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1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

მედიცინისინგლისურენოვანი საგანმანათლებლოპროგრამა 

2. უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური 

დიპლომამდელი სამედიცინო განათლება 

3. საგანმანათლებლო პროგრამის  ტიპი  

აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა 

4. მიმართულება 

ჯანდაცვა 

5. სპეციალობა 

მედიცინა 

6. პროგრამისმოცულობაკრედიტებით 

365 კრედიტი 
 

7. სწავლის ხანგრძლივობა 

6 წელი, 12 სემესტრი 

8. სწავლების ფორმა 

დასწრებული 
 

9.სწავლებისენა 

ინგლისური 

10.მისანიჭებელიკვალიფიკაცია 

დიპლომირებულიმედიკოსი 
Medical Doctor (MD) 
 

11. პროგრამისხელმძღვანელი 

თამარ გიორგობიანი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 
ასოცირებულიპროფესორი.  
 

12. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

აბიტურიენტებისხელშეწყობისადასტუდენტებისმობილობისმიზნითუმაღლესსაგანმანათლებლო
დაწესებულებაშისწავლაერთიანიეროვნულიგამოცდებისგავლისგარეშე, 
საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსმიერდადგენილიწესითდადადგენილვადე
ბშიდასაშვებია:  

ა) უცხოქვეყნისმოქალაქეებისათვისდამოქალაქეობისარმქონეპირებისათვის, 
რომლებმაცუცხოქვეყანაშიმიიღესსრულიზოგადიანმისიეკვივალენტურიგანათლება; 
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ბ) საქართველოსმოქალაქეებისათვის, 
რომლებმაცუცხოქვეყანაშიმიიღესსრულიზოგადიანმისიეკვივალენტურიგანათლებადასრულიზოგ
ადიგანათლებისბოლო 2 წელიისწავლესუცხოქვეყანაში;  

გ) უცხოქვეყნისმოქალაქეებისათვის 
(გარდაერთობლივიუმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამისმონაწილესტუდენტებისადაგაცვლითი
საგანმანათლებლოპროგრამისმონაწილესტუდენტებისა), 
რომლებიცსწავლობენ/სწავლობდნენდამიღებულიაქვთკრედიტები/კვალიფიკაციაუცხოქვეყანაშია
მქვეყნისკანონმდებლობისშესაბამისადაღიარებულუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებაში;  

დ) საქართველოსმოქალაქეებისათვის 
(გარდაერთობლივიუმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამისმონაწილესტუდენტებისადაგაცვლითი
საგანმანათლებლოპროგრამისმონაწილესტუდენტებისა), 
რომლებიცსაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსმიერგანსაზღვრულივადითცხო
ვრობენ/ცხოვრობდნენ, 
სწავლობენ/სწავლობდნენდამიღებულიაქვთკრედიტები/კვალიფიკაციაუცხოქვეყანაშიამქვეყნისკან
ონმდებლობისშესაბამისადაღიარებულუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებაში.  

პროგრამაზე სწავლის აუცილებელი წინაპირობაა ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობა.  

ინგლისური ენის B2 დონეზე  ფლობის დასადასტურებლად პირი ვალდებულია უნივერსიტეტს 
წარუდგინოს შესაბამისი სერთიფიკატი, ან გაიაროს ტესტირება, რომელსაც უნივერსიტეტის ენების 
ცენტრი ატარებს.  

მედიცინის ინგლისურენოვან საგანმანათლებლოპროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვთ ერთიანი 
ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხულ საქართველოს მოქალაქეებს, 
დამატებით,  ინგლისური ენის B2 დონეზე  ფლობის დოკუმენტის წარმოდგენის, ან დონის 
შესაბამისი ტესტირების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში. 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების შემდეგ 
პირივალდებულიაუნივერსიტეტსწარუდგინოსსრულიზოგადიანმასთანგათანაბრებულიგანათლებ
ისდამადასტურებელიდოკუმენტი, 
ხოლოკანონმდებლობითდადგენილიწესითსამხედროაღრიცხვასდაქვემდებარებულმაპირმა -  
სამხედროაღრიცხვაზეყოფნისდამადასტურებელიდოკუმენტი. 

მედიცინისსაგანმანათლებლოპროგრამაზემობილობისწესითჩარიცხვა დასაშვებია სწავლების ერთი 
აკადემიური წლის დასრულების შემდეგ. მობილობა 
შესაძლებელია   წელიწადშიორჯერ,  საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსმიერ 
 დადგენილვადებში, - სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 
დირექტორის აქტით დამტკიცებული 
სავალდებულოპროცედურებისადაუნივერსიტეტისმიერდადგენილიწესებისდაცვით. 

მედიცინის ინგლისურენოვან საგანმანათლებლოპროგრამაზე მობილობით ჩარიცხვის უფლება აქვს 
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე, მედიცინის ქართულენოვან 
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტებს,ინგლისური ენის B2 დონეზე  ფლობის 
დადასტურების შემთხვევაში. 

 

13. სწავლის პერიოდი და მოცულობა 

ერთი აკადემიური წელი გრძელდება 38 კვირა; 

I სემესტრის ხანგრძლივობაა  19  კვირა; 
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II სემესტრის ხანგრძლივობაა  19  კვირა. 

აქედან: 

ა) 1-16 კვირა სასწავლო პერიოდია, ტარდება ლექცია–სემინარები, პრაქტიკული და 
ლაბორატორიული მეცადინეობები, პრაქტიკული მეცადინეობები კლინიკაში,  შუალედური 
გამოცდები, პრეზენტაციები, რეფერატების მომზადება და დაცვა. 

ბ) მე-17  – მე–18 კვირა დასკვნითი გამოცდების პერიოდია; 

დ)  მე- 19 კვირა-ს  ტარდება განმეორებითი გამოცდები; 

 
14. პროგრამის მიზანი  
სამედიცინო განათლება მომავალში წარმატებული სამედიცინო პრაქტიკის მნიშვნელოვანი 
წინაპირობაა. ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები, ინტერნაციონალიზაცია და ინტეგრირებული 
სწავლების მოთხოვნები დღის წესრიგში აყენებს  სამედიცინო განათლების საერთაშორისო 
სტანდარტებთან შესაბამისობის საჭიროებას.  
წინამდებარე მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამა ხელს შეუწყობს ქვყანაში მიღებული 
სამედიცინო განათლების საერთაშორისო აღიარებას და კურსდამთავებულების დასაქმებას, ასევე 
უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას ქვეყანაში.  
პროგრამა ეფუძნება სამედიცინო განათლების დარგობრივ სტანდარტს, რომელიც მსოფლიო 
ფედერაციის (WFME) სტანდარტებთანაა შესაბამისობაში.საერთაშორისო სტანდარტებზე 
დაფუძნებული  საბაზისო სამედიცინო განათლების ხარისხისა და წარმატებული სამედიცინო 
პრაქტიკის შესაბამისობაუზრუნველყოფს ნებისმიერი ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის ოპტიმალურ 
ფუნქციონირებას.  
პროგრამის მიზანია მოამზადოს  მაღალკვალიფიციური  ექიმები, რომლებიც კონკურენტუნარიანნი 
იქნებინ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.  
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებია სტუდენტს შეასწავლოს და გააცნობიერებინოს: 

1. საბაზისო ბიოსამედიცინო მეცნიერებები; 
2.  ქცევითი და სოციალური მეცნიერებები; 
3. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა; 
4. სამედიცინო ეთიკა, ადამიანის უფლებები და სამედიცინო პრაქტიკასთან დაკავშირებული  

კანონმდებლობა; 
5. კლინიკური მეცნიერებები, მათ შორის დიაგნოსტიკურ პროცედურებთან დაკავშირებული 

კლინიკური უნარ–ჩვევები, პრაქტიკული პროცედურები და კომუნიკაცია; 
6. დაავადებების მკურნალობა და პრევენცია, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, რეაბილიტაცია; 
7. კლინიკური აზროვნება და პრობლემის გადაჭრა; 
8. სწავლის უწყვეტი გაგრძელების შესაძლებლობა;  
9. პროფესიონლიზმის დემონსტრირება, რომელიც აუცილებელია პრაქტიკოსი ექიმისთვის; 

 
15. მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამა –365კრედიტი 

მედიცინის 
ინგლისურენოვანისაგანმანათლებლოპროგრამაორიენტირებულიასტუდენტისმომზადებაზეშესაბა
მისიპროფესიისათვის.ის არის ნაწილობრივ ინტეგრირებული და მოიცავს 365 კრედიტს. 

 
პროგრამის სტრუქტურა კრედიტებში: 

I. სპეციალობის სავალდებული სასწავლო კურსები/მოდულები - 306 კრედიტი 
• მათ შორის საბაზისო სავალდებულო სასწავლო კურსები - 137 კრედიტი 
• კლინიკური სავალდებულო სასწავლო კურსები - 169 
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II. სამეცნიერო კვლევის უნარების სავალდებულო სასწავლო კურსები - 12 კრედიტი 
III. სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები - 12 კრედიტი 
IV. ზოგადი სავალდებულო სასწავლო კურსები-  9 კრედიტი 
V. ზოგადი არჩევითი სასწავლო კურსები - 5 კრედიტი 
VI. კლინიკური უნარ-ჩვევების სავალდებულო სასწავლო კურსები (მათ შორის მოდულში) 

- 21 კრედიტი  
 
16. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები (სწავლების მეთოდოლოგია) 

საგანმანათლებლოპროგრამითსწავლებისმიზნებისადაამოცანებისგანხორციელებასუზრუნველყოფ
სთეორიულდაპრაქტიკულმეცადინეობათაინტეგრირება. 
თეორიულმეცადინეობათადანიშნულებაა – 
სასწავლოპროგრამითგათვალისწინებულიძირითადითემებისთეორიულჭრილშიგანხილვადასტუ
დენტისუზრუნველყოფასავალდებულო ლიტერატურითა და 
ინფორმაციითშესასწავლიდისციპლინისმეთოდოლოგიურისაფუძვლებისშესახებ.  

პრაქტიკულმეცადინეობათადანიშნულებაა –
სტუდენტისმიერშეძენილითეორიულიცოდნისგაღრმავება-განმტკიცება; 
შესასწავლისაკითხისარსისადამნიშვნელობისსათანადოგააზრება, 
პრაქტიკაშიმისიგამოყენებისშესაძლებლობათაგამოკვეთა; 
საგნობრივსფეროშიგადაწყვეტილებათამომზადება-
მიღებისპროცესებზეზემოქმედიფაქტორებისანალიზისადაობიექტურადშეფასების, 
აგრეთვეპრაქტიკულისაქმიანობისადადამოუკიდებელიმუშაობისუნარ-ჩვევებისგამომუშავება. 

სწავლებისპროცესშიგანსაკუთრებულიყურადღებაექცევასწავლებისაქტიურიმეთოდებისგამოყენებ
ას.  

ლექციებზე ძირითადად გამოიყენება სწავლების შემდეგი მეთოდები: 

• ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი- ლექციისა და სემინარის ზეპირი 
გადაცემა,პრეზენტაცია; 

• დისკუსია/დებატები - სტუდენტების კამათშიგამოწვევა, ინტერაქტიულილექციის დროს 
საკუთარი აზრის დაფიქსირება; 

• ბრეინსთორმინგი - გულისხმობს სტუდენტთა გონებრივი შესაძლებლობების   
რეალიზაციის სტიმულირებას, რომლის დროსაც ერთი საკითხის ირგვლივ 
ხდებასტუდენტთა სხვადასხვა იდეების გენერირება და მათი 
კლასიფიკაცია პრიორიტეტულობის მიხედვით;              

• დემონსტრირების მეთოდი; 

პრაქტიკულმეცადინეობებზესტუდენტისმიერშეძენილიცოდნისგანმტკიცებასადაპროფესიულისაქ
მიანობისათვისაუცილებელუნარ-ჩვევათაგამომუშავებასმნიშვნელოვნადუწობსხელს  სწავლების 
შემდეგი მეთოდები: 

• შემთხვევის ანალიზი, ან კლინიკურ შემთხვევაზე დაფუძნებული (CBL)სწავლების მეთოდი, 
რომელიც აღწერს კონკრეტულ სიტუაციებს, კლინიკურ შემთხვევებს, პრობლემებს, 
საჭიროებს განსჯას და ხელს უწყობს სტუდენტებში ლოგიკური აზროვნების  განვითარებას; 

• ჯგუფში დისკუსია/დებატები- პრაქტიკული მეცადინეობების დროს სტუდენტების კამათში  
გამოწვევა,საკუთარი აზრის დაფიქსირება; 

• წიგნზე მუშაობის მეთოდი; 
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• წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს: ტესტურ მუშაობას, ქვიზების, 
სავარჯიშოებისა და ამოცანების ამოხსნას, ძირითადი და დამატებითი 
სასწავლოლიტერატურიდან კონსპექტების, თეზისებისა და რეფერატების მომზადებას; 

• გუნდური მუშაობა, რაც ითვალისწინებს აკადემიურ ჯგუფებში   5-6 კაციანი   გუნდების 
ჩამოყალიბებას, გუნდების  მიერ სემინარებისა და დროში გაწერილი სასწავლო-
შემოქმედებითი  პროექტების ერთობლივ  წარმოდგენას,გუნდებს შორის ჯანსაღი 
კონკურენციის განვითარებას;პაციენტის საწოლთან სწავლებას, პრაქტიკული და 
ლაბორატორიული მეცადინეობის ჩატარებას, კონსულტაციების მიცემას და 
დამოუკიდებელ მუშაობას.  

• პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება  (PBL) - ეს მეთოდი სასწავლო პროცესს აკავშირებს 
გადაწყვეტილებების მიღების და პრობლემების გადაჭრის უნარების გამომუშავებასთან, რაც 
ესოდენ საჭიროა როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მედიცინაში. ხელმძღვანელთან 
მუშაობის პროცესში სტუდენტები განიხილავენ კლინიკურ შემთხვევებს, აყალიბებენ 
შესაძლებელ პრობლემებს, მსჯელობენ სავარაუდო დიაგნოზზე, დიაგნოსტიკურ 
მეთოდებზე, სწავლობენ მკურნალობის გეგმას, ისმენენ სხვათა მოსაზრებებს განსახილველ 
საკითხთან დაკავშირებით. ამ მეთოდის გამოყენების შედეგად სტუდენტებს უჩნდებათ 
მოტივაცია უფრო ღრმად ჩასწვდნენ პრობლემის არსს,მოიძინო და შეისწავლონ სხვადასხვა 
ლიტერატურა დამოუკიდებლად იმისათვის, რომ მიიღონ დასაბუთებული 
გადაწყვეტილება და დაიცვან ასეთი გადაწყვეტილება, დააკავშირონ საბაზისო საგნების 
თეორიული ცოდნა კლინიკურ საგნებთან, განივითარონ გუნდური მუშაობის უნარები, რაც 
არსებითია კლინიკური პრაქტიკისთვის.   

• ინოვაციური ინფორმაციის/მასალის მოძიების მეთოდი;  

•  სამეცნიერო კვლევით პროექტებში  მონაწილეობა;    

 

17. სწავლა, სწავლებადაშეფასება  

სწავლებისაუცილებელიპირობაათეორიულიდაპრაქტიკულისწავლებისინტეგრაცია, 
კლინიკურიუნარ-
ჩვევებისგანვითარებავირტუალურისიმულაციისცენტრშიდაკლინიკურგარემოში(როგორც 
უმცროსკურსელებისთვის, ასევე უფროსკურსელთათვის).სწავლებისასუნივერსიტეტმა 
უპირატესობაენიჭება ახალტექნოლოგიებს.  

სწავლება ხორციელდება შემდეგი მეთოდებით: 

დისკუსია/დებატები, ჯგუფში მუშაობა,შემთხვევის ანალიზი,დემონსტრირების მეთოდი,ახსნა-
განმარტებითი მეთოდი. 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისას კურსდამთავრებულებმა უნდა შეძლონ სწავლის 
პროცესში გამომუშავებული კლინიკური უნარ-ჩვევების დემონსტრირება 
დამოუკიდებლად,სიმულატორებზე,ან ზედამხედველობის ქვეშპაციენტთან. 

სწავლების პროცესში მეტად მნიშვნელოვანია სწავლების შემდეგი ფორმების გამოყენება:  

• ინტერაქტიური ლექციები, სემინარები; 

• შუალედური გამოცდები; 

• ავადმყოფის საწოლთან სწავლება (bedside teaching); 

• პრობლემაზე დაფუძებული სწავლება (PBL) 

• კლინიკურ შემთხვევაზე დაფუძნებული სწავლება (CBL) 

• ტრენინგისიმულატორებსა და მულაჟებზე; 
5 

 



 

• პაციენტისა და ექიმის როლური თამაში; 

• ლაბორატორიული სწავლება; 

• პრეზენტაციები; 

• როტაცებიკლინიკურ ბაზებში; 

კლინიკურიუნარ-
ჩვევებისჩამოყალიბებასმეტადდიდიმნიშვნელობაენიჭებასამედიცინოგანათლებაში. ამ 
თვალსაზრისით, სწავლებისას გამოიყენება ისეთი სიმულატორები, 
რომლებიცმაქსიმალურადასახავენრეალურდაავადებას, დიაგნოსტიკურანსამკურნალო 
პროცედურას.  

სწავლებისაუცილებელიმოთხოვნაასტუდენტისათვისკვლევითი უნარების გამომუშავება. 
მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტები სწავლობენ არა მხოლოდ სამეცნიერო ინფორმაციის 
კრიტიკულად შეფასებას, არამედ კვლევის ორგანიზაციის, წარმართვის, ანალიზის, შედეგების 
წარმოდგენის ძირითად პრინციპებს. სტუდენტები ესწრებიან და მონაწილეობენ უნივერსიტეტის 
მიერ ორგანიზებულ სამეცნიერო კონფერენციებში. 

ცოდნისადაუნარებისშეფასებისასგამოიყენებაროგორცზეპირი, ასევეტესტურიგამოცდები, 
ობიექტურად სტრუქტურირებული პრაქტიკული გამოცდა (OSPE), 
ობიექტურადსტრუქტურირებულიკლინიკურიგამოცდა (OSCE), სტანდარტიზებული პაციენტის 
და/ან სიმულატორების გამოყენებით, პრეზენტაციები, რეფერატი/თეზისი.   

 
18. სტუდენტისცოდნისშეფასებისსისტემა 

ცოდნის შეფასება პროგრამის სასწავლო კომპონენტების მიხედვით: 

სასწავლო კურსები: სასწავლო კურსის შესწავლისას, სტუდენტის მიერ შესრულებული სამუშაოს 
საერთო შეფასება ითვალისწინებს შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის 
შეფასებებს.თითოეულ ელემენტს  თავისი პროცენტული წილი აქვს შეფასების საერთო სისტემაში. 

შუალედური შეფასების ელემენტი იყოფა კომპონენტებად (მუშაობა ლექციებზე და სამუშაო 
ჯგუფებში, შუალედური გამოცდები, წინასწარ შერჩეული თემის მომზადება და მისი პრეზენტაცია 
ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად, რეფერატის მომზადება და დაცვა და ა.შ.), რომელთაც  თავისი 
პროცენტული წილი აქვთ  შესაბამისი ელემენტის ფარგლებში.  

შუალედური გამოცდა ყოველ საგანში ტარდება სემესტრში ერთხელ და თითოეული ფასდება 20 
ქულით. 

კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია შუალედური 
შეფასების ელემენტის კომპონენტების ზუსტი განსაზღვრა. კომპონენტების შინაარსს და ხვედრით 
წონას განსაზღვრავს კურსის წამყვანი ლექტორი.  

შუალედურ შეფასებებში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 60 ქულა.  

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლების მოსაპოვებლად სტუდენტმა სემესტრის განმავლობაში 
შუალედური შეფასებით უნდა დააგროვოს მინიმუმ 25 ქულა.  

დასკვნითი გამოცდა სავალდებულოა და მისი ხვედრითი წილი შეფასების სისტემაში შეადგენს 40 
ქულას.  

დასკვნითი გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება სტუდენტის მიერ მინიმუმ20 ქულის მოპოვების 
შემთხვევაში. 

სტუდენტს სასწავლო კურსში კრედიტი მიენიჭება თუ შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი 
გამოცდის შედეგების ჯამით დააგროვებს მინიმუმ 51 ქულას. 
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შეფასების კომპონენტები და მათი ხვედრითი წილი განსაზღვრულია ყოველი სასწავლო კურსის 
სილაბუსში. სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია ინფორმაციაშეფასების სისტემის და მისი 
კომპონენტების შესახებ.   

 

ცოდნისშეფასებისფორმებიდაკრიტერიუმები: 

1. ლექციებსა და სამუშაო ჯგუფში მუშაობა  (სემინარებსა და პრაქტიკულ - ლაბორატორიულ 
მეცადინეობებზე აქტიურობა) –მაქსიმალური 30–36ქულა; 

2. წინასწარ არჩეული თემის პრეზენტაცია, რეფერატისმომზადება და დაცვა  –მაქსიმალური 4-10 
ქულა; 

3. შუალედურიგამოცდა –  მაქსიმალური 20 ქულა; 

4. დასკვნითი გამოცდა –   მაქსიმალური 40ქულა; 

5. საბოლოო შეფასება  –  მაქსიმალური100 ქულა. 

 

ლექციებზე აქტიურობისა და სამუშაო ჯგუფში მუშაობის, პრაქტიკულ და ლაბორატორიულ 
მეცადინეობებზე შეფასება, შეიძლება განსხვავებული იყოს სასწავლო  კურსის სპეციფიკისა და 
სასწავლო კურსის განმახორციელებელი ლექტორის მოსაზრებიდან  გამომდინარე. სწავლების 
პროცესში სტუდენტის ცოდნის უწყვეტი შეფასებისათვის გამოყენებულ წესს, ფორმებს, ქულებსა 
და  კრიტერიუმებს  განსაზღვრავსსასწავლო კურსის პროფესორი 
სასწავლოკურსისსპეციფიკიდანდასწავლებისმიზნებიდანგამომდინარე, პროგრამის 
ხელმძღვანელთან და ხარისხის უზრუნველყოფისსამსახურთანშეთანხმებით.შეფასების წესი, 
ფორმები, მეთოდები და კრიტერიუმები მითითებულია სასწავლო კურსების სილაბუსებში.  

19. სტუდენტის ცოდნის/მოსწრების შეფასების სისტემა. 

პროგრამის განხორციელებისა და სასწავლო დისციპლინების სწავლებისას, 
თითოეულდისციპლინაშისტუდენტის 
მოსწრებაფასდებატრანსფერისადადაგროვებისევროპულისისტემის (ECTS) 
დასაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრის2007 წლის 5 იანვრის 
N3ბრძანებითდამტკიცებული 
,,უმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამებისკრედიტებითგაანგარიშებისწესის“შესაბამისიშეფასები
სსისტემით. 

უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტთაშეფასების 100-ქულიანისისტემა.  

შეფასებისსისტემაუშვებსხუთისახისდადებით და ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

 

ქულა შეფასება 

91-100 ქულა A ფრიადი 

81-90 ქულა B ძალიან კარგი 

71-80 ქულა C კარგი 

61-70 ქულა D დამაკმაყოფილებელი 

51-60 ქულა E საკმარისი 

41-50 ქულა Fx ვერ ჩააბარა (სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 
ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ 
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გასვლის უფლება) 

0-40 ქულა F 
ჩაიჭრა (სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და 
მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი). 

 

მაქსიმალური დადებითი შეფასება - 100 ქულა, მინიმალური დადებითი შეფასება - 51 ქულა. 
დასკვნით გამოცდაზე ჩაჭრილ სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე 
სემესტრში, დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

 

20. საშუალო აკადემიური შეფასება (GPA)  

უნივერსიტეტში სტუდენტის აკადემიური მოსწრების დონე განისაზღვრება როგორც სასწავლო 
კურსებში მიღებული ქულებით, ასევე აღნიშნული ქულების 4 ბალიანი ექვივალენტით - საშუალო 
აკადემიური შეფასებით (GPA).21 

21. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი / კვალიფიკაცია 

მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამის 
კურსდამთავრებულისთვისკვალიფიკაციისმინიჭებახდება,,ეროვნულისაკვალიფიკაციოჩარჩოსდამ
ტკიცებისშესახებ“ საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრის2010 წლის 10 
დეკემბერის№120/ნბრძანებისშესაბამისად.საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულებს 
ენიჭებათ დიპლომირებული მედიკოსის კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი და ეძლევათ 
შესაბამისი  პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სახელმწიფო ნიმუშის დიპლომი, 
სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის  დანართთან ერთად. 

კვალიფიკაციის მინიჭების წინაპირობაა სტუდენტის მიერ  365 ECTS კრედიტის დაგროვება.  

22. კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის გაცემა 

მედიცინის საგანმანათლებლო  პროგრამის კურსდამთავრებულთა დიპლომის კატეგორიის 
განსაზღვრისათვის მთლიანი სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიანგარიშება 
კუმულატიური GPA, რის მიხედვითაც უნივერსიტეტი  კურსდამთავრებულებს აძლევს შემდეგი 
ხარისხის დიპლომებს: 

GPA 3.7 და მეტი – წარჩინების დიპლომი: კომპენტენციის მაღალი დონით და ცოდნის 
შემოქმედებითად გამოყენების უნარით; ყველა საგანში დადებითი შეფასება და 

GPA 3.7-ზე ნაკლები- ჩვეულებრივი დიპლომი. 

დიპლომის კატეგორიის შეცვლის მიზნით სტუდენტმა შეიძლება ისარგებლოს საგნის გადაბარების 
უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს სამი საგნისა.  

23. დასაქმებისსფერო 

უმაღლესი სამედიცინო განათლების კურსდამთავრებულს (დიპლომირებულ მედიკოსს), მოქმედი 
კანონმდებლობით, არა აქვს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლება.  

„საექიმო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, „დამოუკიდებელი საექიმო 
საქმიანობის უფლება აქვს საქართველოს, ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, ან მოქალაქეობის არმქონე 
პირს, რომელმაც დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო აკრედიტაციის მქონე უმაღლესი 
სამედიცინო სასწავლებელი და ამ კანონით დადგენილი წესით მიიღო დამოუკიდებელი საექიმო 
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საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერთიფიკატი“ (კანონი„საექიმო 
საქმიანობის შესახებ“,  მე-7 მუხლი). 

დიპლომირებული მედიკოსის დასაქმების სფეროებია: 

• საექიმო საქმიანობა უმცროს ექიმად. უმცროსი ექიმი ასრულებს ექიმის ფუნქციას 
დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების მქონე სუბიექტის მითითებითა და 
პასუხისმგებლობით (კანონი `საექიმო საქმიანობის შესახებ~, მე-5 მუხლი); 

• პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობა. 

24. სწავლისგაგრძელებისშესაძლებლობა 

დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს უფლება აქვს, სწავლა 
გააგრძელოს  დოქტორანტურაში, ან გაიაროს რეზიდენტურის კურსი და უნიფიცირებული 
სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ მიიღოს დამოუკიდებელი საექიმო 
საქმიანობის უფლება. 
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სასწავლო კურსი/მოდული 

კომპეტენციათა რუქა 

ცოდნა და 
გაცნობიერება 

ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენება 

დასკვნის 
უნარი 

სწავლის 
უნარი 

კომუნიკაციის 
უნარი 

ღირებულებები 

სხეულის სტრუქტურა კლინიკური კორელაციებით 1 
სისტემური ანატომია (ძვალკუნთოვნი სისტემა)  
ძვალკუნთოვანი სისტემის  დიაგნოსტიკა და 
დაზიანებები, შესავალი 
ჰისტოლოგიადაემბრიოლოგია (ზოგადი, 
ძვლებიდაკუნთები) 

X X X X   

ქართული ენა -1 X X X X X X 

ბიოფიზიკადა სამედიცინო ფიზიკა X X     
სამედიცინო ქიმია X X     
უჯრედის ბიოლოგია X X     
საბაზისო კომუნიკაციის უნარები X X   X X 
სხეულის სტრუქტურა კლინიკური კორელაციებით 
2სისტემური ანატომია (ნერვული და 
გულსისხლძარღვთა სისტემა) 
ნერვული სისტემის  დიაგნოსტიკა და დაზიანებები, 
შესავალი 
ჰისტოლოგია და ემბრიოლოგია (ნერვული სისტემა 
და გულსისხლძარღვთა სისტემა) 

X X X X  

 

ზოგადი ბიოქიმია X X     
ზოგადი ფიზიოლოგია X X     
ქართული ენა -2 X X X X X X 

სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები  X X X X X X 
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სხეულის სტრუქტურა ქირურგიის საბაზისო 
კლინიკური უნარებით 
რეგიონული ანატომია 1  
ქირურგიის საბაზისო კლინიკური უნარები 
ჰისტოლოგია (ორგანოთა სისტემები)   

X X X X  

 

სხეულის ფუნქცია (ნერვული სისტემა) 
ფიზიოლოგია (ნერვული სისტემა)  
ბიოქიმია (ნერვული სისტემა)  

X X    
 

მოლეკულური ბიოლოგია X X     
სამედიცინო ფსიქოლოგია X X X  X  
სამედიციო ბიოეთიკა X X X  X X 
კლინიკური უნარები - პაციენტის მოვლა და საექთნო 
საქმე X X   X X 

სხეულის ფუნქცია (ორანოთა სისტემები) 
ფიზიოლოგია (ორგანოთა სისტემები)   
ბიოქიმია (ორგანოთა სისტემები)    

X X   
  

რეგიონული  ანატომია 2 X X     
ზოგადი პათოლოგია X X     
ფარმაკოლოგიის საფუძვლები 1 (ფარმაკოკინეტიკა 
და ფარმაკოდინამიკა) 

X X     

ზოგადი მიკრობიოლოგია, ბაქტერიოლოგია   X X     
სამედიცინო გენეტიკა X X     
პათლოგია და ფარმაკოლოგია 1 
ფარმაკოლოგიის საფუძვლები 2 (სისხლი, სისხლის 
მიმოქცევა და სასუნთქი სისტემა) 
სისტემური პათოლოგია (სისხლი, სისხლის 
მიმოქცევის და სუნთქვის სისტემა) 

X X X 

   

შესავალი შინაგან მედიცინაში 1 
(სემიოლოგია და დიაგნოსტიკა) 

X X X  X X 

სამედიცინო გამოსახულებითი კვლევა  X X X    
მიკრობიოლოგია: ვირუსოლოგია, მიკოლოგია, 
პარაზიტოლოგია  

X X     

იმუნოლოგიის საფუძვლები X X X X X  
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ეპიდემიოლოგია X X X   X 
ქცევის ფიზიოლოგია X X     
კლინიკური უნარები - გადაუდებელი სამედიცინო 
დახმარება 

X X X 
   

პათლოგია და ფარმაკოლოგია 2 
საჭმლის მომნელებელი, საშარდე, ენდოკრინული და 
ნერვული სისტემების სისტემური პათოლოგია 
ფარმაკოლოგიის საფუძვლები 3 ( საჭმლის 
მომნელებელი, ენდოკრინული და ნერვული 
სისტემა) 

X X X  

  

შესავალი შინაგან მედიცინაში 2 
(სემიოლოგია და დიაგნოსტიკა) X X X  X X 

კლინიკური უნარები (შინაგანი მედიცინა) X X X  X  
ზოგადი ქირურგია X X X X X X 
ქცევის მეცნიერება X X X  X  
სამეცნიერო კვლევის უნარები  X X X X X X 
შინაგანი მედიცინა 1 X X X  X X 
ნევროლოგია X X X  X X 
მეანობა და გინეკოლოგია კლინიკური უნარებით 
მეანობა 
გინეკოლოგია 
კლინიკური უნარები მეან-გინეკოლოგიაში 

X X X 

 

X X 

ბიოსტატისტიკა X X X  X  
კლინიკური უნარები (კომუნიკაცია)  X X  X   
შინაგანი მედიცინა 2  X X X  X X 
პედიატრია (ზოგადი) პედიატრიის კლინიკური 
უნარებით  
პედიატრია (ზოგადი) 
კლინიკური უნარები პედიატრიაში  

X X X 

 

X X 

ქირურგია X X X  X X 
ოტორინოლარინგოლოგია X X X  X X 
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ანესთეზიოლოგია  X X X X X X 

ინფექციური დაავადებები 
ინფექციური დაავადებების კლინიკური 
პარაზიტოლოგიით 
ტუბერკულოზური დაავადებები 

X X X X X X 

პედიატრია (დაავადებები) X X X  X X 
ალერგოლოგია  X X X  X X 
კლინიკური ჰემატოლოგია X X X  X X 
ლაბორატორიული მედიცინა X X X    
ონკოლოგია X X X  X X 
პალიატიური მზრუნველობა X X X  X X 
ტარვმატოლოგია და ორთოპედია   X X   X X 
უროლოგია X X X  X X 
დერმატოლოგია X X X X X X 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა X X     
გადაუდებელი ქირურგია X X X  X X 
გადაუდებელი მედიცინა X X X X X X 
კლინიკური ტოქსიკოლოგია X X X X X X 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტი  X X X  X  
ოფთალმოლოგია X X X  X X 
სასამართლო მედიცინა და მედიცინის 
სამართლებრივი ასპექტები 

X X X 
 

X X 

 ნეიროქირურგია X X X  X X 
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია   X X X  X  
სამეცნიერო ნაშრომის წერა X X X    
გერიატრია და საოჯახო მედიცინა X X X  X  
ფსიქიატრია X X X  X X 
კლინიკური მედიცინა 
სინდრომების დიფერენციალური დიაგნოზი 
შემაჯამებელი კლინიკური უნარები 
კლინიკური ფარმაკოლოგია 
მეან-გინეკოლოგია (შემაჯამებელი კურსი) 

X X X X X X 
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პედიატრია (შემაჯამებელი კურსი) 

არჩევითი საგნები 
ლათინური სამედიცინო ტერმინოლოგია X X     
მედიცინის ისტორია X X     
MS საოფისე პროგრამები და საპრეზენტაციო 
უნარები 

X X 
X 

 X 
X 

ჰიგიენა X X     
სოციოლოგია  X X     
ზოგადი ფსიქოლოგია X X X   X 
პრევენციული მედიცინა X X X    
ფილოსოფიის საფუძვლები X X X X X  
მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორია X X X X X X 
კულტუროლოგია X X X X X X 
კულტურული ანთროპოლოგია X X X X X  
ნუტრიციოლოგია X X     
კლინიკური ფსიქოლოგია X X X  X  
ფიზიოთერაპიის პრინციპები X X X X X  
სპორტული მედიცინა X X X X X  
ძირითადი სტომატოლოგიური დაავადებები X X X  X X 
ყბა-სახის ქირურგია X X X  X X 
რაციონალური ფარმაკოთერაპია X X X X X  
ბავშვთა ქირურგია X X   X  
ნეონატოლოგია X X X  X  
ნარკოლოგია X X X  X  
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