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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 

დაწესებულების სახელწოდება ორგანიზაციულ-
სამართლებრივი ფორმის მითითებით 

საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი 
თბილისის სახელმწიფო 
სამედიცინო 
უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 211328703 
დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 
 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 
 

“მედიცინა” 

უმაღლესი განათლების საფეხური დოქტორანტურა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  მედიცინის დოქტორი 
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი 0912 

მედიცინა 
ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 
საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 
უფლების მითითება  
(მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ან მასწავლებლის 
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში) 

 

სწავლების ენა ქართული 
 

ECTS კრედიტების რაოდენობა 45 კრედიტი (სასწავლო 
კომპონენტი) 

პროგრამის სტატუსი 
(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 
აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 
შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით (ნომერი, 
თარიღი) 

აკრედიტებული 
(აკრედიტაციის საბჭოს 
გადაწყვეტილება  
№138, 21.10. 2011 წელი) 

 

 

                                                             
1 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში: მიეთითება ერთობლივი უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები; „დაწესებულების საიდენტიფიკაციო 
კოდის“ და „დაწესებულების სახის“ მითითება არ არის სავალდებულო უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის 
შესაბამისად აღიარებული უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებ(ებ)ისათვის 
2 უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან 
ერთად ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში თუ განსხვავდება 
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ფორმულირება, მიეთითება ცალ-ცალკე დაწესებულებების მიხედვით 
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ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 
უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ირინე ფხაკაძე - აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 
ქვეყანა) 

ხათუნა საგანელიძე - უნივერსიტეტი „ნიუ 
ვიჟენი“, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 
ქვეყანა) 

ეკა აბჟანდაძე 
დავით ტვილდიანის სამედიცინო 
უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო 
კოლეჯი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 
ქვეყანა) 

მარიამ აბულაძე 
უნივერსიტეტი „ნიუ ვიჟენი“, საქართველო 

 

  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
§ ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 
 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის სადოქტორო 
საგანმანათლებლო პროგრამა  აკრედიტირებულია 2011 წლიდან და ხორციელდება იმავე 
წლიდან. საანგარიშო პერიოდში პროგრამის განმახორციელებელმა ჯგუფმა გაითვალისწინა  
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ თბილისის სახელმწიფო 
სამედიცინო უნივერსიტეტის განვითარებისა და ინსტიტუციური შეფასების ფარგლებში 
(რომელშიც ჩართული იყვნენ როგორც უცხოელი, ასევე ადგილობრივი ექსპერტები) 
მომზადებული რეკომენდაციები, რაც ეხებოდა სადოქტორო პროგრამებს. 
ექსპერტები თვლიდნენ, რომ პროგრამაზე დაშვების კრიტერიუმები გამხდარიყო 
ხელმისაწვდომი, უნივერსიტეტს უნდა შეემუშავებინა კვლევითი კომპონენტის 
დაფინანსების პროცედურა, იყო რჩევები სამეცნიერო დამოუკიდებლობისა და 
კეთილსინდისიერების შესახებ და პლაგიატის პრევენციის თაობაზე, შრომის ბაზრის 
ტენდენციების ანალიზის საჭიროების შესახებ, ასევე, სადოქტორო პროგრამის ახლო 
თანამშრომლობის შესახებ უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების 
დეპარტამენტთან სადოქტორო პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესებისა და მათი 
ინტერნაციონალიზაციის უზრუნველსაყოფად, რეკომენდაციები დოქტორანტების 
ჩართულობაზე სასწავლო პროგრამის შემუშავება განახლების პროცესში და რჩევები 
ბიბლიოთეკის სერვისების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების 
თაობაზე. 
პროგრამის განახლებული წარმოდგენილი  ვერსია  პროგრამის შინაარსსა და 
სტრუქტურულ მოწყობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგია,  თვითშეფასების 
ჯგუფის წევრთა აზრით, პროგრამის მიზნის განსაზღვრისას აქცენტი გაკეთდა 
უნივერსიტეტის სტრატეგიულ გეგმასთან და შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან 
შესაბამისობაზე.  საბოლოოდ ჩამოყალიბდა პროგრამის ფარგლებში მისაღწევი ძირითადი 
მიზნები: ბიომედიცინის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების  კვლევების  დაგეგმვისა  
და  განხორციელების უნარი,   უმაღლესი  სასწავლებლის დონეზე სწავლების უნარი, 
ეფექტური კომუნიკაციის უნარი ყველა დონეზე.   
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§ აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 
 
სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული  ცენტრის დირექტორის 30/09/2020 
MES 8 20 0000911992 ბრძანების საფუძველზე მიმდინარე წლის 21 და 22 ოქტომბერს 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფმა  შემადგენლობით: ირინე ფხაკაძე (თავმჯდომარე);  
ხათუნა საგანელიძე (წევრი); ეკა აბჟანდაძე (დამსაქმებელი), მარიამ აბულაძე (სტუდენტი) 
განახორციელა ვიზიტი თბილისის სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტში  მედიცინის 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის 
შემოწმების მიზნით. 
ვიზიტი მიმდინარეობდა დაწესებულებასთან  წინასწარ შეთანხმებული დღის წესრიგის 
შესაბამისად, ექსპერტთა ჯგუფი შეხვდა უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის 
ადმინისტრაციას, მოისმინა დაწესებულების ხედვა აღნიშნული პროგრამის 
განხორციელებასთან და სამომავლო პერსპექტივებთან დაკავშირებით, შეხვდა და გაესაუბრა 
პროგრამის თვითშეფასების ჯგუფს, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს 
და სამსახურის წარმომადგენლებს, პროგრამის ხელმძღვანელს და PhD სტუდენტთა 
სამეცნიერო ხელმძღვანელებს, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს, ასევე მოხდა 
სადოქტორო ნაშრომების განხილვა, ჯგუფმა ადგილზე დაათვალიერა პროგრამის 
განხორციელებისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და  ვიზიტის ბოლოს 
დაწესებულების წარმომადგენლებს გააცნო  ძირითადი მიგნებები. 

 

• საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

სტანდარტი 1.  სრული შესაბამისობა  
სტანდარტი 2.  სრული  შესაბამისობა 
სტანდარტი 3.  სრული შესაბამისობა 
სტანდარტი 4.  სრული  შესაბამისობა 
სტანდარტი 5. სრული შესაბამისობა 

§ რეკომენდაციები 
 

2.3.  
- რეკომენდირებულია სასწავლო კურსის  „უმაღლესი განათლების პედაგოგიკა და 
ფსიქოლოგია“  სილაბუსის თემატიკის გადახედვა და პროგრამის შედეგებთან 
თანხვედრაში მოყვანა. 
- სასურველია სასწავლო კურსის  „სამეცნიერო კვლევის მეთოდოლოგია და 
ბიოსტატისტიკა“ მიზნის მოდიფიცირება. 
 

§ რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

2.2. 
- შესაძლოა სავალდებულო სასწავლო კურსისათვის „პროფესიული სამედიცინო 
ინგლისური“ განსაზღვრული 10 კრედიტის შემცირება. 
-  დამატებითი კონსულტაციები სამეცნიერო ხელმძღვანელებთან 



5 
 

სადოქტორო პროგრამის ხანგრძლივობის გაზრდასთან დაკავშირებით და ფართო 
განხილვები  საკითხის საბოლოო ინიცირებამდე. 

 
2.3. სასწავლო კურსის „პროფესიული სამედიცინო ინგლისური“ სილაბუსში 
მითითებული ლიტერატურის განახლება. 
 

2.6. სადოქტორო პროგრამაში არსებული შეფასების თანამედროვე მეთოდები 
გაზიარებულ  იქნას პროგრამის აკადემიური პერსონალისა და სამეცნიერო 
ხელმძღვანელების აბსოლუტური უმრავლესობისათვის, რაც ხელს შეუწყობს მათ 
იმპლემენტაციას და პროგრამით დასახული მიზნების მიღწევას. 

 
3.1. სასურველია სტუდენტების ინფორმირების გაზრდა სასწავლო პროცესის 
დაგეგმვისა და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის, კარიერული 
განვითარების ხელშეწყობის აქტივობების შესახებ, მათი დაინტერესება ექსტრა-
კურიკულურ საქმიანობებში ჩასართავად. 
 
4.2. აკად. პერსონალის დამატებითი ჯგუფების გადამზადება სამედიცინო 
მეთოდოლოგიაში თსსუ სამედიცინო განათლების, კვლევისა და სტრატეგიული 
განვითარების დეპარტამენტის ბაზაზე არსებულ  ტრენინგ პროგრამებზე. 

 
 

§ საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 

§ ხელახალი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 
მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში დაინერგა ფინანსური  წახალისების  წესი,  
აღნიშნული გულისხმობს  კონკურსის  საფუძველზე შერჩეული 35  წლამდე ასაკის 
მკვლევარების დაფინანსებას, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა დოქტორანტების  
მოზიდვას. 
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პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 
1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 
პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და სწავლის შედეგები, 
რომლებიც ლოგიკურადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. პროგრამის მიზნები 
შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ გეგმას. პროგრამის 
გაუმჯობესებისთვის მუდმივად  ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები. 
 

1.1 პროგრამის მიზნები 

პროგრამის მიზნები ასახავს, თუ რა ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე 
კურსდამთავრებულის მომზადებისკენ არის მიმართული და რა წვლილი შეაქვს  სფეროსა 
და საზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილი სადოქტორო 
პროგრამის მიზანია ბიომედიცინის სფეროში მაღალი, საყოველთაოდ აღიარებული, 
სამეცნიერო და ეთიკური სტანდარტების შესაბამისი კვლევის დაგეგმვისა და 
განხორციელებისათვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარების მქონე მედიკოსის 
მომზადება, რომელსაც შეუძლია ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე მისი ინტერესების 
სფეროში ახალი საკვლევი საკითხების წარმოჩენა, ასევე, არსებული პრობლემების 
საკვლევად ახლებური მიდგომის შეთავაზება, შესაბამისი კვლევის დამოუკიდებლად 
დაგეგმვა, განხორციელება, შედეგების ანალიზი, ინტერპრეტაცია და პრეზენტაცია 
(ვერბალური, პუბლიკაციის სახით და სხვ.); ასევე, უმაღლესი სამედიცინო განათლების 
დონეზე სასწავლო საქმიანობის წარმართვა. პროგრამის ზემოხსენებული ცოდნის, 
უნარების, დამოკიდებულებისა და მოტივაციის მქონე კურსდამთავრებულები შეძლებენ, 
ხელი შეუწყონ ახალი ცოდნის შექმნასა და გავრცელებას, ქვეყანაში ჯანდაცვის სისტემის 
ეფექტურობის ზრდას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას და 
საერთაშორისო თანამშრომლობის გაფართოებას ბიოსამედიცინო მეცნიერებების სფეროში. 

პროგრამის მიზანი დეტალურად არის ჩამოყალიბებული, სადაც გაერთიანებული და 
ინტეგრირებულია  პროგრამის შედეგებიც. მეცნიერების განვითარების აქტუალობა და 
მოთხოვნა ახალგაზრდა მკვლევარების ჩართვის სამეცნიერო საქმიანობაში, როგორც 
ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე დასტურდება უნივერსიტეტის მიერ 
ჩატარებულ გამოკითხვებში და ინტერვიურებისას. ყოველივე ეს მკაფიოდ არის ასახული 
პროგრამის მიზანში. უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, რომელიც ჩართულია 
სადოქტორო პროგრამაში, ასევე მონაწილეობენ საერთაშორისო კვლევებში, რაც 
საშუალებას აძლევს პოტენციურ დოქტორანტს განახორციელოს ახალი საკვლევი თემა 
საერთაშორისო ინსტიტუციების ან მკვლევარების  ჩართულობით, ისევე როგორც თავად 
განახორციელოს კვლევა პარტნიორ უცხოურ კვლევით ბაზებზე. 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მისია ითვალისწინებს ახალი 
ცოდნის შექმნასა და გავრცელებას, მოსახლეობის სიცოცხლის ხარისხის ამაღლებასა და 
ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის განვითარებაში მონაწილეობას და 
კურსდამთავრებულების აღჭურვას საერთაშორისო პროფესიულ საზოგადოებაში 
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ჰარმონიული ინტეგრაციისათვის აუცილებელი ცოდნით და უნარებით. სადოქოტორო 
პროგრამის მიზანი იზიარებს უნივერსიტეტის მისიის პათოსს და ემსახურება 
გაცხადებული იდეის განხორციელებას. 
პროგრამის მიზანი  გაზიარებულია პროგრამაში ჩართულები პირების მიერ, საჯაროა და 
ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სადოქტორო პროგრამა 
o თვითშეფასების კითხვარი 
o ვებ-გვერდი  
o თსსუ-ის მისია, ხედვა, ღირებულებები 
o თსსუ-ის სტრატეგიული განვითარების გეგმა 
o ხელშეკრულებები პარტნიორ დაწესებულებებთან 
o ინტერვიუს შედეგები 
o ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები (ბაზრის კვლევა,დაინტერესებული მხარეების 

გამოკითხვის შედეგები) 

რეკომენდაციები: 

o წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

  
 
1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

Ø პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა ან/და 
პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის 
დასრულებისას; 
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Ø პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების 
გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს; 

Ø შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სწავლის შედეგები პროგრამაში წარმოდგენილია 7 ძირითადი პუნქტის სახით, რომლებიც 
თავის მხრივ მოიცავს მოკლე და ვრცელ ფორმულირებას. მოკლე ფორმულირების 
თანახმად პროგრამის ძირითადი შედეგებია:  

• დარგის საფუძვლიანი ცოდნა, სისტემური ხედვა და კრიტიკული ანალიზი; 
• კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება; 
• სწავლება; 
• კომუნიკაცია; 
• პროფესიონალიზმი; 
• პროფესიული და კარიერული განვითარება; 
• ლიდერობა, მართვა და დამოუკიდებელი საქმიანობა, ავტონომიურობა. 

პროგრამაში წარმოდგენილი ვრცელი ფორმულირება უფრო დეტალურად აღწერს 
თითოეულ შედეგს. ასევე აღწერილია სწავლის შედეგების შესაბამისობა პროგრამის 
მიზნებთან, რომელიც პროგრამაში ასახულია „პროგრამის მიზნებისა და სწავლის 
შედეგების რუკის“ სახით, ხოლო სწავლის შედეგების შესაბამისობა ეროვნული 
კვალიფიკაციების ჩარჩოს (კვალიფიკაციის მე-8 დონე) მოთხოვნებთან წარმოდგენილია 
ცხრილის ფორმატით. 
პროგრამის შედეგები ითვალისწინებს სფეროს სპეციფიკას და ორიენტირებულია 
მედიცინის მიმართულებით როგორც  მეცნიერის, ისე აკადემიური პერსონალის 
მომზადებაზე, რაც ძირითადი „დაკვეთაა“ ბაზრის კვლევის შედეგების მიხედვით. 
კურსდამთავრებულს შეუძლია დამოუკიდებლად კვლევების წარმოება და ასევე საკუთარი 
ცოდნის და გამოცდილების გადაცემა/გაზიარება პროფესიონალურ დონეზე. 
პროგრამის შედეგების შემუშავებისას უნივერსიტეტის მხრიდან გათვალისწინებული იყო 
შემდეგი კრიტერიუმები: (ა) უნდა ყოფილიყო პროგრამის მიზანზე ორიენტირებული, (ბ) 
ლაკონური, (გ) რეალისტური და მიღწევადი, (დ) შრომის ბაზრის/დამსაქმებლის 
მოთხოვნებთან მისადაგებული, (დ) ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს შესაბამისი და 
(ე) მსოფლიო მასშტაბით არსებული ლიდერი უნივერსიტეტების საუკეთესო პრაქტიკის 
ამსახველი. 
უნივერსიტეტის მხრიდან თავდაპირველად შეფასდა არსებული პროგრამის სწავლის 
შედეგები და მიღებული მონაცემების საფუძველზე მოხდა ახალი პროგრამის შედეგების 
შემუშავება. პროგრამის სწავლის შედეგების შესაფასებლად შემუშავებულია 
„საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების წესი“. დოკუმენტში 
განსაზღვრულია სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმები, ეტაპები და მეთოდები, რაც 
საჭიროა სწავლის შედეგების გასაზომად  და მონაცემთა განსაზღვრისათვის, მათ 
შეგროვებისა და მონაცემთა ანალიზისათვის. სადოქტორო პროგრამისთვის სწავლის 
შედეგების შეფასება ხდება 3 წლიანი ინტერვალებით როგორც პირდაპირი, ისე 
არაპირდაპირი შეფასების მეთოდების გამოყენებით. უნივერსიტეტს წარმოდგენილი აქვს 
დოქტორანტების სწავლის პროცესის 6 წლის განმავლობაში ობიექტური შეფასების 
მაჩვენებლები. 
შეფასების არაპირდაპირ მეთოდები, რომელიც დაინტერესებული მხარეების კვლევას 
(გამოკითხვას) მოიცავს, უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულია; 
ა) დამსაქმებელთა გამოკითხვა, 
ბ) სადოქტორო პროგრამის „მედიცინა“ კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა. 
გ) სადოქტორო პროგრამის „მედიცინა“ დოქტორანტების გამოკითხვა 
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გამოკითხვის შედეგად მიღებული ინფორმაცია იქნა გაანალიზებული და პროგრამის 
სწავლის შედეგებში ასახული. კერძოდ უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებულმა 
დამსაქმებელთა საჭიროებების კვლევამ და შრომის ბაზრის ანალიზმა წარმოაჩინა 
სწავლების უნარ-ჩვევებზე (უმაღლესი განათლების დონეზე სწავლება) და სხვადასხვა 
ტრანსფერულ უნარებზე (კომუნიკაცია, დამოუკიდებელი განვითარება, გუნდური 
მუშაობა, ანალიტიკური აზროვნება და სხვა) ფოკუსირების აუცილებლობა. სწავლის ცალკე 
შედეგად ჩამოყალიბდა „სწავლება“, რის მისაღწევად პროგრამაში შეიცვალა სასწავლო 
კომპონენტები, რომელიც ითვალისწინებს შედეგის მიღწევას „მოზრდილთა სწავლების 
თეორიისა და მეთოდების ცოდნა და გააზრებას; სწავლის საჭიროებისა და სწავლის 
შედეგების განსაზღვრის, სწავლებისა და სწავლის შედეგების შეფასების, სასწავლო 
კურსებისა და პროგრამების შემუშავების, სწავლებაში თანამედროვე ტექნოლოგიების 
გამოყენების, ინკლუზიური სასწავლო გარემოს დაგეგმვისა და ჩამოყალიბების უნარს.“  
„კომუნიკაციის“ შედეგის გასაძლიერებლად, რომელიც მედიცინის დარგში წარმოადგენს 
როგორც ზოგად, ისე დარგობრივ შედეგს, პროგრამაში შეტანილი იქნა ცვლილება და 
გაიზარდა საკონტაქტო საათები შესაბამის სასწავლო კურსებში.  
ვინაიდან „სწავლების“ და „კომუნიკაციის“ შედეგის მიღწევა ასევე მოითხოვს დარგობრივი 
ცოდნის გაღრმავებას, ხოლო პროგრამის ერთერთი ძირითადი შედეგია „დარგის 
საფუძვლიანი ცოდნა, სისტემური ხედვა და კრიტიკული ანალიზი“ პროგრამის 
ხელმძღვანელის და აკადემიური პერსონალის გადაწყვეტილებით ძირითადი და 
მომიჯნავე სპეციალობების შესახებ არსებული ზოგადი მოდულის ნაცვლად ჩამოყალიბდა 
სტრუქტურირებული მოდულები სადოქტორო კურსი I, სადოქტორო კურსი II და 
სადოქტორო კურსი III, რომელთა მიზანია დარგის საფუძვლიანი ცოდნის, სისტემური 
ხედვისა და კრიტიკული ანალიზის ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობა 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სადოქტორო პროგრამა 
o თსსუ-ის ვებგვერდი 
o გამოკითხვის შედეგები 
o „საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, დამტკიცების, მასში ცვლილებების 

შეტანის და გაუქმების წესი“ 
o „სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო 

პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების წესი“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 
26 თებერვლის №24/4 დადგენილება; 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
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o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
შეფასება 

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 
მეტწილად 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის 
მიზანი, 
სწავლის 
შედეგები და 
მათთან 
პროგრამის 
შესაბამისობა 
 

ü     

 
 
 
2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 
 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები, პროგრამის სტრუქტურა, შინაარსი, სწავლება-სწავლის 
მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და 
მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 
 
2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 
უსდ-ს განსაზღვრული აქვს პირთა პროგრამაზე დაშვების შესაბამისი, გამჭვირვალე, 
სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები გამჭირვალეა, შეესაბამება პროგრამის მიზანს და 
შედეგებს, საჯარო და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისათვის. 
დოქტორანტურაში მიღება წარმოებს ღია კონკურსის საფუძველზე სადოქტორო 
პროგრამაში სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, 
ასევე სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესის თანახმად.  
 დაშვების წინაპირობებია:  
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1. დიპლომირებული მედიკოსის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
2. თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული სადოქტორო კვლევის პროგრამის 

არსებობა; 
3. ინგლისური ენის B2 დონის ცოდნა, რაც დასტურდება:  B2 ან უფრო მაღალი დონის 

ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენით, ან  
ინგლისური ენის მისაღები გამოცდის B2 დონეზე ჩაბარებით. 

4. სპეციალობაში გამოცდის წარმატებით ჩაბარება, რომელიც მოიცავს შემდეგს: 
ა) ტესტირება - 80% (მაქს. - 80 ქულა, მინ. - 48 ქულა); 
ბ) ზეპირი გასაუბრება - 20% (მაქს. - 20 ქულა, მინ. - 12 ქულა). 

უნივერსიტეტის „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის 
ფაკულტეტის დოქტორანტურის შესახებ“ დებულება განსაზღვრავს სადოქტორო 
პროგრამაზე ჩარიცხვის წესს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სადოქტორო პროგრამა 
o თვითშეფასების კითხვარი 
o ვიზიტის დროს განხორციელებული ინტერვიუები 
o დებულება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის დოქტორანტურის შესახებ 
o „საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, დამტკიცების, მასში ცვლილებების 

შეტანის და გაუქმების წესი“ 
o „სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო 

პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების წესი“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 
26 თებერვლის№24/4 დადგენილება 

o სადოქტორო პროგრამებზე გამოცხადებული  კონკურსები 
o ვებ-გვერდი 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 
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ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
 
2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 
 
პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 
შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი 
ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და  სწავლის შედეგებს. პროგრამის 
სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა 
უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან.   
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

მედიცინის სადოქტორო პროგრამა შემუშავებულია და დამტკიცებულია უნვერსიტეტში 
მოქმედი რეგულაციის  „საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, მასში 
ცვლილებების შეტანის და გაუქმების წესი“ თანახმად. პროგრამის განახლება და 
მოდიფიცერება მოხდა როგორც აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, ასევე, 
სტუდენტების, კურსდამთავრებულების და დამსაქმებლების გამოკითხვით მიღებული 
შედეგების ანალიზის საფუძველზე. მოხდა სასწავლო კურსების გადანაწილება 
სავალდებულო და არჩევით კურსებად, ასევე შეიცვალა კურსების კრედიტების 
მოცულობა. წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 წელი, პროგრამა 
მოიცავს როგორც სასწავლო, ისე კვლევით კომპონენტებს. სასწავლო კომპონენტი 
წარმოდენილია 45 კრედიტით და შედგება 7 სავალდებულო და 2 არჩევითი სასწავლო 
კურსისაგან. პროგრამით  შეთავაზებულია 5 არჩევითი კურსი. სასწავლო გეგმა აგებულია 
ისეთი ლოგიკით, რომ დოქტორანტს ჰქონდეს თანდათანობით განვითარებისა და სწავლის 
შედეგების ეტაპობრივი მიღწევის შესაძლებლობა. 
უნდა აღინიშნოს, რომ სავალდებულო სასწავლო კურსს „პროფესიული სამედიცინო 
ინგლისური“ მინიჭებული აქვს 10 კრედიტი, ექსპერტთა აზრით გადაწყვეტილება 
კრედიტ-საათების ასეთი მოცულობით დათმობა ამ კურსისთვის შესაძლოა გადაიხედოს. 
პროგრამის კვლევითი კომპონენტი კი განისაზღვრება ინდივიდუალური სადოქტორო 
კვლევის პროგრამით, ამ პროგრამის შესრულების გეგმით, პროგრამის დასრულებისა და 
დისერტაციის დაცვისათვის სავალდებულო სამეცნიერო აქტივობებით (პუბლიკაციები, 
მოხსენებები და სხვ.) და საკუთრივ სადისერტაციო ნაშრომით. კვლევის ყველა პროგრამა 
ინდივიდუალურია და მის შესრულებაში ერთი დოქტორანტი მონაწილეობს. 

სადოქოტორო პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 წელი, თუმცა თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 
მიერ ინიცირებულია პროცესი სწავლის ვადის 4 წლამდე გაგრძელების შესახებ, 
ინტერვიუების დროს  გაირკვა, რიგი სამეცნიერო ხელმძღვანელი არ განიხილავს 
დოქტორანტურაში სწავლის გახანგრძლივების საჭიროებას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სადოქტორო პროგრამა 
o სილაბუსები  
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o „საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, მასში ცვლილებების 
შეტანის და გაუქმების წესი“ 
 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o   შესაძლოა სავალდებულო სასწავლო კურსისათვის „პროფესიული სამედიცინო 
ინგლისური“ განსაზღვრული 10 კრედიტის შემცირება. 

o   დამატებითი კონსულტაციები სამეცნიერო ხელმძღვანელებთან 
 სადოქტორო პროგრამის ხანგრძლივობის გაზრდასთან დაკავშირებით და ფართო 
 განხილვები  საკითხის საბოლოო ინიცირებამდე. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
 

 

 

2.3. სასწავლო კურსი 
Ø ძირითადი სფეროს თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება 

პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო 
კურსის/საგნის/მოდულის/კონცენტრაციის შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა 
შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს; 

Ø სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის სფეროს 
აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების 
მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სადოქტორო პროგრამის სასწავლო გეგმის აგებისას გათვალისწინებული იყო ის 
ძირითადი მიზანი, რომ თითოეული სასწავლო კურსის შედეგების მიღწევა დაეხმარებოდა 
დოქტორანტს მომდევნო ეტაპზე სხვა სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტის  
შესრულებაში. სასწავლო კომპონენტში შემავალი 3 სადოქტორო კურსის ფორმატი მსგავსია 
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და თითოეული მათგანის მიზანია სამეცნიერო კვლევის შესაბამის დარგში უახლესი 
მიღწევებისა და ტენდენციების საფუძვლიანი ცოდნის ჩამოყალიბება. ყველა აღნიშნული 
სასწავლო კურსი იგება საკვლევი თემის შესაბამისად და ატარებს ინდივიდუალურ 
ხასიათს. 
რაც შეეხება სასწავლო კურსის „სამეცნიერო კვლევის მეთოდოლოგია და ბიოსტატისტიკა“ 
სილაბუსში, რომლის მიზანია „კლინიკური კვლევის თანამედროვე დიზაინის 
სრულყოფილი ცოდნის უზრუნველყოფა და ამ ცოდნის, კვლევაში ადეკვატურად 
გამოყენების უნარების ათვისება“, მითითებული თემატიკა, რომელიც მიეწოდება 
სტუდენტს უფრო ვრცელია შინაარსობრივად, ანუ არ ეხება მხოლოდ „კლინიკურ 
კვლევას“, მაშასადამე საურველია მიზნის გადახედვა და მისი ფორმულირების დახვეწა, 
ვინაიდან სამეცნიერო კვლევა შესაძლებელია იყოს როგორც კლინიკური, ისე 
ფუნდამენტური, ტრანსლაციური და ა.შ. 
სასწავლო კურსის სილაბუსი „უმაღლესი განათლების პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია“ 
პირველი ხუთი თემა ფსიქიკურ აშლილობებს ეძღვნება, ფსიქიკური ჯანმრთელობა და 
აშლილობები, კლასიფიკაცია, ეტიოლოგია, ეპიდემიოლოგია, დიაგნოსტიკა, 
კლასიფიკაციის სისტემები – DSM-5,ICD10/11. კლინიკურ-ფსიქოლოგიური დიაგნოსტიკა, 
ასევე ფსიქოთერაპია და ფსიქოკონსულტაცია, აშლილობების ფსიქოლოგიური  
პროფილაქტიკა. იგივე სილაბუსში პრაქტიკუმის თემებიც იწვევს კითხვებს, მაგ: 
კლინიკური ინტერვიუირება; ინტერვიუს ჩატარება და ანალიზი, ფსიქოლოგიური 
ტესტირება. ცოტა გაუგებარია, თუ რატომ ჩაითვალა საჭიროდ დოქტორანტებისთვის ამ 
თემების (კლინიკური ფსიქოლოგიის და ფსიქიატრიის) სწავლება სადოქტორო პროგრამის 
ფარგლებში, რომელიც არ ემსახურება პროგრამის შედეგებს, მაშინ როდესაც უმაღლესი 
სკოლის სწავლა-სწავლების  ფსიქოლოგიის თემებს ეთმობა ნაკლები დრო. 

ასევე, სილაბუსში „პროფესიული სამედიცინო ინგლისური“ (Advanced Medical English) 
მითითებული ძირითადი ლიტერატურა Medicine 2; Sam McCarter; Oxford University Press 
2006, სასურველია ჩანაცვლდეს ახალი რედაქციით ან სხვა თანამედროვე ლიტერატურით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სადოქტორო პროგრამა 
o სადოქტორო პროგრამის სილაბუსები 
o ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

o რეკომენდირებულია სასწავლო კურსის  „უმაღლესი განათლების პედაგოგიკა და 
ფსიქოლოგია“  სილაბუსის თემატიკის გადახედვა და პროგრამის შედეგებთან 
თანხვედრაში მოყვანა 
o სასურველია სასწავლო კურსის  „სამეცნიერო კვლევის მეთოდოლოგია და 
ბიოსტატისტიკა“ მიზნის მოდიფიცირება 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასწავლო კურსის „პროფესიული სამედიცინო ინგლისური“ სილაბუსში 
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მითითებული ლიტერატურის განახლება 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
ü ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და 
ტრანსფერული უნარების განვითარება 
პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, 
სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფერული უნარების 
განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სტუდენტის ჩართვას კვლევითი პროექტების 
განხორციელებასა და პრაქტიკული უნარების განმავითარებელი კომპონენტების  
განხორციელებაში. თსსუ სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და 
დოქტორანტურის სამსახური, ასევე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 
ჩართულობით რეგულარულად აწყობს სამეცნიერო სესიებს დოქტორანტების 
მონაწილეობით - „დოქტორანტების სამეცნიერო სესია“. აღნიშნული რეგულარული 
სესიები საშუალებას იძლევა შეფასდეს დოქტორანტების სწავლისა და კვლევის, მათი 
კომპეტენციის ზრდის პროცესი და საჭიროებები. სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში 
დოქტორანტები დამოუკიდებლად პროგრამის ხელმძღვანელის ზედამხედველობით 
აწარმოებენ კვლევით საქმიანობას, ამასთან, ჩართული არიან  საგრანტო პროექტებში 
(მიმდინარე პროექტში ჩართულია 15 დოქტორანტი), სისტემატურად მონაწილეობენ 
კონფერენციებში, ფორუმებში (საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები - 84; 
ადგილობრივი კონფერენციები, ტრეინინგები - 51; საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმები 
-24; ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციები, სიმპოზიუმები, სემინარები, ტრენინგები 
-18), აქვეყნებენ პუბლიკაციებს (საერთაშორისო პუბლიკაციები - 57;  ადგილობრივი 
პუბლიკაციები - 17), მათ შორის იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში. ყოველივე 
აღნიშნული არ ატარებს პერიოდულ ხასიათს, რეგულარულია, ამასთანავე, დისერტაციის 
ძირითადი შედეგების საფუძველზე  სავალდებულოა 4 სამეცნიერო შრომის მომზადება 
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და გამოქვეყნება, კერძოდ  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 
მედიცინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შექმნის, საქმიანობისა და დოქტორის 
აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ დებულების მე -3 მუხლის 4 ქვეპუნქტის 
თანახმად, დისერტაციის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებული უნდა იყოს დარგის 
რეცენზირებად და რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში, შრომათა კრებულებში, 
რომლებიც იბეჭდება საქართველოსა და უცხოეთში და ვრცელდება საერთაშორისო 
მასშტაბით. სამეცნიერო შრომების მინიმალური რაოდენობაა ოთხი, მათ შორის ერთი 
მაინც გამოქვეყნებული უნდა იყოს საერთაშორისო რეფერირებად და ერთი მაინც - 
იმპაქტ-ფაქტორის მქონე გამოცემაში (26.09.2014). 
დოქტორანტებს აქვთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ  Erasmus+, Erasmus Mundus 
გაცვლით პროგრამებში. ყოველივე ხელს უწყობს დოქტორანტებში სამეცნიერო/კვლევითი 
უნარების განვითარებას და მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სადოქტორო პროგრამა 
o ხელშეკრულებები/მემორანდუმები პარტნიორ ორგანიზაციებთან, დანართი 13 
o უნივერსიტეტის ვებგვერდი   

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 
გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის 
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შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
სადოქტორო პროგრამაში პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების მისაღწევად 
გამოყენებულია სწავლა/სწავლების მეთოდები, რომლებიც ფოკუსირებულია 
დოქტორანტურის საფეხურის სწავლების მოთხოვნებზე, ორიენტირებულია 
დოქტორანტების მოტივირებასა და  მათი  ინდივიდუალური საჭიროებების  
გამოვლენაზე,  სწავლება-სწავლის     მეთოდები     განსხვავებულია     კვლევითი     და     
სასწავლო კომპონენტისთვის, პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდების 
შეფასება მრავალს კომპონენტს მოიცავს. დაწესებულებას განსაზღვრული აქვს სწავლის 
შედეგების შეფასების მექანიზმების, ეტაპების და მეთოდების ერთობლიობა, 
სწავლის შედეგების  მიღწევას ადასტურებს პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების 
მაჩვენებლები: სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხული დოქტორანტების განთესვის 
მაჩვენებელი მინიმალურია, მათი  98% აგრძელებს სწავლას,  ამასთანავე, მაღალია 
დაცული დისერტაციების შეფასების შედეგები - 97.87%  A და B ქულებით ფასდება  A – 
70.21% და B-27.66%.  მაღალია დაცული დისერტაციების რაოდენობა აქტიური 
დოქტორანტების საშუალო რაოდენობაზე - 70% (ბოლო 6 წლის მონაცემების მიხედვით), 
საშუალოდ წელიწადში - 12. პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 
ფაქტობრივად 100%-ია, მათ შორის 98.3% დასაქმებულია ძირითადი ან მომიჯნავე 
სპეციალობით.  პროგრამის დაგეგმვის, სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდების 
შემუშავებისა და შედეგების შეფასების ანალიზი განხილულია ხარისხის სამსახურის 
მიერ, მონაცემები გამოიყენება პროგრამის შემდგომი გაუმჯობესებისთვის და სწავლის 
შედეგების ფორმულირებისთვის. 
 
სადოქტორო პროგრამის  სასწავლო კომპონენტის შესაბამის კურსებში გამოყენებული 
სწავლება-სწავლის  მეთოდები  განსხვავებულია  და  შესაბამისობაშია  სწავლის  
შედეგებთან  და დარგის   თავისებურებებთან.    
სადოქტორო   პროგრამის   ფარგლებში   გამოყენებული სწავლის მეთოდებია: 

- ინდივიდუალური საჭიროებების განსაზღვრა და დამოუკიდებელი სწავლა; 
- შემთხვევის განხილვა, შემთხვევაზე დაფუძნებული სწავლება (მტკიცებითი 

მედიცინა,  ბიოსამედიცინო მეცნიერებების ეთიკა, სადოქტორო კურსი); 
- როლური თამაში (მტკიცებითი მედიცინა, უცხო ენა, აკადემიური წერა 

ინგლისურ ენაზე);  
- პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ან მისი ელემენტების გამოყენება; 
- დისკუსია/დებატები; 
- დისტანციური სწავლების რესურსების გამოყენება; 
- სწავლებაში მონაწილეობა: ლექცია-სემინარების მომზადება და დამოუკიდებლად 
ჩატარება, პროფესორის მეთვალყურეობით; 

- კვლევითი პროექტები. 
აკადემიური პერსონალი შეიძლება იყენებდეს ერთ ან რამდენიმე მეთოდს კონკრეტული 
სასწავლო–კვლევითი ამოცანის შესასრულებლად. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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o საგანმანათლებლო პროგრამა, სილაბუსები 
o თსსუ-ის ვებგვერდი:  www.tsm.edu 
o სწავლის შედეგების შეფასების წესი, ხარისხის სამსახურის მიერ ჩატარებული 

შეფასების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია - დანართი 17 
რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
შეფასება 

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
 

 
 

2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  
გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 

დოქტორანტის შეფასების სისტემა კანონმდებლობის შესაბამისი და  გამჭვირვალეა,  
ექვემდებარება თსსუ რეგულაციებით განსაზღვრულ წესებს და  იძლევა მიღწევების 
შეფასების საშუალებას  როგორც ცალკეულ კომპონენტებში, ასევე პროგრამით 
გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებში. პროგრამაში გამოყენებულია  ფორმატული და 
შემაჯამებელი შეფასებები, რაც  ხელმისაწვდომია დოქტორანტებისთვის. 
დოქტორანტის  სწავლის  შედეგების  მიღწევა  ფასდება  როგორც  სასწავლო 
კომპონენტის,  ასევე სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის ფარგლებში. 
სასწავლო კომპონენტთან მიმართებაში, როგორც ზოგადად  უნივერსიტეტში, მოქმედებს 
კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემა (ECTS). 
საგანმანათლებლო პროგრამის კრედიტების გაანგარიშება და სტუდენტის მიღწევების 
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შეფასება ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძ. #3, 
5.01.2007 შესაბამისად. დისერტაციის დაცვის პრერეკვიზიტები, დისერტაციის მიმართ 
წაყენებული მოთხოვნები, ნაშრომის სადისერტაციო საბჭოზე წარდგენის წინაპირობები, 
სადისერტაციო ნაშრომის და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის განხილვის 
პროცედურები, დისერტაციის საჯარო დაცვისა და სადისერტაციო ნაშრომის საბოლოო 
შეფასების საკითხები რეგულირდება თსსუ-ის შემდეგი დოკუმენტებით: თბილისის 
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის 
შესახებ დებულებითა და მედიცინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს  შექმნის,  
საქმიანობისა და  დოქტორის  აკადემიური  ხარისხის მინიჭების შესახებ დებულების 
თანახმად.  
პროგრამაში დოქტორანტის  ფორმატიული შეფასების მიზნით სამეცნიერო 
ხელმძღვანელის მიერ გამოყენებული იქნება 360- გრადუსიანი შეფასების მეთოდი, 
აღნიშნული გულისხმობს როგორც დოქტორანტის თვითშეფასებას ასევე, დოქტორანტის 
უშუალო ხელმძღვანელის მიერ  შეფასებას. 360-გრადუსიანი შეფასების სისტემა 
გამოყენებული იქნება არა მხოლოდ  დოქტორანტის  განვითარების შესაფასებლად, ასევე 
დოქტორანტის საჭიროებების გამოსავლენად და სადოქტორო პროგრამის განვითარებისა 
და შეცვლის აუცილებლობის გამოვლენის მიზნით. თუმცა, ინტერვიურების დროს 
გამოვლინდა, რომ  სამეცნიერო ხელმძღვანელების რიგი წარმომადგენელი არ იცნობს 
შეფასების აღნიშნულ მეთოდს და ვერ ხედავს უკანასკნელის გამოყენების საჭიროებას. 
დაწესებულება არგუმენტირებულ პოზიციაში განმარტავს, რომ 360- გრადუსიანი 
შეფასების მეთოდი დღემდე გამოიყენებოდა მხოლოდ კოლეგიალური შეფასებისათვის, და 
არა დოქტორანტის, ან სხვა საფეხურის სტუდენტის შეფასებისათვის და სტუდენტის 
შეფასების სისტემაში მისი გამოყენება პირველადაა დაგეგმილი წარმოდგენილ 
სადოქტორო პროგრამაში, რისთვისაც სამუშაო ჯგუფებში და კოლეგიურ ორგანოებში 
აღნიშნული მეთოდი, გაზიარებული იქნა, შესაბამისად პროგრამის აკრედიტაციის 
შემდგომ პერიოდში დამატებითი სამუშაოები და შეხვედრები გაგრძელდება. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა, სილაბუსები  
o „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

დოქტორანტურის შესახებ დებულება“.   
o თსსუ-ის ვებგვერდი: www.tsm.edu 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სადოქტორო პროგრამაში არსებული შეფასების თანამედროვე მეთოდები 
გაზიარებულ იქნას პროგრამის აკადემიური პერსონალისა და სამეცნიერო 
ხელმძღვანელების აბსოლუტური უმრავლესობისათვის, რაც ხელს შეუწყობს მათ 
იმპლემენტაციას და პროგრამით დასახული მიზნების მიღწევას. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
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ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
             ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
             ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 
მეტწილად 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

სწავლების 
მეთოდოლოგია 
და ორგანიზება, 
პროგრამის 
ათვისების 
შეფასების 
ადეკვატურობა 

ü     

 
 
 
 
3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 
სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 
ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების 
ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 
 

3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 
სტუდენტი იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 
გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან  
დაკავშირებით მხარდაჭერას. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის სადოქტორო პროგრამის 
სტუდენტები იღებენ უწყვეტ მხარდაჭერასა და კონსულტაციას პროგრამის 
ხელმძღვანელის, მონაწილე აკადემიური პერსონალის, ფაკულტეტის ადმინისტრაციის და 
საინფორმაციო  სამსახურების მხრიდან. აკადემიური პერსონალი სტუდენტთა 
საკონსულტაციოდ გამოყოფს კვირაში 2 საათს. სტუდენტს აქვს საშუალება მიიღოს 
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ინფორმაცია სასწავლო პროცესის დაგეგმვის, სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის, 
კარიერული განვითარების შესახებ.  სტუდენტს სასარგებლო კონსულტაციას უტარებს 
სასწავლო პროცესის დაგეგმვის  შესახებ სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან 
ურთიერთობის სამსახური.  
უნივერსიტეტი დოქტორანტებს ეხმარება კვლევის განხორციელების ყველა ეტაპზე: 
სთავაზობს კვლევის მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის საჭირო მეთოდოლოგიურ და 
თეორიულ ცოდნას; უქმნის სათანადო გარემოს სამუშაოს ეფექტური შესრულებისათვის, 
კერძოდ, დოქტორანტს აქვს სამუშაო სივრცე, წვდომა ლაბორატორიებსა და კვლევით 
ცენტრებზე, ისევე როგორც კომპიუტერულ ტექნიკაზე, ბიბლიოთეკასა და ელექტრონულ 
საბიბლიოთეკო რესურსებზე; 
სტუდენტებისათვის დგება ინდივიდუალური გრაფიკი, რომლის შედეგადაც, სტუდენტს 
კლინიკური პრაქტიკისა და სწავლის შეთავსების შესაძლებლობა ეძლევა. 
სტუდენტების ინფორმირებას პროგრამაში ჩართული დაწესებულების აკადემიური და 
ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფს. სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება 
მიიღონ სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა მათი 
სურვილისამებრ (მაგ :19-23 April, Amsterdam , International Liver Congress of the European 
association for the study of the liver., Florence, Italy. 19.05.2019-21.05.2019. EPA-ის სამგზავრო 
გრანტი-ევროპის ფსიქიატრთა ასოციაცია (EPA) 25-ეკონგრეს თვალების მოძრაობით 
დესენსიტიზაცია და გადამუშავება-EMDR ინსტიტუტი და ა.შ.  
წელიწადში ერთხელ, ხარისხის სამსახური ატარებს სტუდენტების გამოკითხვას, რომლის 
შედეგადაც ფასდება მათი კმაყოფილება სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისა და 
ლექტორების მიმართ. ადმინისტრაცია ყურად იღებს სტუდენტების რეკომენდაციებს. 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის თაოსნობით ყოველწლიურად იმართება 
დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენციები, სადაც დოქტორანტები წარმოადგენენ 
სასწავლო წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაოს შედეგებს.  
სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური ახორციელებს 
კოორდინაციას უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ რამოდენიმე საერთაშორისო 
ახალგაზრდული (სტუდენტური) ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობასთან 
(EMSA, EDSA, EPSA, IFMSA ). ასევე, უნივერსიტეტის ბაზაზე მოქმედებს „სტუდენტთა 
სამეცნიერო საზოგადოება“ და  „ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაცია“ და ა.შ. თუმცა, 
სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუს პროცესში აღმოჩნდა, რომ ისინი 
არ ფლობენ ინფორმაციას ექსტრაკურიკულური აქტივობების შესახებ და ხშირ 
შემთხვევაში არც იციან, უნივერსიტეტის ბაზაზე ასოციაციების არსებობის შესახებ. 
დოქტორანტებს აქვთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ და 
საერთაშორისო პროექტებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებსა და კვლევებში, ასევე 
ისარგებლონ საერთაშორისო მობილობით (მაგ. ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS). 
აღნიშნული, ძირითადად, ხორციელდება საერთაშორისო ურთიერთობების 
დეპარტამენტის რესურსის გამოყენებით. სტუდენტების ინფორმირებას ასევე 
ახორციელებს სასწავლო პროგრამაში ჩართული პერსონალი. აქამდე განხორციელებული 
20 სადოქტორო პროგრამის ფრაგმენტები შესრულდა/სრულდება საზღვარგარეთ. (მაგ. 
დავოსი, შვეიცარია, ჰონგ-კონგ, აშშ, მერილენდის უნივერსიტეტის პათოგენების კვლევის 
ინსტიტუტი, აშშ ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტი, გერონტოლოგიის კვლევის  
ცენტრი, კარდიოვასკულური კვლევის ლაბორატორია, ბალტიმორი, მერილენდი, აშშ, 
ვენის უნივერსიტეტი, ავსტრია და ა.შ.)  
 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი 
ერთეულის/კვლევითი ჯგუფის საერთაშორისო კვლევით 
ცენტრებთან/უნივერსიტეტებთან არსებული  თანამშრომლობა ხორციელდება 20-ზე მეტ 
ინსტიტუციასთან, როგორებიცაა ლონდონის იმპერიული კოლეჯი, ბუგუნდს 
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უნივერსიტეტი, საფრანგეთი, ინსბრუკის უნივერსიტეტი და ა.შ. 
 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ხორციელდება ახალგაზრდა 
დოქტორანტთა წახალისების პროგრამა, 35 წლამდე ასაკის პირებზე, რომლებიც 
აკმაყოფილებენ საქართველოს კანონმდებლობით და თსსუ-ის ადმინისტრაციულ 
სამართლებრივი აქტებით უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურზე სწავლის 
გაგრძელებისათვის დადგენილ საერთო პირობებს და დოქტორანტურაში ჩარიცხვის 
დროისათვის წარმოადგენენ ინგლისური ენის ცოდნის მინიმალური კომპეტენციის 
ზღვრის დონის მოქმედ სერტიფიკატს (TOEFL iBT – ის მინიმალური ზღვარი შეადგენს 
79 ქულას, IELTS Academic-ის - 6.5-ს, „Cambridge English ”-ის - 176 ქულას; 
სერტიფიკატი „Cambridge English” გაცემული უნდა იყოს დოქტორანტურაში 
ჩარიცხვის დროისთვის ბოლო 2 წლის განმავლობაში.  ჩარიცხული დოქტორანტები 
უზრუნველყოფილი იქნებიან: სტიპენდიით წელიწადში 24 ათასი ლარის ოდენობით, 
საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობის (3 წელი) განმავლობაში, კვლევის და 
სწავლის დაფინანსებით - 10 000 ლარის ოდენობით. ამ თანხიდან 2250 ლარი 
გათვალისწინებულია სასწავლო კომპონენტის საფასურის დასაფარად (სსიპ-თბილისის 
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 2019 წლის 26 ნოემბრის 
წარმომადგენლობითი საბჭოს N23/12 დადგენილება).  
მედიცინის სადოქტორო პროგრამის კუსდამთავრებულთა 100% დასაქმებულია როგორც 
აკადემიურ, ასევე ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე . 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინტერვიუს შედეგები; 
o დოქტორანტების მონაწილეობა სამეცნიერო ფორუმებში და საგრანტო კვლევით 

პროექტებში 
o სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი 
o სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წესდება 
o სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის შინაგანაწესი 
o „თსსუ–ის რექტორის აპარატის დებულება“ 
o „სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი" 
o „სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სტუდენტთა 

მობილობის, შიდა მობილობისა და სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების 
კრედიტების აღიარების წესი“ 

o „სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო 
პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის მინიჭების, დიპლომის 
ფორმების გამოყენების, გაცემისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი“ 

o თსსუ-სა და სტუდენტებს (სადოქტორო პროგრამის) შორის გაფორმებული 
ხელშეკრულებების ნიმუშები 

o კურსდამთავრებულების და დოქტორანტების პირადი საქმეები 
o „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და 

კვლევითი საქმიანობის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის 
დატვირთვა“ 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალგაზრდა 
დოქტორანტთა წახალისებისა და დოქტორანტურაში ახალგაზრდების მოზიდვის 
გასაუმჯობესებელი ღონისძიებების გატარების წესი, 
https://tsmu.edu/ts/images/file/15834097471582639605doqtoranturiswesi_axali2020.pdf 

o თსსუ-ის ვებ გვერდი - www.tsmu.edu   
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რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია სტუდენტების ინფორმირების გაზრდა სასწავლო პროცესის 
დაგეგმვისა და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის, კარიერული 
განვითარების ხელშეწყობის აქტივობების შესახებ, მათი დაინტერესება ექსტრა-
კურიკულურ საქმიანობებში ჩასართავად. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 
3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 
მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია  დარგის 
გამორჩეული, მაღალი კვალიფიკაციის  მქონე აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალი. 
მოცემული დროისთვის თანაფარდობა სადოქტორო პროგრამის განმახორციელებელ 
პერსონალსა და დოქტორანტებს შორის შეადგენს 1.74:1, ხოლო პროგრამის 
ხელმძღვანელებსა და დოქტორანტებს შორის 1.63:1.  პროგრამის ხელმძღვანელი უნდა 
იყოს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი ან 
ემერიტუსი, თსსუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის მთავარი მეცნიერი. 
თანახელმძღვანელი შესაძლებელია იყოს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, 
რომელიც არ არის თსსუ-ს აკადემიური პერსონალი.  
სადოქტორო კვლევის პროგრამის ხელმძღვანელს თითოეული აკადემიური წლისათვის 
შეიძლება ჰყავდეს, როგორც წესი, არაუმეტეს სამი დოქტორანტისა, აღნიშნული წესი 
ხორციელდება პრაქტიკაში. 
 
სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის მოვალეობაა უზრუნველყოს დოქტორანტის 
მიერ დისერტაციის სათანადო დონეზე შესრულება და დადგენილ ვადაში დაცვა, რაც 
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მოიცავს დოქტორანტის მიერ განხორციელებულ კვლებაში ჩართულობასა და სათანადო 
კონსულტაციებს სწავლის ყველა ეტაპზე. ასევე, იგი პასუხისმგებელია სადოქტორო 
ნაშრომის ხარისხზე, რაც გულისხმობს: ნაშრომის თეორიულ და პრაქტიკულ 
ღირებულებას, კვლევის დიზაინის და მეთოდოლოგიის ადეკვატურობას, კვლევის 
პირველადი მასალის ობიექტურობასა და სარწმუნოობას, ნაშრომის სტრუქტურას, 
გაფორმების ხარისხს და ენობრივ გამართულობას, ნაშრომის ძირითადი შედეგების 
ორიგინალობას. სადოქტორო კვლევის ხელმძღვანელობა ითვალისწინებს 
ხელმძღვანელისათვის სააუდიტორიო/საკონტაქტო საათების ზღვრულ დატვირთვას 
არაუმეტეს 30 საათისა სემესტრში, ორი და მეტი სადოქტორო კვლევის ხელმძღვანელობის 
შემთხვევაში - არაუმეტეს 50 საათისა სემესტრში.  
კვლევის ხელმძღვანელი დოქტორანტთან ერთად, მისი ჩარიცხვის შემდეგ, ადგენს 
ინდივიდუალური სადოქტორო კვლევის პროგრამის გეგმას და დოქტორანტის 
დატვირთვას, რაც დეტალურად აისახება სადოქტორო კვლევის გეგმაში, რომლის 
აღსრულების მონიტორინგს ახორციელებს თსსუ–ის სამეცნიერო მუშაობის 
კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახური. 
თსსუ-ის მედიცინის სადოქტორო პროგრამა ორიენტირებულია დოქტორანტებში იმ 
აუცილებელი უნარ–ჩვევების გამომუშავებაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია თანამედროვე 
შრომის ბაზარზე წარმატებული კარიერისათვის. დოქტორანტებს საშუალება აქვთ 
ერთმანეთს გაუზიარონ სამომავლო სამეცნიერო ინტერესები და ჩაერთონ მათთვის ახალ 
და მომიჯნავე დარგების კვლევებში. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სადოქტორო კვლევის ხელმძღვანელთა უფლება-მოვალეობები 
o თსსუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 3 ოქტომბრის №23/10 

დადგენილება - „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 
საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობის განმახორციელებელი აკადემიური 
პერსონალის დატვირთვა“. 

o სადოქტორო პროგრამის „მედიცინა“ პერსონალის პირადი საქმეები. 
o დებულება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის დოქტორანტურის შესახებ: 
o https://tsmu.edu/ts/images/file/159437564006.07.2020_doqtoranturamedicina.pdf 
o https://tsmu.edu/ts/images/dxp/doqtoranturis_debuleba_5f083ee64f549.pdf 
o სადოქტორო თემატიკის და ხელმძღვანელების დამტკიცების დამადასტურებელი 

ფაკულტეტის საბჭოს ოქმები. 
o ბრძანებები სადოქტორო თემების დაცვის შესახებ, 
o ბრძანებები დოქტორის დიპლომის გაცემის შესახებ. 
o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 
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მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 
მეტწილად 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 
მიღწევები, 
მათთან 
ინდივიდუალუ
რი მუშაობა 

ü     

  
 
4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

 
ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 
პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და 
განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 
 

4.1 ადამიანური რესურსი 
 

Ø პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 
აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 
აუცილებელი კომპეტენცია; 

Ø პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 
პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 
პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, 
სამეცნიერო-კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა 
მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 
პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 

Ø პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 
ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

Ø პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 
რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 
პერსონალით. 



26 
 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
სადოქტორო პროგრამის „მედიცინა“ განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და 
მოწვეული პერსონალის, სამეცნიერო ხელმძღვანელების კვლევითი და პედაგოგიური 
კვალიფიკაციები, მათი პროფესიული კომპეტენცია და გამოცდილება შესაბამისია როგორც 
პროგრამის მიზნებთან მიმართებაში, ასევე პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო 
კომპონენტის სწავლების უზრუნველყოფისთვის. 

პროგრამის განხორციელებაში უსდ ჩართული ჰყავს 84 აკადემიური პერსონალი 
(აფილირებული 84), მათ შორის 45 პროფესორი, 35 ასოცირებული პროფესორი, 4 
ასისტენტ პროფესორი, 29 მოწვეული პერსონალი, 2 უცხოელი, აკადემიურ და მოწვეულ 
პერსონალს შორის არსებული ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის აკადემიური 
უზრუნველყოფის მდგრადობას, განმახორციელებელი პერსონალი აქტიურადაა 
ჩართული  საუნივერსიტეტო/სასწავლო პროცესებში. პროგრამის განმახორციელებელი 
პერსონალის კვალიფიკაცია დასტურდება მათი კვლევითი აქტივობით, 
სამეცნიერო/სამეცნიერო-მეთოდური პუბლიკაციებით, ინტერვიურების დროს 
გამოვლენილი ცოდნისა და გამოცდილების დემონსტრირებით.  
პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული 
პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა შეესაბამება თსსუ-ში არსებულ რეგულაციებს და 
უზრუნველყოფს სადოქტორო პროგრამით განსაზღვრული კვლევითი და სასწავლო 
კომპონენტების წარმართვას. 
სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელს აქვს სათანადო ცოდნა და გამოცდილება 
დაკისრებული პასუხისმგებლობის განხორციელებისათვის. თითოეული დოქტორანტის 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი არის უახლესი ცოდნით აღჭურვილი და სიახლეზე 
ორიენტირებული დარგის სპეციალისტი, რომელიც აქტიურ მონაწილეობას იღებს 
სამეცნიერო კვლევებში, რომელიც შეესაბამება დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის 
თემას. 

პროგრამის ეფექტურ განხორციელებას ხელს უწყობს შესაბამისი კომპეტენციის  მქონე 
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი, რომელთა მხრიდან შეთავაზებული და 
განხორციელებული სერვისებითა და მხარდაჭერით სარგებლობის ფაქტები დაადასტურეს 
დოქტორანტებმა გასაუბრების დროს.  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 
o აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული პედაგოგების პირადი საქმეები 
o ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  
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o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 
 

Ø დაწესებულება რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 
სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და  შედეგების ანალიზს; 

Ø უსდ ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიულ 
განვითარებაზე, ასევე ხელს უწყობს მათ მიერ სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის 
განხორციელებას. 

 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი. 
 
2012 წლიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს  
„აკადემიური განვითარების ცენტრი“, რომელიც შეიქმნა ტემპუსის პროექტის 
„დიპლომამდელი სამედიცინო განათლების მოდერნიზაცია ევროგაერთიანების 
აღმოსავლეთ სამეზობლო ქვეყნებში“ მხარდაჭერით, ცენტრის მიზანია თსსუ პერსონალის 
გადამზადება სწავლების, სწავლისა და შეფასების მეთოდოლოგიაში, აღნიშნული 
მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს უნივერსიტეტში სამედიცინო განათლების ხარისხის 
გაუმჯობესებას. ცენტრში ტარდება ვორქშოპები, სემინარები, პრეზენტაციები წინასწარ 
შემუშავებული მოდულების პერიოდულად ვორქშოპებს და სემინარებს ატარებენ 
უცხოელი ექსპერტები სამედიცინო განათლების სფეროში. 
2019 წლის 23 მაისს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამედიცინო 
განათლების საერთაშორისო ასოციაციის (AMEE) რეგიონული ცენტრი გახდა.  
20-24 მაისს ჩატარდა პირველი ერთკვირიანი კურსი, 21-25 ოქტომბერს ჩატარდა 
საგანმანათლებლო კურსის მეორე ცილკი, რომელთაც უძღვებოდა პროფესორი ტრევორი 
გიბსი, AMEE-ს დირექტორატის წევრი, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის და 
სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის (WFME) კონსულტანტი სამედიცინო 
განათლების საკითხებში, AMEE-ს პრეზიდენტი. 
თსსუ-ში მიმდინარეობს პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული, აგრეთვე 
სამეცნიერო  პერსონალის  საქმიანობის  შეფასება,  ანალიზი  და  მათი  საჭიროებების 
განსაზღვრა (2019-2020 სასწავლო წლიდან ამოქმედდება აკადემიური და მოწვეული 
პერსონალის შეფასების წესი, დამტკიცებული თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 7 
მარტის N24/6 დადგენილებით). 
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პროგრამაში ჩართული  აკადემიური და მოწვეული პერონალის შეფასება ხორციელდება 
თვითშეფასების გზით, სპეციალურად შემუშავებული კითხვარით, რომელიც  
შემუშავებულია  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ აკადემიურ და მოწვეულ 
პერსონალთან კონსულტაციის გზით. შემდგომ კი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 
შეფასების კითხვარის შედეგების ანალიზის საფუძველზე ამზადებს ანგარიშს და 
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურთან ერთად, ადგენს აკადემიური და 
მოწვეული პერსონალის განვითარების გეგმას.           

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სადოქტორო 
პროგრამაში ჩართული აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის 
განვითარებას.  სადოქტორო პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონალი 
რეგულარულად მონაწილეობს საერთაშორისო პროექტებში, კვლევებსა და 
კონფერენციებში. ინტერვიურების დროს ისინი ადასტურებენ უნივერსიტეტის მხრიდან 
აკადემიური პერსონალისათვის გაწეულ ფინანსურ მხარდაჭერას პუბლიკაციებისა და 
კონფერენციებში მონაწილეობისათვის.  

უნივერსიტეტში მოქმედებს პედაგოგთა გადამზადების ცენტრი, სადაც რეგულარულად 
ტარდება აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული   მასწავლებლების ტრენინგები 
„სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიაში“. პროგრამის განმახორციელებელ 
აკადემიურ პერსონალს გავლილი აქვს აღნიშნული ტრენინგ-კურსები, თუმცა 
ინტერვიურების დროს ერთეულ შემთხვევებში გამოვლინდა, რომ აბსოლუტურად 
ყველას არ აქვს გაზიარებული ინფორმაცია სწავლების თანამედროვე მეთოდების 
დანერგვის შესახებ.  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში; 
o თსსუ-ის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი; 
o აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პირადი საქმეები; 
o ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o აკად. პერსონალის დამატებითი ჯგუფების გადამზადება სამედიცინო 
მეთოდოლოგიაში თსსუ სამედიცინო განათლების, კვლევისა და სტრატეგიული 
განვითარების დეპარტამენტის ბაზაზე არსებულ  ტრენინგ პროგრამებზე. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
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o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 

4.3 მატერიალური რესურსი 
პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 
აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 
სწავლის შედეგების მისაღწევად.  

 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
სადოქტორო პროგრამა უზრუნველყოფილია საბიბლიოთეკო, მატერიალური და 
ტექნიკური რესურსით რომელიც უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნებისა და სწავლის 
შედეგების მიღწევას. სტუდენტები ბიბლიოთეკის რესურსის გამოყენების ინსტრუქციას 
ღებულობენ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, საერთაშორისო ელექტრონული 
საბიბლიოთეკო ბაზების პასვორდებთან ერთად. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს ექმნება 
პრობლემა კონკრეტული წიგნის მოპოვებასთან დაკავშირებით, ელექტრონული ფოსტის 
საშუალებით აკეთებს განაცხადს ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციაში და ხდება შესაბამისი 
რეაგირება. 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის რესურსების 
გამოყენება შესაძლებელია 3 კომპიუტერული დარბაზში; 2 სამკითხველო დარბაზსა და  
ჯგუფური მუშაობის სივრცეებში. ასევე, ბიბლიოთეკის პირველ სართულზე მდებარე 
უცხოური ლიტერატურის სამ სამკითხველო დარბაზში.  
ბიბლიოთეკა სტუდენტებისა და პერსონალისთვის ხელმისაწვდომია კვირაში 6 დღე, 60 
საათი. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ბეჭდურ და ელექტრონულ მატარებლებზე 
არსებული ფონდი მრავალფეროვანია და მუდმივად განახლებადია (უკანასკნელი 
აღწერით უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ბეჭდურ და ელექტრონულ მატარებლებზე 
არსებული ფონდი - 330,058 ეგზემპლარი). ყოველი სასწავლო წლის დაწყებისას, ხდება 
სილაბუსების წიგნის ფონდთან დადარება და დანაკლისის შემთხვევაში, სასწავლო წლის 
დაწყებამდე ხდება შესაბამისი წიგნების ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმის შესყიდვა.  
სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს ფართო წვდომა აქვთ საერთაშორისო 
ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზებზე. 

• HINARI, AGORA, OARE და _ARDI 
• ScienceDirect – 2200 აკადემიური ჟურნალისა და 25000-ზე მეტი ელექტრონული 

წიგნის სრული ტექსტური ბაზა. 
• Scopus -რეფერირებული სამეცნიერო ლიტერატურის უმსხვილესი მონაცემთა ბაზა; 

საინფორმაციო ჰაბი მეცნიერული კვლევის მიმოხილვის, სტატისტიკის, ციტირების 
ინდექსის და სხვა ღირებული მონაცემების შესახებ მკვლევარებისათვის.  
ყოველწლიურად ბიბლიოთეკა გამოითხოვს ელექტრონული სამეცნიერო ბაზების 
მომწოდებლებისგან  მოხმარების წლიურ სტატისტიკას, მისი შემდგომი ანალიზის 
მიზნით. ბიბლიოთეკის მუშაობის შესაფასებლად ტარდება სტუდენტთა გამოკითხვები, 
ბიბლიოთეკის მომსახურების, მათ შორის, სასწავლო კურსის სილაბუსებში მითითებული 
ლიტერატურის ხელმისაწვდომობის შესახებ, უკუკავშირის ანალიზი გამოიყენება 
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ბიბლიოთეკის მუშაობის შემდგომი ოპტიმიზაციის მიზნით. 
დეპარტამენტების მეცნიერ-თანამშრომელთა და სტუდენტთა მოთხოვნების შესაბამისად 
ბიბლიოთეკა ყოველწლიურად აწარმოებს ახალი ლიტერატურის შეძენას, 2018-2019 
წლებში, ზემოაღნიშნული კონტიგენტის მოთხოვნით, თსსუ-ის მიერ შეძენილ იქნა 337734 
ლარის ღირებულების ლიტერატურა. 2019 წლისთვის, დამატებით, გამოწერილია 34 
დასახელების პერიოდული გამოცემის 57 დარგობრივი ჟურნალი.  
ვიზიტისას შემოწმდა სილაბუსებში მითითებული რამდენიმე სახელმძღვანელო, 
რომლებიც ხელმისაწვდომი იყო როგორც ელექტრონული, ასევე ბეჭდური სახით. ასევე, 
ვიზიტის ფარგლებში დავაკვირდით ანტიპლაგიატის პროგრამის მუშაობას. 
თსსუ საკუთრებაში ფლობს კლინიკურ ბაზებს (5 კლინიკა) და ფარმაცევტულ 
საწარმოს, სადაც მიმდინარეობს სასწავლო, კლინიკური, კვლევითი და საწარმოო 
აქტივობები. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თსსუ-ის ბიბლიოთეკის დებულება. 
o თსსუ-ის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი. 
o საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზებზე წვდომის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. 
o თსსუ-ის ინვენტარიზაციის, ტექნიკური აღჭურვილობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი. 
o სასწავლო ფართის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 
o განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021-ის განხორციელების 

შუალედური შეფასება, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის 
დასპორტის სამინისტრო, 2019 წლის 21 თებერვალი. 

o ინტერვიუს შედეგები 
რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება  

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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4.4  პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა 

 
პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 
რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 
საჭიროებებს. 
 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
საგანმანათლებლო სადოქტორო პროგრამის დაფინანსების წყაროებია თვითდაფინანსება, 
გრანტული ან კომბინირებული დაფინანსება.  
ყველა ინდივიდუალური კვლევის პროგრამას გააჩნია ხარჯთაღრიცხვა, რომელიც მოიცავს 
უნივერსიტეტისა და არასაუნივერსიტეტო ხარჯებს (სამეცნიერო კვლევის მთლიანად ან 
ნაწილობრივ არასაუნივერსიტეტო სტრუქტურაში შესრულების შემთხვევაში).  
სადოქტორო პროგრამის (ფაკულტეტის) ბიუჯეტში გაწერილია თსსუ-ს მიერ პროგრამის 
მხარდაჭერა და პროგრამისთვის გათვალისწინებული გამოყოფილი ფინანსური 
რესურსები  ეკონომიკურად მიღწევადია. პროგრამა ფინანსურად მდგრადია. 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სადოქტორო პროგრამის „მედიცინა“ დოქტორანტთა ინდივიდუალური 
ხარჯთაღრიცხვები. 
o თსსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი. 
o თსსუ-ის 2020 წლის ბიუჯეტი 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 



32 
 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
 

 
 
 
 
 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
  
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 
მეტწილად 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

სწავლების 
რესურსებით 
უზრუნველყოფა 

ü     

 
 
  
5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით პროგრამა იყენებს შიდა და გარე ხარისხის 
სამსახურებს,  პერიოდულ მონიტორინგსა და შეფასებას უწევს პროგრამას. აგროვებს და 
აანალიზებს რელევანტურ ინფორმაციას შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და  
განსავითარებლად. 

5.1 შიდა ხარისხის შეფასება 

პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურთან/პერსონალთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, 
შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების პროცესში და 
იყენებს ხარისხის შეფასების შედეგებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სადოქტორო პროგრამის თვითშეფასების გუნდი წარმოდგენილია ადმინისტრაციით, 
პროფესურით, დოქტორანტით, კურსდამთავრებულით და დამსაქმებლით. ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურმა განახორციელა  პროგრამის შეფასება პროგრამის 
ადმინისტრაციის, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, სხვა მონაწილე მხარეების, 
სტუდენტების, დამსაქმებლების ფართო ჩართულობით.  
თსსუ-ში ხარისხის განვითარების ერთიანი ხედვა და პოლიტიკაა. ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახური სტრუქტურული და ფუნქციური რგოლია უნივერსიტეტის 
ადმინისტრაციულ იერარქიაში, რომელიც ხარისხის განვითარების პოლიტიკის ძირითად 
პრინციპებს ახორციელებს. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს მკაფიოდ 
განსაზღვრული დებულება აქვს, რომლის ძირითადი პრინციპები და პირობები ეფუძნება 
,,დაგეგმე-გააკეთე-შეამოწმე-იმოქმედე" (PDCA) პარადიგმას. ხარისხის უზრუნველყოფის 
მექანიზმები და  კრიტერიუმები ღიაა, ცნობილია ყველა დაინტერესებული პირისათვის, 
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ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (ხუს)  კი მუდმივად მუშაობს მისი 
ინსტრუმენტების განვითარებაზე; ამასთან, ხუს-ის ანგარიშებიც, როგორც წესი, აგებულია 
ამ ციკლის მოდელზე. ხუს–ის აქტივობაში, მეტიც – მისი შიდასუნივერისტეტო  
მექანიზმების დაგეგმვაში, ჩართულია უნივერსიტეტის ყველა ის რგოლი, რომელსაც 
სხვადსხვა ხარისხის შეხება აქვს აკადემიურ და კვლევით პროცესთან და/ან მათი  
უზრუნველყოფის რესურსებთან (ციკლის ფაზა – P).  როგორც წარმოდგენილი 
დოკუმენტაციით (კითხვარები და მათი შედეგების ანალიზის დოკუმენტები) ისე 
ინტერვიუების შედეგებით დასტურდება, პროგრამის გასაუმჯობესებლად პროგრამაში 
ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან. 
დაწესებულება პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, შეფასების 
ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების პროცესში იყენებს 
ხარისხის შეფასების შედეგებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად.   
კითხვარების საფუძველზე ჩატარებული გასაუბრებები დოქტორანტებთან 
კურსდამთავრებულებთან, აკადემიური პერსონალსა და დამსაქმებელთან ადასტურებს, 
რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ხარისხის განვითარების 
პროცეს(ებ)ი მონაწილეობითი და პასუხისმგებლობითია. მასში ჩართულია 
უნივერსიტეტის მართვის ორგანოები და ძირითადი ორგანიზაციულ–სტრუქტურული 
ერთეულები. უნივერსიტეტში მიმდინარე თვითშეფასების/შეფასების პროცეს(ებ)ის 
კოლაბორაციული ხასიათი, ითვალისწინებს რა სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულს 
შორის საქმიან და ორმხრივ თანამშრომლობას, ხელს უწყობს უნივერსიტეტში იმ 
მიდგომების, მექანიზმების და ინსტრუმენტების შემუშავებას და ქმედითობას, რომელიც, 
ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს აქტივობებს უნივერისტეტის მისიის აღსრულებისათვის 
დეკლარირებული ხედვისა და ღირებულებების ჭრილში, მეორე მხრივ – 
ორიენტირებულია შიდა ხარისხის კულტურის დანერგვასა და განვითარებაზე.   
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების დოკუმენტი 
o აკადამიური პერსონალის გამოკითხვის შედეგები 
o დოქტორანტთა გამოკითხვა  
o ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
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o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

გარე ხარისხის შეფასებაში, მონაწილეობს როგორც ადგილობრივი, ასევე დარგის უცხოელი 
ექსპერტები. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი რეგულარულად 
ახორციელებს აკადემიური პროგრამების, მათ შორის, სადოქტორო პროგრამის ძირეული 
შეფასებას. ამ თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანია ბოლო 2 გარე შეფასება:  

ა) 2017 წელს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის განვითარების გარე შეფასება 
საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით, რომელიც პირველი ასეთი შეფასება იყო 
საქართველოში. სამუშაო ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ცნობილი საერთაშორისო ექსპერტი 
ენდი გიბსი (დიდი ბრიტანეთი).   
ბ) 2018 წელს თსსუ-ის ავტორიზაციის ექსპერტების შეფასება საერთაშორისო და 
ადგილობრივი ექსპერტების მონაწილეობით. ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარე იყო 
პიტერ დიტერი, დრეზდენის უნივერსიტეტი, გერმანია, ხოლო თანათავმჯდომარე ხოსე 
მარია პეინადო ჰერეროსი, გრანადის უნივერსიტეტი, ესპანეთი. 
აღნიშნული შეფასებების ფარგლებში მომზადდა შესაბამისი რეკომენდაციები რომლებიც 
გათვალისწინებული იყო სადოქტორო პროგრამის განვითარების პროცესში. 
გარე შეფასების ფუნქციას ასრულებს არაპირდაპირი შეფასების მეთოდების ფარგლებში 
ჩატარებული დაინტერესებული მხარეების კვლევის შედეგების ანალიზებიც. 
კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლის კვლევა - პროგრამის დასრულების 
შემდგომ პერიოდულად ხდება კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლების 
მონაცემების მოძიება და ანალიზი. · კურსდამთავრებულთა შეფასებების კვლევა 
თვისობრივი და რაოდენობრივი ტექნიკების გამოყენებით; · დამსაქმებლების კვლევა 
თვისებრივი და რაოდენობრივი ტექნიკების გამოყენებით - რომელიც ემსახურება 
პროგრამის კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფას. 
აღნიშნულის ფარგლებში ხდება იმ უნარ-ჩვენების და შესაძლებლობების კვლევა და 
განსაზღვრა, რაც ჭირდება შრომის ბაზარს და რაც მას დასაქმების აუცილებელ პირობად 
მიაჩნია.  აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კვლევა თვისებრივი და რაოდენობრივი 
ტექნიკების გამოყენებით - რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამის შედეგებთან 
დაკავშირებით აკადემიური პერსონალის მიერ აღქმული გასაუმჯობესებელი მხარეების 
იდენტიფიცირება, როგორც სწავლების მეთოდების, ლიტერატურის, ისე შესაბამისი 
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კომპეტენციების მუდმივი განახლების მიზნით.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o გარე ხარისხის შეფასების შედეგები; 
o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 
სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 
კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების 
ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის 
მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

როგორც თვითშეფასების დოკუმენტებზე და ინტერვიუბზე დაყრდნობით დასტურდება, 
სადოქტორო პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება 
უნივერსიტეტში არსებული რეგულაციის ხარისხის უწყვეტი სრულყოფის ინსტრუქციის 
შესაბამისად, რომლის მიზანია სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობების 
უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება, რომელიც თავის მხრივ ეფუძნება პროცესებში 
სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობას. მიმდინარეობს 
სადოქტორო პროგრამის „მედიცინა“ რეგულარული მონიტორინგი, რაც მოიცავს 
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დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვას და მათ ჩართულობას პროგრამის 
გაუმჯობესების პროცესში, აგრეთვე კოლეგიალურ შეფასებას სხვა უნივერსიტეტებში 
მომუშავე აღიარებული ექსპერტების მიერ. მაგალითად: 2019 წელს თსსუ ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურმა სადოქტორო პროგრამის „მედიცინა“   პერსონალთან   
თანამშრომლობის   საფუძველზე   დაგეგმა   და   ჩაატარა დაინტერესებულ მხარეთა 
გამოკითხვა 
ა) იმ დამსაქმებელთა გამოკითხვა, სადაც დასაქმებული არიან თსსუ-ის სადოქტორო 
პროგრამის „მედიცინა“ კურსდამთავრებულები (რომელთაც პროგრამა დაასრულეს 
ბოლო 5 წლის განმავლობაში); 
ბ) პროგრამის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა (მოცვის მაჩვენებელია 83%); 
გ) დოქტორანტების გამოკითხვა (გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო აქტიური 
დოქტორანტების 84%-მა); 
ზემოხსენებულ კვლევის შედეგების საფუძველზე დაიგეგმა შესაბამისი ცვლილებები 
განახლებულ სადოქტორო პროგრამაში. ცვლილებები ეხება, როგორც სწავლის 
შედეგების ფორმულირებას, ისე სასწავლო კომპონენტებს და სწავლის შედეგების 
შეფასების პროცესს. 

2019 წელს დაიგეგმა და ჩატარდა სადოქტორო პროგრამის „მედიცინა“ კოლეგიალური 
შეფასება. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ხარისხის უწყვეტი სრულყოფის ინსტრუქცია; 
o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 
დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 
აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

ü ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

მეტწილად 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

სწავლების 
ხარისხის 
განვითარების 
შესაძლებლობები 

ü     

  
 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 
 
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: 
 
დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 37 

 
 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტები შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

მეტწილად 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

1. საგანმანათლებლო 
პროგრამის მიზანი, სწავლის 
შედეგები და მათთან 
პროგრამის შესაბამისობა 

ü     

2. სწავლების მეთოდოლოგია 
და ორგანიზება, პროგრამის 
ათვისების შეფასების 
ადეკვატურობა 

ü     

3. სტუდენტთა მიღწევები, 
მათთან ინდივიდუალური 
მუშაობა 

ü     

4. სწავლების რესურსებით 
უზრუნველყოფა 

ü     

5. სწავლების ხარისხის 
განვითარების 
შესაძლებლობები 
 

ü     
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                                       ირინე ფხაკაძე 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                  ხათუნა საგანელიძე 

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                                                       ეკა აბჟანდაძე 
 

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                                                 მარიამ  აბულაძე 
 

 


