24 ბიოეთიკა და დეონტოლოგია 3 ნინო როდონაია ეკა სანიკიძე 
IV სავალდებულო კურსები 30   

25 
ანთება და იმუნური სისტემის დარღვევები 
(მოდული I) 
(პათოლოგია, იმუნოლოგია, ფარმაკოლოგია) 

10 ელენე ჟურავლიოვა 
ლალი შანშიაშვილი 
ოლვინ ვესტვუდ 
 

გვანცა ხოდელი 
რუდიკო რუსია 
სოფიო კალანდარიშვილი 
გიორგი ჩილინგარაშვილი 26 

ჰემოდინამიკის დარღვევები და ნეოპლაზია 
(მოდული II) 
(პათოლოგია, იმუნოლოგია, ფარმაკოლოგია) 

4 

27 
გენეტიკური, გარემო და ინფექციური ფაქტორებით 
გამოწვეული დარღვევები (მოდული III) 
(პათოლოგია,ფარმაკოლოგია) 

5 ელენე ჟურავლიოვა 

გვანცა ხოდელი 
რუდიკო რუსია 
სოფიო კალანდარიშვილი 
გიორგი ჩილინგარაშვილი 

28 მიკრობიოლოგია  II 4 ეკა თევდორაძე   
29 სამედიცინო კომუნიკაცია 3 მიხეილ წვერავა ეკა სანიკიძე  

30 კლინიკური უნარები II 4  
კოკა გოგიჩაიშვილი 
ნანა გულდედავა 

V სავალდებულო კურსები  31   

31 

სისხლის, სასუნთქი და გულ-სისხლძარღვთა 
სისტემების პათოლოგიები 
(მოდული IV) 
(პათოლოგია, ფარმაკოლოგია, კლინიკური 
დიაგნოსტიკის საფუძვლები) 

6 

ეკატერინე ბერიშვილი-
ბერნი; 
ელენე ჟურავლიოვა; 
მიხეილ წვერავა. 

გვანცა ხოდელი; 
ნათია გაგუა; 
ელენე ხურციძე. 

32 

საჭმლის მომნელებელი სისტემის პათოლოგიები 
(მოდული V) 
(პათოლოგია, ფარმაკოლოგია, კლინიკური 
დიაგნოსტიკის საფუძვლები) 

2.5 

ეკატერინე ბერიშვილი-
ბერნი; 
ელენე ჟურავლიოვა; 
მიხეილ წვერავა.. 

გვანცა ხოდელი; 
ნათია გაგუა; 
ელენე ხურციძე. 
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33 

ენდოკრინული და შარდ-სასქესო სისტემების 
პათოლოგიები 
(მოდული VI) 
(პათოლოგია, ფარმაკოლოგია, კლინიკური 
დიაგნოსტიკის საფუძვლები) 

5.5 

ეკატერინე ბერიშვილი-
ბერნი; 
ელენე ჟურავლიოვა; 
მიხეილ წვერავა. 

გვანცა ხოდელი; 
ნათია გაგუა; 
ელენე ხურციძე. 

34 

ნერვული სისტემის დარღვევები  
(მოდული VII) 
(პათოლოგია, ფარმაკოლოგია, კლინიკური 
დიაგნოსტიკის საფუძვლები) 

2.5 

ეკატერინე ბერიშვილი-
ბერნი; 
ელენე ჟურავლიოვა; 
მიხეილ წვერავა. 

გვანცა ხოდელი; 
ნათია გაგუა; 
ელენე ხურციძე. 

35 

ძვალ-კუნთოვანი სისტემების და კანის 
პათოლოგიები 
(მოდული VIII) 
(პათოლოგია, ფარმაკოლოგია, კლინიკური 
დიაგნოსტიკის საფუძვლები) 

2.5 

ეკატერინე ბერიშვილი-
ბერნი; 
ელენე ჟურავლიოვა; 
მიხეილ წვერავა. 

გვანცა ხოდელი; 
ნათია გაგუა; 
ელენე ხურციძე. 

36 
ქცევის ბიოლოგიური საფუძვლები და 
ქცევათმეცნიერება 

3 მალხაზ მაყაშვილი  

37 პდეს სემინარი IV 3  სალომე ხუბულავა 
სოფიო კალანდარიშვილი 

 საუნივერსიტეტო არჩევითი  6   
38 მენეჯმენტის საფუძვლები 6 ნინო თანდილაშვილი  
39 ეკონომიკის პრინციპები I (მიკროეკონომიკა) 6 გიორგი პაპავა  

40 
ბიზნესის ეთიკა და კორპორაციის 
საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა 6  ლანა ჩხარტიშვილი 

VI სავალდებულო კურსები 29   
41 ქირურგია I 5 კობა შანავა ლევან ქოიავა 
42 პარაზიტოლოგია  3  ხათუნა ვაშაყმაძე 
43 ფარმაკოლოგია 3 ეენე ჟურავლიოვა ნათია გაგუა 
44 პრევენციული მედიცინა  3  ელენე პაჭკორია 
45 რადიოლოგია  3 მიხეილ ოკუჯავა  

46 ბიო-სამედიცინო კვლევა I  4 
თამარ ბარბაქაძე; 
ივანე აბიათარი 

 

47 კლინიკური ფსიქოლოგია 3 რევაზ კორინთელი  

48 
ეპიდემიოლოგია და მტკიცებულებაზე 
დაფუძნებული მედიცინა  

3  ელენე ფაღავა 

 არჩევითი კურსები 2   
49 დიეტოლოგია  2  სალომე ხუბულავა 

50 სამედიცინო ეკოლოგია 2  სოფიო კალანდარიშვილი 
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51 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 2  ნათია სხვიტარიძე 
 VII სავალდებულო კურსები 30   

52 

შინაგანი მედიცინა I  
კარდიოლოგია, 
პულმონოლოგია, 
გასტროენტეროლოგია, 
ჰემატოლოგია. 

13 
თამაზ შაბურიშვილი; 
ირინე დათიკაშვილი-
დავიდ. 

მარიამ სვანიძე; 
ანა რეხვიაშვილი; 
ელენე ხურციძე. 

53 ნევროლოგია I 7 მარია მეგრელიშვილი  

54 ქირურგია II 8 კობა შანავა ლევან წამალაიძე 
55 ლაბორატორიული მედიცინა 2  ნანა ძნელაძე 

VIII სავალდებულო კურსები 30   

56 

შინაგანი მედიცინა II 
რევმატოლოგია,  
ნეფროლოგია,  
ენდოკრინოლოგია. 

10 
მიხეილ წვერავა; 
ეკატერინე კვარაცხელია. 

ანა რეხვიაშვილი 

57 მეანობა 5 მარიამ ხარაიშვილი ვახტანგ გურაბანიძე 
58 ოტორინოლარინგოლოგია 3  ბეჟან ხელაშვილი 

59 კლინიკური უნარები III 4  
ნანა გულდედავა; 
კოკა გოგიჩაიშვილი 

60 პედიატრია I 5  თინათნ დავითაია 

61 უროლოგია 3  პაატა გიორგაძე 
IX სავალდებულო კურსები 29   
62 გინეკოლოგია  6 მარიამ ხარაიშვილი ვახტანგ გურაბანიძე 
63 ნევროლოგია II 4 მარიკა მეგრელიშვილი მამუკა ხაჩიძე 
64 ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია 3  ნიოლოზ რთველიაშვილი 
65 პედიატრია II 4  თინათნ დავითაია 
66 დერმატოვენეროლოგია 3 ლალი მეკოკიშვილი  

67 ოფთალმოლოგია 3  ნინო თხელიძე 

68 ინფექციური დაავადებები I 4  ელენე პაჭკორია 
 არჩევითი კურსები 2   
69 ნანომედიცინა 2 ია ჟვანია  
70 ბიოტექნოლოგია 2 ნელი დათუკიშვილი  
X სავალდებულო კურსები 31   
71 კლინიკური იმუნოლოგია და ალერგოლოგია 4  მარინა ბეზარაშვილი 

72 ფსიქიატრია 4 
ნინო მახაშვილი; 
მარინა გეგელაშვილი 

 



19 
 

73 საოჯახო მედიცინა 4  თამარ მელიქიძე 
74 ტრავმატოლოგია და ორთოპედია 4  ირაკლი ვარძუკაშვილი 

75 ინფექციური დაავადებები II 4  
მარიამ სვანიძე; 
ელენე პაჭკორია 

76 ონკოლოგია 3  ეკა დგებუაძე 

77 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა 

4 
გიორგი გოცაძე; 
ნინო მირზიკაშვილი 

 

78 გერიატრია 2 მიხეილ წვერავა  
 არჩევითი კურსები 2   
79 რეპროდუქტოლოგია 2  ვახტანგ გურაბანიძე 
80 ადიქტოლოგია 2 დავით ოთიაშვილი  

81 ტრანსპლანტოლოგია 2 კობა შანავა  

82 ფტიზიატრია 2  ელენე ხურციძე 

XI სავალდებულო კურსები 30   

83 გადაუდებელი მედიცინა 6  
თინათინ ხუციშვილი 
ნიკა რთველიაშვილი 

84 სასამართლო მედიცინა 3  მერი გონაშვილი 

85 
სინდრომებზე დაფუძნებული დიფერენციალური 
დიაგნოსტიკა 

6 მიხეილ წვერავა ანა რეხვიაშვილი 

86 სამედიცინო რეაბილიტაცია 4  თამარ ჩილინგარაშვილი 

87 კლინიკური რადიოლოგია 4 მიხეილ ოკუჯავა  
88 სამედიცინო კვლევების ბიოინფორმატიკა 3 ვინჩენცო ლაგანი  
 არჩევითი კურსები 4   

89 პედიატრიული ქირურგია 2  პაატა გიორგაძე 

90 წამლების რაციონალური გამოყენება 2  ნათია გაგუა 

91 ოკუპაციური დაავადებები 2 მიხეილ წვერავა  
92 ნეიროქირურგია 2  ირაკლი ჭელიშვილი 
93 პალიატიური მედიცინა 2  ეკა დგებუაძე 

94 პედიატრიული ენდოკრინოლოგია 2 ეკა კვარაცხელია  

XII სავალდებულო კურსები 30   
95 კლინიკური პრაქტიკა 18 ივანე აბიათარი  

96 ბიო-სამედიცინო კვლევა II 8 სოფია ადამია;  
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ეკატერინე ბერიშვილი-
ბერნი 

97 ჯანდაცვის მენეჯმენტი 2 იაგორ კალანდაძე  
 არჩევითი კურსები 2   

98 სისხლძარღვთა ქირურგია 2  გიორგი კენჭაძე 
99 ტკივილის მართვა 2 მარიკა მეგრელიშვილი ნიკა რთველიაშვილი 

100 სპორტის მედიცინა 2  მანანა რუხაძე 

101 სტომატოლოგია და ყბა-სახის ქირურგია 2  ირაკლი ჩაჩუა 
 


