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1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

2. უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური 

ბაკალავრიატი 

3. საგანმანათლებლო პროგრამის  ტიპი  

აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა 

4. მიმართულება 

ჯანდაცვა 

5. სპეციალობა 

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია  

6. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით 

247 კრედიტი 

7. სწავლის ხანგრძლივობა 

4 წელი, 8 სემესტრი 

8.სწავლების ფორმა 

დასწრებული 

9. სწავლების ენა 

ინგლისური 

10. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის  ბაკალავრი 

Bachelor of Physical Medicine and Rehabilitation  

11.პროგრამის ხელმძღვანელი 

გიორგი ფიჩხაია, მედიცინის დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის პროფესორი 
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12. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

აბიტურიენტების ხელშეწყობისა და სტუდენტების მობილობის მიზნით უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში სწავლა ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე, საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში 
დასაშვებია:  

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.  

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.  

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე 
ჩარიცხვის უფლება აქვთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხულ 
საქართველოს მოქალაქეებს, დამატებით, ინგლისური ენის B2 დონეზე  ფლობის დოკუმენტის 
წარმოდგენის შემთხვევაში. 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების შემდეგ  პირი 
ვალდებულია უნივერსიტეტს წარუდგინოს სრული ზოგადი ან მასთან გათანაბრებული განათლების 
დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამხედრო აღრიცხვას 
დაქვემდებარებულმა პირმა -  სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა დასაშვებია სწავლების ერთი 
აკადემიური წლის დასრულების შემდეგ. მობილობა შესაძლებელია   წელიწადში 
ორჯერ,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ  დადგენილ ვადებში, - სსიპ 
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის აქტით დამტკიცებული 
სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით. 

13. სწავლების პერიოდი და მოცულობა 

ერთი აკადემიური წელი გრძელდება 38 კვირა; 

I სემესტრის ხანგრძლივობაა  19  კვირა; 

II სემესტრის ხანგრძლივობაა  19  კვირა. 

აქედან: 
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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. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი    

საგანმანათლებლო პროგრამა  მიზნად ისახავს შედეგზე ორიენტირებული,  მრავალპროფილიანი 
სამედიცინო გუნდის სრულფასოვანი წევრის - ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის 
ბაკალავრის მომზადებას, რომელსაც შესწავლილი ექნება:  

• ადამიანის ჯანმრთელობის ფორმირებისა და შენარჩუნების პროცესების ძირითადი 
კანონზომიერებები;  

• ორგანიზმის ადაპტაციური  შესაძლებლობების დინამიური შეფასებისა და კორექციის 
მეშვეობით მისი აღდგენისა და გაძლიერების  საშუალებები; 

• სხვადასხვა დაავადებების პროფილაქტიკის მეთოდოლოგიური თავისებურებები, 
რათა პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისას შეძლოს  ჯანმრთელ და დაავადებულ 
ადამიანებში პროფილაქტიკური და სამკურნალო-რეაბილიტაციური ღონისძიებების 
ჩატარება; 

• პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულმა ექიმის დანიშნულებითა და ხელმძღვანელობით 
შეძლოს ადამიანის ორგანიზმის ფუნქციური რეზერვების აღდგენის ან დაკარგული ფუნქციის 
კომპენსაციის,  მოსახლეობის სიცოცხლის ხარისხის ამაღლებისაკენ მიმართული 
ოპტიმალური, ინდივიდუალური პროგრამების ფორმირება;  
 

მიზნიდან  გამომდინარე პროგრამის ამოცანებია: 

• დაავადებათა პროფილაქტიკის, დაზიანებულთა და დაავადებულთა სამედიცინო 
რეაბილიტაციის და ფიზიკური შრომისუნარიანობის ამაღლების მიზნით სამკურნალო 
ფიზიკური, პრეფორმირებული ფიზიკური და ბუნებრივი ფაქტორების მოქმედების 
მექანიზმების შესწავლა; 

• სხვადასხვა ავადმყოფობათა მკურნალობის მეთოდების შესწავლა, მათი ადაპტაციური 
თვითრეგულირების სისტემაზე და ადამიანის ფუნქციურ რეზერვებზე ზემოქმედების 
გათვალისწინებით;  

•  ადამიანის ჯანმრთელობის ფორმირებისა და შენარჩუნების პროცესების კანონზომიერებების, 
მისი აღდგენისა და გაძლიერების  შესაძლებლობების შესწავლა; 

•  ჯანმრთელობის აქტიური შენარჩუნებისა და აღდგენისათვის, ადამიანის ორგანიზმზე 
გარემოსა და მავნე ფაქტორების ზეგავლენის შესწავლა; 

• გამაჯანსაღებელი ტექნოლოგიებისა და კურორტული რესურსების  რაციონალური 
გამოყენებით, გაჯანსაღებისა და სამედიცინო რეაბილიტაციის საკითხების შეწავლა;  

• ჯანმრთელობის აღდგენის არამედიკამენტოზური მეთოდების -კინეზოთერაპიის, 
ფიზიოთერაპიის, მასაჟისა და მანუალური თერაპიის, აკუპუნქტურისა და წერტილოვანი 
მასაჟის, ნუტრიციოლოგიისა და ოკუპაციური თერაპიის საფუძვლების  შესწავლა; 

• დაავადებების დიაგნოსტიკის, დაავადებების ეტიო-პათოგენეზის შესწავლა; 
• ფარმაკოთერაპიული საშუალებებით პათოგენეზური მკურნალობის, ინვაზიური 

(ქირურგიული)  და სხვა მეთოდების შესწავლა;   

 
15. საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და  პროფილი 
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ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმი 
შედგენილია ლოგიკური თანმიმდევრობით დალაგებული სასწავლო კურსებისაგან, რაც 
უზრუნველყოფს  პროგრამის  მიზნითა და შედეგებით  გათვალისწინებული კომპეტენციების 
გამომუშავებას.  არჩევითობის პრინციპი უზრუნველყოფილია როგორც საუნივერსიტეტო და 
საფაკულტეტო არჩევითი სასწავლო კურსებით, ასევე თავისუფალი კრედიტების კომბინირების გზით. 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული კომპლექსური სწავლება 
მიმართულია: 

• უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოთი განსაზღვრული კომპეტენციებისა და    
დასაქმების ბაზრის მოთხოვნათა შესაბამისად, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის 
ერთობ მნიშვნელოვან სფეროში საქმიანობისთვის საჭირო     კომპეტენციების მიღწევის 
უზრუნველყოფაზე; 

• სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის 
პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, 
კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; 

• კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრების შექმნის, სრულფასოვანი მოქალაქეების 
ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა 
დამკვიდრებისაკენ. 

                 ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის  საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამა   

                                                                        247 კრედიტი                                                                  

                             

                                  სავალდებულო კომპონენტები -  223 კრედიტი 

                                                             

                                                              მათ შორის: 

• საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები  –17 კრედიტი; 

• საფაკულტეტო  სავალდებულო სასწავლო კურსები –     28 კრედიტი; 

• საბაზისო   სავალდებულო სასწავლო კურსები –  58 კრედიტი;   

• კლინიკური და პროფილური სავალდებულო სასწავლო კურსები -120 კრედიტი;  

                                       არჩევითი  კომპონენტები: - 24 კრედიტი 

                                               მათ შორის: 

• საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები – 10 კრედიტი; 

• საფაკულტეტო   არჩევითი  სასწავლო კურსები  – 3 კრედიტი; 

• თავისუფალი კრედიტები                                        - 11 კრედიტი. 

    

16. სწავლების მეთოდოლოგია  
უნივერსიტეტში სტუდენტების მიერ სასწავლო დისციპლინების ოპტიმალური ათვისებისათვის 
ტრადიციულ  პედაგოგიურ მეთოდებთან ერთად ფართოდ გამოიყენება   სწავლების თანამედროვე 
მეთოდები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მრავალფეროვან და საინტერესო სასწავლო პროცესს, 
ზრდიან სტუდენტების ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 
ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის შესწავლა 
ეფუძნება თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობების უწყვეტ ციკლს. 
თეორიული სწავლების დანიშნულებაა   ლექციებითა და სემინარული მეცადინეობებით შესასწავლი 
საგნის ძირითადი დებულებებისა და კონცეფციების  სწავლება, ხოლო 
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პრაქტიკული მეცადინეობების დანიშნულებაა თეორიული ცოდნის პრაქტიკული ამოცანებით 
გაღრმავება და განმტკიცება, რაც თეორიული ცოდნის დამოუკიდებლად გამოყენების ჩვევების 
გამომუშავების საფუძველს წარმოადგენს. 
სწავლის პროცესში კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება 
სწავლების ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა: 

• წიგნზე  მუშაობის მეთოდი; 

• ვერბალური – ზეპირსიტყვიერი მეთოდი; 

• პრეზენტირებისა და დემონსტრირების მეთოდი; 

• წერითი მუშაობის მეთოდი; 

• დისკუსია/დებატების წარმოების მეთოდი; 

• ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის მეთოდი; 

• თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება; 

• როლური და სიტუაციური თამაშები; 

• პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) 

• ახსნა-განმარტებითი მეთოდი; 

• შემთხვევის ანალიზი (Case study), იგივე თვალსაჩინო მაგალითის განხილვით სწავლება; 

• აუდიო-ვიდეო მასალის გამოყენების; 
• სიმულატორები და კომპიუტერიზებული სასწავლო პროგრამები; 
• გამოცდილებითი სწავლების მეთოდი; 

კონკრეტული სასწავლო დისციპლინის  შინაარსისა და სპეციფიკის გათვალისწინებით  ხდება   
კურსის სწავლების  მეთოდების შერჩევა, რაც   შესაბამისი დისციპლინის  სილაბუსში აისახება. 
 

17. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

ცოდნის შეფასება საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტების მიხედვით: 

სტუდენტის მიერ შესრულებული სამუშაოს შემაჯამებელი შეფასება ითვალისწინებს ორ შემადგენელ 
ელემენტს - შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. თითოეულ ელემენტს  
თავისი პროცენტული წილი აქვს შეფასების საერთო სისტემაში; 

• შუალედური შეფასების ელემენტი დაყოფილია კომპონენტებად (ლექციებსა და სამუშაო ჯგუფში 
მუშაობა, სემინარებსა და პრაქტიკულ მეცადენეობებზე აქტიურობა, პრეზენტაციებისა და 
რეფერატების მომზადება და დაცვა, შუალედური გამოცდებისათვის მზადება და ჩაბარება), რომ-
ლებსაც  თავისი პროცენტული წილი აქვთ ამ ელემენტის ფარგლებში;  

• კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლებელია შუალედური 
შეფასების ელემენტში შემავალი კომპონენტების დაზუსტება: კომპონენტების შინაარსსა და 
ხვედრით წილს განსაზღვრავს სასწავლო კურსის წამყვანი ლექტორი; 

• თითოეულ საგანში  შუალედური გამოცდა ტარდება სემესტრში ერთხელ და ფასდება 30 ქულით; 

• შუალედურ შეფასებებში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 70 ქულა; 

• დასკვნითი გამოცდა სავალდებულოა, შეფასების სისტემაში მისი ხვედრითი წილი მაქსიმუმ 30 
ქულაა;  

• დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური 
შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით, უგროვდება 
51 ქულა, ანუ სემესტრის განმავლობაში შუალედური შეფასებებით სავალდებულოა მინიმუმ 16 ქუ-
ლის დაგროვება;  
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თითოეული აქტივობის შეფასების წესი, ფორმები, კრიტერიუმები  და შეფასების ქულები შეიძლება 
განსხვავებული იყოს სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან, სწავლების მიზნებიდან და პროფესორის მო-
საზრებიდან  გამომდინარე.    

სასწავლო კურსის ფარგლებში თითოეული კომპონენტის შეფასების წესი, ფორმები, კრიტერიუმები  
და შეფასების ქულები გამჭვირვალეა, მითითებულია  სასწავლო კურსების სილაბუსებში და 
ხელმისაწვდომია სტუდენტებისთვის. 

ცოდნის შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები: 

1.ლექციებსა და სამუშაო ჯგუფში მუშაობა  (ლექციებზე, სემინარებსა და პრაქტიკულ 
მეცადინეობებზე აქტიურობა) – ჯამში 30   ქულა; 

წინასწარ არჩეული თემის პრეზენტაცა,  რეფერატის მომზადება და დაცვა  –  0–10 ქულა; 

2. შუალედური გამოცდა  –  20 ქულა; 

3. დასკვნითი  გამოცდა –    40   ქულა; 

4. საბოლოო შეფასება  –    100 ქულა. 

თითოეულ დისციპლინაში მოსწრება ფასდება ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის 
(ECTS) და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 
ბრძანებით დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების 
წესის“ შესაბამისი შეფასების შემდეგი სისტემით: 

უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტთა შეფასების 100-ქულიანი სისტემა.  

შეფასების სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით 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 
გასვლის უფლება) 

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

 მაქსიმალური დადებითი შეფასებაა - 100 ქულა, მინიმალური დადებითი შეფასება - 51 ქულა; 

დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება სტუდენტს აქვს იმავე სემესტრში ძირითადი 
გამოცდების შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში.   

 

18. 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). 

19. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი / კვალიფიკაცია 
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ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 
კურსდამთავრებულს ენიჭება ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის  ბაკალავრის 
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი და ეძლევა შესაბამისი საბაკალავრო პროგრამის გავლის 
დამადასტურებელი, ქართულ–ინგლისურენოვანი, სახელმწიფო ნიმუშის დიპლომი, სახელმწიფოს 
მიერ დადგენილი ნიმუშის  დანართთან ერთად. 

კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის  მინიჭების წინაპირობაა სტუდენტის მიერ  247 ECTS 
კრედიტის დაგროვება. 

20.  კვალიფიკაციის / ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის გაცემა 

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

GPA 3.5 და მეტი – წარჩინების დიპლომი: კომპენტენციის მაღალი დონით და ცოდნის 
შემოქმედებითად გამოყენების უნარით; 

ყველა საგანში დადებითი შეფასება და GPA 3.5-ზე ნაკლები- ჩვეულებრივი დიპლომი. 

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

21. დასაქმების სფეროები  
პროგრამის დასრულების შემდეგ, სწავლების პროცესში მიღებული სავალდებულო თეორიული 
ცოდნისა და პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისათვის გამომუშავებული ზოგადი 
კომპეტენციებისა და დარგობრივი უნარ-ჩვევების გათვალისწინებით,   
 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის  N01-11/ნ   2012 წლის 14 
მარტის ბრძანების, „სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმების უფლებისა და შესაბამისი განათლების 
მქონე სამედიცინო პერსონალის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 16 ივლისის №244/ნ ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ»  მე-7-ე  პარაგრაფის შესაბამისად, 
 ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ბაკალავრს შეუძლია დაიკავოს: 

ა.ა.ა)  სამედიცინო დაწესებულების ზოგადი რეაბილიტოლოგის თანამდებობა; 
 ა.ა.ბ) გამაჯანსაღებელი დაწესებულების ზოგადი რეაბილიტოლოგის თანამდებობა; 
ა.ა.გ) სპორტული გუნდების ზოგადი რეაბილიტოლოგის თანამდებობა;  
ა.ა.დ) პროფილურ სამეცნიერო და საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოქმედი კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული თანამდებობა. 

22. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის   საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 
კურსდამთავრებული უფლებამოსილია   სწავლა განაგრძოს საქართველოს ან სხვა ქვეყნების უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში იმავე სპეციალობის სამაგისტრო პროგრამაზე, რომელიც 
ორიენტირებულია შემდგომი დონის სპეციალისტის მომზადებაზე. 
კურსდამთავრებულს ასევე შეუძლია სწავლა გააგრძელოს ნებისმიერი მიმართულების სამაგისტრო 
პროგრამაზე, თუ ამ პროგრამაზე მიღების წინაპირობა არ არის შეზღუდული სხვა სპეციალობის 
ბაკალავრის აკადემიური ხარისხით. 
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სასწავლო კურსი 

კომპეტენციათა რუქა 
 

ცოდნა და 
გაცნობიერება 

ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენების 

უნარი 

დასკვნის 
უნარი 

სწავლის 
უნარი 

კომუნიკაციის 
უნარი 

ღირებულებები 

უცხოური ენები (ფრანგული, გერმანული, რუსული) -1 X X X X X X 
უცხოური ენები (ფრანგული, გერმანული, რუსული) -2 X X X X X X 
კომპიუტერული უნარები X X X X X X 
ქართული ენა X X X  X  
სამედიცინო ბიოლოგია X X   X  
სამედიცინო ფიზიკა X X X    
სამედიცინო ქიმია  X X     
ლათინური ენა  და სამედიცინო ტერმინოლოგია X X   X  
საინფორმაციო ბაზები X X  X X  
სამედიცინო ბიოეთიკა X X X X X X 
ბიოსტატისტიკა  X X X   X 
პრევენციული  მედიცინა  X X X  X  
სამედიცინო ფსიქოლოგია X X   X X 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა  და ჯანდაცვის 
საინფორმაციო სისტემები 

X X X X X  

ჰისტოლოგია, ციტოლოგია X X  X X  
ადამიანის ნორმალური ანატომია (საყრდენ-
მამოძრავებელი ორგანოების ანატომია) 

X X   X  

ბიოფიზიკა X X     
ადამიანის ნორმალური ანატომია  (შინაგანი ორგანოები და 
გულსისხლძარღვთა სისტემა) 

X X   X  

სამედიცინო ბიოქიმია (ზოგადი) X X X X X  
ადამიანის ნორმალური ფიზიოლოგია (ზოგადი ნაწილი)   X X X  X  

სამედიცინო   მიკრობიოლოგიის საფუძვლები X X X X X  
ადამიანის ნორმალური ანატომია( (ნეიროანატომია) X X   X  

9 
 



 

პათოლოგია (ზოგადი და ტიპობრივი) X X X X X  
სამედიცინო ბიოქიმია (მეტაბოლიზმი და კლინიკური 
ბიოქიმია) X X X X X  

კერძო ფიზიოლოგია X X X  X  
იმუნოლოგიის საფუძვლები X X X X X  
რეაბილიტაციის საფუძვლები - ჯანმრთელობა და 
ადამიანის ორგანიზმის ადაპტაციური შესაძლებლობები 

X X X  X  

დინამიური ანატომია X X   X  
კერძო პათოლოგია X X X X X  
ფარმაკოლოგიის საფუძვლები X X X X X  
შინაგანი სნეულებები 
(სასუნთქი, გულსისხლძარღვთა და სისხლის სისტემების 
დაავადებები) 

X X X X X  

მასაჟი და მანუალური თერაპია (მასაჟისა და მანუალური 
თერაპიის სახეები და  ილეთები) 

X X X X X  

შინაგანი სნეულებები (საჭმლის მომნელებელი, 
შარდსასქესო და ენდოკრინული სისტემის დაავადებები) 

X X X X X  

ნევროლოგია X X X X X  
პედიატრია X X  X X  
ფიზიოთერაპიის საფუძვლები X X X X X  
ქირურგიული სნეულებები X X X X X  
კინეზოთერაპიის  საფუძვლები, კერძო კინეზოთერაპია – I 
ნაწილი X X X X X  

ტრავმატოლოგია და ორთოპედია, პროთეზირება X X X  X  
აკუპუნქტურა, წერტილოვანი მასაჟი, რეფლექსოთერაპია X X X X X  
ნუტრიციოლოგია X X X  X  
მასაჟი და მანუალური თერაპია (მასაჟი და მანუალური 
თერაპია ორგანოთა სისტემების სხვადასხვა დაავადებების 
დროს) 

X X X X X  

 კერძო კინეზოთერაპია – 
 II ნაწილი 

X X X X X  

ოკუპაციური თერაპია X X X X X  
ტკივილის მართვა 
 

X X X  X  
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ორთოპედიული რეაბილიტაცია (ზოგადი) X X X X X  
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებათა 
რეაბილიტაციის პრინციპები X X X X X  

სასუნთქი სისტემის დაავადებათა რეაბილიტაციის 
პრინციპები 

X X X X X  

საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა 
რეაბილიტაციის პრინციპები 

X X X X X  

ნერვული სისტემის დაავადებათა რეაბილიტაციის 
პრინციპები 

X X X  X  

გერიატრიული პაციენტის რეაბილიტაციის 
თავისებურებანი 

X X X  X  

ორთოპედიული რეაბილიტაცია (კერძო) X X X X X  
პოსტსტრესული და ქრონიკული მდგომარეობების 
ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია 

X X X  X  

ენისა და მეტყველების თერაპია X X X X X  
ონკოლოგიურ პაციენტთა რეაბილიტაციის .პრინციპები X X X X X  
რევმატოლოგიურ პაციენტთა რეაბილიტაციის 
პრინციპები 

X X X X X  

ქირურგიულ პაციენტთა რეაბილიტაციის პრინციპები X X X X X  
რეაბილიტაციის თავისებურებანი პედიატრიაში X X X X X  
რეაბილიტაცია  მეანობასა და გინეკოლოგიაში X X X X X  
ტრავმა და რეაბილიტაციის თავისებურებანი სპორტში X X X  X  
პრაქტიკა  X X X  X  
ფილოსოფიის საფუძვლები X X X X X X 
მსოფლიო ცივილიზაციების ისტორია X X X X X X 
საქართველოს ისტორია X X X X X X 
კულტუროლოგია X X X X X X 
საქმინი ურთიერთობები და ეტიკეტი X X X X X  
ფსიქოლოგიის საფუძვლები X X X X X X 
კულტურული ანთროპოლოგია X X X X X X 
კავკასიის ხალხთა ყოფა და კულტურა X X X X X X 
დემოგრაფია X X X X   
მსოფლიო ხელოვნების ისტორია X X X  X  
ინფორმაციის დამუშავების კომპიუტერული X X X X X X 
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ტექნოლოგიები 
სოციოლოგია X X X X   
ჰიგიენა X X     
 

12 
 


	მედიცინის ფაკულტეტი
	ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ინგლისურენოვანი  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
	0906
	მოდიფიცირებული პროგრამა
	დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს სხდომაზე
	ოქმი N41 „ 20 დეკემბერი“ 2017 წელი
	რექტორის N02–525  ბრძანებით
	„20 დეკემბერი“ 2017 წელი
	ა.ა.ა)  სამედიცინო დაწესებულების ზოგადი რეაბილიტოლოგის თანამდებობა;
	ა.ა.ბ) გამაჯანსაღებელი დაწესებულების ზოგადი რეაბილიტოლოგის თანამდებობა;
	ა.ა.გ) სპორტული გუნდების ზოგადი რეაბილიტოლოგის თანამდებობა;
	ა.ა.დ) პროფილურ სამეცნიერო და საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული თანამდებობა.

