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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
▪ ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საბაკალავრო პროგრამა „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ აკრედიტებულია 2011 წელს 

(21.10.2011, გადაწყვეტილება №123). ამჟამად პროგრამა გადის მეორედ აკრედიტაციის 

პროცესს. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ბაკალავრის კვალიფიკაცია. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის 

საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს (ერთი კრედიტი შეესაბამება 30 

საათს). პროგრამის ხანგრძლივობაა ოთხი წელი (8 სემესტრი, თითოეულ სემესტრში 30 

კრედიტი). სწავლება მიმდინარეობს ქართულ ენაზე. 

საზოგადობრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამაში შემავალი 

სასწავლო კურსები სწავლების შესაბამისი ეტაპის ადეკვატურია. სწავლების პირველი 

სემესტრი ძირითადად დათმობილი აქვს ბიოსამედიცინო დისციპლინებს. ამ სემესტრში, 

აკადემიური პერსონალის და სტუდენტთა მოსაზრებების გათვალისწინებით, დამატებულია 

ახალი სასწავლო კურსი „დარგობრივი საორიენტაციო კურსი“, რომელიც მოიცავს 8 ლექციას 

და 15 სემინარულ მეცადინებას. პირველივე სემესტრში დარგობრივი სასწავლო კურსის 

დამატება საჭირო გახდა იმ მოსაზრებით, რომ ბევრი აბიტურიენტი ამ პროგრამაზე 

ჩარიცხვის შემთხვევაში პირველი ან მეორე სემესტრიდან გადადის უპირატესად მედიცინის 

ფაკულტეტზე. დარგის თავისებურებებისა და ამ პროფესიის აუცილებლობის ადრიდანვე 

გაცნობამ შესაძლებელია სტუდენტებს გადააფიქრებინოს პროგრამის დატოვება. 

აღსანიშნავია, რომ ეს სტუდენტები საკმაოდ მაღალი ქულების მქონენი არიან ეროვნული 

გამოცდების შემდეგ. აბიტურიენტმა არ იცის რა სრულად  რას წარმოადგენს თითოეული 

პროფესია, თავიდანვე ამ დარგის პროფესიონალები, დამატებული სასწავლო კურსის 

მეშვეობით, გააცნობენ და საქმის კურსში ჩააყენებენ სწავლას მოწყურებულ სტუდენტებს. 

პროგრამაზე აქტიური სტატუსის მქონე 464 სტუდენტია. პროგრამის საფეხურისა და 

სწავლის ხანგრძლივობის გათვალისწინებულ ვადაში, პროგრამას ჰყავს 62 

კურსდამთავრებული.  

 

▪ აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

აკრედიტაციის ვიზიტი ჩატარდა 21-22.11.2019 წ. განათლების ხარისხის განვითარების 

ცენტრიდან წარდგენილი იყო ექსპერტთა ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით: 

• ლია ბუღაძე (თავჯდომარე); 

• ხათუნა საგანელიძე (წევრი); 

• ლანა ბოკუჩავა (წევრი). 

შეხვედრა ჩატარდა ადმინისტრაციულ შენობაში, შედგენილი იყო დღის წესრიგი და ვიზიტი 

მიმდინარეობდა დღის წესრიგის სრული დაცვით. 

განხორციელდა შეხვედრა დაწესებულების  ადმინისტრაციასთან, ფაკულტეტის დეკანთან, 

პროგრამის ხელმძღვანელთან, თვითშეფასების ჯგუფთან,  ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ხელმძღვანელთან,    აკადემიურ   და მოწვეულ პერსონალთან, 

დამსაქმებლებთან: 

განხორციალდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება, სადაც კარგად ჩანს 

როგორი შესაძლებლობები ეძლევათ სტუდენტებს თავიანთი თეორიული ცოდნა 

გამოიყენონ პრაქტიკაში; 

განხორციელდა შეხვედრა სხვადასხვა წლის კურსდამთავრებულებთან, ყველა სემესტრის 

სტუდენტთან. სტუდენტებთან შეხვედრამ კარგად დაგვანახა სასწავლო პროგრამა და 

პერსონალი, როგორ უზრუნველყოფენ პროფესიონალიზმის მიღწევას და სტუდენტებს 

უქმნიან მოტივაციას სწავლის გაგრძელებისა და კვალიფიკაციით დაკავებას. 
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▪ საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

პირველი სტანდარტი - სრულად შეესაბამება მოთხოვნებს, რადგან კომპონენტები  

1.1პროგრამის მიზნების  და 1.2პროგრამის სწავლის შედეგების  შეფასდა, როგორც სრული 

შესაბამისობა მოთხოვნებთან. 

მეორე სტანდარტი - შეფასდა, როგორც მეტწილად შესაბამისი მოთხოვნებთან, რადგან 

კომპონენტები 2.5. სწავლება-სწავლის მეთოდები და 2.6. სტუდენტების შეფასება მეტწილად 

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. 

მესამე სტანდარტი - სრულად შეესაბამება მოთხოვნებს, რადგან კომპონენტი 3.1 

სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება, შეფასდა, როგორც სრული 

შესაბამისობა მოთხოვნებთან. 

მეოთხე სტანდარტი - სრულად შეესაბამება მოთხოვნებს, რადგან კომპონენტები 4.1 

ადამიანური რესურსი, 4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის 

პროფესიული განვითარება, 4.3 მატერიალური რესურსი,  4.4  

პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა 

შეფასდა, როგორც სრული შესაბამისობა მოთხოვნებთან. 

მეხუთე სტანდარტი -სრულად შეესაბამება მოთხოვნებს, რადგან კომპონენტები  5.1 

შიდა ხარისხის შეფასება, 5.2 გარე ხარისხის შეფასება, 5.3. პროგრამის მონიტორინგი 

და პერიოდული შეფასება შეფასდა, როგორც სრული შესაბამისობა მოთხოვნებთან. 

 

 

რეკომენდაციები 

▪ რიგ სილაბუსებში რეკომენდირებულია გასწორდეს პრაქტიკული და კოლოქვიუმის 

საათების გადანაწილება დაგეგმილი კრედიტ-საათების მიხედვით. მაგალითად 

სილაბუსში" სამედიცინო ეკოლოგია" მითითებულია, რომ 24 საათი ეთმობა  

პრაქტიკულ-სემინარული მეცადინეობას, თუმცა მეცადინეობის კალენდარულ 

გეგმაში აღნიშნული აქტივობა გაწერილია 11 კვირაზე 2-2 საათი, ამავე ორ საათში 

შედის 2 ტესტური გამოცდა, რომელიც 30 ტესტს მოიცავს, ანუ ამ რაოდენობა 

ტესტისთვის დაახლოებით ერთი საათი მაინც არის საჭირო. გამოდის რომ ეს საათები 

აკლდება პრაქტიკულებს, მე-12 კვირას მხოლოდ მესამე ტესტური გამოცდაა. ანუ 

პრაქტიკულ მეცადინეობა ვერ გამოდის 24 საათი, გამოდის 20 საათი.  

▪ მეტი გამჭვირველობისთვის სასურველია სილაბუსების სასწავლო გეგმაში გაწერილი 

იყოს სალექციო და სემინარული მუშაობებისთვის გაკუთვნილი დრო, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში სტუდენტისთვის გაუგებარი ხდება, თუ რომელ თეორიულ საკითხს 

რამდენი საათი ეთმობა. ასეთი სილაბუსებია, მაგალითად, დარგობრივი 

საორიენტაციო კურსი, ადამიანის ანატომია, ლაბორატორიული საქმის ორგანიზება 
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და მართვა, ფინანსური მენეჯმენტი, ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემები, ჰიგიენის 

საფუძვლები  და სხვა. 

▪ ზოგიერთი სასწავლო კურსების შედეგები ფასდება ორი სხვადასხვა ფორმულით, 

რომელიც შინაარსობრივად ერთიდაიგივეა, კერძოდ: x=30n/22. და y=30z/22, სადაც x 

და y არის სტუდენტის აქტიურობა სემესტრის განმავლობაში, პირველი ციფრი - (30) 

არის აკადემიური აქტიურობის მაქსიმალური ქულა, n da  z სტუდენტის მიერ 

მიღებული შეფასებების ჯამი, 22 კი სტუდენტის მიერ მიღებული შესაძლო 

მაქსიმალური შეფასება.  

რეკომენდირებულია შეფასების სისტემის გამარტივება, რათა უფრო გასაგები გახდეს 

სტუდენტისათვის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ  გასაუბრებისას ლექტორები არ 

იცნოდნენ ამ ტიპის შეფასებას, ეს ნიშნავს რომ ან სილაბუსის შემუშავებაში არ 

მიუღიათ მონაწილეობა ან თუ ახალი თანამშრომლები არიან, ინფორმაცია 

გაზიარებული არ ჰქონდათ. ეს სილაბუსებია: სამედიცინო ეკოლოგია, ჰიგიენის 

საფუძვლები, ბუნებრივი გარემო და ჯანმრთელობა, ინფექციური სნეულებები, 

რადიაციული ჰიგიენა, შრომის ჰიგიენა, პაციენტის განათლება. 

 

 

▪ რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

▪ აღსანიშნავია, რომ ყველა სილაბუსი არ არის წარმოდგენილი სილაბუსის დადგენილ 

ფორმაში, მაგალითად, მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკა, სამედიცინო 

ტურიზმი, ეკოლოგიური ქიმია, ადამიანის ფიზიოლოგია, ბიოქიმიის საფუძვლები, 

სამედიცინო ქიმია. სასურველია პროგრამის ყველა სილაბუსს ჰქონდეს ერთიდაიგივე 

ფორმა. 

▪ სასურველია, პროგრამაში ასახული იყოს კურსებზე დაშვების წინაპირობის რუკა, რაც 

უფრო ხელმისაწვდომს და გასაგებს გახდის სტუდენტისთვის პროგრამის 

შესახებ  ინფორმაციას. 

▪ სასურველია პროგრამის ბიუჯეტის გაწერა ცალკე, უნივერსიტეტის ბიუჯეტისაგან 

დამოუკიდებლად. 

▪ საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

▪ განმეორებითი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

ახალი სასწავლო გეგმა, მანამდე მოქმედი სასწავლო გეგმებისაგან, რადიკალურად 

განსხვავდება იმით, რომ მასში მკვეთრადაა გაზრდილი არჩევითი საგნების ხვედრითი 

წილი. მაგალითად, თუ ახალ სასწავლო გეგმით არჩევით საგნებზე გამოყოფილია 57 

კრედიტი, მანამდე არსებული გეგმით აღნიშნული საგნების მოცულობა შეადგენდა მხოლოდ 

10 კრედიტს. არჩევით დისციპლინებს დაემატა, როგორც ფუნდამენტური (იმუნოლოგია) 

ასევე კლინიკური (ონკოლოგია) და პროფილური დისციპლინები (მენეჯმენტის 

საფუძვლები, ბიზნესის საფუძვლები, პაციენტთა განათლება, ჯანდაცვის საინფორმაციო 

სისტემები და სხვა).  

პირველ სემესტრში აკადემიური პერსონალის და სტუდენტთა მოსაზრებების 

გათვალისწინებით დამატებულია ახალი სასწავლო კურსი „დარგობრივი საორიენტაციო 

კურსი“, რომელიც მოიცავს 8 ლექციას და 15 სემინარულ მეცადინეობას.  ამ სასწავლო 
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კურსით სტუდენტი თავიდანვე კარგად გაერკვევა არჩეული პროფესიის ძირითად 

საკითხებში. 

ცენტრალური და ფაკულტეტის ხარსიხხის განვითარების სამსახურების მიერ ჩატარებული 

დაინტერესებული მხარეების სტრუქტურირებული გამოკითხვვები და ანალიზი, რის 

შედეგადაც მოხდა პროგრამის მნიშვნელოვანი მოდიფიცირება 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

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 იგი და რა წვლილი შეაქვს  

დარგისა და საზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საბაკალავრო პროგრამა ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ აკრედიტირებულია 2011 წელს 

(21.10.2011, გადაწყვეტილება №123). პროგრამის კურსდამთავრებულს ენიჭება 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.  

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

შეესაბამება საქართველოს კანონს „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, თსსუ-ის 

მისიას და სტრატეგიას, მიღწევადია, ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე, 

შემუშავებულია სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან, დამსაქმებლებთან და სხვა 

დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით, ჩამოყალიბებულია ნათლად,  

პროგრამაში წარმოდგენილი კომპეტენციების მიზანმიმართული განვითარება, რაც 

ითვალისწინებს ჯანდაცვის ეროვნული პოლიტიკის მოთხოვნებს, ხელს უწყობს 

პროგრამის კურსდამთავრებულთა მიმართ დამსაქმებლების ინტერესის ზრდას, 

გაზიარებულია პროგრამის განხორციელებაში ჩართული ყველა მხარის მიერ და 

უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა მზაობას დიპლომისშემდგომი განათლების 

მისაღებად.  

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია 

მომზადდეს სათანადო კომპეტენციის მქონე სპეციალისტი, რომელსაც ექნება 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პროფილაქტიკური მედიცინის სფეროში მუშაობისა 

და შემდგომი დახელოვნების შესაძლებლობა, რათა კვალიფიციურად შეასრულოს 

შესაბამისი ფუნქცია ჯანდაცვის სისტემაში. 

 
 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფს 

სტუდენტის აღჭურვას ბაზისური, პროფილური ცოდნითა და პროფესიული უნარ-

ჩვევებით. საბაკალავრო პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს გააჩნია ცოდნა 

და უნარები, რომლის მეშვეობითაც შეუძლია ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და 

გამოყენება, მონაცემების ინტერპრეტაცია, კომპლექსური პრობლემის იდენტიფიცირება და 
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მისი გადაჭრისათვის მიღებული ცოდნისა და სათანადო მეთოდების გამოყენება; 

დაკვირვების შედეგად მტკიცებულებების დაგროვება, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

მედიცინის პრინციპების, უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის გამოყენება ახალი და განყენებული 

მონაცემების ანალიზისათვის; პროფილური, კლინიკური, ბიოსამედიცინო და ქცევითი 

მეცნიერებების ცოდნის ინტეგრაციით მოსახლეობისა და გარემოს ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის შეფასება და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გაუმჯობესება;უწყვეტი 

სამედიცინო განათლებისა და პროფესიული განვითარების აუცილებლობის 

გათვითცნობიერება. 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის  

მიზანია სათანადო კომპეტენციის მქონე სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც შეეძლება: 

 
• დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციისათვის აუცილებელი ღონისძიებების 

შემუშავება და განხორციელება;  

• მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

დამკვიდრება;  

• სამედიცინო მომსახურების მონიტორინგისა და ეფექტურობის შეფასება.  

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით 

დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული იძენს საჭირო უნარებსა და კვალიფიკაციას, 

რათა სწავლა გააგრძელოს ჯერ შესაბამის სამაგისტრო პროგრამებზე, ხოლო შემდგომ -

დოქტორანტურაში.  

ამასთან, პროგრამაში დასახული კომპეტენციების თანმიმდევრული განვითარება ხელს 

უწყობს კურსდამთავრებულთა დასაქმებას საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 

სამსახურებში, აგრეთვე საკუთრების სხვადასხვა ფორმის სამედიცინო, სამეცნიერო-

კვლევით და სამრეწველო დაწესებულებებში და ორგანიზაციებში, რომელთა საქმიანობა 

დაკავშირებულია მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან, მათ მომსახურებასთან, 

მენეჯმენტთან და პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებასთან. 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები 

მონაწილეობას იღებენ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

მიერ ორგანიზებულ კონკურსში სტაჟირების პროგრამებში ჩართვისათვის. კონკურსში 

გამარჯვებული სტუდენტები მოკლე-და გრძელვადიანი რეჟიმით საქმდებიან ჯანდაცვის 

სისტემის სხვადასხვა 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 
• თსსუ-ის მისია, ხედვა, ღირებულებები;  

• თსსუ-ის სტრატეგიული განვითარების გეგმა;  

•  საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ მიზნები;  

•  საბაკალავრო პროგრამა „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“:  

• თსსუ-ის ვებ-გვერდი.  

 
 

რეკომენდაციები: 
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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)  

 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

  

1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

➢ პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა ან/და 

პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის 

დასრულებისას; 

➢ პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების 

გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს; 

➢ შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამის სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის მიზნებს, არის მიღწევადი და 

რეალისტური, შეესაბამება მისანიჭებელ კვალიფიკაციას, შეესაბამება დამსაქმებელთა 

მოთხოვნებს, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ საკითხებში. სასწავლო კურსების 

შინაარსი, მოცულობა და სასწავლო მეთოდები შედგენილია ისე, რომ აკმაყოფილებს 

სწავლების მიზანს და მისანიჭებელ კვალიფიკაციას.   

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის 

შედეგები შეესაბამება როგორც კურსდამთავრებულთა მიერ განათლების შემდგომ 

საფეხურზე (მაგისტრატურაში) სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო ცოდნასა და 

უნარებს, ასევე, მიღებული კომპეტენციის ფარგლებში დასაქმების შესაძლებლობას.  

სწავლის შედეგები ითვალისწინებს პროგრამის სპეციფიკას და საქართველოს კანონის 
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„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ მოთხოვნებს.  

პროგრამის სწავლის შედეგები განსაზღვრულია პროგრამის სასწავლო კურსების 

სილაბუსებში წარმოდგენილი სწავლის შედეგების ერთობლიობით, შეესაბამება 

პროგრამის მიზნებს, ასახულია პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკაში და 

კურიკულუმის რუკაში.  

განისაზღვრა, თუ რამდენად მოთხოვნადია „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ ბაკალავრის 

საგანმანათლებლო პროგრამა აბიტურიენტთა შორის. 2014 წელს პროგრამაზე ჩარიცხვის 

მსურველ პირთა რაოდენობა იყო 2054. შემდგომ წლებში კი შესაბამისად 1967, 2237, 2209 

და 2106. როგორც ვხედავთ, საანალიზო პერიოდში პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთა 

რაოდენობა არის სტაბილური. სამაგიეროდ გაიზარდა იმ აბიტურიენტთა რაოდენობა 

რომლებმაც თავის არჩევანში პირველ ადგილზე დააყენეს მოცემული პროგრამა. თუ 2014 

წელს ასეთ აბიტურიენტთა რაოდენობა იყო 178, მომდევნო წლებში ეს რიცხვი გაიზარდა 

და 200-ს გადააჭარბა. აქედან გამომდინარე, უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის 

ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება მისაღები კონტინგენტის რაოდენობის 

გაზრდისა. 2014 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებით მისაღები კონტინგენტი იყო 70, 

ხოლო 2017-2018 წლებში - 110.  

სწავლის შედეგების შეფასებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრია 

ინტეგრირებულ გამოცდაზე სტუდენტთა მიერ მიღებული შეფასებები. 2014-2018 წლებში 

მე-8 სემესტრის ბოლოს ინტეგრირებულ გამოცდაზე გავიდა პროგრამის 534 სტუდენტი. 

მათგან გამოცდაზე შეფასება „ფრიადი“ ან „ძალიან კარგი“ მიიღო სტუდენტთა 39.9%-მა, 

რაც ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი მაჩვენებელია. მხოლოდ სტუდენტთა 1.3%-მა ვერ 

მიიღო დამაკმაყოფილებელი შეფასება.  

ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პარამეტრია კურსდამთავრებულთა დასაქმების და შემდგომ 

ეტაპზე სწავლის გაგრძელების მაჩვენებლები. კურსდამთავრებულთა გამოკითხვამ აჩვენა 

რომ მათი 88.1% არის დასაქმებული, რაც, ალბათ, არის მაღალი მაჩვენებელი. ამასთან, 

კურსდამთავრებულთა 66.95% დასაქმებულია კვალიფიკაციის შესაბამისად. საკმაოდ 

მაღალია იმ კურსდამთავრებულთა რიცხვიც, რომლებმაც სწავლა გააგრძელეს 

მაგისტრატურაში - 83.2%. ანუ, კურსდამთავრებულთა უმეტესობა სწავლასა და მუშაობას 

ერთმანეთს უთავსებს.  

„საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის 

შედეგების შეფასებისას გათვალისწინებულია პირდაპირი (გამოცდა, მათ შორის 

ინტეგრირებული, ტესტი, სიტუაციური ამოცანა) და არაპირდაპირი (სტუდენტის მიერ 

თვითშეფასება, დამსაქმებლის მიერ სტუდენტისა და ბაკალავრის შეფასება) მეთოდების 

გამოყენება 3 წელში ერთხელ. ამგვარად, სტუდენტის მიერ სწავლის შედეგების მიღწევის 

ხარისხი მოწმდება, ერთი მხრივ, აკადემიური მონაცემების ანალიზით და, მეორე მხრივ, 

სტუდენტის თვითშეფასებით და დამსაქმებლებისა და კურსდამთავრებულების 

გამოკითხვის შედეგების ანალიზით. სწავლის შედეგების შეფასება ითვალისწინებს 

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა არანაკლებ 50%-ის გამოკითხვას და აკადემიური 

მონაცემების ანალიზს.  

სწავლის შედეგების შეფასებისათვის, ასევე, გამოყენებული იქნება სპეციალური 

კითხვარები, რომლებშიც მითითებული იქნება პროგრამის სწავლის შედეგები. ამ 

კითხვარების საშუალებით სტუდენტები, კურსდამთავრებულები და მათი დამსაქმებლები 

აღნიშნავენ თავიანთ მოსაზრებას - თუ რა დონეზეა მიღწეული ესა თუ ის სწავლის შედეგი:  

1. სტუდენტების გამოკითხვა მოხდება მეექვსე და მეშვიდე სემესტრების ბოლოს;  

2. კურსდამთავრებულების გამოკითხვა მოხდება პროგრამის დასრულებიდან ერთი წლის 

შემდეგ;  

3. დამსაქმებელთა გამოკითხვა (მათ მიერ კურსდამთავრებულთა შეფასება) მოხდება 3 
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წელში ერთხელ. 

 

 

 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 
1. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ სწავლის შედეგები;  

2. საბაკალავრო პროგრამა „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“;  

3. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ მიზნები;  

4. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ მიზნებისა და სწავლის 

შედეგების რუკა;  

5. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ კურსდამთავრებულთა 

დამსაქმებლების მოთხოვნების ანალიზი;  

6. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ სწავლის შედეგების შედგენაში 

ჩართული დაინტერესებული პირების მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტები - 

თვითშეფასების სამუშაო ჯგუფის ოქმები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის 

კურიკულუმის და საბჭოს ოქმების ამონაწერები;  

7. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ კურსდამთავრებულთა 

დასაქმების მაჩვენებელი;  

8. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ კურსდამთავრებულთა 

უმაღლესი განათლების შემდეგ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მაჩვენებელი;  

9. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ სწავლის შედეგების შეფასების 

მექანიზმი, რომელიც საჯარო და ხელმისაწვდომია დაინტერესებული მხარეებისთვის;  

10. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ სწავლის შედეგების შეფასების 

გეგმა;  

11. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ კურიკულუმის რუკა;  

12. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ სამიზნე ნიშნულები;  

13. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ კურსდამთავრებულების და 

დამსაქმებლების გამოკითხვის შედეგები;  

14. საბაკალავრო პროგრამაში „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ განხორციელებული 

ცვლილებები.  

 
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) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ 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 

 

✓     

 

 

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. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობებია: საქართველოს მოქალაქეებისთვის – ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 

მიღებული შედეგები უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი და სათანადოდ გამოცხადებული 

საგნების პრიორიტეტებისა და მათი შესაბამისი კოეფიციენტების გათვალისწინებით. 

პროგრამაზე უცხოეთის მოქალაქეების ჩარიცხვა ხდება საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ განსაზღვრული წესით.  

შესაბამისი ცოდნისა და უნარების მქონე სტუდენტების მისაღებად, ერთიან ეროვნულ 

გამოცდებზე პროგრამაზე მისაღებად გათვალისწინებულ საგნებში დაწესებულია 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, რომელიც შეადგენს 35%+1.  

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის 

წესით დაშვება ხდება საქართველოს კანონმდებლობით და თსსუ-ის რეგულაციების 

შესაბამისად. პროგრამაზე მიღების პირობები და მიღებასთან დაკავშირებული სხვა 

რელევანტური ინფორმაცია ყოველწლიურად თავსდება შეფასებისა და გამოცდების 

ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე, ცნობარსა და თსსუ-ის ვებგვერდზე.  

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობები და პროცედურები ითვალისწინებს პროგრამის სპეციფიკას, არის 

სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი, შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას, 

უზრუნველყოფს პროგრამის დასაძლევად აუცილებელი ცოდნის, უნარებისა და 

კომპეტენციის მქონე პირთა პროგრამაზე სასწავლებლად ჩართვას.  

 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 
1. საბაკალავრო პროგრამა „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“;  

2. საბაკალავრო პროგრამაზე „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“დაშვების წინაპირობები;  

3. თსსუ-ის 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)  

 

 

შეფასება 
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      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ 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 

 „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამა შედგენილია 

თსსუ-ში მოქმედი „საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, დამტკიცების, მასში 

ცვლილებების შეტანის და გაუქმების წესის“ მიხედვით, და ეფუძნება საქართველოში 

მოქმედ საკანონმდებლო და ნორმატიულ ბაზას და ECTS კრედიტების დაგროვებისა 

და ტრანსფერის ევროპულ სისტემას. პროგრამის მოცულობა 240 ECTS კრედიტია 

(ერთი კრედიტი შეესაბამება 30 საათს, რომელიც შედგება საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელი მუშაობისათვის განკუთვნილი საათებისაგან). პროგრამის 

ხანგრძლივობა ოთხი წელია (8 სემესტრი, თითოეულ სემესტრში – 30 კრედიტი), 

ხოლო სწავლების ენა არის ქართული.  

საბაკალავრო პროგრამა წარმოადგენს სასწავლო კურსების ერთობლიობას და 

უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს შესაბამისი საფეხურის 

(ბაკალავრიატი) აღმწერის შესაბამისად უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთათვის 

შესაბამისი კომპეტენციების გამომუშავებას. პროგრამა განსაზღვრავს საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოპოვების პირობებს, ხოლო 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია შეესაბამება ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოთი 

განსაზღვრულ უმაღლესი განათლების მიმართულებას და დარგს  

კურსდამთავრებულთა შემდგომ საფეხურზე სწავლის ან/და მიღებული 

კვალიფიკაციით მუშაობისათვის აუცილებელი პირობაა პროგრამით განსაზღვრული 

კომპეტენციები.  

 

საზოგადობრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამაში შემავალი 

სასწავლო კურსები სწავლების შესაბამისი ეტაპის ადეკვატურია. კურიკულუმში 

გათვალისწინებულია სასწავლო კურსების მემკვიდრეობითობის პრინციპი. 

სასწავლო კურსების კომპეტენციები ვითარდება პროგრესირებადი გზით: მარტივიდან 

რთულამდე, ზოგადიდან - კონკრეტულამდე. პროგრამის კომპონენტების ლოგიკური 
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თანმიმდევრობა და მოცულობა განსაზღვრულია სილაბუსებით. არჩევითი 

(ელექტიური) საგნების შეთავაზება ხდება სტუდენტის სურვილისა და 

უნივერსიტეტის რესურსის გათვალისწინებით. სასწავლო კურსების შინაარსი, 

მოცულობა და სწავლების მეთოდები უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნების და იმ 

კომპეტენციების მიღწევას, რაც უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს 

პირველი საფეხურის (ბაკალავრიატის) განათლების ეტაპს შეესაბამება.  

პროგრამაზე სწავლების პირველი სემესტრი ძირითადად დათმობილი აქვს 

ფუნდამენტურ, ბიოსამედიცინო დისციპლინებს.  ამ სემესტრში აკადემიური 

პერსონალის და სტუდენტთა მოსაზრებების გათვალისწინებით დამატებულია ახალი 

სასწავლო კურსი „დარგობრივი საორიენტაციო კურსი“, რომელიც მოიცავს 8 ლექციას 

და 15 სემინარულ მეცადინეობას.  ამ სასწავლო კურსით სტუდენტი თავიდანვე კარგად 

გაერკვევა არჩეული პროფესიის ძირითად საკითხებში. 

ამავე დროს, სტუდენტებს უკვე პირველივე სემესტრში აქვთ შესაძლებლობა ცოდნის 

გაფართოებისათვის აირჩიონ მათთვის სასურველი საგანი. არჩევითი სასწავლო 

კურსების რაოდენობა და მოცულობა საგრძნობლად იზრდება მეორე სემესტრიდან, 

რომელშიც მათთვის 9 კრედიტია დათმობილი.  

მესამე სემესტრიდან იწყება პრეკლინიკური და პროფილური დისციპლინების 

სწავლება, ხოლო მეოთხე სემესტრიდან კი სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს 

კლინიკური დისციპლინების სწავლებას და პროფილური დისციპლინების 

მოცულობის ზრდას.  

მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე სემესტრები თითქმის მთლიანად დათმობილი აქვს 

პროფილური სასწავლო კურსების სწავლებას. მერვე სემესტრში კი აქცენტი უფრო 

მეტად კეთდება პროფესიული უნარ-ჩვევების ათვისებაზე.  

ახალი სასწავლო გეგმა, მანამდე მოქმედი სასწავლო გეგმებისაგან, რადიკალურად 

განსხვავდება იმით, რომ მასში მკვეთრადაა გაზრდილი არჩევითი საგნების ხვედრითი 

წილი. მაგალითად, თუ ახალ სასწავლო გეგმით არჩევით საგნებზე გამოყოფილია 57 

კრედიტი, მანამდე არსებული გეგმით აღნიშნული საგნების მოცულობა შეადგენდა 

მხოლოდ 10 კრედიტს. არჩევით დისციპლინებს დაემატა, როგორც ფუნდამენტური 

(იმუნოლოგია) ასევე კლინიკური (ონკოლოგია) და პროფილური დისციპლინები 

(მენეჯმენტის საფუძვლები, ბიზნესის საფუძვლები, პაციენტთა განათლება, 

ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემები და სხვა).  

პროგრამაზე 47 ძირითდი სილაბუსია დამატებული 1 პრაქტიკული კურსი 6 

თემატიკით. 35 არჩევითი სილაბუსია. 

 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 

 
1. თსსუ-ში საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების 

წესი;  

2. საბაკალავრო პროგრამა „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“;  
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3. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ სილაბუსები;  

4. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ კურიკულუმის რუკა;  

5. თსსუ-ის ვებ-გვერდი;  

6. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა გამოკითხვის შედეგები.  

 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

აღსანიშნავია, რომ ყველა სილაბუსი არ არის წარმოდგენილი სილაბუსის დადგენილ 

ფორმაში, მაგალითად, მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკა; სამედიცინო ტურიზმი; 

ეკოლოგიური ქიმია; ადამიანის ფიზიოლოგია, ბიოქიმიის საფუძვლები, სამედიცინო 

ქიმია, ადამიანის ფიზიოლოგია, მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკა.  სასურველია 

პროგრამის ყველა სილაბუსს ჰქონდეს ერთიდაიგივე ფორმა. 

 

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)  

მნიშვნელოვან მიღწევად მიმაჩნია ურთიერთობის ის დონე რომელიც არსებობს 

სტუდენტებსა და მასწავლებლებს შორის. სტუდენტებს, მისთვის სასურველ დროს, 

შეუძლიათ მიიღონ კონსულტაცია საინტერესო და პრობლემატურ საკითხებზე. 

 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.3. სასწავლო კურსი 
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➢ ძირითადი სპეციალობის თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო კურსის 

შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს; 

➢ სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის 

სფეროს/დარგის აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

თითეული სასწავლო კურსი შეესაბამება უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურს. 

თითეული სასწავლო კურსისთვის გამოყოფილია შესაბამისი კრედიტები, რომელთა 

რაოდენობა შეესაბამება კურსის შინაარსსა და სწავლის შედეგებს. საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელი საათების თანაფარდობა ადექვატურია, როგორც ძირითადი, ასევე 

არჩევითი სილაბუსების შემთხვევაში. საკონტაქტო საათებში შედის  ლექციები და 

პრაქტიკული სემინარები. სწავლის შედეგი ფასდება დადგენილი წესით. 

თითეულ სილაბასუსში მითითებულია ლიტერატურა და სასწავლო მასალა, რომელიც 

შეესაბამება დარგის თანამედროვე მიღწევებსა და კვლევებს. 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო 

კურსების სილაბუსებში განსაზღვრულია და დეტალურადაა გაწერილი სტუდენტთა 

ცოდნის შეფასების შესაბამისი კომპონენტები და კრიტერიუმები, რომლებიც ცნობილია 

სტუდენტებისათვის. სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო და დამხმარე 

სასწავლო მასალა, რომელიც მოიპოვება თსსუ-ის ბიბლიოთეკაში და შესაბამის 

დეპარტამენტებში, ხშირ შემთხვევაში წარმოადგენს სახელმძღვანელოს, ზოგჯერ კი - 

სასწავლო მასალას (ჰენდაუთებს), სხვადასხვა ბრძანებებსა და ნორმატიულ აქტებს, 

სამეცნიერო პერიოდულ გამოცემებს და სხვა. სავალდებულო ლიტერატურა და სხვა 

სასწავლო მასალა შეესაბამება კურსის სწავლის შედეგებს, დარგის მიღწევებს.  

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს 

და ეფუძნება იმ აუცილებელი და მნიშვნელოვანი საკითხების შესწავლას, რაც საჭიროა 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე პროგრამა აერთიანებს ფუნდამენტურ და ბიოსამედიცინო 

მეცნიერებათა, პრეკლინიკური, კლინიკური, პროფილურ სავალდებულო და არჩევით 

სასწავლო კურსებს, რომელთა სილაბუსებში ასახული სწავლის შედეგების ერთობლიობა 

ქმნის პროგრამის სწავლის შედეგებს. სასწავლო კურსები ითვალისწინებს 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის მომზადების სპეციფიკურ მოთხოვნებს და 

სტრუქტურირებულია უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის და მისი ქვემდებარე სხვა 

ნორმატიული აქტების ფარგლებში.  

 

 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 
1. საბაკალავრო პროგრამა „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“;  



18 

 

2. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ სილაბუსები;  

3. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ კურიკულუმის რუკა.  

 

 

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) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ 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 

„საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“  პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული და 

პრაქტიკული სწავლების ინტეგრაცია და კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების განვითარება 

ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციფიკურ საკითხებზე ორიენტირებულ 

დაწესებულებებში, სადაც სტუდენტები ეუფლებიან პროფესიულ უნარებს. პროფესიული 
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უნარების განვითარების უზრუნველმყოფელი კომპონენტის უფრო მეტად 

განვითარებისათვის გამოყენებულია შესაბამისი პროფილური დაწესებულებები: 

თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის 

მუნიციპალური ცენტრი, აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო 

კლინიკა, სამედიცინო, სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ურთიერთობათა 

ცენტრი-ურანტი, სადაც სტუდენტები ეუფლებიან პროფესიულ უნარ-ჩვევებს 

კვალიფიციური პროფესორ-მასწავლებლების და პრაქტიკული მუშაკების 

ხელმძღვანელობით. ასევე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო, სადაც სტუდენტები 

გადიან სტაჟირებას. ყველა ამ დაწესებულებასთან განახლებულია, ან პირველადაა 

დადებული მემორანდუმები. გარდა აღნიშნულისა, პროფესიული უნარების განვითარების 

უზრუნველმყოფი კომპონენტი რეალიზებულია სპეციალური კურსებით/თემებით, ხოლო 

სასწავლო კურსებში თემატურად გათვალისწინებულია პროფესიული უნარების 

შესწავლისა და შეფასების კომპონენტები.  

თსსუ-ის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, ზემოაღნიშნულთან ერთად, ითვალისწინებს 

სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის ჩართულობის გაზრდას კურიკულუმის გარეშე 

საქმიანობაში. აღნიშნულს ემსახურება უნივერსიტეტის კულტურისა და სპორტის ცენტრი, 

მის ბაზაზე შექმნილი ანსამბლები, თეატრი, მხიარულთა და საზრიანთა გუნდი, 

საკალათბურთო გუნდი. უნივერსიტეტში სპორტული და სახელოვნებო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება, სხვა რესურსებთან ერთად, გამოყენებულია 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებშიც. 

მაგალითად, ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტები, 2019 წლის 20 მარტიდან 2 

აპრილის ჩათვლით, თსსუ-ის კულტურის ცენტრთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის 

სახალხო ანსამბლის შემადგენლობაში მონაწილეობდნენ ქალაქ ატლანტაში (აშშ), ემორის 

უნივერსიტეტში გამართულ ღონისძიებებში.  

 

პროგრამის სტუდენტები ჩართული არიან საერთაშორისო პროექტების განხორციელებაში. 

მაგალითად:  

• 2013 წლის სექტემბერში ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაციის (EMSA) გენერალურ 

ასამბლეაზე მონაწილეობა მიიღო პროგრამის სამმა სტუდენტმა;  

• 2015 წელს ავსტრიაში სტუდენტთა საერთაშორისო კონგრესზე პროგრამის ორმა 

სტუდენტმა გააკეთა მოხსენება თემაზე „საკვებისმიერი კოლიინფექცია“;  

• 2016 წელს, ასევე ავსტრიაში სტუდენტთა საერთაშორისო კონგრესზე მონაწილეობა 

მიიღო პროგრამის ოთხმა სტუდენტმა, რომლებმაც გააკეთეს მოხსენება თემაზე 

„ლისტერიებით გამოწვეული საკვებისმიერი მოშხამვების გავრცელება საქართველოში;  

• 2018 წლის დკემბერში პროგრამის მე-4 კურსის სტუდენტი ნ. ბიგვავა “Erasmus+”-ის 

ფარგლებში მონაწილეობდა გაცვლით პროგრამაში ლუქსემბურგში.  

• 2019 წლის 14-16 ივლისს, თურქეთში, ყარსის კაფკას უნივერსიტეტში ჩატარებულ 

საერთაშორისო კონფერენციაში „HealthCare in 21st Century” საბაკალვრო პროგრამის 

სტუდენტების მიერ გააკეთდა შემდეგი პოსტერული მოხსენებები:  

1. ბავშვთა და მოზარდთა შრომა;  

2. იმუნიზაცია საქართველოში.  

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები, 

ასევე აქტიურად მონაწილეობენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის მიერ 

ყოველწლიურ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში „ჯანმრთელობა და ეკოლოგია“. 

ამ კონფერენციებზე სტუდენტების (თანაავტორებთან ერთად) მიერ მოხსენებული 5 

ნაშრომი დაიბეჭდა ჟურნალში „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“.  
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2018 წლის 21-22 დეკემბერს ჩატარებულ საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების 

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობაში პროგრამის 22 სტუდენტმა წარადგინა 

13 მოხსენება.  

„საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები, 

თსსუ-ის მისიიდან გამომდინარე, აქტიურად მონაწილეობდნენ 2017 წლის ზაფხულში, 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან 

ერთად, განხორციელებულ მასშტაბურ პროექტში ,,ჯანმრთელი საქართველო - მომავალი C 

ჰეპატიტის გარეშე“. პროექტი გულისხმობდა საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირებას 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 5 გამოწვევაზე: C ჰეპატიტი, კიბოს სკრინინგი, ვაქცინაცია–

იმუნიზაცია, ანტენატალური მეთვალყურეობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესი. პროექტის 

განხორციელებაში მონაწილეობა მიიღო თსსუ-ის 400-მდე სტუდენტმა. სტუდენტები 

გადამზადდდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და დაავადებათა კონტროლის 

ეროვნული ცენტრის ექსპერტების მიერ. სტუდენტებმა თბილისის 50000–მდე ოჯახში 

განახორციელეს ვიზიტი და თანამოქალაქეებს გააცნეს ინფორმაცია დაავადებებისა და 

არსებული პროგრამების შესახებ.  

„საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები 

კვლავ აქტიურად ჩაერთნენ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 2018 წლის 

დეკემბრიდან. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტების აქტიური 

მონაწილეობა ამ პროგრამაში დადებითად იქნა შეფასებული დაავადებათა კონტროლისა 

და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის  მიერ. ამასთან დაკავშირებით 

პროგრამის ბევრმა სტუდენტმა მიიღო აღნიშნული დაწესებულებიდან მადლობის სიგელი.  

თსსუ ყოველმხრივ, მათ შორის  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 
1. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ შესაბამისი მემორანდუმები 

პროფილურ დაწესებულებებთან;  

2. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ სტუდენტების მიერ 

საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტები;  

3. თსსუ-ის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო 

პროგრამების სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია;  

4. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროცნული ცენტრის 

მადლობის წერილი;  

5. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროცნული ცენტრის 

გენერალური დირექტორის წერილი.  

 

 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
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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) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ 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 

შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლება 

დაფუძნებულია სტუდენტზე ორიენტირებულ მეთოდებზე და ითვალისწინებს 

სტუდენტის აქტიურ ჩართვას სასწავლო პროცესში. ამ მიზნით გამოიყენება: 

ინტერაქტიური ლექციები, პრაქტიკული მეცადინეობები, სემინარები, კოლოკვიუმები; 

ლაბორატორიული სწავლება; კლინიკურ გარემოში სწავლება; პრეზენტაციები; 

სამეცნიერო კვლევაში მონაწილეობა და სხვა. სტუდენტთა მიერ პროფესიული 

კომპეტენციების ათვისება მიმდინარეობს პოტენციური დამსაქმებლების - 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურისა და საკუთრების სხვადასხვა 

ფორმის მქონე შესაბმისი პროფილის ორგანიზაციების ბაზებზე.  

პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების მიღწევა უზრუნველყოფილია სხვადასხვა 

კომპონენტში გამოყენებული სწავლების მეთოდების ერთობლიობით. აკადემიურ 

პროცესში გამოყენებულია: ლექციები, სემინარები, პრაქტიკულ-სემინარული 

მეცადინეობები, კოლოკვიუმები, ლაბორტორიული მეცადინეობები, კლინიკური 

სწავლება, პრეზენტაციები, პროექტის დამუშავება და წარდგენა. პროგრამაში და 

სასწავლო კურსების სილაბუსებში, საგნის სპეციფიკის შესაბამისად, გაწერილია 

სწავლების მეთოდები და ფორმები. პროგრამის დამამთავრებელ საფეხურზე 
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დომინირებს პრაქტიკული/პროფესიული სწავლება.  

სტუდებტებისთვის განკუთვნილია დამოუკიდებელი მუშაობისათვის საათები, 

რომელსაც სტუდენტები იყენებენ ძირითადი და დამხმარე ლიტერატურის გაცნობის, 

დამუშავებისა და შესწავლისთვის, ცხადია მასწავლებლების დახმარებით (საჭიროების 

შემთხვევაში). 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტების მხარდაჭერისა და 

სწავლის გაგრძელების ხელშეწყობის მიზნით, თსსუ-ში შემუშავებულია და მოქმედებს 

სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი. ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს სტუდენტის მიერ სწავლის დადგენილი შედეგის 

მიღწევისათვის საჭირო პროცედურებს, სასწავლო კურსების მემკვიდრეობითობისა და 

სხვა ფაკულტეტებიდან და უსდ-ებიდან მობილობით გადმოსული სტუდენტების 

პროგრამული თავსებადობის საკითხებს. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შეიძლება 

შეიქმნას უნივერსიტეტის მიერ ინიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის 

ან გაუქმების შემთხვევაშიც. კონკრეტულ შემთხვევებში სტუდენტთა მობილობისა და 

სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების კრედიტების აღიარების წესით 

განსაზღვრული მოთხოვნები და პროცედურები გათვალისწინებულია 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების და დამტკიცების დროს.  

 

 

 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

1. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ სწავლება-სწავლის მეთოდები;  

2. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ სილაბუსები.  

 

რეკომენდაციები: 

რიგ სილაბუსებში რეკომენდირებულია გასწორდეს პრაქტიკული და კოლოქვიუმის 

საათების გადანაწილება დაგეგმილი კრედიტ-საათების მიხედვით. მაგალითად 

სილაბუსში" სამედიცინო ეკოლოგია" მითითებულია, რომ 24 საათი ეთმობა  პრაქტიკულ-

სემინარული მეცადინეობას, თუმცა მეცადინეობის კალენდარულ გეგმაში აღნიშნული 

აქტივობა გაწერილია 11 კვირაზე 2-2 საათი, ამავე ორ საათში შედის 2 ტესტური გამოცდა, 

რომელიც 30 ტესტს მოიცავს, ანუ ამ რაოდენობა ტესტისთვის დაახლოებით ერთი საათი 

მაინც არის საჭირო. გამოდის რომ ეს საათები აკლდება პრაქტიკულებს, მე-12 კვირას 

მხოლოდ მესამე ტესტური გამოცდაა. ანუ პრაქტიკულ მეცადინეობა ვერ გამოდის 24 საათი, 

გამოდის 20 საათი.  

მეტი გამჭვირველობისთვის სასურველია სილაბუსების სასწავლო გეგმაში გაწერილი იყოს 

სალექციო და სემინარული მუშაობებისთვის გაკუთვნილი დრო, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

სტუდენტისთვის გაუგებარი ხდება, თუ რომელ თეორიულ საკითხს რამდენი საათი 

ეთმობა. ასეთი სილაბუსებია, მაგალითად, დარგობრივი საორიენტაციო კურსი, ადამიანის 

ანატომია, ლაბორატორიული საქმის ორგანიზება და მართვა, ფინანსური მენეჯმენტი, 

ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემები, ჰიგიენის საფუძვლები  და სხვა. 

 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

სასურველია, პროგრამაში ასახული იყოს კურსებზე დაშვების წინაპირობის რუკა, რაც 

უფრო ხელმისაწვდომს და გასაგებს გახდის სტუდენტისთვის პროგრამის 

შესახებ  ინფორმაციას. 

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) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

             ☐ 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 

სტუდენტის მიღწევების შეფასების მეთოდები ხორციელდება თსსუ-ის შინაგანაწესის 

მიხედვით. შესაბამისად შეფასების კრიტერიუმები/პროცედურები ითვალისწინებს 

შუალედურ შეფასებებს (დასწრება, სტუდენტის აკადემიური აქტივობა, კოლოკვიუმი, 

პრეზენტაცია და სხვა) 60 ქულის ფარგლებში და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას 40 

ქულის ფარგლებში. დასკვნით გამოცდაზე დაიშვება სტუდენტი, რომელიც შუალედური 

შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით 

დააგროვებს 51 ქულას. შუალედური შეფასებების კომპონენტები/კრიტერიუმები და 

თითოეული კრიტერიუმის წილი სხვადასხვა საგანში განსხვავებულია და საგნის 

ეფექტური სწავლების ინტერესის შესაბამისი, რაც გაწერილია თითოეული სასწავლო 

კურსის სილაბუსში. დასაშვებია სილაბუსებში წარმოდგენილი შუალედური შეფასებების 

პარამეტრების ცვალებადობა, რაც დაუყოვნებლივ აისახება სილაბუსში და ეცნობება 

სტუდენტს. დასკვნითი გამოცდის ფორმები სასწავლო კურსების მიხედვით არის 

დიფერენცირებული (ვერბალური, წერითი, ტესტური, კომბინირებული და სხვა).  
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შეფასების სისტემა და კრიტერიუმები (კომპონენტების ხვედრითი წილი, გამოცდის ფორმა 

და სხვა) სტუდენტებს ეცნობებათ პირველივე ლექცია-პრაქტიკუმზე, განთავსებულია 

თვალსაჩინო ადგილზე სასწავლო დეპარტამენტებში. ყოველივე აღნიშნული 

უზრუნველყოფილია შესაბამისი დეპარტამენტის და/ან ფაკულტეტის დეკანატის მიერ. 

სტუდენტთა შეფასება (შუალედური და დასკვნითი გამოცდის შეფასებები) ხორციელდება 

საჯაროდ, სასწავლო ჯგუფის და/ან დამკვირვებელთა თანდასწრებით, თსსუ-ში არსებული 

სტუდენტის აკადემიური მიღწევების შეფასების მარეგულირებელი შიდასაუნივერსიტეტო 

ნორმატივის შესაბამისად. სტუდენტთათვის ცოდნის შეფასების პროცესის გამჭვირვალობა 

უზრუნველყოფილია შეფასების კრიტერიუმების დროული და იოლი ხელმისაწვდომობით 

საგნის შესწავლის დაწყებისთანავე.  

შეფასების 100-ქულიანი სისტემით ქულები განაწილებულია და განისაზღვრება 

შემდეგნაირად:  

(A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91-100 ქულა;  

(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;  

(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;  

(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;  

(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა;  

(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F) ჩაიჭრა, მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა ან ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის 

მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი თავიდან აქვს შესასწავლი.  

თსსუ–ში შემუშავებულია საგამოცდო შეფასების გასაჩივრების წესი, რომელიც ცნობილია 

სტუდენტებისათვის და განთავსებულია ვებგვერდზე.  

ცოდნის შეფასების პროცესის გამჭვირვალობის პრინციპი უზრუნველყოფილია 

უნივერსიტეტში ელექტრონული ჟურნალის შემოღებით, რაც უზრუნველყოფს 

სტუდენტის სისტემატურ ინფორმირებულობას მიღწეული შედეგების შესახებ, 

საშუალებას აძლევს დაუყოვნებლივ მოახდინოს სათანადო რეაგირება ცოდნის ხარვეზის 

გამოსწორების მიზნით. საგამოცდო და საბოლოო შეფასება სტუდენტისთვის ცნობილი 

ხდება გამოცდის დასრულებისთანავე.  

 

 

 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 
1. თსსუ-ში სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი;  

2. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ სასწავლო კურსების 

სილაბუსებში გამოყენებული შეფასების ფორმები, კომპონენტები და მეთოდები;  

3. თსსუ-ის ვებგვერდი.  

 

 

რეკომენდაციები: 
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ზოგიერთი სასწავლო კურსების შედეგები ფასდება ორი სხვადასხვა ფორმულით, 

რომელიც შინაარსობრივად ერთიდაიგივეა, კერძოდ: x=30n/22. და y=30z/22, სადაც x და y 

არის სტუდენტის აქტიურობა სემესტრის განმავლობაში, პირველი ციფრი - (30) არის 

აკადემიური აქტიურობის მაქსიმალური ქულა, n da  z სტუდენტის მიერ მიღებული 

შეფასებების ჯამი, 22 კი სტუდენტის მიერ მიღებული შესაძლო მაქსიმალური შეფასება. 

რეკომენდირებულია შეფასების სისტემის გამარტივება, რათა უფრო გასაგები გახდეს 

სტუდენტისათვის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ  გასაუბრებისას ლექტორები არ იცნოდნენ ამ 

ტიპის შეფასებას, ეს ნიშნავს რომ ან სილაბუსის შემუშავებაში არ მიუღიათ მონაწილეობა ან 

თუ ახალი თანამშრომლები არიან, ინფორმაცია გაზიარებული არ ჰქონდათ. ეს 

სილაბუსებია: სამედიცინო ეკოლოგია, ჰიგიენის საფუძვლები, ბუნებრივი გარემო და 

ჯანმრთელობა, ინფექციური სნეულებები, რადიაციული ჰიგიენა, პაციენტის განათლება. 

 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

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) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

            ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

✓ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია მეტწილად ნაწილობრივ არ არის 
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მოთხოვნებთან შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

 ✓    

 

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 

„საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 

სტუდენტი იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე სათანადო ინფორმაციას. ჩარიცხვის 

შემდეგ სტუდენტის ინფორმირებაზე ზრუნავს როგორც დეკანატი, ასევე პროგრამის 

განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. სტუდენტს 

უტარდება სათანაადო კონლუსტაციები, რომლის ცხრილიც ხელმისაწვდომია როგორც 

ბეჭდური, ასევე ელექტრონული სახით უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე. 

საკონსულტაციო მუშაობის გრაფიკი დგება და საჯაროდ ხელმისაწვდომია სემესტრის 

დასაწყისშივე.  

„თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და კვლევითი 

საქმიანობის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის შესახებ“ დადგენილების 

თანახმად სტუდენტთან აკადემიური პერსონალის საკონსულტაციო საათების რაოდენობა 

გამოყიფილია არანაკლებ 2 საათისა.  

„საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 

სტუდენტები ინფორმირებულები არიან ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებსა 

და ღონისძიებებში მონაწილეობის შესაძლებლობის შესახებ. ინფორმირება ხოლციელდება 

ელექტრონული ფოსტის, ისევე როგორც თსსუ-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 

განთავსებული ინფორმაციის მეშვეობით.    

„საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტი 
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იღებს სათანადო ინფრომაციას  და კარიერულ განვითარებასთან  დაკავშირებით 

მხარდაჭერას შემდეგნაირად: 

▪ თსსუ-ის სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური 

ყოველწლიურად მონაწილეობს დასაქმების ფორუმებზე (HR.GE მიერ 

ორგანიზებულ).  

2017 წლიდან თსსუ-ში იმართება დასაქმების შიდა ფორუმი, სადაც წარმოდგენილნი არიან 

ჯანდაცვის სფეროს კომპანიები. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

1. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ საკონსულტაციო 

მომსახურებაში ჩართულ პირთა (პროგრამის ხელმძღვანელი, აკადემიური პერსონალი) 

ფუნქციები და მოვალეობები; 

2. ინტერვიუს შედეგები 

3. თსსუ-ის ოფიცილური 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) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 

რეკომენდაციები: 

 
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) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

არ არის 

შესაბამისობაში 
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მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი მუშაობა 

✓     

  

 

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 

 

➢ პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 

➢ 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; 

➢ პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 

ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

➢ პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 

რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალით. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

„საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელებაში მონაწილეობს 200 პირი: 101 - აკადემიური პერსონალი, ხოლო 99 - 

მოწვეული პერსონალი.  

აკადემიური პერსონალიდან 27 არის პროფესორი და შესაბამისი დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი, 36 ასოცირებული პროფესორია, ხოლო 38 - ასისტენტ-პროფესორი.  

 

„საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელებაში ჩართული აკადემიური პერსონალის შეირჩევა თსსუ-ში ჩატარებული 

ღია, გამჭვირვალე კონკურსის მეშვეობით. 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აკადემიურ, ისევე 

როგორც მოწვეულ პერსონალს გააჩნია აუცილებელი კვალიფიკაცია და სამუშაო 

გამოცდილება, რაც დასტურდება მათი მონაწილეობით  ადგილობრივ და 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში და ნაშრომების გამოქვეყნებით 

ადგილობრივ და საერთაშორისო ჟრნალებში. 
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საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი ფლობს 

სწავლებასთან დაკავშირებულ სათანადო თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდილებას. 

  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

1. თსსუ-ის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები; 
2. თსსუ-ის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები; 
3. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა “ პერსონალის პირადი 

საქმეები; 

4. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა “ აკადემიური 

პერსონალის საკონკურსო მასალები; 
5. თსსუ-ის მიერ ჩატარებული სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები; 
6. თსსუ-ში საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული 
პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია; 
7. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ აკადემიური/ მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების 

რაოდენობასთან მიმართებით; 

8. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ აკადემიური     

პერსონალის თანაფარდობა მოწვეულ პერსონალთან მიმართებით; 

9. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ 

აკადემიური/მოწვეული პერსონალის დენადობის მაჩვენებელი; 
10. საბაკალავრო პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ ხელმძღვანელის ფუნქციები და 
პირადი საქმე. 

 

 

 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

სასურველია მექანიკური და ორთოგრაფიული შეცდომები იყოს გასწორებული. 

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) 
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შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 

 

➢ დაწესებულება რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 

სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და  შედეგების ანალიზს; 

➢ 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 

 

უნივერსიტეტში მოქმედებს პედაგოგთა გადამზადების ცენტრი, სადაც რეგულარულად 

ტარდება აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული მასწავლებლების ტრენინგები; ასევე 

ესწრებოდნენ ემოის უნივერსიტეტთან ერთად პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ სასწვლო 

პრაქტიკულ ტრენინგებს ამერიკელი კოლეგების მონაწილეობით.  

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასება ხორციელდება სტუდენტთა 

გამოკითხვებით და თსსუ -ს შიდა რეგულაციებით.   

ხარსხის უზრუნველყოფის სამსახური რეგულარულად აწარმოებს და აქტიურად იყენებს 

პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პერსონალის შეფასებისა და კმაყოფილების 

კვლევის შედეგებს და აანალიზებს ამ შედეგებს; შეფასების შედეგები განიხილება 

პროგრამის განმახორციელებელი პედაგოგების მიერ. 

უნივერსიტეტში სისტემატიურად ტარდება სამეცნიერო კონფერენციები (ადგილობრივი 

და საერთაშორისო); ადმინისტრაცია პერსონალს ეხმარება ქვეყნის შიგნით და გარეთ 

კონფერენციებში მონაწილეობაში,  სამეცნიერო პუბლიკაციების და მონოგრაფიების 

გამოქვეყნებაში;  რასაც აქტიურად იყენებენ სასწავლო პროცესში; უნივერსიტეტი ხელს 

უწყობს აკადემიურ, სამეცნიერო და მოწვეულ პერსონალს სამეცნიერო/კვლევითი 

საქმიანობის განხორციელებას. 

  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• ხელმძღვანელების პირადი საქმეები;  

• პერსონალის პირადი საქმეეები;   

• თსსუ აკადემიური და სამენიერო პერსონალის სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობის 

პროდუქტიულობის შეფასების წესი; 
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• პერსონალის შეფასების წესი; 

• ფაკულტეტის მიერ დამსაქმებელთა გამოკითხვის წესი; 

• უნივერსიტეტის მიერ კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა; 

• თსსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ჩატარებული მაგისტრანტთა 

და დოქტორანტთა გამოკითხვის ანალიზი; 

• უნივერსიტეტის ვებგვერდი; 

• ინტერვიუ პროგრამის განმახორციელებლებთან, მაგისტრანტებთან და კურსდამ- 

თავრებულებთან.  

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 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ 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.  
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

თსსუ–ის ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომია „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ 

ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურა, 

როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტორნული სახით. თსსუ-ს ბიბლიოთეკა 

უზრუნველყოფილია უკაბელო ინტერნეტით. ბიბლიოთეკის  გარემო, რესურსები და 

სერვისები და მათი განვითარების ხედვა ხელს უწყობს სასწავლო და კვლევითი 

საქმიანობის ეფექტურ განხორციელებას. 

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებსა, აკადემიურ და ასევე მოწვეულ პერსონალს 

აქვთ წვდომა საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზებზე (HINARI, AGORA, 

OARE და ARDI). თსსუ-ში შოთა რუსთაველის სახელობის სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

უზრუნველყოფილია თავისუფალი წვდომა საგამომცემლო კორპორაცია Elsevier-ის ორ 

საძიებო ბაზაზე  (ScienceDirect - აკადემიური ჟურნალებისა და ელექტრონული წიგნების 

სრულტექსტოვანი ბაზა; Scopus - რეფერირებადი სამეცნიერო ლიტერატურის უმსხვილესი 

მონაცემთა ბაზა)  
 

აღსანიშნავია, რომ საბაკალავრო პროგრამის განხორციელება მიმდინარეობს როგორც 

შესაბამისი პროფილური დეპარტამენტების (ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის 

დეპარტამენტი; გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტი; 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენეტის, პოლიტიკისა და ეკონომიკის დეპარტამენტი; 

ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დეპარტამენტი; ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 

დეპარტამენტი; კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტი), ასევე პროფილურ 

დაწესებულებათა (მაგ. თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და 

კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი; სამედიცინო, სოციალურ-ეკონომიკურ და 

კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი-ურანტი;) ბაზებზე. თსსუ-ს აქვს გაფორმებული 

სათანადო მემორანდუმები. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• სასწავლო უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა - ვიზუალური დათვალიერება; 

• ბიბლიოთეკა - ვიზუალური დათვალიერება; 

• ბიბლიოთეკის ვებ-გვერდი; 

• თსსუ-ის ბიბლიოთეკის დებულება; 

• ხელშეკრულება 2019 წელს წიგნების შეძენაზე; 

• საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია  

• 2018 და 2019წლის შეძენილი წიგნების ჩამონათვალი; 

• ინტერვიუ პროგრამის განმახორციელებლებთან, მაგისტრანტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან.  

 

რეკომენდაციები: 
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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 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

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 საბაკალავრო პროგრამის ფინანსური დაგეგმვა მოხდა პროგრამაში 

მონაწილე თსსუ-ის სტრუქტურული ერთეულების და პროგრამის ხელმძღვანელის 

უშუალო ჩართულობით. მათ მიერ წარმოდგენილი განაცხადის საფუძველზე 

განხორციელდა ფინანსური უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ერთიან ბიუჯეტში ასახული შემოსავლებისა და 

გაწერილი ხარჯების კატეგორიების მიხედვით. „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ 
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ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია 2018 

წლის 15 ნოემბერს (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის  სხდომის ოქმი N2). 

საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში ფინანსური გეგმის შემოსავლები და ხარჯები 

დაბალანსებულია და ბიუჯეტი, რომელიც შეადგენს 1 194 750 ლარს, ეკონომიკურად 

მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის საჭიროებებს.  

პროგრამა ფინანსური კუთხით მდგრადია  და უზრუნველყოფილია სტუდენტთა 

სახელმწიფო და სხვა ტიპის გრანტებით, ასევე თსსუ-ის მატერიალურ-ტექნიკური  

მძლავრი რესურსით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

1. პროგრამის 2019 წლის ბიუჯეტი (დამტკიცებულია 2018 წლის 15 ნოემბერს 

(საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის  სხდომის ოქმი N2); 

2. საგანმანათლებლო პროგრამა; 

3. გასუაბრების შედეგები; 

4. ფაქტობრივი მდგომარეობა. 

 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

სასურველია პროგრამის ბიუჯეტის გაწერა ცალკე, უნივერსიტეტის ბიუჯეტისაგან 

დამოუკიდებლად. 

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 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

✓     

 

 

 

 

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 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 

თსსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური სტრუქტურული და ფუნქციური რგოლია 

ადმინისტრაციულ იერარქიაში, რომლის დაქვემდებარებაშია ფაკულტეტების  ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურები. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური სრულად იზიარებს ხარისხის მართვის/უზრუნველყოფის 

პრინციპს -„დაგეგმე, განახორციელე, შეამოწმე და განავითარე”. 

ამ პრინციპებზე დაყრდნობით პროგრამაში ჩართული დაინტერესებული მხარეები და 

აკადემიური პერსონალი მუდმივად თანამშრომლობს აღნიშნულ სამსახურთან პროგრამის 

ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებისა და 

შეფასებასთან მიმართებით. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თავის მხრივ ახორციელებს გამოკითხვებს და 

შედეგების ანალიზს.  ჩატარებული შეფასებითი მუშაობის დასაბუთებული და 

აკადემიური საზოგადოების მიერ გაზიარებული  შედეგები საფუძვლად ედება სასწავლო 
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პროგრამების, გეგმებისა და სხვა აკადემიური აქტივობის შემდგომ ოპტიმიზაციას, რაც 

პერსონალთან გაუსაუბრებისას იქნა ნათლად დაფიქსირებული. 

  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 
• საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, მასში 

ცვლილებების შეტანის და გაუქმების წესი“, დამტკიცებული თსსუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 დეკემბრის #24/2 დადგენილებით 

• თსსუ-ის ვებგვერდი; 

• თსსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  დებულება; 

• საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების კრიტერიუმები, დამტკიცებული 

თსსუ–ის რექტორის 2010 წლის 12 დეკემბრის #102/01 ბრძანებით;  

• საბაკალავრო პროგრამასთან „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ დაკავშირებული  

• სტატისტიკური მონაცემები (სტუდენტების პროგრესია, სტატუსის 

შეწყვეტისა და შეჩერების მაჩვენებელი);  

•  თსსუ-ში საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების 

წესი 

 

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)  

ცენტრალური და ფაკულტეტის ხარსიხხის განვითარების სამსახურების მიერ 

ჩატარებული დაინტერესებული მხარეების სტრუქტურირებული გამოკითხვვები და 

ანალიზი, რის შედეგადაც მოხდა პროგრამის მნიშვნელოვანი მოდიფიცირება 

 

შეფასება 



38 

 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ 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 

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, წარმოადგენს ძირითად გარე 

შემფასებელს, რომელსაც თსსუ ყოველწლიურად წარუდგენს თითოეული 

საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ინფორმაციას თვითშეფასების წლიური ანგარიშის 

სახით დადგენილი ვადებისა და ფორმების შესაბამისად. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამა გარე შეფასებისათვის ასევე გადაეცა (01.05.2019) 

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახლმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის და  ეპიდემიოლოგიის კათედრის ასოცირებულ პროფესორს, რომელმაც 

დადებითად შეაფასა პროგრამა და გაუზიარა თსსუ-ს რჩევები, რომლებიც 

გათვალისწიებული იქნა პროგრამაში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის დებულებასა“ 

• ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახლმწიფო უნივერსიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და  ეპიდემიოლოგიის კათედრის ასოცირებულ 

პროფესორის დასკვნა 

• გასაუბრების შედეგები 

 

 

რეკომენდაციები: 
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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 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ 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 

 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ. შეფასებითი და ანალიზური სამუშაოს 

პერიოდულობაა: 

 ▪ საბაკალავრო პროგრამის შეფასება -  სამი წლის განმავლობაში ერთხელ; 

 ▪ სტუდენტთა გამოკითხვა  - წელიწადში ერთხელ;  

▪ ბეჭდური სასწავლო და სამეცნიერო პროდუქციის - საჭიროებისამებრ; 

 ▪ სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების - წელიწადში ერთხელ. 

ფაკულტეტის მიერ შემუშავებულია ვალიდური კითხვარები. პროგრამის მონიტორინგის 
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და პერიოდული შეფასების მიზნით ხორციელდება აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული, 

ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, 

დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვა და მათი 

ჩართულობით, ინფორმაციის სისტემური შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი, რისი 

მეშვეობითაც საბოლოოდ ხდება პროგრამის გაუმჯობესება. 

გასაუბრეისას დადასტურდა, რომ გამოკითხვების დროს გამოთქმული შენიშვნები 

და რეკომენდაციები გათვალისწინებულ იქნა, რის შედეგადაც პროგრამამ განიცადა 

მოდიფიფიკაცია, კერძოდ დაემატა არჩევითი კურსები  და გახდა უფრო 

მრავალფეროვანი კლინიკური კურსების შეთავაზების ხარჯზე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• ,,საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, მასში ცვლილებების 

შეტანის და გაუქმების წესი“ , დამტკიცებულია თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2017 

წლის 29 დეკემბრის N24/2 დადგენილებით;   

• საგანმანათლებლო პროგრამა;  

• კითხვარები; 

• გამოკითხივის შედეგები; 

• გასაუბრების 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 
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      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ 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 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

✓     

  

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება:  

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: 

                საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 42 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 
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1. საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი, სწავლის 

შედეგები და მათთან 

პროგრამის შესაბამისობა 

✓     

2. სწავლების მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

 ✓    

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

✓     

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა 
✓     

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

✓     

 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                                                    ლია ბუღაძე 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                                                ხათუნა საგანელიძე 

 

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                                               ლანა ბოკუჩავა 

 


