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ფაკულტეტი: მედიცინის  

სწავლების საფეხური: ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა  

სპეციალობა: სტომატოლოგია  

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: დიპლომირებული სტომატოლოგი DDoctor 

of Dental Medicine (D.M.D)  

სწავლების ვადა: 5 წელი (10 სემესტრი)  

 

მიზანი: 

ერთსაფეხურიანი ე.წ. დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანია სტუდენტებისათვის საერთაშორისო სამედიცინო 

სტანდარტების შესაბამისი ცოდნის მიცემა და უნარ-ჩვევების გამომუშავება.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტებისათვის ცოდნის 

მიცემასა და უნარ-ჩვევების გამომუშავებას შემდეგი ძირითადი სფეროების 

მიხედვით:  

 

 სტომატოლოგიის დარგის მეცნიერული საფუძვლები;  

 კლინიკური ცოდნა და უნარ-ჩვევები სტომატოლოგიაში;  

 მოსახლეობის ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის სისტემები;  

 პროფესიული ფასეულობები, ქცევა და ეთიკა;  

 კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები;  

 კრიტიკული აზროვნება და სამეცნიერო კვლევა;  

 ინფორმაციის მართვა.  
 

მედიცინის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულის საბაზო უნარ-ჩვევებია:  

 

o   შესასწავლი დარგობრივი სფეროს მეთოდოლოგიისა და დარგობრივი ეთიკის 

ცოდნა (გააჩნია დარგობრივი სფეროს უახლეს კვლევებზე და 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სისტემური ცოდნა; იცნობს სამედიცინო 

ეთიკისა და სამართლის პრინციპებს; აცნობიერებს მედიცინისათვის 

სპეციფიკურ ეთიკურ პრობლემებს და შეუძლია ეთიკური დილემის გადაჭრა);  

o   დარგობრივი სფეროს (სტომატოლოგიის) შესახებ არსებული თეორიული 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი (გადაუდებელი სტომატოლოგიური 

შემთხვევბის დროს პირველადი დახმარების გაწევის უნარი, საერთაშორისო 

გაიდლაინების შესაბამისი ბაზისური პირველადი სტომატოლოგიური 

დახმარების ჩატარების უნარი, ზედამხედველობის ქვეშ დიფერენციალური 

დიაგნოსტიკის ჩატარების უნარი, სამედიცინო პრობლემების განხილვისას 

მონაწილების მიღების უნარი; კლინიკური აზროვნების და გადაწყვეტილების 

მიღების უნარი, პაციენტის დაავადებასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური 

და სოციალური პრობლემების შეფასების უნარი; მტკიცებულებებზე 

დამყარებული მედიცინის პრინციპების გამოყენების უნარი; ჯანდაცვის 

სისტემაში და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხების გადაწყვეტის 

პროცესში მონაწილეობის უნარი; მედიკამენტების გამოწერის უნარი; 

შესაბამისი წამლის კლინიკურ კონტექსტთან დაკავშირების უნარი; 
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მკურნალობის შესაბამისობის განხილვის, შეფასების და პოტენციური 

სარგებელისა და რისკის განსაზღვრის უნარი).  

o   ანალიზისა და სინთეზის უნარი (კლინიკური აზროვნების და 

გადაწყვეტილების მიღების უნარი, პაციენტის მდგომარეობის შეფასების 

უნარი; კლინიკური პრეზენტაციების შეფასების უნარი, გამოკვლევის გეგმის 

შედგენის უნარი, დიფერენციალური დიაგნოზის გატარების, დაავადების 

მართვის პრინციპების გააზრების და განხილვის უნარი, პროფესიული 

შეფასებების მიღებისა და განხორციელების უნარი).  

o   პრობლემის გადაჭრა/გადაწყვეტილების მიღება (აქვს სამედიცინო პრობლემის 

იდენტიფიცირების და მისი გადაჭრის გზების განსაზღვრის უნარი);  

o   დროის დაგეგვმისა და ორგანიზების უნარი (შეუძლია სამუშაოს გეგმის 

შედგენა, მისი მოცულობის განსაზღვრა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის 

პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება);  

o   კომუნიკაცია მშობლიურ ენაზე (შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე 

მონაწილეობა და დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება; აქვს 

პაციენტთან, მის ოჯახის წევრებთან და კოლეგებთან კომუნიკაციის უნარი; 

წერილობით კომუნიკაციის უნარი (სამედიცინო ჩანაწერების წარმოების 

უნარი);  

o   ციფრული კომპეტენცია (იცნობს და იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო 

და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს მათ შორის დარგობრივ სფეროში; 

შეუძლია ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება; 

აქვს კომპიუტერის მოხმარების უნარი, გასაგები და სრული კლინიკური 

ჩანაწერების და ინფორმაციის შენახვის და გამოყენების უნარი);  

o   ჯგუფური მუშაობა: ინტერდისციპლინარულ ჯგუფში მუშაობის უნარი 

(შეუძლია ჯგუფში ეფექტური მუშაობა როგორც წევრს. შეუძლია პროფესიულ 

კონტექსტში მოლაპარაკება და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა);  

o   სწავლის უნარი (შეუძლია საკუთარი სწავლის მართვა რესურსების ფართო 

სპექტრის გამოყენებით; შეუძლია საკუთარი სწავლის შეფასება და შემდგომი 

სწავლის საჭიროების განსაზღვრა).  

o   კვლევის უნარი (სამედიცინო პრაქტიკაში ახალი სამეცნიერო კვლევის 

შედეგების ანალიზის და გადმოცემის უნარი; სამედიცინო პრაქტიკაში 

სამეცნიერო პრინციპების გამოყენების უნარი, კრიტიკული ახროვნების უნარი, 

კვლევების შედეგების, მეთოდების და ცოდნის გამოყენების უნარი; 

პრაქტიკლი ლაბორატორიული კვლევითი პროცედურების განხორციელების 

უნარი (კომპეტენციის ფარგლებში);  

o   პროექტის შემუშავების უნარი (შეუძლია პროექტის ცალკეული 

კომპონენტების შემუშავების უნარი);  

o   დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი (პასუხს აგებს საკუთარ სამუშაოზე და 

შეუძლია მისი შეფასება/კრიტიკა. შეუძლია მუშაობა მინიმალური 

ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების 

/ინსტრუქციების შესაბამისად). 
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Tsu medicinis fakulteti 
specialoba ,,stomatologia” 
I kursi  
I semestri 
2009-2010 weli 

 

 

 

 

საგნის დასახელება კრედიტები 

შესავალი კურსი კლინიკურ ანატომიაში 6 

შესავალი კურსი ნორმალურ ფიზიოლოგიაში 4 

მედიცინის საფუძვლები ბიოქიმიაში 7 

ციტოლოგია, ემბრიოლოგია, განვითარების ბიოლოგია, ჰისტოლოგიის ზოგადი კურსი 6 

სამედიცინო ბიოფიზიკის საფუძვლები 5 

უცხო ენა 2 
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Tsu medicinis fakulteti 
specialoba,,stomatologia” 
I kursi  
II semestri 
 
 

 

საგნის დასახელება კრედიტები 

normaluri anatomia (nervuli sistema)                                    6 
histologia,emriologia  (nervuli sistema)                             4 
bioqimia  (nervuli sistema)                                                 4 
fiziologia (nervuli sistema)                                               4 
Sesavali klinikur medicinaSi                                             1 
mikrobiologia,virusologia,imunologiis safuZvlebi                     3 
medicinis istoria                                                          2 
samedicino eTika da deontologia                                           1 
genetika da molekuluri biologia                                           3 
ucxo ena                                                                    2 
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Tsu medicinis fakulteti 
specialoba ,,stomatologia” 
II kursi  
I semestri 
 

საგნის დასახელება კრედიტები 

anatomia 4 
samedicino bioqimia                                                3 
fiziologia                                  3 
Terapiuli stomatologia                                         3 
qirurgiuli stomatologia                                        2 
orTopediuli stomatologia                                      2 
bavSvTa da mozardTa asakis Terapiuli stomatologia           3 
paTologiuri anatomia                                             3 
paTologiuri fiziologia                                        3 
ucxo ena                                                            2 
histologia                                                      2 
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specialoba ,,stomatologia” 
II kursi  
II semestri 
 

საგნის დასახელება კრედიტები 

paTanatomia seqciis kursiT                                         3 
paTfiziologia                                                    3 
imunologia                                                       3 
zogadi higiena, ekologia                                          3 
Terapiuli stomatologia                                         4 
qirurgiuli stomatologia                                        3 
orTopediuli stomatologia                                      3 
bavSvTa da mozardTa asakis Terapiuli stomatologia           3 
Mmikrobiologia,  virusologia                                    3 
ucxo ena:                                                            2 
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specialoba ,,stomatologia” 
III kursi    
I-II semestri 

 

საგნის დასახელება კრედიტები 

farmakologia                                                             4 
Sinagani medicina (propedevtika)                                                3 
samedicino radiologia                                                         4 
fsiqiatria, samedicino fsiqologia                                            3 
klinikuri unar-Cvevebi                                                          1 
hematologia                                                                     2 
zogadi qirurgia                                                                3 
Yyel-yur-cxviris daavadebebi                                                   2 
dermatologia, venerologia                                                    2 
sasamarTlo medicina                                                           2 
Terapiuli stomatologia                                                      8 
qirurgiuli stomatologia                                                    6 
orTopediuli stomatologia                                                  6 
bavSvTa da mozardTa asakis Terapiuli stomatologia                        6 
endokrinologia                                                                2 
saeqTno praqtika                                                               2 

ფთიზიატრია                                                                    2 

fizioTerapia 2 
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specialoba ,,stomatologia” 
IV kursi  
I-II semestri 

 

საგნის დასახელება კრედიტები 

pediatria 2 
nevrologia 2 
Sinagani medicina 2 
meanoba 2 
ofTalmologia   2 
travmatologia, orTopedia                                                                               2 
urologia 2 
infeqciuri daavadebebi                                                                                   2 
sazogadoebrivi jandacva /stomatologiur daavadebaTa menejmenti, dafinanseba, ekonomika) 2 
epidemiologia   2 
neiroqirurgia 2 
qirurgia    2 
Terapiuli stomatologia                                                                  7 
qirurgiuli stomatologia                                                                      6 
orTopediuli stomatologia                                                                       7 
ginekologia 2 
orTodontia    4 

bavSvTa da mozardTa asakis  Terapiuli stomatologia                                                  6 
bavSvTa da mozardTa qirurgiuli stomatologia da yba-saxis qirurgia                     2 
saeqimo praqtika                                                                                           2 
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specialoba ,,stomatologia” 
V kursi  
I-II semestri   
 

საგნის დასახელება კრედიტები 

Terapiuli stomatologia                                                                    9 
qirurgiuli stomatologia                                                    8 
orTopediuli stomatologia                                                                 9 
Tavisa da kisris midamos  onkologia                                             2 
orTodontia             8 
bavSvTa asakis Terapiuli stomatologia                                                     8 
bavSvTa da mozardTa qirurgiuli stomatologia da yba-saxis qirurgia                     8 
yba-saxis midamos plastikuri qirurgia                                                        2 
klinikuri alergologia                                                                       2 
gadaudebeli medicina(toqsikologia,qirurgia)                                                2 
reanimatologia, anesTeziologia, gadaudebeli medicina                                      4 
  

   


