
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა უმაღლეს 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე 
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:დიპლომირებული მედიკოსი 

e-PBL  

 

უსდ-ს დასახელება:დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი 

 

 

 

 

შეფასების თარიღი (ები); 2019 წლის 10-11 ივნისი 

 
დასკვნის წარმოდგენის თარიღი; 2019წლის 27 ივნისი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

2019 



2 

 

ინფორმაცია უსდ-ს შესახებ 

 
დაწესებულების სახელწოდება მისი 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

შპს დავით ტვილდიანის სახელობის 

სამედიცინო უნივერსიტეტი 

უსდ-ს საიდენტიფიკაციო კოდი: 211360203 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

პროგრამის დასახელება დიპლომირებული მედიკოსი (e-PBL) 

განათლების საფეხური ერთ-ციკლიანი 

მისანიჭებული კვალიფიკაცია 

კვალიფიკაციისკოდის მითითებით 

დიპლომირებული მედიკოსის 

აკადემიური ხარისხი 

სწავლების ენა ქართული 

ინგლისურიპროგრამის სწავლება  და 

შეფასება 

კრედიტების რაოდენობა 376 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/ახალი) 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 

ივლისის გადაწყვეტილება N1434 

(განახლება) 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

პროფესორი მეირი სკოტი, დეკანის 

მოადგილე, დანდის უნივერსიტეტის 

მედიცინის სკოლა, შოტლანდია 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

დოქტორი ის ფანცულაია, თბილისის 

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 

საქართველო 
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წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

დოქტორი დავით ჯიქია,  

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ბ-ნი ვახტანგ ტებიძე 

 

აკრედიტაციის ანგარიშის რეზიუმე 

 
o ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის (დტსუ) დიპლომირებული 

მედიკოსის e-PBL პროგრამა დაიწყო 2014 წელს და დამტკიცებული იყო 2019 წლის 1 

ივლისამდე. ეს მიმოხილვა ითვალისწინებს რეკომენდაციებს აკრედიტაციის 

გაგრძელებისათვის, რაც ეფუძნება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის რეგულაციებთან შესაბამისობის შეფასებასა და საერთო ჯამში, პროგრესს 

პროგრამის მიწოდებაში.  

პროგრამის შემუშავება თავიდან მხარდაჭერილი იყო ლონდონის წმ. გიორგის 

უნივერსიტეტის (SGUL) მიერ საერთაშორისო ტემპუსის პროექტის „სამედიცინო 

განათლების ეროვნულ ცენტრთა ზერეგიონული ქსელის ჩამოყალიბება, რომელიც 

ორიენტირებულია PBL-სა და ვირტუალურ პაციენტებზე“ ფარგლებში. ამ პროექტის მიზანი 

იყო არა მხოლოდ სამედიცინო სკოლებისათვის ტრადიციული კურიკულუმის მოდელის 

კონვერტირება პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლისა (PBL) და შემთხვევაზე დაფუძნებული 

სწავლის (CBL) მიდგომაზე სპირალური კურიკულუმის სტრუქტურის გამოყენებით, არამედ 

სწავლების უნარების გაუმჯობესებაზე სამედიცინო განათლების ცენტრის, როგორც  

ფაკულტეტის პერსონალის ტრეინინგის პროგრამებზე ორიენტირებულის, დაარსების 

მეშვეობით. დტსუ-მ დააარსა სამედიცინო განათლების ცენტრი (სგც) პერსონალითურთ, 

რომელსაც გააჩნია გამოცდილება სამედიცინო განათლებაში და კარგად იცნობს 

კურიკულუმის დიზაინისა და შედეგებზე დაფუძნებული მიზნების საერთაშორისო 

სტანდარტებს. ამჟამად, სგც სთავაზობს ტრეინინგებს დტსუ-ს ფაკულტეტის პერსონალს და 

ასევე, საქართველოს სხვა სამედიცინო სკოლებს. იგი, ასევე, მუშაობს ეროვნულ 

დონეზეუწყვეტი პროფესიული განვითარების (CPD) ტრენინგის შემუშავებაზე 

ჩამოყალიბებული პრაქტიკოსებისთვის. 

დტსუ-მ e-PBL პროგრამაზე პირველი სტუდენტები მიიღო 2014 წელს და ამჟამად 

სტუდენტები სწავლობენ მათი კურიკულუმის სამივე ფაზასა და 6-წლიანი სწავლის ყველა 

წლის ჯგუფებში. ეს სტუდენტები ნებაყოფლობით გადავიდნენ პროგრამაზე მას შემდეგ, რაც 

ჩარიცხულნი იყვნენ დტსუ-ის ტრადიციულ დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამაზე. აქ 

არიან როგორც ქართველი, ისე საერთაშორისო სტუდენტები, ძირითადად ინდოეთიდან და 

აფრიკიდან. პროგრამა ისწავლება ინგლისურად, როდესაც საერთაშორისო სტუდენტები 

არიან ჯგუფში და ქართულად, მხოლოდ ქართველი სატუდენტების შემთხვევაში.    

დიპლომირებული მედიკოსის e-PBL კურიკულუმი ამჟამად სრულადაა მოხაზული და 

PBL/CBLმეთოდოლოგია ჩამოყალიბებული. „მეცნიერების“ ახალი მოდული შემუშავდა და 

ყველა სტუდენტმა გაიარა ტრეინინგი ძირითად კვლევის მეთოდოლოგიებში. ასევე, 

არსებობს არჩევანი სტუდენტებისათვის, რათა გაიარონ კვლევითი მეთოდოლოგიების 

უფრო ღრმა შესწავლა და მიიღონ ამაში შეფასება და კრედიტები. ეს გაკეთდა  აკადემიურ 
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კლინიკურ მიმართულებში სტუდენტთა დასაინტერესებლად და  სამედიცინო კვლევის 

სიმძლავრეების გაზრდისათვის საქართველოში.   

ახლახანს, საერთაშორისო ჩართულობის სტრატეგიის ფარგლებში, დტსუ-მ დაამყარა 

პარტნიორული ურთიერთობა სამედიცინო ექსპერტთა ევროპულ საბჭოსთან (EBMA), რათა 

სტუდენტებისათვის მიეცათ მაასტრიხტის პროგრესის ტესტის (Maastricht Progress 

Test)ჩაბარების შესაძლებლობა. 100-მა სტუდენტმა უკვე გაიარა ეს ტესტი, რითაც მიღებულ 

იქნა სასარგებლო მონაცემები არა მხოლოდ ცალკეულ სტუდენტთა მოსწრებაზე, არამედ 

შედეგებისა და შედარებითი ანალიზით გამოვლინდა პროგრამაში "პრობლემური" 

სფეროები, რომლებზეც ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა. ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება 

და მოიტანს დამატებით მონაცემებს ხარისხის უზრუნველყოფისა და პროგრამის ზოგიერთი 

ასპექტის საერთაშორისო მიზნობრივი ნიშნულების თაობაზე. 

 

 აკრედიტაციისვიზიტისმოკლემიმოხილვა 

 

თვითშეფასების ანგარიში და დაკავშირებული დოკუმენტები გაეგზავნა ექსპერტთა ჯგუფს 

2019 წლის 27 მაისს. ექსპერტთა ჯგუფმა შეარჩია 1-2 კონკრეტული ნაწილი, რომლებიც 

უკეთ შეესატყვისებოდა მათ გამოცდილებას. გარდა ამისა, ყველა წევრმა მიმოიხილა მთელი 

დოკუმენტაცია და შეარჩია ადგილზე ვიზიტისას შესასწავლი სფეროები. ვიზიტისას 

ჯგუფმა მოახდინა 2 დოკუმენტის იდენტიფიცირება, რომელთაც შეეძლო დამატებითი 

ინფორმაციის მოწოდება, თუმცა შეთანხმებულ იქნა მათი გადმოგზავნა შემდეგ დღეს. 

ადგილზე ვიზიტი განხორციელდა 10-11 ივნისს.  

დღე 1: განხორციელდა 32 აფილირებული ჰოსპიტლიდან/კლინიკიდან 3-ის 

ვიზიტიპროფესორების ნინო თაბაგარისა და თამაზ თალაკვაძის თანხლებით. შერჩეული 

იქნა: 

 მედიკლაბი (ზოგადი მედიცინა, ქირურგია და გადაუდებელი დახმარება) 

 გაგუას კლინიკა (სამშობიარო/გინეკოლოგია) 

 თბილისის ცენტრალური ჰოსპიტალი(ზოგადი მედიცინა და ასოცირებული 

სპეციალობები) 

 

ამ ვიზიტებმა მოიცვა სტუდენტთა აუდიტორიები, სასწავლო ობიექტები, კლინიკური 

უნარების ობიექტები, ლაბორატორიები, ჰოსპიტლების სტაციონარები და ამბულატორიები. 

მოწვეულმა პერსონალმა მოუთხრო ექსპერტთა ჯგუფის წევრებს სტუდენტებთან მათი 

მუშაობისა და მხარდამჭერ გარემოში პაციენტებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ.  

დღე 2:იგი განხორციელდა სკოლის მენეჯმენტთან და ადმინისტრაციასთან, ხარისხის 

უზრუნველყოფის გუნდთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან,  PBL ტუტორებთან, 

სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან შეხვედრების დაგეგმილი 

გრაფიკის შესაბამისად. გარდა ამისა, განხორციელდა ტური დტსუ-ს კამპუსის სტუდენტურ 

ობიექტებზე, ბიბლიოთეკაში და სასწავლო ობიექტებზე. ექსპერტთა ჯგუფის ყველა წევრმა 

დაუსვაშეკითხვები დტსუ-ს წარმომადგენლებს და საკუთარი წვლილი შეიტანა ვიზიტის 

ბოლოს გამართულ არაფორმალურ გამოხმაურებაში.  



5 

 

დასკვნის პროექტი წარდგენილ იქნა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ 

ცენტრში 2019 წლის 19 ივნისს. 

 

 სტანდარტებთანსაგანმანათლებლოპროგრამისშესაბამისობისმოკლემიმოხილვა 

საერთო ჯამში, პროგრამა შესაბამისობაშია რეგულაციებთან, შესაბამისად ეყრდნობა 

საგანმანათლებლო პედაგოგიკას და საძირკვლს უმაგრებს კურიკულუმსა და შეფასების 

დიზაინს.  

 რეკომენდაციებისშეჯამება 

არ არის 

o რჩევების შეჯამება 

არსებობს რამოდენიმე რჩევა გაუმჯობესებისთვის, თუმცა გაცნობიერებული გვაქვს, რომ 

სკოლას გააჩნია უწყვეტი გაუმჯობესების კულტურა და შედეგად მოცემული რჩევები 

შეთავაზებულ იქნა მათი გეგმების გაუმჯობესებისათვის.  

1. გადახედეთ პროგრამის სწავლის შედეგებს, რომლებიც მართალია 

ყოვლისმომცველი და მკაფიოა, მაგრამ შესაძლებელია ამაღლდეს მოქმედებაზე 

მეტად ორიენტირებული ზმნების გამოყენებით. მაგალითად: „დემონსტრირება 

მოახდინოს და იმუშაოს დეტალური სამეცნიერო ცოდნით სამედიცინო 

პრაქტიკის შესახებ ...“. ასევე, საჯარო ჯანდაცვა (7.2.3) შეიძლება გაძლიერდეს, 

მაგალითად: „კურსდამთავრებულს შეეძლება დემონსტრირება მოახდინოს და 

იმუშაოს ფაქტორებით, რომლებიც მოქმედებენ ადამიანის ჯანმრთელობაზე“, ან 

„მიიღოს სათანადო გადაწყვეტილებები სამართლებრივ, სოციალურ, ეკონომიკურ 

საკითხებზე ...“.შედეგების ვორდინგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, 

ვინაიდან სკოლა ხაზს უსვამს, რომ პროგრამა იყენებს "შედეგზე დაფუძნებულ“  

კურიკულუმს.   

2. გაიზარდოს საერთაშორისოდ აღიარებული ტერმინებით სარგებლობა 

კურიკულუმის აღწერისას, რათა გაუმჯობესდეს მიღწევების შესახებ მკაფიოობა 

სტუდენტების მიგრრაციისას. მაგალითი:  სექცია 7.2.4 პერსონალი და 

პროფესიული ღირებულებები, პუნქტი №2 „გაურკვეველი სიტუაციები"უნდა 

იყოს უფრო მტკიცე, თუ გაცხადებულია, რომ არის „პაციენტზე 

ორიენტირებული“, რაც  ქცევების თავმოყრისსაშუალებას იძლევა ძლიერ 

ღირებულებით განაცხადში, რომლის შემდგომში დემონსტრირება მოხდება 

კლინიკურ სწავლებაში.  

3. განხორციელდეს სპირალური კურიკულუმის შემდგომი დეტალური შედგენა 

ყველა 6 წლისათვის, შეფასებებითურთ, ან სტუდენტისა და ფაკულტეტის 

ურთიერთგაგების კონსტრუქციული შესაბამისობის გაუმჯობესებაშიდახმარების 

მიზნით. 

4. განიხილეთ დაშვების მკაფიო კრიტერიუმების შემოღება საერთაშორისო 

სტუდენტებისათვის (მაგ., IELTS ან მრავლობითი მინი ინტერვიუთი შეფასებით), 

რათა მიიღონ სტუდენტები, რომლებსაც შეეძლებათ სწავლის პირველი წლების 

უფრო იოლად დაძლევა.  
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5. გააანალიზეთ სტუდენტთა გარიცხვის მონაცემები, რათა მოხდეს ნებისმიერი 

ტენდენციისა და საკითხის იდენტიფიცირება, რომელიც შეძლებს შეამციროს იგი 

შესაბამისი ჩარევით. 

6. გაიზარდოს არჩევითი მოდულის „მეცნიერება“ მიერ წარმოდგენილი 

შესაძლებლობის ხაზგასმა, როგორც დამატებითი უნარების ინდიკატორისა, 

რომელიც საჭიროა სამედიცინო კვლევებში კარიერისათვის. 

7. კლინიკური უნარების სიმულაციის სწავლება კარგად პროგრესირდა და მათი 

გავრცელებით სხვადასხვა ობიექტებში ხელმისაწვდომი გახდა 

სტუდენტებისათვის, რამაც შეზღუდა უფრო კომპლექსური სიმულაციური 

სცენარების შემუშავების შესაძლებლობა. ამისადმი მიძღვნილი სიმულაციური 

ცენტრი, რომელიც ფაქტობრივად საავადმყოფოს პალატაა, საშუალებას მისცემს 

შექმნას უფრო რთული და რეალისტური სიმულაციური სწავლების, მათ შორის 

მრავალ-დისციპლინური სწავლების შესაძლებლობები. 

8. განიხილეთ სტუდენტთა მიწვევა PBL ჯგუფებში საკუთარი შესრულების 

„თვითშეფასებაზე“ (სავარაუდოდ არეკვლის მოდელის გამოყენებით) მანამ, სანამ 

ტუტორი გამოთქვამს მის მოსაზრებას მათ მონაწილეობაზე, ინტერვენციის 

სახეზე, ჯგუფში მუშაობის უნარებზე და ა.შ. 

9. განიხილეთ სტუდენტური ჟურნალის/PBL შენიშვნების რვეულის გაუმჯობესება, 

გარდაქმნა ოფიციალურ „პორტფოლიოდ“ სწავლის მეორე წლიდან, რომელშიც 

სტუდენტი აფიქსირებს საკუთარი „ასახული პრაქტიკის“ მტკიცებულებებს 

სწავლის დასრულებამდე და მის შემდეგაც. 

10. მოახდინეთ არაფორმალური გარე ხარისხის უზრუნველყოფის შემფასებელთა 

შესაძლებლობის იდენტიფიცირება, დამსაქმებელთა ჩართვით, რათა მიიღოთ 

რჩევები ჯანდაცვის პროვაიდერების საჭიროებებზე ორიენტირებული 

პროგრამების შემუშავებისათვის.  

 საუკეთესო პრაქტიკის რეზიუმე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

1. დიპლომირებული მედიკოსის E-PBL პროგრამის PBL ასპექტი წარმატებით იქნა 

ჩანერგილი ყველა წლის სწავლებაში.  

2. ამ წარმატებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა PBL ტუტორთა ენთუზიაზმმა 

და ვალდებულებამ.  

3. პერსონალისა და სტუდენტების ჩართულობამ PBL შემთხვევების 

კონტექსტუალიზაციაში წარმოადგენს ეფექტურ გზას იმაში დასარწმუნებლად, 

რომ მასალები წარმოდგენილია დტსუ-ს სტუდენტებისათვის ყველაზე 

რელევანტური გზით.  

4. დტსუ-მ დაამყარა პარტნიორული ურთიერთობა სამედიცინო ექსპერტთა 

ევროპულ საბჭოსთან (EBMA), რათა სტუდენტებისათვის მიეცათ მაასტრიხტის 

პროგრესის ტესტის (Maastricht Progress Test) ჩაბარების შესაძლებლობა. 

5. სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამების პროგრამული 

უზრუნველყოფისმთელი სპექტრი იქნა შეძენილი სტუდენტთა დასახმარებლად 

შემთხვევაზე დაფუძნებული სწავლის (CBL) მიდგომის გამოყენებაში მზარდად 

კომპლექსურ კლინიკურ პრობლემებში. დამატებითი შესაძლებლობა 

სტუდენტებისთვის, რომ ეს პროგრამა ხელმისაწვდომი იყოს მათთვის საკუთარ 

სასწავლო დროში, ასევე დაგეგმილ საკლასო სესიებზე, ასევე აძლიერებს მათი 

სწავლის შესაძლებლობებს. 

6. დახმარება როგორც ფაკულტეტის პერსონალის, ისე სტუდენტების მიმართ, რომ 

მონაწილეობა მიიღონ ეროვნულ და საერთაშორისო კონფერენციებში 

შთამბეჭდავია და ახდენს დტსუ-ს მტკიცე რწმენის დემონსტრირებას, რომ 
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გააუმჯებესოს სამედიცინო განათლება და კვლევითი შესაძლებლობები ეროვნულ 

დონეზე.  

7. სტუდენტები იყვნენ აქტიურები და ენთუზიაზმით განწყობილნი და აღწერდნენ 

პერსონალთან ბრწყინვალე ურთიერთობას ყველა დონეზე.  

8. სტუდენტთა საექსპერტო ტუტორობა და მენტორობა ვითარდება კარგად და 

არსებობს მათი შემდგომი განვითარების გეგმები სტუდენტებში სწავლების 

უნარების გაუმჯობესებით.  

9. დტსუ-ს კურსდამთავრებულთა ჯგუფი წარმოადგენს ყოფილი სტუდენტების 

შეკავშირებულ და ერთგულ ჯგუფს, რომლებიც სხვადასხვა გზით აქტიურად ეხმარებიან 

სამედიცინო სკოლას მუშაობაში.  

 აკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში, 

მნიშვნელოვანიმიღწევებისაან/დაპროგრესისშეჯამება (ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 
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პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 
 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები, სწავლის შედეგები და მათი შესაბამისობა 

პროგრამასთან 

 

პროგრამით მკაფიოდაა განსაზღვრული მიზნები და სწავლის შედეგები, რომლებიც 

ლოგიკურად არიან დაკავშირებულნი ერთმანეთთან. პროგრამის მიზნები შეესაბამება 

დაწესებულების მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ გეგმას. პროგრამის გაუმჯობესების 

მიზნით რეგულარულად ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები. 
 

1.1 პროგრამის მიზნები 

პროგრამის მიზნები განსაზღვრავენ იმ ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების 

ერთობლიობას, რომელთა განვითარებასაც ისახავს მიზნად კურსდამთავრებულებში ეს 

პროგრამა. ისინი აგრეთვე ახდენენ დარგისა და საზოგადოების განვითარებაში შესატანი 

წვლილის ილუსტრირებას. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

დიპლომირებული მედიკოსის ePBL პროგრამა დაგეგმილია როგორც 6 წლიანი 

სპირალური კურიკულუმი 3 ფაზად; ძირითადი და კლინიკური მეცნიერებები, 

კლინიკური მედიცინა, კლინიკური კლერკობა. პროგრამის მიზნები შესაბამისობაშია 

რეგულაციებთან, თავსებადია დტსუ-ს სტრატეგიასთან და მისიასთან და ემყარება 

საგანმანათლებლო პედაგოგიკის ფართოდ აღიარებულ საერთაშორისო სტანდარტებს. 

პროგრამის საერთო მიზანი მარტივადაა ჩამოყალიბებული და ეფექტურად უნდა 

განხორციელდეს პროგრამის PBL / CBL დიზაინით. 

ტემპუსის პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობამ (SGUL მასალების გამოყენებით)  მისცა 

ახალი პროგრამის ადრეულ განხორციელების საშუალება, გარანტიასთან ერთად, რომ იგი 

იქნებოდა ეფექტური და მაღალი ხარისხის. SGUL PBL/CBL შემთხვევების ავანსად 

მიწოდებამ, მიწოდებაში დახმარებასთან ერთად, წვლილი შეიტანა დტსუ-ს აკადემიური 

პერსონალის მიერ მასალების კონტექსტუალიზაციისა და ლოკალიზების დაჩქარებასა ან 

მზადყოფნაში. ესენი იყო აუცილებელი და მნიშვნელოვანი საფეხურები, რომლებმაც 

უზრუნველყვეს არა მხოლოდ ის, რომ შემთხვევები რელევანტურია დტსუ-ს 

სტუდენტებისათვის, არამედ ისიც, რომმათ, ასევე, ამ პროცესში ჩართვის საშუალება 

მისცეს ცვლილებებზე მომუშავე აკადემიურ პერსონალსა და სტუდენტებს.ამჟამად, დტსუ-

ს აქვს კურიკულუმში შეტანილი 30 SGUL შემთხვევა პირველი წლისათვის და 18 - მეორე 

წლისათვის. 

პროგრამის მე-2 ფაზის (კლინიკური მედიცინა) შემუშავება CBL მიდგომის გამოყენებით 

ყველა მოდულში/თემაში წარმოადგენს ეფექტურ გზას სტუდენტთა სწავლის უნარების 

გამოსამუშავებლად „პირდაპირი თვით-სწავლით“, დადგენილს მათი PBL შემთხვევებზე 

მუშაობით. ამ შემთხვევების მიწოდება მცირე ჯგუფებში მუშაობით გაუმჯობესებულია 

რიგი თანამედროვე დახვეწილი ონ-ლაინ პროგრამული უზრუნველყოფით საკლასო 

სწავლებაში და სტუდენტებს აძლევს დამატებით შესაძლებლობებს თვით-სწავლისათვის. 

მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამის დეტალური შედგენა და შეფასება კონსტრუქციული 

შესაბამისობის დემონსტრირებისათვის დაიხვეწება მიწოდების მზარდი გამოცდილებით, 
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ფაქტია, რომ 3 ფაზიანი მიდგომა რომელიც თანდათანობით ზრდის სტუდენტთა ცოდნასა 

და უნარებს - ეფექტურია. ეს არაა გასაკვირი, რადგან დტსუ-ს მიერ გათავისებული 

მიდგომა საყოველთაოდაა აღიარებული თანამედროვე სამედიცინო განათლების ოქროს 

სტანდარტად. სტუდენტების მიერ ამ გზით მოიპოვება მთელი ცხოვრების განმავლობის 

თვით-მიმართული პროფესიონალი მოსწავლის უნარები, რომლებზეც არსებობს მზარდი 

მოთხოვნა ბევრი ქვეყნის ჯანდაცვის მარეგულირებლების მხრიდან. 

პროგრამის სამეცნიერო კომპონენტი ძირითადი მოდულით, რომელიც სთავაზობს 

დამატებით კრედიტებს იმ სტუდენტებს, რომლებსაც სურთ შეფასების გავლა შემუშავდა 

რათა სტუდენტებს მისცემოდათ არჩევანის უფლება, რომელიც დაეხმარება მათ მომავალ 

კარიერაში ანუ სამედიცინო განათლებასა და კვლევაში.  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულ პერსონალთან, უნივერსიტეტისა და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან  

o კურიკულუმის შესაბამისობის დანართები 1 და 2 (გამოგზავნილია მოგვიანებით) 

o D3.1 სამედიცინო განათლების ზერეგიონული ეროვნული ცენტრების დაარსება, 

რომელიც ფოკუსირებულია PBL დავირტუალური პაციენტების-ePBLnet   530519-

TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR კომპონენტის მტკიცებულებები/ 

ინდიკატორები, მათ შორის შესაბამისი დოკუმენტები და ინტერვიუს შედეგები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი #1) 

o უნივერსიტეტის მისია და სტრატეგიული გეგმა (დანართი #2)  

o შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი (დანართი #3)  

o ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა (დანართი #4)  

o პერსონალისა და სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგების შესწავლა  უსდ-ს 

საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობაზე 

(დანართი #5)  

o ვებ გვერდი http://www.dtmu.ge/index.php?lang=2 (დანართი #6)  

 

 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 

 

რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

o განხორციელდესსპირალურიკურიკულუმისშემდგომიდეტალურიშედგენაყველა 6 

წლისათვის, შეფასებებითურთ, 

ანსტუდენტისადაფაკულტეტისურთიერთგაგებისკონსტრუქციულიშესაბამისობისგ

აუმჯობესებაშიდახმარებისმიზნით. 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (-ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 
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o დიპლომირებული მედიკოსის e-PBL პროგრამის PBL ასპექტი წარმატებით იქნა 

ჩანერგილი ყველა წლის სწავლებაში.  

o ამ წარმატებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა PBL ტუტორთა ენთუზიაზმმა და 

ვალდებულებამ.  

o პერსონალისა და სტუდენტების ჩართულობამ PBL შემთხვევების 

კონტექსტუალიზაციაში წარმოადგენს ეფექტურ გზას იმაში დასარწმუნებლად, რომ 

მასალები წარმოდგენილია დტსუ-ს სტუდენტებისათვის ყველაზე რელევანტური 

გზით.  

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

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას 

სტანდარტის ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

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 ციკლი მოიცავს მონაცემთა განსაზღვრას, 

შეგროვებასა და ანალიზს; 

 შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამისგასაუმჯობესებლად. 

 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი შეჯამება და ანალიზი 

პროგრამის შედეგები მკაფიო და ხარისხის დონის შესაბამისია. ისინი სრულად შეესაბამება 

სტანდარტებს და ეს ნათლად ჩანს პროგრამის დოკუმენტებიდან. პროგრამის ბუნება 

უზრუნველყოფს იმას, რომ სტუდენტები თავიდანვე იძენენ მათი ცოდნის საფუძველს იმ 

გზით, რომელიც სთავაზობს კლინიკურ რელევანტურობას და კონტექსტს.  ისინი იძენენ 

ამას დამატებითი გზით „სპირალური კურიკულუმის“ მეშვეობით.  

 

შეფასების მეთოდები  (როგორც ფორმატული, ისე შემაჯამებელი) შეესაბამება 

საქართველოს ეროვნულ მოთხოვნებს და მოიცავს MCQ-ს, პრობლემის ანალიზს, 
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შემთხვევაზე დაფუძნებულ დისკუსიას (CBD)MiniCEX,  პროცედურული უნარებზე 

პირდაპირ  დაკვირვებას (DOPS) და OSCE-სა და შემთხვევის პრეზენტაციებს ტრენირებული 

პაციენტებისა და მანეკენების, პორტფოლიოებისა და პრეგრესიის ტესტის შესაბამისი 

გამოყენებით. დეტალური დოკუმენტები ახდენენ კურიკულუმსა და შეფასებებს შორის 

კონსტრუქციული შესაბამისობის დემონსტრირებას. 

 

აკადემიური პერსონალი დატრენინგებულია ვალიდური და საიმედო შეფასების შექმნაში 

და შეფასების განხორციელებაზეთანმიმდევრული სტანდარტით. სტუდენტებს ეძლევათ 

დროული გამოხმაურება ფორმატიულ გამოცდაზე შეფასების ძირითად სახეებზე, 

როგორიცაა OSCE, რომელიც ხორციელდება სწავლების მე-2 წლიდან. მათ, ასევე, ეძლევათ 

დროული გამოხმაურება ყოველი შემაჯამებელი შეფასებების შემდეგ, ხოლო სტუდენტები, 

რომელთა მოსწრება იწვევს შეშფოთებას, ექცევიან დეკანის, კურსის ხელმძღვანელისა თუ 

კლინიკური ტუტორის მონიტორინგის ქვეშ იმგვარად, რომ დროულად შეეთავაზოს 

ნებისმიერი საჭირო ჩარევა და დახმარება.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუებიუნივერსიტეტისადმინისტრაციისგუნდთან, 

თვითშეფასებისჯგუფთან, პროგრამისხელმძღვანელთანდაკოორდინატორთან, 

აკადემიურპერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულპერსონალთან, 

უნივერსიტეტისადაფაკულტეტისხარისხისუზრუნველყოფისსამსახურებთან, 

სტუდენტებთანდაკურსდამთავრებულებთან 

o კურიკულუმისშესაბამისობისდანართები 1 და 2 (გამოგზავნილიამოგვიანებით)   

o დამსაქმებელთა გამოკითხვის შედეგების ანალიზი სამედიცინო დარგისათვის 

ღირებული დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციების შესახებ (დანართი #7) 

o დამსაქმებელთა გამოკითხვის შედეგების ანალიზი და შედეგების გამოყენება  

(დანართი #7.1) 

o დამსაქმებელთა შეხედულება დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის 

კურსდამთავრებულთა დარგობრივ კომპეტენციებზე (დანართი #8) 

o პროფესიონალიზმის იდენტობის განსაზღვრის მახასიათებლები და მათი ასახვის 

უნარისამედიცინო დიპლომისწინა განათლებაში (დანართი #9) 

o სტუდენტთა გამოკითხვა (დანართი # 10) 

o კლინიკური დიაგნოზის პრინციპების მოდულზე პათოლოგიური პროცესების 

კლინიკურ შეფასებასთან ერთად გამოხმაურების ანალიზი (დანართი #11) 

o სტუდენტთა თვით- და საექსპერტო შეფასებები PBL-ში: ტუტორების შეფასებასთან 

შესაბამისობის შედარებითი ანალიზი და მათი შემდგომი პროფესიული პროგრესის 

სარგებელი (დანართი #12) 

o სამედიცინო განათლების ცენტრის ანგარიში (დანართი #13) 

o საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი #1) 

o შრომისბაზრისადადამსაქმებელთამოთხოვნებისანალიზი (დანართი #3) 

o ინტერნაციონალიზაციისპოლიტიკა (დანართი #4)  

o პერსონალისადასტუდენტთაგამოკითხვისშედეგებისშესწავლაუსდ-

სსაერთაშორისოთანამშრომლობისადაინტერნაციონალიზაციისხელშეწყობაზე 

(დანართი #5)  
 

o ვებ გვერდი http://www.dtmu.ge/index.php?lang=2 (Appendix #6) კომპონენტების 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები, მათ შორის შესაბამისი დოკუმენტები და 

ინტერვიუების შედეგები 



12 

 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 

 

რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

o პროგრამის სწავლის შედეგები ყოვლისმომცველი და მკაფიოა, თუმცა რამოდენიმე 

მათგანი შესაძლოა გაუმჯობესდეს აქტივობაზე ორიენტირებული ზმნების 

გამოყენებით. მაგალითად:  „დემონსტრირება მოახდინოს და იმუშაოს დეტალური 

სამეცნიერო ცოდნით სამედიცინო პრაქტიკის შესახებ ...“. ასევე, საჯარო ჯანდაცვა 

(7.2.3) შეიძლება გაძლიერდეს, მაგალითად: „კურსდამთავრებულს შეეძლება 

დემონსტრირება მოახდინოს და იმუშაოს ფაქტორებით, რომლებიც მოქმედებენ 

ადამიანის ჯანმრთელობაზე“, ან „მიიღოს სათანადო გადაწყვეტილებები 

სამართლებრივ, სოციალურ, ეკონომიკურ საკითხებზე ...“.  

o გაიზარდოსსაერთაშორისოდაღიარებულიტერმინებითსარგებლობაკურიკულუმისა

ღწერისას, 

რათაგაუმჯობესდესმიღწევებისშესახებმკაფიოობასტუდენტებისმიგრრაციისას. 

მაგალითი:  სექცია 7.2.4 პერსონალიდაპროფესიულიღირებულებები, პუნქტი №2 

„გაურკვეველისიტუაციები" უნდაიყოსუფრომტკიცე, თუგაცხადებულია, რომარის 

„პაციენტზეორიენტირებული“, 

რაცქცევებისთავმოყრისსაშუალებასიძლევაძლიერღირებულებითგანაცხადში, 

რომლისშემდგომშიდემონსტრირებამოხდებაკლინიკურსწავლებაში.  შესაძლოა, 

ასევე, დაამატოთ "გუნდზედაფუძნებულისწავლება", 

როგორცთანამედროვეჯანდაცვაშისაჭიროგანსხვავებულიუნარი. 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (-ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):   

o დტსუ-

მდაამყარაპარტნიორულიურთიერთობასამედიცინოექსპერტთაევროპულსაბჭოსთან 

(EBMA), რათასტუდენტებისათვისმიეცათმაასტრიხტისპროგრესისტესტის (Maastricht 

Progress Test) ჩაბარებისშესაძლებლობა. 
 

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

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას სტანდარტის 

ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 
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პროგრამის შესაბამისობა სტანდარტთან 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის 

მიზნები, სწავლის 

შედეგები და მათი 

შესაბამისობა  

პროგრამასთან 

x    

 

 

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 ხელმისაწვდომიწინაპირობები და პროცედურები. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი შეჯამება და ანალიზი 

 

დაშვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის საუნივერსიტეტო პოლიტიკას ზედამხედველობს 

რექტორის საბჭო. ქართველი სტუდენტები დაიშვებიან პროგრამაზე საქართველოს 

ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისად. საერთაშორისო სტუდენტების თითოეული 

მიმართვა იწარმოება და განიხილება დეკანის ან დეკანის მოადგილის მიერ. არ არსებობს 

ინგლისური ენის ოფიციალური ტესტი, თუმცა დტსუ იღებს გადაწყვეტილებას 

სტუდენტთა განაცხადების (ინგლისურად დაწერილი), SKYPE-ით ინტერვიუსა და 

სასკოლო ანგარიშების საფუძველზე, რომელიც აღწერს სტუდენტის ინგლისური ენის 

ფლობის დონეს.  

 

ჩარიცხვის პროცედურები განიხილება რეგულარულად და ცვლილებები ხორციელდება 

წინა ციკლის მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე. ჩართული ადმინისტრაციული გუნდი 

კარგად იცნობს ყველა აუცილებელ პროცესს, ხოლო ინტერვიუირებული სტუდენტები 

აღნიშნავენ, რომ დტსუ დიდ დახმარებას უწევს მათ მიმართვისა და დაშვების პროცესში.  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულ პერსონალთან, უნივერსიტეტისა და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან  

o სტუდენტის სტატუსის აღიარების, შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, მობილობის 

და სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესი (დანართი # 14) 
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o სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი (დანართი # 15) 

o პირველი წლის სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების ანალიზი ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების შედეგების კონტექსტში (დანართი #16) 

o რეგისტრაციის წესები და პირობები (დანართი #21) 

o საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი #1) 

o ვებ საიტი http://www.dtmu.ge/index.php?lang=2 (Appendix #6) კომპონენტების 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები, მათ შორის შესაბამისი დოკუმენტები და 

ინტერვიუების შედეგები   

რეკომენდაციები: 

o არ არის 

რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

o განიხილეთ დაშვების მკაფიო კრიტერიუმების შემოღება საერთაშორისო 

სტუდენტებისათვის (მაგ., IELTS ან მრავლობითი მინი ინტერვიუთი შეფასებით), 

რათა მიიღონ სტუდენტები, რომლებსაც შეეძლებათ სწავლის პირველი წლების 

უფრო იოლად დაძლევა.   

o გააანალიზეთ სტუდენტთა გარიცხვის მონაცემები, რათა მოხდეს ნებისმიერი 

ტენდენციისა და საკითხის იდენტიფიცირება, რომელიც შეძლებს შეამციროს იგი 

შესაბამისი ჩარევით.  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (-ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

 

o პრაქტიკები, რომლებიც განსაკუთრებით  ეფექტიანია და რომლებიც შესაძლოა გახდეს 

ორიენტირი ან მოდელი სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის 

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

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას 

სტანდარტის ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

2.2  საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 
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შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი 

ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და სწავლის შედეგებს. პროგრამის 

სტრუქტურა თანამიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა 

უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი შეჯამება და ანალიზი 

სპირალური კურიკულუმით მიწოდებული 3 ფაზიანი PBL/CBLსტრუქტურა კარგადაა 

ჩამოყალიბებული და როგორც ჩანს მეტად ეფექტურია. სპირალური კურიკულუმი 

ეფუძნება მტკიცე პედაგოგიურ საძირკველს და სრულადაა ინტეგრირებული როგორც 

ვერტიკალურად, ისე ჰორიზონტალურად, დაგეგმილია ბიოსამედიცინო და კლინიკური 

მეცნიერებების საჭირო ცოდნისა და კლინიკური უნარების მიქსის მიღწევაზე, ამასთან 

პროფესიონალიზმის ძირითადი განმსაზღვრელებით, რომლებიც ემყარება მორალურ 

ღირებულებებსა და ეთიკურ პრინციპებს.პროგრამის განზრახული შედეგები 

მიწოდებულია რიგი მიდგომებით: ლექციებით ფუნდამენტურ ბიოსამედიცინო 

მეცნიერებებზე ცოდნის გადასაცემად, ასევე, მცირე ჯგუფებში მუშაობით და PBL/CBL 

მასალებით, რათა უზრუნველყოს სტუდენტების მიერ შედეგების მოპოვება მათთვის 

ყველაზე ეფექტიანი გზით.  

 

შემდეგში კლინიკური უნარების შეძენა ხდება სტუდენტების მიერ თავიანთი ცოდნის 

გამოყენებით კლინიკურ კონტექსტში სხვადასხვა ადილებში, რაც კლინიკური 

სიტუაციების წარმოჩენის  (როგორც სიმულაციური, ისე რეალური) საშუალებას იძლევა.  

ამ გზით ისინი სწავლობენ აუცილებელ უნარებს, რათა შეითვისონ პაციენტზე 

ორიენტირებული მიდგომა კომუნიკაციის, დიაგნოსტიკისა და დაავადების მენეჯმენტის 

მეშვეობით, ჯანმრთელობის დაცვის რელევანტური ეთიკური და პრაქტიკული 

მანერით.პრევენციული მედიცინა, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკა და 

კვლევის მეთოდები, ასევე, მოცულია სწავლების პერიოდში პროგრამის მიერ.  შეფასების 

მეთოდოლოგიების დიაპაზონი მოიცავსOSCE გამოცდების გამოყენებას, შესაბამისი და 

ძლიერი მეთოდია, რომელიც აფასებს სტუდენტთა მიღწევებს პროგრამის შედეგების 

სრულ სპექტრთან დაკავშირებით. 

 

SGUL PBL/CBLშემთხვევების კონტექსტუალიზაცია განხორციელდა სამუშაო ჯგუფების 

შექმნით, რომლებიც ყურადღებითა და თანამიმდევრობით მიმოიხილავს ყველა 

შემთხვევას რათა შეტანილ იქნეს ცვლილებები, მაგალითად, ქართული სახელწოდებები, 

გამოცდილება, წამლების სახელწოდებები და სხვ. PBL ტუტორები დატრენინგებულ იქნენ 

და მათ მიეცათ ყურადღებით შედგენილი "დასახმარებელი შენიშვნები".ყველა მათგანს 

ჰქონდა დრო სესიების წინასწარ მოსამზადებლად, რათა დახმარება აღმოეცინათ 

სტუდენტთა „პირდაპირ-თვით-სწავლისათვის“.  ისინი თანამშრომლობენ ჯგუფურად, 

რათა ასახონ წინა სწავლა და მოახდინონ წინა გაკვეთილების იდენტიფიცირება ან 

ხელშეწყობითი მიდგომები მომავალში, მაგალითად, სტუდენტებთან ურთიერთობაში, 

რომლებიც არ არიან ჩართულნი.  

 

გარდა ამისა, მე-2 ფაზაში 6 თემა (სასიცოცხლო ციკლი, დაცვა და სხვ.) იძლევა თანხვედრას 

მოცულ საგნებში, თუმცა ვინაიდან სრულად ინტეგრირებულ სპირალურ კურიკულუმში 

არსებობს სირთულის გაუთვალისწინებელი რისკი, ჩამოყალიბება უნდა იყოს ფრთხილი, 

ფართო და მკაფიო. მთელ პროგრამაში მოსალოდნელი კომპეტენციები და შედეგები არის 

დაწვრილებით წარმოდგენილი, ხოლო შეფასება შეესაბამება სასურველ შედეგებს. 

ჟურნალები და პორტფოლიოები შემუშავებულია სტუდენტთა დასახმარებლად საკუთარი 

პროგრესისათვის თვალის მისადევნებლად. მაასტრიხტის პროგრესის ტესტი მეტად 
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გამოსადეგი გზაა სტუდენტთა დასახმარებლად მათი საკუთარი კომპეტენციის 

შესაფასებლად სხვადასხვა ეტაპეზე. წარმატებული გამოცდის შემდეგ დტსუ-მ გადაწყვიტა 

მაასტრიხტის პროგრესის ტესტისთ სარგებლობის გაგრძელება.   

რეალური კლინიკური შემთხვევებით ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო 

შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით, სტუდენტებს ხელი შეეწყოთ კლინიკებსა და 

პალატებში პაციენტებთან შეხვედრაში. გარდა ამისა, „სიმულირებულ პაციენტთა“ 

კოჰორტი იქნა მომზადებული როგორც სწალების, ისე შეფასებისათვის. მიუხედავად ამისა, 

საჭიროა სიმულირებულ პაციენტთა მეტი რაოდენობა, თანამიმდევრულობის 

გაზრდისათვის მოხალისეთა გადამზადების უზრუნველყოფა და დამატებითი 

ტრენინგები.  

 

დტსუ-ს კურუკულუმის კომიტეტი მუშაობს სამედიცინო განათლების ცენტრთან რათა 

დახმარება აღმოუჩინოს პროგრამის შემუშავებასა და განხორციელებაში. სტუდენტები 

წარმოდგენილნი არიან დტსუ-ს ყველა შესაბამის კომიტეტში და ჩართულნი არიან 

დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობებში სადაც შესაძლებელია. აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალი საჭიროებს ტრენინგს სწავლების საკითხებში, ხოლო მთელი 

პერსონალი მოწადინებულია და იღებს დახმარებას მათი უნარების განვითარებაში 

ტრენინგის პროგრამების მეშვეობითა და კონფერენციებზე (როგორ ადგილობრივ, ისე 

საერთაშორისო) დასწრების მეშვეობით. 

 

საერთო ჯამში, დტსუ-ს პროგრამა სტულ შესაბამისობაშია განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მიზნობრივი 

ნიშნულების ყველა კომპონენტთან.  
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულ პერსონალთან, უნივერსიტეტისა და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან  

o განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სამედიცინო დარგის 

უმაღლესი განათლების მიზნობრივი ნიშნულები 

o კურიკულუმისშესაბამისობისდანართები 1 და 2 (გამოგზავნილიამოგვიანებით)   

o საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, მოდიფიცირების და 

შეწყვეტის წესი და პროცედურები (დანართი #17) 

o დტსუ-ში პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების პოლიტიკა  

(დანართი #18) 

o პროგრამის სილაბუსები (დანართი 19) 

o სამედიცინო საგანმანათლებლო ცენტრის ანგარიში (დანართი #13) 

o საგანმანათლებლო პროგრამა (Aდანართი #1) 

o ვებ გვერდი http://www.dtmu.ge/index.php?lang=2 (დანართი #6) 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 
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რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

o გაიზარდოსარჩევითიმოდულის „მეცნიერება“ 

მიერწარმოდგენილიშესაძლებლობისხაზგასმა, 

როგორცდამატებითიუნარებისინდიკატორისა, 

რომელიცსაჭიროასამედიცინოკვლევებშიკარიერისათვის.  

საუკეთესო პრაქტიკა (-ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

o პრაქტიკები, რომლებიც განსაკუთრებით  ეფექტიანია და რომლებიც შესაძლოა გახდეს 

ორიენტირი ან მოდელი სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის 

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

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას 

სტანდარტის ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

2.3 კურსი 

 თითოეული სავალდებულო კურსის სწავლისშედეგები შეესაბამება პროგრამის 

სწავლის შედეგებს; უფრო მეტიც, ყოველი სასწავლო კურსის შინაარსი და 

კრედიტების რაოდენობა შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს; 

 სილაბუსებში ჩამოთვლილი სასწავლო მასალა ეფუძნება სფეროში არსებულ 

ძირითად მიღწევებს დაუზრუნველყოფს პროგრამის გამიზნული სწავლის 

შედეგების მიღწევას. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი შეჯამება და ანალიზი 

კურსების დოკუმენტაცია იძლევა სტანდარტებთან, ხოლო ყველა მოდულის სწავლის 

შედეგების - პროგრამის სწავლის შედეგებთან შესაბამისობის მტკიცებულებებს.  არსებობს 

თანამიმდევრულობა პროგრამის სამივე ფაზაში: ძირითადი და კლინიკური მეცნიერებები, 

კლინიკური მედიცინა და კლინიკური კლერკობა. ხოლო თითოეული ფაზის სწავლის 

შედეგები შეესაბამება დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის შესაბამის სწავლის 

დონეს. პროგრამის დიზაინი ემყარება სტუდენტთა „პირდაპირ თვით-სწავლაზე“, 

რომელთაც ესაჭიროება PBL ჯგუფებში სწავლა, მათ PBL ტუტორთან სესიებს შორის 

პერიოდში. სათანადო სასწავლო სივრცე აძლევს სტუდენტებს ამის შესაძლებლობას.  

 

ფაზა 1: ძირითადი ბიოსამედიცინო მეცნიერებების ფაზა აღწერილია როგორც 
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აუცილებელი, რათა სტუდენტებმა შეიძინონ ძირითადი ცოდნა ემბრიონოლოგიაში, 

ფიზიოლოგიაში, ბიოქიმიაში, მიკრობიოლოგიასა და პათოლოგიაში. სწავლება ამ ფაზაში 

ძირითადად ეფუძნება ლექციებს, სწავლა, ასევე, შეიძლება ჯგუფური მუშაობის და 

სამეცნიერო ნაშრომების მეშვეობით. ამის მტკიცებულებაა რეგულარული კლუბის 

ჟურნალი.  

 

ფაზა 2:კლინიკურ მედიცინას აქვს რიგი თემებისა, მათ შორის  „საჯარო და მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის“ და „პერსონალური და პროფესიული განვითარების“ უფრო 

მრავალფეროვანი საგნები, რომლებიც ინტენსიურად არიან ჩართულნი PBL/CBL 

შემთხვევებში. ამ კომპლექსური საგნების კონტექსტუალიზაცია პაციენტთა შემთხვევებში, 

საშუალებას აძლევს სტუდენტებს მოიპოვონ საკუთარი ღირებულებებისა და ქცევის 

პერსონიფიცირებული გაგება, რომლებიც უმთავრესია სამედიცინო პრაქტიკოსებისათვის.   

 

ფაზა 3:ეს ფინალური ფაზა არის კლინიკური სწავლების მოდელი სტუდენტებით 

კლინიკურ ობიექტებზე, რომლებიც ურთიერთობენ როგორც პაციენტებთან, ისე მრავალ-

დისციპლინურ გუნდთან ჰოსპიტალში/კლინიკაში.  

 

აქ არის განსხვავებული შეფასებითი მიდგომების მთელი დიაპაზონი, რომლებიც  

განსაზღვრულია სხვადასხვა ეტაპისათვის და ადექვატურად აფასებენ ყველა სწავლის 

შედეგს. 

 

არსებობსაუცილებელი სასწავლო მასალებისადმი ფართოხელმისაწვდომობა როგორც 

ძირითად კამპუსში, ისე კლინიკებში (დასტურდება მონახულებულ კლინიკებში), ხოლო 

ელ-ბიბლიოთეკის გამოყენება უზრუნველყოფს იმას, რომ სტუდენტებს და აკადემიურ 

პერსონალს ჰქონდეს უახლეს ლიტერატურისადმი და შესასწავლი საგნების 

მტკიცებულებების ბაზისადმი ხელმისაწვდომობა.   
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულ პერსონალთან, უნივერსიტეტისა და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან  

o კურიკულუმის შესაბამისობის დანართი 1 და 2 (წარმოდგენილია მოგვიანებით)  

o პროგრამის სილაბუსები (დანართი 19) 

o საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი #1); 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 

რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

o კლინიკური უნარების სიმულაციის სწავლება კარგად პროგრესირდა და მათი 

გავრცელებით სხვადასხვა ობიექტებში ხელმისაწვდომი გახდა 

სტუდენტებისათვის, რამაც შეზღუდა უფრო კომპლექსური სიმულაციური 

სცენარების შემუშავების შესაძლებლობა.  ამისადმი მიძღვნილი სიმულაციური 

ცენტრი, რომელიც ფაქტობრივად საავადმყოფოს პალატაა, საშუალებას მისცემს 
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შექმნას უფრო რთული და რეალისტური სიმულაციური სწავლების, მათ შორის 

მრავალ-დისციპლინური სწავლების შესაძლებლობები. 

o განიხილეთ სტუდენტთა მიწვევა PBL ჯგუფებში საკუთარი შესრულების 

„თვითშეფასებაზე“ (სავარაუდოდ არეკვლის მოდელის გამოყენებით) მანამ, სანამ 

ტუტორი გამოთქვამს მის მოსაზრებას მათ მონაწილეობაზე, ინტერვენციის სახეზე, 

ჯგუფში მუშაობის უნარებზე და ა.შ. 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (-ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

o სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამების პროგრამული უზრუნველყოფის 

მთელი სპექტრი იქნა შეძენილი სტუდენტთა დასახმარებლად შემთხვევაზე 

დაფუძნებული სწავლის (CBL) მიდგომის გამოყენებაში მზარდად კომპლექსურ 

კლინიკურ პრობლემებში. დამატებითი შესაძლებლობა სტუდენტებისთვის, რომ ეს 

პროგრამა ხელმისაწვდომი იყოს მათთვის საკუთარ სასწავლო დროში, ასევე 

დაგეგმილ საკლასო სესიებზე, ასევე აძლიერებს მათი სწავლის შესაძლებლობებს.  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები ან/და პროგრესი აკრედიტებული პროგრამის  შემთხვევაში 

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას 

სტანდარტის ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო  და 

ტრანსფერული უნარების განვითარება 

პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლოდა ტრანსფერული უნარების 

განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი შეჯამება და ანალიზი 

დტსუ-ის კურიკულუმი წარმოადგენს არსებითად PBL/CBLდაფუძნებულ პროგრამას, 

რომელიც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს შეიძინონ აკადემიური გამოკვლევის უნარები, 

რომლებიც აუცილებელია კლინიკური პრაქტიკისა და სამეცნიერო და სამედიცინო 

კვლევისათვის. ბლუმის ტაქსონომიის შესაბამისად ეს უნარები: ანალიზი, სინთეზი და 
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შეფასება, თანამშრომლობა და კომუნიკაციის განსხვავებული ფორმები არის განათლების 

მიზნების უმაღლეს დონეზე. PBL მიდგომა, ასევე, ხელს უწყობს თვითშეფასებასა და 

თვითასახვას, რაც მზარდად ეხმარება სტუდენტებს, რომ პროგრამის მსვლელობაში 

გახდნენ ნაკლებად დამოკიდებულნი ტუტორებზე და შეძლონ დისციპლინის სპეციფიკური 

და ტრანსფერული უნარების შეძენა. პრაქტიკული სწავლებისას ზედამხედველებს 

შეუძლიათ სტუდენტთა შემდგომი ხელმძღვანელობა და დახმარება უსაფრთხო გარემოში 

რეალურ და სიმულირებულმ პაციენტებთან ურთიერთობის უნარების განვითარებაში. 

ვიზიტისას ინტერვიუირებული ყველა ზედამხედველს გაცნობიერებული ჰქონდა დტსუ-ს 

პროგრამის ბუნება და შესაბამისი ზედამხედველობის საჭიროება მთელი პერიოდის 

განმავლობაში.  

სპეციფიკური სამეცნიერო უნარები მიეწოდება როგორც ძირითადი კურიკულუმის 

შემადგენელი ნაწილი, კრედიტების მომტანი მოდულების სახით და ასევე, როგორც PBL 

შემთხვევების ნაწილი. გარდა ამისა, სტუდენტებს შეუძლიათ საკუთარი სწავლის 

განვითარება „პროექტის“ აღებით, რომელიც ფასდება სამეცნიერო კვლევების 

დეპარტამენტის მიერ და აძლევს მათ დამატებით კრედირებს.პროექტის შემდგომი 

შეფასება ხდება Journal Club-ში პრეზენტაციით. სტუდენტებს, ასევე, აქვთ ხელშეწყობა 

არჩევითების შერჩევაში (საქართველოში ან საზღვარგარეთ) და ზოგიერთი ირჩევს არჩევით 

კურსებს სამეცნიერო კვლევებით მდიდარ დაწესებულებებში.  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულ პერსონალთან, უნივერსიტეტისა და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან  

o საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი #1) 

o კურიკულუმის შესაბამისობის დანართი 1 და 2 (წარმოდგენილია მოგვიანებით)  

o პროგრამის სილაბუსები (დანართი #19) 

o პრაქტიკის/კვლევის დაწესებულებებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები/ 

მემორანდუმები (დანართი 20) 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 

რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

o განიხილეთსტუდენტთამიწვევა PBL ჯგუფებშისაკუთარიშესრულების 

„თვითშეფასებაზე“ (სავარაუდოდარეკვლისმოდელისგამოყენებით) მანამ, 

სანამტუტორიგამოთქვამსმისმოსაზრებასმათმონაწილეობაზე, ინტერვენციისსახეზე, 

ჯგუფშიმუშაობისუნარებზედაა.შ. 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (-ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 
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o დახმარებაროგორცფაკულტეტისპერსონალის, ისესტუდენტებისმიმართ, 

რომმონაწილეობამიიღონეროვნულდასაერთაშორისოკონფერენციებშიშთამბეჭდავი

ადაახდენსდტსუ-სმტკიცერწმენისდემონსტრირებას, 

რომგააუმჯებესოსსამედიცინოგანათლებადაკვლევითიშესაძლებლობებიეროვნულ

დონეზე.   

 

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

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

 o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას სტანდარტის ამ 

კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებისა და სწავლის (SCL) 

მეთოდების გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, 

კურსის შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

როგორც უკვე იქნა აღწერილი, ეს არის PBL/CPL-ზე დაფუძნებული და სტუდენტებზე 

ორიენტირებული პროგრამა, რაც ავითარებს სტუდენტების უნარ-ჩვევებს 

“თვითსწავლების” პრინციპის დახმარებითაც. მსგავსი პროგრამის არსი სხვადასხვა 

სწავლების მეთოდის გამოყენებაა, რაც სტუდენტებს ცოდნის გაღრმავების საშუალებას 

აძლევს. სპირალური კურიკულუმი მხარს უჭერს სხვადასხვა სწავლების მეთოდის 

გამოყენებას სტუდენტებში დამატებითი ცოდნის მისაღებად და ამ ცოდნის 

კონტექსტუალურად გამოყენების უნარის დასახვეწად სტუდენტის ინდივიდუალური 

სწავლის შესაძლებლობების გათვალისწინებით. 

ყველა ჯგუფში შერეულია ქართველი და საერთაშორისო სტუდენტები ისე, რომ იმ 

საერთაშორისო სტუდენტებს ვისთვისაც გაუგებარია სამეტყველო ქართული ენა და 

კულტურა დახმარებას უწევენ ქართველი თანატოლები. ამის მიუხედავად, საერთაშორისო 

სტუდენტებმა უნდა დაიწყონ ქართულის შესწავლა სწავლის დაწყებისთანავე. ყველა 

PBL/CPL აქტივობა მორგებულია სტუდენტთა ინტეგრაციას. თუმცა დასაშვებია, რომ ყველა 

საერთაშორისო სტუდენტი არ იქნება ქართულ ენაზე მოსაუბრე იმ დონეზე, რომ 
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გაესაუბრონ პაციენტებს. შესაბამისად, კლინიკურ დავალებებში ისინი წყვილდებიან 

ქართველ სტუდენტებთან, რომლებიც თარგმნაში ეხმარებიან. თუ დაწყვილება არაა 

შესაძლებელი, ზედამხედველი და/ან ტუტორი უთარგმნის საერთაშორისო სტუდენტებს. 

თუმცა ეს არ არის პრობლემის გადაჭრის იდეალური გზა, რადგანაც ამ სტუდენტებმა 

შესაძლოა გამოტოვენ პროფესიონალთა შორის დისკუსიები ჯანდაცვის ჯგუფებში რაც 

ამდიდრებს და აღრმავებს მათ ცოდნას კლინიკური გადაწყვეტილებების მიღებაზე. ეს 

პრობლემები ზრდის იმის აუცილებლობას, რომ საერთაშორისო სტუდენტებისთვის 

ქართლი ენის ადრეული ტრენინგები ჩატარდეს მათი ქვეყანაში ჩამოსვლისთანავე. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულ პერსონალთან, უნივერსიტეტისა და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან  

o საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი #1) 

o ინდივიდუალური კურიკულუმის შემუშავების მეთოდოლოგია (დანართი #22); 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 

რჩევები პროგრამის გამსავითარებლად: 

o განიხილეთსტუდენტურიჟურნალის/ PBL შენიშვნებისრვეულისგაუმჯობესება, 

გარდაქმნაოფიციალურ „პორტფოლიოდ“ სწავლისმეორეწლიდან, 

რომელშიცსტუდენტიაფიქსირებსსაკუთარი „ასახულიპრაქტიკის“ 

მტკიცებულებებსსწავლისდასრულებამდედამისშემდეგაც. 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 

o პრაქტიკები, რომლებიც განსაკუთრებით  ეფექტიანია და რომლებიც შესაძლოა გახდეს 

ორიენტირი ან მოდელი სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის 

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

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას 

სტანდარტის ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით. 

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით. იგი 

გამჭვირვალეა დაშეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი შეჯამება და ანალიზი 

როგორც უკვე იქნა აღწერილი, არსებობს შეფასებების სპექტრი, ხოლო შეფასების შერჩევა 

დამოკიდებულია პროგრამის დონესა და იმ საგანზე, რომელიც უნდა შეფასდეს, 

მაგალითად MCQ- ის მეშვეობით ცოდნის გამოყენება, პრობლემის გადაწყვეტის უნარ-

ჩვევები კონკრეტული შემთხვევის ანალიზზე დაფუძნებით, კლინიკური უნარები OSCE 

გამოცდის მეშვეობით. სტუდენტებს აქვთ ინფორმაცია შეფასებების შესახებ და აქვთ 

მრავალი შესაძლებლობა, რომ ივარჯიშონ და მიიღონ გამოხმაურება. OSCE-ის 

გახანგრძლივებული შეფასება გამოიყენება ფორმალურად სტუდენტთა 

ინფორმირებისთვის პუნქტობრივად მათი შეფასების შესახებ და ასევე როგორ უნდა 

დაგეგმონ მოცემული დრო ეფექტურად OSCE გამოცდის მიმდინარეობისას. სტუდენტებს 

ეძლევათ მყარი და დროული გამოხმაურება მიღებულ შეფასებასთან დაკავშირებით, რათა 

თვალყური ადევნონ პროგრესს. 

A-დან F-მდე შეფასების სისტემაა გამოყენებულია, ხოლო FX ნიშნავს, რომ სტუდენტებს 

შეუძლიათ დავალების ხელმეორედ შესრულება მაშინვე როგორც კი გამოხმაურებას 

მიიღებენ თავიანთ შეცდომებთან დაკავშირებით. F შეფასება კი ნიშნავს, რომ სტუდენტმა 

ხელმეორედ უნდა გაიაროს სემესტრი. 

ობიექტური შეფასების მეთოდების, მაგალითად MCQ-ს, ანალიზი ხდება ფსიქომეტრიული 

მიდგომით და საერთო შედეგები მიღებულია ხარისხის უზრუნველყოფის 

გათვალისწინებით თანმიმდევრულობაზე, ჰომოგენურობისა და ჰეტეროგენურობის 

საკითხებზე. ეს სამუშაო ბევრ დროს მოითხოვს ხელით შესრულების შემთხვევაში, ამიტომ 

DTMU ეძებს საშუალებას, რომ შეიძინოს აპლიკაცია, რომელიც ხელს შეუწყობს მთლიანი 

შეფასებების ბაზის ანალიზს რათა უზრუნველყოს სამართლიანობა და კანონმდებლობის 

შესაბამისობა. 

ასევე ტარდება PBL-ის ტუტორთა შეფასება, რაც უზრუნველყოფს მიწოდების 

თანმიმდევრობას. ყველა აღსანიშნავი ტრენინგი ნახსენებია. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულ პერსონალთან, უნივერსიტეტისა და 
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ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან  

o საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი #1); 

o კურიკულუმის შესაბამისობის დანართი 1 და 2 (წარმოდგენილია მოგვიანებით)  

o სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი (დანართი # 15) 

o დტსუ-ში პედაგოგიური პერსონალის დატვირთვის დებულება (დანართი 23) 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 

რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

არასავალდებულო რჩევები შემდგომი განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (-ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)::  

o პრაქტიკები, რომლებიც განსაკუთრებით  ეფექტიანია და რომლებიც შესაძლოა გახდეს 

ორიენტირი ან მოდელი სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის 

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

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას 

სტანდარტის ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის შესაბამისობა სტანდარტთან 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

x    
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ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 
 

3. სტუდენტთამიღწევებიდამათთანინდივიდუალურიმუშაობა 

 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; პროგრამის პერსონალი ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ 

ინფორმირებას აღნიშნული სერვისების შესახებ, ახორციელებს მრავალფეროვან 

ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების ჩართულობას ადგილობრივ და/ან 

საერთაშორისო პროექტებში. 
 

3.1. სტუდენტთა მხარდაჭერის მომსახურებები 

სტუდენტები იღებენ სათანადო კონსულტაციებსა და მხარდაჭერას სასწავლო პროცესის 

დაგეგმვასთან დაკავშირებით,აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად, დასაქმებისა 

და პროფესიული განვითარების შესახებ. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი შეჯამება და ანალიზი 

 

დტსუ უზრუნველყოფს სტუდენთა მომსახურებს სერვისებს, რომლებიც მოიცავს 

აკადემიური და სამეცნიერო აქტივობებს, კარიერულ განვითარებს, სწავლის გაგრძელებს, 

ფინანსურ საკითხებს და სხვ. სტუდენტებს დახმარების მიღება შეუძლიათ თავიანთი 

კოორდინატორებისგან, რომლებიც ან თავად უწევენ კონსულტაციას, ან მიმართავენ 

დეკანის ოფისის სხვა წევრებს ან თავად დეკანს. ვიზიტის ფარგლებში, სტუდენტებმა 

ხაზგასმით აღნიშნეს კმაყოფილბის მაღალი დონე დეკანის ოფისთან მათი კომუნიკაციისა 

და პერსონალისგან დახმარების მიღების მხრივ. ასევე, ვიზიტის დროს გაირკვა, რომ თუ 

ჯგუფში შერეულია ქართველი და საერთაშორისო სტუდენტები, მაშინ ლექცია 

ინგლისურად ტარდება; ხოლო თუ მხოლოდ ქართველი სტუდენტები არიან - მაშინ 

ქართულად. ეს ფაქტი დადასტურდა საერთასორისო სტუდენტების მხრიდანაც და 

აღნიშნეს, რომ ამ მხირვ მათ არანაირი პრობლემა არ შექმნიათ. 

 

უნივერსიტეტს, ასევე, აქვს “სტუდენტთა დახმარების ცენტრი”, რომელიც კლინიკური 

კურსის სტუდენტების მხრიდან პირველკურსელთა ასისტირებას უზრუნველყოფს. ამას 

გარდა, დტსუ-ს აქვს კარიერული განვითარების ცენტრი, რომელიც გეგმავს და 

ახორციელებს სტუდენტებთან ინდივიდუალურ კონსულტაციებს, რათა დაეხმაროს მათ 

მომავალი სამედიცინო კარიერის შერჩევაში. 

სტუდენტები ასევე სარგებლობენ ინდივიდუალური და მოქნილი გადახდის სისტემით. 

უნივერსიტეტში, ასევე, არსებობს სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამები და გრანტები, 

მაგალითად, ამერიკის სამედიცინო სერტიფიკატის გამოცდის დაფინანსება, 

საერთაშორისო სამედიცინო კურსება და კონფერენციებში მონაწილეობის დაფინანსება და 

ა.შ. 

სტუდენტებმა აღნიშნეს გასაუბრების დროს, რომ პროგრამაზე ჩარიცხვის პროცესმა 

გართულებების გარეშე ჩაიარა უნივერსიტეტის მხრიდან შესაფერისი დახმარების 

მიღებით. ასევე ახსენეს, რომ PBL-ის პროგრამასთან ადაპტაციის პროცესი მათ 
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ტუტორებისა და პერსონალის დახმარებით გადალახეს. 

ვიზიტის დროს სტუდენტებმა დაადასტურეს, რომ უნივერსიტეტი მხარს უჭერს 

სტუდენტთა ჩართულობას ექსტრაკურიკულურ აქტივობებში და სტუდენტთა 

ინიციატივებს, ასევე გეგმავს ტურებს, სოციალურ აქტივობებსა და სპორტულ 

ღონისძიებებს. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულ პერსონალთან, უნივერსიტეტისა და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან  

o დტსუ-ს პედაგოგიური პერსონალის დატვირთვის დებულება (დანართ # 23) 

o სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი (დანართი # 15) 

o სტუდენტთა შიდა რეგულირებები (დანართი # 24) 

o დავით ტვილდიანის სტიპენდიის დებულება (დანართი # 25) 

o MediClub Georgia-ს ინდივიდუალური სტიპენდიის განაწილების წესი (დანართი 

#26) 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 

რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

არასავალდებულო რჩევები შემდგომი განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 

o სტუდენტები იყვნენ აქტიურები და ენთუზიაზმით განწყობილნი და აღწერდნენ 

პერსონალთან ბრწყინვალე ურთიერთობას ყველა დონეზე.  

o სტუდენტთა საექსპერტო ტუტორობა და მენტორობა ვითარდება კარგად და 

არსებობს მათი შემდგომი განვითარების გეგმები სტუდენტებში სწავლების 

უნარების გაუმჯობესებით.  

 

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

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას 
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სტანდარტის ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

3.2. მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ზედამხედველობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური სადისერტაციო ნაშრომის 

ხელმძღვანელები. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი შეჯამება და ანალიზი 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 

რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

არასავალდებულო რჩევები შემდგომი განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 

o პრაქტიკები, რომლებიც განსაკუთრებით  ეფექტიანია და რომლებიც შესაძლოა გახდეს 

ორიენტირი ან მოდელი სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის 

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

 

o მნიშვნელოვანი შესრულება და/ან პროგრესი, მიღწეული პროგრამის მიერ წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას 

სტანდარტის ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 
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☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

 

 

პროგრამის შესაბამისობა სტანდარტთან 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 

მიღწევები და 

მათთან 

ინდივიდუალური 

მუშაობა 

x    

 

4. სასწავლო რესურსებით უზრუნველყოფა 

პროგრამის შრომითი, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები 

უზრუნველყოფენ პროგრამის მდგრადობას, მის ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას 

და დასახული მიზნების მიღწევას. 

 

4.1 ადამიანური რესურსები 

 პროგრამის პერსონალი შედგება  კვალიფიციური სპეციალისტებისაგან, რომლებიც 

ფლობენ   სტუდენტების დასახმარებლად  საჭირო  ყველა იმ კომპეტენციას, რას 

აუცილებელია პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევისთვის; 

 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. იგი უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

 სტუდენტები უზრუნველყოფილნი არიან საკმარისი რაოდენობის სათანადო 

კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალით.. 

 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი შეჯამება და ანალიზი 

პერსონალის კვალიფიკაცია პროგრამის შესაბამისია. დტსუ-ს აქვს რეგულაციები 

არჩევნებისთვის და კვალიფიციური აკადმიური პერსონალის მოზიდვისთვის. 

უნივერსიტეტს რეგულაცია დეტალურად აღწერს აკადემიურ პოზიციებს, მოვალეობებს, 

ვადებსა და არჩევის პირობებს, მონაწილეთა შეფასების კრიტერიუმებს (დანართი #27,28). 

ეს პროცედური ღიაა, გამჭვირვალე და კონკურენციაზე დაფუძნებული საქართველოს 

კანონისა და ინსტიტუციის რეგულაციების შესაბამისად. 

აკადემიური პერსონალის პროფესიონალიზმის შეფასების კრიტერიუმები დაფუძნებულია 

პიროვნების პედაგოგიურ, სამეცნიერო და კლინიკურ აქტივობებზე შესაბამის სფეროში; 
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ასევე, პროფესიულ და სოციალურ აქტივობებში ჩართულობაზე. 

ამჟამინდელი დატვირთვა ადექვატურია; პროფესორებისა და ტუტორების თანაფარდობა 

სტუდენტებთან მიმართებით მისაღებია პროგრამისათვის. დტსუ-ს აქვს სპეციალური 

ფორმულა საჭირო აკადემიური პერსონალის რაოდენობის მინიმალური ზღვრის 

დასადგენად. თვითშეფასების ანგარიშის მიხედვით ყველა პროფესორის ჯამური 

რაოდენობა მოწვეული პედაგოგების ჩათვლით არის 222 (აკადემიური პერსონალი - 70, 

მოწვეული პედაგოგები - 152). აკადემიური პერსონალიდან 19 არის სრული პროფესორი, 39 

- ასოცირებული პროფესორი, 10 - ასისტენტ პროფესორი, 2 - ასისტენტი. 

აკადემიური პერსონალის დატვირთვის დადგენა ხდება პედაგოგის ინდივიდუალური 

პოზიციის საშუალებით და მოიცავს სწავლებას, კლინიკურ აქტივობებს, სამეცნიერო 

კვლევით სამუშაოს და სხვა საგანმანათლებლო საქმიანობას როგორიცაა, მონიტორინგი, 

დოქტორანტებთან და რეზიდენტებთან მუშაობა და სხვ. (დანართი #23). აკადემიური 

პერსონალის მინიმალური საკონტაქტო საათები არის 300 წლის განმავლობაში, 

მაქსიმალური კი - 900. შესაბამისად, პოზიციის გათვალისწინებით, პროფესორმა უნდა 

იმუშაოს 300 საათი  - აუდიტორიული სამუშაო, 650 საათი - სხვა აქტივობები; 

ასოცირებულმა პროფესორმა: 400 საათი - აუდიტორიული სამუშაო, 750 საათი სხვა 

აქტივობები; ასისტენტ პროფესორმა: 500 საათი - აუდიტორიული სამუშაო, 850 საათი - 

სხვა ატქივობები;  

o ასისტენტმა: 220 საათი - აუდუტორიული სამუშაო, 350 საათი - სხვა აქტივობები. 

o დტსუ-ში სამუშაო საათების რაოდენობა აკადემიური პერსონალისათვის არ 

აღემატება 36 საათს კვირაში. 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულ პერსონალთან, უნივერსიტეტისა და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან  

o პერსონალის მიღების პროცედურა (დანართი # 27) 

o აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი (დანართი # 28) 

o დტსუ-ს აკადემიური პერსონალის დატვირთვის დებულება (დანართი # 23) 

o დეკანატის რეგულაციები (დანართი # 31) 

o სამუშაოს აღწერილობა (დანართი # 34) 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 

რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

არასავალდებულო რჩევები შემდგომი განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (-ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 
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o პრაქტიკები, რომლებიც განსაკუთრებით  ეფექტიანია და რომლებიც შესაძლოა გახდეს 

ორიენტირი ან მოდელი სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის 

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

 

o მნიშვნელოვანიშესრულებადა/ანპროგრესი, 

მიღწეულიპროგრამისმიერწინააკრედიტაციისშემდეგ (ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას 

სტანდარტის ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

 

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 

საქმიანობისგანხორციელებას. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

დტსუ რეგულარულად აფასების აკადემიურ, მოწვეულ და სამეცნიერო პერსონალს 

სტუდენტების გამოკითხვის საშუალებით (DREEM). უახლესი გამოკითხვის შეფასების 

მიხედვით, პედაგოგების საერთო DREEM ქულა არის 35/44, რაც იდენტურია 

“იდეალური პედაგოგების”. უნივერსიტეტი ჩართულია საერთაშორისო TEMPUS 

პროექტში, რომელიც ორიენტირებულია აკადემირუი პერსონალისა და პროგრამის 

განვითარებაზე. უნივერსიტეტმა წარმატებით განახორციელა შემდეგი პროექტები: 

 

 ePBLnet: 530519-TEMPUS-1-2012-1-UKTEMPUS-JPC „Establishment of the Supra-

Regional Network of the National Centers in Medical Education, focused on PBL and 

Virtual Patients“ 

 PACT: 544047-TEMPUS-1-2013-1-GE-TEMPUS-JPGR "Project Actor Capacity Training in 

Caucasus"  

 #G-2094 “Elaboration of a universal test on magneto sensitivity”  

 

ახლა, უნივერსიტეტი მონაწილეობს შემდეგ საერთაშორისო პროექტებში: 
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 “Academic Integrity for Quality Teaching and Learning in Higher Education Institutions in 

Georgia” (Coordinator: Ilia State University)  

 “Raising Research Capacity of Georgian HEIs through Developing R&D Units” 

(Coordinator: Iv. Javakhishvili Tbilisi State University)  

 ”Doctors’ Education, Empowerment of Patients, Regarding Atrial Fibrillation and venous 

Thromboembolism” (Call Pfizer-RFP-2018CV2). 

უნივერსიტეტს აქვს კვლევის განვითარებისა და კრეატიული აქტივობების მხარდაჭერის 

სისტემა, რომლის მიზანიც ახალი ცოდნის, ხედვის, მიდგომებისა და პერსპექტივების 

ხელშეწყობაა, მათ შორის სწავლის გაგრძელების და ახალი კვლევის იდეების მოძიების 

(დანართი #32). 

დტსუ ფინანსურ დახმარებას უწევს სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებს,  

სამედიცინო/საგანამანათლებლო კონფერენციებსა და სამეცნიერო ფორუმებზე  (მათ შორის 

AMEE, AMSE) დასწრების მსურველ სტუდენტებსა და პროფესორებს. თვითშეფასების 

ანგარიშის მიხედვით, უნივერსიტეტის ყველა აკადემიურ პერსონალს აქვს შესაძლებლობა 

მიიღოს ცოდნა ახალი/თანამედროვე სწავლა/სწავლების მიდგომების შესახებ. დტსუ 

ჩართულია რამდენიმე საერთაშორისო პროექტში, რომელთა მთავარი მიზანი უმაღლესი 

სამედიცინო განათლებისა და პერსონალის განვითარებაა საქართველოში. ერთ-ერთი 

მათგანის საშუალებით, სამედიცინო განათლების ცენტრი ჩამოყალიბდა (პროექტის 

#530519-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR-ePBLnet). ეს ცენტრი უზრუნველყოფს 

საქართველოს ინტეგრაციას უმაღლესი განათლების საერთო ევროპულ სივრცეში, ისევე, 

როგორც ხარისხიანი განათლების სისტემის შექმნასა და მისი განვითარების პროცესების 

მუდმივ მსვლელობასა და განახლებას. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულ პერსონალთან, უნივერსიტეტისა და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან  

o DREEM გამოკითხვისა და ანალიზის შედეგები (დანართი # 54) 

o ინფორმაცია დტსუ-ს აკადემიურ და სამეცნიერო პერსონალის აქტივობებზე 

(დანართი # 30) 

o კვლევითი აქტივობების დახმარების მექანიზმები (დანართი # 32) 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 

რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

არასავალდებულო რჩევები შემდგომი განვითარებისთვის 
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საუკეთესო პრაქტიკა (-ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

o პრაქტიკები, რომლებიც განსაკუთრებით  ეფექტიანია და რომლებიც შესაძლოა გახდეს 

ორიენტირი ან მოდელი სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის 

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

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას 

სტანდარტის ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

 

4.3. მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია პროგრამის სწავლის შედეგების მისაღწევად აუცილებელი 

ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური აღჭურვილობით. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი შეჯამება და ანალიზი 

 

დტსუ (2018 წლის 28 თებერვლიდან) ფლობს 2 სასწავლო შენობას (ერთ საკუთარს და 

მეორეს - არენდირებულს) და სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელს (369 სტუდენტისათვის) 

(დანართი # 33). უძრავი ქონება დარეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის მონაცემთა 

ბაზაში (www.reestri.gov.ge) 

 

სამეცნიერო საქმიანობისა და კლინიკური უნარების შესასწავლად უნივერსიტეტს 

გაფორმებული აქვს ხელშეკრულებები რიგ კლინიკებთან, ჰოსპიტლებთან, სამეცნიერო-

კვლევით და სხვა დაწესებულებებთან (დანართი # 20), რაც ასევე დასტურდება 

ავტორიზაციის შესახებ გადაწყვეტილებით # 65 (10.09.2018 წ.): "შპს დავით ტვილდიანის 

სამედიცინო უნივერსიტეტი (ს/კ 211360203). გარდა ამისა, დტსუ-ს დამტკიცებული აქვს 

პროექტი ახალი სასწავლო ჰოსპიტლის მშენებლობაზე (დანართი # 37). 

 

მატერიალური რესურსების თაობაზე ჩატარებულმა სტუდენტთა გამოკითხვის 

შედეგები დამაკმაყოფილებელია (დანართი # 38). 

ბიბლიოთეკის გარემო მოიცავს შემდეგ ფართებს: წიგნსაცავს, სამკითხველო დარბაზს, 

საინფორმაციო-ტექნოლოგიური აღჭურვილობის ფართს, ჯგუფური მუშაობის და 

პერსონალის სამუშაო ფართებს. ბიბლიოთეკა აღჭურვილია ინტერნეტთან მიერთებული 

17 პერსონალური კომპიუტერით, 1 ლეპტოპით, პრინტერით, უსადენო ინტერნეტით.  

უნივერსიტეტი პერიოდულად ანახლებს წიგნად ფონდს სახელმძღვანელოებისა და სხვა 

http://www.reestri.gov.ge/
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ლიტერატურის უახლესი გამოცემებით. დტსუ-ს ბიბლიოთეკა არის საქართველოს 

ბიბლიოთეკების ასოციაციის წევრი და საქართველოს ბიბლიოთეკების კონსორციუმის 

პროექტის „ელექტრონული საინფორმაციო ბიბლიოთეკები - eIFL" წევრი, რომელსაც აქვს 

ხელმისაწვდომობა შემდეგ ელექტრონულ რესურსებზე და ბაზებზე (ხელმისაწვდომია 

როგორც აკადემიური პერსონალისათვის, ისე სტუდენტებისათვის) (დანართი # 41). 

 

უნივერსიტეტს გააჩნია სტუდენტური პორტალი (http://db.dtmu.ge) - რომლის მეშვეობით 

სტუდენტები ეცნობიან მათ შეფასებებს - დასწრებას, აქტივობების, ზეპირი გამოცდების 

და ქვიზების შედეგებს.  

უნივერსიტეტი ასევე ფლობს ზოგიერთ სასწავლო ელექტრონულ რესურსს. მაგალითად:  

http://www.anatomy.tv - უნივერსიტეტმა შეიძინა ANATOMY.TV ლიცენზია. ეს 

ელექტრონული რესურსი საშუალებას იძლევა, რომ მომხმარებელი გაეცნოს ანატომიის 

შესახებ დეტალურ ინფორმაციას 3D ტექნოლოგიის გამოყენებით.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულ პერსონალთან, უნივერსიტეტისა და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან  

o საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი და ნახაზები (დანართი # 33) 

o ხელშეკრულებები/მემორანდუმები პრაქტიკისა და კვლევით დაწესებულებებთან 

(დანართი # 20) 

o ახალი ჰოსპიტლის პროექტი (დანართი # 37) 

o მატერიალურ რესურსებზე გამოკითხვის შედეგებზე ინფორმაცია (დანართი # 38) 

o ბიბლიოთეკით სარგებლობის პირობები, ინსტრუქციები, შეხვედრები (დანართი 

#39) 

o დაფნა ჰარესბიბლიოთეკის აღწერა (დანართი # 40) 

o საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელებში ჩართულობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები (დანართი # 41) 

o ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზების გამოყენების სტატისტიკა (დანართი # 42) 

o სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები (დანართი # 43) 

o საბიბლიოთეკო რესურსებისა და მომსახურებების განვითარებისა და განახლების 

მექანიზმები (დანართი # 44) 

o DREEM გამოკითხვა და შედეგების ანალიზი (დანართი # 54)  

o ბიუჯეტი (დანართი 56) 

 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 
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რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

არასავალდებულო რჩევები შემდგომი განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (-ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

o პრაქტიკები, რომლებიც განსაკუთრებით  ეფექტიანია და რომლებიც შესაძლოა გახდეს 

ორიენტირი ან მოდელი სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის 

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

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას 

სტანდარტის ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

4.4.პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსურიმდგრადობა 

პროგრამის/ ფაკულტეტის/სკოლისბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 

რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 

საჭიროებებს. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

დტსუ-ს ფინანსური რესურსები ეკონომიკურად მდგრადია. უნივერსიტეტის 

დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენენ: 

1. სწავლის გადასახადი; 

2. ეროვნული და საერთაშორისო ფონდები; 

3. ეკონომიკური აქტივობიდან მიღებული სხვა შემოსავლები; 

4. სხვა საწარმოებიდან მიღებული დივიდენდები. 

უნივერსიტეტის ფინანსური მდგომარეობა სტაბილურია, მზარდია და უზრუნველყოფს 

სტრატეგიული განვითარების გეგმით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელებას.  

ხარჯები იგეგმება დტსუ-ს ბიუჯეტის შემოსავლებთან პარალელურად. ბიუჯეტი 

ნაწილდება ყველა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების შესაბამისად. მაგალითად, 

აუცილებელი ხარჯები მოიცავს სახელმწიფო გადასახადებს, პერსონალის მიმართ 

სახელფასო ვალდებულებებს საშტატო განრიგისა და კონტრაქტების მიხედვით, 

სასტიპენდიო გრანტებს, ანგარიშსწორებას საქონლისა და მომსახურების 
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მომწოდებლებთან, საწევრო გადასახადებს, სტუდენტთა მობილობას, კვლევების 

დაფინანსებას და სხვ.  

უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას განხილული და დამტკიცებული აქვს 2019 წლის 

ბიუჯეტის პრიორიტეტები: 

1. საგანმანათლებლო და საინფორმაციო რესურსების განვითარება (სწავლების, 

სწავლისა და კვლევითი პროცესების ხელშესაწყობად); 

2. თანამშრომლობის გაღრმავება ევროპულ უნივერსიტეტებთან (სტუდენტური 

გაცვლის პროგრამები, საქმიანი მივლინებები, სტუდენტური კონფერენციები, 

ინტერნატურა და სხვ.); 

3. სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობები (დაახლოებით 254000 ლარი, სამეცნიერო 

მივლინებები და კონფერენციები, ინტერნაციონალიზაცია); 

4. ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება (არსებული მშენებლობის 

დასრულება, ობიექტების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება); 

5. სასწავლო გარემოს სრულყოფა და განვითარება; 

6. პერსონალის ტრენინგის გაუმჯობესება, გადამზადება (სხვადასხვა ტრენინგ 

კურსების ორგანიზება, უცხო ენის სწავლება); 

7. სხვადასხვა ინიციატივების მხარდაჭერა (სტიპენდიების დაფინანსება, 

დამსაქმებელთა წახალისება, სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა და სხვ.). 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, სტუდენტებთან 

და კურსდამთავრებულებთან  

o დტსუ-ის პედაგოგიური შემადგენლობის დატვირთვის დებულება (დანართი # 23) 

o ფინანსური მენეჯმენტისა და კონტროლის სისტემა (დანართი # 45)   

o უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (დანართი 56) 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 

რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

არასავალდებულო რჩევები შემდგომი განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (-ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

o პრაქტიკები, რომლებიც განსაკუთრებით  ეფექტიანია და რომლებიც შესაძლოა გახდეს 

ორიენტირი ან მოდელი სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის 

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

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში) 

 

შეფასება 
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      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას 

სტანდარტის ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

 

 

პროგრამის შესაბამისობა სტანდარტთან 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

x    

 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, პროგრამა იყენებს შიდა და გარე ხარისხის 

უზრუნველყოფის მომსახურებებს და აგრეთვე, პერიოდულად ახორციელებს პროგრამის 

მონიტორინგსა და პროგრამის განხილვას. აგროვებს და აანალიზებს რელევანტურ 

ინფორმაციას შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და  განსავითარებლად. 

5.1 შიდა ხარისხი 

პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხისუზრუნველყოფის 

სამსახურთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, შეფასების 

ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების შედეგების ანალიზში. პროგრამის 

პერსონალი იყენებს ხარისხის უზრუნველყოფის შეფასების შედეგებს პროგრამის 

გასაუმჯობესებლად. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სახელით ექსპერტთა ჯგუფი 

ვიზიტისას შეხვდა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას, დეკანს, პროგრამის მენეჯერსა და 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს, პროფესორებს/პედაგოგებს, 

ტუტორებს, დამსაქმებლებსა და პროგრამის სტუდენტებს.  

 

წარმოდგენილი პროგრამის ხარისხი და მისი მიწოდება წარმოადგენს უნივერსიტეტის 

საგანმანათლებლო მისიის ერთ-ერთ ძირითად მიზანს და როგორც ამის ნაწილი, ისინი 

დიდად უსვამენ ხაზს მთელი პერსონალისა და სტუდენტთა ჩართვის საჭიროებას იმის 
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უზრუნველყოფაში, რომ მიწოდებულ იქნეს უწყვეტი გაუმჯობესების ფილოსოფია. 

 

ხარისხის შეფასების ჯგუფის მიერ პედაგოგიურ პერსონალს მოეთხოვება ყოველწლიურ 

თვითშეფასების დაგეგმვაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში მონაწილეობა და ასევე, 

პასუხისმგებლურ დამოკიდებულებაზე მათი საქმიანობის შესახებ სტუდენტთა 

გამოხმაურების მიმართ. ეს კონკრეტულად გამოვლინდა PBL ტუტორებთან დისკუსიაში, 

რომლებმაც აღნიშნეს, რომ ასეთი გამოხმაურებები მნიშვნელოვანი იყო მათი - როგორც 

პედაგოგების - განვითარებისათვის.  

 

ხარისხის უზრუნველყოფაში ჩართული სტუდენტები არ არიან შეზღუდულნი 

გამოხმაურებასა და ინფორმირებაში. ისინი ჩართულნი არიან ინტერვიუებში, 

თვითშეფასების ანგარიშებში, უნივერსიტეტის მართვაში (გადაწყვეტილების მიმღებ 

ორგანოებში).შედეგად, სტუდენტები წარმოადგენენ პროცესის სრულყოფილ მონაწილეებს, 

პასუხისმგებლებს განათლების ხარისხის გაზიარებაზე, ნაკლოვანებების 

იდენტიფიცირებასა და აღმოფხვრაზე, საკუთარი მოსაზრებების გაზიარებაზე, რომელთა 

მიმართაც უნივერსიტეტის მენეჯმენტი უაღრესად მიმღები და გახსნილია.  

 

ხარისხის პროცესების მთელი დოკუმენტაცია ყოვლისმომცველია და მოიცავს 

სტრატეგიული დაგეგმვისათვის, პრობლემების იდენტიფიცირებისათვის საჭირო 

აქტივობებისა და აკადემიურ პარსონალთან კომუნიკაციისათვის საჭირო ინფორმაციას. 

ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესები ეფუძნება კურიკულუმის შეფასების ასპექტებს, 

სწავლის შედეგებს, სწავლება-სწავლის სტრატეგიებს, დამსაქმებელთა მოთხოვნებს, 

სტუდენტთა შეფასების სისტემას, აკადემიური და დამხმარე პერსონალის ხარისხს, 

სტუდენტთა მოსაზრებების გამოკითხვას და სხვ. ხარისხის შეფასების მეთოდოლოგია 

ეფუძნება სიტუაციის ანალიზს ხარისხის შეფასების მიზნის, ხარისხის ინდიკატორების, 

ჩატარებული სამუშაოს და მტკიცებულების მიხედვით.  

 

 

 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულ პერსონალთან, უნივერსიტეტისა და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან  

o დტსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი მახასიათებლები და 

განვითარების მნიშვნელოვანი პრინციპები (დანართი # 47) 

o პირველკურსელთა აკადემიური მოსწრების ანალიზი 2017-2018წწ.ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების შედეგების კონტექსტში  (დანართი # 16) 

o ხარისხის შეფასების შედეგების გამოყენების პროცედურა და ანგარიში - დანართი 

48; 

o დტსუ-ისპედაგოგიურიშემადგენლობისდატვირთვისდებულება (დანართი # 23) 

o სტუდენტური კონტინგენტის განსაზღვრის მეთოდოლოგია (დანართი # 49) 

o თვითშფასების ანგარიში 2015-2016 (დანართი # 50) 
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o თვითშფასების ანგარიში 2016-2017(დანართი # 51)  

o დამსაქმებელთა მოსაზრება პროგრამის კურსდამთავრებულთა კომპეტენციებზე, 

თბილისი, 2019 წ. 
 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 

რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

არასავალდებულო რჩევები შემდგომი განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (-ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

o პრაქტიკები, რომლებიც განსაკუთრებით  ეფექტიანია და რომლებიც შესაძლოა გახდეს 

ორიენტირი ან მოდელი სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის 

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

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას 

სტანდარტის ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

 

5.2 გარე შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის უზრუნველყოფის შედეგებს. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი შეჯამება და ანალიზი 

აკრედიტაციის მიღების მიზნით პროგრამის ხარისხის გარე შეფასება განხორციელდა 2014 

წლის ივლისში; მას შემდეგ, პროგრამის პროგრესზე ანგარიშები მიეწოდება განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს ყოველწლიურად. გარდა ამისა, შემუშავდა 

დიპლომირებული მედიკოსის (E-PBL) პროგრამა ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის 

„530519-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR დახმარებით.შედეგად, აღნიშნული პროცესის 

თითოეული ეტაპი და კომპონენტი შეფასებულ იქნა ერთის მხრივ პროექტის 

კონსორციუმის წევრებისაგან შემდგარი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ, ხოლო მეორეს 

მხრივ ევროკავშირის შესაბამისი გუნდის მიერ პროექტის დასრულებისას.  
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პროექტის მსვლელობაში (მითითებულია დიპლომირებული მედიკოსის (E-PBL) 

პროგრამის  აკრედიტაციის პერიოდის ანგარიში) დტსუ-ში ჩატარდა სტუდენტებისათვის 

ადაპტირებული  PBL  შემთხვევების შესწავლა (ყარაგანდის უნივერსიტეტი) ამ 

შემთხვევების შეფასების მიზნით (იხ. დანართი "D3.3 PBL შემთხვევები შეფასდა და 

განხორციელდა"). სტუდენტების მიერ ვირტუალური პაციენტის შეფასება იყო პოზიტიური 

და მის მიმართ გამოითქვა მაღალი დაინტერესება.  

პროექტის უკრაინელი პარტნიორის (სუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

ზედამხედველობის ქვეშ (PBL შემთხვევა და კვირა) შემუშავდა საგანმანათლებლო 

რესურსების ადაპტირებისათვის, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა აუცილებელი 

რესურსების შედარებითი ანალიზი არსებულ რესურსებთან, ხოლო ხელმისაწვდომი 

რესურსები წარედგინა კონსორციუმს (იხ. დანართი„D4.1 არსებული რესურსების 

ადაპტირება“), რის საფუძველზეც შემუშავდა ზემოაღნიშნული მონაცემთა ბაზა 

თითოეული PBL შემთხვევის დასახმარებლად (იხ. დანართი „WP4.1 GE“). 

პროექტის წამყვანმა პარტნიორმა - ლონდონის წმ. გიორგის უნივერსიტეტმა განახორციელა 

პროცესის დეტალური შესწავლა  (იხ. დანართი "D5.4 შეფასების ანგარიში"), რომლის 

ფარგლებშიც შემდეგი ჯგუფები იქნა იდენტიფიცირებული დაინტერესებულ მხარეებად: 

სტუდენტები,  PBL ტუტორები, კურიკულუმის ადაპტორებაში ჩართული პირები, 

შემთხვევების ადაპტირებაში ჩართული პირებამედიცინო განათლების ცენტრის 

ხელმძღვანელები. განხორციელდა თითოეული იდენტიფიცირებული ჯგუფიდან 

შესაბამისი პირების მიზნობრივი გამოკითხვა.    

შედეგებმა აჩვენა, რომ PBL-ის განხორციელებამ საგრძნობლად გააუმჯობესა სტუდენტთა 

მოტივირება და ჩართულობა სასწავლო პროცესში. სტუდენტებმა დაადასტურეს, რომ 

ინტერაქტიულმა შემთხვევებმა გაზარდეს მათი ჩართულობა და მოტივაცია დამატებითი 

ინფორმაციის მოსაპოვებლად შემთხვევის „მოგვარების“  და დიაგნოზის დასმის მიზნით. 

სტუდენტთა ნაწილმა აღნიშნა, რომ PBL-მა გაზარდა მათი „დატვირთვა“. მათ ასევე 

აღნიშნეს, რომ ინტერაქტიული შემთხვევები დაეხმარა მათ უფრო მეტად 

მომზადებულიყვნენ რეალური კლინიკური სიტუაციებისათვის, კერძოდ, გაუუმჯობესა 

დიაგნოზის დასმის უნარი და პაციენტზე ზრუნვა კლინიკურ გარემოში. სტუდენტებმა 

პოზიტიურად შესაფასეს  PBL-ის განსახორციელებლად გამოყენებული ტექნოლოგიები. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულ პერსონალთან, უნივერსიტეტისა და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან  

o http://epblnet.eu 

o http://epblnet.eu/content/quality-control-plan 

o http://epblnet.eu/content/quality-control-report 

o http://epblnet.eu/content/dissemination-final-report 

 

რეკომენდაციები: 

http://epblnet.eu/
http://epblnet.eu/content/quality-control-plan
http://epblnet.eu/content/quality-control-report
http://epblnet.eu/content/dissemination-final-report
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o არ არის 

რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

o მოახდინეთარაფორმალურიგარეხარისხისუზრუნველყოფისშემფასებელთაშესაძლე

ბლობისიდენტიფიცირება, დამსაქმებელთაჩართვით, 

რათამიიღოთრჩევებიჯანდაცვისპროვაიდერებისსაჭიროებებზეორიენტირებულიპრ

ოგრამებისშემუშავებისათვის.  

 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (-ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

o დტსუ-

სკურსდამთავრებულთაჯგუფიწარმოადგენსყოფილისტუდენტებისშეკავშირებულდ

აერთგულჯგუფს, 

რომლებიცსხვადასხვაგზითაქტიურადეხმარებიანსამედიცინოსკოლასმუშაობაში.   
 

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

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას სტანდარტის 

ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

5.3.პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული განხილვა ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული, ადმინისტრაციული პერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლებისა და სხვა მონაწილე მხარეების ჩართულობით, 

ინფორმაციის სისტემატიურად შეგროვებითა და გაანალიზებით. შეფასების შედეგები 

გამოყენებულ იქნაპროგრამის გაუმჯობესებისათვის. 
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სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი შეჯამება და ანალიზი 

აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები ჩართულნი არიან ხარისხის უზრუნველყოფის 

თვითშეფასების ჯგუფებში, ისევე, როგორც დაგეგმვის, განხორციელების, მენეჯმენტის და 

ტრენინგ პროგრამების მენეჯმენტის კომიტეტებსა და საბჭოებში (მაგ. რექტორის საბჭო, 

კურიკულუმის კომიტეტი, ფაკულტეტის საბჭო); ეს, ასევე, მნიშვნელოვანია და ძალიან 

გამოსადეგია კურიკულუმის მოდიფიცირებისათვის ან სხვა მიზნებით შექმნილ სამუშაო 

ჯგუფებში მონაწილეობის მისაღებად.  

დამსაქმებლებისაგან პროგრამაზე, სწავლის შედეგებსა და სხვა საკითხებზე „ხარისხიანი“ 

გამოხმაურების მისაღებად, უნივერსიტეტი ეპატიჟება დამსაქმებლებს (პოტენციურს) 

ფაკულტეტის აქტივობებში, მათ შორის კარიერულ დღეში, სტუდენტურ კონფერენციებში, 

ფორმალურ და არაფორმალურ შეხვედრებში, ერთობლივი საქმიანობისა და 

გამოხმაურებებში მონაწილეობის მისაღებად. უნივერსიტეტი ხელს უწყობს 

დამსაქმებელთა მოწვევას ლექციებზე და სემინარებზე, რეალური სიტუაციების შესახებ 

დისკუსიებში მონაწილეობის მისაღებად. ეს ქმნის წინაპირობებს მათი ინფორმირებული 

მონაწილეობისათვის პროგრამის განვითარებისათვის ხარისხიან გამოხმაურებაში.  

პროგრამების მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ასევე ხორციელდება მუდმივად. 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გუნდთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და კოორდინატორთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, PBL ტუტორებთან, მოწვეულ პერსონალთან, უნივერსიტეტისა და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან  

o თვითშფასების ანგარიში 2015-2016 (დანართი # 50) 

o  თვითშფასების ანგარიში 2016-2017 (დანართი # 51)  

o დამსაქმებელთა მოსაზრება პროგრამის კურსდამთავრებულთა კომპეტენციებზე, 

თბილისი, 2019 წ. 
 

რეკომენდაციები: 

o არ არის 

რჩევები პროგრამის განსავითარებლად: 

არასავალდებულო რჩევები შემდგომი განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (-ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

o პრაქტიკები, რომლებიც განსაკუთრებით  ეფექტიანია და რომლებიც შესაძლოა გახდეს 

ორიენტირი ან მოდელი სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის 

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

შემთხვევაში) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას 

სტანდარტის ამ კონკრეტული კომპონენტის მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით.  

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის შესაბამისობა სტანდარტთან 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

გაუმჯობესების 

შესაძლებლობანი 

x    

 

 

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
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უსდ-ს სახელწოდება:შპს დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:დიპლომირებული მედიკოსი 

(e-PBL) 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა:39 

 

 

 

პროგრამის შესაბამისობა სტანდარტთან 

 
სტანდარტი შესაბამისობაშია  

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არარის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

1. პროგრამების მიზნები 

მკაფიოდაა განსაზღვრული და 

მიღწევადი; ისინი შეესაბამება 

უსდ-ს მისიას და თვალისწინებს 

დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს 

X    

2. სწავლების მეთოდოლოგია და 

ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისებისშეფასების 

ადეკვატურობა 

X    

3.  სტუდენტთა მიღწევები და 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

X    

4. სასწავლო რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

X    

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების შესაძლებლობები 

 

x    

 

ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარე 

მეირი სკოტი    

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

დოქ. ია ფანცულაია,   

დოქ. დავით ჯიქია   

ბ-ნი ვახტანგ ტებიძე  


