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წინასიტყვაობის მაგიერ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახე-
ლმწიფო უნივერსიტეტი პირველი ქართული უნი-
ვერსიტეტი და პირველი ეროვნული უნივერსიტე-
ტია კავკასიაში.  ალმა-მატერის დამფუძნებლები 
ქართული უნივერსიტეტის დაარსების გეგმაზე 
მუშაობისას ორი ძირითადი პრინციპით ხელმძღვა-
ნელობდნენ: აღედგინათ ეროვნული საგანმანათ-
ლებლო მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციები და დაე-
ნერგათ  თანამედროვე უნივერსიტეტის ევროპული 
მოდელი. ეროვნული საგანმანათლებლო ფესვები კი 
ასწლეულების მიღმა იღებს სათავეს, როდესაც ჯერ 
კიდევ ჩვენი წელთაღრიცხვის მესამე-მეოთხე საუ-
კუნეებში საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობდა 
საყოველთაოდ ცნობილი კოლხეთის აკადემია. ცნო-
ბილია, რომ მედიცინა ისწავლებოდა გელათისა და 
იყალთოს აკადემიებში (XIIს.). გელათის აკადემიაში, 
ბოლონიის უნივერსიტეტის მსგავსად, სასწავლო 
პროგრამა ძირითადად ტრივიუმისა და კვადრიუმის 
ციკლის საგანთა შესწავლას ითვალისწინებდა. 

მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან ქართული უნივე-
რსიტეტის დაფუძნების მისია ივანე ჯავახიშვილმა 
ითავა. ბერლინის ვილჰელმის უნივერსიტეტის პრო-
ფესორი ივანე ჯავახიშვილი საქართველოში 1917 
წლის გაზაფხულზე ჩამოვიდა და სათავეში ჩაუდგა 
ქართული უნივერსიტეტის დაარსებას. უნივერსი-
ტეტი საზეიმოდ გაიხსნა 1918 წლის 8 თებერვალს 
(ძველი სტილით 26 იანვარს). სამედიცინო განათ-
ლების დაარსებაც საქართველოში სწორედ ამ პერი-
ოდიდან იღებს დასაბამს. 1918  წლის 27 თებერვლის 
და 17 ივნისის პროფესორთა საბჭოს სხდომებზე 
განხილულ იქნა  საექიმო ფაკულტეტის გახსნის სა-
კითხი, ხოლო 1919 წლის 9 აპრილის პროფესორთა 
საბჭოს გადაწყვეტილებით, სამკურნალო ფაკულ-
ტეტი ჩამოყალიბდა როგორც დამოუკიდებელი ფა-
კულტეტი. უნივერსიტეტში სამკურნალო ფაკულ-
ტეტის დაარსებით საფუძველი ჩაეყარა როგორც  
უმაღლესი სამედიცინო განათლების დაარსებას, 
ისე მედიცინის თეორიული და კლინიკური დარგე-
ბის განვითარებას საქართველოში. 



ამჟამად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 22 000-ამდე სტუდე-
ნტი სწავლობს შვიდ ფაკულტეტზე. მედიცინის ფაკულტეტზე  სწავლება 
მიმდინარეობს მედიცინის, სტომატოლოგიის, საზოგადოებრივი ჯანდა-
ცვის მიმართულებებით. მედიცინის ფაკულტეტზე მოქმედებს როგორც 
ქართულენოვანი, ისე ინგლისურენოვანი პროგრამები.  მედიცინის ფაკულ-
ტეტზე სწავლობს 1400-ამდე სტუდენტი, მათ შორის  600 საერთაშორისო 
სტუდენტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. მედიცინის ფაკულტეტის 
აკადემიური პერსონალი აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა ეროვნულ 
და საერთაშორისო პროექტში, რომელთა ფარგლებში ხორციელდება სწა-
ვლება, სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის ორმხრივი მობილობა, 
ერთობლივი კვლევები.

საამაყოა უნივერსიტეტის უკანასკნელი მიღწევები, მათ შორის: მოზი-
დული ეროვნული და საერთაშორისო გრანტები, გამოქვეყნებული საერთა-
შორისო პუბლიკაციები, პოზიცია მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტე-
ბის 2%-ში, რაც რიგით №359 ადგილს ნიშნავს (The U.S. News&World Report 
– Best Global Universities Ranking 2017) და მრავალი სხვა.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტმა თავის წიაღშივე შექმნილ სხვა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებ-
ლებსა თუ სამეცნიერო ცენტრებთან ერთად შექმნა მეოცე საუკუნის სა-
ხელოვანი ქართული სამედიცინო მეცნიერება და განათლება და მეორე 
ასწლეულში შეაბიჯა ახალი მიზნებითა და იმედებით!

ვულოცავ უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტობას, 
კურსდამთავრებულებსა და პროფესურას საქართველოში უმაღლესი სამე-
დიცინო განათლების დაარსების საიუბილეო თარიღს!

გიორგი შარვაშიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
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