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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

 
                  შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის  სტომატოლოგიის 

ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის  აკრედიტაცია განხორციელდა 2011 წლის 4 

ნოემბერს საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს #252 ოქმის 

გადაწყვეტილებით. ამჟამად პროგრამა გადის რეაკრედიტაციას. 

 

                  საგანმანათლებლო პროგრამა სტომატოლოგიაში არის 5 წლიანი, მოიცავს 

სწავლების 10 სემესტრს და 300 კრედიტს. 

 

                     უკვე აკრედიტებული პროგრამით გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტში   სწავლობს  218  აქტიური სტუდენტი. 

 

                     პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობს უნივერსიტეტის 24 აკადემიური 

(11 პროფესორი, 8 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი, 4 ასისტენტი ) და 55 

მოწვეული პერსონალი, 20 - აფილირებული პროფესორი.  

 

               საგანმანათლებლო პროგრამის და სილაბუსების გაცნობიდან ირკვევა, რომ 

პროგრამის მიზანია სტუდენტისთვის ცოდნის მიცემა, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული 

უნარ- ჩვევების კუთხით. უნივერსიტეტს აქვს საკუთარი სტომატოლოგიური კლინიკა, სადაც 

სტუდენტები იღებენ როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ცოდნას,  მანეკენებზე და 

ფანტომებზე მუშაობის, ექიმის ასისტირების და პაციენტებზე მარტივი მანიპულაციების 

ჩატარების გზით. 

                 განახლებულ პროგრამაში წარმოდგენილია ცვლილებები, რაც უკავშირდება 

პრაქტიკის კომპონენტის გაზრდას, კლინიკური სასწავლო კურსებში ინტეგრირებული 

მოდულების შექმნას, ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდის სისტემის 

დანერგვას. აღნიშნული ცვლილებები ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შეფასდა დადებითად.  

                     საუნივერსიტეტო  კლინიკა, ბაზები და რესურსები პროგრამით 

გათვალისწინებული სასწავლო შედეგების მიღწევის გარანტს წარმოადგენს.  
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 აკრედიტაციის ვიზიტის  მიმოხილვა 

 
აკრედიტაციის ვიზიტი შედგა 2020 წლის 2 ივლისს,  ექსპერტთა ჯგუფის წევრებს 

წინასწარ გადმოგვეგზავნა უნივერსიტეტიდან  დოკუმენტაცია. დამატებითი საბუთები და 

მასალები, მოთხოვნის შემდგომ გადმოგვეცა ადგილზე. სამუშაო გარემო იყო 

თანამშრომლობითი, შეფასების პროცესმა ჩაიარა კომფორტულ ვითარებაში.  

წინააღმდეგობების გარეშე ჩატარდა ჩვენთვის საინტერესო პირების გამოკითხვა, 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება. 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის  სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის   მიზნები  თანხვედრაშია უნივერსიტეტის  სტრატეგიული  

განვითარების გეგმასთან     და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობების ნაწილი უკვე 

განხორციელებულია და მუდმივ განვითარებაშია. არის რეალისტური და მიღწევადი. 

მიზნებში ჩანს, თუ რა ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების შეძენაზეა ორიენტირებული ეს 

პროგრამა. 

 

უნივესიტეტის   მისიის უმნიშვნელოვანესი განაცხადია სამეცნიერო- კვლევითი 

კულტურის დანერგვა და სამეცნიერო კვლევების ინტერნაციონალიზაცია, რაც სასურველი 

იქნება თუ უფრო მკაფიოდ აისახება პროგრამის მიზნებში, მითუმეტეს ამის მზაობა არსებობს. 

პროგრამის მიზნები ეფუძნება შრომის ბაზრის კვლევას, მიმართულია 

სტომატოლოგიური პრაქტიკული საქმიანობისათვის აუცილებელი ეროვნული და 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კომპეტენციების გამომუშავებისაკენ. 

პროგრამის მიზნები საჯაროა და ხელმისაწვდომია.  პროგრამის მიზნები, მაგალითად, 

როგორიცაა ცოდნა და  კლინიკური უნარების შეძენა, უმეტესწილად  გაზიარებული  და  

გააზრებული აქვთ მის განხორციელებაში ჩართულ პირებს, როგორც სტუდენტებს და 

პერსონალს, ასევე კურსდამთავრებულებს. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსები სტანდარტებთან 

შესაბამისობაშია, ფიქსირდება  მექანიკური ხასიათის შეცდომები.   თითქმის ყველა 

კლინიკური სასწავლო კურსის სილაბუსში დასკვნითი გამოცდა ტარდება წერითი ფორმით, 

გარდა იმ სასწავლო კურსებისა,  სადაც ტარდება ობიექტურად სტრუქტურირებული 

კლინიკური გამოცდა, სასურველია აღნიშნულ სასწავლო კურსებში შეფასდეს პრაქტიკული 

კომპონენტი,  შესაძლებელია გამოცდა იყოს კომბინირებული ფორმითაც, როგორც 
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თეორიული , ისე კლინიკური უნარების დადასტურებით. კლინიკური სასწავლო კურსების 

ზოგიერთ სილაბუსში მიღებული შედეგები არ არის მიღწევადი და გაზომვადი, ამდენად 

სასურველია მოხდეს შეფასების  ისეთი მეთოდების გამოყენება, რომელიც სასწავლო კურსის 

ყველა შედეგს გაზომვადს გახდის.   

 

 

პროგრამის შინაარსი და სტრუქტურა უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის 

შედეგებთან. პროგრამა ითვალისწინებს სწავლა-სწავლების  მრავალ და თანამედროვე 

მეთოდს. თითოეულ დისციპლინაში მოსწრება ფასდება ტრანსფერისა და დაგროვების 

ევროპული სისტემის (ECTS) და უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი 

წესის შესაბამისად. 

პროგრამაზე მიღების წინაპირობები, მიმდინარე აკრედიტებული საგანმანათლებლო 

პროგრამა, ცხრილი და სხვა ინფორმაცია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზეა განთავსებული. 

ნათელი და გაზომვადია ახალი პროგრამით წარმოდგენილი სწავლის შედეგები.   

                  უნივერსიტეტში შემუშავებულია „ადმინისტრაციული, აკადემიური და 

დამხმარე პერსონალის შერჩევის წესი“, სადაც განსაზღვრულია  პერსონალის შერჩევის 

კრიტერიუმები და დასაქმების პროცედურა.  პერსონალის შერჩევა ხდება უმაღლესი 

განათლების შესახებ საქართველოს კანონის და უნივერსიტეტში მოქმედი 

ადმინისტრაციული,აკადემიური და დამხმარე პერსონალის შერჩევის წესის შესაბამისად. 

ასევე უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს „შრომის შინაგანაწესი“, რომელის მიხედვითაც 

რეგულირდება  აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი. 

პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ პერსონალს და მოწვეულ სპეციალისტებს 

აქვთ პროგრამის კომპონენტების სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელი 

კომპეტენციები და შესაბამისი კვალიფიკაცია,   პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მისაღწევად უნივერსიტეტის  ადამიანური  რესურსი უმჯობესია გაიზარდოს 

აკადემიური პერსონალის რაოდენობის ხარჯზე.  პროგრამამის განხორციელებაში ჩართულია 

24- აკადემიური და 55- მოწვეული პერსონალი.  

 

უნივერსიტეტს მოწესრიგებული აქვს დოკუმენტაცია, თუმცა პერსონალის პირად 

საქმეში არ იყო კლინიკური სტაჟის დამადასტურებელი ცნობები.  

ცალკეულ შემთხვევებში აღინიშნება სახელმძღვანელოების პრობლემა.  
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პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად უნივერსიტეტს 

გააჩნია სათანადო მატერიალური რესურსი, განახლებული ბიბლიოთეკა, სადაც 

სახელმძღვანელოები როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული სახით სტუდენტებისთვის 

ხელმისაწვდომია. ასევე უნივერსიტეტს წვდომა აქვს სხვადასხვა საერთაშორისო 

საბიბლიოთეკო ქსელზე.  უნივერსიტეტი უზრუნველყოფილია საინფორმაციო-

ტექნოლოგიური რესურსით, რომელიც უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნებისა და შედეგების 

მიღწევას. საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით 

უნივერსიტეტს აქვს საკუთარი სტომატოლოგიური კლინიკა. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს სასწავლო და სამეცნიერო-

კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე პერსონალის პროფესიული განვითარების ხარისხის 

სისტემატურ შეფასებას.საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული 

შეფასება ხორციელდება აკადემიური და მოწვეული, ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების და პოტენციური დამსაქმებლების 

ჩართულობით. 

სტომატოლოგიის პროგრამის ბიუჯეტში გაწერილია  უნივერსიტეტის მიერ პროგრამის 

მხარდაჭერა და გათვალისწინებული ფინანსური რესურსების პროგრამისთვის გამოყოფა 

ეკონომიკურად მიღწევადია. 
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რეკომენდაციები: 

 გასწორდეს სილაბუსებში ბაზისური კურსი სტომატოლოგიაში, ადამიანის 

ფიზიოლოგია, ბიოქიმიის საფუძვლები,ზოგადი ფარმაკოლოგია, კლინიკური ანატომია,   

სამედიცინო ფიზიკა, ბიოფიზიკა-   არსებული უზუსტობები;  

 ზოგადი ქირურგია- შეფასება შუალედურ და დასკვნით გამოცდაზე გაიწეროს 

სრულყოფილად.  

 ზოგადი ქირურგია, კლინიკური ორთოპედიული სტომატოლოგია-I,II,III: 

ოტორინოლარინგოლოგია, ყბა-სახის ქირურგია I,II,III, I,II,III,IV- მოხდეს სწავლის ყველა 

შედეგის შეფასება. 

 რადიოლოგია და სამედიცინო ტერმინოლოგია- მოხდეს წერილობითი პრეზენტაციის 

ამოღება სილაბუსიდან.   

 სასწავლო კურსებში- ზოგადი ქირურგია, ინფექციური სნეულებები, კერძო ქირურგია, 

კლინიკური ორთოპედიული სტომატოლოგია-I,II,III;  მოდული დენტალური 

იმპლანტოლოგია, მოდული- პაროდონტის, პერიიმპლანტის, ლორწოვანი გარსის 

დაავადებები და მდგომარეობები I,II,III;  პირის ღრუს ქირურგია, ყბა სახის ქირურგია I,II,III, 

IV;  ორთოდონტია I,II,III, IV;- დასკვნით გამოცდაზე მოხდეს კლინიკური უნარების 

შეფასება. 

 კლინიკური ორთოპედიული სტომატოლოგია-1, ავტორი მიუთითებს, რომ სტუდენტს 

შეუძლია:  

 

 
პაციენტებსა და კოლეგებთან ურთიერთობის პროცესში კონფიდენციალობის დაცვა;  

პაციენტების ასაკობრივი და ფსიქოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინება კონსულტაციებისა 

და მკურნალობის პროცესში;  

სწავლის საჭიროების განსაზღვრას და სამომავლო სწავლის განხორციელებას ორთოპედიულ 

სტომატოლოგიაში  

პაციენტის სოციალური, კულტურული, რელიგიური და ეთნიკური სტატუსის პატივისცემა;  

 

სასწავლო კურსით შინაარსი არ შეესაბამება მიღწეული სწავლის შედეგს, თუმცა ამ შედეგის 

მიღწევა შესაძლებელია.  

 

 სასწავლო კურსებში ორთოდონტია, ალერგოლოგია- მოხდეს  ლიტერატურის 

განახლება 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 სასურველია ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიის გაღრმავება კონკრეტულად 

სტომატოლოგიის პროგრამასთან მიმართებაში 

 პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონალის რაოდენობის გაზრდა 

 პროგრამის ყველა შედეგი  კერძოდ:  პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა  გახდეს 

გაზომვადი 

 სავალდებული სასწავლო ლიტერატურის განახლება 

 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა (OSCE) 

 ინტეგრირებული კლინიკური მოდულების არსებობა 

 პრაქტიკის კომპონენტის გაზრდა  

 სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთა მაღალი ჩართულობა 

სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციებსა და კონგრესებში, პროგრამის სტუდენტთა 

სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში ჩართულობის მაჩვენებელია 104. 

 

 განმეორებითი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

 განმეორებითი აკრედიტაციის პროცეში უნივერსიტეტმა  ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმები გააფორმა იზმირის ეკონომიკურ უნივერსიტეტთან, მასარიკის 

უნივერსიტეტთან, ნანტის უნივერსიტეტთან, ჩეხეთის რესპუბლის სამხრეთ ბოჰემიის 

უნივერსიტეტთან, პომერანის პოლონურ უნივერსიტეტთან და სხვა. აკრედიტაციის 

ექსპერთა ჯგუფი იმედს იტოვებს, რომ აღნიშნული მემორანდუმების ფარგლებში 

სტუდენტები გაცვლით პროექტებსა და საერთაშოირისო მობილობაში ჩართვას 

შეძლებენ. 
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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 იგი და რა წვლილი შეაქვს  

დარგისა და საზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

        გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერიტეტის   სტომატოლოგიის 

ერთსაფეხურიანი  საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები ნათლად არის 

ჩამოყალიბებული, იგი ფორმულირებულია შემდეგი სახით: 

1. მოამზადოს ახალი თაობის კონკურენტუნარიანი ექიმი სტომატოლოგები, 

რომლებსაც ექნებათ სისტემური ცოდნა თანამედროვე ბიოსამედიცინო და კლინიკურ 

მეცნიერებებში, აღჭურვილნი იქნებიან კლინიკური უნარ-ჩვევების ფართო სპექტრით, 

შეძლებენ უახლესი სამედიცინო ტექნოლოგიებისა და მკურნალობის მეთოდების 

გამოყენებას პრაქტიკაში (უმცროსი ექიმის პოზიციაზე), უფლებამოსილი პირის 

მითითებით/პასუხისმგებლობით, ან/და დაიწყებენ სამეცნიერო-პედაგოგიურ თუ სხვა 

საქმიანობას მინიჭებული კვალიფიკაციისა და კანონით დადგენილი მოთხოვნის 

ფარგლებში.  

2. ბიოსამედიცინო და კლინიკური მეცნიერებების სწავლებასთან ერთად, მისცეს 

სტუდენტებს ცოდნა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის, სოციალური და ქცევითი 

მეცნიერების პრინციპებისა და მეთოდების შესახებ, რითაც უზრუნველყოფს სტუდენტთა 

მიერ ფუძემდებლური ეთიკურ-სამართლებრივი ღირებულებების გააზრებას და, 

ზოგადად, პროფესიული ცნობიერების ფორმირებას სოციალური პასუხისმგებლობის 

კონტექსტში.  

3. გამოუმუშაოს სტუდენტებს პროფესიული კატეგორიებით ოპერირებისა და ღრმა 

კლინიკური აზროვნების უნარი, რაც უზრუნველყოფს, არამარტო ხარისხიანი 

პროფესიული საქმიანობის განხორციელებას, არამედ, განაპირობებს, კრიტიკულ 

ანალიზზე დაფუძნებით, სხვადასხვა სირთულის თეორიული თუ პრაქტიკული ხასიათის 

ინფორმაციის რეზიუმირებისა და, ზოგადად, მეცნიერული კვლევის შესაძლებობათა 

განვითარებას.  

4. განახორციელოს საგანმანათლებლო სტრატეგია არა მხოლოდ ადგილობრივი 

შრომის ბაზრის კონიუნქტურის გათვალისწინებით, არამედ ცოდნაზე დაფუძნებული 
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საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებით - მოამზადოს სტუდენტები 

საერთაშორისო აკადემიური და სოციალური/პროფესიული მობილობისათვის, რისთვისაც 

გამოიყენოს სწავლება-სწავლის თანამედროვე მეთოდოლოგიური სისტემა, უზრუნველყოს 

საგანმანათლებლო პროგრამის ინტერნაციონალიზაცია.  

5. ჩამოუყალიბოს სტუდენტებს დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციების ისეთი 

სისტემა, რომლის საფუძველზეც შეძლებენ პროგრამის ფარგლებში ფორმირებული 

სასწავლო-საინფორმაციო რესურსის მუდმივ განახლებას, უწყვეტ პროფესიულ 

განვითარებას, და როგორც მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე 

პირები, სადოქტორო ან/და სარეზიდენტურო პროგრამებით სწავლის გასაგრძელებად 

აუცილებელი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.  

 

 

            პროგრამის მიზნები  თანხვედრაშია უნივერსიტეტის  სტრატეგიული  

განვითარების გეგმასთან და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობების ნაწილი 

(მაგალითად, ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით) უკვე 

განხორციელებულია და მუდმივ განვითარებაშია. არის რეალისტური და მიღწევადი. 

მიზნებში ჩანს, თუ რა ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების შეძენაზეა 

ორიენტირებული ეს პროგრამა. 

 

           უნივესიტეტის   მისიის უმნიშვნელოვანესი განაცხადია სამეცნიერო- კვლევითი 

კულტურის დანერგვა და სამეცნიერო კვლევების ინტერნაციონალიზაცია, რაც სასურველი 

იქნება თუ უფრო მკაფიოდ აისახება პროგრამის მიზნებში, მითუმეტეს ამის მზაობა 

არსებობს.   

             პროგრამის მიზნები ეფუძნება შრომის ბაზრის კვლევას, მიმართულია 

სტომატოლოგიური პრაქტიკული საქმიანობისათვის აუცილებელი ეროვნული და 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კომპეტენციების გამომუშავებისაკენ. 

 

               პროგრამის მიზნები საჯაროა და ხელმისაწვდომია.  პროგრამის მიზნები 

(მაგალითად, როგორიცაა ცოდნა და  კლინიკური უნარების შეძენა, უმეტესწილად  

გაზიარებული  და  გააზრებული აქვთ მის განხორციელებაში ჩართულ პირებს, როგორც 

სტუდენტებს და პერსონალს, ასევე კურსდამთავრებულებს. 

 მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 სასწავლო უნივერსიტეტის მისია 

 პროგრამის მიზნები 

 სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი 

რეკომენდაციები: 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია  სტომატოლოგიის  პროგრამასთან  მიმართებაში,  

ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიის შემუშავება,  სადაც განსაზღვრული იქნება ახლო 

მომავალში განსახორციელებელი კონკრეტული ნაბიჯები მეტი საერთაშორისო  კავშირის 

დასამყარებლად და გაცვლითი პროგრამების ასამოქმედებლად. 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐    მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐     ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐     არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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 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 

 

                თვითშეფასების ანგარიშზე, საგანმანათლებლო პროგრამასა და ინტერვიუს 

შედეგებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ უნივერსიტეტის მიერ მოწოდებული 

პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა და პასუხისმგებლობას და 

ავტონომიურობას, რომლებიც სტუდენტმა უნდა შეიძინოს პროგრამის დასრულების 

შემდეგ. საუნივერსიტეტო სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსები ზოგადი 

კომპეტენციების,  სტუდენტის ცოდნისა და კლინიკური უნარების განვითარებაზე,  

ზოგადი სამედიცინო განათლების, ადამიანის უფლებების, ეთიკის პრინციპების 

განვითარების და პატივისცემის ხელშეწყობისაკენაა მიმართული.   

                პროგრამის მიზანია კონკურენტუნარიანი და სათანადო კომპეტენციის 

მქონე დიპლომირებული სტომატოლოგების აღზრდა, კურსდამთავრებულებისთვის 

თეორიული ცოდნისა და კლინიკური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.  პროგრამის სწავლის 

მისაღწევი შედეგების ჩამონათვალში ჩანს  თეორიული ცოდნის, პრაქტიკულ-კლინიკური 

კომპეტენციების ჩამონათვალი და ასევე ავტონომიურობისა და კომპეტენციის 

დამდასტურებელი უნარები.  

                განახლებული პროგრამა ორიენტირებულია პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 

გამომუშავებაზე. როგორც პერსონალი, ისე სტუდენტები და კურსდამთავრებულები 

პროგრამის ძლიერ მხარედ სწორედ საუნივერსიტეტო კლინიკაში პრაქტიკულ მუშაობის 

შესაძლებლობას მიიჩნევენ.  

              სწავლის შედეგების შეფასება გაწერილია თითოეულ სილაბუსში. ნათელია, ცხადი 

და გაზომვადი. გათვალისწინებულია დარგის სპეციფიკური მახასიათებლები. პროგრამის 

განახლების შემდგომ განახლდა შეფასების სისტემაც.  

                 სასწავლო კურსში, მაგ: კლინიკური ორთოპედიული სტომატოლოგია-1; 

ოტორინოლაინგოლოგია- ავტონომიურობა  და პასუხისმგებლობა   ფორმულირებულია 

შემდეგნაირად:   

პაციენტებსა და კოლეგებთან ურთიერთობის პროცესში კონფიდენციალობის დაცვა;  

პაციენტების ასაკობრივი და ფსიქოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინება 

კონსულტაციებისა და მკურნალობის პროცესში;  

სწავლის საჭიროების განსაზღვრას და სამომავლო სწავლის განხორციელებას  
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პაციენტის სოციალური, კულტურული, რელიგიური და ეთნიკური სტატუსის 

პატივისცემა;  

   

              აღნიშნულ სილაბუსებში  სწავლის  შედეგი ავტონომიურობა და 

პასუხისმგებლობა მიღწევადია, თუმცა არ არის შეფასებული.  სასურველია შეფასების 

ისეთი მეთოდის გამოყენება, რომელიც  აღნიშნული შედეგის შეფასების შესაძლებლობას 

უზრუნველყოფს. 

             პროგრამის სასწავლო შედეგების მიღწევის შესაფასებლად ჩართულია ხარიხსის 

კონტროლის სხვადასხვა მექანიზმები სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის სხვადასხვა 

ეტაპზე, ესაა სტუდენტების და პერსონალის გამოკითხვა, მონიტორინგი, შედეგების 

ანალიზი, სტუდენტებთან გაცნობა და კონსულტაციები. 

  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 
 საგანმანათლებლო პროგრამა; 

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 ინტერვიუს შედეგები; 

 უნივერსიტეტის მისია, მიზნები და სტრატეგია; 

 შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი; 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

პროგრამის ყველა შედეგი  კერძოდ:  პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა  გახდეს 

გაზომვადი 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 ნაწილობრივ ინტეგრირებული კურიკულუმი 

 ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდის დანერგვა 

 

შეფასება 



 
 

14 

 

 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 

საგანმანა

თლებლო 

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. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

                 პროგრამაზე მიღების წინაპირობები გამჭირვალეა და უზრუნველყოფს 

შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების მქონე პირთა პროგრამაში ჩართვას, 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, რაც ემსახურება სტუდენტის მიერ 

სწავლის  შედეგების მიღწევას. 

 

                 დიპლომირებული სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო 

სერტიფიკატის/ატესტატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე საქართველოს 



 
 

15 

 

მოქალაქეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.  

                   ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გარეშე, დიპლომირებული 

სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება/ჩარიცხვა 

ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

                  დიპლომირებული სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილ 

ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების 

დაცვით.  

                    დიპლომირებული სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ჩარიცხვა ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა; 

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 ინტერვიუს შედეგები; 

 სტუდენტის სტატუსისა და სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი  

 ვებ-გვერდი 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება 

       

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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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 

                 

                 სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა  არის   5-წლიანიდა 

მოიცავს  300 კრედიტს. ევროპული კრედიტების სისტემის შესაბამისად აკადემიური წლის 

ყოველი 19-კვირიანი სემესტრი 30 კრედიტს მოიცავს. ერთი კრედიტი 25 სამუშაო საათს 

გულისხმოს. აქედან, საშუალოდ 40-50 პროცენტი საკონტაქტო საათებზე მოდის, 

დანარჩენი კი - სტუდენტის დამოუკიდებელ მუშაობაზე.  

                  სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამა არის ინტეგრირებული და 

ეფუძნება საბაზისო მეცნიერებებისა და კლინიკური კურსების ჰარმონიულ შერწყმას, რაც 

მიიღწევა საბაზისო, პრეკლინიკური და კლინიკური დისციპლინების ჰორიზონტალური, 

ვერტიკალური და სპირალური პრინციპებით ინტეგრაციის გზით. პროგრამა მოიცავს 

სწავლება-სწავლის 3 ეტაპს:  

 

ეტაპი I -მედიცინის საფუძვლები - 32 კრედიტი 

 

 
 კლინიკური ანატომია-5კრედიტი  

  ადამიანის ფიზიოლოგია- 5 კრედიტი  

  სამედიცინო ფიზიკა და ბიფიზიკა-2 კრედიტი  

 ბიოქიმიის საფუძვლები-3 კრედიტი  

 უჯრედული ბიოლოგია, მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკა-5 კრედიტი  

 ჰისტოლოგიის, ციტოლოგიის და ემბრიოლოგიის საფუძვლები-3 კრედიტი  

 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა-2კრედიტი  

 პროფესიული ლათინური ენა-2 კრედიტი  

  აკადემიური წერა-2 კრედიტი  

 უცხოური ენა I-3 კრედიტი  

 

ეტაპი II- წინაკლინიკური სამედიცინო ეტაპი - 88 კრედიტი 

სადაც კლინიკური-უნარ-ჩვევების გამომუშავებას ეთმობა 10 კრედიტი.  

 

ეტაპი III- კლინიკური სამედიცინო ეტაპი მოიცავს 5 სემესტრს (180 კრედიტი).  ამ 

ეტაპზე მომიჯნავე სტომატოლოგიური სპეციალობები ისწავლბა მულტიდისციპლინური 

მიდგომის გათვალისწინებით ინტეგრირებული, პრობლემაზე ორიენტირებული 

მოდულების სახით, რაც უზრუნველყოფს თეორიული ცოდნის განმტკიცებას და 

კლინიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავებას უშუალოდ პაციენტთან ურთიერთობის გზით.  

 

 მოდული- კლინიკური ოდონტოლოგია (პედიატრიული და მოზრდილთა 

ოდონტოლოგია)  

 მოდული-პირის ღრუს ქირურგია (პედიატრიული და მოზრდილთა პირის ღრუს 

ქირურგია)  
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 მოდული - მასალათმცოდნეობა (მასალები პირდაპირი და არაპირდაპირი 

რესტავრაციისთვის)  

 მოდული-კლინიკური ენდოდონტია (პედიატრიული და მოზრდილთა 

ენდოდონტია)  

  მოდული- ყბა-სახის ქირურგია I, II, III, IV(პედიატრიული და მოზრდილთა ყბა-

სახის ქირურგია)  

 მოდული--დენტალური იმპლანტოლოგია (ყბა-სახის ქირურგია და 

ორთოპედიული სტომატოლოგია)  

 მოდული - გადაუდებელი დახმარება სტომატოლოგიურ კაბინეტში (ურგენტული 

სტომატოლოგიური და ზოგადი გადაუდებელი მდგომარეობების მართვა)  

 მოდული -პაროდონტის, პერიიმპლანტის და პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის 

დაავადებები და მდგომარეობები I,II დაIII (პედიატრიული პაროდონტოლოგია, 

მოზრდილთა პაროდონტოლოგია, პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებები ბავშვთა, 

მოზარდთა და მოზრდილთა ასაკში, პაროდონტის დაავადებათა ქირურგიული და 

ორთოპედიული მკურნალობა)  

 

სასწავლო კურსის სილაბუსები, მისი სტრუქტურა, თემატიკა და შემდგომ 

კომპონენტზე დაშვების წინაპირობები არის ლოგიკური და თანმიმდევრული.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა; 

 სასწავლო კურსის სილაბუსები; 

 ინტერვიუს შედეგები; 

 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება; 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.3. სასწავლო კურსი 

 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 

 

                   სასწავლო კურსების სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის სწავლის 

შედეგებს,  ხოლო ყოველი სასწავლო კურსის შინაარსი ნაწილობრივ შეესაბამება ამ კურსის 

სწავლის შედეგებს;                     

                  სტომატოლოგიის პროგრამა მიმდინარეობს სემესტრულად, თითოეულ 

სასწავლო კომპონენტის დაშვების წინაპირობები ლოგიკურია. თითოეული სასწავლო 

კურსი შექმნილია საჭირო საათობრივი დატვირთვის გათვალისწინებით, რომელიც 

ითვალისწინებს სტუდენტის მუშაობისთვის  განკუთვნილ  საკონტაქტო  და 

დამოუკიდებელ საათებს. უნივერსიტეტს აქვს საკუთარი სტომატოლოგიური კლინიკა, 

სადაც სტუდენტებს აქვთ საშუალება იმუშაონ როგორც ფანტომებსა და სიმულარორებზე, 

ასევე პაციენტებთან, რაც დასტურდება სტუდენტთა ინტერვიუებით.  

                   საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსები 

სტანდარტებთან მეტწილად  შესაბამისობაშია. გვაქვს რამოდენიმე შენიშვნა, 

გამოსასწორებელია რამდენიმე ტექნიკური შეცდომა. მაგ: 

  

 ბაზისური კურსი სტომატოლოგიაში- მითითებულია, რომ პრაქტიკული უნარები 

ფასდება 4-ჯერ, სილაბუსში წერია ერთხელ. მხოლოდ მესამე კვირას; 

 ადამიანის ფიზიოლოგია- მითითებულია, რომ ქვიზი ტარდება სემესტრის 

განმავლობაში 2-ჯერ, სილაბუსში გაწერილია ყველა სასწავლო კვირაში; 

 ბიოქიმიის საფუძვლები- მითითებულია, რომ ლაბორატორიული სამუშაო 

სემესტრის განმავლობაში ტარდება 3-ჯერ, სილაბუსში გაწერილია ოთხ  სასწავლო 

კვირაში; 

 ზოგადი ფარმაკოლოგია- მითითებულია, რომ ქვიზი ტარდება სემესტრის 

განმავლობაში 2-ჯერ, სილაბუსში გაწერილია ყველა სასწავლო კვირაში; 

 კლინიკური ანატომია- მითითებულია, რომ ქვიზი ტარდება სემესტრის 

განმავლობაში 2-ჯერ, სილაბუსში გაწერილია სამ სასწავლო კვირაში; 



 
 

19 

 

 სამედიცინო ფიზიკა, ბიოფიზიკა- მითითებულია, რომ ქვიზი ტარდება სემესტრის 

განმავლობაში 3-ჯერ, სილაბუსში გაწერილია ათ  სასწავლო კვირაში; 

 რადიოლოგია და სამედიცინო ტერმინოლოგია- შედეგებში გაწერილია, რომ 

სტუდენტს შეუძლია პრეზენტაციის წარდგენა ზეპირი და წერილობითი ფორმით, თუმცა 

წერილობითი პრეზენტაცია არ არის განხილული არცერთ სალექციო კვირაში და 

შესაბამისად არ ხდება მისი შეფასება.  

 ზოგადი ქირურგია- შედეგებში გაწერილია, რომ სტუდენტი შეძლებს პაციენტთან  

ეფექტურ კომუნიკაციას - კითხვების სწორად დასმას, ანამნეზის მოგროვებას და 

წერილობითი ფორმით რეგისტრაციას. პროფესიული ეთიკის ფარგლებში დაიცავს 

პაციენტის ინტერესებს და კონფიდენციალურობას- სასწავლო კურსით გამომუშავებული 

სწავლის  შედეგები ვერ შეფასდება სილაბუსში გამოყენებული შეფასების მეთოდებით.  

 ზოგადი ქირურგია- ფინალური გამოცდის შეფასების კრიტერიუმები არ არის 

სრულყოფილად გაწერილი.  

 კლინიკური ორთოპედიული სტომატოლოგია-1, ავტორი მიუთითებს, რომ 

სტუდენტს შეუძლია:  

 

 
პაციენტებსა და კოლეგებთან ურთიერთობის პროცესში კონფიდენციალობის დაცვა;  

პაციენტების ასაკობრივი და ფსიქოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინება 

კონსულტაციებისა და მკურნალობის პროცესში;  

სწავლის საჭიროების განსაზღვრას და სამომავლო სწავლის განხორციელებას ორთოპედიულ 

სტომატოლოგიაში  

პაციენტის სოციალური, კულტურული, რელიგიური და ეთნიკური სტატუსის პატივისცემა;  

 

სასწავლო კურსით შინაარსი არ შეესაბამება მიღწეული სწავლის შედეგს, თუმცა ამ 

შედეგის მიღწევა შესაძლებელია.  

 

 ოტორინოლარინგოლოგია- ავტორი მიუთითებს, რომ სტუდენტს შეუძლია:  

 პაციენტებსა და კოლეგებთან ურთიერთობის პროცესში კონფიდენციალობის 
დაცვა; 

 პაციენტების ასაკობრივი და ფსიქოლოგიური თავისებურებების 

გათვალისწინება კონსულტაციებისა და მკურნალობის პროცესში; 

 სწავლის საჭიროების განსაზღვრას და სამომავლო სწავლის განხორციელებას 

პაციენტის სოციალური, კულტურული, რელიგიური და ეთნიკური სტატუსის 

პატივისცემა.   სასწავლო კურსით შინაარსი არ შეესაბამება მიღწეული სწავლის შედეგს, 

თუმცა ამ შედეგის მიღწევა შესაძლებელია.  

                    სილაბუსები წარმოდგენილია  უახლესი ლიტერატურით,  ლიტერატურა 

სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. სტუდენტს მის 

ელექტრონულ ბაზაში აქვს შესაძლებლობა შეუკვეთოს სილაბუსში წარმოდგენილი 

სახელმძღვანელოების ქსეროასლები ან ელექტრონული ვერსიები, გარდა ამისა 
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უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სხვადასხვა სამეცნიერო ბაზების ხელმისაწვდომობას 

სტუდენტებისთვის.  

                თუმცა ზოგიერთ სასწავლო კურსში ლიტერატურა მოითხოვს განახლებას ან 

დამატებითი ლიტერატურის ან ჰენდაუთების დამატებას.  

1. მაგ: ორთოდონტია  III    მითითებულია სახელმძღვანელო: 

 კოლესოვი ა./ ბავშვთა ასაკის სტომტოლოგია 2000. მითითებული ლიტერატურა ვერ 

აკმაყოფილებს სილაბუსის შინაარსს, სასურველია  ჰენდაუთების დამატება. 

2. ალეგოლოგია- მითითებულია სახელმძღვანელო: 

 ჩიქოვანი თ./იმუნოლოგია, 2000 

 მდინარაძე მ/ ბავშვთა ალერგიული დაავადებები, 2012. მითითებული 

ლიტერატურა ვერ აკმაყოფილებს სილაბუსის შინაარსს, სასურველია  ჰენდაუთების 

დამატება. 

 

 კლინიკურ სასწავლო კურსებში, როგორიცაა: ზოგადი ქირურგია, ინფექციური 

სნეულებები, კერძო ქირურგია, კლინიკური ორთოპედიული სტომატოლოგია-I,II,III;  

მოდული დენტალური იმპლანტოლოგია, მოდული- პაროდონტის, პერიიმპლანტის, 

ლორწოვანი გარსის დაავადებები და მდგომარეობები I,II,III;  პირის ღრუს ქირურგია, ყბა 

სახის ქირურგია I,II,III, IV;  ორთოდონტია I,II,III, IV; დასკვნით გამოცდაზე ხდება 

მხოლოდ თეორიული ცოდნის შეფასება, წერილობითი ან ზეპირი ფორმით, სასურველია 

მოხდეს კლინიკური უნარების შეფასებაც.  

 

                                      

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა; 

 სასწავლო კურსის სილაბუსები; 

 ინტერვიუს შედეგები; 

 

რეკომენდაციები: 

 გასწორდეს სილაბუსებში- ბაზისური კურსი სტომატოლოგიაში, ადამიანის 

ფიზიოლოგია, ბიოქიმიის საფუძვლები,ზოგადი ფარმაკოლოგია,კლინიკური 

ანატომია,   სამედიცინო ფიზიკა, ბიოფიზიკა-   არსებული უზუსტობები;  

 ზოგადი ქირურგია- შეფასება შუალედურ და დასკვნით გამოცდაზე 

გაიწეროს სრულყოფილად.  

 ზოგადი ქირურგია, კლინიკური ორთოპედიული სტომატოლოგია-I,II,III: 

ოტორინოლარინგოლოგია, ყბა-სახის ქირურგია I,II,III, I,II,III,IV- მოხდეს 

სწავლის ყველა შედეგის შეფასება. 
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 რადიოლოგია და სამედიცინო ტერმინოლოგია- მოხდეს წერილობითი 

პრეზენტაციის ამოღება სილაბუსიდან.   

 სასწავლო კურსებში- ზოგადი ქირურგია, ინფექციური სნეულებები, კერძო 

ქირურგია, კლინიკური ორთოპედიული სტომატოლოგია-I,II,III;  მოდული 

დენტალური იმპლანტოლოგია, მოდული- პაროდონტის, პერიიმპლანტის, 

ლორწოვანი გარსის დაავადებები და მდგომარეობები I,II,III;  პირის ღრუს 

ქირურგია, ყბა სახის ქირურგია I,II,III, IV;  ორთოდონტია I,II,III, IV;- დასკვნით 

გამოცდაზე მოხდეს კლინიკური უნარების შეფასება. 

 კლინიკური ორთოპედიული სტომატოლოგია-1, ავტორი მიუთითებს, რომ 

სტუდენტს შეუძლია:  

 

 
პაციენტებსა და კოლეგებთან ურთიერთობის პროცესში კონფიდენციალობის დაცვა;  

პაციენტების ასაკობრივი და ფსიქოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინება 

კონსულტაციებისა და მკურნალობის პროცესში;  

სწავლის საჭიროების განსაზღვრას და სამომავლო სწავლის განხორციელებას ორთოპედიულ 

სტომატოლოგიაში  

პაციენტის სოციალური, კულტურული, რელიგიური და ეთნიკური სტატუსის პატივისცემა;  

 

სასწავლო კურსით შინაარსი არ შეესაბამება მიღწეული სწავლის შედეგს, თუმცა ამ 

შედეგის მიღწევა შესაძლებელია.  

 სასწავლო კურსებში ორთოდონტია, ალერგოლოგია- მოხდეს  

ლიტერატურის განახლება 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

   ☐  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ 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 

 

         პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტი ორგანიზებულია პროგრამის სწავლის 

შედეგების შესაბამისად და უმეტესწილად ხორციელდება  უნივერსიტეტის საკუთარ   

სტომატოლოგიურ კლინიკაში. სტუდენტებთან ინტერვიუებისა და კლინიკის 

დათვალიერების შედეგად დადასტურდა, რომ სტუდენტებს თავისუფალი წვდომა აქვთ 

პრაქტიკის ამ ობიექტზე. პრაქტიკული უნარების ათვისება ხდება ფანტომებზე, 

სიმულატორებსა და უშუალოდ პაციენტებზე პროფესორის მეთვალყურეობის ქვეშ, ასევე 

ექიმის ასისტირების გზით.  

           რაც შეეხება სამეცნიერო-კვლევით უნარებს, მათ განვითარებას ხელს უწყობს 

სავალდებულო სასწავლო კურსი -„ სამეცნიერო კვლევა“, რომელსაც 10 კრედიტი ეთმობა.  

ინტერვიუდან ირკვევა, რომ პერსონალი გეგმავს სტუდენტების ჩართვას კვლევით 

პროექტებში.  

             უნივერსიტეტში ტარდება კონფერენციები, სადაც სტომატოლოგიის 

სპეციალობის სტუდენტები აქტიურ მონაწილეობას იღებენ.  ხოლო კონფერენციის 

მასალები,უნივერსიტეტის დაფინანსებით, გამოიცემა კრებულის სახით.  

           უნივერსიტეტი ახორციელებს საჯარო ლექციებს,  შემეცნებით ღონისძიებებს, 

ტრენინგებს საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენების საკითხზე. 

    სტომატოლოგიის სტუდენტები სასწავლო ვიზიტით რომის საპიენსას 

უნივერსიტეტში და ჰოლანდიის ქალაქ გრონინგის მედიცინის საუნივერსიტეტო 

კლინიკაში იმყოფებოდნენ, სადაც აიმაღლეს როოგრც თეორიული, ისე პრაქტიკული 

ცოდნა, რისი დამადასტურებელი სერთიფიკატებიც მიიღეს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების დათვალიერება 

 ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება       

 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 

 

            საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეულ სასწავლო კომპონენტში გაწერილია 

სწავლა-სწავლების  მეთოდები, რომლებიც ნაწილობრივ შეესაბამება სწავლების საფეხურს 

და თითოეული საწავლო კურსის მიზნებსა და შინაარსს, ასევე, სწავლა-სწავლების 

მეთოდები სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე მეტნაკლებად ემსახურება 

სწავლის შედეგების მიღწევას. 

              დიდი ყურადღება ეთმობა თეორიულ სწავლებას და კონცენტრირებულია 

ინტერაქტიური ლექციების, ზეპირი გამოკითხვის მეთოდების,  პრეზენტაციების,  

დისკუსიების  და ანალიზის სტილით, პრაქტიკული უნარების დემონსტრირება, ექიმის 

ასისტირება, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის განხილვაზე 

დაფუძნებული კლინიკური აზროვნება, სამეცნიერო კვლევაში ჩართვა,  პრაქტიკული 
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უნარ-ჩვევების ათვისება ხდება მანეკენებსა და ფანტომებზე მუშაობით, ექიმების 

ასისტირებით და ყურებით, პაციენტებზე მარტივი მანიპულაციების ჩატარებით, რაც 

უზრუველყოფს  სტუდენტის  ინტეგრირებას კლინიკურ სივრცეში, სტუდენტს შეუძლია  

პაციენტებთან ხანგრძლივი დროით  დამოუკიდებლად მუშაობა, კონსულტაციები, 

ანამნეზის შეკრება, დიაგნოზის დასმა, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება 

(მასწავლებლის ზედამხედველობის ქვეშ), რაც  აუცილებელია ამ სპეციალობის პროგრამის  

სტუდენტებისთვის.  აქტუალურია ასევე ელექტრონული რესურსით სწავლება,რაც ხელს 

შეუწყობს შშმ სტუდენტებისათვის კომფორტული სასწავლო გარემოს შექმნას.  

           კლინიკურ გარემოში პრაქტიკული სწავლება წარმოადგენს პროგრამის ძლიერ 

მხარეს. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა; 

 სასწავლო კურსის სილაბუსები; 

 ინტერვიუს შედეგები 

 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება; 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

შეფასება       

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

       ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

               პროგრამის სილაბუსებში გაწერილია სწავლების შეფასების ის ფორმები და 

მეთოდები, რომლებიც მეტნაკლებად ითვალისწინებს სასწავლო კურსის სწავლის 

შედეგებზე გასვლას. თითოეულ საგანში სტუდენტის მოსწრება ფასდება ტრანსფერისა და 

დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS) შესაბამისად. 

 

                პროგრამაში ყოველდღიური შეფასება ხდება  ზეპირი გამოკითხვის,  ქვიზის, 

დისკუსიის, ანალიზის, ფანტომ- მულაჟებზე ჩასატარებელი მანიპულაციების სახით. 

შეფასების ფორმები, კომპონენტები და მეთოდები არის გამჭვირვალე, თუმცა სასურველია 

მოხდეს ქულების დეტალური ჩაშლა.  

                ზოგიერთ სასწავლო კურსში  მაგ: (ზოგადი ქირურგია, ინფექციური 

სნეულებები, კერძო ქირურგია, კლინიკური ორთოპედიული სტომატოლოგია-I,II,III;  

მოდული დენტალური იმპლანტოლოგია, მოდული- პაროდონტის, პერიიმპლანტის, 

ლორწოვანი გარსის დაავადებები და მდგომარეობები I,II,III;  პირის ღრუს ქირურგია, ყბა 

სახის ქირურგია I,II,III, IV;  ორთოდონტია I,II,III, IV;) -   დასკვნით  გამოცდები ტარდება  

წერითი ან ზეპირი ფორმით.  ძირითადად ფასდება თეორიული საკითხები,  სასურველია 

კლინიკური პროფილის სასწავლო კურსებში  დასკვნით გამოცდაზე მოხდეს  კლინიკური  

უნარების შეფასებაც. გარდა სტუდენტის თეორიული ცოდნისა, აუცილებელია შემოწმდეს 

სტუდენტის მიერ სასწავლო კურსის გავლის დროს შეძენილი კლინიკური და პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევები, ანამნეზის შეკრების, სავარაუდო დიაგნოზის დასმის, ასევე კომუნიკაციის 

და  დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების უნარები. 

           მისასალმებელია, რომ უნივერსიტეტში პრაქტიკული უნარების შესაფასებლად 

დანერგილია  ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა (OSCE), რაც 

გაწერილია სილაბუსებშიც, პერსონალი ტრენირებულია, ინფრასტრუქტურა და 

უნივერსიტეტის რესურსები პროექტის განხორციელების საშუალებას იძლევა.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა; 

 სასწავლო კურსის სილაბუსები; 

 ინტერვიუს შედეგები; 
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 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება; 

რეკომენდაციები: 

სასწავლო კურსებში- ზოგადი ქირურგია, ინფექციური სნეულებები, კერძო 

ქირურგია, კლინიკური ორთოპედიული სტომატოლოგია-I,II,III;  მოდული დენტალური 

იმპლანტოლოგია, მოდული- პაროდონტის, პერიიმპლანტის, ლორწოვანი გარსის 

დაავადებები და მდგომარეობები I,II,III;  პირის ღრუს ქირურგია, ყბა სახის ქირურგია 

I,II,III, IV;  ორთოდონტია I,II,III, IV;- დასკვნით გამოცდაზე მოხდეს კლინიკური 

უნარების შეფასება. 

 

  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება 

              ☐ 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  √   
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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 

შესაბამისი დოკუმენტების გაცნობის, საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელთან, სასწავლო პერსონალთან, პროგრამის სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუს შედეგად გაირკვა, რომ უნივერსიტეტი 

უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნას. სტუდენტი 

იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევებზე, სწავლის შედეგებზე და 

დასაქმებაზე კონსულტაციასა.  

აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან გასაუბრებამ დაგვარწმუინა, რომ 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პირები უზრუნველყოფენ 

სტუდენტებისთვის სათანადო ინფორმაციის მიწოდებას. ამასთან, აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის ხელშეკრულებასა და დატვირთვაში გათვალისწინებულია 

სტუდენტთა კონსულტაციებისათვის გამოყოფილი საათები, თუმცა სასწავლო კურსების 

სილაბუსებში და უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე საკონსულტაციო საათების შესახებ 

ინფორმაცია აღნიშნული არ იყო. მიუხედავად ამისა, პროგრამის კურსდამთავრებულებმა 

და სტუდენტებმა აღნიშნეს, რომ ლექტორებთან კომუნიკაციის პრობლემა არ შექმნიათ, 

მეტიც  საჭიროებისამებრ კონსულტაციის მისაღებად ლექტორებს აკადემიური პროცესის 

მართვის სისტემის - ნექსუსის მეშვეობით უკავშირდებიან.  ამასთან,  პროგრამის 

ხელმძღვანელმა  აღნიშნა,  რომ  სემესტრში  რამდენჯერმე  პირადად  ხვდება სტუდენტებს,  

ერთი  მხრივ,  რათა  მათი  შეხედულებისამებრ  უზრუნველყოს პროგრამის  განვითარება,  

ხოლო  მეორე  მხრივ, დაეხმაროს  სტუდენტებს პრობლემური  საკითხების  აღმოფხვრაში. 

ასევე უნივერსიტეტში არსებობს ე.წ რექტორის საათი, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტები 

რექტორისგან იღებენ ინფორმაციას აკადემიური სიახლეების შესახებ, ასვეე სტუდენთა 

კონსულტაციაში ჩართულია მედიცინის სკოლის დეკანი, სტომატოლოგიის პროგრამის 

ECTS კოორდინატორი და კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრის თანამშრომლები, რაც 

დადასტურდა ინტერვიუს პროცესში. 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სტუდენტური 

მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახური, რომელშიც დასაქმებული ადმინისტრაციული 
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პერსონალი, კერძოდ დასაქმების კოორდინატორი და ღონისძიებათა მენეჯერი, 

უზრუნველყოფენ სტუდენტებისთვის დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას  და 

კარიერულ განვითარებასთან  დაკავშირებით მხარდაჭერას, რომლის ფარგლებშიც ეწყობა 

კარიერული განვითარებისთვის საჭირო ტრენინგ-კურსები და შეხვედრები პოტენციურ 

დამსაქმებლებთან. ასევე, უნივერსიტეტი აქტიურად გეგმავს და ახორციელებს საჯარო 

ლექციებსა და კურიკულუმს მიღმა სხვა  აქტივობებს. უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

თავსდება ინფორმაცია სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო პროექტების, 

კონფერენციების, კვლევების, გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიებების  შესახებ.  ასვეე 

ყოველწლიურად უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის იმართება ტრენინგი 

საბიბლიოთეკო რესურსისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენების 

საკითხზე. 

ასევე, უნივერსიტეტში მოქმედი საერთაშორისო ინტეგრაციის ცენტრი და 

სამეცნიერო კვლევების მართვის ცენტრი აქტიურად გეგმავენ და ახორციელებენ 

სტუდენტთა საერთაშორიო კონფერენციებსა და კონგრესებს, რომელშიც 

გათვალისწინებულია მედიცინისა და სტომატოლოგიის სექციები. სტომატოლოგიის 

პროგრამის სტუდენტები აქტიურად მონაწილეობენ კონფერენცებში, საერთაშორისო 

კონგრესებსა და ევრაზიის საერთაშორისო კონფერენციაში. სტუდენტთა სამეცნიერო-

კვლევითი მაჩვენებელია 104, რაც მისასალმებელი პრაქტიკაა. ასევე აღსანიშნავია, რომ 

სტომატოლოგიის საგანმნათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულებსა და სტუდენტებს 

მონაწილეობა არ აქვთ მიღებული საერთაშორისო მობილობაში, ამასთან უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციას გააზრებული აქვს აღნიშნული გამოწვევა, რაც ასახულია, როგორც 

თვითშეფასების დოკუმენტში, ისე მედიცინის სკოლის სამოქმედო გეგმასა და 

სტრატეგიაში. აგრეთვე მისასალმებელია, რომ განმეორებითი აკრედიტაციის პროცეში 

პროგრამამ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გააფორმა იზმირის ეკონომიკურ 

უნივერსიტეტთან, მასარიკის უნივერსიტეტთან, ნანტის უნივერსიტეტთან, ჩეხეთის 

სამხრეთ ბოჰემიის უნივერსიტეტთან, პომერანის პოლონურ უნივერსიტეტთან და სხვა, 

რაც ქმნის მოლოდინს, რომ სამომავლოდ სტუდენტები ჩაერთვებიან საერთსორისო 

მობილობაში. ასევე აღსანიშნავია, რომ სტუდენტებს სრული ან თანადაფინანსებით 

შეუძლიათ საერთაშორისო პრექტებსა და ვორქშოპებში მონაწილეობის მიღება, 

სტომატოლოგიის სტუდენტები სასწავლო ვიზიტით რომის საპიენსას უნივერსიტეტში და 

ჰოლანდიის ქალაქ გრონინგის მედიცინის საუნივერსიტეტო კლინიკაში იმყოფებოდნენ, 

სადაც აიმაღლეს როოგრც თეორიული, ისე პრაქტიკული ცოდნა, რისი დამადასტურებელი 

სერთიფიკატებიც მიიღეს. 

მედიცინის სკოლის ადმინისტრაცია და სტუდენტური სერვისის ცენტრი 

უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომსახურებას, რაც გულისხმობს სტუდენტებისთვის 

საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას, ასვე სტუდენტის სტატუსის შესახებ ცნობის, ნიშნების 

ამონაწერისა და სხვა საჭირო დოკუმენტაციის გაცემას. ამასთან, ინტერვიუს პროცესში 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სტუდენტებს 

აღნიშნული სერვისებით ელექტრონულად სარგებლობაც შეუძლიათ. ამასთან, აკადემიური 

პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემისა და უნივერსიტეტის ვებ-გვერდის 

მეშვეობით სტუდენტები იღებენ ინფორმაციას სასწავლო და საგამოცდო ცხრილების, 
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სილაბუსებისა და სწავლის შედეგების შეფასებების შესახებ. ასევე, სტუდენტები ყოველი 

სემესტრის ბოლოს მონაწილეობენ ხარისხის სამსახურის მიერ ორგანიზებულ 

გამოკითხვაში.   

წარჩინებული აბიტურიენტების მოზიდვის მიზნით გრიგოლ რობაქიძის 

უნივერისტეტში არსებობს საშეღავათო პროგრამები, აგრეთვე უნივერსიტეტში არსებობს 

სტუდენტური პროექტების დაფინანსების პრაქტიკა, თუმცა ამასთან სასურველია, რომ 

სტომატოლოგიის წარჩინებული სტუდენტების წახალისების მიზნით დაინერგოს 

სტუდენტთა სასწავლო სტიპენდის პრაქტიკაც. 

მთლიანობაში სტუდენტები იღებენ სასწავლო პროცესის დაგეგმვასთან, აკადემიური 

მიღწევების შედეგებთან და გაუმჯობესებასთან, დასაქმებასთან და პროფესიულ 

განვითარებასთან დაკავშირებულ შესაბამის ინფორმაციასა და მხარდაჭერას. პროგრამის 

სტუდენტები კმაყოფილები არიან ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის 

საქმიანობით, რაც უნივერსიტეტში სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს 

არსებობას ადასტურებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტუდენტური მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის დებულება; 

 სტუდენტის სტატუსისა და სასწავლო პროცესის რეგლამენტი; 

 საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

დატვირთვის სქემა და შრომითი ხელშეკრულებები; 

 საერთაშორისო თანამშრომლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; 

 მედიცინის სკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2018-2025; 

 მედიცინის სკოლის სამოქმედო გეგმა 2018-2021; 

 სტუდენტურ კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; 

 თვითშეფასების დოკუმენტი; 

 ინტერვიუს შედეგები; 

 უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი; 

რეკომენდაციები:  

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სტომატოლოგიის წარჩინებული სტუდენტების წახალისებისა და ხელშეწყობის 

მიზნით, სასურველია, უსდ-მ დანერგოს სასტიპენდიო პროგრამა, რომლის  მოპოვებაც  

დამოკიდებული  იქნება,  როგორც  აკადემიურ მიღწევებზე,  ასევე  კურიკულუმს  მიღმა  

სტუდენტთა  აქტივობაზე  (სამეცნიერო კონფერენციებში  მონაწილეობა,  სტუდენტთა  

სამეცნიერო  ჟურნალში  სტატიის გამოქვეყნება და ა.შ);    

 სასურველია, კიდევ უფრო გაძლიერდეს პროგრამის ინტერნაციონალიზაცია, რათა 

საერთაშორისო მობილობასა და გაცვლით პრექტებში სტუდენტა მონაწილეობის 

მექანიზმი უფრო მოქნილი გახდეს. 

 სასურველია, რომ ლექტორების საკონსულტაციო საათების შესახებ ინფორმაცია 

საჯაროდ განთავსდეს ფაკულტეტის ვებ.გვერდზე, რათა ყველა დაინტერესებულ მხარეს 



 
 

30 

 

მარტივად შეეძლოს ინფორმაციის ნახვა. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთა მაღალი ჩართულობა 

სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციებსა და კონგრესებში, პროგრამის სტუდენტთა 

სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში ჩართულობის მაჩვენებელია 104. 

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

განმეორებითი აკრედიტაციის პროცეში უნივერსიტეტმა  

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გააფორმა იზმირის ეკონომიკურ 

უნივერსიტეტთან, მასარიკის უნივერსიტეტთან, ნანტის უნივერსიტეტთან, ჩეხეთის 

რესპუბლის სამხრეთ ბოჰემიის უნივერსიტეტთან, პომერანის პოლონურ უნივერსიტეტთან 

და სხვა. აკრედიტაციის ექსპერთა ჯგუფი იმედს იტოვებს, რომ აღნიშნული 

მემორანდუმების ფარგლებში სტუდენტები გაცვლით პროექტებსა და საერთაშოირისო 

მობილობაში ჩართვას შეძლებენ. 

 

შეფასება 

       

 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 

 

სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა აღნიშნული სტანდარტით არ 

შეფასებულა. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

რეკომენდაციები:  
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება       

             ☐ 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 

√ 
   

 
  

 

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; 
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 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 

 

                        საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პირების პირადი 

დოკუმენტაციის შესწავლამ   აჩვენა, რომ უნივერსიტეტში დასაქმებულია სათანადო 

სამეცნიერო ხარისხის, სამეცნიერო-პედაგოგიური და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე 

პერსონალი.  შესწავლილი დოკუმენტაციის საფუძველზე აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს გააჩნია შესაბამისი პედაგოგიური და კლინიკური გამოცდილება, აქვთ დარგის 

შესაბამისად ნაშრომები. ეს დამტკიცდა მათთან პირადი  გასაუბრების შემდეგაც. 

ექსპერტთა ჯგუფის მიერ მოთხოვნილი იქნა პერსონალის პედაგოგიური და კლინიკური 

სტაჟის დამადასტურებელი ცნობები, ასევე საზღვარგერეთ დაცული დისერტაციების 

დამასტურების დოკუმენტები. ექსპერტთა მოთხოვნები სრულად იქნა 

დაკმაყოფილებული, ერთი გამონაკლისის გარდა,  არ იდო პირად საქმეებში კლინიკური 

სტაჟის დამადასტურებელი ცნობები, თუმცა კლინიკური სტაჟის დადასტურება მოხერხდა 

პერსონალის პირადი ინფორმაციების საფუძველზე.   

                        პროგრამის ხელმძღვანელი თავისი კომპეტენციით სრულად 

ადასტურებს პროგრამის შემუშავებისათვის საჭირო ცოდნას და გამოცდილებას, იგი 

უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროფესორ-მასწავლებელთა პირადი მონაცემები, მათთან დადებული ხელშეკრულებები. 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 სილაბუსები 

 ინტერვიუს შედეგები 

 

რეკომენდაციები:   

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

პერსონალის პირად საქმეში ჩაიდოს კლინიკური სტაჟის დამადასტურებელი 

ცნობები.   

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება       
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 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 

 

   პროგრამის  განმახორციელებელ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან 

გაფორმებულია   ხელშეკრულებები საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

გათვალისწინებით. 

    პროგრამაში ჩართული აკადემიური  და მოწვეული პერსონალის   მიერ  

ჩატარებული ლექციების, სემინარებისა და პრაქტიკული მეცადინეობების ხარისხი 

სისტემატურად  მოწმდება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისა და სტუდენტთა მიერ, 

რაც აისახება სპეციალური  გამოკითხვის ფორმებში. პერსონალის სწავლების 

კომპეტენციის შეფასება ხორციელდება სხვადასხვა კრიტერიუმებით. მიმდინარეობს 

მონიტორინგი, რომლის დროსაც ხორციელდება აკადემიური პერსონალის შეფასება, 

სილაბუსის შემოწმება, პერსონალის პროგრამების  შემუშავებაში მონაწილეობის ხარისხის 

განსაზღვრა, პროფესორ მასწავლებლების ცოდნის გადაცემის უნარის შემოწმება. 

   სტუდენტის მიერ აკადემიური პერსონალის შეფასება მნიშვნელოვანია, რისთვისაც  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შეიმუშავებს სტუდენტთა გამოკითხვის ფორმებს; 

სტუდენტთა სისტემატური გამოკითხვის ორგანიზებისთვის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურს შემუშავებული აქვს კრიტერიუმები, რეგულაციები და პროცედურები; 

გამოკითხვა   მიმდინარეობს   ანონიმურად    და აუცილებელია კონფედენციალობის 

დაცვა; სტუდენტების გამოკითხვის შედეგად ხდება შედეგების რაოდენობრივი და 

თვისებრივი ანალიზი და ხორციელდება რეკომენდაციების წარდგენა პროგრამების 
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შემდგომი მოდიფიცირებისა და განვითარების მიზნით. 

                    შესწავლილი მასალებიდან  ჩანს და ეს დადასტურდა ვიზიტის დროსაც, 

რომ უნივერსიტეტი ზრუნავს   აკადემიური  და მოწვეული პერსონალის  მუდმივ 

პროფესიულ განვითარებაზე,  უნივერსიტეტში ხშირად იმართება  სამეცნიერო 

კონფერენციები; საჯარო ლექციები;  მეთოდოლოგიური სემინარები, ტრეინინგები;  

                     უნივერსიტეტი ზრუნავს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

პროფესეულ განვითარებაზე და ამასთანავე სამეცნიერო კვლევითი კონკრეტული 

აქტივობების 

დაფინანსების საკითხების გადაწყვეტას აწარმოებს შესაბამისი ბიუჯეტის 

ფარგლებში; 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროფესორ-მასწავლებელთა პირადი მონაცემები, მათთან დადებული 

ხელშეკრულებები. 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 სილაბუსები 

 ინტერვიუს შედეგები 

 ბიუჯეტი 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება       

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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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 

 

                პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად 

უნივერსიტეტს გააჩნია ლაბორატორია საბაზისო სასწავლო კურსების 

განსახორციელებლად,სკოლის ფარგლებში ფუნქციონირებს ორი სასწავლო-სამეცნიერო 

ლაბორატორია,  საფანტომო სწავლების განახლებული კაბინეტი, უნივერსიტეტში 

არსებობს კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრი, რომელიც   აღჭურვილია მულაჟებისა და 

სიმულატორების უახლესი მოდელებით,  მოწყობილია საოპერაციო ბლოკი. 

უნივერსიტეტში მოწყობილია ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდის 

ცენტრი. 

             უნივერსიტეტს გააჩნია უახლესი აპარატურით აღჭურვილი საკუთარი 

სტომატოლოგიური კლინიკა, სადაც დაცულია სტომატოლოგიური კლინიკისათვის 

აუცილებელი სტანდარტები.      

              უნივერსიტეტი განთავსებულია ახალ, თანამედროვე არქიტექტურისა და 

დიზაინის შენობაში, სადაც არსებობს ლაბორატორიები, კვების ბლოკი, სპორტული 

დარბაზი, ბიბლიოთეკა,  სტუდენტებისათვის დასასვენებელი სივრცე და რაც მთავარი 

განახლებული აუდიტორიები.  

            უნივერსიტეტს აქვს განახლებული ბიბლიოთეკა, სადაც სახელმძღვანელოები 

როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული სახით სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია. ასევე 

უნივერსიტეტი მიერთებულია საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ქსელს. ფუნქციონირებს 24 

საათიანი ინტერნეტ მომსახურება.  

             უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს მემორანდუმები შემდეგ სამედიცინო 

დაწესებულებებთან: 

 კლინიკური პათოლოგიის ცენტრი 

 კლინიკა ნეოგენი 

 აკადემიკოს ვ. წითლანაძის სახელობის  რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული 

ცენტრი 

 სამედიცინო კორპორაცია ევექსი 

 აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის  სახელობის  ცენტრალური საუნივერსიტეტო 

კლინიკა 

 შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი 

 ახალი სამშობიარო ცენტრი 

 თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო 

 ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 

 კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი 

 კარდიოლოგიური კლინიკა გული 

                 პროგრამის განხორციელებას ემსახურება ორი აფილირებული კლინიკა.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ინტერვიუს შედეგები; 

 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება; 
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რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება       

 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 

 

სტომატოლოგიის პროგრამის (ფაკულტეტის) ბიუჯეტში გაწერილია  

უნივერსიტეტის  მიერ პროგრამის მხარდაჭერა და გათვალისწინებული ფინანსური 

რესურსების პროგრამისთვის გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტომატოლოგიის ფაკულტეტის ბიუჯეტი 

 ინტერვიუს შედეგები 
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რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება 

       

 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 

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. 
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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 

  

                 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში პროგრამის მონიტორინგი 

და შეფასება ხორციელდება შესაბამისი სტანდარტით, შემუშავებული წესის საფუძველზე, 

რომელიც უზრუნველყოფს შრომისა და საგანმანათლებლო ბაზრის მოთხოვნებთან 

პროგრამის შესაბამისობის განსაზღვრას.  

             უნივერსიტეტის  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს 

სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე პერსონალის პროფესიული 

განვითარების ხარისხის სისტემატურ შეფასებას.  

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა მოქმედებს შემდეგი 

პრინციპით: დაგეგმე, განახორციელე, შეამოწმე, განავითარე.  

            გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ხარისხის  უზრუნველყოფის 

სამსახურის ყოველწლიურად გეგმავს ჩასატარებელ სამუშაოს, განსაზღვრავს შემოწმების 

თანამიმდევრობას, შეიმუშავებს შემოწმების კრიტერიუმებს. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, 

 ატარებს სასწავლო პროცესის და საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების 

მონიტორინგს;  

 შეიმუშავებს გამოკითხვის ფორმებს;  

 ახდენს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგ 

 მობილობით განთესილი და გადმოსული სტუდენტების თანაფარდობის ანალიზს;  

 სტუდენტთა მხარდამჭერი ღონისძიებათა ანალიზს; 

 

 ატარებს სტუდენტთა ანონიმურ გამოკითხვას სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის 
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შეფასების მიზნით 

 ატარებს სტუდენტთა ანონიმურ გამოკითხვას სტუდენტური სერვისების 

გამოკვლევის მიზნით 

 ატარებს აკადემიური, მოწვეული, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის 

ანონიმურ გამოკითხვას პერსონალის საქმიანობის შეფასებისა და კმაყოფილების კვლევის 

კუთხით;  

 ატარებს კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა ანონიმურ გამოკითხვას. 

გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავებს რეკომენდაციებს 

საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების მიზნით. 

 ამოწმებს საბიბლიოთეკო ფონდში ძირიტადი და დამატებითი ლიტერატურის 

არსებობას  

სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ შემოწმდება:  საგანმანათლებლო პროგრამები, სასწავლო კურსები, 

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მონაცემები 

და უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.   

მიღებული მონაცემების საფუძველზე  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

ახორციელებს  დასკვნების და რეკომენდაციების წარდგენას უნივერსიტეტის აკადემიური 

საბჭოსთვის და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის.  

 

 

 

o  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა ( დანართი  1.1) 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი ( დანართი 16.5 ) 

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება ( დანართი 15.4) 

 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები ( დანართი 15.2) 

 სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების გეგმა (დანართი1.3) 

რეკომენდაციები: 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება 

       

 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 

 

პროგრამის გარე შეფასება განახორციელა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის ოდონტოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მარინა მამალაძემ.  

გამოთქმული რეკომენდაციები პროგრამის შემმუშავებელმა ჯგუფმა  გამოიყენა პროგრამის 

გაუმჯობესებისათვის. გაიზარდა მაპროფილებელი კურსის ფარგლებში, პრაქტიკული 

უნარების ჩამოყალიბებისათვის გამოყოფილი საათების რაოდენობა, რაც გააუმჯობესებს 

სწავლის შედეგების მიღწევის შესაძლებლობას.   

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის გარე შემფასებელთა დასკვნები ( დანართი 15.3 )   

რეკომენდაციები: 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება 

 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 ხარისხის მონიტორინგის და შეფასების პროცესს  ორგანიზებას 

უწევს ხარისხის უზრუნველყოფის  კოორდინატორი.  

შეფასების გეგმა მოიცავს ისეთ აქტივობებს, როგორიცაა სამიზნე ნიშნულების 

განსაზღვრა, კვლევის პირდაპირი და არაპირდაპირი მეთოდების განსაზღვრა, 

ინფორმაციის შეგროვება, პარტნიორი უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო პროგრამების 

შედარება, გარე ექსპერტთა შეფასება და სხვა.  

                  სწავლის შედეგების მონიტორინგის ციკლი სამი წელია.  

ხორციელდება აკადემიური პერსონალის, დამსაქმებელთა, სტუდენტთა და 

კურსდამტავრებულტა კმაყოფილების ხარისხის კვლება, სასწავლო კურსების სეფასება 

სტუდენტების მიერ, სასწავლო კურსების თვითშეფასება პერსონალის მიერ.  

                 პროგრამის ეფექტიანობის უზრუნველყოფის მიზნით უნივერსიტეტმა 
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გამოიყენა შეფასების კოლეგიალური ფორმა. პროგრამის პროექტი შეაფასა თბილისის 

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

უფროსა ირინა კვაჭაძემ და ქირურგთა საერთაშორისო ასოცოაციის წევრმა ანასტასია 

ბრაუნმა. შეფასების შედეგების საფუძველზე აღნიშნეს, რომ დიპლომირებული 

სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები სრულად 

შეესაბამება კვალიფიკაციის დონეს და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის სტანდარტების მოთხოვნებს, ითვალისწინებს ადგილობრივი და 

საერთაშორისო შრომის ბაზრის ტენდენციებს, ამიტომ, მისი განხორციელება წაადგება 

როგორც დარგის, ისე პროფესიული საზოგადოების განვითარებას.   

 
  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტომატოლოგიის  საგანმანათლებლო პროგრამა ( დანართი 1.1) 

 უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება ( დანართი 15.4) 

 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები  ( დანართი 15.2) 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი  ( დანართი 16.5) 

 ხარისხის მართვის რეგლამენტი  ( დანართი 15.1) 

 სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების გეგმა  ( დანართი 1.3) 

 გარე შემფასებელთა დასკვნა  ( დანართი 15.3) 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება 

 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 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

         √    

  

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 44 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტები შესაბამისო

ბაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრი

ვ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

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  

ნანა მდინარაძე, ხელმოწერა     

          აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

ნანა ციცქიშვილი, ხელმოწერა   

ნიკა გიგაური, ხელმოწერა     
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