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Preface 

 

In order to facilitate development of the education system, 

we have prepared a Concept: Systemic Complete Continu-

ous Educational Program: Healthcare Plus, dedicated 

to 100th anniversary of the independence of Georgia and in 

June 2018 was published in the Issue #2 of the Caucasus 

Journal of Health Sciences and Public Health together with 

materials of 3rd Students Conference of the School of 

Health Sciences of the University of Georgia. 
 

Later, with the development of the Concept we added to 

Business Administration two specialties: Public health 

management and Medical Tourism and Wellness Admin-

istration. Thus, two directions of education are represented 

in 10 specialties. Such structure is presented in the Concept 

and Doctoral Program “Healthcare Plus, 10”.  

Issue #3 of the Journal is fully presented as a package of 

editorial concepts-10, where the group of authors continues 

and develops presentation of unified design of education 

system.  
 

First of all, the Concept (Professions-based Complete 

Continuous Higher Education Program: healthcare 

Plus) shows the framework, in which we are ready to 

perform educational-research activities in 10 main special-

ties of 2 directions and 100 professional specializations and 

blocks of specialties. Need for development of professional 

education increased since January 1, 2019, when 14 previ-

ously existing 14 professional studies were abolished and 

this column in the National Framework is still empty. We 

recommend filling this column in 10 specialties of 2 direc-

tions with 100 professional specializations and blocks of 

specialties.  
 

Model of basing the education system on the professions in 

the Concept is presented in the example of public health: 

Professions-based Complete Continuous Education in 

Public Health. Concept also focuses on the importance 

of health advocacy and need to concentrate educational-

research activities mostly on protection of health. 
 

In our opinion it is very good that we prepare public health 

physicians, focusing on medical subjects. With these pro-

grams students have scheduled their studies for 4 years to 

get the bachelor’s degree. Acquired skills enable the gradu-

ates can be employed in primary healthcare system.  

Need for this exists and will exist always. Teaching of oth-

er subjects and development of additional skills within ex-

isting bachelor program in this contingent is impossible. 2-

year master’s Program can help students to develop addi-

tional skills. However, there is urgent necessity to prepare 

specialists in additional directions, or in the same, but in 

more developed way through bachelor’s or professional 

programs and trainings. That is why we recommend the 

Specialized Board of the National Center for the Educa-

tional Quality Enhancement to consider in the process of  

წინასიტყვაობა 
 

განათლების სისტემის განვითარების მიზნით ჩვენს 

მიერ მომზადებული იქნა კონცეპტი: 

სისტემური სრული უწყვეტი საგანმანათლებლო 

პროგრამა „ჯანდაცვა პლუსი“, რომელიც  მიეძღვნა 

საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავს 

და საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლის სტუდენტთა მე-3 

კონფერენციის სხვა მასალებთან ერთად 

გამოქვეყნდა ჟურნალის Caucasus Journal of Health 

Sciences and Public Health მე-2 ნომერში 2018 წლის 

ივნისში. 
 

შემდგომში, კონცეპტის განვითარებასთან ერთად 

ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებას ჩვენს 

მიერ დაემატა ორი სპეციალობა: საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მენეჯმენტი და სამედიცინო ტურიზმისა 

და ველნესის ადმინისტრირება. ამდენად, 

განათლების ორი მიმართულება წარმოდგენილია 

უკვე 10 სპეციალობით. ასე არის მოცემული ჩარჩო 

კონცეპტში და სადოქტორო პროგრამაში: „ჯანდაცვა 

პლუსი, 10“.  
 

ჟურნალის მე-3 ნომერი, მთლიანად 

წარმოდგენილია სარედაქციო კონცეპტთა პაკეტის 

სახით-10, რითაც ავტორთა ჯგუფი აგრძელებს და 

ანვითარებს განათლების სისტემის ერთიანი 

დიზაინის ჩვენებას.  

 

პირველ რიგში,  ჩარჩო კონცეპტის (პროფესიებზე 

დაფუძნებული სისტემური უწყვეტი სრული 

უმაღლესი განათლების პროგრამა: ჯანდაცვა 

პლუსი) საშულებით ნაჩვენებია ის ჩარჩო, რომლის 

ფარგლებში გვაქვს საგანმანათლებლო-კვლევითი 

აქტივობების ჩატარების მზადყოფნა 2 

მიმართულებით 10 ძირითად სპეციალობაში და 100 

პროფესიულ სპეციალიზაციასა და პროფესიათა 

ბლოკში. პროფესიული განათლების განვითარების 

აუცილებლობა კიდევ უფრო გაიზარდა, მას შემდეგ 

რაც 2019 წლის 1 იანვრიდან გაუქმდა მანამდე 

არსებული 14 პროფესიული სწავლება და 

განათლების ეროვნულ ჩარჩოში აღნიშნული სვეტი 

ჯერჯერობით ცარიელია. ჩვენს მიერ 

რეკომენდებულია ეს სვეტი განათლების 2 

მიმართულებით 10 ძირითად სპეციალობაში 

შეივსოს 100 პროფესიული სპეციალიზაციითა და 

პროფესიათა ბლოკით.   
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working on educational characteristics in the field on pub-

lic health possibility of preparation of specialists with al-

ternative professional skills. It is essential that main focus 

be directed on protection of health, i.e., protection of the 

population from exposure to physical, chemical and bio-

logical  agents. That includes provision of the quality of 

living, education, and working environments, air, water, 

food, daily household goods, pharmaceutical products, 

perfumery, construction materials, etc.  
 

The State is obliged to facilitate implementation of these 

activities by setting up legislative hygienic regulations, 

creation of material technical bases and laboratory net-

works, with the development of educational programs and 

facilitation of training of human resources with necessary 

professional skills, by creating new jobs and employment 

of educated and trained specialists in regions, rural areas, 

with care for the health and well-being of the society and  

with the support of development of social services of the 

population.  
 

The primary task is to prepare the following specialists 

with appropriate professional skills: Environmental 

Health Officer (ISCO-8-2263),  Health Inspector (ISCO-

08-3257), Sanitary Inspector (ISCO-08-3257), Food Safe-

ty Inspector (ISCO-08-3257), Toxicologist, Pharmacolo-

gist (ISCO-08-2231, 2133), Occupation Hygienist (ISCO-

08-2263), Occupation Health and Safety Inspector (ISCO-

08-2263), Public Health Chief Officer (ISCO-08-1342), 

Health Advocate (ISCO-08- non-classified), Med. Lab. 

Technician Elective: bacteriology, biochemistry, immu-

nology/serology, molecular diagnostics, genetics, tissue 

cultures, virology, pharmacology, toxicology, radiology, 

ISCO-8-3141).   
 

As a result, improvement of the healthcare for the popula-

tion and health advocacy, increased life expectancy, liv-

ing standards and quality of life, and well-being will facil-

itate acceleration of economic activities in the country 

and its progress.  

Doctoral Program: “Healthcare Plus, 10”, Framework 

Platform allows students to study under one unified plat-

form in 10 elective specialties of 2 directions and get the 

relevant PhD degrees: 

1. 0901      PhD in Medicine 

2. 0902      PhD in Dentistry 

3. 0903      PhD in Pharmacy  

4. 0904      PhD in Public Health 

5. 0905      PhD in Nursing  

6. 0906      PhD in  Physical Medicine and Rehabilita-

tion  

7. 020303  PhD in Healthcare Administration   

8. 020304  PhD in Pharmacy Administration  

9. 020308  PhD in Public Health  Administration 

10. 020309  PhD in Medical Tourism and Wellness Ad-

ministration 

განათლების სისტემის პროფესიებზე დაფუძნების 

მოდელი წარმოდგენილია საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მაგალითზე კონცეპტში: პროფესიებზე 

დაფუძნებული სრული უწყვეტი განათლება 

საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში. კონცეპტში ასევე 

გამოკვეთილია ჯანმრთელობის ადვოკატობის 

მნიშვნელობა და საგანმანათლებლო-კვლევით 

სფეროში ძირითადი აქცენტის პირველ რიგში 

ჯანმრთელობის პროტექციაზე გადატანის 

აუცილებლობა. 
 

ჩვენი მოსაზრებით, ძალიან კარგია, რომ 

ვამზადებთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექიმებს, 

ვაკეთებთ რა აქცენტს სამედიცინო საგნებზე. ამ 

პროგრამებით, ბაკალავრის ხარისხის მისაღებად 

სტუდენტებს სწავლა 4 წელიწადზე აქვთ 

გაწერილი. კურსდამთავრებულები მიღებული 

უნარებით შესაძლებელია დასაქმდნენ პირველადი 

ჯანდაცვის სფეროში. ამის საჭიროება  მართლაც 

არსებობს და იქნება. ამ კონტიგენტში სხვა 

საგნების სწავლება და დამატებითი უნარების 

გამომუშავება არსებული საბაკალავრო პროგრამის 

საშუალებით შეუძლებელია. 2 წლიანმა 

სამაგისტრო პროგრამამ შესაძლებელია 

განუვითაროს დამატებითი უნარები. არადა 

არსებობს გადაუდებელი აუცილებლობა სხვა, 

დამატებითი მიმართულებებით ან იგივე, მაგრამ 

უფრო განვითარებული პროფესიული უნარების 

მქონე  სპეციალისტების მომზადების, მათ შორის 

როგორც საბაკალავრო, ისე პროფესიული 

განათლებით, ტრეინინგებით. სწორედ ამიტომაც 

არის ჩვენს მიერ რეკომენდებული 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დარგში განათლების 

მახასიათებლებზე მუშაობისას, განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან 

არსებულმა სპეციალიზებულმა  საბჭომ 

გაითვალისწინოს ალტენატიული პროფესიული 

უნარების მქონე სპეციალიტების მომზადების 

შესაძლებლობა. აუცილებელია, რომ ძირითადი 

ფოკუსი გადატანილი იქნას ჯანმრთელობის 

პროტექციაზე, ანუ მოსახლეობის დაცვაზე 

ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური აგენტების 

ზემოქმედებისაგან; საცხოვრებელი, სასწავლო, 

სამუშაო გარემოს, ჰაერის, წყლის, საკვები 

პროდუქტების, ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო 

საქონელის, მათ შორის ჰიგიენური საშუალებების, 

მედიკამენტების, პარფიუმერიის, საშენი 

მასალებისა და ა.შ. საშულებით.  
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Study Module of elective specialty (10 elective* special-

ties). This study module (10 ECTS) allows 10 different 

specialties to be integrated into one platform, to take rest 

of study subjects simultaneously (50 ECTS total), and at 

the same time, letting them go to the chosen 10 directions, 

focusing on specific research issues and their adjacent. 

Additional charm of this know-how is that the module al-

lows for unified systematization of 10 Doctoral Programs.  

Roadmap of the research component of Doctoral pro-

gram enables the doctoral student to pass the research 

component way according to elected specialty and research 

topic in 4 stages: conduct the research with literature re-

view (at least 100 source) and preparation of research pro-

tocol and defend the dissertation. With understanding of the 

“Research Anatomy” the Roadmap makes it easier for stu-

dents to pass new creative way (tested on the students of 

the doctoral program in public health). 
 

The Journal presents to the reader requirements to profes-

sional Bachelor, Master, MAM or MAD and Doctoral 

researches in healthcare. So called UG golden Stand-

ards set higher  standards to academic-scientific research 

conducted for obtaining various academic degrees. Even 

results of bachelor thesis are significant evidences, that can 

be quoted and-or used in further researches. Besides the 

scientific innovation, master and MAM or MAD research-

es have practical value and recommendations developed on 

their basis are cost-effective. In accordance with these cri-

teria, the requirements for master’s and one-cycle research 

are equalized with the levels of doctoral (Georgia and 

some other) or candidate’s (Russia and majority of post-

Soviet countries) dissertations of some universities. Ac-

cordingly, requirements to master’s research according to 

UG standards are higher compared to those prepared by 

academic staff in above universities.  
 

According to UG standard requirements set for obtaining 

doctor’s academic degree (PhD) are almost identical to the 

requirements set for obtaining degree of the Doctor of Sci-

ences (ScD) in Russia and some post-Soviet countries. 

Thus, in this point UG standard exceeds the level currently 

set by other higher education institutions of Georgia (and 

not only) (PhD) and equals to high standard of the Doctor 

of Sciences (ScD) set in Russia.   
 

Research Development Design: Strategic Action Plan 

for 2019-2023 includes 32 activities, 16 objectives and 8 

set goals in 4 directions. Part of them are already in pro-

gress and finished, and majority are to be implemented in 

following years. 
 

The papers presented in the form of the package of con-

cepts are prepared by the group of authors who are staff of 

the School of Health Sciences of the University of Geor-

gia.  
 

 

სახელმწიფო ვალდებულია ხელი შეუწყოს 

აღნიშნული აქტივობის აღსრულებას 

საკანონმდებლო ჰიგიენური რეგულაციების 

დაწესებით, მატერიალურ ტექნიკური ბაზებისა და 

ლაბორატორიული ქსელის შექმნით, სასწავლო 

პროგრამების განვითარებისა და საჭირო 

პროფესიული უნარების მქონე კადრების 

მომზადების ხელშეწყობით, ახალი სამუშაო 

ადგილების შექმნითა და მომზადებული 

სპეციალისტების რეგიონებში, სოფლებში 

დასაქმებით, საზოგადოების ჯანმრთელობზე და 

კეთილდღეობაზე ზრუნვით, საზოგადოების 

სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფის 

ხელშეწყობით.  
 

პირველი რიგის ამოცანაა შესაძლებელი გახდეს 

მომზადდეს შესაბამისი პროფესიული უნარის 

მქონე შემდეგი სპეციალისტები: გარემოს 

ჯანმრთელობის ოფიცერი (ISCO-08-2263), 

ჯანმრთელობის ინსპექტორი (ISCO-08-3257), 

სანიტარული ინსპექტორი (ISCO-08-3257), საკვების 

უსაფრთხოების ინსპექტორი (ISCO-08-3257), 

ფარმაკოლოგი-ტოქსიკოლოგი,  (ISCO-08-2231, 

2133), ოკუპაციური ჰიგიენისტი (ISCO-08-2263), 

ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

ინსპექტორი (ISCO-08-2263), საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის უფროსი ოფიცერი (ISCO-08-1342), 

ჯანმრთელობის ადვოკატი (ISCO-08-

არაკლასიფიცირებული), გარემოს და სამედიცინო 

ლაბორატორიის ტექნიკოსი (არჩევით: 

ბაქტერიოლოგიის, ბიოქიმიის, იმუნოლოგიის/

სეროლოგიის, მოლეკულური დიაგნოსტიკის, 

გენეტიკის, ქსოვილის კულტურების, 

ვირუსოლოგიის, ფარმაციის, ტოქსიკოლოგიის, 

რადიოლოგიის) (Med.Lab. Technician, ISCO-8-3141).   
 

შედეგად, მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

დაცვასთან, ადვოკატობასთან, მოსახლეობის 

სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდასთან, 

ცხოვრების წესის სტანდარტებისა და ხარისხის 

ამღლებასთან, საზოგადოების კეთილდღეობასთან 

ერთად ხელი შეეწყობა ქვეყანაში ეკონომიკური 

აქტივობების გაზრდას, მის პროგრესს.  
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Together with two lady colleagues I had to understand the 

issues, identify, analyze, discuss and evaluate the prob-

lems, prepare and present the package. These respected 

colleagues are Mrs. Tamar Lobjanidze and Mrs. Elza Ni-

koleishvili. 

Mrs. Tamar Lobjanidze, Director of the School of Health 

Sciences, is a co-founder of the School (in 2005) together 

with founders of the University of Georgia.  

If we look retrospectively at 25 years of joint work, we can 

briefly say the following: 

In 1994, after the creation of the National Cancer Control 

Program (in 1995 was awarded Prof. A. Gvamichava 

prize), Department of Cancer Control and Epidemiology of 

the National Oncology Center began preparing for transi-

tion of the Center's services to the market economy since 

1996. As a Deputy Director in Cancer Control and Infor-

matics, I headed the process of establishment of working 

group for preparation and implementation of reforms. The 

issues of economics and management were coordinated by 

Mrs. Tamar. Under joint activities and co-authorship num-

ber of normative and action documents have been devel-

oped, including Cancer diagnostics Standardization Pro-

gram, Cancer-preventive Screening Program, State Pro-

gram for Diagnosis and Treatment of Oncologic Patients, 

Program on Scientific Provision of Education in Oncology.  

In 1996-1997 the national Oncology Center was the lead-

ing institution in health system. Ministry of Health was a 

pioneer governmental structure which, under the leadership 

of Mr. Avtandil Jorbenadze was the first that made the first 

steps in transition to the market economy. 
 

In conditions of centralized computer network with joint 

efforts we managed to move from point A to point B.  It is 

noteworthy for lovers of historical facts, that the date of 

salary sheet for December 1995 issued on January 1996 

and signed by Professor Revaz Vepkhvadze (Chairman of 

the Supervisory Board of the National Oncology Center) 

and Mrs. Tamar is considered as a date of commencement 

of the process of transition of Georgia to the market econo-

my.  

After that, Ms. Tamar was transferred to the Ministry of 

Health. Together with Mr. Ramaz Urushadze, one of the 

organizers of the public health system in Georgia, she has 

been leading establishment of the primary healthcare net-

work in the country. Since 2005 she has switched to the 

establishment and gradual development of the School of 

Health Sciences. Activities in the field of oncology I con-

tinued until 2009. In 1999 I organized establishment of 

National Association of Cancer Control (NACC), in 2001 

– Union for Cancer Control in the Caucasus (UCCC), and 

in 2004 – Tbilisi cancer center (TCC).  

 

 

 

 

სადოქტორო პროგრამა: „ჯანდაცვა პლუსი, 10“, 

ჩარჩო პლატფორმა,   საშუალებას აძლევს 

სტუდენტებს ერთიანი პლატფორმით შეძლონ 

სწავლა- განათლების 2 მიმართულებით 10 არჩევით 

სპეციალობაში და მიიღონ შესაბამისი PhD-ს 

ხარისხი: 

1. 0901      მედიცინის აკადემიური დოქტორი 

2. 0902      სტომატოლოგიის აკადემიური დოქტორი 

3. 0903      ფარმაციის აკადემიური დოქტორი 

4. 0904      საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

აკადემიური დოქტორი 

5. 0905      საექთნო საქმის აკადემიური დოქტორი 

6. 0906      ფიზიკური მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის აკადემიური დოქტორი 

7. 020303  ჯანდაცვის ადმინისტრირების 

აკადემიური დოქტორი 

8. 020304 ფარმაციის ადმინისტრირების 

აკადემიური დოქტორი 

9. 020308  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი   

10. 020309 სამედიცინო ტურიზმისა და ველნესის 

ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი 

 არჩევითი სპეციალობის სასწავლო მოდული (10 

არჩევითი* სპეციალობა). აღნიშნული სასწავლო 

მოდული (10 ECTS) საშუალებას იძლევა 10 

განსხვავებულ სპეციალობას თავი მოუყაროს ერთ 

პლატფორმაზე, ერთდოულად გაატაროს 

სტუდენტებთან სხვა დარჩენილი საწავლო  საგნები 

(სულ 50 ECTS) და, ამავე დროს გაუშვას ისინი 

არჩეული 10 მიმართულებით, კონკრეტულ საკვლევ 

საკითხებზე და მათ მომიჯნავე სფეროებზე 

კონცენტრირებით. ამ ნოუჰაუს დამატებითი ხიბლი  

არის ის, რომ მოდული საშუალებას გვაძლევს 

მოვახდინოთ 10 სადოქტორო პროგრამის 

სისტემატიზება.  
 

სადოქტორო პროგრამის კვლევითი კომპონენტის 

გზამკვლევი საშუალებას აძლევს დოქტორანტს 

არჩეული სპეციალობისა და საკვლევი საკითხის 

მიხედვით 4 საფეხურით გაიაროს კვლევითი 

კომპონენტის გზა: ლიტერატურული მიმოხილვის 

(მინიმუმ 100 წყაროს) და კვლევის პროტოკოლის 

მომზადებით ჩაატაროს კვლევა და დაიცვას 

დისერტაცია. გზამკვლევი, „კვლევის ანატომიის“ 

გაცნობიერებით,  უადვილებს სტუდენტებს მათვის 

ახალი შემოქმედებითი გზის გავლას (გზამკვლევი 

აპრობირებულია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებზე). 
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      Important activities: 

A. In 2005 TCC became a provider of the State Program 

on Screening of Female Reproductive System Cancer, 

which has been transferred to the Screening-Center 

Management since 2008. 
B. Training and continuous professional education of pri-

mary healthcare physicians and oncologists: Tbilisi 
municipality and national level trainings in public  

       health on: Prevention of cancer Morbidity and Death 

(2005-2006) and Cancer Prevention (2007).  

C. International conference: “Health Advocacy and Cancer 

Control” (devoted to the 60th anniversary of establish-

ment of Georgian oncology service, October 9-11, 

2006,. Tbilisi City Hall and UNFPA).  

D. International meeting: Initiative to establish Caucasus 

Cancer Control Network (CCCN) (October 12, 2006. 

Tbilisi City Hall and UNFPA):   

1. Caucasus plan for cancer control: results of 1st on-line 

pall in Caucasus  

2. Facilitate development of joint legal foundations in 

public health in Caucasus regions/countries.  

3. Facilitate establishment of Caucasus Cancer Control 

Network (CCCN). 

Since 2010 I have also been fully integrated into the educa-

tion system and as a professor currently I am Head of MA 

and PhD Programs in Public Health. Since 2016 I am Ex-

ecutive Editor of the Caucasus Journal of Health Sciences 

and Public Health. 
 

In the School of health Sciences I met a beautiful col-

league, Mrs. Elza Nikoleishvili, Head of Pharmacy depart-

ment and Programs, Journal Board Member, Member of 

Specialized Board of the National Center for the Educa-

tional Quality Enhancement, Academic Doctor of Medi-

cine, Professor. 
 

I would like to take this opportunity to thank my female 

colleagues for their participation in professional and crea-

tive activities, for their valuable comments and recommen-

dations, support and assistance that gives me added 

strength and impetus in my activities.  
 

I would also like to thank administration of the University 

of Georgia and staff of the School of Health Sciences for 

their everyday support in creative activities.  

We, co-authors dedicated the given Concept materials pre-

sented in this issue to 100th anniversary of independence 

of Georgia. Full package, list of 100 works see in the Addi-

tion to the Journal. 
 

PS: Much still remains to be done, but since today I have 

reached retirement age, I have to put an end. 
 

Sincerely, 

Vasil Tkeshelashvili, 

MD, JD, PhD, ScD, Professor 

Tbilisi, February 20, 2019 
 

ჟურნალის  ნომერში ასევე პირველად არის 

წარმოდგენილი ჯანდაცვაში პროფესიული, 

საბაკალავრო, სამაგისტრო, ერთსაფეხურიანი და 

სადოქტორო კვლევების მოთხოვნები.  

ე.წ. UG-ს ოქროს სტანდარტების მიხედვით 

სხვადასხვა დონის აკადემიური ხარისხის 

მისაღებად აწეულია აკადემიური-სამეცნიერო 

ხარისხის თამასა. ჯერ კიდევ ბაკალავრის სათეზისო 

ნაშრომით მიღებული შედეგები წარმოადგენენ 

სარწმუნო მტკიცებულებებს, რომელთა ციტირება 

და/ან შემდგომ კვლევებში გამოყენება 

შესაძლებელია. სამაგისტრო  და ერთსაფეხურიან 

კვლევებს სამეცნიერო სიახლესთან ერთად, ექნებათ 

პრაქტიკული ღირებულება და მათ საფუძველზე 

შემუშავებული რეკომენდაციები იქნება ხარჯთ-

ეფექტიანი. ამ კრიტერიუმებით, სამაგისტრო  და 

ერთსაფეხურიანი კვლევების მოთხოვნები 

უტოლდებიან ზოგიერთი უნივერსიტეტის 

სადოქტორო (საქართველო, და არა მხოლოდ) ან 

საკანდიდატო  (რუსეთი და პოსტ-საბჭოთა 

ქვეყნების უმრავლესობა) დისერტაციების დონეებს. 

შესაბამისად, სამაგისტრო კვლევის  მოთხოვნების 

თამასა „UG ოქროს სტანდარტის“ მიხედვით 

გაცილებით მაღალია აღნიშნული სასწავლებლებში 

აკადემიური კადრების მიერ მომზადებული 

ნაშრომების ღირებულებებზე.  

 

“UG ოქროს სტანდარტის“ მიხედვით დოქტორის 

აკადემიური ხარისხის (PhD) მოსაპოვებელი 

მოთხოვნები თითქმის იდენტურია (ჩვენს მიერ 

დამატებულია ნოუჰაუ) რუსეთსა და ზოგიერთი 

პოსტ-საბჭოთა ქვეყნის მეცნიერებათა დოქტორის 

(ScD) ხარისხთან. ამდენად „UG ოქროს სტანდარტი“ 

ამ პუნქტში აღემატება საქართველოს (და არა 

მხოლოდ) სხვა უმაღლესი სასწავლებლების მიერ 

დღეისათვის დაწესებულ დონეს (PhD) და 

უტოლდება რუსეთის მეცნიერებათა დოქტორის 

მაღალ სტანდარტს (ScD).   
 

კვლევების განვითარების დიზაინი: 2019-2023 

წლების სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა-ში 

მოცემულია 4 მიმართულებით 8 დასახული მიზანი, 

16 ამოცანა და 32 აქტივობა, რომელთაგან ნაწილი 

დაწყებულია და შესრულებული, უმრავლესობა კი 

განსახორციელებელია მომდევნო წლებში.  
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კონცეპტთა პაკეტის სახით წარმოდგენილი 

ნაშრომები მომზადებულია ავტორთა ჯგუფის მიერ, 

რომლებიც არიან საქართველოს უნივერსიტეტის 

ჯანმრთელობის სკოლის თანამშრომლები.  

ორ ქალბატონ კოლეგასთან ერთად მომიწია 

საკითხების  გააზრება, პრობლემების 

იდენტიფიცირება, ანალიზი, დისკუსია, შეფასება, 

პაკეტის მომზადება და წარმოდგენა. 

ეს პატივცემული კოლეგა ქალბატონები არიან 

თამარ ლობჯანიძე და ელზა ნიკოლეიშვილი. 

ქალბატონი თამარ ლობჯანიძე, ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლის დირექტორი, მისი 

თანადამფუძნებელი (2005), უნივერსიტეტის 

დამფუძნებლებთან ერთად.  

თუ რეტროსპექტულად გადავხედავთ 25 წლიან 

ერთობლივ საქმიანობას, მოკლედ შეიძლება ითქვას 

შემდეგი: 

1994 წელს, კიბოს კონტროლის ეროვნული 

პროგრამის შექმნის შემდეგ (1995 წელს მიიღო 

პროფ. ა.ღვამიჩავას პრემია), ონკოლოგიის 

ნაციონალური ცენტრის კიბოს კონტროლისა და 

ეპიდემიოლოგიის განყოფილებამ დაიწყო მზადება 

1996 წლიდან ცენტრის სერვისების საბაზრო 

ეკონომიკაზე გადასვლის უზრუნველსაყოფად. ჩემი, 

როგორც დირექტორის მოადგილის კობოს 

კონტროლისა და ინფორმატიკის დარგში, 

ხელმძღვანელობით შეიქმნა რეფორმების 

მოსამზადებელი და გასატარებელი სამუშაო 

ჯგუფი. ჯგუფში ეკონომიკისა და მენეჯმენტის 

საკითხებს კურირებდა ქალბატონი თამარი.  

ერთობლივი აქტივოვებითა და თანავტორობით 

მომზადდა მრავალი ნორმატიული და სამოქმედო 

დოკუმენტი, მათ შორის კიბოს დიაგნოსტიკის 

სტანდარტიზაციის პროგრამა, მოსახლეობის 

ონკოპროფილაქტიკური გასინჯვების პროგრამა, 

ონკოლოგიური პაციენტების დიაგნოსტიკისა და 

მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა, 

ონკოლოგიის დარგში განათლების მეცნიერული 

უზრუნველყოფის პროგრამა.  

1996-1997 წლებში ონკოლოგიის ნაციონალური 

ცენტრი, წარმოადგენდა ფლაგმანს ჯანდაცვის 

სისტემაში. ჯანდაცვის სამინისტრო კი 

იყო  პიონერი სამთავრობო სტრუქტურა, რომელმაც 

ბატონ ავთანდილ ჯორბენაძის ხელმძღვანელობით 

პირველმა გადადგა საბაზრო ეკონომიკაზე 

გადასვლის პირველი ნაბიჯი.  
ჩვენ მაშინ ერთობლივი ძალისხმებით შევძელით, 

ცენტრალიზებული კომპიუტერული ქსელით 

უზრუნველყოფის პირობებში, ა წერტილიდან ბ 

წერტილზე გადასვლა.  
 

სხვა აქტივოვებთან ერთად, საბაზრო ეკონომიკაზე 

გარდამავალ პერიოდში, სწორედ ქალბატონმა 

თამარმა გამოწერა ცენტრის 1000-მდე 

თანამშრომლის, 1-ლი ქვეყნის მასშტაბით, 

კორპორატიული სახელფასო უწყისი. ისტორიული 

ფაქტების მოყვარულებისათვის აღსანიშნავია, რომ 

1996 წლის იანვარში გამოწერილი 1995 წლის 

დეკემბრის სახელფასო უწყისის თარიღი, რომელსაც 

ხელი მოაწერეს პროფესორმა რევაზ ვეფხვაძემ 

(ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე) და 

ქალბატონმა თამარმა, წარმოადგენს საქართველოს 

საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესის 

დაწყების თარიღს.  
მას შემდეგ ქალბატონი თამარი გადაიყვანეს 

ჯანდაცვის სამინისტროში. საქართველოში 

საზოგადოებრი ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთ 

ორგანიზატორთან, ბატონ რამაზ ურუშაძესთან 

ერთად წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა 

ქვეყანაში პირველადი ჯანდაცვის ქსელის შექმნას.  

ხოლო 2005 წლიდან გადაერთო ჯანმრთელობის 

მეცნიერების სკოლის შექმნაზე და მის ეტაპობრივ 

გავითარებაზე.  

მე 2009 წლამდე გავაგრძელე ონკოლოგიის სფეროში 

საქმიანობა. 1999 წელს ორგანიზაცია გავუკეთე 

კიბოს კონტროლის ეროვნული ასოციაციის (NACC), 

2001 წელს-  კავკასიის კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის 

კავშირის (UCCC), ხოლო 2004 წელს თბილისის 

ონკოლოგიური დისპანსერის (TCC) ) შექმნას.  

მნიშვნელოვანი აქტივობები: 

A. TCC-ს ბაზაზე 2005 წლიდან ამოქმედდა ქალის 

რეპროდუქციული სისტემის კიბოს სკრინინგის 

პროგრამა, რომელიც 2008 წლიდან გადავიდა 

სკრინინგ-ცენტრის მენეჯმენტში. 

B. პირველადი ჯანდაცვის ექიმების, ონკოლოგების 

ტრეინინგები და მათი უწყვეტი პროფესიული 

განათლება: თბილისის მუნიციპალური და 

ნაციონალური ტრეინინგები საზოგადოებრივ 

ჯანდაცვაში თემაზე: კიბოთი ავადობისა და 

კვდომის პრევენცია  (2005-2006) და თემაზე: 

კიბოს პრევენცია (2007).  

C. საერთაშორისო კონფერენცია: "ჯანმრთელობის 

ადვოკატობა და კიბოს კონტროლი" (მიძღვნილი 

ქართული ონკოლოგიური სამსახურის 

დაარსების 60 წლისთავისადმი, თბილისი, 2006  
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      წ. 9-11 ოქტომბერი. თბილისის მერია და UNFPA . 

C. საერთაშორისო თათბირი: კიბოს კონტროლის 

კავკასიის ქსელის (CCCN) შექმნის ინიციატივა 

(2006 წლის 12 ოქტომბერი.  თბილისის მერია და 

UNFPA):   

1. კიბოს კონტროლის კავკასიის გეგმა: კავკასიის I 

ონ-ლაინ პოლის შედეგები,  

2. კავკასიის რეგიონებში/ ქვეყნებში 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთობლივი 

ეროვნული საკანონმდებლო ბაზის შექმნის 

ხელშეწყობა,  

3. კიბოს კონტროლის კავკასიის ქსელის (CCCN) 

შექმნის ხელშეწყობა. 

2010 წლიდან მეც სრულად გადმოვერთე 

განათლების სისტემაზე და დღეისათვის 

პროფესორის სტატუსით ვხელმძღვანელობ 

საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში სადოქტორო და 

სამაგისტრო პროგრამებს. 2016 წლიდან ვარ 

ჟურნალის Caucasus Journal of Health Sciences and Pub-

lic Health აღმასრულებელი რედაქტორი.   
 

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლაში გავიცანი 

მშვენიერი კოლეგა ქალბატონი ელზა 

ნიკოლეიშვილი, ფარმაციის დეპარტამენტისა და 

პროგრამების ხელმძღვანელი, ჟურნალის ბორდის 

წევრი, განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულ ცენტრთან არსებული სპეციალიზებული  

საბჭოს წევრი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, 

პროფესორი. 

მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა 

გადავუხადო ჩემს კოლეგა ქალბატონებს საერთო 

პროფესიული-შემოქმედებითი საქმიანობაში 

თანამონაწილეობისათვის, ღირებული შენიშვნებისა 

და რეკომენდაციებისათვის, გვერდში დგომისა და 

მხარდაჭერისათვის, რაც მაძლევდა დამატებით 

ძალას და იმპულს ჩემს საქმიანობაში.  
 

ასევე მადლობას ვუხდი საქართველოს 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას და 

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის 

თანამშრომლებს შემოქმედებით საქმიანობაში 

ყოველდღიური მხარდაჭერისათვის. 

 

ჩვენ თანაავტორებმა სარედაქციო ნომერში 

მოცემული კონცეპტუალური მასალა მივუძღვენით 

საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავს. 

სრული პაკეტი, 100 ნაშრომის სია, იხ. ჟურნალის 

დანართში. 

PS: გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია, მაგრამ დღეს 

შემისრულდა რა საპენსიო ასაკი, იძულებული ვარ 

აქ დავსვა წერტილი. 

 

 

პატივისცემით, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვასილ ტყეშელაშვილი 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

თბილისი, 20 თებერვალი, 2019 წელი 
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Professions-based Systemic Continuous Complete Higher  

Education Program: Healthcare Plus 
 

2 directions in 10 main specialties and 100 professional special-
izations and block of professions. 
Framework Concept 
 

Concepts Package was dedicated to 100th anniversary of Geor-
gia's independence  
 

Deposited by the SakPatent (Georgian Patent) on January 14, 

2019, certificate #7572  
 
Vasil Tkeshelashvili1, Tamar Lobjanidze2, Elza Ni-

koleishvili3 

 

The University of Georgia,  

School of Health Sciences  
1MD, JD, PhD, ScD, Professor; 2Dean, School of Health 

Sciences, 3MD, PhD, Associate Professor  

 

 

პროფესიებზე დაფუძნებული სისტემური უწყვეტი 

სრული უმაღლესი განათლების პროგრამა:  

ჯანდაცვა პლუსი 
 

 

2 მიმართულებით 10 ძირითად სპეციალობაში და 100 
პროფესიულ სპეციალიზაციასა და პროფესიათა ბლოკში 
ჩარჩო კონცეპტი 
 
კონცეპტთა პაკეტი მიეძღვნა საქართველოს 
დამოუკიდებლობის 100 წლისთავს 
 
ვასილ ტყეშელაშვილი1, თამარ ლობჯანიძე2, ელზა 

ნიკოლეიშვილი3
 

საქართველოს უნივერსიტეტი,  

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა 
1მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
2ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის დირექტორი; 
3მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 

# Direction 
  

Field/

Specialty 

  

Sub-field/Specialization 
Code of National Quali-

fication Framework + 
ISCO-08 

Professional specialization and Blocks of professions 
ISCO-08 

1 02 Busi-

ness Ad-

ministratio

n 

0203 

Manage-

ment 

020303 Healthcare 

Management 
  
  

1120 Managing Directors and Chief Executives 
1213 Policy and Planning Managers 
1219 Managers of business services and administration (medical sector, 

dentistry, pharmacy, public health, medical tourism, physical medicine 

and rehabilitation, wellness) are not yet classified 
1222 Advertising and Public Relations Managers 
1223 Research and Development Managers 
1342 Health Managers: Administrator of the medical institution (hospital 

manager, medical diagnostic, rehabilitation center manager), medical ad-

ministrator, clinical director, nursing director, mother, public health coor-

dinator, senior health officer 
1345 Education Managers 
1346 Managers of financial and insurance services 
1349 Managers of Professional Services (Hospital Sector, Clinics and 

Diagnostic Centers, Pharmacy, Public Health) are not yet classified 
3344 Medical Secretaries: Medical Secretary, Administrative Assistant of 

Medical Office, Secretary of Hospital Division, Secretary of Patient Care, 

Secretary of Medical Insurance Pack, Secretary of Medical Laboratory, 

Medical Stenographer, Medical Transcriptor, Pathology Secretary, Secre-

tary of Dentistry, Secretary of Pharmacy, Wellness Secretary 
Non-classified managers and administrators: Head of Health Depart-

ment, Human Resource Manager, Procurement Manager of Medical 

Goods, Director of Regional Health Planning, Senior Care Service Man-

ager, Social Welfare Manager, Information-Communication Technologi-

cal Service Manager; Health Care Clerk, Hospital Receiving Clerk, Hu-

man Resource Management Assistant, Clerk of Medical Scheduling, 

Medical Goods Purchasing Controller, Cashier, General Manager, Gen-

eral Officer, General Secretary, General Receptionist 
Service and Purchasing Workers: Building Care, Cafeteria Cafe, Hos-

pital Guard Worker, Sales Officer of Medical Products, Unclear Undersea 

and Bio Waste Handicraft, Cashier of Pharmaceutical Retail Store 
Legal and related associate professionals 
3411 Health Advocate in Business Administration 
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# მიმართულე

ბა 

  

დარგი/

სპეციალობა 

  

ქვედარგი/

სპეციალიზაცია 
ეროვნული 

საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 

კოდი + 
ISCO-08 

პროფესიული სპეციალიზაცია 
და პროფესიათა ბლოკი 

ISCO-08 

1 02 ბიზნესის 

ადმინისტრი

რება 

0203 

მენეჯმენტი 

020303 ჯანდაცვის 

მენეჯმენტი 
1120 მმართველი დირექტორები და მთავარი აღმასრულებლები 
1213 პოლიტიკისა და დაგეგმვის მენეჯერები 
1219 ბიზნეს მომსახურებისა და ადმინისტრაციის (სამედიცინო სექტორის, 

სტომატოლოგიის, ფარმაციის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, სამედიცინო 

ტურიზმის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის, ველნესის) 

მენეჯერები არ არის ჯერ კლასიფიცირებული 
1222 სარეკლამო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერები 
1223 კვლევისა და განვითარების მენეჯერები 
1342 ჯანდაცვის მენეჯერები: სამედიცინო დაწესებულების ადმინისტრატორი 

(ჰოსპიტლის მენეჯერი, სამკურნალო-დიაგნოსტიკური, სარეაბილიტაციო ცენტრის 

მენეჯერი), სამედიცინო ადმინისტრატორი, კლინიკური დირექტორი, საექთნო საქმის 

დირექტორი,  დედაო, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კოორდინატორი,  

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფროსი ოფიცერი 
1345 განათლების მენეჯერები 
1346 ფინანსური და სადაზღვევო მომსახურების ფილიალების მენეჯერები 
1349 პროფესიული მომსახურების (ჰოსპიტალური სექტორის, კლინიკებისა 

და დიაგნოსტიკური ცენტრების, ფარმაციის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის) 

მენეჯერები არ არის ჯერ კლასიფიცირებული 
3344 სამედიცინო მდივნები: სამედიცინო მდივანი, სამედიცინო ოფისის 

ადმინისტრაციული ასისტენტი, საავადმყოფოს სამმართველოს მდივანი, 

პაციენტის მომვლელი მდივანი, სამედიცინო დაზღვევის პაკეტის მდივანი, 

სამედიცინო ლაბორატორიის მდივანი, სამედიცინო სტენოგრაფი, 

სამედიცინო ტრანსკრიპტორი, პათოლოგიის მდივანი, სტომატოლოგიის 

მდივანი, ფარმაციის მდივანი, ველნესის მდივანი 
არა კლასიფიცირებული მენეჯერები და ადმინისტრატორები:   ჯანდაცვის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ადამიანური რესურსების მენეჯერი, სამედიცინო 

საქონლის შესყიდვების მენეჯერი, რეგიონალური ჯანდაცვის დაგეგმვის დირექტორი, 

ასაკოვანთა მოვლის სამსახურის მენეჯერი, სოციალური კეთილდღეობის მენეჯერი, 

ინფორმაცია-კომუნიკაციის ტექნოლოგიური მომსახურების მენეჯერი 
სასულიერო მხარდაჭერის პირები: გენერალური ოფისის მდივანი, გენერალური 

მდივანი, გენერალური მიმღები, ანგარიშების კლერკი, მონაცემთა შეყვანის ჯგუფი, 

ჯანმრთელობის დაზღვევის კლერკი, საავადმყოფოში მიმღები კლერკი, ადამიანური 

რესურსების მართვის ასისტენტი, სამედიცინო დანიშნულებების განრიგის კლერკი, 

სამედიცინო საქონელის შესყიდვების კონტროლიორი, მოლარე 
სერვისისა და შესყიდვების მუშაკები: შენობაზე მზრუნველობა, დაწესებულების 

კაფეტერიის მზარეული, საავადმყოფოს დაცვის თანამშრომელი, სამედიცინო 

პროდუქციის გაყიდვების დემონსტრატორი, უპატრონო უცნობ გარდაცვლილთა და 

ბიო ნარჩენების მესაფლავე, ფარმაცევტული საცალო მაღაზიის მოლარე 
იურიდიული და მასთან დაკავშირებული ასოცირებული პროფესიონალები 
3411 ჯანმრთელობის ადვოკატი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით 

2 020304 ფარმაციის 

მენეჯმენტი 

3 020336 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის 

მენეჯმენტი (ISCO-8-

1342) 
  

4 020337 სამედიცინო 

ტურიზმისა და 

ველნესის 

მენეჯმენტი 
(ISCO-8-1439) 

არა კლასიფიცირებული სამედიცინო ტურიზმისა და ველნესის სერვისის მენეჯერები 

და ადმინისტრატორები: 
1439  სამედიცინო ტურიზმის, ფიზიკური მედიცინის,   რეაბილიტაციისა 

და ველნესის სერვის-მომსახურების მენეჯერები, 1431 სპორტის, 

დასვენებისა და კულტურის ცენტრის მენეჯერები; 5111 მოგზაურთა 

გამყოლები და სამგზავრო სტუარტები; 5113 მოგზაურთა გიდები; 1411 

სასტუმრო მენეჯერები;  1412 რესტორნის და კვების სხვა ობიექტების 

მენეჯერები; 1420 საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მენეჯერები; 143 სხვა 

(სატრანსპორტო) მომსახურების მენეჯერები 
  
1341 ბავშვზე ზრუნვის მენეჯერები 
1343 მოხუცებულებზე ზრუნვის მენეჯერები 
1344 სოციალური კეთილდღეობის მენეჯერები 
2264 ფიზიოთერაპევტები 
2265 დიეტოლოგები და ნუტრიციოლოგები 
საინფორმაციო უზრუნველყოფის სერვისები: 
1330 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მენეჯერები; 2521 

მონაცემთა ბაზების დიზაინერები და ადმინისტრატორები; 2522 

სისტემური ადმინისტრატორები 
დამხმარე სევისების კლასიფიცირებული მენეჯერები: 
1311 სოფლის მეურნეობისა და სატყეო მეურნეობის მენეჯერები; 1312 

სოფლის მეურნეობისა და თევზის წარმოების მენეჯერები; 1321 წარმოების 

მენეჯერები 
1322 სამთო მენეჯერები; 1324 მიწოდება, განაწილება და მასთან 

დაკავშირებული მენეჯერები; 
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2     020304 Pharmacy Management   

3     020336 Public Health Manage-

ment (ISCO-8-1342) 

  

4     020337 Medical tourism and 

wellness management 

(ISCO-8-1439) 

  

Non-standard medical tourism and 

wellness service managers and ad-

ministrators: 
1439 Medical tourism, physical med-

icine, rehabilitation and wellness 

service managers, 

1431 Managers of Sport, Rest and 

Cultural Center; 5111 travelers and 

passengers; 5113 travelers' guides; 

1411 hotel managers; 1412 Managers 

of restaurant and other catering facil-

ities; 1420 retail and wholesale trade 

managers; 143 Other (transport) ser-

vice managers 

  

1341 child care managers 

1343 care managers for elderly peo-

ple 

1344 Social welfare managers 

2264 physiotherapists 

2265 Dietologists and Nutrientolo-

gists 

Information Services: 

1330 Information and Communica-

tion Technologies Managers; 2521 

Database designers and administra-

tors; 2522 system administrators 

Supported Managers of Auxiliary 

Seats: 

1311 Agricultural and Forestry Man-

agers; 1312 Agricultural and Fish 

Manufacturing Managers; 1321 Man-

ufacturing Managers 

1322 Mining Managers; 1324 Deliv-

ery, distribution and related manag-

ers; 
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5 09 

ჯანდაცვა 
0901 მედიცინა 090101 დიპლომირებული 

მედიკოსი 
(ერთსაფეხურიანი) 

2211 ზოგადი პროფილის ექიმები: მედიცინის დოქტორი (ზოგადი), 

მედიცინის ოფიცერი (ზოგადი), მკურნალი (ზოგადი), ზოგადი 

პრაქტიკოსი, ოჯახის ექიმი-პრაქტიკოსი, პირველადი ჯანდაცვის 

ექიმი,  რაიონული ექიმი, რეზიდენტ სამედიცინო ოფიცერი 

სპეციალობით ზოგადი პრაქტიკოსი 
2212 მედიცინის დოქტორი სპეციალისტები: სპეციალისტი მკურნალი 

(შინაგანი მედიცინა), ქირურგი, ანესთეზიოლოგი, კარდიოლოგი, 

გადაუდებელი მედიცინის სპეციალისტი, ოფთალმოლოგი, 

გინეკოლოგი, მეანი, პედიატრი, ნეონატოლოგი, პათოლოგი, 

პროფილაქტიკური მედიცინის სპეციალისტი, ფსიქიატრი, ბავშვთა 

ფსიქიატრი, რადიოლოგი, რეზიდენტი სამედიცინო ოფიცერი 

სპეციალისტის მომზადებაში; კარდიოლოგია, 

დერმატოვენეროლოგია, სასამართლო მედიცინა, 

გასტროენტეროლოგია, ჰემატოლოგია, იმუნოლოგია, ინფექციური 

დაავადებები, შინაგანი მედიცინა, ნევროლოგია, ოკუპაციური 

მედიცინა, ონკოლოგია, რადიოლოგია, რეაბილიტაცია, ფიზიკური 

მედიცინა, რესპირატორული მედიცინა, უროლოგია; სპეციალური 

ქირურგი, ზოგადი ქირურგია, ავარიული და გადაუდებელი 

მედიცინა, ანესთეზიოლოგია, ინტენსიური თერაპია, ნევროლოგიური 

ქირურგია, ოფთალმოლოგია, ორთოპედია, ოტოლარინგოლოგია, 

პედიატრიული ქირურგია, პლასტიკური ქირურგია, გულმკერდის 

ქირურგია, სისხლძარღვთა ქირურგია 
3211 სამედიცინო გამოსახულებისა და თერაპიული აღჭურვილობის 

ტექნიკოსები: დიაგნოსტიკური სამედიცინო რადიოგრაფები, სამედიცინო 

რადიაციის თერაპევტი, მაგნიტური რეზონანსით გამოსახულების ტექნოლოგი, 
ბირთვული მედიცინის ტექნოლოგი, მამოგრაფისტი, სონოგრაფისტი 
3212 სამედიცინო და პათოლოგიის ლაბორატორიის ტექნიკოსები: სამედიცინო 

ლაბორატორიის ტექნიკოსი, სამედიცინო ლაბორატორიის ასისტენტი, სისხლის 

ბანკის ტექნიკოსი, ციტოლოგიის ტექნიკოსი, პათოლოგიის ტექნიკოსი 
3214 სამედიცინო და სტომატოლოგიური პროტეზირების ტექნიკოსები: 

სამედიცინო მოწყობილობის ტექნიკოსი,  ორთოპედი, ორთოპედიის 

ტექნიკოსი, პროტეზისტი, პროტეზირების ტექნიკოსი 
3252 სამედიცინო ჩანაწერებისა და ჯანმრთელობის ინფორმაციის ტექნიკოსები: 

სამედიცინო ჩანაწერების ტექნიკოსი, ჯანმრთელობის საინფორმაციო კლერკი, 

სამედიცინო ჩანაწერების ანალიტიკოსი, სამედიცინო ჩანაწერების 

ზედამხედველი, კლინიკის კოდერი, დაავადების რეგისტრის ტექნიკოსი 

(რეგისტრი) 
3256 მედიკოსის თანაშემწეები: სამედიცინო ასისტენტი, კლინიკური 

ასისტენტი, ოფთალმოლოგიური ასისტენტი 
3258 სასწრაფო დახმარების მუშაკები: სასწრაფო დახმარების ოფიცერი, 

სასწრაფო დახმარების პარამედიკოსი, გადაუდებელი სამედიცინო ტექნიკოსი, 

სასწრაფო პარასამედიცინო დახმარება 

6 0902 

სტომატოლოგია 

090201 დიპლომირებული 

სტომატოლოგი 
(ერთსაფეხურიანი) 

2261 სტომატოლოგები: პრაქტიკოსი ექიმი სტომატოლოგი, თერაპევტი 

სტომატოლოგი, ქირურგი სტომატოლოგი, ენდოდონტისტი,  ყბა-სახის 

ქირურგი, ორთოდონტი, პაროდონტოლოგი, ორთოპედი, სტომატოლოგ 

ჰიგიენისტი 
3214 სტომატოლოგიური პროთეზირების ტექნიკოსები: ორთოპედი, 

ორთოპედის ტექნიკოსი, პროტეზისტი, სტომატოლოგიური ტექნიკოსი 
3251 სტომატოლოგის თანაშემწეები და თერაპევტები: სტომატოლოგის 

ასისტენტი-თანაშემწე, სტომატოლოგიური კლინიკის ექთანი,  სტომატოლოგის 

მდივანი 

7 0903 ფარმაცია 090301 სამრეწველო 

ფარმაცია 
090302 ფარმაცევტული 

ანალიზი 
090303 ფარმაცევტული 

კოსმეტოლოგია და 

პარფიუმერია 
090304 სავეტერინარო 

ფარმაცია 
090305 ბიოფარმაცია 
090306 კლინიკური 

ფარმაცია 
090307 მედიკამენტური 

ტოკსიკოლოგია 
090308 ფარმაცევტული 

უსაფრთხოება 

2262 ფარმაცევტები 
3213 კლინიკური ფარმაცევტის თანაშემწეები, მონიტორები 
2269 ფარმაცევტული უსაფრთხოების ინსპექტორი (Pharmaceutical 

Safety Inspector) არ არის ჯერ კლასიფიცირებული 
2269 ფარმაცევტული უსაფრთხოების ინსპექტორის თანაშემწე 

(Pharmaceutical Safety Inspector’s Assistant) არ არის ჯერ 

კლასიფიცირებული 
2269 მედიკამენტური ტოქსიკოლოგები. არ არის ჯერ 

კლასიფიცირებული 
2269 მედიკამენტური ტოქსიკოლოგების თანაშემწეები, მონიტორები. 

არ არის ჯერ კლასიფიცირებული 
2262 დოზირების ტექნიკოსი 
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Healthcare 

0901 

Medicine 

090101 Diploma in Medicine 

(One-step) 

2211 General Doctors Doctor (General), Medical Officer 

(General), Medicare (General), General Practitioner, Family 

Doctor-Practitioner, Primary Health Doctor, District Doctor, 

Resident Medical Officer Specialty General Practitioner 

2212 Doctor of Medicine Specialists: Specialist Medicare 

(Internal Medicine), Surgeon, Anesthesiologist, Cardiology, 

Emergency Medicine Specialist, Ophthalmologist, Gynecol-

ogist, 

A patient, pediatrician, neonatologist, pathologist, specialist 

of prophylactic medicine, psychiatrist, pediatric psychiatrist, 

radiologist, resident medical officer in the preparation of a 

specialist; Cardiology, Dermatovenerology, Forensic Medi-

cine, Gastroenterology, Hematology, Immunology, Infec-

tious Diseases, Internal Medicine, Neurology, Occupational 

Medicine, 

Oncology, radiology, rehabilitation, physical medicine, res-

piratory medicine, urology; Special Surgery, General Sur-

gery, Emergency and Emergency Medicine, Anesthesiology, 

Intensive Care, Neurological Surgery, Ophthalmology, Or-

thopedics, Otolaryngology, Pediatric Surgery, Plastic Sur-

gery, Chest Surgery, Vascular Surgery 

3211 Technicians of medical imagery and therapeutic equip-

ment: diagnostic medical radiographers, medical radiation 

therapist, magnetic resonance imaging technology, 

Nuclear medicine technologist, mammamist, 

Sonographer 

3212 Technicians of Medical and Pathology Laboratory: 

Medical Laboratory Technician, Assistant of Medical Labor-

atory, Blood Bank Technician, Cytology Technician, Pathol-

ogy Technician 

3214 Medical and Dental Prosthetic Technicians: Medical 

Equipment Technician, Orthopedics, Orthopedics Techni-

cian, Prostateist, Prosthetic Technician 

3252 Medical records and health information technicians: 

medical record technician, health information clerk, medical 

records analyst, medical records supervisor, clinic codeer, 

disease registry technician (registered) 

Assistant to Medicare: Medical Assistant, Clinical Assistant, 

Ophthalmologist Assistant 

3258 Emergency Assistants: Emergency Officer, Emergency 

Cardholder, Emergency Medical Technician, Emergency 

Paramedical Assistant 

6   0902 Den-

tist 

090201 Diploma in Dentist

(One-step) 

2261 Dentists: Practitioner Doctor Dentist, Therapist Dentist, 

Surgeon Dentist, Endodontist, Jaw-Face Surgeon, Orthodon-

tist, Parodontologist, Orthopedics, Dental Hygienist 

3214 Dental prosthesis technicians: orthopedics, orthopedics 

technician, prostateist, dental technician 

Assistant assistant and assistant of the dentist, nurse of the 

dental clinic, secretary of the dentist 

7   0903 

Pharmacy 

090301 Industrial Pharmacy 

090302 Pharmaceutical anal-

ysis 

090303 Pharmaceutical cos-

metology and perfume 

090304 Veterinary pharmacy 

090305 biopharmacy 

090306 Clinical pharmacy 

090307 Medication toxicolo-

gy 

090308 Pharmaceutical safe-

ty 

2262 Pharmacists 

3213 Clinical pharmacist assistants, monitors 

2269 Pharmaceutical Safety Inspector (Pharmaceutical Safe-

ty Inspector) is not yet classified 

2269 Pharmaceutical Safety Inspector Assistant 

(Pharmaceutical Safety Inspector's Assistant) is not yet clas-

sified 

2269 medicinal toxicologists. Not yet classified 

2269 Assistants of medicinal toxicologists, monitors. Not yet 

classified 

2262 dose technician 



  https://www.caucasushealth.ge                                                                                                                                                             16 

ISSN 24499-2647,  E ISSN  2449-2450, Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 3, Feb 20, 2019 

8   0904 

საზოგადოებ

რივი 

ჯანდაცვა 

090401 გარემოს 

მედიცინა 
090402 

ეპიდემიოლოგია 
090403 სამედიცინო 

ეკოლოგია 
090404 ჯანმრთელობის 

ხელშეწყობა 
090405 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობა და 

ჯანდაცვის 
პოლიტიკა 
090406 

ნუტრიციოლოგია 
090407 სოციალური 

ფსიქიატრია 
090408 

ფსიქოტრამვატოლოგია 
090409 ოკუპაციური 

ჯანმრთელობა (შრომის 

ჰიგიენა და 

უსაფრთხოება) ISCO-8-

3257 
090410 ჯანმრთელობის 

ადვოკატობა ISCO-8-

2619 
090411 სანიტარია და 

ჰიგიენა ISCO-8- 3257, 

2263 
  
  
  
  

090451 გარემოს ჯანმრთელობის ოფიცერი (Environmental Health Officer, ISCO-8-2263) 
090452 ჯანმრთელობის ინსპექტორი (Health Inspector, ISCO-8-3257) 
090453 სანიტარული ინსპექტორი (Sanitary Inspector, ISCO-8-3257) 
090454 სამედიცინო ლაბორატორიის ტექნიკოსი (არჩევით: ბაქტერიოლოგიის, 

ბიოქიმიის, იმუნოლოგიის, სეროლოგიის, გენეტიკის, მოლეკულური დიაგნოსტიკის, 

ქსოვილის კულტურების, ვირუსოლოგიის, ფარმაციის, ტოქსიკოლოგიის, 

რადიოლოგიის) (Med.Lab. Technician, ISCO-8-3141) 
090455 საკვების უსაფრთხოების ინსპექტორი (Food safety inspector, ISCO-8-3257) 
090456 ტოქსიკოლოგი (Toxicologist, ISCO-8-2133) 
090457 ოკუპაციური ჰიგიენისტი (Occupation hygienist, ISCO-8-2263) 
090458 ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ინსპექტორი (Occupation 

Health and Safety Inspector, ISCO-8-2263) 
090459 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფროსი ოფიცერი (Public Health Chief Officer, 

ISCO-8-1342) 
090460 ჯანმრთელობის ადვოკატი (Health Advocate, Health policy lawyer-ISCO-8-2619 
2263 გარემოსდაცვითი და პროფესიული ჯანმრთელობის და ჰიგიენის 

პროფესიონალები: გარემოს დაცვის ოფიცერი, ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების მრჩეველი, ოკუპაციური ჰიგიენისტი, რადიაციული დაცვის მრჩეველი 
3257 გარემოსდაცვითი და ოკუპაციური ჯანმრთელობის ინსპექტორები და მათთან 

ასოცირებულები: ჯანმრთელობის ინსპექტორი, სურსათის სანიტარიისა და უსაფრთხოების 

ინსპექტორი, ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ინსპექტორი, სანიტარი, 

სანიტარული ინსპექტორი 
2111 ფიზიკოსები და დედამიწის მეცნიერებების პროფესიონალები 
2112 მეტეოროლოგები 
2113 ქიმიკოსები 
2114 გეოლოგები და გეოფიზიკოსები 
2120 მათემატიკა, აქტუალობა და სტატისტიკა 
2131 ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, ზოოლოგები 
 სხვა პროფესიონალები 
ჰაერის დაბინძურების ანალიტიკოსი, ბაქტერიოლოგი, ბიოტექნოლოგი, უჯრედის  გენეტიკოსი, 

ეკოლოგი, გარემოს დაცვის კონსულტანტი, მიკრობიოლოგი, მოლეკულური ბიოლოგი, 

მოლეკულური გენეტიკოსი, ტოქსილოგი, წყლის ხარისხის ანალიტიკოსი 
2211 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექიმები 
2263 გარემოს ჯანმრთელობის დაცვის და ჰიგიენის პროფესიონალები 
2635 სოციალური სამუშაოს და კონსულტანტ პროფესიონალები: ნარკოლოგიური 

მრჩეველი, ქცევის  მრჩეველი,კლინიკური სოციალური მუშაკი, რაიონის სოციალური 

კეთილდღეობის ოფიცერი, სექსუალური ძალადობის მრჩეველი, ქალთა 

კეთილდღეობის ორგანიზატორი 
3141 სიცოცხლის შემსწავლელი სპეციალისტები (მათ შორის სამედიცინო) 
3252 სამედიცინო ჩანაწერები და ჯანმრთელობის საინფორმაციო ტექნოლოგიები 
3253 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკები 
3257 გარემოს დაცვისა და ოკუპაციის ჯანდაცვის ინსპექტორები და თანაშემწეები 
  
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სერვისების ტექნიკოსები: 
3511 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ოპერაციების ტექნიკოსები; 

3512 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მომხმარებელი 

მხარდაჭერის ტექნიკოსები; 3513 კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების 

ტექნიკოსები; 3514 ვებ ტექნიკოსები; 3521 სამაუწყებლო და აუდიოვიზუალური 

ტექნიკოსები; 
3522 სატელეკომუნიკაციო საინჟინრო ტექნიკოსები 
  

განათლების პროფესიონალები: 
2310 უნივერსიტეტისა და უმაღლესი განათლების პედაგოგები; 2320 პროფესიული 

განათლების პედაგოგები; 2641 ავტორები და მათთან აფილირებული მწერლები 
  
მენეჯმენტის დამხმარე სერვისების პროფესიონალები: 
2421 მართვისა და ორგანიზაციის ანალიტიკოსები; 2422 პოლიტიკის ადმინისტრაციის 

პროფესიონალები; 
2424 სასწავლო და პერსონალის განვითარების პროფესიონალები; 2431 სარეკლამო და 

მარკეტინგის პროფესიონალები; 2432 საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროფესიონალები; 2523 

კომპიუტერული ქსელის პროფესიონალები; 5321 ჯანდაცვის თანაშემწეები 
 

არა ჯანმრთელობის პროფესიონალები, რომლებიც არ არიან ჯერ კლასიფიცირებული: 

ბუღალტერი, ბიოსამედიცინო ინჟინერი, კლინიკური ფსიქოლოგი, გარემოს ინჟინერი, 

ჯანმრთელობის ეკონომისტი, ჯანდაცვის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, ჯანმრთელობის 

პოლიტიკის ადვოკატი, ჯანდაცვის სტატისტიკოსი, ჯანდაცვის პროფესიული 
განათლების მასწავლებელი, სამედიცინო და ფარმაცევტული 
პროდუქციის გაყიდვების წარმომადგენელი, სამედიცინო ფიზიკოსი, ოპერაციების კვლევის 

ანალიტიკოსი, ოპტიკური ინჟინერი, უსაფრთხოება ინჟინერი, პროგრამული უზრუნველყოფის 

დეველოპერი, თანამშრომელთა გადამზადების ოფიცერი, უნივერსიტეტის სამედიცინო 

ლექტორი, ვეტერინარული ეპიდემიოლოგი 
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8   0904 Public 

Health 

090401 Environmental medicine 
090402 Epidemiology 
090403 Medical ecology 
090404 Health Promotion 
090405 Public Health and Health 

Care Politics 
090406 nutriology 
090407 is a social psychiatry 
090408 Psychotramatology 
090409 Occupational Health (Labor 

Hygiene and Safety) ISCO-8-3257 
090410 Health Advocacy ISCO-8-

2619 
090411 Sanitation and hygiene ISCO

-8- 3257, 2263 
  
  
  

090451 Environmental Health Officer (ISCO-8-2263) 
090452 Health Inspector (ISCO-8-3257) 
090453 Sanitary Inspector (ISCO-8-3257) 
090454 Medical Laboratory Technician (Optional: Bacteriology, Bio-

chemistry, Immunology, Serology, Genetics, Molecular Diagnostics, 

Tissue Crops, Virusology, Pharmacy, Toxicology, Radiology) (Med.Lab 

Technician, ISCO-8-3141) 
090455 Food Safety Inspector (ISCO-8-3257) 
090456 Toxicologist (ISCO-8-2133) 
090457 Occupational Hygienist (ISCO-8-2263) 
090458 Occupational Health and Safety Inspector (ISCO-8-2263) 
090459 Senior Public Health Officer  (ISCO-8-1342) 
090460 Health Advocate (Health Policy lawyer-ISCO-8-2619 
2263 Environmental and Professional Health and Hygiene Profession-

als: Environmental Officer, Occupational Health and Safety Advisor, 

Occupational Hygienist, Radiation Protection Advisor 
3257 Environmental and Occupational Health Inspectors and Associ-

ates: Health Inspector, Food Sanitation and Safety Inspector, Occupa-

tional Health and Safety Inspector, Sanitation, Sanitary Inspector 
2111 physicists and professionals of Earth Sciences 
2112 meteorologists 
2113 chemists 
2114 Geologists and geophysics 
2120 Mathematics, Actuality and Statistics 
2131 biologists, botanists, zoologists 
  
Other professionals 
Air pollution analyst, bacteriologist, biotechnology, cell genetics, ecol-

ogist, environmental consultant, microbiologist, molecular biologist, 

molecular genetics, toxicologist, water quality analyst 
2211 public health doctors 
2263 Environmental Health and Hygiene Professionals 
2635 Social Work and Consultant Professionals: Narcological Advisor, 

Behavior Advisor, Clinical Social Worker, District Social Welfare Of-

ficer, Sexual Violence Advisor, Organizer of Women's Welfare 
3141 life-time specialists (including medical) 
3252 medical records and health information technologies 
3253 Public health workers 
3257 Environmental Protection and Occupational Health Inspectors 

and Assistants 
  
Technicians of information-communication services: 
3511 Technicians of Information and Communication Technology Op-

erations; 3512 IT Support Technicians for Information and Communica-

tion Technologies; 3513 Computer Networking and Systems Techni-

cians; 3514 Web Technicians; 3521 Broadcast and audio-visual techni-

cians; 
3522 Telecommunication engineering technicians 
  
Education Professionals: 
2310 University and higher education teachers; 2320 professional edu-

cation teachers; 2641 authors and their affiliated writers 
  
Management Assistance Services Professionals: 
2421 Management and organization analysts; 2422 policy administra-

tion professionals; 
2424 Training and Personnel Development Professionals; 2431 Adver-

tising and Marketing Professionals; 2432 public relations professionals; 

2523 Computer Network Professionals; 5321 health care assistants 
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     3141 სიცოცხლის შემსწავლელი ტექნიკოსები: ბაქტერიოლოგიის ტექნიკოსი, 

ბიოქიმიის ტექნიკოსი, ფარმაკოლოგიის ტექნიკოსი, ქსოვის კულტურის 

ტექნიკოსი 
3253 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თანამშრომლები: თემის ჯანდაცვის 

თანამშრომელი, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის თანაშემწე, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის პრომოუტერი, სოფლის ჯანმრთელობის თანამშრომელი 
ტექნიკოსები და პროფესიონალები არ არიან ჯერ კლასიფიცირებული: 

ბუღალტერი, კომპიუტერული ქსელის ტექნიკოსი, მონაცემების შეყვანის 

ზედამხედველი, უუნაროთა მომსახურების ოფიცერი, რწმენით მკურნალი, 

ფიტნეს ინსტრუქტორი, სასამართლო მედიცინის ტექნიკოსი, ჯანმრთელობის 

დაზღვევის პრეტენზიების ოფიცერი, ჯანმრთელობის ობიექტის ლიცენზირების 

ოფიცერი, სამედიცინო პროდუქციის შესყიდვის ოფიცერი, ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის მხარდაჭერის თანამშრომელი, წყლის გამწმენდი სადგურის 

ოპერატორი 

9 0905 საექთნო 

საქმე 
090501 ექთანის საქმე  

ბაკალავრიატი) 
090502 ბებიაქალის საქმე 

(ბაკალავრიატი) 

2221 საექთნო საქმის პროფესიონალები: პროფესიონალი მედდა, ექთანი, 

პრაქტიკოსი ექთანი, კლინიკური ექთანი, უბნის მედდა, საოპერაციო მედდა, 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მედდა, მედდა ანესთეზისტი, მედდა 

განმანათლებლი 
2222 პროფესიონალი ბებიაქალი 
3221 ექთანთან ასოცირებული პროფესიონალები: ექთნის ასისტენტი, მიმღები 

მედდა, პრაქტიკოსი მედდა 
3222 ბებიაქალთან ასოცირებული პროფესიონალები: ბებიაქალის ასისტენტები, 

ტრადიციული ბებიაქალები 
5321 ჯანდაცვის თანაშემწე მუშაკები: ექთნის თანაშემწე (საავადმყოფოს ან 

კლინიკის), პაციენტის მოვლის თანაშემწე, დაბადების ასისტენტი (საავადმყოფოს 

ან კლინიკის), ფსიქიატრის თანაშემწე 
5322 სახლში მომვლელი პერსონალი: ექთნის თანაშემწე (სახლში), სახლში 

მზრუნველის თანაშემწე, სახლში დაბადების ასისტენტი, პერსონალური 

მომვლელი 
5329 პირადი ჰიგიენის მომსახურე პერსონალი არ არის კლასიფიცირებული 

სხვაგან: სტომატოლოგის თანაშემწე, პირველადი დახმარების აღმომჩენი, 

საავადმყოფოში მიმღები, 
სამედიცინო გამოსახულების ასისტენტი, თანაშემწე აფთიაქარი, 

ფლებოტომისტი, სტერილიზაციის დამხმარე 

10 0906 

ფიზიკური 

მედიცინა და 

რეაბილიტაცია 

090601 

კარდიოპულმონური 

რაბილიტაცია 
090602 პედიატრიული 

რეაბილიტაცია 
090605 ტკივილის 

მედიცინა 
090606 ჰოსპისი და 

პალიატიური მედიცინა 
090607 სპორტული 

რეაბილიტაცია 
090608 ფიზიკური 

თერაპია 
090609 კინეზოთერაპია 
090610 პოსტტრავმული 

რეაბილიტაცია 
090611 რაიტთერაპია 
090612 საყრდენ - 

მამოძრავებელი 
სისტემის პათოლოგიათა 

რეაბილიტაცია 
090613 - 

ნეირორეაბილიტაცია 
090614 - ველნეს თერაპია 
  
  
  

2269 ჯანმრთელობის პროფესიონალები (ფიზიკური მედიცინის, 

რეაბილიტაციის, ველნესის სპეციალისტები და თანაშემწეები) არ არის ჯერ 

კლასიფიცირებული 
2266 აუდიოლოგები და მეტყველების თერაპევტები 
2267 ოპტომეტრისტები და ოფთალმოლოგიური ასპექტები 
  
დამხმარე პროფესიონალები: 
2632 სოციოლოგები, ანთროპოლოგები და მასთან დაკავშირებული 

პროფესიონალები; 2634 ფსიქოლოგები; 2635 სოციალური მუშაკები და 

კონსულტაციის პროფესიონალები; 3230 ტრადიციული და დამხმარე 

მედიცინის ასოცირებული პროფესიონალები 
  
3255 ფიზიოთერაპიის ტექნიკოსები და თანაშემწეები 
3412 სოციალური სამუშაოს ასოცირებული პროფესიონალები 
3413 რელიგიური ასოცირებული პროფესიონალები 
5322 სახლში პერსონალური მოვლის მუშაკები 
2230 ტრადიციული და კომპლემენტარული მედიცინის 
პროფესიონალები: აკუპუნქტურისტი, აიურვედი ( Ayurvedic) პრაქტიკოსი, 

ჩინური მცენარეული მედიცინის პრაქტიკოსი, ჰომეოპათი, ნატუროპათი 
2240 პარასამედიცინო პრაქტიკოსი: კლინიკური ოფიცერი, პირველადი მოვლის 

პარამედიკოსი, დამატებითი მოვლის პარამედიკოსი, ქირურგიული ტექნიკოსი, 

ფელდშერი 
3254 დოზიმეტრისტი ოპტიკოსი, საკონტაქტო ლინზების დოზიმეტრისტი 
2264 ფიზიოთერაპევტები: ფიზიოთერაპევტი, გერიატრიული ფიზიკური 

თერაპევტი, ორთოპედიული ფიზიკური თერაპევტი, პედიატრიული ფიზიკური 
თერაპევტი 
3255 ფიზიოთერაპიის ტექნიკოსები და თანაშემწეები: ფიზიოთერაპიის 

ტექნიკოსი, ფიზიკური რეაბილიტაციის ტექნიკოსი, აკუპრესურის თერაპევტი, 

ელექტროტრათერაპევტი, ჰიდროთერაპევტი, მასაჟისტი თერაპევტი, შაიცუს 

( Shiatsu) თერაპევტი 
2265 დიეტოლოგები და ნუტრიციოლოგები: დიეტოლოგი, კლინიკური 

დიეტოლოგი, საკვები პროდუქტების დიეტოლოგი, ნუტრიციოლოგი, 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ნუტრიციოლოგი, სპორტსმენთა ნუტრიციოლოგი 
2266 აუდიოლოგები და მეტყველების თერაპევტები: აუდიოლოგი, 

მეტყეველების თერაპევტი, მეტყველების პათოლოგი 
2267 ორთოპედიული და ოფთალმოლოგიური ოპტიკოსიები, ორთოპედი, 

ოფთალმური ოპტიკოსი, ორთოპტისტი 
3259 ჯანმრთელობის ასოცირებული პროფესიონალები არ არიან ჯერ 

კლასიფიცირებული: Chiropractor, Osteopath, რესპირატორული ტექნოლოგი, 

ანესთეზიის ტექნიკოსი, აივ კონსულტანტი, ოჯახის დაგეგმვის მრჩეველი 
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    No health professionals who are not yet 

classified: accountant, biomedical engi-

neer, clinical psychologist, environmental 

engineer, health economist, health policy 

analyst, health policy advocate, health 

statistician, healthcare professional 

Education teacher, medical and pharma-

ceutical 

Product Sales Representative, Medical 

Physicist, Operations Research Analyst, 

Optical Engineer, Safety Engineer, Soft-

ware Developer, Employee Retraining 

Officer, University Medical Lecturer, Vet-

erinary Epidemiologist  

3141 Life Technicians: Bacteriology 

Technician, Biochemistry Technician, 

Technician of Pharmacology, Knitting 

Culture Technician 

3253 Public Health Staff: Community 

Health Care Officer, Public Health Assis-

tant, Public Health Promoter, Rural Health 

Worker 

technicians and professionals are not yet 

classified as: accountant, computer net-

work technician, data entry supervisor, 

disability service officer, a faith healer, a 

fitness instructor, a forensic technician, 

health insurance claims officer, health 

officer licensing, procurement of medical 

products Official disgrace, mental health 

support worker, a water treatment plant 

operator 

9   0905 Nursing 090501 Nursing (Bachelor's) 

090502 Midwifery (Bachelor's) 

  

2221 Nursing Professionals: Professional 

Nurse, Nurse, Practitioner Nurse, Clinical 

Nursing, Nursing Nursing, Operating 

Nurse, Nurse, Nurse Anesthesist, Nurse 

Educator 

2222 professional midwives 

3221 Associate Professionals Nurse As-

sistant, Recipient Nurse, Practitioner 

Nurse 

3222 Midwife Associates Professionals: 

Basilagal Assistants, Traditional Missions 

5321 Health Assistants: Assistant Nursing 

Assistant (Hospital or Clinic), Patient 

Care Assistant, Birth Assistant (Hospital 

or Clinic), Assistant to Psychotherapy 

5322 home care personnel: nurse assistant 

(home), home care assistant, home birth 

assistant, personal caregiver 

5329 Personal hygiene staff is not classi-

fied elsewhere: assistant of the dentist, 

first aid assistant, hospital receiver, 

Medical assistant assistant, assistant phar-

macist, fluobotomist, sterilization assis-

tant 
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10   0906 Physical Medicine 

and Rehabilitation 

090601 Cardiopulmonary 

rhabulation 

090602 pediatric rehabilitation 

090605 Pain medicine 

090606 Hospice and Palliative 

Medicine 

090607 sports rehabilitation 

090608 Physical Therapy 

090609 Kinezotherapy 

090610 posttraumatic rehabili-

tation 

090611 Wright therapy 

090612 support - driving 

Rehabilitation of system pathol-

ogies 

090613 - neural rehabilitation 

090614 - Wellness therapy 

2269 Health Professionals (Physical 

Medicine, Rehabilitation, Wellness Spe-

cialists and Assistants) are not yet clas-

sified 

2266 Auditologists and Speech thera-

pists 

2267 Optimeters and Ophthalmic As-

pects 

  

Supporting Professionals: 

2632 sociologists, anthropologists and 

related professionals; 2634 psycholo-

gists; 2635 Social Workers and Consult-

ing Professionals; 3230 Associate Pro-

fessionals with traditional and support-

ive medicine 

  

3255 physiotherapy technicians and 

assistants 

3412 Social Work Associated Profes-

sionals 

3413 Religious Associated Profession-

als 

5322 home care workers 

2230 Traditional and complementary 

medicine 

Professionals: Acupuncture, Ayurvedic, 

Practitioner, Chinese Herbal Medicine 

Practitioner, Homeopathy, Naturopathy 

2240 Paramedical Practitioner: Clinical 

Officer, Primary Care Paramedician, 

Advanced Career Paramedician, Surgi-

cal Technician, Feldcher 

3254 Dozimetrist Optic, Dozimetrite of 

Contact Lenses 

2264 Physiotherapists: Physiotherapists, 

Geriatric Physical Therapists, Orthope-

dic Physical Therapists, Pediatric Physi-

cal 

Therapist 

3255 Physiotherapy Technicians and 

Assistants: Physiotherapy Technician, 

Physical Rehabilitation Technician, 

Acupressure Therapist, Electrotherapist, 

Hydrotherapist, Massage Therapist, 

Shiatsu (Shiatsu) Therapist 

2265 Dietologists and Nutrientologists: 

Dietologist, Clinical Dietologist, Dietol-

ogist of Food Products, Nutritor, Public 

Health Nutritionist, Nutritionist of 

Sportsmen 

2266 Auditologists and Speech thera-

pists: Auditologist, anchor therapist, a 

speech pathologist 

Orthopedic and ophthalmic optics, or-

thopedics, ophthalmic opticians, ortho-

pedist 

3259 Health Associate Professionals are 

not yet classified: Chiropractor, Osteo-

path, Respiratory Technology, Anesthe-

sia Technician, HIV Consultant, Family 

Planning Advisor 
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While drawing up the concept framework we have been 

guided by: 

 The National Qualification Framework. Ministry of 

Education and Science of Georgia. Tbilisi, 2010  

 

 and 2 main international classifications: 

 

 INTERNATIONAL STANARD CLASSIFICATION 

OF OCCUPATION (ISCO - 08). International Labour 

Organization, 2012 

 Classifying health workers: Mapping occupations to 

WHO, Geneva, 14 p. 

  

In the framework table we have marked in red main spe-

cialties (7) and professional specializations and blocks of 

professions (21), as well as classified professions blocks 

and separate specializations included in them. 

 

Tbilisi, January 7, 2019 © 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონცეპტის ჩარჩოს შედგენისას ჩვენ 

ვიხელმძღვანელეთ განათლების ეროვნული 

საკვალიფიკაციო ჩარჩოთი:  

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო. თბილისი, 2010 
 

და 2 ძირითადი საერთაშორისო კლასიფიკატორით: 
 

 INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION 

OF OCCUPATION (ISCO - 08). International La-

bour Organization, 2012 

 Classifying health workers: Mapping occupations to 

the international standard classification. WHO, Ge-

neva, 14 p. 
 

ჩარჩოს ცხრილში წითლად მონიშნულია ჩვენს მიერ 

დამატებული ძირითადი სპეციალობები (7) და 

პროფესიული სპეციალიზაციები და პროფესიათა 

ბლოკები (21), ასევე - კლასიფიცირებული 

პროფესიათა დაბლოკებები და მათში ჩანართი 

ცალკეული სპეციალიზაციები. 

 

თბილისი, 2019 წლის 7 იანვარი © 
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Professions-based Complete Continuous Education in 

Public Health 
 

Concept: Dedicated to the 100th Anniversary of the Inde-

pendence of Georgia  

 
 

Vasil Tkeshelashvili1, Tamar Lobjanidze2, Elza Ni-

koleishvili3 

 

The University of Georgia,  

School of Health Sciences  
1MD, JD, PhD, ScD, Professor; 2Dean, School of Health 

Sciences, 3MD, PhD, Associate Professor  
 

 

10 Priority Professional Activities in Public Health 
 

5th level of education 

Professional education (Each module - 30 ECTS, total - 

300 ECTS): 
 

1. Protection, inspection and monitoring of environ-

mental health (Atmospheric air, street air, the Cauca-

sus, mountain bar, meadows, arable lands, springs, 

rivers, lakes and water reservoir, ground waters, 

Black sea, forests, flora and fauna, city parks and 

squares, recreation zones); Control of biological, 

physical, and chemical agents in the environment; 

Protection of the health of public - Environmental 

Health Officer, ISCO-8-2263 - (National qual. frame-

work - 090451) - 30 ECTS. 

2. Environmental (air, waters, soils, agricultural prod-

ucts, food, drinks, mineral waters, household envi-

ronment, hygiene and detergent products, perfumes, 

medications, tobacco and other daily consumables) 

sampling, registration and collection of laboratory 

findings, database creation, monitoring the compli-

ance of research results with ISO standards; Protec-

tion of the health of public - Health Inspector, ISCO-

8-3257 - (National qual. 090452) - 30 ECTS. 

3. Monitoring utilization of household waste and filtra-

tion of sewage flows into rivers and sea; Protection of 

sanitary-hygienic norms and regulations, toxicologi-

cal control; Protection of the health of public - Sani-

tary Inspector, ISCO-8-3257 - (National qual. frame-

work - 090453) - 30 ECTS.  

4. Laboratory studies - (Elective: bacteriology, bio-

chemistry, immunology/serology, molecular diagnos-

tics, genetics, tissue cultures, virology, pharmacolo-

gy, toxicology, radiology) - Med.Lab. Technician, 

ISCO-8-3141) - (National qual. framework - 090454) 

- 30 ECTS. 

 

პროფესიებზე დაფუძნებული სრული უწყვეტი 

განათლება საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში 
 

კონცეფცია:  მიეძღვნა საქართველოს დამოუკიდებლობის 
100 წლისთავს  
ვასილ ტყეშელაშვილი1, თამარ ლობჯანიძე2, ელზა 

ნიკოლეიშვილი3
 

საქართველოს უნივერსიტეტი, ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლა 
1მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
2ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის დირექტორი; 
3მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 

 

10 პრიორიტეტული პროფესიული აქტივობა 

საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში  
 

განათლების მე-5 საფეხური 

პროფესიული განათლება (თითოეული მოდული 30 

ECTS, სულ- 300 ECTS): 
 

1. გარემოს (ატმოსფერული ჰაერი, ქუჩის ჰაერი, 

კავკასიონი, მთა-ბარი, მდელოები, სახნავ-სავარგული 

მიწები, წყაროები, მდინარეები, ტბები და 

წყალსაცავები, გრუნტის წყლები, შავი ზღვა, ტყეები, 

ფლორა და ფაუნა, ქალაქის პარკები და სკვერები, 

სარეკრიაციო ზონები) ჯანმრთელობის დაცვა, 

ინსპექცია და მონიტორინგი; გარემოში 

ბიოლოგიური, ფიზიკური, ქიმიური აგენტების 

კონტროლი; საზოგადოების ჯანმრთელობის 

პროტექცია - გარემოს ჯანმრთელობის ოფიცერი 

(Environmental Health Officer, ISCO-8-2263)- (კვალ. 

ჩარჩო- 090451)- 30 ECTS  

2. გარემოს (ჰაერი, წყლები, ნიადაგი, სოფლის 

მეურნეობის პროდუქტები, საკვები, სასმელები, 

მინერალური წყლები, საყოფაცხოვრებო გარემო, 

ჰიგიენური და სარეცხი საშუალებები, პარფიუმერია, 

მედიკამენტები, თამბაქო და სხვა ყოველდღიური 

მოხმარების საქონელი) სინჯების აღება, 

ლაბორატორიული დასკვნების რეგისტრაცია, 

კოლექცია, მონაცემთა ბაზის შექმნა, კვლევის 

შედეგების ISO სტანდარტებთან შესაბამისობის 

მონიტორინგი, საზოგადოების ჯანმრთელობის 

პროტექცია-  ჯანმრთელობის ინსპექტორი (Health 

Inspector, ISCO-8-3257)- (კვალ. ჩარჩო- 090452)- 30 

ECTS 

3. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაციის; 

მდინარეებში, ზღვაში, საკანალიზაციო შედინებების 

ფილტრაციის მონიტორინგი, სანიტარულ-ჰიგიენური 

ნორმებისა და რეგლამენტების დაცვა, 

ტოქსიკოლოგიური კონტროლი, საზოგადოების 

ჯანმრთელობის პროტექცია- სანიტარული 

ინსპექტორი (Sanitary Inspector, ISCO-8-3257)- (კვალ. 

ჩარჩო- 090453)- 30 ECTS  
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5. Monitoring of compliance with sanitary-hygienic 

norms and regulations of agricultural (horticulture, 

viticulture, greenery, poultry farming, cattle breed-

ing, fisheries, etc.) ready-made, packaged, stocked, 

processed and canned food products supplied to trad-

ing network; Protection of the health of public - 

Food Safety Inspector, ISCO-8-3257 - (National qual. 

framework - 090455)- 30 ECTS.  

6. Inspection and monitoring of the quality of medica-

tions, perfumes and hygiene products, tobacco, child 

care, toys and other products for daily consumption; 

Protection of the health of public - Toxicologist, 

Pharmacologist, ISCO-8-2231, 2133) (National qual. 

framework - 090456)- 30 ECTS. 

7. Occupational health (labor hygiene and safety) – pre-

vention of diseases and early detection of occupa-

tional diseases among individuals employed in min-

ing industry (gold, manganese, arsenic, etc.), petrol 

and gas stations, factories, tobacco, alcohol beverages 

and chemical enterprises, timber-processing work-

shops, etc., protection of health Occupation Hygien-

ist, ISCO-8-2263 - (National qual. framework - 

090457) - 30 ECTS.  

8. Monitoring of health status and safety of employees, 

quality of mined minerals, road, building and reno-

vation materials, paints, vehicle fuels, oils, brake sys-

tem parts, etc.; Protection of the health of public - 

Occupation Health and Safety Inspector, ISCO-8-

2263) - (qual. framework - 090458)- 30 ECTS. 

9. Public health management, protection and promo-

tion of population health, disease prevention and 

control; Study and monitoring of the impact of the 

environment on the health of population and vice 

versa – impact of the population on environmental 

health in the area assigned to the Public Health Of-

ficer, ISO certification of rural products; Protection 

of the health of public - Public Health Chief Officer, 

ISCO-8-1342 - (National qual. framework - 090459) - 

30 ECTS. 

10. Fundamentals of jurisprudence, health legislation, 

legislative, judicial and media activity, protection of 

the rights of patients and health workers, health ad-

vocacy - (Health Advocate, Health Policy Lawyer -

ISCO-8-non-classified) (National qual. framework - 

090460) -  30 ECTS. 

 

 

4. ლაბორატორიული კვლევები-  გარემოს და 

სამედიცინო ლაბორატორიის ტექნიკოსი (არჩევით: 

ბაქტერიოლოგიის, ბიოქიმიის, იმუნოლოგიის/

სეროლოგიის, მოლეკულური დიაგნოსტიკის, 
გენეტიკის, ქსოვილის კულტურების, 

ვირუსოლოგიის, ფარმაციის, ტოქსიკოლოგიის, 

რადიოლოგიის) (Med.Lab. Technician, ISCO-8-3141)- 

(კვალ. ჩარჩო- 090454)- 30 ECTS 

5. სოფლის მეურნეობის (მეხილეობა, მებაღეობა, 

მევენახეობა, მებოსტნეობა, მემწვანილეობა, 

მეფრინველეობა, მეცხოველეობა, მეთევზეობა, სხვა) 

მზა საკვები პროდუქტების,  დაფასოებული-

დასაწყობებული, გადამუშავებული-

დაკონსერვებული სოფლის ნობათის, სავაჭრო 

ქსელში გამოტანილი პროდუქციის სანიტარულ-

ჰიგიენური ნორმებისა და რეგლამენტების დაცვის 

მონიტორინგი, საზოგადოების ჯანმრთელობის 

პროტექცია- საკვების უსაფრთხოების ინსპექტორი 

(Food safety inspector, ISCO-8-3257)  (კვალ. ჩარჩო- 

090455)- 30 ECTS  

6. მედიკამენტების, პარფიუმერიისა და ჰიგიენური 

საშუალებების, თამბაქოს, ბავშვთა მოვლის, 

სათამაშოების და სხვა ყოველდღიური მოხმარების 

საშუალებების ხარისხის ინსპექცია და მონიტორინგი, 

საზოგადოების ჯანმრთელობის პროტექცია- 

ტოქსიკოლოგი, ფარმაკოლოგი  (Toxicologist, Pharma-

cologist, ISCO-8-2231, 2133) (კვალ. ჩარჩო- 090456)- 

30 ECTS 

7. ოკუპაციური ჯანმრთელობა (შრომის ჰიგიენა და 

უსაფრთხოება) -სასარგებლო წიაღისეულის (ოქრო,  

მარგანეცი, დარიშხანი და სხვ.) მოპოვება-

გადამუშავებში, ბანზინისა და გაზის გასამართ 

სადგურებზე, ფაბრიკა-ქარხნებში, თამბაქოს, 

ალკოჰოლური სასმელების, ქიმიური საწარმოებსა და 

ხე-ტყის გადამამუშავებელ-სახერხ საამქროებში და 

სხვ. დასაქმებულებში დაავადებებების პრევენცია, 

პროფდაავადებათა ადრეული გამოვლინება, 

ჯანმრთელობის პროტექცია- ოკუპაციური 

ჰიგიენისტი (Occupation hygienist, ISCO-8-2263)- 

(კვალ. ჩარჩო- 090457)- 30 ECTS  

8. მოპოვებული წიაღისეულის, საგზაო, სამშენებლო-

სარემონტო მასალების, საღებავების, ავტომობილების 

საწვავის, ზეთების, საბურავების, სამუხრუჭე 

ნაწილებისა და ა.შ. ხარისხის, დასაქმებულთა 

ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და უსაფრთხოების 

მონიტორინგი, საზოგადოების ჯანმრთელობის 

პროტექცია- ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების ინსპექტორი (Occupation Health and 

Safety Inspector, ISCO-8-2263)-  (კვალ. ჩარჩო- 090458)- 

30 ECTS 
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2 professional blocks offered for Bachelor’s Program in 

Public Health  (180 ECTS):  

1st option, oriented towards agricultural sector: 

 
1. Protection, inspection and monitoring of environmental 

health (Atmospheric air, street air, the Caucasus, moun-

tain bar, meadows, arable lands, springs, rivers, lakes 

and water reservoir, ground waters, Black sea, forests, 

flora and fauna, city parks and squares, recreation 

zones); Control of biological, physical, and chemical 

agents in the environment; Protection of the health of 

public - Environmental Health Officer, ISCO-8-2263 - 

(qual. framework - 090451) - 30 ECTS  

2. Environmental (air, waters, soils, agricultural products, 

food, drinks, mineral waters, household environment, 

hygiene and detergent products, perfumes, medications, 

tobacco and other daily consumables) sampling, regis-

tration and collection of laboratory findings, database 

creation, monitoring the compliance of research results 

with ISO standards; Protection of the health of public 

Health Inspector, ISCO-8-3257 - (qual. framework 

090452) - 30 ECTS. 

3. Monitoring of compliance with sanitary-hygienic 

norms and regulations of agricultural (horticulture, viti-

culture, greenery, poultry farming, cattle breeding, fish-

eries, etc.) ready-made, packaged, stocked, processed 

and canned food products supplied to trading network; 

Protection of the health of public - Food Safety Inspec-

tor, ISCO-8-3257 - (qual. framework - 090455)- 30 

ECTS.  

4. Monitoring of health status and safety of employees, 

quality of mined minerals, road, building and renova-

tion materials, paints, vehicle fuels, oils, brake system 

parts, etc.; Protection of the health of public - Occupa-

tion Health and Safety Inspector, ISCO-8-2263) - 

(qual. framework - 090458)- 30 ECTS. 

5. Public health management, protection and promotion of 

population health, disease prevention and control; 

Study and monitoring of the impact of the environment 

on the health of population and vice versa – impact of 

the population on environmental health in the area as-

signed to the Public Health Officer, ISO certification of 

rural products; Protection of the health of public - Pub-

lic Health Chief Officer, ISCO-8-1342 - (qual. 

framework - 090459) - 30 ECTS. 

6. Laboratory studies - (Elective: bacteriology, biochem-

istry, immunology/serology, molecular diagnostics, 

genetics, tissue cultures, virology, pharmacology, toxi-

cology, radiology) - Med. Lab. Technician, ISCO-8-

3141) - (qual. framework - 090454) - 30 ECTS. 

 

 

 

 

9. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტი, 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის პროტექცია და 

პრომოცია, დაავადებათა პრევენცია და კონტროლი; 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოფიცრისდამი 

დაქვემდებარებულ არეალში გარემოს მოსახლეობის 

ჯანმრთელობაზე, და პირიქით, მოსახლეობის 

გარემოს ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების კვლევა და 

მონიტორინგი, სოფლის  ნაწარმის ISO 

სერტიფიცირება, საზოგადოების ჯანმრთელობის 

პროტექცია- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფროსი 

ოფიცერი (Public Health Chief Officer, ISCO-8-1342)-  

(კვალ. ჩარჩო- 090459)- 30 ECTS 

10. სამართალმცოდნეობის საფუძვლები, კანონმდებლობა 

ჯანდაცვაში, საკანონმდებლო, სასამართლო და მედია 

აქტივობა, პაციენტების და ჯანდაცვის მუშაკების 

უფლებების დაცვა, ჯანმრთელობის ადვოკატობა- 

ჯანმრთელობის ადვოკატი (Health Advocate, Health 

policy lawyer-ISCO-8-არაკლასიფიცირებული) (კვალ. 

ჩარჩო- 090460)-  30 ECTS 

 

საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში საბაკალავრო პროგრამისა-

თვის შეთავაზებული 2 პროფესიული ბლოკი (180 ECTS):  

1-ლი, აგრარულ სექტორზე ორიენტირებული, ვარიანტი: 
 
1. გარემოს (ატმოსფერული ჰაერი, ქუჩის ჰაერი, 

კავკასიონი, მთა-ბარი, მდელოები, სახნავ-სავარგული 

მიწები, წყაროები, მდინარეები, ტბები და 

წყალსაცავები, გრუნტის წყლები, შავი ზღვა, ტყეები, 

ფლორა და ფაუნა, ქალაქის პარკები და სკვერები, 

სარეკრიაციო ზონები) ჯანმრთელობის დაცვა, 

ინსპექცია და მონიტორინგი; გარემოში 

ბიოლოგიური, ფიზიკური, ქიმიური აგენტების 

კონტროლი; საზოგადოების ჯანმრთელობის 

პროტექცია - გარემოს ჯანმრთელობის ოფიცერი 

(Environmental Health Officer, ISCO-8-2263)- (კვალ. 

ჩარჩო- 090451)- 30 ECTS  

2. გარემოს (ჰაერი, წყლები, ნიადაგი, სოფლის 

მეურნეობის პროდუქტები, საკვები, სასმელები, 

მინერალური წყლები, საყოფაცხოვრებო გარემო, 

ჰიგიენური და სარეცხი საშუალებები, პარფიუმერია, 

მედიკამენტები, თამბაქო და სხვა ყოველდღიური 

მოხმარების საქონელი) სინჯების აღება, 

ლაბორატორიული დასკვნების რეგისტრაცია, 

კოლექცია, მონაცემთა ბაზის შექმნა, კვლევის 

შედეგების ISO სტანდარტებთან შესაბამისობის 

მონიტორინგი, საზოგადოების ჯანმრთელობის 

პროტექცია-  ჯანმრთელობის ინსპექტორი (Health 

Inspector, ISCO-8-3257)- (კვალ. ჩარჩო- 090452)- 30 

ECTS. 

 



  https://www.caucasushealth.ge                                                                                                                                                             25 

ISSN 24499-2647,  E ISSN  2449-2450, Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 3, Feb 20, 2019 

2nd option, oriented towards urban sector: 

 

1. Monitoring utilization of household waste and filtra-

tion of sewage flows into rivers and sea; Protection of 

sanitary-hygienic norms and regulations, toxicological 

control; Protection of the health of public - Sanitary 

Inspector, ISCO-8-3257 – (qual. framework - 

090453) - 30 ECTS.  

2. Inspection and monitoring of the quality of medica-

tions, perfumes and hygiene products, tobacco, child 

care, toys and other products for daily consumption; 

Protection of the health of public - Toxicologist, Phar-

macologist, ISCO-8-2231, 2133) (qual. framework - 

090456)- 30 ECTS. 

3. Occupational health (labor hygiene and safety) – pre-

vention of diseases and early detection of occupational 

diseases among individuals employed in mining indus-

try (gold, manganese, arsenic, etc.), petrol and gas sta-

tions, factories, tobacco, alcohol beverages and chemi-

cal enterprises, timber-processing workshops, etc., 

protection of health Occupation Hygienist, ISCO-8-

2263 - (qual. framework - 090457) - 30 ECTS.  

4. Public health management, protection and promotion 

of population health, disease prevention and control; 

Study and monitoring of the impact of the environ-

ment on the health of population and vice versa – im-

pact of the population on environmental health in the 

area assigned to the Public Health Officer, ISO certifi-

cation of rural products; Protection of the health of 

public - Public Health Chief Officer, ISCO-8-1342 - 

(qual. framework - 090459) - 30 ECTS. 

5. Fundamentals of jurisprudence, health legislation, leg-

islative, judicial and media activity, protection of the 

rights of patients and health workers, health advocacy 

- (Health Advocate, Health Policy Lawyer -ISCO-8-

non-classified) (qual. framework - 090460) -  30 

ECTS.  

6. Laboratory studies - (Elective: bacteriology, biochem-

istry, immunology/serology, molecular diagnostics, 

genetics, tissue cultures, virology, pharmacology, toxi-

cology, radiology) - Med. Lab. Technician, ISCO-8-

3141) - (qual. framework - 090454) - 30 ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. სოფლის მეურნეობის (მეხილეობა, მებაღეობა, 

მევენახეობა, მებოსტნეობა, მემწვანილეობა, 

მეფრინველეობა, მეცხოველეობა, მეთევზეობა, სხვა) 

მზა საკვები პროდუქტების,  დაფასოებული-

დასაწყობებული, გადამუშავებული-

დაკონსერვებული სოფლის ნობათის, სავაჭრო 

ქსელში გამოტანილი პროდუქციის სანიტარულ-

ჰიგიენური ნორმებისა და რეგლამენტების დაცვის 

მონიტორინგი, საზოგადოების ჯანმრთელობის 

პროტექცია- საკვების უსაფრთხოების ინსპექტორი 

(Food safety inspector, ISCO-8-3257)  (კვალ. ჩარჩო- 

090455)- 30 ECTS 

4. მოპოვებული წიაღისეულის, საგზაო, სამშენებლო-

სარემონტო მასალების, საღებავების, 

ავტომობილების საწვავის, ზეთების, საბურავების, 

სამუხრუჭე ნაწილებისა და ა.შ. ხარისხის, 

დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და 

უსაფრთხოების მონიტორინგი, საზოგადოების 

ჯანმრთელობის პროტექცია- ოკუპაციური 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ინსპექტორი 

(Occupation Health and Safety Inspector, ISCO-8-2263)-  

(კვალ. ჩარჩო- 090458)- 30 ECTS 

5. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტი, 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის პროტექცია და 

პრომოცია, დაავადებათა პრევენცია და კონტროლი; 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოფიცრისდამი 

დაქვემდებარებულ არეალში გარემოს მოსახლეობის 

ჯანმრთელობაზე, და პირიქით, მოსახლეობის 

გარემოს ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების კვლევა და 

მონიტორინგი, სოფლის  ნაწარმის ISO 

სერტიფიცირება, საზოგადოების ჯანმრთელობის 

პროტექცია- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფროსი 

ოფიცერი (Public Health Chief Officer, ISCO-8-1342)-  

(კვალ. ჩარჩო- 090459)- 30 ECTS 

6. ლაბორატორიული კვლევები-  გარემოს და 

სამედიცინო ლაბორატორიის ტექნიკოსი (არჩევით: 

ბაქტერიოლოგიის, ბიოქიმიის, იმუნოლოგიის/

სეროლოგიის, მოლეკულური დიაგნოსტიკის, 
გენეტიკის, ქსოვილის კულტურების, 

ვირუსოლოგიის, ფარმაციის, ტოქსიკოლოგიის, 

რადიოლოგიის) (Med.Lab. Technician, ISCO-8-3141)- 

(კვალ. ჩარჩო- 090454)- 30 ECTS 
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მე-2, ურბანულ სექტორზე ორიენტირებული, 
ვარიანტი: 
 

1. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაციის; 

მდინარეებში, ზღვაში, საკანალიზაციო 

შედინებების ფილტრაციის მონიტორინგი, 

სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა და 

რეგლამენტების დაცვა, ტოქსიკოლოგიური 

კონტროლი, საზოგადოების ჯანმრთელობის 

პროტექცია- სანიტარული ინსპექტორი (Sanitary 

Inspector, ISCO-8-3257)- (კვალ. ჩარჩო- 090453)- 

30 ECTS  

2. მედიკამენტების, პარფიუმერიისა და ჰიგიენური 

საშუალებების, თამბაქოს, ბავშვთა 

სათამაშოებისა და სხვა ყოველდღიური 

მოხმარების საშუალებების ხარისხის ინსპექცია 

და მონიტორინგი, საზოგადოების 

ჯანმრთელობის პროტექცია- ტოქსიკოლოგი, 

ფარმაკოლოგი  (Toxicologist, Pharmacologist, IS-

CO-8-2231, 2133) (კვალ. ჩარჩო- 090456)-30 ECTS 

3. ოკუპაციური ჯანმრთელობა (შრომის ჰიგიენა 

და უსაფრთხოება) -სასარგებლო წიაღისეულის 

(ოქრო,  მარგანეცი, დარიშხანი და სხვ.) 

მოპოვება-გადამუშავებში, ბანზინისა და გაზის 

გასამართ სადგურებზე, ფაბრიკა-ქარხნებში, 

თამბაქოს, ალკოჰოლური სასმელების, ქიმიური 

საწარმოებსა და ხე-ტყის გადამამუშავებელ-

სახერხ საამქროებში და სხვ. დასაქმებულებში 

დაავადებებების პრევენცია, პროფდაავადებათა 

ადრეული გამოვლინება, ჯანმრთელობის 

პროტექცია- ოკუპაციური ჰიგიენისტი 

(Occupation hygienist, ISCO-8-2263)- (კვალ. 

ჩარჩო- 090457)- 30 ECTS  

4. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტი, 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის პროტექცია და 

პრომოცია, დაავადებათა პრევენცია და 

კონტროლი; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ოფიცრისდამი დაქვემდებარებულ არეალში 

გარემოს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, და 

პირიქით, მოსახლეობის გარემოს 

ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების კვლევა და 

მონიტორინგი, სოფლის  ნაწარმის ISO 

სერტიფიცირება, საზოგადოების 

ჯანმრთელობის პროტექცია- საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის უფროსი ოფიცერი (Public Health 

Chief Officer, ISCO-8-1342)-  (კვალ. ჩარჩო- 

090459)- 30 ECTS 

5. სამართალმცოდნეობის საფუძვლები, 

კანონმდებლობა ჯანდაცვაში, საკანონმდებლო, 

სასამართლო და მედია აქტივობა, პაციენტისა 

და ჯანდაცვის მუშაკების უფლებების დაცვა, 

ჯანმრთელობის ადვოკატობა- ჯანმრთელობის 

ადვოკატი (Health Advocate, Health policy lawyer-

ISCO-8-არაკლასიფიცირებული) (კვალ. ჩარჩო- 

090460)-  30 ECTS 

6. ლაბორატორიული კვლევები-  გარემოს და 

სამედიცინო ლაბორატორიის ტექნიკოსი 

(არჩევით: ბაქტერიოლოგიის, ბიოქიმიის, 

იმუნოლოგიის/სეროლოგიის, მოლეკულური 

დიაგნოსტიკის, გენეტიკის, ქსოვილის 

კულტურების, ვირუსოლოგიის, ფარმაციის, 

ტოქსიკოლოგიის, რადიოლოგიის) (Med.Lab. 

Technician, ISCO-8-3141)- (კვალ. ჩარჩო- 090454)- 

30 ECTS 
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6th level of education – Undergraduate (BA) (210 ECTS) 

2 options for Bachelor’s Program in Public Health:  

Option 1, oriented towards agricultural sector 

 

# Year 
Semes-

ter 
Block of professional subjects 

ECT

S 

Profession/ 

Diploma 

ISCO-8-No 

1 1 1 Protection, inspection and monitoring of environ-

mental health (Atmospheric air, street air, the Cauca-

sus, mountain bar, meadows, arable lands, springs, 

rivers, lakes and water reservoir, ground waters, 

Black sea, forests, flora and fauna, city parks and 

squares, recreation zones); Control of biological, 

physical, and chemical agents in the environment; 

Protection of the health of public 

30 Environmental Health Of-

ficer, ISCO-8-2263 

(qual. framework - 090451) 

2 1 2 Environmental (air, waters, soils, agricultural prod-

ucts, food, drinks, mineral waters, household envi-

ronment, hygiene and detergent products, perfumes, 

medications, tobacco and other products of daily 

consumption) sampling, registration and collection 

of laboratory findings, database creation, monitoring 

the compliance of research results with ISO stand-

ards; Protection of the health of public 

30 Health Inspector, 

ISCO-8-3257 

(qual. framework - 090452) 

3 2 3 Monitoring of compliance with sanitary-hygienic 

norms and regulations of agricultural (horticulture, 

viticulture, greenery, poultry farming, cattle breed-

ing, fisheries, etc.) ready-made, packaged, stocked, 

processed and canned food products supplied to 

trading network; Protection of the health of public 

30 Food safety inspector, 

ISCO-8-3257 

(qual. framework - 090455) 

4 2 4 Monitoring of health status and safety of employees, 

quality of mined minerals, road, building and reno-

vation materials, paints, vehicle fuels, oils, brake 

system parts, etc.; Protection of the health of public 

30 Occupation Health and 

Safety Inspector, 

ISCO-8-2263 

(qual. framework - 090458) 

5 3 5 Public health management, protection and promo-

tion of population health, disease prevention and 

control; Study and monitoring of the impact of the 

environment on the health of population and vice 

versa – impact of the population on environmental 

health in the area assigned to the Public Health Of-

ficer, ISO certification of rural products; Protection 

of the health of public 

30 Public Health Chief Officer, 

ISCO-8-1342 

(qual. framework - 090459) 

6 3 6 Laboratory studies of environment - (bacteriological, 

virological, biochemichal, genetic, molecular diag-

nostic, tissue cultures, immunological/serological, 

pharmacological, toxicological, radiological) 

30 Technician, ISCO-8-3141 

(qual. framework - 090454) 

7 3,5 7 Bachelor’s research 30   

Defense of academic degree 210 BPH 
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განათლების მე-6 საფეხური- ბაკალავრიატი (210 ECTS) 

საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში საბაკალავრო პროგრამის 2 ასარჩევი ვარიანტი:  

1-ლი, აგრარულ სექტორზე ორიენტირებული, ვარიანტი: 

# წელი სემეს

-ტრი 

პროფესიულ საგანთა ბლოკი ECTS პროფესია/ დიპლომი 

ISCO-8-No 

1 1 1 გარემოს (ატმოსფერული ჰაერი, ქუჩის ჰაერი, კავკასიონი, 

მთა-ბარი, მდელოები, სახნავ-სავარგული მიწები, 

წყაროები, მდინარეები, ტბები და წყალსაცავები, 

გრუნტის წყლები, შავი ზღვა, ტყეები, ფლორა და ფაუნა, 

ქალაქის პარკები და სკვერები, სარეკრიაციო ზონები) 

ჯანმრთელობის დაცვა, ინსპექცია და მონიტორინგი; 

გარემოში ბიოლოგიური, ფიზიკური, ქიმიური აგენტების 

კონტროლი; საზოგადოების ჯანმრთელობის პროტექცია 

30 გარემოს ჯანმრთელობის 

ოფიცერი 

(Environmental Health Officer, 

ISCO-8-2263) (კვალ. ჩარჩო- 

090451) 

2 1 2 გარემოს (ჰაერი, წყლები, ნიადაგი, სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტები, საკვები, სასმელები, მინერალური წყლები, 

საყოფაცხოვრებო გარემო, ჰიგიენური და სარეცხი 

საშუალებები, პარფიუმერია, მედიკამენტები, თამბაქო და 

სხვა ყოველდღიური მოხმარების საქონელი) სინჯების 

აღება, ლაბორატორიული დასკვნების რეგისტრაცია, 

კოლექცია, მონაცემთა ბაზის შექმნა, კვლევის შედეგების 

ISO სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგი, 

საზოგადოების ჯანმრთელობის პროტექცია 

30 ჯანმრთელობის ინსპექტორი 

(Health Inspector, ISCO-8-3257)- 

(კვალ. ჩარჩო- 090452) 

3 2 3 სოფლის მეურნეობის (მეხილეობა, მებაღეობა, 

მევენახეობა, მებოსტნეობა, მემწვანილეობა, 

მეფრინველეობა, მეცხოველეობა, მეთევზეობა, სხვა) მზა 

საკვები პროდუქტების,  დაფასოებული-დასაწყობებული, 

გადამუშავებული-დაკონსერვებული სოფლის ნობათის, 

სავაჭრო ქსელში გამოტანილი პროდუქციის სანიტარულ-

ჰიგიენური ნორმებისა და რეგლამენტების დაცვის 

მონიტორინგი, საზოგადოების ჯანმრთელობის 

პროტექცია 

30 საკვების უსაფრთხოების 

ინსპექტორი 

(Food safety inspector, ISCO-8-

3257) 

(კვალ. ჩარჩო- 090455) 

4 2 4 მოპოვებული წიაღისეულის, საგზაო, სამშენებლო-

სარემონტო მასალების, საღებავების, ავტომობილების 

საწვავის, ზეთების, საბურავების, სამუხრუჭე ნაწილებისა 

და ა.შ. ხარისხის, დასაქმებულთა ჯანმრთელობის 

მდგომარეობისა და უსაფრთხოების მონიტორინგი, 

საზოგადოების ჯანმრთელობის პროტექცია 

30 ოკუპაციური ჯანმრთელობისა 

და უსაფრთხოების 

ინსპექტორი 

(Occupation Health and Safety 

Inspector, ISCO-8-2263) 

(კვალ. ჩარჩო- 090458) 

5 3 5 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტი, მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის პროტექცია და პრომოცია, დაავადებათა 

პრევენცია და კონტროლი; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ოფიცრისდამი დაქვემდებარებულ არეალში გარემოს 

მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, და პირიქით, 

მოსახლეობის გარემოს ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების 

კვლევა და მონიტორინგი, სოფლის  ნაწარმის ISO 

სერტიფიცირება, საზოგადოების ჯანმრთელობის 

პროტექცია 

30 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

უფროსი ოფიცერი 

(Public Health Chief Officer, 

ISCO-8-1342) 

(კვალ. ჩარჩო- 090459) 

6 3 6 გარემოს ლაბორატორიული კვლევები 

(ბაქტერიოლოგიური, ვირუსოლოგიური, ბიოქიმიური, 

გენეტიკური, მოლეკულური დიაგნოსტიკური, 

ქსოვილის კულტურების, იმუნოლოგიური/

სეროლოგიური, ფარმაციული, ტოქსიკოლოგიური, 

რადიოლოგიური) 

30 ტექნიკოსი 

(Technician, ISCO-8-3141) 

(კვალ. ჩარჩო- 090454) 

7 3,5 7 საბაკალავრო კვლევა 30   

აკადემიური ხარისხის დაცვა 210 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ბაკალავრი BPH 
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Option 2, oriented towards urban sector: 

# Year 
Semes-

ter 
Block of professional subjects ECTS 

Profession/ Diploma 

ISCO-8-No 

1 1 1 Monitoring utilization of household waste and 

filtration of sewage flows into rivers and sea; Pro-

tection of sanitary-hygienic norms and regula-

tions, toxicological control; Protection of the 

health of public 

30 Sanitary Inspector, 

ISCO-8-3257 

(qual. framework - 90453) 

2 1 2 Inspection and monitoring of the quality of medi-

cations, perfumes and hygiene products, tobacco, 

child care, toys and other products for daily con-

sumption; Protection of the health of public 

30 Toxicologist, Pharmacolo-

gist, 

ISCO-8-2231, 2133 

(qual. framework - 90456) 

3 2 3 Occupational health (labor hygiene and safety) – 

prevention of diseases and early detection of oc-

cupational diseases among individuals employed 

in mining industry (gold, manganese, arsenic, 

etc.), petrol and gas stations, factories, tobacco, 

alcohol beverages and chemical enterprises, tim-

ber-processing workshops, etc., protection of 

health 

30 Occupation hygienist, IS-

CO-8-2263 

(qual. framework - 90457) 

4 2 4 Public health management, protection and promo-

tion of population health, disease prevention and 

control; Study and monitoring of the impact of the 

environment on the health of population and vice 

versa – impact of the population on environmental 

health in the area assigned to the Public Health 

Officer, ISO certification of rural products; Pro-

tection of the health of public 

30 Public Health Chief Of-

ficer, ISCO-8-1342 

(qual. framework - 90459) 

5 3 5 Fundamentals of jurisprudence, health legislation, 

legislative, judicial and media activity, protection 

of the rights of patients and health workers, health 

advocacy 

30 Health Advocate, ISCO-8-

non-classified 

(qual. framework - 90460) 

6 3 6 Laboratory studies of environment - 

(bacteriological, virological, biochemical, genetic, 

molecular diagnostic, tissue cultures, immunolog-

ical/serological, pharmacological, toxicological, 

radiological) 

30 Technician, ISCO-8-3141 

(qual. framework - 90454) 

7 3,5 7 Bachelor’s research 30   

Defense of academic degree 210 BPH 
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მე-2, ურბანულ სექტორზე ორიენტირებული, ვარიანტი: 

# წელ

ი 

სემეს-

ტრი 

პროფესიულ საგანთა ბლოკი ECTS პროფესია/ 

დიპლომი 

ISCO-8-No 

1 1 1 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაციის; 

მდინარეებში, ზღვაში, საკანალიზაციო 

შედინებების ფილტრაციის მონიტორინგი, 

სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა და 

რეგლამენტების დაცვა, ტოქსიკოლოგიური 

კონტროლი; საზოგადოების ჯანმრთელობის 

პროტექცია 

30 სანიტარული ინსპექტორი 

(Sanitary Inspector, ISCO-8-

3257) 

(კვალ. ჩარჩო- 090453)- 

2 1 2 მედიკამენტების, პარფიუმერიისა და ჰიგიენური 

საშუალებების, თამბაქოს, ბავშვთა სათამაშოებისა 

და სხვა ყოველდღიური მოხმარების საშუალებების 

ხარისხის ინსპექცია და მონიტორინგი, 

საზოგადოების ჯანმრთელობის პროტექცია 

30 ტოქსიკოლოგი, 

ფარმაკოლოგი  

(Toxicologist, Pharmacologist, 

ISCO-8-2231, 2133) 

(კვალ. ჩარჩო- 090456) 

3 2 3 ოკუპაციური ჯანმრთელობა (შრომის ჰიგიენა და 

უსაფრთხოება) -სასარგებლო წიაღისეულის (ოქრო,  

მარგანეცი, დარიშხანი და სხვ.) მოპოვება-

გადამუშავებში, ბანზინისა და გაზის გასამართ 

სადგურებზე, ფაბრიკა-ქარხნებში, თამბაქოს, 

ალკოჰოლური სასმელების, ქიმიური საწარმოებსა 

და ხე-ტყის გადამამუშავებელ-სახერხ საამქროებში 

და სხვ. დასაქმებულებში დაავადებებების 

პრევენცია, პროფდაავადებათა ადრეული 

გამოვლინება, ჯანმრთელობის პროტექცია 

30 ოკუპაციური ჰიგიენისტი 

(Occupation hygienist, ISCO-

8-2263) 

(კვალ. ჩარჩო- 090457) 

4 2 4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტი, 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის პროტექცია და 

პრომოცია, დაავადებათა პრევენცია და კონტროლი; 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოფიცრისდამი 

დაქვემდებარებულ არეალში გარემოს 

მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, და პირიქით, 

მოსახლეობის გარემოს ჯანმრთელობაზე 

ზემოქმედების კვლევა და მონიტორინგი, სოფლის  

ნაწარმის ISO სერტიფიცირება, საზოგადოების 

ჯანმრთელობის პროტექცია 

30 საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის უფროსი 

ოფიცერი 

(Public Health Chief Officer, 

ISCO-8-1342) 

(კვალ. ჩარჩო- 090459) 

5 3 5 სამართალმცოდნეობის საფუძვლები, 

კანონმდებლობა ჯანდაცვაში, საკანონმდებლო, 

სასამართლო და მედია აქტივობა, პაციენტებისა და 

ჯანდაცვის მუშაკების უფლებების დაცვა, 

ჯანმრთელობის ადვოკატობა (Health Advocacy) 

30 ჯანმრთელობის ადვოკატი 

(Health Advocate, ISCO-8-

არაკლასიფიცირებული) 

(კვალ. ჩარჩო- 090460) 

6 3 6 გარემოს ლაბორატორიული კვლევები 

(ბაქტერიოლოგიური, ვირუსოლოგიური, 

ბიოქიმიური, გენეტიკური, მოლეკულური 

დიაგნოსტიკური, ქსოვილის კულტურების, 

იმუნოლოგიური/სეროლოგიური, 

ფარმაციული, ტოქსიკოლოგიური, 

რადიოლოგიური) 

30 ტექნიკოსი 

(Technician, ISCO-8-3141) 

(კვალ. ჩარჩო- 090454) 

7 3,5 7 საბაკალავრო კვლევა 30   

აკადემიური ხარისხის დაცვა 210 საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ბაკალავრი 

BPH 
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Bachelor’s degree (210 ECTS): 6 specified specialties/

professions (180 ECTS) + research and defense (30 ECTS) 

- 3,5 years  

 

Note:  Along with Diploma of Bachelor of Public Health, 

students will gradually receive 6 professional 

education diplomas.  

Abbreviation:  qual. framework – professions and their 

code numbers to be included in the education 

qualifications framework.  

 

ბაკალავრის ხარისხი (210 ECTS): 6 განსაზღვრული 

პროფესია/სპეციალობა (180 ECTS) + კვლევა და დაცვა (30 

ECTS) -3,5 წელიწადი  

 

შენიშვნა:  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის 

დიპლომთან ერთად სტუდენტებზე 

ეტაპობრივად გაიცემა 6 პროფესიული 

განათლების დიპლომი.  

შემოკლება:  კვალ. ჩარჩო- განათლების კვალიფიკაციათა 

ჩარჩოში შესატანი პროფესიები და მათი 

Professions in Public Health, which are to be added to 

the National Education Framework: 

 

1. Environmental Health Officer, ISCO-8-2263 - (qual. 

framework - 090451)  

2. Health Inspector, ISCO-8-3257 - (qual. framework - 

090452) 

3. Sanitary Inspector, ISCO-8-3257 - (qual. framework - 

090453) 

4. Medical Laboratory Technician (Elective: bacteriolo-

gy, biochemistry, immunology/serology, molecular 

diagnostics, genetics, tissue cultures, virology, pharma-

cology, toxicology, radiology) (Med.Lab. Technician, 

ISCO-8-3141) - (qual. framework - 090454) 

5. Food Safety Inspector, ISCO-8-3257 - (qual. frame-

work - 090455)  

6. Toxicologist, ISCO-8-2133 - (qual. framework - 

090456) 

7. Occupation Hygienist, ISCO-8-2263 - (qual. frame-

work - 090457) 

8. Occupation Health and Safety Inspector, ISCO-8-2263 

- (qual. framework - 090458) 

9. Public Health Chief Officer, ISCO-8-1342 - (qual. 

framework - 090459) 

10. Health Advocate, Health Policy Lawyer, ISCO-8-non-

classified) - (qual. framework - 090460) 

 

Note: 10 professions in Public Health are classified and 

need to be included in the professions field of 

the Education Framework. 

7th level of education  

Post-graduate (MA):  

Elective specialties: 

1. Environment Medicine ISCO-8- 2263, 2131, 2133 

(qual. framework - 090401) - 60 ECTS  

2. Epidemiology and Biostatistics ISCO-8-2636  (qual. 

framework - 090402) - 60 ECTS 

3. Medical Ecology ISCO-8-2263, 2131, 2133  (qual. 

framework - 090403)  60 ECTS  

4. Health Promotion ISCO-8- 3253 (qual. framework - 

090404)-  60 ECTS 

 

 

პროფესიები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში, რომლებიც 

დასამატებელია ეროვნული განათლების ჩარჩოში: 

 

1. გარემოს ჯანმრთელობის ოფიცერი (Environmental 

Health Officer, ISCO-8-2263)- (კვალ. ჩარჩო- 090451)  

2. ჯანმრთელობის ინსპექტორი (Health Inspector, ISCO-

8-3257)- (კვალ. ჩარჩო- 090452) 

3. სანიტარული ინსპექტორი (Sanitary Inspector, ISCO-8-

3257)- (კვალ. ჩარჩო- 090453) 

4. სამედიცინო ლაბორატორიის ტექნიკოსი (არჩევით: 

ბაქტერიოლოგიის, ბიოქიმიის, იმუნოლოგიის, 

სეროლოგიის, გენეტიკის, მოლეკულური 

დიაგნოსტიკის, ქსოვილის კულტურების, 

ვირუსოლოგიის, ფარმაციის, ტოქსიკოლოგიის, 

რადიოლოგიის) (Med.Lab. Technician, ISCO-8-3141)- 

(კვალ. ჩარჩო- 090454) 

5. საკვების უსაფრთხოების ინსპექტორი (Food safety 

inspector, ISCO-8-3257)  (კვალ. ჩარჩო- 090455)  

6. ტოქსიკოლოგი (Toxicologist, ISCO-8-2133) (კვალ. 

ჩარჩო- 090456) 

7. ოკუპაციური ჰიგიენისტი (Occupation hygienist, ISCO-

8-2263)- (კვალ. ჩარჩო- 090457) 

8. ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

ინსპექტორი (Occupation Health and Safety Inspector, 

ISCO-8-2263)-  (კვალ. ჩარჩო- 090458) 

9. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფროსი ოფიცერი 

(Public Health Chief Officer, ISCO-8-1342)-  (კვალ. 

ჩარჩო- 090459) 

10. ჯანმრთელობის ადვოკატი (Health Advocate, Health 

policy lawyer-ISCO-8-არაკლასიფიცირებული)- (კვალ. 

ჩარჩო- 090460) 
 

შენიშვნა:  10 პროფესია საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში, 

კლასიფიცირებულია და ჩასასმელია 

განათლების ჩარჩოს პროფესიების გრაფაში. 
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5. Public Health and Health Policy ISCO-8-2535  (qual. 

framework - 090405) - 60 ECTS 

6. Nutriciology ISCO-8- 2265 - (qual. framework - 

090406) - 60 ECTS 

7. Occupation Health (Labor Hygiene and Safety) ISCO-8-

3257, 2263 (qual. framework - 090409) - 60 ECTS 

8. Health Advocacy ISCO-8-non-classified (qual. frame-

work - 090410) - 60 ECTS 

9. Public Health Administration ISCO-8-1342 (qual. 

framework - 020336) - 60 ECTS  

10. Sanitary and Hygiene ISCO-8- 3257, 2263  (qual. 

framework - 090411) - 60 ECTS  

Research, defense of Master’s Academic Degree - 30 

ECTS 

Total - 90 ECTS, 3 semesters, 1,5 year 

Total specialties - 10. 
 

Note:  Biostatistics should be added to the Specialty Epi-

demiology (090402) and named as 

“Epidemiology and Biostatistics” (qual. frame-

work - 090402).  
 

Specialties in Public Health, which are to be added to 

the Education Framework: 

a. In Healthcare (09):  

1. Occupation Health (Labor Hygiene and Safe-

ty) ISCO-8-3257, 2263 (qual. framework - 

090409)-  60 ECTS 

2. Health Advocacy ISCO-8-non-classified (qual. 

framework - 090410) - 60 ECTS 

3. Sanitary and Hygiene ISCO-8- 3257, 2263  

(qual. framework - 090411) - 60 ECTS 

b. In Business Administration (02): 

4. Public Health Administration ISCO-8-1342 

(qual. framework - 020336) - 60 ECTS 

 

 

 

Parallel alternative: 

6th and 7th levels of education together 

One-stage 300 ECTS, 10 semesters, 5 years 

6 of 10 professions/diploma in Public Health (Environment 

Health Officer, Health Inspector, Sanitary Inspector, Lab. 

Technician (Elective: bacteriology, biochemistry, immu-

nology/serology, molecular diagnostics, genetics, tissue 

cultures, virology, pharmacology, toxicology, radiology), 

Food Safety Inspector, Toxicologist-Pharmacologist, Oc-

cupation Hygienist, Occupation Health and Safety Inspec-

tor, Public Health Chief Officer, Health Advocate) (180 

ECTS) + research and defense (30 ECTS) Bachelor’s de-

gree in Public Health (210 ECTS) -3,5 years. 

 

 

 

 

 

 

განათლების მე-7 საფეხური  

მაგისტრატურა:  

არჩევითი სპეციალობები: 

1. გარემოს მედიცინა ISCO-8- 2263, 2131, 2133 (კვალ. 

ჩარჩო- 090401)- 60 ECTS  

2. ეპიდემიოლოგია და ბიოსტატისტიკა ISCO-8-2636  

(კვალ. ჩარჩო- 090402)- 60 ECTS 

3. სამედიცინო ეკოლოგია ISCO-8-2263, 2131, 2133  

(კვალ. ჩარჩო- 090403)- 60 ECTS  

4. ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ISCO-8- 3253 (კვალ. 

ჩარჩო- 090404)-  60 ECTS 

5. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის 

პოლიტიკა ISCO-8-2535  (კვალ. ჩარჩო- 090405)- 60 

ECTS 

6. ნუტრიციოლოგია ISCO-8- 2265 - (კვალ. ჩარჩო- 

090406)-  60 ECTS 

7. ოკუპაციური ჯანმრთელობა (შრომის ჰიგიენა და 

უსაფრთხოება) ISCO-8-3257, 2263 (კვალ. ჩარჩო- 

090409)-  60 ECTS 

8. ჯანმრთელობის ადვოკატობა ISCO-8-

არაკლასიფიცირებული (კვალ. ჩარჩო- 090410) - 60 

ECTS 

9. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადმინისტრირება ISCO

-8-1342 (კვალ. ჩარჩო- 020336) - 60 ECTS  

10. სანიტარია და ჰიგიენა ISCO-8- 3257, 2263  (კვალ. 

ჩარჩო- 090411) -60 ECTS  

კვლევა, მაგისტრის აკადემიური ხარისხის დაცვა-30 

ECTS 

სულ 90 ECTS, 3 სემესტრი, 1,5 წელიწადი 

სულ სპეციალობა 10. 
 

შენიშვნა:  სპეციალობა ეპიდემიოლოგიას (090402) უნდა 

დაემატოს ბიოსტატისტიკა და 

გამოითქმებოდეს, როგორც „ეპიდემიოლოგია 

და ბიოსტატისტიკა“ (კვალ. ჩარჩო- 090402).  

 

სპეციალობები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში, რომლებიც 

დასამატებელია განათლების ჩარჩოში: 

ა. ჯანდაცვაში (09):  

1. ოკუპაციური ჯანმრთელობა (შრომის ჰიგიენა 

და უსაფრთხოება) ISCO-8-3257, 2263 (კვალ. 

ჩარჩო- 090409)-  60 ECTS 

2. ჯანმრთელობის ადვოკატობა ISCO-8-

არაკლასიფიცირებული (კვალ. ჩარჩო- 

090410) - 60 ECTS 

3. სანიტარია და ჰიგიენა ISCO-8- 3257, 2263  

(კვალ. ჩარჩო- 090411) -60 ECTS 

ბ. ბიზნეს ადმინისტრირებაში (02): 

4. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირება ISCO-8-1342 (კვალ. ჩარჩო- 

020336) - 60 ECTS  

 

 



  https://www.caucasushealth.ge                                                                                                                                                             33 

ISSN 24499-2647,  E ISSN  2449-2450, Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 3, Feb 20, 2019 

Master’s degree (90 ECTS): elective specialty (60 ECTS) 

+ research and defense (30 ECTS) – 1,5 year (Diploma of 

Master in Public Health in elected field) 

Total – 5 years. 

 

 

8th level of education 

Doctoral Program: 

Total 180 ECTS, 6 semesters, 3 years. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

Concept, deposited by Sakpatenti on October 31, 2018 

Certificate #7497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პარალელური ალტერნატივა: 

განათლების მე-6 და მე-7 საფეხურები ერთად 

ერთსაფეხურიანი 300 ECTS, 10 სემესტრი, 5 

წელიწადი 

საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში 10-დან 6 პროფესია/

დიპლომი (გარემოს ჯანმრთელობის ოფიცერი, 

ჯანმრთელობის ინსპექტორი, სანიტარული 

ინსპექტორი, ლაბორატორიის ტექნიკოსი (არჩევით: 

ბაქტერიოლოგიის, ბიოქიმიის, იმუნოლოგიის/

სეროლოგიის, მოლეკულური დიაგნოსტიკის, 

გენეტიკის, ქსოვილის კულტურების, 

ვირუსოლოგიის, ფარმაციის, ტოქსიკოლოგიის, 

რადიოლოგიის), საკვების უსაფრთხოების 

ინსპექტორი, ტოქსიკოლოგი-ფარმაკოლოგი, 

ოკუპაციური ჰიგიენისტი, ოკუპაციური 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ინსპექტორი, 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფროსი ოფიცერი, 

ჯანმრთელობის ადვოკატი) (180 ECTS) + კვლევა და 

დაცვა (30 ECTS) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ბაკალავრის ხარისხი (210 ECTS) -3,5 წელიწადი. 

მაგისტრის ხარისხი (90 ECTS): არჩევითი 

სპეციალობა (60 ECTS) + კვლევა და დაცვა (30 ECTS) 

– 1,5 წელიწადი (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მაგისტრის დიპლომი არჩეულ მიმართულებაში) 

სულ- 5 წელიწადი 

 

 

განათლების მე-8 საფეხური 

დოქტორანტურა: 

სულ 180 ECTS, 6 სემესტრი, 3 წელიწადი 

 

 

_______________________________________________ 

 

კონცეფცია, დეპონირებულია საქპატენტის მიერ 

2018 წლის 31 ოქტომბერს, მოწმობა #7497  
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Doctoral Program: “Healthcare Plus, 10” 

Framework Platform 
 

Vasil Tkeshelashvili
1
, Tamar Lobjanidze

2
, Elza Ni-

koleishvili3 

 

Deposited by the SakPatenti (Georgian Patent) on January 14, 

2019, certificate #7573 
 

The University of Georgia,  

School of Health Sciences  
1MD, JD, PhD, ScD, Professor; 2Dean, School of Health 

Sciences, 3MD, PhD, Associate Professor  

სადოქტორო პროგრამა: „ჯანდაცვა პლუსი, 10“  

ჩარჩო პლატფორმა 

ვასილ ტყეშელაშვილი1, თამარ ლობჯანიძე2, ელზა 

ნიკოლეიშვილი3 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი,  

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა 
1მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
2ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის დირექტორი; 
3მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 

Concept 

Doctoral Program: healthcare Plus, 10 represents 10 doc-

toral programs with a common platform and is based on 

independent doctoral programs in Healthcare (09) (0901 

Medicine, 0902 Dentistry, 0903 Pharmacy, 0904 Public 

health, 0905 Nursing, 0906 Physical Medicine and Reha-

bilitation) and field of Business Administration (02) – 

Management (0203) in healthcare-associated specialties 

(020303 Healthcare Administration, 020304 Pharmacy Ad-

ministration, 020308 Public Health Administration, 020309 

Medical Tourism and Wellness Administration) and ac-

cordingly basic 10 directions of research. 

Therefore, Doctoral program includes: 
 

Healthcare (09) fields: 

0901      Medicine 

0902      Dentistry 

0903      Pharmacy 

0904      Public health 

0905      Nursing 

0906      Physical Medicine and Rehabilitation 

Following specializations in the field of Management 

(0203) in Business Administration (02): 

020303  Healthcare Administration  

020304 Pharmacy Administration 

020308  Public Health Administration  

020309 Medical Tourism and Wellness Administration   
 

Accordingly, the Doctoral Program will have 10 independ-

ent qualifications to be awarded: 

0901      PhD in Medicine 

0902     PhD in Dentistry 

0903      PhD in Pharmacy  

0904      PhD in Public Health 

0905      PhD in Nursing  

0906      PhD  in  Physical Medicine and Rehabilitation   

020303  PhD  in Healthcare Administration 

020304 PhD  in Pharmacy  Administration 

020308  PhD in Public Health Administration   

020309 PhD in Medical Tourism and Wellness Admin-

istration   

 

 

კონცეფცია 

სადოქტორო პროგრამა: ჯანდაცვა პლუსი, 10 
წარმოადგენს 10 სადოქტორო პროგრამას საერთო 

პლატფორმით და ეფუძნება ჯადაცვის (09) დარგებში 

(0901 მედიცინა, 0902  სტომატოლოგია, 0903 ფარმაცია, 

0904  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, 0905 საექთნო საქმე, 

0906 ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია) და 

ბიზნესის ადმინისტრირების (02) დარგის -მენეჯმენტის 

(0203) ჯანდაცვასთან ასოცირებულ  სპეციალობებში 

(020303 ჯანდაცვის ადმინისტრირება,  020304 ფარმაციის 

ადმინისტრირება, 020308  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირება, 020309 სამედიცინო ტურიზმისა და 

ველნესის ადმინისტრირება) დამოუკიდებელ 

სადოქტორო პროგრამებს და, შესაბამისად, კვლევის 10 

ძირითად მიმართულებას.  

ამდენად, სადოქტორო პროგრამა მოიცავს:  

ჯანდაცვის (09) დარგებს: 

0901      მედიცინა 

0902      სტომატოლოგია 

0903      ფარმაცია 

0904      საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

0905      საექთნო საქმე 

0906      ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია 

ბიზნესის ადმინისტრირების (02) სპეციალიზაციებს: 

020303  ჯანდაცვის ადმინისტრირება 

020304 ფარმაციის ადმინისტრირება 

020308  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადმინისტრირება  

020309 სამედ. ტურიზმისა და ველნესის ადმინისტ.   

შესაბამისად, სადოქტორო პროგრამას ექნება 10 
დამოუკიდებელი მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 
0901      მედიცინის აკადმიური დოქტორი  

0902      სტომატოლოგიის აკადმიური დოქტორი  

0903      ფარმაციის აკადმიური დოქტორი  

0904      საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აკად. დოქტორი 

0905      საექთნო საქმის აკადმიური დოქტორი  

0906      ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის 

აკადმიური დოქტორი  

20303 ჯანდაცვის ადმინისტრირების აკად. დოქტორი  

020304 ფარმაციის ადმინისტრირების აკად. დოქტორი  

20308 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადმინისტრირების 

აკადემიური დოქტორი  

20309  სამედიცინო ტურიზმისა და ველნესის 

ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი   
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Name of Doc-

toral Program 

Healthcare Plus, 10 

Qualifications 

to be awarded 

1. 0901      PhD in Medicine 

2. 0902      PhD in Dentistry 

3. 0903      PhD in Pharmacy 

4. 0904      PhD in Public Health 

5. 0905      PhD in Nursing 

6. 0906      PhD in  Physical Medicine and 

Rehabilitation 

7. 020303  PhD in Healthcare Administra-

tion 

8. 020304  PhD in Pharmacy Administra-

tion 

9. 020308  PhD in Public Health  Admin-

istration 

10. 020309  PhD in Medical Tourism and 

Wellness Administration 

Prerequisites 

for admission 

to the program: 

Obtaining the right to study on the PhD 

program at the University of Georgia is pos-

sible: for the Fall semester – from April 1 to 

May 15; for Spring semester – from October 

1 to November 15. 
  
Study begins and is conducted according to 

the academic calendar approved by the Aca-

demic Board. 
  
Students are enrolled by the Decree of the 

Presidents of the university, based on ad-

ministrative registration and satisfaction of 

the following criteria defined by the univer-

sity: 
  
a. Basic education diploma in medicine or 

dentistry or pharmacy or public health or 

nursing or physical medicine and rehabil-

itation or healthcare administration, tour-

ism or resort activities; 

b. Presentation of B2 level English language 

knowledge certificate (FCE (First Certifi-

cate in English)), presentation of a docu-

ment certifying studying on English-

language BA/MA/PhD progrems abroad, 

or passing English language entrance ex-

amination for doctoral program of the 

University of Georgia. Minimum compe-

tence level in English language is at least 

51% of maximum evaluation. 

c. Presentation of research concept in the 

elected field. 

d. Recommendation letter of two professors 

and / or associate professors or Emeritus 

of the University of Georgia in the rele-

vant field. 

პროგრამ

ის 

სახელწო

დება 

ჯანდაცვა პლუსი, 10 

მისანიჭე

ბელი 

კვალიფი

კაციები 

1. 0901      მედიცინის აკადემიური 

დოქტორი 

2. 0902      სტომატოლოგიის აკადემიური 

დოქტორი 

3. 0903      ფარმაციის აკადემიური 

დოქტორი 

4. 0904      საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

აკადემიური დოქტორი 

5. 0905      საექთნო საქმის აკადემიური 

დოქტორი 

6. 0906      ფიზიკური მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის აკადემიური 

დოქტორი 

7. 020303  ჯანდაცვის ადმინისტრირების 

აკადემიური დოქტორი 

8. 020304 ფარმაციის ადმინისტრირების 

აკადემიური დოქტორი 

9. 020308  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირების აკადემიური 

დოქტორი   

10. 020309 სამედიცინო ტურიზმისა და 

ველნესის ადმინის                     

ტრირების აკადემიური დოქტორი 

პროგრამა

ზე 

მიღების 

წინაპირო

ბები: 

საქართველოს უნივერსიტეტში სადოქტორო 

პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება 

შესაძლებელია: შემოდგომის სემესტრისათვის - 1 

აპრილიდან 15 მაისამდე; გაზაფხულის 

სემესტრისათვის - 1 ოქტომბრიდან 15 ნოემბრამდე. 

 სწავლა იწყება და ტარდება აკადემიური საბჭოს მიერ 

დადგენილი აკადემიური კალენდრის მიხედვით. 

 სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება 

უნივერსიტეტის პრეზიდენტების ბრძანებით, 

ადმინისტრაციული რეგისტრაციისა და 

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული შემდეგი 

კრიტერიუმების დაკმაყოფილების საფუძველზე: 

 საბაზო განათლების დიპლომი მედიცინაში ან  

სტომატოლოგიაში ან ფარმაციაში ან საზოგადოებრივ 

ჯანდაცვაში ან საექთნო საქმეში ან ფიზიკურ 

მედიცინასა და რეაბილიტაციაში ან ჯანდაცვის 

ადმინისტრირებაში, ტურიზმში ან საკურორტო 

საქმიანობაში; 

a. ინგლისური  B2 დონეზე ფლობის 

დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატის 

(FCE ),  საზღვარგარეთ ინგლისურ ენოვან  

ბაკალავრიატში/მაგისტრატურაში/

დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი 

საბუთის წარმოდგენა ან საქართველოს 

უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მისაღები 

ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარება. ინგლისურ 

ენაში კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი არის 

მაქსიმალური შეფასების მინიმუმ 51 %. 

b. არჩეულ დარგში შესასწავლი საკითხის 

მიმართულებით კვლევის კონცეფციის წარმოდგენა. 

c. შესაბამისი მიმართულების ორი პროფესორის ან/

და ასოცირებული პროფესორის ან საქართველოს 

უნივერსიტეტის ემერიტუსის სარეკომენდაციო 

წერილი. 
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Goal of the Program 

 

Goal of the Doctoral program healthcare Plus, 10 – give 

the doctoral students contemporary theoretical knowledge 

and develop practical scientific research and pedagogical 

skills according to elected specialties in Healthcare 

(Medicine, Dentistry, Pharmacy, Public Health, nursing, 

Physical medicine and rehabilitation) or Business Admin-

istration (Healthcare Administration, Pharmacy Admin-

istration, Public Health Administration, Medical Tourism 

and Wellness Administration).  

 

New knowledge based on evidence obtained through epide-

miological, clinical, and experimental researches will facil-

itates preparation of qualified scientific and academic staff 

and expanding existing knowledge in effective control, 

screening, early diagnostics, treatment, prevention of dis-

eases, health promotion and protection and physical reha-

bilitation. 

 

In the perspective, enhanced knowledge in the field of 

healthcare and business administration and preparation of 

scientific and pedagogic staff will promote creation of fa-

vorable conditions that will contribute to population health 

promotion and protection, disease prevention and decrease 

burden of diseases, increase life expectancy, improve the 

quality of life, wellness, social benefits and economic pro-

gress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი 
 

სადოქტორო პროგრამის: ჯანდაცვა პლუსი, 10 

მიზანია -დოქტორანტებს მისცეს თანამედროვე 

თეორიული ცოდნა და პრაქტიკულად 

განუვითაროს სამეცნიერო-კვლევითი და 

პედაგოგიური უნარები ჯანდაცვის (მედიცინა, 

სტომატოლოგია, ფარმაცია, საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვა, საექთნო საქმე, ფიზიკური მედიცინა და 

რეაბილიტაცია) ან ბიზნესის ადმინისტრირების 

(ჯანდაცვის ადმინისტრირება, ფარმაციის 

ადმინისტრირება, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირება, სამედიცინო ტურიზმისა და 

ველნესის ადმინისტრირება) არჩევითი 

სპეციალობების მიხედვით.  

ეპიდემიოლოგიური, კლინიკური და 

ექპსერიმენტული კვლევებით მიღებულ 

მტკიცებულებებზე  დაფუძნებული ახალი ცოდნა 

ხელსშეუწობს კვალიფიციური სამეცნიერო-

აკადემიური კადრების მომზადებას და მათ მიერ 

დაავადებათა ეფექტური კონტროლის, 

დაავადებების  სკრინინგის, ადრეულ 

დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, ფიზიკური 

რეაბილიტაციის,  დაავადებათა პრევენციის, 

ჯანმრთელობის პრომოციისა და პროტექციის  

შესახებ უკვე არსებულ ცოდნის გაფართოებას. 

პერსპექტივაში, ჯანდაცვისა და ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩევით დარგებში ცოდნის 

გაფართოებითა და სამეცნიერო-პედაგოგიური 

კადრების მომზადებით, შეიქმნება ხელსაყრელი 

გარემო პირობები და ხელიშეეწყობა მოქალაქეების 

ჯანმრთელობის პრომოციასა და პროტექციას, 

დაავადებათა პრევენციასა და მათი ტვირთის 

შემცირებას, ადამიანების სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლიობის გაზრდას, ცხოვრების  ხარისხის 

გაუმჯობესებას, საზოგადოების კეთილდღეობას 

(Wellness), სოციალური ბენეფიტის მიღებასა და 

ეკონომიკურ პროგრესს. 
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Load of student 
Dura-

tion 

Semes-

ter 

ECTS 

Total 

180 

Study 

com-

ponent 

Philosophy of 

Science, Re-

search Ethics, 

Project Devel-

opment and 

Management 

22 
weeks 

I-II 10 

Teaching meth-

ods  
22 

weeks 
I-II 5 

Pedagogical 

practice 
22 

weeks 
III-V 5 

Specialty mod-

ule (in 10 elec-

tive * special-

ties) 

22 
weeks 

I-II 10 

Researches in 

Healthcare and 

Business Ad-

ministration 

22 
weeks 

II 30 

Re-

search 

com-

ponent 

  
88 

weeks 
I-VI 120 

Doctoral Program: „Healthcare Plus, 10“  

Framework Platform 
 

Structure and content of Doctoral Program, load of students  

by semesters and distribution of credits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Elective * specialties: 

1. Healthcare Management 

2. Pharmacy Management 

3. Public Health Management 

4. Medical tourism and Wellness Management 

5. Medicine 

6. Dentistry 

7. Pharmacy 

8. Public Health 

9. Nursing 

10. Physical Medicine and Rehabilitation. 

 

 

 

 

 

 

სადოქტორო პროგრამა: „ჯანდაცვა პლუსი, 10“  

ჩარჩო პლატფორმა 
 

სადოქტორო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი, 

დოქტორანტის დატვირთვა სემესტრების მიხედვით 

და კრედიტების განაწილება 

*) არჩევითი* სპეციალობი: 

1. ჯანდაცვის მენეჯმენტი 

2. ფარმაციის მენეჯმენტი 

3. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტი 

4. სამედიცინო ტურიზმისა და ველნესის 

მენეჯმენტი 

5. მედიცინა 

6. სტომატოლოგია 

7. ფარმაცია 

8. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

9. საექთნო საქმე 

10. ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია 

დოქტორანტის   

დატვირთვა 

ხანგრძ

ლივობა 

სემეს

ტრი 

კრედი

ტები 

(ECTS) 

სულ 

180 

სასწა

ვლო 

კომპ

ონენ

ტი 

მეცნიერების ფი

ლოსოფია, 

კვლევის ეთიკა, 

კვლევითი 

პროექტის მომზა

დება და მართვა 

22 

კვირა 
I-II 10 

სწავლების მეთო

დები  

22 

კვირა 
I-II 5 

პედაგოგიური პრ

აქტიკა 

22 

კვირა 
III-V 5 

სპეციალობის 

მოდული (10 

არჩევითი* 

სპეციალობაში) 

22 

კვირა 
I-II 10 

კვლევები 

ჯანდაცვასა და 

ბიზნეს 

ადმინისტრირება

ში 

22 

კვირა 
II 30 

კვლე

ვითი 

კომპ

ონენ

ტი 

  
88 

კვირა 
I-VI 120 
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Program consists of Study (60 ECTS ) and Research (120 

ECTS) components. Study component consists of 4 mod-

ules: 

 

 Field Study Module (Specialty)* - is a main elective 

subject (10 ECTS), that the doctoral student chooses 

himself/herself and before the start of the study pre-

sents concept of dissertation topic in elected field or 

specialty. 

 
 

Therefore, the Program has 10 main elective field study 

modules (specialty) *: 

 

1. Study module in Medicine  

2. Study module in  Dentistry 

3. Study module in Pharmacy 

4. Study module in Public health  

5. Study module in Nursing  

6. Study module in Physical Medicine and Rehabilitation  

7. Study module in Healthcare Administration  

8. Study module in Pharmacy Administration  

9. Public health Management  

10. Medical Tourism and Wellness Management  
 

 

 Two modules (Teaching methods 5 ECTS and peda-

gogical practice 5 ECTS) are represented as general 

university subjects and are aimed at development of 

pedagogical skills for doctoral students. 

 Two modules (Philosophy of Science, Research Ethics, 

Project Development and Management; Research in 

healthcare and Business Administration), together with 

main field study module prepares the doctoral student 

for research component.  

 

 „Dissertation Thesis“ is a research component of doctoral 

program and consists of the following basic activities 

(fragments) to be implemented in 4 stages:  

 

1. Literature review on research topic  

2. Research protocol  

3. Scientific research  

4. Dissertation thesis defense. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამა შედგება სასწავლო (60 ECTS ) და 

კვლევითი (120 ECTS) კომპონენტებისაგანს. 

სასწავლო კომპონენტი შედგება 4 მოდულისაგან: 

დარგობრივი სასწავლო მოდული (სპეციალობა)* - 
არჩევითი სპეციალობის სასწავლო მოდული (10 

არჩევით* სპეციალობაში):  

 არის ძირითადი არჩევითი საგანი (10 ECTS), 

რომელსაც დოქტორანტი ირჩევს თვითონ და 

სწავლის დაწყებამდე  არჩეულ დარგსა თუ 

სპეციალობაში წარმოადგენს სადისერტაციო 

თემის კონცეფციას. 
 

პროგრამას სულ გააჩნია 10 ძირითადი არჩევითი 

დარგობრივი სასწავლო მოდული (სპეციალობა)*: 

1. მედიცინაში 

2. სტომატოლოგიაში 

3. ფარმაციაში 

4. საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში 

5. საექთნო საქმეში 

6. ფიზიკური მედიცინასა და რეაბილიტაციაში 

7. ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში 

8. ფარმაციის ადმინისტრირებაში 

9. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტში 

10. სამედიცინო ტურიზმისა და ველნესის 

მენეჯმენტში  
 

 ორი მოდული (სწავლების მეთოდები 5 ECTS და 

პედაგოგიური პრაქტიკა 5 ECTS) 

წარმოდგენილია საუნივერსიტეტო ზოგადი 

საგნების სახით და მიმართულია 

დოქტორანტისათვის პედაგოგიური საქმიანობის 

უნარების გამომუშავებისაკენ. 

 ორი მოდული (მეცნიერების ფილოსოფია, 

კვლევის ეთიკა, კვლევითი 

პროექტის მომზადება და მართვა; კვლევები 

ჯანდაცვასა და ბიზნეს ადმინისტრირებაში), 

ძირითადი არჩევითი დარგობრივ სასწავლო 

მოდულთან ერთად,  ამზადებს დოქტორანტს 

კვლევითი კომპონენტისათვის.  
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Beginning of the research component by the doctoral stu-

dent is determined by Scientific Supervisor. In the first 

year of study (1st and 2nd semesters), a doctoral student 

passes subjects of the study component. Pedagogical prac-

tice student can pass in the next semesters. If doctoral stu-

dent studies subjects of study component easily he/she can 

begin research component activities from the first year, 

particularly – literature review on research topic and prep-

aration of research protocol. In this case, the student will 

be given three semesters (3rd, 4th and 5th) for conducting 

scientific research and 6th semester – for dissertation paper 

defense. Alternative: In the first year of study, the student 

prepares only a review of the literature on research topic, 

and begins preparation of research protocol in 3rd semes-

ter, in 4th and 5th semesters conducts research and in 6th 

semester defends dissertation paper (See Annex 1 to Doc-

toral Program: Roadmap of the Research Component of 

the Doctoral Program). 

 

Learning outcomes attaining methods: 

 Working on the book 

 Seminar 

 Execution of problem-oriented cases 

 Development of independent research design 

 Searching relevant materials in electronic resources or 

library 

 Teaching/seminars/trainings and educational activities 

 Critical analysis 

 Literature analysis 

 Conducting scientific research 

 Analysis of research findings 

 Constructive critical assessment of own and other’s 

work 

 Critical analysis of scientific articles provided in in-

ternational referencing editions 

 Discussion 

 Debates 

 Written work 

 Verbal, or oral method 

 Making presentations to local and international pro-

fessional societies 

 Consultations 

 

Learning outcomes: 

Knowledge and understanding 

Graduate will have: 

 New in-depth and fundamental knowledge in a spe-

cialty elected in Healthcare or Business Administra-

tion  elected specialty and gained through study mod-

ules and on the basis of evidences obtained by epide-

miological, clinical and experimental studies; 

 In-depth knowledge of evidence-based methodologies 

and modern technologies for development of scien-

tific projects in elected field or specialty in healthcare 

or business administration; 

 

 „სადისერტაციო ნაშრომი“ წარმოადგენს 

დოქტორანტურის კვლევით კომპონენტს და 

შედგება 4 ეტაპად განსახორციელებელი შემდეგი 

ძირითადი აქტივოვებისაგან (ფრაგმენტებისაგან):  

1. საკვლევ საკითხზე ლიტერატურის მიმოხილვა,  

2. კვლევის პროტოკოლი,  

3. სამეცნიერო კვლევა,  

4. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა. 
 

დოქტორანტის მიერ კვლევითი კომპონენტის 

დაწყებას განსაზღვრავს სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი. დოქტორანტურაში სწავლების 

პირველ წელს (1-ლ და მე-2 სემესტრებში) 

დოქტორანტი გადის სასწავლო კომპონენტის 

საგნებს. შესაძლებელია პედაგოგიური პრაქტიკა 

გაიაროს მომდევნო სემესტრებში. იმ შემთხვევაში, 

როდესაც დოქტორანტი ადვილად სძლევს 

სასწავლო კომპონენტის საგნებს, მას პირველი 

წლიდან შეუძლია დაიწყოს პროგრამის კვლევითი 

კომპონენტის აქტივობები, კერძოდ- საკვლევ 

საკითხზე ლიტერატურის მიმოხილვა და კვლევის 

პროტოკოლის მომზადება. ასეთ შემთხვევაში 

დოქტორანტს სამეცნიერო კვლევის ჩასატარებლად 

ეძლევა სამი სემესტრი (მე-3, მე-4 და მე-5), ხოლო მე

-6 სემესტრი- სადისერტაციო ნაშრომის 

დაცვისათვის. ალტერნატივა: დოქტორანტი 

სწავლების 1-ლ წელს ამზადებს მხოლოდ საკვლევ 

საკითხზე ლიტერატურის მიმოხილვას,  ხოლო 

კვლევის პროტოკოლის მომზადებას იწყებს მე-3 

სემესტრში, მე-4 და მე-5 სემესტრებში ატარებს 

სამეცნიერო კვლევას, ხოლო მე-6 სემესტრში იცავს 

სადისერტაციო ნაშრომს (იხ. სადოქტორო 

პროგრამის დანართი 1: სადოქტორო პროგრამის 

კვლევითი კომპონენტის გზამკვლევი). 
 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი 

 სემინარი 

 პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული 

ქეისების შესრულება 

 დამოუკიდებლად კვლევის დიზაინის შექმნა 

 შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ 

ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში 

 სწავლება/სემინარები/ტრეინინგები და 

საგანმანათლებლო აქტიობები 

 კრიტიკული ანალიზი 

 ლიტერატურის ანალიზი 

 სამეცნიერო კვლევის ჩატარება 

 კვლევის შედეგების ანალიზი 
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 Solid knowledge of the latest trends and modern 

approaches to effective control, screening, early di-
agnostics, treatment of diseases, physical rehabilita-
tion, disease prevention and development of other 

health services; Reassessing the already existing 
knowledge and understanding of scopes of renewed 
knowledge through its partial revaluation. 

 

Applying the knowledge in practice 

Graduate will be able to: 

 Apply in practice the most recent achievements in the 

elected field or specialty in healthcare or business ad-

ministration; 

 Independently plan, implement and control biomedical 

research oriented on creation of new knowledge in the 

elected field or specialty in healthcare or business ad-

ministration; 

 Independently plan and implement innovative esearch 

and supervise research processes aimed at studying 

medical services and assessment of their effectiveness; 

 Create a new knowledge through multidisciplinary ap-

proach to systemic disease management, that will be 

reflected as publications in international referenced 

jopurnals; 

 Prepare and implement scientific-research projects on 

topical problems in healthcare or business administra-

tion; 

 Supervise doctoral research in the elected specialty in 

healthcare or business administration. 

  
Making judgements  

Graduate will be able to: 

 Formulate objective judgements and elaborate practi-

cal recommendations based on evidences obtained 

through scientific researches in the elected specialty in 

healthcare or business administration; 

 Critically analyze, synthesize and assess new and com-

plicated, sometimes controversial ideas and approach-

es in the elected specialty in healthcare or business 

administration aimed at creation of knew knowledge 

or revaluation of existing knowledge; 

 Identify problems faced during health service develop-

ment-delivery in the elected specialty in healthcare or 

business administration and make independent evi-

dence-based decisions for their solution. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 საკუთარი და სხვისი სამუშაოს 

კონსტრუქტციული კრიტიკული შეფასება 

 საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემებში 

მოწოდებული სამეცნიერო სტატიების 

კრიტიული ანალიზი 

 დისკუსია 

 დებატები 

 წერითი მუშაობის მეთოდი 

 ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი 

 პრეზენტაციების წარდგენა ადილობრივ და 

საერთაშორისო პროფესიულ წრეებში 

  კონსულტაციები 
 

სწავლის შედეგები: 

ცოდნა -გაცნობიერების უნარი 

კურსდამთავრებულს ექნება: 

 სასწავლო მოდულებით, ეპიდემიოლოგიურ, 

კლინიკურ და ექპსერიმენტული კვლევებით 

დადგენილ  მტკიცებულებებზე  დაფუძნებით 

მიღებული ახალი ღრმა და ფუნდამენტური 

ცოდნა ჯანდაცვის დარგსა თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ  სპეციალობაში. 

 ჯანდაცვის თუ ბიზნესის ადმინისტრირების თუ 

მიმართულებათაშორისო დარგების  არჩეულ 

დარგსა თუ სპეციალობაში სამეცნიერო 

პროექტების მომზადების უახლესი 

ტექნოლოგიებისა და მტკიცებულებაზე 

დაფუძნებული მეთოდოლოგიიების 

სიღრმისული ცოდნა; 

 დაავადებათა ეფექტური კონტროლის, 

სკრინინგის, ადრეულ დიაგნოსტიკის, 

მკურნალობის, ფიზიკური რეაბილიტაციის,  

დაავადებათა პრევენციისა და სხვა 

ჯანდაცვითი სერვისების განვითარების 

უახლესი ტენდეციებისა და თანამედროვე 

მიდგომების საფუძვლიანი ცოდნა; უკვე 

მისი ნაწილობრივ გადაფასების 

გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების 

გაცნობიერება. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებულს ექნება 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

უახლესი მიღწევების პრაქტიკაში გამოყენების 

უნარი; 
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Communication skills 

Graduate will be able to: 

 Present to local and international professional sci-

entific society in grounded manner relations be-

tween knew and existing knowledge in the elected 

specialty in healthcare or business administration; 

 Present to international referenced resources and 

international professional scientific society new 

evidence-based ideas generated on the basis of 

scientific researches and participate in professional 

scientific topical discussions. 

 
Learning skills  

Graduate will be able to: 

 Facilitate and develop further researches that are based 

on recent achievements in the elected specialty in 

healthcare or business administration; 

 Effectively apply new knowledge that is based on re-

cent achievements in educational and research activi-

ties. 

 
Values 

Graduate will have: 

 Understanding of need for research of cultural values 

and ways for establishment of bioethical standards and 

necessity of development of innovative methods in the 

fields of healthcare or business administration; 

 Ability to formulate socially and ethically acceptable 

scientific proposals on the basis of analysis of incom-

plete and limited information. 
 
Doctoral student’s load:  

 Study component  1500 hours; 

 Research component 3000 hours. 
 
Peculiarities of organization of teaching 

 Teaching of study component is semester-based 

(semester – 22 weeks) 

 Study components are led by competent academic staff 

and invited specialists, and research components are led 

by scientific supervisors of doctoral students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული, 

ბიოსამედიცინო პროფილის  კვლევის 

დამოუკიდებლად დაგეგმვის, განხორციელებისა 

და კონტროლის უნარი; 

 სამედიცინო სერვისების შესწავლისა და 

ეფექტურობის შეფასების მიზნით ახალი 

კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების 

შემუშავების, 

პროცესებზე ზედამხედველობის 

უნარი; 

 დაავადებათა სისტემური მართვისადმი 

მიდგომების გზით 

ახალი ცოდნის შექმნის უნარი, რაც 

პუბლიკაციების სახით აისახება საერთაშორისო 

რეფერირებად ჟურნალებში; 

 ჯანდაცვასა თუ ბიზნესის ადმინისტრირებაში 

აქტუალურ პრობლემატიკაზე სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტების მომზადებისა და 

განხორციელების უნარი; 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

სადოქტორო კვლევის ხელმძღვანელობის 

უნარი. 
 

დასკვნის უნარი 

კურსდამთავრებულს ექნება: 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

სამეცნიერო კვლევებით მიღებულ 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებით ობიექტური 

დასკვნების ფორმულირებისა და პრაქტიკული 

რეკომენდაციების შემუშავების უნარი; 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

ახალი ცოდნის შექმნის, ან არსებულის 

გადაფასების მიზნით ახალი და რთული, რიგ 

შემთხვევებში წინააღმდეგობრივი იდეებისა და 

მიდგომების კრიტიკული ანალიზის, სინთეზისა 

და შეფასების უნარი; 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

ჯანდაცვითი სერვისების 

დროს წარმოქმნილი პრობლემის იდენტიფიცი-

რებისა დამისი გადაჭრის მიზნით მტკიცებულე-

ბაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების 

დამოუკიდებლად მიღების უნარი; 
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Knowledge assessment system: 

Study components assessment system 

Human resources needed for implementation of educational 

program:  

During the course of study consultations and appropriate re-

searches with high-qualified Georgian and foreign colleagues 

can be conducted, which is ensured by memorandums of co-

operation on international levels (University of Mississippi, 

New York University - USA, University of Tromso - Norway, 

University of Basque – Spain, etc., Affiliated professors of 

the School). 

კომუნიკაციის უნარი 

კურსდამთავრებულს ექნება: 
 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან 

ურთიერთკავშირის ადგილობრივ და 

საერთაშორისო პროფესიულ სამეცნიერო 

საზოგადოებაში დასაბუთებულად და 

ნათლად წარმოჩენის უნარი; 

 საერთაშორისო რეფერირებად წყაროებში, 

საერთაშორისო პროფესიულ სამეცნიერო 

საზოგადოებაში მედიცინაში მეცნიერული 

კვლევებით მიღებული და 

მტკიცებულებათა სისტემაზე აგებული 

ახალი იდეების წარმოჩენისა და 

პროფესიულ სამეცნიერო თემატურ 

დისკუსიებში ჩართვის უნარი. 

 

სწავლის უნარი 

 კურსდამთავრებულს ექნება: 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ახალი 

მტკიცებულებების წარმოჩენით, მათი 

სწავლებისა და შემდგომი კვლევის 

ხელშეწყობისა და განვითარების მზაობა; 

 უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ახალი 

ცოდნისა და სწავლის, ასევე სხვისთვის 

გადაცემისა  და მისი საგანმანათლებლო და 

კვლევით საქმიანობაში ეფექტურად 

გამოყენების უნარი. 

 

ღირებულებები 

კურსდამთავრებულს ექნება: 

 გათავისებული ჯანდაცვის თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების თუ 

მიმართულებათაშორისო დარგებში  

კულტურულ ფასეულობათა, ბიოეთიკური 

სტანდარტების დამკვიდრების გზების კვლევის 

საჭიროება და ინოვაციური მეთოდების 

შემუშავების აუცილებლობა. 

 არასრული და შეზღუდული ინფორმაციის 

ანალიზის საფუძველზე  სოციალურად და 

ეთიკურად მისაღები სამეცნიერო მოსაზრებების 

ჩამოყალიბების უნარი. 
 
 

 

  
The following assessment system is used for assess-

ment of dissertation paper: 

a) Excellent cum – perfect paper; 

b) Very good laude) –  result, which ex-

ceeds the requirements in all aspects; 

c) Good – result, which exceeds the require-

ments; 

d) Average – result, which meets the requirements 

in all aspects; 

e) Satisfactory (rite) – result, which, despite the short-

comings, still meets the requirements; 

f) Insufficient (insufficienter) –  result, which does not 

meet the requirements due to significant shortcomings; 

g) Completely insufficient (sub omni canone)  – result, 
which does not meet the requirements in no aspects. 

  

Average 

  

University rate 

  
General rate in Georgia 

  
  
  

 

  
  

   

  

  
  
  

 

  
  

Very good   

  

  
  
  

 

  
  

   

  

  
  
  

 

  
  

Satisfactory   

  

    

Negative rate 

   Failed 

<     
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დოქტორანტის დატვირთვა:  

 სასწავლო კომპონენტი  1500 სთ; 

 კვლევითი კომპონენტი 3000 სთ 
 
სწავლების ორგანიზების თავისებურებები 

 სასწავლო კომპონენტების სწავლება 

სემესტრულია (სემესტრი 22 კვირა) 

 სასწავლო  კომპონენტებს  ხელმძღვანელობენ 

და მონაწილეობენ შესაბამისი  კომპეტენციის 

მქონე აკადემიური პერსონალი და მოწვეული 

სპეციალისტები,  კვლევით  კომპონენტებს  კი  -  

დოქტორანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელები. 

 

ცოდნის შეფასების სისტემა: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სასწავლო კომპონენტების შეფასების სისტემა 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

აუცილებელი ადამიანური 

რესურსი: 

 

სწავლების პროცესში შესაძლებელია 

კონსულტაციები მაღალკვალიფიციურ ქართველ 

და უცხოელ კოლეგებთან და შესაბამისი 

კვლევების განხორციელება, რაც 

უზრუნველყოფილია თანამშრომლობის შესახებ 

მემორანდუმებით საერთაშორისო დონეზე (აშშ  

მისისიპის უნივერსიტეტი,  ნორვეგია-ტრომსოს 

უნივერსიტეტი,  ნიუ-იორკის და ბასკეთის 

უნივერსიტეტები და სხვა, სკოლის აფილირებულ 

პროფესორებთან). 

  
დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის 

შეფასებისათვის გამოიყენება შემდეგი შეფასების 

სისტემა: 

ა) ფრიადი cum – შესანიშნავი ნაშრომი; 

ბ) ძალიან კარგი laude) –  შედეგი, 

რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ 

აღემატება; 

გ) კარგი – შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს აღემატება; 

დ) საშუალო – შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს; 

ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, 

ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს 

მაინც აკმაყოფილებს; 

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) –  შედეგი, 

რომელიც წაყენებულ  მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი 

ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს; 

ზ)  სრულიად  არადამაკმაყოფილებელი (sub  omni  
canone)  –  შედეგი,  რომელიც  წაყენებულ  
მოთხოვნებს  სრულიად  ვერ აკმაყოფილებს. 

  

შედეგების 

საშუალო 

  

საუნივერსიტეტო 

შეფასება 

  

საქართველოში 

მოქმედი ზოგადი 

შეფასება 

  
  
  

 

  
  

   

  

  
  
  

 

  
  

ძალიან 

კარგი 

  

  

  
  
  

 

  
  

   

  

  
  
  

 

  
  
დამაკმაყოფი

ლებელი 

  

  

    

უარყოფითი  

   ვერ ჩააბარა 

<     
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Study module of elective specialty  

(in 10 elective* specialties)  
 

Vasil Tkeshelashvili
1
, Tamar Lobjanidze

2
,  

Elza Nikoleishvili3 

 

The University of Georgia,  

School of Health Sciences  
1MD, JD, PhD, ScD, Professor; 2Dean, School of Health 

Sciences, 3MD, PhD, Associate Professor  
 

Deposited by the SakPatent (Georgian Patent) on Feb 18, 2019, 

certificate #7615  

არჩევითი სპეციალობის სასწავლო მოდული  

(10 არჩევით* სპეციალობაში)  
 

ვასილ ტყეშელაშვილი1, თამარ ლობჯანიძე2,  

ელზა ნიკოლეიშვილი3 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი, ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლა 
1მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
2ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის დირექტორი; 
3მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 

University of Georgia 

School of Health Sciences 

 

Doctoral program main  module in elective specialty  

Number of credits: 10 ECTS 

 

Teaching and consultations are delivered at the address:  

77a, Kostava Str.,  University of Georgia, Block I  

 

Curator:  Scientific Supervisor 

საქართველოს უნივერსიტეტი  

 ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა  
 

დოქტორანტურის პროგრამის ძირითადი მოდული 

არჩევით  სპეციალობაში 

კრედიტების რაოდენობა: 10 ECTS 
 

სწავლება და კონსულტაციები ტარდება მისამართზე:  

თბილისი, კოსტავას 77ა, საქართველოს უნივერსიტეტის  

I კორპუსი 
 

საგნის კურატორი:  სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

Prerequisite: No prerequisite  

 

Description:  

Subject consists of two specialties, which are selected indi-

vidually for each doctoral student and according to particu-

lar research topic are focused on Main and Adjacent spe-

cialties of elective subject*.  

After entering the doctoral program student personally 

chooses main specialty in the process of concept prepara-

tion. Based of the specificity of research topic second – 

adjacent - specialty is selected in consultation with Scien-

tific Supervisor.    
 

* 10 elective specialties:  
 

1. Healthcare Management 

2. Pharmacy Management 

3. Public Health Management 

4. Medical Tourism and Wellness Management 

5. Medicine 

6. Dentistry 

7. Pharmacy 

8. Public Health 

9. Nursing 

10. Physical Medicine and Rehabilitation 

Note: Doctoral program in two specialties, Public  

health management (1) and Medical Tourism and Wellness 

Management (2) will be introduced after their inclusion in 

National Education Framework.  

 

წინაპირობა : არა აქვს  

აღწერა : 

საგანი შედგება ორი სპეციალობისაგან, რომლებიც 

თითოეული დოქტორანტისათვის შეირჩევა 

ინდივიდუალურად და კონკრეტული საკვლევი 

საკითხის მიხედვით ფოკუსირებული არიან არჩევითი 

საგნის* ძირითად და მომიჯნავე სპეციალობებზე.  

დოქტორანტი, დოქტორანტურაში ჩაბარების დროს, 

კონცეფციის მომზადებისას უკვე თავად ირჩევს ძირითად 

სპეციალობას. საკვლევი საკითხის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე სამეცნიერო ხელმძღვანელთან 

შეთანხმებით შეირჩევა მეორე- მომიჯნავე სპეციალობა.   

 *10 არჩევითი სპეციალობა:  

1. ჯანდაცვის მენეჯმენტი 

2. ფარმაციის მენეჯმენტი 

3. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტი 

4. სამედიცინო ტურიზმისა და ველნესის 

მენეჯმენტი 

5. მედიცინა 

6. სტომატოლოგია 

7. ფარმაცია 

8. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

9. საექთნო საქმე 

10. ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია 
 

შენიშვნა: ორ სპეციალობაში, საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მენეჯმენტსა (1) და სამედიცინო ტურიზმისა 

და ველნესის მენეჯმენტში (2), სადოქტორო პროგრამა 

ამოქმედდება განათლების ეროვნულ ჩარჩოში მათი 

შეტანის შემდეგ.  
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Goals: 

Goal of the subject is to teach each student individually the 

modern international achievements that are based on the 

findings of scientific researches conducted in elected main 

and adjacent specialties on the topic of doctoral research. 

Enable student prepare literature review in APA format 

according to literature sources in elected main and adjacent 

specialties, formulate the problem based on its critical anal-

ysis and synthesis and justify actuality of research topic; 

Expand the knowledge on research instruments and meth-

ods needed for conducting the research.  

Outcomes : 
 

Knowledge and understanding: 

After completion of the module student will have: 

 In-depth and systemic knowledge of modern interna-

tional achievements that are based on the findings of 

scientific researches conducted in elected main and 

adjacent specialties on the topic of doctoral research 

which facilitates expansion of knowledge existing in 

elected main and adjacent specialties. As a result, he/

she will be able to prepare literature review in APA 

format according to literature sources in elected main 

and adjacent specialties, formulate the problem based 

on its critical analysis and synthesis and justify actuali-

ty of research topic, understand research instruments 

and methods expected to apply in conducting the re-

search. 
 

Applying the knowledge in practice 

After completion of the module student will be able to: 
 

 Develop new research and analytical approaches for 

studying peculiarities (ethics, fairness, accessibility, 

benefits, coverage, etc.) of services in elected main and 

adjacent specialties, prepare literature overview, formu-

late problem actuality, plan doctoral research and pre-

pare research protocol. 
 

Making judgments  

After completion of the module student will be able to: 
 

 Critically analyze, synthesize and assess new and com-

plicated, sometimes controversial ideas and approaches 

in the elected specialty in healthcare or business admin-

istration aimed at creation of knew knowledge or reval-

uation of existing knowledge in elected main and adja-

cent specialties;  

 Perform comparative and quantitative analysis of ser-

vices (prevention, diagnosis, treatment, rehabilitation) 

delivered in various countries (USA, Germany, UK, 

Georgia, Japan, etc.).  

Communication skills 

After completion of the module student will be able to: 
 

 Demonstrate new ideas on problematic issues in main 

and adjacent specialties on the topic of doctoral re-

search and be involved in professional discussions.  

 

მიზნები: 

საგნის მიზანია თითოეულ სტუდენტს 

ინდივიდუალურად შეასწავლოს, სადისერტაციო თემის 

საკვლევი საკითხების ირგვლივ, არჩეულ ძირითად და 

მომიჯნავე სპეციალობებში  სამეცნიერო კვლევის 

შედეგებზე დაფუძნებული  თანამედროვე საერთაშორისო 

მიღწევები; არჩეულ ძირითად და მომიჯნავე 

სპეციალობებში ლიტერატურული წყაროების მიხედვით, 

APA-ს სტილის დაცვით დოქტორანტმა შესძლოს 

ლიტერატურული მიმოხილვის მომზადება, მისი 

კრიტიკული გააზრებითა და სინთეზით მოახდინოს 

ძირითადი პრობლემის ფორმულირება და საკვლევი 

თემის აქტუალობის დასაბუთება, საკუთარი კვლევის 

ჩასატარებლად კვლევის ინსტრუმენტებისა და 

მეთოდების შესახებ ცოდნის გაფართოება.  
 

შედეგები : 

ცოდნა–გაცნობიერება: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს ექნება: 

 სადისერტაციო თემის საკვლევი საკითხების 

მიხედვით მედიციცინის ძირითად და მომიჯნავე 

სპეციალობებში  სამეცნიერო კვლევის შედეგებზე 

დაფუძნებული  თანამედროვე მიღწევების ღრმა და 

სისტემური ცოდნა, რომელიც  ხელსუწყობს არჩეულ 

ძირითად და მომიჯნავე სპეციალობებში არსებული 

ცოდნის გაფართოებას, შედეგად ის შეძლებს APA-ს 

სტილის დაცვით ლიტერატურული მიმოხილვის 

მომზადებას, მისი კრიტიკული გააზრებითა და 

სინთეზით ძირითადი პრობლემის ფორმულირებასა 

და საკვლევი თემის აქტუალობის დასაბუთებას, 

სადოქტორო კვლევის ჩასატარებლად სავარაუდოდ 

გამოსაყენებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების 

გაცნობიერებას. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორნტს ექნება: 
 

 არჩეულ ძირითად და მომიჯნავე სპეციალობებში 

სერვისების თავისებურებების (ეთიკურობა, 

სამართლიანობა, ხელმისაწვდომობა,  

სარგებლიანობა, მოცვადობა და სხვა) შესწავლისთვის 

ახალი კვლევითი და ანალიტიკური  მიდგომების 

შემუშავების,  ლიტერატურული მიმოხილვების 

მომზადების, პრობლემის აქტუალობის 

ფორმულირების, სადოქტორო კვლევის დაგეგმვისა 

და პროტოკოლის მომზადების  უნარი; 

დასკვნის უნარი 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს ექნება: 

 არჩეულ ძირითად და მომიჯნავე სპეციალობებში 

ახალი ცოდნის შექმნის, ან არსებულის გადაფასების  

მიზნით ახალი და რთული, რიგ შემთხვევებში 

წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების 

კრიტიკული ანალიზის, სინთეზისა და შეფასების  

უნარი;  
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Learning skills 

After completion of the module student will be prepared to: 
 

 Facilitate and develop new ideas and processes in par-

ticular areas based on recent achievements during re-

search, study or working in elected main specialty.   
 

Values 

After completion of the module student will have:   

 Understanding of the need to study the ways of estab-

lishing modern bioethical and legal standards in elected 

main specialty  

Hourly load  

Total 250 hours  

1. Lecture-seminar - 10  hours 

2. Preparation for mid-term and final assessment  - 40  

hours      

3. Independent work - 200  hours 

                                                                                                                                                                                                                                              

Teaching and learning methods : 

 Consultations 

 Critical analysis 

 Independent work 

 Literature analysis 

 Written work 

 Search of relevant materials in printed and electronic 

formats in local and international libraries 

 Presentations  

 

Literature : 

 HINARI electronic library, recommended interna-

tional journals:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 მსოფლიოს პრაქტიკაში, სხვადასხვა ქვეყნებში (აშშ, 

გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, საქართველო, იაპონია 

და სხვა )  არსებული   სერვისების (პრევენცია, 

დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, რეაბილიტაცია) 

შედარებითი  და თვისობრივი ანალიზის უნარი.  

კომუნიკაციის უნარი 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტს ექნება: 

 

 არჩეულ სპეციალობაში მნიშვნელოვან, პირველ 

რიგში სადოქტორო დისერტაციის საკვლევი 

საკითხის ირგვლივ  ძირითად და მომიჯნავე 

სპეციალობებში პრობლემურ საკითხებზე ახალი 

იდეების წამოჩენისა და პროფესიონალურ 

დისკუსიებში ჩართვის  უნარი  

 

სწავლის უნარი 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტს ექნება: 

 

 არჩეულ ძირითად სპეციალობაში  საკითხების 

კვლევების,  სწავლის ან პროფილური საქმიანობის 

პროცესში  უახლეს მიღწევებზე დამყარებული 

მტკიცებულებითი ცოდნიდან გამომდინარე 

კონკრეტულ სფეროებში ახალი იდეების ან 

პროცესების ხელშეწყობისა და განვითარების მზაობა.   

 

ღირებულებები 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტი ექნება:   

გათავისებული არჩეულ ძირითად სპეციალობაში  

თანამედროვე ბიოეთიკური და დარგობრივი  

სამართლებრივი სტანდარტების დამკვიდრების გზების 

კვლევის საჭიროება  

საათობრივი დატვირთვა  
1. ლექცია-სემინარი- 10  სთ                                                                                                    

2. შუალედური  და ფინალური შეფასებისათვის 

მომზადება და  შეფასება -    40  სთ                                                  

 დამოუკიდებელი მუშაობა - 200  სთ                                                                                   
სულ 250 სთ 

 

სწავლის და სწავლების მეთოდები  
 კონსულტაციები 

 კრიტიკული ანალიზი 

 დამოუკიდებელი მუშაობა 

 ლიტერატურის ანალიზი 

 წერითი მუშაობის მეთოდი 

 შესაბამისი მასალის მოძიება ქაღალდ მატარებლებზე 

და ელექტრონულ ფორმატში ადილობრივ და 

საერთაშორისო ბიბლიოთეკებში 

 პრეზენტაციები  
 

ლიტერატურა  
 HINARI –ის ელექტრონულ ბიბლიოთეკა,  

რეკომენდებული საერთაშორისო ჟურნალები:   
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1. Advances in Bioinformatics 

2. Advances in BioResearch 

3. Advances in Clinical Medicine 

4. Advances in Environmental Biology 

5. Advances in Environmental Sciences 

6. Advances in Epidemiology 

7. Advances in Life Sciences 

8. Advances in Medical Sciences 

9. Advances in Medicine 

10. Advances in Sexual Medicine 

11. Advances in Social Work 

12. Advances in Toxicology 

13. American Journal of Bioinformatics Research 

14. American Journal of Biomedical Engineering 

15. American Journal of Cancer Research 

16. American Journal of Environmental Sciences 

17. American Journal of Epidemiology 

18. American Journal of Experimental and Clinical Research 

(AJECR) 

19. American Journal of Food and Nutrition 

20. American Journal of Medicine and Medical Sciences 

21. American Journal of Molecular Biology 

22. American Journal of Social and Management Sciences 

23. American Journal of Sociological Research 

24. Annals of Environmental Science 

25. Annals of family medicine 

26. Annals of Palliative Medicine 

27. Annual Review of Biomedical Sciences 

28. Applied Medical Informatics 

29. Applied Sciences 

30. Archive of Oncology 

31. Archives of Applied Science Research 

32. Archives of Medical Science 

33. Basic & Clinical Cancer Research  

34. Basic Sciences of Medicine  

35. Behavior and Social Issues 

36. Behavioral Sciences 

37. Biodiversity : Research and Conservation 

38. Biological Diversity and Conservation 

39. Biological Research 

40. Biology and Medicine 

41. BioMed Research International 

42. Biomedicine International 

43. Bioscience Research 

44. British Journal of Applied Science & Technology 

45. British Journal of Environment and Climate Change 

46. British Journal of Medicine and Medical Research 

47. British Journal of Healthcare Management 
48. Canadian Studies in Population 

49. Cancer control 

50. Cancer Management and Research 

51. Cancer Research 

52. Cardiology Research 

53. Clinical Epidemiology 

54. Clinical Medicine & Research 

55. Comparative Effectiveness Research 

56. Continental Journal of Environmental Sciences 

57. Continental Journal of Medical Research 

58. Cost Effectiveness and Resource Allocation 

59. Current Science 

60. Current World Environment 

61. DataCritica : International Journal of Critical Statistics 

62. Drug, Healthcare and Patient Safety 

63. Drugs and Therapy Studies 

64. Environmental Health 

65. Epidemiologic Perspectives & Innovations 

66. Epidemiology Research International 

67. Epidemiology: Open Access 

68. European Journal of Cancer 

69. European Journal of Food Research & Review 

70. European Journal of General Medicine 

71. European Journal of Medical Research 

72. European Medical, Health and Pharmaceutical Journal 

73. Experimental and Therapeutic Medicine 

74. Family medicine 

75. Food & Nutrition Research 

76. Food and Nutrition Sciences 

77. Food and Public Health 

78. Genetics and Molecular Biology 

79. Genetics and molecular research 

80. German Medical Science 

81. Global Health Action 

82. Global Health Governance 

83. Global Health Technical Briefs 

84. Global Health: Science and Practice Journal 

85. Global Journal of Health Science 

86. Global Journal of Medicine and Public Health  

87. Globalization and Health 

88. Health 

89. Health & Justice 

90. Health Agenda 

91. Health and Human Rights 

92. Health and Quality of Life Outcomes 

93. Health and Science Bulletin 

94. Health Economics 

95. Health Economics Review 

96. Health Economics, Policy and Law 

97. Health Economics Information Resources 

98. Health care financing reforms: Experience in countries 

with economies in transition 

99. Health Care Management Review 

100. Health Care Management Science 

101. Health Policy and Development 

102. Health Promotion Perspectives 

103. Health Protection Report 

104. Health Psychology and Behavioral Medicine 
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105. Health Research Policy and Systems 

106. Healthcare Bulletin 

107. Healthcare review online 

108. Heart International 

109. Infection Ecology & Epidemiology 

110. International e-Journal of Science, Medicine & Education 

111. International Electronic Journal of Health Education 

112. International Journal of Advanced Health Sciences 

113. International Journal of Advances in Science and Tech-

nology 

114. International Journal of Applied Research in Natural 

Products 

115. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology 

116. International Journal of Clinical Cases and Investigations 

117. International Journal of Endocrinology 

118. International Journal of Environment  

119. International Journal of Environmental Research and 

Public Health 

120. International Journal of Family Medicine 

121. International Journal of Health and Rehabilitation Scienc-

es 

122. International Journal of Health Research 

123. International Journal of Health Sciences & Research 

124. International Journal of Health Planning 

and Management 

125. International Journal of Healthcare Management 

126. International Journal of Health Policy and Management 

127. International Journal of Healthcare Technology and Man-

agement 

128. International Journal of Life Sciences 

129. International Journal of Medical and Clinical Research 

130. International Journal of Medical Research and Health 

Sciences 

131. International Journal of Medical Science and Public 

Health 

132. International Journal of Medical Sciences 

133. International Journal of Medicine and Public Health 

134. International Journal of Molecular Epidemiology and Ge-

netics 

135. International Journal of Multidisciplinary Sciences and 

Engineering 

136. International Journal of Pharmacology 

137. International Journal of Population Research 

138. International Journal of Qualitative Studies on Health and 

Well-being 

139. International Journal of Reproductive Medicine 

140. International Journal of Research 

141. International Journal of Research & Development of 

Health 

142. International Journal of Research and Development in 

Pharmacy & Life Sciences  

143. International Journal of Research in Health Sciences 

144. International Journal of Research in Social Sciences 

145. International Journal of Science and Advanced Technolo-

gy 

146. International Journal of Scientific Study 

147. International Journal of Soil, Sediment and Water 

148. International Journal of Wellbeing 

149. International Journal of Women's Health 

150. International Journal on Advanced Science, Engineering 

and Information Technology 

151. International Perspectives on Sexual and Reproductive 

Health 

152. International Review of Information Ethics 

153. Internet Journal of Cardiology 

154. Internet Journal of Cardiovascular Research 

155. Internet Journal of Endocrinology 

156. Internet Journal of Epidemiology 

157. Internet Journal of Law, Healthcare and Ethics 

158. Internet Journal of Medical Informatics 

159. Internet Journal of Nutrition and Wellness 

160. Internet Journal of Oncology 

161. Internet Journal of Radiology 

162. Internet Journal of World Health and Societal Politics 

163. Interscientific Health Care 

164. Journal of Advanced Scientific Research 

165. Journal of Applied Science and Research 

166. Journal of Behavioral Science 

167. Journal of Cancer 

168. Journal of Cancer Epidemiology 

169. Journal of Cancer Research 

170. Journal of Carcinogenesis 

171. Journal of Clinical & Experimental Research 

172. Journal of Clinical and Analytical Medicine 

173. Journal of Clinical Gynecology and Obstetrics 

174. Journal of Community Nutrition & Health 

175. Journal of Economic and Social Policy 

176.  Journal of Environmental and Occupational Science 

177. Journal of Environmental and Public Health 

178. Journal of Environmental Health Research 

179. Journal of Environmental Protection 

180. Journal of Environmental Science and Technology 

181. Journal of Epidemiology and Community Health 

182. Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare( 

183. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 

184. Journal of Family and Community Medicine 

185. Journal of Family and Reproductive Health 

186. Journal of Food, Agriculture and Environment 

187. Journal of Global Drug Policy and Practice 

188. Journal of Global Health 

189. Journal of Global Health Care Systems 

190. Journal of Global Infectious Diseases 

191. Journal of Health & Medical Informatics 

192. Journal of health science 

193. Journal of Healthcare Leadership 

194. Journal of Human Reproductive Sciences 

195. Journal of Medical Sciences Research 

196. Journal of Public Health Research  
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197. Journal of Research in Health Sciences 

198. Journal of Respiratory Medicine 

199. Journal of Health Management 

200.Journal of Public Health Management and Practice 

201.Journal of Health Organization and Management 

202.Journal of Healthcare Management 

203.Journal of Risk Management and Healthcare Policy 

204.Journal of Health Economics 
205. Life Sciences and Medicine Research 

206. Open Journal of Epidemiology 

207. Open Public Health Journal 

208. Population Health Management 

209. Public Health Research 

210. Public Health Reviews 

211. Scientific Medical Journal 

212. Scientific World Journal 

213. Universal Journal of Environmental Research and Tech-

nology 

214. Vascular Disease Prevention 

215. Vascular Health and Risk Management 

216. Water 

217. WHO Policy Perspectives on Medicines 

218. Women's Reproductive Health 

219. World Journal of Cancer Research 

220. World Journal of Cardiovascular Diseases 

221. World Journal of Science and Technology 

222. Other Journals with international recognition (PubMeD, 

Scopus etc.) 

Course contents  

Week 1  
Consultation 2 hours: carr ied out by student’s scientific 

supervisor 

Study topic: Literature review on the research topic in 

main specialty. 

Reading material: elective from specialized journals in 

HINARI e-library 
 

Weeks 2-4  

Study of recent (last 5 years) literature on research topic 

in main specialty, reference of 10-15 scientific articles, 

preparation of brief literature overview and problem 

critical analysis on the research topic with quoting the 

authors in APA format, preparation of references’ list in 

APA style.  
 
 

Week 5  

Consultation 2 hours: carried out by student’s scientific 

supervisor 

Study topic: Formulation of doctoral paper research topic 

in main specialty and justification of its actuality 

Reading material: elective from specialized journals in 

HINARI e-library 

კურსის შინაარსი  
 

1 კვირა  

კონსულტაცია 2 სთ: ტარდება დოქტორანტის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის მიერ 

სასწავლო თემა: სადოქტორო დისერტაციის 

საკვლევი საკითხის ირგვლივ ძირითად 

სპეციალობაში ლიტერატურის მიმოხილვა. 

საკითხავი მასალა: არჩევითი  HINARI –ის 

ელექტრონული ბიბლიოთეკის სპეციალიზებული 

ჟურნალებიდან 
 

2-4 კვირა  

სადოქტორო დისერტაციის საკვლევი საკითხის 

ირგვლივ ძირითად სპეციალობაში არსებული 

უახლოესი  (ბოლო 5 წლის) ლიტერატურის  

შესწავლა, 10-15 სამეცნიერო სტატიის რეფერირება, 

APA-ს სტილში ავტორების ციტირებით საკვლევი 

საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოკლე 

მიმოხილვის-პრობლემის კრიტიკული ანალიზის  

მომზადება,  გამოყენებული ლიტერატურის  APA-ს 

სტილში მოყვანა. 
  

5 კვირა  

კონსულტაცია 2 სთ: ტარდება დოქტორანტის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის მიერ 

სასწავლო თემა: სადოქტორო დისერტაციის 

ძირითად სპეციალობაში საკვლევი საკითხის 

გამოკვეთა და მისი აქტუალობის დასაბუთება. 

საკითხავი მასალა: არჩევითი  HINARI –ის 

ელექტრონული ბიბლიოთეკის სპეციალიზებული 

ჟურნალებიდან 
 

6-8 კვირა  

სადოქტორო დისერტაციის საკვლევი საკითხის 

ირგვლივ ძირითად სპეციალობაში არსებული 

უახლოესი  (ბოლო 5 წლის) ლიტერატურის  

შესწავლა, 10-15 სამეცნიერო სტატიის რეფერირება, 

APA-ს სტილში ავტორების ციტირებით საკვლევი 

საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის  მიმოხილვის-

პრობლემის კრიტიკული ანლიზის  მომზადება,  

გამოყენებული ლიტერატურის  APA-ს სტილში 

მოყვანა, 1-ლი შუალედური შეფასებისათვის 

პრეზენტაციის მომზადება. 

9 კვირა  

1-ლი შუალედური  შეფასება:  მაქსიმალური 30 

ქულა 

ფასდება დოქტორანტის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელის მიერ 
 

 

http://jrhs.umsha.ac.ir/index.php/JRHS/issue/archive
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Weeks 6-8  

Study of recent (last 5 years) literature on research topic in 

main specialty, reference of 10-15 scientific articles, prepa-

ration of brief literature overview and problem critical anal-

ysis on the research topic with quoting the authors in APA 

format, preparation of references’ list in APA style, prepa-

ration of presentation for 1st mid-term assessment.  

 

Week 9 

1st mid-term assessment: maximum 30 points 

Assessed by student’s scientific supervisor 

 

Assessment criteria: 

1. Review of the special literature on research topic in 

main specialty is completed, number of selected litera-

ture is sufficient, critical analysis is perfect (40%). 

2. APA format is followed completely (40 %). 

3. Presentation text is laconic and clearly structured, an-

swers are exhaustive and justified (20 %). 

 

 

შეფასების კრიტერუმები: 

1. ძირითად სპეციალობაში საკვლევ საკითხთან 

დაკავშირებული სპეციალური ლიტერატურის 

მიმოხილვა დასრულებულია, შერჩეული 

ლიტერატურის რაოდენობა საკმარისია, 

კრიტიკული  ანალიზი სრულყოფილია (40%) 

2. APA-ს სტილი დაცულია სრულყოფილად (40 %) 

3. საპრეზენტაციო ტექსტი ლაკონურია და 

მკაფიოდ სტრუქტურირებული, შეკითხვებზე 

პასუხები ამომწურავია და დასაბუთებული (20 

%) 

1 ძირითად სპეციალობაში საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული ლიტერატურის მიმოხილვის 
რელევანტურობა 

პროცენტი 
ჯამური 
ქულიდან 

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 40% 

წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 30% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 20.4% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
2 APA-ს სტილის დაცვა პროცენტი 

ჯამური 
ქულიდან 

სტილი დაცულია სრულყოფილად (100%) 40% 

სტილი დაცულია უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 30% 

სტილი დაცულია ხარვეზებით (51%) 20.4% 

სტილი არ არის დაცულია, აღინიშნება  მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
3 პრეზენტაცია/დისკუსია პროცენტი 

ჯამური 
ქულიდან 

პრეზენტაციის შინაარსი თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად ჩამოყალიბებული და 

კარგად ორგანიზებულია, წარმოდგენილია შემოქმედებითად და ორიგინალურად, ძირითადი 

საკითხები მკაფიოდაა გამოკვეთილი, მთ შორის ორგანული კავშირი ნათელია, პრეზენტაციის 

ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი 

სრულია (100%) 20% 

პრეზენტაციის შინაარსი მეტწილად თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად 

ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია; ძირითადი საკითხები გამოკვეთილია, მათ 

შორის ორგანული კავშირი ძირითადად დაცულია; პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე 

მაქსიმალურად ეფექტურია, თუმცა მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი ფრაგმენტულად 

დარღვეულია (75%) 

15% 

პრეზენტაციის შინაარსი ძირითადად კონკრეტული და ლაკონურად ჩამოყალიბებულია,  თუმცა 

გარკვეული საკითხები ბუნდოვანია; საკითხებს შორის ორგანული კავშირი ფრაგმენტულად 

დარღვეულია; პრეზენტაცია მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი 

არასრულია (51%) 

10.2% 

პრეზენტაციის შინაარი ბუნდოვანია, პრეზენტაცია ტექნიკურად გაუმართავი და მონოტონურია, 
მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულადაა დარღვეული (0%) 

0% 
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1 Relevance of the review of the literature on research topic in main specialty Percent 
from the 
total score 

Presented clearly and completely (100%) 40% 
Presented with minor shortcomings (75%) 30% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 20.4% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
  
2 APA format observance Percent 

from the 
total score 

Format fully observed (100%) 40% 
Observed with minor shortcomings (75%) 30% 

Observed with shortcomings (51%) 20.4% 

Format is not observed, or done substantial shortcomings (0%) 0% 
  
3 Presentation/Discussion Percent 

from the 
total score 

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well organized, presented in cre-

ative and original way, main topics are clearly outlined, organic links between them is clear, visual side of 

the presentation is very effective, feedback from target audience is complete (100%) 20% 

Content of the presentation is basically consistent, specific, concisely articulated and well organized. Main 

issues are outlined, organic links between them is mainly maintained, visual side of the presentation is very 

effective, however feedback from target audience is fragmented (75%) 

15% 

Content of the presentation is mainly specifically and precisely formulated, however, some issues are un-

clear. Organic links between topics is fragmented and disrupted, presentation is monotonous, feedback from 

target audience is incomplete (51%) 

10.2% 

Content of the presentation is unclear, presentation is technically faulty and monotonous, feedback from  
target audience is completely broken (0%) 

0% 

 

Week 10  

Consultation 2 hours:  

Study topic: Literature review on the research topic in 

main specialty. 

Reading material: elective from specialized journals in 

HINARI e-library. 
 

 

Weeks 11-13  
Study of recent (last 5 years) literature on research topic in 

adjacent specialty, reference of 10-15 scientific articles, 

preparation of brief literature overview and problem criti-

cal analysis on the research topic with quoting the authors 

in APA format, preparation of references’ list in APA 

style. 

 

Week 14 

Consultation 2 hours:  

Study topic: Formulation of doctoral paper  research 

topic in adjacent specialty and justification of its actuality. 

Reading material: elective from specialized journals in 

HINARI e-library. 

 

 

10 კვირა  

კონსულტაცია 2 სთ:  

სასწავლო თემა: სადოქტორო დისერტაციის 

საკვლევი საკითხის ირგვლივ მომიჯნავე 

სპეციალობაში ლიტერატურის მიმოხილვა. 

საკითხავი მასალა: არჩევითი  HINARI –ის 

ელექტრონული ბიბლიოთეკის სპეციალიზებული 

ჟურნალებიდან 
 

11-13 კვირა  

სადოქტორო დისერტაციის  საკვლევი საკითხის 

ირგვლივ მომიჯნავე სპეციალობაში არსებული 

უახლოესი  (ბოლო 5 წლის) ლიტერატურის  

შესწავლა, 15-20 სამეცნიერო სტატიის რეფერირება, 

APA-ს სტილში ავტორების ციტირებით საკვლევი 

საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოკლე 

მიმოხილვის-პრობლემის კრიტიკული ანლიზის  

მომზადება, გამოყენებული ლიტერატურის  APA-ს 

სტილში მოყვანა.  
 

14 კვირა  

კონსულტაცია 2 სთ:  
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Weeks 15-17 

Study of recent (last 5 years) literature 

on research topic in adjacent specialty, 

reference of 10-15 scientific articles, 

preparation of brief literature overview 

and problem critical analysis on the 

research topic with quoting the authors 

in APA format, preparation of refer-

ences’ list in APA style, preparation of 

presentation for 2nd mid-term assess-

ment.  
Week 18 

2nd mid-term assessment: maximum 

30 points 

 
Assessment criteria: 

1. Review of the special literature on 

research topic in main specialty is 

completed, number of selected 

literature is sufficient, critical anal-

ysis is perfect (40%). 

2. APA format is followed complete-

ly (40 %). 

3. Presentation text is laconic and 

clearly structured, answers are ex-

haustive and justified (20 %). 

 

 

სასწავლო თემა: სადოქტორო 

დისერტაციის მომიჯნავე 

სპეციალობაში საკვლევი 

საკითხის ირგვლივ იტერატურის 

მოკლე მიმოხილვა,  საკვლევი 

საკითხის გამოკვეთა და მისი 

აქტუალობის დასაბუთება.  
 

15-17 კვირა  

სადოქტორო დისერტაციის  

საკვლევი საკითხის ირგვლივ 

მომიჯნავე სპეციალობაში 

არსებული უახლოესი  (ბოლო 5 

წლის) ლიტერატურის  შესწავლა, 

15-20 სამეცნიერო სტატიის 

რეფერირება, APA-ს სტილში 

ავტორების ციტირებით საკვლევი 

საკითხის ირგვლივ 

ლიტერატურის მიმოხილვის-

პრობლემის კრიტიკული 

ანლიზის  მომზადება, 

გამოყენებული ლიტერატურის  

APA-ს სტილში მოყვანა, მე-2 

შუალედური შეფასებისათვის 

პრეზენტაციის მომზადება.  

18 კვირა  

მე-2  შუალედური  შეფასება:  

მაქსიმალური 30 ქულა 

შეფასების კრიტერუმები: 

1. მომიჯნავე სპეციალობაში 

საკვლევ საკითხთან 

დაკავშირებული სპეციალური 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

დასრულებულია, შერჩეული 

ლიტერატურის რაოდენობა 

საკმარისია, კრიტიკული  

ანალიზი სრულყოფილია 

(40%) 

2. APA-ს სტილი დაცულია 

სრულყოფილად (40 %) 

3. საპრეზენტაციო ტექსტი 

ლაკონურია და მკაფიოდ 

სტრუქტურირებული, 

შეკითხვებზე პასუხები 

ამომწურავია და 

დასაბუთებული (20 %) 

1 Relevance of the review of the literature on research topic in adjacent specialty Percent  

Presented clearly and completely (100%) 40% 
Presented with minor shortcomings (75%) 30% 
Presented fragmented, with shortcomings (51%) 20.4% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
  

2 APA format observance Percent  

Format fully observed (100%) 40% 
Observed with minor shortcomings (75%) 30% 

Observed with shortcomings (51%) 20.4% 

Format is not observed, or done substantial shortcomings (0%) 0% 
  

3 Presentation/Discussion Percent  

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well organized, presented in 
creative and original way, main topics are clearly outlined, organic links between them is clear, visual side 
of the presentation is very effective, feedback from target audience is complete (100%) 20% 

Content of the presentation is basically consistent, specific, concisely articulated and well organized. Main 

issues are outlined, organic links between them is mainly maintained, visual side of the presentation is 

very effective, however feedback from target audience is fragmented (75%) 

15% 

Content of the presentation is mainly specifically and precisely formulated, however, some issues are un-

clear. Organic links between topics is fragmented and disrupted, presentation is monotonous, feedback 

from target audience is incomplete (51%) 

10.2% 

Content of the presentation is unclear, presentation is technically faulty and monotonous, feedback from  

target audience is completely broken (0%) 

0% 
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1 მომიჯნავე სპეციალობაში საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული ლიტერატურის 
მიმოხილვის რელევანტურობა 

პროცენტი  

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 40% 
წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 30% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 20.4% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  

2 APA-ს სტილის დაცვა პროცენტი  

სტილი დაცულია სრულყოფილად (100%) 40% 
სტილი დაცულია უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 30% 

სტილი დაცულია ხარვეზებით (51%) 20.4% 

სტილი არ არის დაცულია, აღინიშნება  მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
3 პრეზენტაცია/დისკუსია პროცენტი  

პრეზენტაციის შინაარსი თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად ჩამოყალიბებული 

და კარგად ორგანიზებულია, წარმოდგენილია შემოქმედებითად და ორიგინალურად, 

ძირითადი საკითხები მკაფიოდაა გამოკვეთილი, მთ შორის ორგანული კავშირი ნათელია, 

პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, მიზნობრივ 

აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულია (100%) 20% 
პრეზენტაციის შინაარსი მეტწილად თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად 
ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია; ძირითადი საკითხები გამოკვეთილია, მათ 
შორის ორგანული კავშირი ძირითადად დაცულია; პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე 
მაქსიმალურად ეფექტურია, თუმცა მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი 
ფრაგმენტულად დარღვეულია (75%) 

15% 

პრეზენტაციის შინაარსი ძირითადად კონკრეტული და ლაკონურად ჩამოყალიბებულია,  
თუმცა გარკვეული საკითხები ბუნდოვანია; საკითხებს შორის ორგანული კავშირი 
ფრაგმენტულად დარღვეულია; პრეზენტაცია მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან 
უკუკავშირი არასრულია (51%) 

10.2% 

პრეზენტაციის შინაარი ბუნდოვანია, პრეზენტაცია ტექნიკურად გაუმართავი და 

მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულადაა დარღვეული (0%) 

0% 

 

Week 19  

Consultation 2 hours: carr ied out by student’s scien-

tific supervisor 

Synthesis of literature reviews on research topic in main 

and adjacent specialties, formulation of the problem and 

justification of its actuality, selection of potential instru-

ments and methods for conducting doctoral research.  

 

Week 20  
Preparation of unified (synthesized) literature (20-30 

sources) review on the topic of research in main and adja-

cent specialties, justification of actuality of research topic, 

selection of potential instruments and methods for con-

ducting doctoral research, preparation of presentation for 

final assessment.  
 

 

 

 

 

19 კვირა  

კონსულტაცია 2 სთ: ტარდება დოქტორანტის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის მიერ 

სადოქტორო დისერტაციის საკვლევი საკითხის 

ირგვლივ ძირითად და მომიჯნავე სპეციალობებში 

ლიტერატურული მიმოხილვების სინთეზი, 

პრობლემის გამოკვეთა და საკვლევი საკითხის 

აქტუალობის დასაბუთება. სადოქტორო კვლევის 

ჩასატარებლად სავარაუდო ინსტრუმენტებისა და 

მეთოდების შერჩევა.  

20 კვირა  

სადოქტორო დისერტაციის საკვლევი საკითხის 

ირგვლივ ძირითად და მომიჯნავე სპეციალობებში 

ლიტერატურის (20-30 წყარო) ერთიანი 

(სინთეზური) მიმოხილვის მომზადება,  საკვლევი 

საკითხის აქტუალობის დასაბუთება, სადოქტორო 

კვლევის ჩასატარებლად სავარაუდო 

ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შერჩევა,  

ფინალური შეფასებისათვის პრეზენტაციის 

მომზადება. 
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Week 21        

Final assessment: maximum 40 points 

Assessed by student’s scientific supervisor and leading 

specialist in adjacent specialty 

 Assessment criteria 

1. Review of the special literature on research topic in 

main and adjacent specialties is completed, number of 

selected literature is  sufficient, critical analysis and 

synthesis are perfect (20 %) 

2. APA format is followed completely (20 %) 

3. Problem formulation is perfect, actuality of the topic is 

completely justified (20 %) 

4. Selection of potential instruments and methods for 

conducting research (20 %) 

5. Presentation text is laconic and clearly structured, an-

swers are exhaustive and justified (20 %) 

 

 

 

 

21 კვირა     

დასკვნითი შეფასება: მაქსიმალური 40 ქულა 

ფასდება დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელისა 

და მომიჯნავე დარგის წამყვანი სპეციალისტის მიერ 

 შეფასების კრიტერუმები: 

1. ძირითად და მომიჯნავე სპეციალობებში საკვლევ 

საკითხთან დაკავშირებული სპეციალური 

ლიტერატურის მიმოხილვა დასრულებულია, 

შერჩეული ლიტერატურის რაოდენობა საკმარისია, 

კრიტიკული  ანალიზი და სინთეზი სრულყოფილია 

(20 %) 

2. APA-ს სტილი დაცულია სრულყოფილად (20 %) 

3. პრობლემა განსაზღვრულია სრულყოფილად, თემის 

აქტუალობა დასაბუთებულია სრულყოფილად (20 %) 

4. კვლევის ჩასატარებლად სავარაუდო 

ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შერჩევა (20 %) 

5. საპრეზენტაციო ტექსტი ლაკონურია და მკაფიოდ 

სტრუქტურირებული, შეკითხვებზე პასუხები 

ამომწურავია და დასაბუთებული (20 %) 

1 Relevance of the review of the literature on research topic in main and adjacent specialties Percent  

Presented clearly and completely (100%) 20% 
Presented with minor shortcomings (75%) 15% 
Presented fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
  

2 APA format observance Percent  

Format fully observed (100%) 20% 
Observed with minor shortcomings (75%) 15% 
Observed with shortcomings (51%) 10% 

Format is not observed, or done substantial shortcomings (0%) 0% 
  
3 Problem identification, justification of actuality of the topic Percent  

Identified and justified completely, and is adequate (100%) 20% 
Identified and justified with minor shortcomings (75%) 15% 
Identified and justified fragmented, minor shortcomings (51%) 10% 

Not justified, or justified with substancial shortcomings (0%) 0% 
  
4 Selection of potential instruments and methods for conducting research Percent  

Selected completely (100%) 20% 
Selected with minor shortcomings (75%) 15% 
Selected with shortcomings (51%) 10% 

Not selected, or selected with substancial shortcomings  (0%) 0% 
      
5 Presentation/Discussion Percent  

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well organized, presented in 
creative and original way, main topics are clearly outlined, organic links between them is clear, visual 
side of the presentation is very effective, feedback from target audience is complete (100%) 20% 

Content of the presentation is basically consistent, specific, concisely articulated and well organized. 

Main issues are outlined, organic links between them is mainly maintained, visual side of the presenta-

tion is very effective, however feedback from target audience is fragmented (75%) 

15% 

Content of the presentation is mainly specifically and precisely formulated, however, some issues are 

unclear. Organic links between topics is fragmented and disrupted, presentation is monotonous, feed-

back from target audience is incomplete (51%) 

10% 

Content of the presentation is unclear, presentation is technically faulty and monotonous, feedback from  

target audience is completely broken (0%) 0% 
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1 ძირითად და მომიჯნავე სპეციალობებში საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული 
ლიტერატურის მიმოხილვის რელევანტურობა 

პროცენტი 
ჯამური 

ქულიდან 

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 20% 
წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  

2 APA-ს სტილის დაცვა პროცენტი 
ჯამური 

ქულიდან 

სტილი დაცულია სრულყოფილად (100%) 20% 
სტილი დაცულია უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 

სტილი დაცულია ხარვეზებით (51%) 10% 

სტილი არ არის დაცულია, აღინიშნება  მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  

3 პრობლემა განსაზღვრა,  თემის აქტუალობის დასაბუთება პროცენტი 
ჯამური 

ქულიდან 
განსაზღვრულია, დასაბუთებულია სრულყოფილად და ადეკვატურია (100%) 20% 
განსაზღვრული და დასაბუთებულია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 

განსაზღვრული და დასაბუთებულია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის დასაბუთებული ან დასაბუთებულია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  

4 კვლევის ჩასატარებლად სავარაუდო ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შერჩევა პროცენტი 
ჯამური 

ქულიდან 

შერჩეულია სრულყოფილად (100%) 20% 
შერჩეულია  უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 

შერჩეულია ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის შერჩეულია ან შერჩეულია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
      

5 პრეზენტაცია/დისკუსია პროცენტი 
ჯამური 

ქულიდან 

პრეზენტაციის შინაარსი თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად 

ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია, წარმოდგენილია 

შემოქმედებითად და ორიგინალურად, ძირითადი საკითხები მკაფიოდაა 

გამოკვეთილი, მთ შორის ორგანული კავშირი ნათელია, პრეზენტაციის 

ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან 

უკუკავშირი სრულია (100%) 20% 
პრეზენტაციის შინაარსი მეტწილად თანმიმდევრული, კონკრეტული, 
ლაკონურად ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია; ძირითადი 
საკითხები გამოკვეთილია, მათ შორის ორგანული კავშირი ძირითადად 
დაცულია; პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, 
თუმცა მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი ფრაგმენტულად 
დარღვეულია (75%) 

15% 

პრეზენტაციის შინაარსი ძირითადად კონკრეტული და ლაკონურად 
ჩამოყალიბებულია,  თუმცა გარკვეული საკითხები ბუნდოვანია; საკითხებს 
შორის ორგანული კავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია; პრეზენტაცია 
მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი არასრულია (51%) 

10% 

პრეზენტაციის შინაარი ბუნდოვანია, პრეზენტაცია ტექნიკურად გაუმართავი და 

მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულადაა 

დარღვეული (0%) 0% 
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Dissertaion 

paper  

activities 

  

„Dissertation Paper“ is a research compo-

nent of doctoral program and consists of 

the following basic activities (fragments) 

to be implemented in 4 stages: literature 

review on research topic, research proto-

col, scientific research, dissertation paper 

defense. 

Beginning of the research component by 

the doctoral student is determined by Sci-

entific Supervisor and its implementation 

is monitored by Scientific-Consultation 

Board. In the first year of study (1st and 2nd 

semesters), a doctoral student passes sub-

jects of the study component. Pedagogical 

practice student can pass in the next se-

mesters. If doctoral student studies sub-

jects of study component easily, he/she 

can begin research component activities 

from the first year, particularly – litera-

ture review on research topic and prepa-

ration of research protocol. In this case, 

the student will be given three semesters 

(3rd, 4th and 5th) for conducting scientific 

research and 6th semester – for dissertation 

paper defense. 

სადის

ერტაც

იო 

ნაშრო

მის 

აქტივ

ობები 

„სადისერტაციო ნაშრომი“ წარმოადგენს 

დოქტორანტურის კვლევით კომპონენტს და 

შედგება 4 ეტაპად განსახორციელებელი 

შემდეგი ძირითადი აქტივოვებისაგან 

(ფრაგმენტებისაგან): საკვლევ საკითხზე 

ლიტერატურის მიმოხილვა, კვლევის 

პროტოკოლი, სამეცნიერო კვლევა, 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა. 

დოქტორანტის მიერ კვლევითი კომპონენტის 

დაწყებას განსაზღვრავს სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი და მის მიმდინარეობას 

მონიტორინგს უწევს  სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭო. დოქტორანტურაში 

სწავლების პირველ წელს (1-ლ და მე-2 

სემესტრებში) დოქტორანტი გადის სასწავლო 

კომპონენტის საგნებს. შესაძლებელია 

პედაგოგიური პრაქტიკა გაიაროს მომდევნო 

სემესტრებში. იმ შემთხვევაში, როდესაც 

დოქტორანტი ადვილად სძლევს სასწავლო 

კომპონენტის საგნებს, მას პირველი წლიდან 

შეუძლია დაიწყოს პროგრამის კვლევითი 

კომპონენტის აქტივობები, კერძოდ- საკვლევ 

საკითხზე ლიტერატურის მიმოხილვა და 

კვლევის პროტოკოლის მომზადება. ასეთ 

შემთხვევაში დოქტორანტს სამეცნიერო 

კვლევის ჩასატარებლად ეძლევა სამი სემესტრი 

(მე-3, მე-4 და მე-5), ხოლო მე-6 სემესტრი- 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვისათვის. 

ალტერნატივა: დოქტორანტი კვლევის 

პროტოკოლის მომზადებას იწყებს მე-3 

სემესტრში, მე-4 და მე-5 სემესტრებში ატარებს 

სამეცნიერო კვლევას, ხოლო მე-6 სემესტრში 

იცავს სადისერტაციო ნაშრომს. 
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1. Literature review on the topic of dissertation 1. სადისერტაციო თემაზე ლიტერატურის მიმოხილვა  

Prerequisite No prerequisite 

Description 

This module includes the review of 

literature on the topic of disserta-

tion and its critical understanding, 

problem identification and justifi-

cation of its actuality, hypothesis 

clarification, clear identification of 

the subject issue(s), preparation for 

publication and presentation of 

review article. 

Considering these components, 

review of the literature prepared by 

the doctoral student on the topic of 

the dissertation is assessed by the 

Scientific-Consultation Board. 

Goals 

Identification and clarification of 

relevance of special lioterature, 

literature review and critical analy-

sis, justification of actuality of the 

topic, issues of research topic and 

potential research instruments. 

Content of the module 

Weeks 1-16 

Search-collection-reference and 

critical analysis of the recent litera-

ture on research topic, writing of 

literature review (~90% of chapter 

I) using ~90 of literature sources, 

determination of actuality of the 

topic, and identification/

clarification of research issu/

problem. 

წინ

აპი

რო

ბა 

არა აქვს 

აღწ

ერა 

მოდული მოიცავს დოქტორანტის მიერ 

სადისერტაციო თემაზე ლიტერატურის 

მიმოხილვას და მის კრიტიკულ გააზრებას, 

პრობლემის განსაზღვრასა და მისი აქტუალობის 

დასაბუთებას, ჰიპოთეზის დაზუსტებას, 

საკვლევი საკითხ(ებ)ის მკაფიოდ 

იდენტიფიცირებას,  მიმოხილვითი სტატიის 

(Review) გამოსაქვეყნებლად მომზადება და 

წარმოდგენა. 

აღნიშნული კომპონენტების გათვალისწინებით 

სადისერტაციო თემაზე დოქტორანტის მიერ 

მომზადებულ ლიტერატურის მიმოხილვას  

(Overview) აფასებს სამეცნიერო-საკონსულტაციო 

საბჭო. 

მი

ზნ

ები 

საკვლევი საკითხის შესახებ მოძიებული 

სპეციალური  ლიტერატურის 

რელევანტურობის, ლიტერატურის 

მიმოხილვისა და კრიტიკული ანალიზის, თემის 

აქტუალობის დასაბუთება, საკვლევი საკითხ(ებ)

ის და  კვლევის სავარაუდო ინსტრუმენტის 

განსაზღვრა-დაზუსტება. 

მოდულის შინაარსი 

1-

16 

კვი

რა 

დოქტორანტის მიერ საკვლევი თემის შესახებ 

უახლოესი ლიტერატურის მოძიება-კოლექცია-

რეფერირება, კრიტიკული ანალიზი, 

ლიტერატურული მიმოხილვის (1-ლი თავის 

~90%) დაწერა ~90 ლიტერატურული წყაროს 

გამოყენებით, თემის აქტუალობის განსაზღვრა 

და საკვლევი საკითხის/პრობლემის 

იდენტიფიცირება-დაზუსტება. 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს  შუალედური  შეფასება 

შეფასების კრიტერუმები: 

 საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული სპეციალური 

ლიტერატურის მიმოხილვა დასრულებულია, შერჩეული 

ლიტერატურის რაოდენობა საკმარისია, კრიტიკული  

ანალიზი სრულყოფილია (20 %) 

 თემის აქტუალობა დასაბუთებულია სრულყოფილად, 

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური ადეკვატურია  (20%) 

 პრობლემა განსაზღვრულია სრულყოფილად, ჰიპოთეზა 

ჩამოყალიბებულია მკაფიოდ, საინტერესოა და 

ღირებულია, როგორც აკადემიური წრისთვის, ისე 

კონკრეტული სფეროს წარმომადგენლებისთვის; საკვლევი 

საკითხი მკაფიოდ და სრულად არის 

იდენტიფიცირებული (20%) 

 პუბლიკაციისათვის მომზადებულია ლიტერატურის 

მიმოხილვა (Overview) (20%) 

 საპრეზენტაციო ტექსტი ლაკონურია და მკაფიოდ 

სტრუქტურირებული, შეკითხვებზე პასუხები 

ამომწურავია და დასაბუთებული (20%) 

Mid-term assessment by the Scientific-Consultation 

Board 

Week 17 

 Assessment criteria: 

 Review of the special literature on research topic is complet-

ed, number of selected literature is sufficient, critical analy-

sis is perfect (20 %). 

 Actuality of the topic is fully justified, title of dissertation 

paper is adequate (20%). 

 Problem is fully identified, hypothesis is clearly formulated, 

is interesting and valuable for academic society, as well as 

for representatives of given particular field; Research topic 

is clearly and completely identified (20%). 

 Literature Overview is prepared for publication (20%). 

 Presentation text is laconic and clearly structured, answers 

are exhaustive and justified (20%). 



  https://www.caucasushealth.ge                                                                                                                                                             58 

ISSN 24499-2647,  E ISSN  2449-2450, Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 3, Feb 20, 2019 

1 Relevance of the review of the literature on research topic Percent from the 
total score 

Presented clearly and completely (100%) 20% 
Presented with minor shortcomings (75%) 15% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
  
2 Justification of actuality of the topic and adequacy of the dissertation paper title Percent from the 

total score 

Completely justified and adequate (100%) 
20% 

Justified with minor shortcomings (75%) 15% 

Justified fragmented, with shortcomings  (51%) 10% 

Not justified, or justified with substantial shortcomings (0%) 0% 
  
3 Problem determination and formulation of hypothesis, identification of research topic Percent from the 

total score 

Formulated clearly and completely (100%) 20% 
Formulated with minor shortcomings (75%) 15% 

Formulated fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not formulated, or formulated with substantial shortcomings (0%) 0% 
  
4 Overview of the literature prepared for publication Percent from the 

total score 

Presented clearly and completely (100%) 20% 
Presented with minor shortcomings (75%) 15% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
  
5 Presentation/Discussion Percent from the 

total score 

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well orga-

nized, presented in creative and original way, main topics are clearly outlined, organic 

links between them is clear, visual side of the presentation is very effective, feedback 

from target audience is complete (100%) 20% 

Content of the presentation is basically consistent, specific, concisely articulated and 

well organized. Main issues are outlined, organic links between them is mainly main-

tained, visual side of the presentation is very effective, however feedback from target 

audience is fragmented (75%) 

15% 

Content of the presentation is mainly specifically and precisely formulated, however, 

some issues are unclear. Organic links between topics is fragmented and disrupted, 

presentation is monotonous, feedback from target audience is incomplete (51%) 

10% 

Content of the presentation is unclear, presentation is technically faulty and monoto-
nous, feedback from  target audience is completely broken (0%) 0% 
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1 საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული ლიტერატურის მიმოხილვის 
რელევანტურობა 

პროცენტი 
ჯამური 
ქულიდან 

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 20% 
წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
2 თემის აქტუალობის დასაბუთება და სადისერტაციო ნაშრომის სათაურის 

ადეკვატურობა 
პროცენტი  

დასაბუთებულია სრულყოფილად და ადეკვატურია (100%) 20% 
 დასაბუთებულია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 

დასაბუთებულია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის დასაბუთებული ან დასაბუთებულია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
3 პრობლემა განსაზღვრა და ჰიპოთეზის ჩამოყალიბება, საკვლევი საკითხის 

იდენტიფიცირება 
პროცენტი  

ჩამოყალიბებულია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 20% 
ჩამოყალიბებულია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 

 ჩამოყალიბებულია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის ჩამოყალიბებული ან ჩამოყალიბებულია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით 

(0%) 0% 
  
4 პუბლიკაციისათვის მომზადებულია ლიტერატურის მიმოხილვა (Overview) პროცენტი  

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 20% 
წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
5 პრეზენტაცია/დისკუსია პროცენტი  

პრეზენტაციის შინაარსი თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად 

ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია, წარმოდგენილია 

შემოქმედებითად და ორიგინალურად, ძირითადი საკითხები მკაფიოდაა 

გამოკვეთილი, მთ შორის ორგანული კავშირი ნათელია, პრეზენტაციის 

ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან 

უკუკავშირი სრულია (100%) 20% 

პრეზენტაციის შინაარსი მეტწილად თანმიმდევრული, კონკრეტული, 

ლაკონურად ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია; ძირითადი 

საკითხები გამოკვეთილია, მათ შორის ორგანული კავშირი ძირითადად 

დაცულია; პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, თუმცა 

მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია (75%) 

15% 

პრეზენტაციის შინაარსი ძირითადად კონკრეტული და ლაკონურად 

ჩამოყალიბებულია,  თუმცა გარკვეული საკითხები ბუნდოვანია; საკითხებს 

შორის ორგანული კავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია; პრეზენტაცია 

მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი არასრულია (51%) 

10% 

პრეზენტაციის შინაარი ბუნდოვანია, პრეზენტაცია ტექნიკურად გაუმართავი და 
მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულადაა 
დარღვეული (0%) 0% 
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Weeks     

18-20 

Update and improvement of literature 

review (~90% of the chapter I) taking 

into account the notes/

recommendations of the Scientific-

Consultation Board. 

Week 

21 

Final assessment by Scientific-

Consultation Board 

  

Assessment criteria: 

 Review of the special literature on 

research topic is completed, num-

ber of selected literature is suffi-

cient, critical analysis is perfect (20 

%). 

 Actuality of the topic is fully justi-

fied, title of dissertation paper is 

adequate (20%). 

 Problem is fully identified, hypoth-

esis is clearly formulated, is inter-

esting and valuable for academic 

society, as well as for representa-

tives of given particular field; Re-

search topic is clearly and com-

pletely identified (20%). 

 Literature Overview is prepared for 

publication (20%). 

 Presentation text is laconic and 

clearly structured, answers are ex-

haustive and justified (20%). 

 

  

 

18-20 

კვირა 

ლიტერატურული მიმოხილვის (1-ლი თავის 

~90%)  დახვეწა-გაუმჯობესება სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს შენიშვნების/

რეკომენდაციების გათვალისწინებით. 

21 

კვირა 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს  

ფინალური შეფასება 

  

შეფასების კრიტერუმები: 

 საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული 

სპეციალური ლიტერატურის მიმოხილვა 

დასრულებულია, შერჩეული 

ლიტერატურის რაოდენობა საკმარისია, 

კრიტიკული  ანალიზი სრულყოფილია (20 

%) 

 თემის აქტუალობა დასაბუთებულია 

სრულყოფილად, სადისერტაციო ნაშრომის 

სათაური ადეკვატურია  (20%) 

 პრობლემა განსაზღვრულია 

სრულყოფილად, ჰიპოთეზა 

ჩამოყალიბებულია მკაფიოდ, საინტერესოა 

და ღირებულია, როგორც აკადემიური 

წრისთვის, ისე კონკრეტული სფეროს 

წარმომადგენლებისთვის; საკვლევი საკითხი 

მკაფიოდ და სრულად არის 

იდენტიფიცირებული (20%) 

 პუბლიკაციისათვის მომზადებულია 

ლიტერატურის მიმოხილვა (Overview) (20%) 

 საპრეზენტაციო ტექსტი ლაკონურია და 

მკაფიოდ სტრუქტურირებული, 

შეკითხვებზე პასუხები ამომწურავია და 

დასაბუთებული (20%) 
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1 Relevance of the review of the literature on research topic Percent from the 
total score 

Presented clearly and completely (100%) 20% 
Presented with minor shortcomings (75%) 15% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
  
  

2 Justification of actuality of the topic and adequacy of the dissertation paper title Percent from the 
total score 

Completely justified and adequate (100%) 
20% 

Justified with minor shortcomings (75%) 15% 

Justified fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not justified, or justified with substantial shortcomings (0%) 0% 
  
  

3 Problem determination and formulation of hypothesis, identification of research topic Percent from the 
total score 

Formulated clearly and completely (100%) 20% 
Formulated with minor shortcomings (75%) 15% 

Formulated fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not formulated, or formulated with substantial shortcomings (0%) 0% 
  
  

4 Literature Overview is prepared for publication Percent from the 
total score 

Presented clearly and completely (100%) 20% 
Presented with minor shortcomings (75%) 15% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
  
  

5 Presentation/Discussion Percent from the 
total score 

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well orga-

nized, presented in creative and original way, main topics are clearly outlined, organic 

links between them is clear, visual side of the presentation is very effective, feedback 

from target audience is complete (100%) 20% 

Content of the presentation is basically consistent, specific, concisely articulated and 

well organized. Main issues are outlined, organic links between them is mainly main-

tained, visual side of the presentation is very effective, however feedback from target 

audience is fragmented (75%) 

15% 

Content of the presentation is mainly specifically and precisely formulated, however, 

some issues are unclear. Organic links between topics is fragmented and disrupted, 

presentation is monotonous, and feedback from target audience is incomplete (51%) 

10% 

Content of the presentation is unclear, presentation is technically faulty and monoto-
nous, feedback from  target audience is completely broken (0%) 0% 
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1 საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული ლიტერატურის მიმოხილვის 
რელევანტურობა 

პროცენტი 
ჯამური 
ქულიდან 

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 20% 
წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 
წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
2 თემის აქტუალობის დასაბუთება და სადისერტაციო ნაშრომის სათაურის 

ადეკვატურობა 
პროცენტი  

დასაბუთებულია სრულყოფილად და ადეკვატურია (100%) 20% 
 დასაბუთებულია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 
დასაბუთებულია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის დასაბუთებული ან დასაბუთებულია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
3 პრობლემა განსაზღვრა და ჰიპოთეზის ჩამოყალიბება, საკვლევი საკითხის 

იდენტიფიცირება 
პროცენტი  

ჩამოყალიბებულია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 20% 
ჩამოყალიბებულია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 
 ჩამოყალიბებულია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის ჩამოყალიბებული ან ჩამოყალიბებულია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 
0% 

  
4 პუბლიკაციისათვის მომზადებულია ლიტერატურის მიმოხილვა (Overview პროცენტი  

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 20% 
წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 
წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
5 პრეზენტაცია/დისკუსია პროცენტი  

პრეზენტაციის შინაარსი თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად 

ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია, წარმოდგენილია შემოქმედებითად 

და ორიგინალურად, ძირითადი საკითხები მკაფიოდაა გამოკვეთილი, მთ შორის 

ორგანული კავშირი ნათელია, პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად 

ეფექტურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულია (100%) 20% 

პრეზენტაციის შინაარსი მეტწილად თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად 

ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია; ძირითადი საკითხები 

გამოკვეთილია, მათ შორის ორგანული კავშირი ძირითადად დაცულია; 

პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, თუმცა მიზნობრივ 

აუდიტორიასთან უკუკავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია (75%) 

15% 

პრეზენტაციის შინაარსი ძირითადად კონკრეტული და ლაკონურად 

ჩამოყალიბებულია,  თუმცა გარკვეული საკითხები ბუნდოვანია; საკითხებს შორის 

ორგანული კავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია; პრეზენტაცია მონოტონურია, 

მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი არასრულია (51%) 

10% 

პრეზენტაციის შინაარი ბუნდოვანია, პრეზენტაცია ტექნიკურად გაუმართავი და 
მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულადაა დარღვეული 
(0%) 0% 
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Week 

22 
Recovery and final assessment 

Assess-

ment 

system: 

Mid-term assessment - 60 points (Is held on 

week 17). 

Final assessment - 40 points (Is held on week 

21). 

To pass the module the doctoral student is re-

quired to take at least 51% of components pre-

sented for assessment. 

2. Research Protocol  2. კვლევის პროტოკოლი  

Prereq-

uisite 

Credit in review of the literature on dissertation 

topic 

De-

scriptio

n 

Research protocol is an action plan of the disser-

tation research project and is an application for 

conducting a dissertation research. This activity 

enables the doctoral student to prepare 

(according to Annex 2) and follow the research 

protocol. 

The activity includes the elaboration and presen-

tation of the research protocol on the topic of 

dissertation, determination and clarification of 

research design, goals, objectives, materials and 

methods, possible structure of the paper and re-

search plan-schedule; Development of research 

instrument (questionnaire, worksheet or registra-

tion form) taking into consideration ethical as-

pects of research. 

Dissertation Research Protocol prepared by the 

doctoral student in accordance to above compo-

nents is approved by the Scientific-Consultation 

Board. 

Goals 

Preparation of Scientific project according to 

the research protocol (determination and clari-

fication of research design, goals, objectives, 

research instrument, materials and methods, 

and schedule of action plan of the research). 

22 

კვირა 
აღდგენა და  საბოლოო შეფასება 

შეფას

ების 

სისტე

მა: 

შუალედური შეფასება - 60 ქულა (ტარდება მე- 

17 კვირას). 

ფინალური შეფასება - 40 ქულა (ტარდება მე- 

21 კვირას). 

მოდულის გადასალახად დოქტორანტმა 

აუცილებლია მიიღოს შეფასებაზე წარსადგენი 

კომპონენტების მინიმუმ 51%. 

წინა

პირ

ობა 

ჩათვლა სადისერტაციო თემაზე ლიტერატურის 

მიმოხილვაში 

აღწე

რა 

კვლევის პროტოკოლი არის სადისერტაციო 

კვლევითი პროექტის სამოქმედო გეგმა და 

წარმოადგენს განაცხადს სადისერტაციო 

კვლევის ჩატარებაზე. აღნიშნული აქტივობა 

საშუალებას აძლევს დოქტორანტს მოამზადოს 

(სადოქტორო პროგრამის დანართი 2-ის 
მიხედვით)  და დაიცვას კვლევის პროტოკოლი. 

აქტივობა მოიცავს დოქტორანტის მიერ 

სადისერტაციო თემაზე კვლევის პროტოკოლის 

შემუშავება-წარმოდგენას, კვლევის დიზაინის, 

მიზნების, ამოცანების, მასალებისა და 

მეთოდების, ნაშრომის სავარაუდო 

სტრუქტურისა და კვლევის გეგმა-გრაფიკის 

განსაზღვრა-დაზუსტებას; კვლევის ეთიკური 

ასპექტების გათვალისწინებით კვლევის 

ინსტრუმენტის (საკვლევის კითხვარის, ანკეტის 

თუ სარეგისტრაციო ფორმების)  შემუშავება-

ექსპერტიზას. 

აღნიშნული კომპონენტების გათვალისწინებით 

დოქტორანტის მიერ მომზადებულ 

სადისერტაციო კვლევის პროტოკოლს ამტკიცებს 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო. 

მიზ

ნები 

კვლევის პროტოკოლის მიხედვით სამეცნიერო 

პროექტის მომზადება (კვლევის დიზაინის,  

მიზნების, ამოცანების, კვლევის 

ინსტრუმენტის, მასალებისა და მეთოდების, 

კვლევის სამოქმედო გეგმის გრაფიკის 

Activity contents  
 

აქტივობის შინაარსი  
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Week 

1-16 

Preparation of research protocol, development 

of research instrument (questionnaire, work-

sheet or registration form). 

Week 

17 

Mid-term assessment by the Scientific-

Consultation Board 

Research protocol assessment criteria: 

 Possible structure of the paper and re-

search plan-schedule is well-developed and 

realistic (10%). 

 Goal of the planned research is formulated 

clearly and corresponds to dissertation top-

ic, research objectives are fully defined and 

makes it possible to achieve goal of the 

research (20%). 

 Materials of planned research are repre-

sentable, selected research methods are 

presented fully and are acceptable (20%). 

 Research instrument is developed 

(questionnaire, worksheet or registration 

form) completely and complies to ethical 

norms (20%). 

 It is likely that the research outcomes will 

have scientific innovation and practical 

value (20%). 

 Presentation text is laconic and clearly 

structured, answers are exhaustive and 

justified  (10%). 

 

 

1-16 

კვი

რა 

კვლევის პროტოკოლის მომზადება, კვლევის 

ინსტრუმენტის (კითხვარის, ანკეტის თუ 

სარეგისტრაციო ფორმების) შემუშავება. 

17 

კვი

რა 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს  

შუალედური  შეფასება 

  

კვლევის პროტოკოლის შეფასების კრიტერუმები: 

 ნაშრომის სავარაუდო სტრუქტურა  და 

სამუშაო გეგმა-გრაფიკი შემუშავებულია 

სრულყოფილად და რეალისტურია  (10%) 

 დაგეგმილი კვლევის მიზანი 

ჩამოყალიბებულია მკაფიოდ და შეესაბამება 

სადისერტაციო თემას, კვლევის ამოცანები 

სრულად არის ფორმულირებული და 

შესაძლებლობას იძლევა მიღწეული იქნეს 

კვლევის მიზანი (20%) 

 დაგეგმილი კვლევის მასალები 

რეპრეზენტაბელურია, კვლევის შერჩეული 

მეთოდები წარმოდგენილია სრულად  და 

მისაღებია (20%) 

 შემუშავებულია კვლევის ინსტრუმენტი 

(კითხვარი, ანკეტა თუ სარეგისტრაციო 

ფორმები) სრულყოფილად, შესაბამისობაშია 

ეთიკის ნორმებთან (20%) 

 სავარაუდოა, რომ კვლევის შედეგებს ექნებათ 

სამეცნიერო სიახლე და პრაქტიკული 

ღირებულება (20%) 

 საპრეზენტაციო ტექსტი ლაკონურია და 

მკაფიოდ სტრუქტურირებული, შეკითხვებზე 

პასუხები ამომწურავია და დასაბუთებული 

(10%) 
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1 Possible structure of the paper and research plan-schedule Percent from 
the 
total score 

Presented clearly and completely (100%) 10% 
Presented with minor shortcomings (75%) 7.5% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 5% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
  

2 Research goal and objectives Percent from 
the 
total score 

Formulated clearly and completely (100%) 20% 
Formulated with minor shortcomings (75%) 15% 

Formulated fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not formulated, or formulated with substantial shortcomings (0%) 0% 
  

3 Research materials and methods Percent from 
the 
total score 

Presented clearly and completely (100%) 20% 
Presented with minor shortcomings (75%) 15% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
  

4 Research instrument Percent from 
the 
total score 

Developed completely and complies to ethical norms 20% 
Presented with minor shortcomings (75%) 15% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
      

5 Research outcomes scientific innovation and practical value Percent from 
the 
total score 

Presented clearly and completely (100%) 20% 
Presented with minor shortcomings (75%) 15% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
  

6 Presentation/Discussion Percent from 
the 
total score 

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well organized, present-

ed in creative and original way, main topics are clearly outlined, organic links between them is 

clear, visual side of the presentation is very effective, feedback from target audience is complete 

(100%) 

10% 

Content of the presentation is basically consistent, specific, concisely articulated and well organized. 

Main issues are outlined, organic links between them is mainly maintained, visual side of the 

presentation is very effective, however feedback from target audience is fragmented (75%) 

7.5% 

Content of the presentation is mainly specifically and precisely formulated, however, some issues are 

unclear. Organic links between topics is fragmented and disrupted, presentation is monotonous, and 

feedback from target audience is incomplete (51%) 

5% 

Content of the presentation is unclear, presentation is technically faulty and monotonous, feedback 
from  target audience is completely broken (0%) 

0% 
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1 ნაშრომის სავარაუდო სტრუქტურა  და სამუშაო გეგმა-გრაფიკი პროცენტი 
ჯამური 
ქულიდან 

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 10% 
წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 7.5% 
წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 5% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
2 კვლევის მიზანი ამოცანები პროცენტი  

ჩამოყალიბებულია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 20% 
ჩამოყალიბებულია  მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 
ჩამოყალიბებულია  ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის ჩამოყალიბებული ან ჩამოყალიბებულია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით 

(0%) 0% 
  
3 კვლევის მასალები და მეთოდები პროცენტი  

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 20% 
წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 
წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
4 კვლევის ინსტრუმენტი პროცენტი  

შემუშავებულია სრულყოფილად და შესაბამისობაშია ეთიკის ნორმებთან 20% 
წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 
წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
      
5 კვლევის შედეგების სავარაუდო სამეცნიერო სიახლე და პრაქტიკული 

ღირებულება 
პროცენტი  

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 20% 
წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 
წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
6 პრეზენტაცია/დისკუსია პროცენტი  

პრეზენტაციის შინაარსი თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად 

ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია, წარმოდგენილია 

შემოქმედებითად და ორიგინალურად, ძირითადი საკითხები მკაფიოდაა 

გამოკვეთილი, მთ შორის ორგანული კავშირი ნათელია, პრეზენტაციის 

ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან 

უკუკავშირი სრულია (100%) 

10% 

პრეზენტაციის შინაარსი მეტწილად თანმიმდევრული, კონკრეტული, 

ლაკონურად ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია; ძირითადი 

საკითხები გამოკვეთილია, მათ შორის ორგანული კავშირი ძირითადად 

დაცულია; პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, თუმცა 

მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია (75%) 

7.5% 

პრეზენტაციის შინაარსი ძირითადად კონკრეტული და ლაკონურად 

ჩამოყალიბებულია,  თუმცა გარკვეული საკითხები ბუნდოვანია; საკითხებს 

შორის ორგანული კავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია; პრეზენტაცია 

მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი არასრულია (51%) 

5% 

პრეზენტაციის შინაარი ბუნდოვანია, პრეზენტაცია ტექნიკურად გაუმართავი და 
მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულადაა 
დარღვეული (0%) 

0% 
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Weeks 

18-20 

Update and improvement of research 

protocol taking into account the 

notes/recommendations of the Scien-

tific-Consultation Board, update and 

improvement of questionnaire, work-

sheet or registration form and obtain-

ing permission of the Board of Human 

Issues (or Ethics Committee) for their 

application 

Week 

21 

Final assessment by the Scientific-

Consultation Board 

Research protocol assessment criteria: 

Possible structure of the paper and research 

plan-schedule is well-developed and realis-

tic  (10%). 

 Goal of the planned research is formu-

lated clearly and corresponds to disser-

tation topic, research objectives are 

fully defined and makes it possible to 

achieve goal of the research (20%) 

 Materials of planned research are repre-

sentable, selected research methods are 

presented fully and are acceptable 

(20%). 
 Research instrument is developed 

(questionnaire, worksheet or registra-

tion form) completely and complies to 

ethical norms (20%). 

 It is likely that the research outcomes 

will have scientific innovation and 

practical value (20%). 

 Presentation text is laconic and clearly 

structured, answers are exhaustive and 

justified  (10%). 

  

 

 

18-20 

კვირა 

კვლევის პროტოკოლის დახვეწა-

გაუმჯობესება სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს შენიშვნების/

რეკომენდაციების გათვალისწინებით, 

კითხვარის, ანკეტის თუ სარეგისტრაციო 

ფორმების დახვეწა-გაუმჯობესება  და 

მათ გამოყენებაზე ჰუმანურ საკითხთა 

საბჭოს (ან ეთიკის კომისიის) ნებართვის 

მიღება, 

21 

კვირა 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს  ფინალური 

შეფასება 

  

კვლევის პროტოკოლის შეფასების კრიტერუმები: 

 ნაშრომის სავარაუდო სტრუქტურა  და 

სამუშაო გეგმა-გრაფიკი შემუშავებულია 

სრულყოფილად და რეალისტურია  (10%) 

 დაგეგმილი კვლევის მიზანი 

ჩამოყალიბებულია მკაფიოდ და შეესაბამება 

სადისერტაციო თემას, კვლევის ამოცანები 

სრულად არის ფორმულირებული და 

შესაძლებლობას იძლევა მიღწეული იქნეს 

კვლევის მიზანი (20%) 

 დაგეგმილი კვლევის მასალები 

რეპრეზენტაბელურია, კვლევის შერჩეული 

მეთოდები წარმოდგენილია სრულად  და 

მისაღებია (20%) 

 შემუშავებულია კვლევის ინსტრუმენტი 

(კითხვარი, ანკეტა თუ სარეგისტრაციო 

ფორმები) სრულყოფილად, შესაბამისობაშია 

ეთიკის ნორმებთან (20%) 

 სავარაუდოა, რომ კვლევის შედეგებს ექნებათ 

სამეცნიერო სიახლე და პრაქტიკული 

ღირებულება (20%) 

 საპრეზენტაციო ტექსტი ლაკონურია და 

მკაფიოდ სტრუქტურირებული, 

შეკითხვებზე პასუხები ამომწურავია და 

დასაბუთებული (10%) 
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1 Possible structure of the paper and research plan-schedule Percent from the 
total score 

Presented clearly and completely (100%) 10% 
Presented with minor shortcomings (75%) 7.5% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 5% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
  

2 Research goal and objectives Percent from the 
total score 

Formulated clearly and completely (100%) 20% 
Formulated with minor shortcomings (75%) 15% 

Formulated fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not formulated, or formulated with substantial shortcomings (0%) 0% 
  

3 Research materials and methods Percent from the 
total score 

Presented clearly and completely (100%) 20% 
Presented with minor shortcomings (75%) 15% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
  

4 Research instrument Percent from the 
total score 

Developed completely and complies to ethical norms 20% 
Presented with minor shortcomings (75%) 15% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
      

5 Research outcomes expected scientific innovation and practical value Percent from the 
total score 

Presented clearly and completely (100%) 20% 
Presented with minor shortcomings (75%) 15% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 10% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 
  

6 Presentation/Discussion Percent from the 
total score 

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well organized, 

presented in creative and original way, main topics are clearly outlined, organic links be-

tween them is clear, visual side of the presentation is very effective, feedback from target 

audience is complete (100%) 

10% 

Content of the presentation is basically consistent, specific, concisely articulated and well 

organized. Main issues are outlined, organic links between them is mainly maintained, visu-

al side of the presentation is very effective, however feedback from target audience is frag-

mented (75%) 

7.5% 

Content of the presentation is mainly specifically and precisely formulated, however, some 

issues are unclear. Organic links between topics is fragmented and disrupted, presentation is 

monotonous, and feedback from target audience is incomplete (51%) 

5% 

Content of the presentation is unclear, presentation is technically faulty and monotonous, 
feedback from  target audience is completely broken (0%) 

0% 
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1 ნაშრომის სავარაუდო სტრუქტურა  და სამუშაო გეგმა-გრაფიკი პროცენტი 
ჯამური 
ქულიდან 

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 10% 
წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 7.5% 
წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 5% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
2 კვლევის მიზანი ამოცანები პროცენტი  

ჩამოყალიბებულია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 20% 
ჩამოყალიბებულია  მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 
ჩამოყალიბებულია  ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის ჩამოყალიბებული ან ჩამოყალიბებულია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით 

(0%) 0% 
  
3 კვლევის მასალები და მეთოდები პროცენტი  

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 20% 
წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 
წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
4 კვლევის ინსტრუმენტი პროცენტი  

შემუშავებულია სრულყოფილად და შესაბამისობაშია ეთიკის ნორმებთან 20% 
წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 
წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
      
5 კვლევის შედეგების სავარაუდო სამეცნიერო სიახლე და პრაქტიკული 

ღირებულება 
პროცენტი  

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 20% 
წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 15% 
წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 10% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
6 პრეზენტაცია/დისკუსია პროცენტი  

პრეზენტაციის შინაარსი თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად 

ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია, წარმოდგენილია 

შემოქმედებითად და ორიგინალურად, ძირითადი საკითხები მკაფიოდაა 

გამოკვეთილი, მთ შორის ორგანული კავშირი ნათელია, პრეზენტაციის 

ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან 

უკუკავშირი სრულია (100%) 

10% 

პრეზენტაციის შინაარსი მეტწილად თანმიმდევრული, კონკრეტული, 

ლაკონურად ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია; ძირითადი 

საკითხები გამოკვეთილია, მათ შორის ორგანული კავშირი ძირითადად 

დაცულია; პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, თუმცა 

მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია (75%) 

7.5% 

პრეზენტაციის შინაარსი ძირითადად კონკრეტული და ლაკონურად 

ჩამოყალიბებულია,  თუმცა გარკვეული საკითხები ბუნდოვანია; საკითხებს 

შორის ორგანული კავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია; პრეზენტაცია 

მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი არასრულია (51%) 

5% 

პრეზენტაციის შინაარი ბუნდოვანია, პრეზენტაცია ტექნიკურად გაუმართავი და 
მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულადაა 
დარღვეული (0%) 

0% 
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Week 

22 
Recovery and final assessment 

Assess-

ment 

system: 

Mid-term assessment - 60 points (Is held on week 

17). 

Final assessment - 40 points (Is held on week 21). 

To pass the module the doctoral student is required 

to take at least 51% of components presented for 

assessment. 

22 

კვირა 
აღდგენა და  საბოლოო შეფასება 

შეფას

ების 

სისტე

მა: 

შუალედური შეფასება - 60 ქულა (ტარდება მე- 

17 კვირას). 

ფინალური შეფასება - 40 ქულა (ტარდება მე- 

21 კვირას). 

კვლევის პროტოკოლის  გადასალახად და 

ჩათვლის მისაღებად დოქტორანტმა 

აუცილებლია მიიღოს შეფასებაზე წარსადგენი 

კომპონენტების მინიმუმ 51% 

3. Scientific research  3. სამეცნიერო კვლევა  

Prereq-

uisite 

To begin scientific research, the doctoral student should  

have received credit for "Research Protocol". 

De-

scriptio

n 

Scientific research is carried out in two (at least) 

semesters. 

1st semester: 

Starting scientific research according to objectives set out 

in research protocol; Execute 50% of total volume of 

scientific work according to working plan-schedule: col-

lection of materials, creation of database and statistical 

processing of data using SPSS and/or other software, 

presentation of results in tables and charts and their anal-

ysis, textual description of results, write Chapter 1 of 

research part of dissertation paper, formulation of rele-

vant conclusions, write Part 1 of Chapter 2 (Materials and 

Methods), presentation of obtained results to Scientific-

Consultation Board, preparation-submission of 1 scien-

tific article  (2nd publication) for publication. 

2nd semester: 

Completion of scientific research; Execute 50% of total 

volume of scientific work according to working plan-

schedule: collection of materials through research instru-

ment (questionnaire, worksheet or registration form); 

Creation of database and statistical processing of data 

using SPSS and/or other software, presentation of results 

in tables and charts and their analysis, textual description 

of results, write Part 2 of Chapter 2 (Materials and Meth-

ods), formulation of relevant conclusions, presentation of 

obtained results to Scientific-Consultation Board, prepa-

ration-submission of  1 scientific article  (3rd publication) 

for publication. 

წინა

პირ

ობა 

სამეცნიერო კვლევის დასაწყებად დოქტორანტს 

უნდა ჰქონდეს მიღებული ჩათვლა „კვლევის 

პროტოკოლში“. 

აღწე

რა 

სამეცნიერო კვლევა მიმდინარეობს ორი 

(მინიმუმ) სასწავლო სემესტრის განმავლობაში. 
1-ლი სემესტრი: 

სამეცნიერო კვლევის დაწყება, კვლევის 

პროტოკოლში წარმოდგენილი დასახული 

ამოცანების შესაბამისად, სამუშაო გეგმა-

გრაფიკის მიხედვით კვლევითი სამუშაოების 

საერთო მოცულობის 50%-ის შესრულება:  

კვლევის ინსტრუმენტის (კითხვარების, 

ანკეტების თუ სარეგისტრაციო ფორმების) 

საშუალებით მასალების შეგროვება, მონაცემთა 

ბაზების შექმნა და სტატისტიკური დამუშავება 

SPSS-ის და/ან სხვა პროგრამული პაკეტის 

საშუალებით, შედეგების წარმოსახვა 

ცხრილებისა და გრაფიკების სახით და მათი 

ანალიზი, შედეგების ტექსტუალური აღწერა, 

დისერტაციის კვლევითი ნაწილის 1 თავის 

დაწერა, შესაბამისი დასკვნების ფორმულირება, 

დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და 

მეთოდები) 1-ლი ნაწილის დაწერა, მიღებული 

შედეგების სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს 

წინაშე პრეზენტაცია, პუბლიკაციისათვის 1  (მე-

2 პუბლიკაცია) სამეცნიერო სტატიის მომზადება

-წარდგენა. 
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Goals 

1st semester: 

Conducting research in accordance with the pro-

tocol, write Chapter 1 of the research part of the 

dissertation, formulation of relevant conclusions, 

preparation of 1 scientific article for publication 

according to standards set for referenced publica-

tion. 

2nd semester: 

Completion of scientific research in accordance 

with the protocol, write Chapter 2 of the research 

part of the dissertation, formulation of relevant 

conclusions, elaboration of practical recommenda-

tions, preparation of 1 scientific article for publi-

cation according to standards set for impact factor 

publication. 

აღწე

რა 

მე-2 სემესტრი: 

სამეცნიერო კვლევის დასრულება, კვლევის 

პროტოკოლში წარმოდგენილი დასახული 

ამოცანების შესაბამისად, სამუშაო გეგმა-გრაფიკის 

მიხედვით კვლევითი სამუშაოების საერთო 

მოცულობის 50%-ის შესრულება:  კვლევის 

ინსტრუმენტის (კითხვარების, ანკეტების თუ 

სარეგისტრაციო ფორმების) საშუალებით 

მასალების შეგროვება, მონაცემთა ბაზების შექმნა 

და სტატისტიკური დამუშავება SPSS-ის და/ან სხვა 

პროგრამული პაკეტის საშუალებით, შედეგების 

წარმოსახვა ცხრილებისა და გრაფიკების სახით და 

მათი ანალიზი, შედეგების ტექსტუალური აღწერა, 

დისერტაციის კვლევითი ნაწილის მე-2-ე თავის 

(მასალები და მეთოდები) მე-2-ე ნაწილის დაწერა, 

შესაბამისი დასკვნების ფორმულირება, მიღებული 

შედეგების სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს 

წინაშე პრეზენტაცია, პუბლიკაციისათვის 1 (მე-3 

პუბლიკაცია)  სამეცნიერო სტატიის მომზადება-

წარდგენა. 

მიზ-

ნები 

1-ლი სემესტრი: 

პროტოკოლის მიხედვით კვლევის ჩატარება, 

დისერტაციის კვლევითი ნაწილის 1 თავის 

დაწერა, შესაბამისი დასკვნების ფორმულირება, 

პუბლიკაციისათვის 1  სამეცნიერო სტატიის 

მომზადება რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის 

აუცილებელი სტანდარტის დონეზე. 

 

მე-2 სემესტრი: 

პროტოკოლის მიხედვით კვლევის დასრულება, 

დისერტაციის კვლევითი ნაწილის მე-2-ე  თავის 

დაწერა, შესაბამისი დასკვნების ფორმულირება, 

პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება, 

პუბლიკაციისათვის 1 სამეცნიერო სტატიის 

მომზადება იმპაქტ–ფაქტორიანი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის 

დონეზე. 

 

Activity contents 

1st semester: 

We

eks 

1-8 

Collection of 50% of the total volume of materials 

through research instrument; Creation of database and 

statistical processing of data using SPSS and/or other 

software, presentation of results in tables and charts and 

their analysis. 

We

eks 

9-

16 

Textual description of results, writing Chapter 1 of re-

search part of dissertation paper, formulation of relevant 

consclusions, write Part 1 of Chapter 2 (Materials and 

Methods) of dissertation paper, preparation of  1 scien-

tific article according to Annex 5 for submission to ref-

erenced journal, preparation of obtained results for 

presentation to Scientific-Consultation Board. 
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We

ek 

17 

Mid-term assessment of Fragment 1 of the re-

search by the Scientific-Consultation Board 

  

Fragment 1 assessment criteria: 

 Research works are underway and are in 

progress in accordance with the proto-

col, works schedule is followed, main 

part (50%) of materials is collected 

(20%). 

 Databases (50%) are created and data 

statistically processed (20%). 

 Part 1 of research part of dissertation pa-

per is written, Part 1 of the Chapter 2 

(Materials and Methods) of dissertation 

paper is written, research results are well 

illustrated on tables and charts, analysis 

of research results is complete, relevant 

conclusions are formulated (20%). 

 Scientific article is ready for publication 

and is presented according to standards 

set for referenced publication (30%). 

 Presentation and discussion: Presenta-

tion text is laconic and clearly structured, 

visual part of presentation corresponds 

to textual part, answers to questions on 

the topic of presentation are exhaustive 

and justified (10%). 

 

აქტივობის შინაარსი 

1-ლი სემესტრი: 

1-8 

კვირა 

კვლევის ინსტრუმენტის საშუალებით მასალების 

საერთო მოცულობის 50%-ის შეგროვება, 

მონაცემთა ბაზების შექმნა და სტატისტიკური 

დამუშავება SPSS-ის და/ან სხვა პროგრამული 

პაკეტის საშუალებით, შედეგების წარმოსახვა 

ცხრილებისა და გრაფიკების სახით და მათი 

ანალიზი 

9-16 

კვირა 

შედეგების ტექსტუალური აღწერა, დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის 1 თავის დაწერა, შესაბამისი 

დასკვნების ფორმულირება,  დისერტაციის მე-2 

თავის (მასალები და მეთოდები) 1-ლი ნაწილის 

დაწერა,  სადოქტორო პროგრამის No5 დანართის 

მიხედვით 1 სამეცნიერო სტატიის მომზადება-

წარდგენა რეფერირებად ჟურნალში 

პუბლიკაციისათვის, სამეცნიერო-საკონსულტაციო 

საბჭოს წინაშე მიღებული შედეგების 

17 

კვი

რა 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მიერ   

კვლევის 1-ლი  ფრაგმენტის  შუალედური  შეფასება 

შეფასების კრიტერუმები: 

 კვლევითი სამუშაოები დაწყებულია, 

მიმდინარეობს პროტოკოლის შესაბამისად, 

სამუშაო გეგმის გრაფიკი დაცულია, მასალების 

ძირითადი ნაწილი (50%) შეგროვებულია (20%); 
 მონაცემთა ბაზები (50%) შექმნილია და 

სტატისტიკურად დამუშავებული (20%); 
 დისერტაციის კვლევითი ნაწილის 1 თავი 

დაწერილია, დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები 

და მეთოდები) 1-ლი ნაწილი დაწერილია, კვლევის 

შედეგები კარგად არის ილუსტრირებული 

ცხრილებისა და გრაფიკების საშუალებით,  

კვლევის შედეგების ანალიზი სრულყოფილია, 

შესაბამისი დასკვნები ფორმულირებულია (20%); 
 პუბლიკაციისათვის სამეცნიერო სტატია 

მომზადებულია და წარმოდგენილი 

რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის 

აუცილებელი სტანდარტის დონეზე  (30%); 
 პრეზენტაციადადისკუსია: საპრეზენტაციო 

ტექსტი ლაკონურად და მკაფიოდაა 

სტრუქტურირებული, პრეზენტაციის 

ვიზუალური მხარე შეესაბამება პრეზენტაციის 

ტექსტუალურ ნაწილს; საპრეზენტაციო თემის 

ირგვლივ წამოჭრილ შეკითხვებზე პასუხები 

ამომწურავია და დასაბუთებული (10%); 



  https://www.caucasushealth.ge                                                                                                                                                             73 

ISSN 24499-2647,  E ISSN  2449-2450, Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 3, Feb 20, 2019 

1 Following workplan schedule, collection of main part (50%) of materials Percent from the 
total score 

Schedule is followed and main part (50%) of materials is collected fully (100%) 20% 
Main part of materials is collected with slight delay (75%) 15% 

Main part of materials is collected with delay (51%) 10% 

Materials are not collected or collected with substantial delay (0%) 0% 
  
2 Creation of databases (50%) and statistical processing of data Percent from the 

total score 

Databases (50%) are created and data statistically processed fully (10 

%) 20% 
Databases (50%) are created and data statistically processed with slight delay (75%) 15% 

Databases (50%) are created and data statistically processed with delay (51%) 10% 

Databases (50%) are not created and statistically processed or created and processed 

with substantial delay (0%) 0% 
  
3 Writing Part 1 of Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper, write Part 1 of research 

part of dissertation, illustrate in tables and charts, analysis of research results, formulation of rele-
vant conclusions 

Percent from the 
total score 

Part 1 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 1 of research 

part of dissertation paper is written, illustrated on tables and charts, research results are analyzed, 

relevant conclusions are formulated completely (100%) 20% 
Part 1 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 1 of research 
part of dissertation paper is written, illustrated on tables and charts, research results are analyzed, 
relevant conclusions are formulated with minor shortcomings (75%) 

15% 

Part 1 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 1 of research 
part of dissertation paper is written, illustrated on tables and charts, research results are analyzed, 
relevant conclusions are formulated with shortcomings (51%) 

10% 

Part 1 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is not written, and/or Part 1 

of research part of dissertation paper is not written or written with substantial shortcomings (0%) 
0% 

  
4 Preparation of scientific article for publication according to standards set for referenced publica-

tion 
Percent from the 
total score 

Article is prepared and presented according to standards set for referenced publication (100%) 
30% 

Article is prepared and presented with minor shortcomings (75%) 22.5% 

Article is prepared and presented with shortcomings (51%) 15% 

Article is not presented or presented with substantial shortcomings (0) 0% 

  
5 Presentation/Discussion Percent from the 

total score 

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well organized, pre-

sented in creative and original way, main topics are clearly outlined, organic links between 

them is clear, visual side of the presentation is very effective, feedback from target audience is 

complete (100%) 

10% 

Content of the presentation is basically consistent, specific, concisely articulated and well orga-

nized. Main issues are outlined, organic links between them is mainly maintained, visual side of 

the presentation is very effective, however feedback from target audience is fragmented (75%) 

7.5% 

Content of the presentation is mainly specifically and precisely formulated, however, some is-

sues are unclear. Organic links between topics is fragmented and disrupted, presentation is mo-

notonous, and feedback from target audience is incomplete (51%) 

5% 

Content of the presentation is unclear, presentation is technically faulty and monotonous, feed-
back from  target audience is completely broken (0%) 

0% 
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1 სამუშაო გეგმის გრაფიკის დაცვა, მასალების ძირითადი ნაწილის (50%) შეგროვება პროცენტი  

გრაფიკი დაცულია და მასალების ძირითადი ნაწილი (50%) შეგროვებულია სრულად (100%) 20% 

მასალების ძირითადი ნაწილი შეგროვებულია უმნიშვნელო ჩამორჩენით (75%) 15% 

მასალების ძირითადი ნაწილი შეგროვებულია ჩამორჩენით  (51%) 10% 

არ არის შეგროვებულია ან შეგროვებულია მნიშვნელოვანი ჩამორჩენით  (0%) 0% 

  

2 მონაცემთა ბაზების (50%) შექმნა და სტატისტიკური დამუშავება პროცენტი  

 მონაცემთა ბაზები (50%)  შექმნილია და სტატისტიკურად დამუშავებულია სრულად (10 

%) 20% 

მონაცემთა ბაზები  შექმნილია და სტატისტიკურად დამუშავებულია  უმნიშვნელო ჩამორჩენით (75%) 15% 

მონაცემთა ბაზები  შექმნილია და სტატისტიკურად დამუშავებულია  ჩამორჩენით  (51%) 10% 

მონაცემთა ბაზები  არ არის შექმნილი და სტატისტიკურაიდ დამუშავებული ან შექმნილია და 

სტატისტიკურად დამუშავებულია მნიშვნელოვანი ჩამორჩენით (0%) 0% 

  

3 დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) 1-ლი ნაწილის დაწერა, დისერტაციის კვლევითი 

ნაწილის 1 თავის  დაწერა,  ილუსტრირება ცხრილებისა და გრაფიკების საშუალებით,  კვლევის შედეგების 

ანალიზი, შესაბამისი დასკვნების ფორმულირება 

პროცენტი  

დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) 1-ლი ნაწილი დაწერილია, დისერტაციის კვლევითი 

ნაწილის 1 თავი  დაწერილია,  ილუსტრირებულია ცხრილებისა და გრაფიკების საშუალებით,  კვლევის 

შედეგების ანალიზი ჩატარებულია, შესაბამისი დასკვნები ფორმულირებულია სრულყოფილად (100%) 20% 

დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) 1-ლი ნაწილი დაწერილია, დისერტაციის კვლევითი 

ნაწილის 1 თავი  დაწერილია,  ილუსტრირებულია ცხრილებისა და გრაფიკების საშუალებით,  კვლევის 

შედეგების ანალიზი ჩატარებულია, შესაბამისი დასკვნები ფორმულირებულია უმნიშვნელო ხარვეზებით 

(75%) 

15% 

დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) 1-ლი ნაწილი დაწერილია,  დისერტაციის კვლევითი 

ნაწილის 1 თავი  დაწერილია,  ილუსტრირებულია ცხრილებისა და გრაფიკების საშუალებით,  კვლევის 

შედეგების ანალიზი ჩატარებულია, შესაბამისი დასკვნები ფორმულირებულია ხარვეზებით (51%) 

10% 

არ არის დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) 1-ლი ნაწილი და/ან დისერტაციის კვლევითი 

ნაწილის 1 თავი  დაწერილი,   ან დაწერილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 

  

4 პუბლიკაციისათვის სამეცნიერო სტატიის მომზადება და წარმოდგენა რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის 

აუცილებელი სტანდარტის დონეზე 

პროცენტი  

სტატია მომზადებული და წარმოდგენილია რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი 

სტანდარტის დონეზე (100%) 

30% 

სტატია მომზადებული და წარმოდგენილია  მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 22.5% 

სტატია მომზადებული და წარმოდგენილია  ხარვეზებით (51%) 15% 

სტატია არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0) 0% 

  

5 პრეზენტაცია/დისკუსია პროცენტი  

პრეზენტაციის შინაარსი თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად ჩამოყალიბებული და კარგად 

ორგანიზებულია, წარმოდგენილია შემოქმედებითად და ორიგინალურად, ძირითადი საკითხები 

მკაფიოდაა გამოკვეთილი, მთ შორის ორგანული კავშირი ნათელია, პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე 

მაქსიმალურად ეფექტურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულია (100%) 

10% 

პრეზენტაციის შინაარსი მეტწილად თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად ჩამოყალიბებული და 

კარგად ორგანიზებულია; ძირითადი საკითხები გამოკვეთილია, მათ შორის ორგანული კავშირი 

ძირითადად დაცულია; პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, თუმცა მიზნობრივ 

აუდიტორიასთან უკუკავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია (75%) 

7.5% 

პრეზენტაციის შინაარსი ძირითადად კონკრეტული და ლაკონურად ჩამოყალიბებულია,  თუმცა 

გარკვეული საკითხები ბუნდოვანია; საკითხებს შორის ორგანული კავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია; 

პრეზენტაცია მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი არასრულია (51%) 

5% 

პრეზენტაციის შინაარი ბუნდოვანია, პრეზენტაცია ტექნიკურად გაუმართავი და მონოტონურია, 

მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულადაა დარღვეული (0%) 

0% 
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Weeks 

18-20 

Correction of Part 1 of research part of dissertation pa-

per, conclusions and scientific article taking into account 

critical opinions, remarks and recommendations ex-

pressed at the meeting with Scientific-Consultation 

Board and preparation for presentation to Scientific-

Consultation Board 

Week 

21 

Final assessment of Fragment 1 of the research by the 

Scientific-Consultation Board 

Fragment 1 assessment criteria: 

 Research works are underway and are in pro-

gress in accordance with the protocol, works 

schedule is followed, main part (50%) of materi-

als is collected (20%). 

 Databases (50%) are created and data statistical-

ly processed (20%). 

 Chapter 1 of research part of dissertation paper 

is written, Part 1 of the Chapter 2 (Materials and 

Methods) of dissertation paper is written, re-

search results are well illustrated on tables and 

charts, analysis of research results is complete, 

relevant conclusions are formulated (20%). 

 Scientific article is ready for publication and is 

presented according to standards set for refer-

enced publication (30%). 

 Presentation and discussion: Presentation text 

is laconic and clearly structured, visual part of 

presentation corresponds to textual part, an-

swers to questions on the topic of presentasion 

are exhaustive and justified (10%). 

 

 

18-20 

კვირა 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოზე 

გამოთქმული კრიტიკული მოსაზრებების, 

შენიშვნებისა და რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით დისერტაციის კვლევითი 

ნაწილის 1 თავის, დასკვნების,  სამეცნიერო 

სტატიის კორექტირება და სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს წინაშე 

პრეზენტაციისათვის მომზადება 

21 

კვირა 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მიერ  

კვლევის 1-ლი ფრაგმენტის  ფინალური შეფასება 

 შეფასების კრიტერუმები: 

 კვლევითი სამუშაოები დაწყებულია, 

მიმდინარეობს პროტოკოლის 

შესაბამისად, სამუშაო გეგმის გრაფიკი 

დაცულია, მასალების ძირითადი 

ნაწილი (50%) შეგროვებულია (20%); 

 მონაცემთა ბაზები (50%) შექმნილია და 

სტატისტიკურად დამუშავებული 

(20%); 

 დისერტაციის კვლევითი ნაწილის 1 

თავი დაწერილია, დისერტაციის მე-2 

თავის (მასალები და მეთოდები) 1-ლი 

ნაწილი დაწერილია, კვლევის შედეგები 

კარგად არის ილუსტრირებული 

ცხრილებისა და გრაფიკების 

საშუალებით,  კვლევის შედეგების 

ანალიზი სრულყოფილია, შესაბამისი 

დასკვნები ფორმულირებულია (20%); 

 პუბლიკაციისათვის სამეცნიერო 

სტატია მომზადებულია და 

წარმოდგენილი რეფერირებადი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი 

სტანდარტის დონეზე  (30%); 

 პრეზენტაცია და დისკუსია: 

საპრეზენტაციო ტექსტი ლაკონურად 

და მკაფიოდაა სტრუქტურირებული, 

პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე 

შეესაბამება პრეზენტაციის 

ტექსტუალურ ნაწილს; 

საპრეზენტაციო თემის ირგვლივ 

წამოჭრილ შეკითხვებზე პასუხები 

ამომწურავია და დასაბუთებული 

(10%); 
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1 Following work plan schedule, collection of main part (50%) of materials Percent 
from the 
total 
score 

Schedule is followed and main part (50%) of materials is collected fully (100%) 20% 
Main part of materials is collected with slight delay (75%) 15% 

Main part of materials is collected with delay (51%) 10% 

Materials are not collected or collected with substantial delay   (0%) 0% 
  

2 Creation of databases (50%) and statistical processing of data Percent  

Databases (50%) are created and data statistically processed fully (10 

%) 20% 
Databases (50%) are created and data statistically processed with slight delay (75%) 15% 

Databases (50%) are created and data statistically processed with delay (51%) 10% 

Databases (50%) are not created and statistically processed or created and processed 

with substantial delay (0%) 0% 
  
3 Write Part 1 of Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper, write Part 1 of research part of dis-

sertation, illustrate in tables and charts, analysis of research results, formulation of relevant conclusions 
Percent  

Part 1 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 1 of research part of 

dissertation paper is written, illustrated on tables and charts, research results are analyzed, relevant conclu-

sions are formulated completely 

100%) 20% 
Part 1 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 1 of research part of 
dissertation paper is written, illustrated on tables and charts, research results are analyzed, relevant conclu-
sions are formulated with minor shortcomings (75%) 

15% 

Part 1 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 1 of research part of 
dissertation paper is written, illustrated on tables and charts, research results are analyzed, relevant conclu-
sions are formulated with shortcomings (51%) 

10% 

Part 1 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is not written, and/or Part 1 of research 

part of dissertation paper is not written or written with substantial shortcomings (0%) 0% 
  

4 Preparation of scientific article for publication according to standards set for referenced publication Percent  

Article is prepared and presented according to standards set for referenced publication (100%) 30% 

Article is prepared and presented with minor shortcomings (75%) 22.5% 

Article is prepared and presented with shortcomings (51%) 15% 

Article is not presented or presented with substantial shortcomings (0) 0% 

  

5 Presentation/Discussion Percent  

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well organized, presented in 

creative and original way, main topics are clearly outlined, organic links between 

them is clear, visual side of the presentation is very effective, feedback from target audience is complete 

(100%) 

10% 

Content of the presentation is basically consistent, specific, concisely articulated and well organized. Main 

issues are outlined, organic links between them is mainly maintained, visual side of the presentation is 

very effective, however feedback from target audience is fragmented (75%) 

7.5% 

Content of the presentation is mainly specifically and precisely formulated, however, some issues are un-

clear. Organic links between topics is fragmented and disrupted, presentation is monotonous, and feedback 

from target audience is incomplete (51%) 

5% 

Content of the presentation is unclear, presentation is technically faulty and monotonous, feedback from  
target audience is completely broken (0%) 

0% 
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1 სამუშაო გეგმის გრაფიკის დაცვა, მასალების ძირითადი ნაწილის (50%) შეგროვება პროცენტი  

გრაფიკი დაცულია და მასალების ძირითადი ნაწილი (50%) შეგროვებულია სრულად (100%) 20% 
მასალების ძირითადი ნაწილი შეგროვებულია უმნიშვნელო ჩამორჩენით (75%) 15% 
მასალების ძირითადი ნაწილი შეგროვებულია ჩამორჩენით  (51%) 10% 

არ არის შეგროვებულია ან შეგროვებულია მნიშვნელოვანი ჩამორჩენით  (0%) 0% 
  
2 მონაცემთა ბაზების (50%) შექმნა და სტატისტიკური დამუშავება პროცენტი  

 მონაცემთა ბაზები  (50%)  შექმნილია და სტატისტიკურად დამუშავებულია სრულად (100%) 20% 
მონაცემთა ბაზები  შექმნილია და სტატისტიკურად დამუშავებულია  უმნიშვნელო ჩამორჩენით 
(75%) 

15% 

მონაცემთა ბაზები  შექმნილია და სტატისტიკურად დამუშავებულია  ჩამორჩენით  (51%) 10% 

მონაცემთა ბაზები  არ არის შექმნილი და სტატისტიკურაიდ დამუშავებული ან შექმნილია და 

სტატისტიკურად დამუშავებულია მნიშვნელოვანი ჩამორჩენით (0%) 0% 
  
3 დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) 1-ლი ნაწილის დაწერა, დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის 1 თავის  დაწერა,  ილუსტრირება ცხრილებისა და გრაფიკების საშუალებით,  
კვლევის შედეგების ანალიზი, შესაბამისი დასკვნების ფორმულირება 

პროცენტი  

დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) 1-ლი ნაწილი დაწერილია, დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის 1 თავი  დაწერილია,  ილუსტრირებულია ცხრილებისა და გრაფიკების 

საშუალებით,  კვლევის შედეგების ანალიზი ჩატარებულია, შესაბამისი დასკვნები 

ფორმულირებულია სრულყოფილად 100%) 20% 
დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) 1-ლი ნაწილი დაწერილია, დისერტაციის 
კვლევითი ნაწილის 1 თავი  დაწერილია,  ილუსტრირებულია ცხრილებისა და გრაფიკების 
საშუალებით,  კვლევის შედეგების ანალიზი ჩატარებულია, შესაბამისი დასკვნები 
ფორმულირებულია უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 

15% 

დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) 1-ლი ნაწილი დაწერილია,  დისერტაციის 
კვლევითი ნაწილის 1 თავი  დაწერილია,  ილუსტრირებულია ცხრილებისა და გრაფიკების 
საშუალებით,  კვლევის შედეგების ანალიზი ჩატარებულია, შესაბამისი დასკვნები 
ფორმულირებულია ხარვეზებით (51%) 

10% 

არ არის დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) 1-ლი ნაწილი და/ან დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის 1 თავი  დაწერილი,   ან დაწერილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
4 პუბლიკაციისათვის სამეცნიერო სტატიის მომზადება და წარმოდგენა რეფერირებადი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე 
პროცენტი  

სტატია მომზადებული და წარმოდგენილია რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი 

სტანდარტის დონეზე (100%) 

30% 

სტატია მომზადებული და წარმოდგენილია  მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 22.5% 
სტატია მომზადებული და წარმოდგენილია  ხარვეზებით (51%) 15% 

სტატია არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 

  
5 პრეზენტაცია/დისკუსია პროცენტი  

პრეზენტაციის შინაარსი თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად ჩამოყალიბებული და 

კარგად ორგანიზებულია, წარმოდგენილია შემოქმედებითად და ორიგინალურად, ძირითადი 

საკითხები მკაფიოდაა გამოკვეთილი, მთ შორის ორგანული კავშირი ნათელია, პრეზენტაციის 

ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი 

სრულია (100%) 

10% 

პრეზენტაციის შინაარსი მეტწილად თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად 

ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია; ძირითადი საკითხები გამოკვეთილია, მათ შორის 

ორგანული კავშირი ძირითადად დაცულია; პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად 

ეფექტურია, თუმცა მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია 

(75%) 

7.5% 

პრეზენტაციის შინაარსი ძირითადად კონკრეტული და ლაკონურად ჩამოყალიბებულია,  თუმცა 

გარკვეული საკითხები ბუნდოვანია; საკითხებს შორის ორგანული კავშირი ფრაგმენტულად 

დარღვეულია; პრეზენტაცია მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი 

არასრულია (51%) 

5% 

პრეზენტაციის შინაარი ბუნდოვანია, პრეზენტაცია ტექნიკურად გაუმართავი და მონოტონურია, 
მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულადაა დარღვეული (0%) 

0% 
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Week 

22 

Recovery and final assessment of Fragment 1 of the 

research 

22 

კვირა 

აღდგენა და კვლევის 1-ლი ფრაგმენტის  საბოლოო 

შეფასება 

აქტივობის შინაარსი 

მე-2 სემესტრი: 

1-8 

კვირა 

კვლევის ინსტრუმენტის საშუალებით მასალების 

საერთო მოცულობის მე-2 ნახევრის (50%) 

შეგროვება, მონაცემთა ბაზების შექმნა და 

სტატისტიკური დამუშავება SPSS-ის და/ან სხვა 

პროგრამული პაკეტის საშუალებით, შედეგების 

წარმოსახვა ცხრილებისა და გრაფიკების სახით და 

მათი ანალიზი 

9-16 

კვირა 

შედეგების ტექსტუალური აღწერა, დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის მე-2-ე თავის დაწერა, 

დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და 

მეთოდები) მე-2-ე ნაწილის დაწერა, შესაბამისი 

დასკვნების ფორმულირება, 1 სამეცნიერო 

სტატიის მომზადება-წარდგენა იმფაქტ-

ფაქტორიან ჟურნალში პუბლიკაციისათვის, 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წინაშე 

მიღებული შედეგების პრეზენტაციისათვის 

მომზადება 

Activity contents 

2nd semester: 

Weeks 

1-8 

Collection of second part (50%) of the total volume 

of materials through research instrument; Creation 

of database and statistical processing of data using 

SPSS and/or other software, presentation of results 

in tables and charts and their analysis 

Weeks 

9-16 

Textual description of results, write Chapter 2 of 

research part of dissertation paper, write Part 2 of 

Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation 

paper, formulation of relevant conclusions, prepara-

tion of  1 scientific article and submission to impact 

factor journal, preparation of obtained results for 

presentation to Scientific-Consultation Board 

Mid-term assessment of Fragment 2 of the research  

by the Scientific-Consultation Board  

Fragment 2 assessment criteria: 

1. Research works are underway and are in progress in 

accordance with the protocol, works schedule is fol-

lowed, main part (50%) of materials is collected 

(20%); 

2. Databases (50%) are created and data statistically 

processed (20%); 

3. Chapter 2 of research part of dissertation paper is 

written, Part 2 of the Chapter 2 (Materials and Meth-

ods) of dissertation paper is written, research results 

are well illustrated on tables and charts, analysis of 

research results is complete, relevant conclusions are 

formulated (20%); 

4. Scientific article is ready for publication and is pre-

sented according to standards set for impact factor 

journal (30%); 

5. Presentation and discussion: Presentation text is la-

conic and clearly structured, visual part of presenta-

tion corresponds to textual part, answers to ques-

tions on the topic of presentation are exhaustive and 

justified (10%). 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მიერ  კვლევის მე-2 

ფრაგმენტის  შუალედური   შეფასების კრიტერუმები: 

1. კვლევითი სამუშაოები დაწყებულია, მიმდინარეობს 

პროტოკოლის შესაბამისად, სამუშაო გეგმის გრაფიკი 

დაცულია, მასალების ძირითადი ნაწილი (50%) 

შეგროვებულია (20%); 

2. მონაცემთა ბაზები (50%) შექმნილია და 

სტატისტიკურად დამუშავებული (20%); 

3. დისერტაციის კვლევითი ნაწილის მე-2-ე თავი 

დაწერილია, დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და 

მეთოდები) მე-2-ე ნაწილი დაწერილია, კვლევის 

შედეგები კარგად არის ილუსტრირებული 

ცხრილებისა და გრაფიკების საშუალებით,  კვლევის 

შედეგების ანალიზი სრულყოფილია, შესაბამისი 

დასკვნები ფორმულირებულია (20%); 

4. პუბლიკაციისათვის სამეცნიერო სტატია 

მომზადებულია და წარმოდგენილი იმპაქტ-

ფაქტორიანი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი 

სტანდარტის დონეზე  (30%); 

5. პრეზენტაციადადისკუსია: საპრეზენტაციო ტექსტი 

ლაკონურად და მკაფიოდაა სტრუქტურირებული, 

პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე შეესაბამება 

პრეზენტაციის ტექსტუალურ ნაწილს; საპრეზენ-

ტაციო თემის ირგვლივ წამოჭრილ შეკითხვებზე 

პასუხები ამომწურავია და დასაბუთებული (10%); 
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1 Following work plan schedule, collection of main part (50%) of materials Percent  

Schedule is followed and main part (50%) of materials is collected fully (100%) 20% 
Main part of materials is collected with slight delay (75%) 15% 

Main part of materials is collected with delay (51%) 10% 

Materials are not collected or collected with substantial delay   (0%) 0% 
  
2 Creation of databases (50%) and statistical processing of data Percent  

Databases (50%) are created and data statistically processed fully (10%) 20% 
Databases (50%) are created and data statistically processed with slight delay (75%) 15% 

Databases (50%) are created and data statistically processed with delay (51%) 10% 

Databases (50%) are not created and statistically processed or created and processed 

with substantial delay (0%) 0% 
  
3 Write Part 2 of Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper, write Part 2 of research part of disserta-

tion, illustrate in tables and charts, analysis of research results, formulation of relevant conclusions 
Percent  

Part 2 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 2 of research part of disser-

tation paper is written, illustrated on tables and charts, research results are analyzed, relevant conclusions are 

formulated completely (100%) 20% 
Part 2 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 2 of research part of disser-
tation paper is written, illustrated on tables and charts, research results are analysed, relevant conclusions are 
formulated with minor shortcomings (75%) 

15% 

Part 2 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 2 of research part of disser-
tation paper is written, illustrated on tables and charts, research results are analysed, relevant conclusions are 
formulated with shortcomings (51%) 

10% 

Part 2 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is not written, and/or Part 2 of research 

part of dissertation paper is not written or written with substantial shortcomings (0%) 0% 
  
4 Preparation of scientific article for publication according to standards set for impact factor publication Percent  

Article is prepared and presented according to standards set for impact factor publication (100%) 30% 

Article is prepared and presented with minor shortcomings (75%) 22.5% 

Article is prepared and presented with shortcomings (51%) 15% 

Article is not presented or presented with substantial shortcomings (0) 
0% 

  

5 Presentation/Discussion Percent  

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well organized, presented in crea-

tive and original way, main topics are clearly outlined, organic links between 

them is clear, visual side of the presentation is very effective, feedback from target audience is complete 

(100%) 

10% 

Content of the presentation is basically consistent, specific, concisely articulated and well organized. Main 

issues are outlined, organic links between them is mainly maintained, visual side of the presentation is very 

effective, however feedback from target audience is fragmented (75%) 

7.5% 

Content of the presentation is mainly specifically and precisely formulated, however, some issues are unclear. 

Organic links between topics is fragmented and disrupted, presentation is monotonous, and feedback from 

target audience is incomplete (51%) 

5% 

Content of the presentation is unclear, presentation is technically faulty and monotonous, feedback from  
target audience is completely broken (0%) 

0% 
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1 სამუშაო გეგმის გრაფიკის დაცვა, მასალების ძირითადი ნაწილის (50%) შეგროვება პროცენტ
ი  

გრაფიკი დაცულია და მასალების ძირითადი ნაწილი (50%) შეგროვებულია სრულად (100%) 20% 
მასალების ძირითადი ნაწილი შეგროვებულია უმნიშვნელო ჩამორჩენით (75%) 15% 

მასალების ძირითადი ნაწილი შეგროვებულია ჩამორჩენით  (51%) 10% 

არ არის შეგროვებულია ან შეგროვებულია მნიშვნელოვანი ჩამორჩენით  (0%) 0% 
  
2 მონაცემთა ბაზების (50%) შექმნა და სტატისტიკური დამუშავება პროცენტ

ი  

 მონაცემთა ბაზები  (50%) შექმნილია და სტატისტიკურად დამუშავებულია სრულად (100%) 20% 
მონაცემთა ბაზები  შექმნილია და სტატისტიკურად დამუშავებულია  უმნიშვნელო ჩამორჩენით 
(75%) 

15% 

მონაცემთა ბაზები  შექმნილია და სტატისტიკურად დამუშავებულია  ჩამორჩენით  (51%) 10% 

მონაცემთა ბაზები  არ არის შექმნილი და სტატისტიკურაიდ დამუშავებული ან შექმნილია და 

სტატისტიკურად დამუშავებულია მნიშვნელოვანი ჩამორჩენით (0%) 0% 
  
3 დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) მე-2-ე ნაწილის დაწერა, დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის მე-2-ე თავის  დაწერა,  ილუსტრირება ცხრილებისა და გრაფიკების 
საშუალებით,  კვლევის შედეგების ანალიზი, შესაბამისი დასკვნების ფორმულირება 

პროცენტ
ი  

დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) მე-2-ე ნაწილი დაწერილია, დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის მე-2-ე  თავი  დაწერილია,  ილუსტრირებულია ცხრილებისა და გრაფიკების 

საშუალებით,  კვლევის შედეგების ანალიზი ჩატარებულია, შესაბამისი დასკვნები 

ფორმულირებულია სრულყოფილად (100%) 20% 
დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) მე-2-ე  ნაწილი დაწერილია, დისერტაციის 
კვლევითი ნაწილის მე-2-ე  თავი  დაწერილია,  ილუსტრირებულია ცხრილებისა და გრაფიკების 
საშუალებით,  კვლევის შედეგების ანალიზი ჩატარებულია, შესაბამისი დასკვნები 
ფორმულირებულია უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 

15% 

დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) მე-2-ე ნაწილი დაწერილია,  დისერტაციის 
კვლევითი ნაწილის მე-2-ე  თავი  დაწერილია,  ილუსტრირებულია ცხრილებისა და გრაფიკების 
საშუალებით,  კვლევის შედეგების ანალიზი ჩატარებულია, შესაბამისი დასკვნები 
ფორმულირებულია ხარვეზებით (51%) 

10% 

არ არის დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) მე-2-ე  ნაწილი და/ან დისერტაციის კვლევითი 

ნაწილის მე-2-ე  თავი  დაწერილი,   ან დაწერილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
4 პუბლიკაციისათვის სამეცნიერო სტატიის მომზადება და წარმოდგენა იმპაქტ-ფაქტორიანი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე 
პროცენტ
ი  

სტატია მომზადებული და წარმოდგენილია იმპაქტ-ფაქტორიანი პუბლიკაციისათვის 

აუცილებელი სტანდარტის დონეზე (100%) 

30% 

სტატია მომზადებული და წარმოდგენილია  მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 22.5% 
სტატია მომზადებული და წარმოდგენილია  ხარვეზებით (51%) 15% 

სტატია არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 

  
5 პრეზენტაცია/დისკუსია პროცენტ

ი  

პრეზენტაციის შინაარსი თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად ჩამოყალიბებული და კარგად 

ორგანიზებულია, წარმოდგენილია შემოქმედებითად და ორიგინალურად, ძირითადი საკითხები მკაფიოდაა 

გამოკვეთილი, მთ შორის ორგანული კავშირი ნათელია, პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად 

ეფექტურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულია (100%) 

10% 

პრეზენტაციის შინაარსი მეტწილად თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად ჩამოყალიბებული და 

კარგად ორგანიზებულია; ძირითადი საკითხები გამოკვეთილია, მათ შორის ორგანული კავშირი ძირითადად 

დაცულია; პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, თუმცა მიზნობრივ 

აუდიტორიასთან უკუკავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია (75%) 

7.5% 

პრეზენტაციის შინაარსი ძირითადად კონკრეტული და ლაკონურად ჩამოყალიბებულია,  თუმცა გარკვეული 

საკითხები ბუნდოვანია; საკითხებს შორის ორგანული კავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია; პრეზენტაცია 

მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი არასრულია (51%) 

5% 

პრეზენტაციის შინაარი ბუნდოვანია, პრეზენტაცია ტექნიკურად გაუმართავი და მონოტონურია, მიზნობრივ 
აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულადაა დარღვეული (0%) 

0% 
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18-20 

კვირა 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოზე გამოთქმული 

კრიტიკული მოსაზრებების, შენიშვნებისა და 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის მე-2 თავის, დასკვნების,  სამეცნიერო 

სტატიის კორექტირება და სამეცნიერო-საკონსულტაციო 

საბჭოს წინაშე პრეზენტაციისათვის მომზადება 

21 

კვირა 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მიერ  კვლევის მე-2 

ფრაგმენტის  ფინალური შეფასება 

კვლევის მე-2 ფრაგმენტის  შეფასების კრიტერუმები: 

1. კვლევითი სამუშაოები დაწყებულია, მიმდინარეობს 

პროტოკოლის შესაბამისად, სამუშაო გეგმის გრაფიკი 

დაცულია, მასალების ძირითადი ნაწილი (50%) 

შეგროვებულია (20%); 

2. მონაცემთა ბაზები (50%) შექმნილია და 

სტატისტიკურად დამუშავებული (20%); 

3. დისერტაციის კვლევითი ნაწილის მე-2-ე თავი 

დაწერილია, დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და 

მეთოდები) მე-2-ე ნაწილი დაწერილია, კვლევის 

შედეგები კარგად არის ილუსტრირებული 

ცხრილებისა და გრაფიკების საშუალებით,  კვლევის 

შედეგების ანალიზი სრულყოფილია, შესაბამისი 

დასკვნები ფორმულირებულია (20%); 

4. პუბლიკაციისათვის სამეცნიერო სტატია 

მომზადებულია და წარმოდგენილი იმპაქტ-

ფაქტორიანი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი 

სტანდარტის დონეზე  (30%); 

5. პრეზენტაციადადისკუსია: საპრეზენტაციო ტექსტი 

ლაკონურად და მკაფიოდაა სტრუქტურირებული, 

პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე შეესაბამება 

პრეზენტაციის ტექსტუალურ ნაწილს; 

საპრეზენტაციო თემის ირგვლივ წამოჭრილ 

შეკითხვებზე პასუხები ამომწურავია და 

დასაბუთებული (10%); 

 

 

Weeks 

18-20 

Correction of Part 2 of research part of 

dissertation paper, conclusions and scien-

tific article taking into account critical 

opinions, remarks and recommendations 

expressed at the meeting with Scientific-

Consultation Board and preparation for 

presentation to Scientific-Consultation 

Board 

Week 

21 

Final assessment of Fragment 2 of the 

research by the Scientific-Consultation 

Board 

Fragment 2 assessment criteria: 

1. Research works are underway and are 

in progress in accordance with the 

protocol, works schedule is followed, 

main part (50%) of materials is col-

lected (20%); 

2. Databases (50%) are created and data 

statistically processed (20%); 

3. Chapter 2 of research part of disserta-

tion paper is written, Part 2 of the 

Chapter 2 (Materials and Methods) of 

dissertation paper is written, research 

results are well illustrated on tables 

and charts, analysis of research results 

is complete, relevant conclusions are 

formulated (20%); 

4. Scientific article is ready for publica-

tion and is presented according to 

standards set for impact factor journal 

(30%); 

5. Presentation and discussion: Presenta-

tion text is laconic and clearly struc-

tured, visual part of presentation cor-

responds to textual part, answers to 

questions on the topic of presentation 

are exhaustive and justified (10%); 
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1 Following workplan schedule, collection of main part (50%) of materials Percent  

Schedule is followed and main part (50%) of materials is collected fully (100%) 20% 
Main part of materials is collected with slight delay (75%) 15% 

Main part of materials is collected with delay (51%) 10% 

Materials are not collected or collected with substantial delay   (0%) 0% 
  
2 Creation of databases (50%) and statistical processing of data Percent  

Databases (50%) are created and data statistically processed fully (10%) 20% 
Databases (50%) are created and data statistically processed with slight delay (75%) 15% 

Databases (50%) are created and data statistically processed with delay (51%) 10% 

Databases (50%) are not created and statistically processed or created and processed 

with substantial delay (0%) 0% 
  
3 Write Part 2 of Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper, write Part 2 of research part of dis-

sertation, illustrate in tables and charts, analysis of research results, formulation of relevant comclusions 
Percent  

Part 2 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 2 of research part of dis-

sertation paper is written, illustrated on tables and charts, research results are analyzed, relevant conclusions 

are formulated completely 100%) 20% 
Part 2 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 2 of research part of dis-
sertation paper is written, illustrated on tables and charts, research results are analyzed, relevant conclusions 
are formulated with minor shortcomings (75%) 

15% 

Part 2 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 2 of research part of dis-
sertation paper is written, illustrated on tables and charts, research results are analyzed, relevant conclusions 
are formulated with shortcomings (51%) 

10% 

Part 2 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is not written, and/or Part 2 of research 

part of dissertation paper is not written or written with substantial shortcomings (0%) 0% 
  
4 Preparation of scientific article for publication according to standards set for impact factor publication Percent  

Article is prepared and presented according to standards set for impact factor publication (100%) 
30% 

Article is prepared and presented with minor shortcomings (75%) 22.5% 

Article is prepared and presented with shortcomings (51%) 15% 

Article is not presented or presented with substantial shortcomings (0) 0% 

  

5 Presentation/Discussion Percent  

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well organized, presented in 

creative and original way, main topics are clearly outlined, organic links between 

them is clear, visual side of the presentation is very effective, feedback from target audience is complete 

(100%) 

10% 

Content of the presentation is basically consistent, specific, concisely articulated and well organized. Main 

issues are outlined, organic links between them is mainly maintained, visual side of the presentation is very 

effective, however feedback from target audience is fragmented (75%) 

7.5% 

Content of the presentation is mainly specifically and precisely formulated, however, some issues are un-

clear. Organic links between topics is fragmented and disrupted, presentation is monotonous, and feedback 

from target audience is incomplete (51%) 

5% 

Content of the presentation is unclear, presentation is technically faulty and monotonous, feedback from  
target audience is completely broken (0%) 

0% 
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1 სამუშაო გეგმის გრაფიკის დაცვა, მასალების ძირითადი ნაწილის (50%) შეგროვება პროცენტი  

გრაფიკი დაცულია და მასალების ძირითადი ნაწილი (50%) შეგროვებულია სრულად (100%) 20% 
მასალების ძირითადი ნაწილი შეგროვებულია უმნიშვნელო ჩამორჩენით (75%) 15% 

მასალების ძირითადი ნაწილი შეგროვებულია ჩამორჩენით  (51%) 10% 

არ არის შეგროვებულია ან შეგროვებულია მნიშვნელოვანი ჩამორჩენით  (0%) 0% 
  
2 მონაცემთა ბაზების (50%) შექმნა და სტატისტიკური დამუშავება პროცენტი  

 მონაცემთა ბაზები  (50%) შექმნილია და სტატისტიკურად დამუშავებულია სრულად (100%) 20% 
მონაცემთა ბაზები  შექმნილია და სტატისტიკურად დამუშავებულია  უმნიშვნელო ჩამორჩენით 
(75%) 

15% 

მონაცემთა ბაზები  შექმნილია და სტატისტიკურად დამუშავებულია  ჩამორჩენით  (51%) 10% 

მონაცემთა ბაზები  არ არის შექმნილი და სტატისტიკურაიდ დამუშავებული ან შექმნილია და 

სტატისტიკურად დამუშავებულია მნიშვნელოვანი ჩამორჩენით (0%) 0% 
  
3 დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) მე-2-ე ნაწილის დაწერა, დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის მე-2-ე თავის  დაწერა,  ილუსტრირება ცხრილებისა და გრაფიკების საშუალებით,  
კვლევის შედეგების ანალიზი, შესაბამისი დასკვნების ფორმულირება 

პროცენტი  

დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) მე-2-ე ნაწილი დაწერილია, დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის მე-2-ე  თავი  დაწერილია,  ილუსტრირებულია ცხრილებისა და გრაფიკების 

საშუალებით,  კვლევის შედეგების ანალიზი ჩატარებულია, შესაბამისი დასკვნები 

ფორმულირებულია სრულყოფილად (100%) 20% 
დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) მე-2-ე  ნაწილი დაწერილია, დისერტაციის 
კვლევითი ნაწილის მე-2-ე  თავი  დაწერილია,  ილუსტრირებულია ცხრილებისა და გრაფიკების 
საშუალებით,  კვლევის შედეგების ანალიზი ჩატარებულია, შესაბამისი დასკვნები 
ფორმულირებულია უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 

15% 

დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) მე-2-ე ნაწილი დაწერილია,  დისერტაციის 
კვლევითი ნაწილის მე-2-ე  თავი  დაწერილია,  ილუსტრირებულია ცხრილებისა და გრაფიკების 
საშუალებით,  კვლევის შედეგების ანალიზი ჩატარებულია, შესაბამისი დასკვნები 
ფორმულირებულია ხარვეზებით (51%) 

10% 

არ არის დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) მე-2-ე  ნაწილი და/ან დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის მე-2-ე  თავი  დაწერილი,   ან დაწერილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 
  
4 პუბლიკაციისათვის სამეცნიერო სტატიის მომზადება და წარმოდგენა იმპაქტ-ფაქტორიანი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე 
პროცენტი  

სტატია მომზადებული და წარმოდგენილია იმპაქტ-ფაქტორიანი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი 

სტანდარტის დონეზე (100%) 

30% 

სტატია მომზადებული და წარმოდგენილია  მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 22.5% 

სტატია მომზადებული და წარმოდგენილია  ხარვეზებით (51%) 15% 

სტატია არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 

  
5 პრეზენტაცია/დისკუსია პროცენტი  

პრეზენტაციის შინაარსი თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად ჩამოყალიბებული და 

კარგად ორგანიზებულია, წარმოდგენილია შემოქმედებითად და ორიგინალურად, ძირითადი 

საკითხები მკაფიოდაა გამოკვეთილი, მთ შორის ორგანული კავშირი ნათელია, პრეზენტაციის 

ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულია 

(100%) 

10% 

პრეზენტაციის შინაარსი მეტწილად თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად 

ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია; ძირითადი საკითხები გამოკვეთილია, მათ შორის 

ორგანული კავშირი ძირითადად დაცულია; პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად 

ეფექტურია, თუმცა მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია (75%) 

7.5% 

პრეზენტაციის შინაარსი ძირითადად კონკრეტული და ლაკონურად ჩამოყალიბებულია,  თუმცა 

გარკვეული საკითხები ბუნდოვანია; საკითხებს შორის ორგანული კავშირი ფრაგმენტულად 

დარღვეულია; პრეზენტაცია მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი არასრულია 

(51%) 

5% 

პრეზენტაციის შინაარი ბუნდოვანია, პრეზენტაცია ტექნიკურად გაუმართავი და მონოტონურია, 
მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულადაა დარღვეული (0%) 

0% 
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Week 

22 

Recovery and final assessment of Fragment 2 of the 

research 

Assess-

ment 

sys-

tem: 

Mid-term assessment - 60 points (Is held on week 

17). 

Final assessment - 40 points (Is held on week 21). 

To pass the module the doctoral student is re-

quired to take at least 51% of components present-

ed for assessment. 

1st semester: 

Mid-term assessment of Fragment 1 - 30 points (Is 

held on Week 17 of 1st semester). 

Final assessment of Fragment 1 - 30 points (Is held 

on week 21 of 1st semester). 

2nd semester: 

Mid-term assessment of Fragment 2 - 20 points (Is 

held on Week 17 of 2nd semester). 

Final assessment of Fragment 2 - 20 points (Is held 

on Week 21 of 2nd semester). 

  

To pass the fragment of Scientific research the 

doctoral student is required to take at least 51% of 

components presented for each assessment of both 

semesters, and afterwards Scientific-Consultation 

Board makes a decision on creation of Dissertation 

Board and inclusion in it of 2 invited experts be-

sides Scientific-Consultation Board members. 

  

22 

კვირა 

აღდგენა და კვლევის მე-2 ფრაგმენტის  საბოლოო 

შეფასება 

შეფას

ების 

სისტე

მა: 

1-ლი სემესტრი: 

კვლევის 1-ლი ფრაგმენტის  შუალედური შეფასება - 

30 ქულა (ტარდება 1-ლი სემესტრის მე- 17 

კვირას). 

კვლევის 1-ლი ფრაგმენტის  ფინალური შეფასება - 30 

ქულა (ტარდება1-ლი სემესტრის  21-ე კვირას). 

  

მე-2 სემესტრი: 
კვლევის მე-2 ფრაგმენტის  შუალედური შეფასება - 

20 ქულა (ტარდება მე-2 სემესტრის  მე- 17 კვირას). 

კვლევის მე-2 ფრაგმენტის ფინალური შეფასება - 20 

ქულა (ტარდება მე-2 სემესტრის   21-ე კვირას). 

  

სამეცნიერო კვლევის ფრაგმენტის გადასალახად  

და ჩათვლის მისაღებად დოქტორანტმა 

აუცილებლია ორივე სემესტრის თითოეულ 

შეფასებაზე მიიღოს წარსადგენი კომპონენტების 

მინიმუმ 51%, რის შემდეგ სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს მიერ მიიღება 

გადაწყვეტილება სადისერტაციო საბჭოს (სულ 5 

წევრისაგან) შექმნისა და მის შემადგენლობაში, 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრების 

დამატებით, 2 მოწვეული ექსპერტის შეყვანის 

შესახებ. 
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 4. Dissertation defense 

Pre-

requis

ite 

Doctoral student shall have: 60 credits received 

in study component, scientific research com-

pleted,  3 articles published. It is permissible to 

have 3rd article submitted to impact factor jour-

nal for publication. 

De-

scripti

on 

Dissertation paper is a construct of representa-

tion of new knowledge generated by the doc-

toral student within implemented research. 

  

Paper is prepared according to Annexes 3 and 4 

of the Doctoral Program. Text of the paper 

should be within 30-60 thousand words, and the 

abstract - a maximum of 50 pages 

  

Doctoral students presents the paper (in ppt for-

mat) to Scientific-Consultation Board submits 1 

printed copy of Dissertation paper 

and 5 copies of Abstract.  Duration of the report 

- 20 minutes 

Goals 

Preparation of Dissertation paper and its pub-

lic defense aims at fixing of new knowledge 

generated by the student within research and 

Awarding to the student academic degree of 

the Doctor of Sciences. 

 

Week

s 1-14 

Search and adding of new literature sources pub-

lished within recent year on the topic of research 

(~10% of Chapter 1) and expanding-completion 

of literature review, completion of design/

formatting of dissertation paper and abstract, 

their editing, translation of the abstract into 

Week 

15-16 

Examination of dissertation paper and abstract 

and preparation of dissertation paper for prelim-

inary defense. 

 4. დისერტაციის დაცვა 

წინაპი

რობა 

დოქტორანტს უნდა ჰქონდეს: სასწავლო 

კომპონენტში მიღებული 60 კრედიტი, 

დასრულებული სამეცნიერო კვლევა,  

გამოქვეყნებული 3 სტატია. დასაშვებია მე-3 

სტატია წარდგენილი ჰქონდეს იმფაქტ-

ფაქტორიან ჟურნალში დასაბეჭდად. 

აღწერა 

სადისერტაციო   ნაშრომი   წარმოადგენს   

დოქტორანტის  მიერ   განხორციელებული 

კვლევის ფარგლებში გენერირებული ახალი 

ცოდნის რეპრეზენტაციის კონსტრუქტს. 

ნაშრომი მზადდება სადოქტორო პროგრამის 

დანართების #3-ის და #4-ის შესაბამისად. 

დისერტაციის ტექსტის მოცულობა 

განისაზღვრება 30-60 ათასი სიტყვით, ხოლო 

ავტორეფერატის- მაქსიმუმ 50 გვ. 

დოქტორანტი პრეზენტაციით (PPT) აცნობს 

სადისერტაციო საბჭოს ნაშრომს და წარადგენს 

სადისერტაციო ნაშრომის 1 და ავტორეფერატის 5 

ნაბეჭდ ვერსიას. მოხსენების ხანგრძლივობა 

განისაზღვრება 20 წუთით. 

მიზნე

ბი 

სადისერტაციო ნაშრომის მომზადება და მისი 

საჯარო დაცვა მიზნად ისახავს 

განხორციელებული კვლევის ფარგლებში 

გენერირებული ახალი ცოდნის ფიქსაციასა და 

დოქტორანტისათვის  დოქტორის აკადემიური 

ხარისხის მინიჭებას 

აქტივობის შინაარსი 

1-14 

კვირა 

საკვლევ თემატიკაზე ბოლო წლის მანძილზე 

გამოქვეყნებული ახალი ლიტერატურული 

წყაროების მოძიება-დამატება (1-ლი თავის ~10%)  

და ლიტერატურული მიმოხილვის გაფართოება-

დასრულება, დისერტაციული ნაშრომისა და  

ავტორეფერატის გაფორმების დასრულება,  მათი 

რედაქტირება,   ავტორეფერატის ინგლისურ 

ენაზე თარგმნა 

15-16 

კვირა 

დისერტაციული  ნაშრომისა და ავტორეფერატის  

ექსპერტიზა,  დისერტაციის  წინასწარი  

დაცვისათვის პრეზენტაციის მომზადება 
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Midterm Assessment 

 Week 17 

 
Assessment of dissertation paper by Scientific-

Consultation Board on the preliminary defense 

  
Paper assessment criteria 

  
1. Text of the paper is structured, wording is diverse, 

syntactic structures are arranged, the style is fol-

lowed (10%) 

2. Analysis of special literature related to the study 

topic is complete and critical; Number of reviewed 

papers is sufficient for comprehensive analysis of 

the study topic (10%) 

3. Research materials are representable, methods are 

contemporary and results from internationally rec-

ognized research are interesting (10%) 

4. Dissertation paper has scientific innovation and 

practical value, conclusions are derived from re-

search results, are objective and statistically signif-

icant (40%) 

5. Abstract of the paper is presented (Georgian and 

English versions), fully meets requirements and re-

flects results of the research (10%) 

6. Presentation text is laconic and clearly structured, 

visual part of presentation corresponds to textual 

part, answers to questions on the topic of presenta-

tion are exhaustive and justified (20%) 

 

 

To pass the mid-term assessment the doctoral student 

is required to take at least 51% of components present-

ed for assessment. After that, the scientific-consulting 

board will make decisions:  

1. Whether is it possible to allow a dissertation paper 

for public defense in presented format or not 

2. Issue the permit on typographical printing of dis-

sertation paper and abstract or not 

3. On creation of Dissertation Board (5 members) and 

inclusion in it 2 invited experts  

შუალედური  შეფასება 

 17 კვირა 

  

დისერტაციის წინასწარ დაცვაზე სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს მიერ  ნაშრომის შეფასება 

  

ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმები 

 

1. დისერტაციის ტექსტი სტრუქტურირებულია, ლექსიკა 

მრავალფეროვანია, სინტაქსური კონსტრუქციები 

გამართულია, სტილი დაცულია (10%) 

2. შესასწავლი საკითხის ირგვლივ არსებული სპეციალური 

ლიტერატურის ანალიზი სრულია და კრიტიკული; 

განხილულ ნაშრომთა რაოდენობა საკმარისია საკვლევი 

სფეროს სრულფასოვანი ანალიზისთვის (10%) 

3. კვლევის მასალები რეპრეზენტაბელურია, მეთოდები 

თანამედროვეა და საერთაშორისო დონეზე აღიარებული 

კვლევით მიღებულ შედეგები საინტერესოა (10%) 

4. დისერტაციულ ნაშრომს გააჩნია სამეცნიერო სიახლე და 

პრაქტიკული ღირებულება, დასკვნები გამომდინარეობს 

კვლევის შედეგებიდან, ობიექტურია და 

სტატისტიკურად სარწმუნო (40%) 

5. ნაშრამის ავტორეფერატი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) 

წარმოდგენილია, სრულად აკმაყოფილებს წაყენებულ 

მოთხოვნებს და ასახავს კვლევით მიღებულ შედეგებს 

(10%) 

6. საპრეზენტაციო ტექსტი ლაკონურად და მკაფიოდაა  

სტრუქტურირებული, პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე 

შეესაბამება პრეზენტაციის ტექსტუალურ ნაწილს; 

საპრეზენტაციო თემის ირგვლივ წამოჭრილ შეკითხვებზე 

პასუხები ამომწურავია და დასაბუთებული (20%) 

 

შუალედური შეფასების გადასალახად დოქტორანტმა 

აუცილებლია მიიღოს შეფასებაზე წარდგენილი 

კომპონენტების მინიმუმ 51%, რის შემდეგ სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს მიერ მიიღება გადაწყვეტილებები:  

1. დასაშვებია თუ არა წარმოდგენილი ფორმით 

სადისერტაციო ნაშრომის გატანა საჯარო დაცვაზე 

2. გაიცეს თუ არა სადისერტაციო ნაშრომისა და 

ავტორეფერატის ტიპოგრაფიული წესით ბეჭვდის 

ნებართვა 

3. სადისერტაციო საბჭოს (სულ 5 წევრისაგან) შექმნისა და 

მის შემადგენლობაში 2 მოწვეული ექსპერტის შეყვანის 

შესახებ  
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1 Text of the paper Percent  

Presented completely (100%) 10% 

Presented with minor shortcomings (75%) 7.5% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 5% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 

  

2 Special literature analysis Percent  

Presented clearly and completely (100%) 10% 

Presented with minor shortcomings (75%) 7.5% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 5% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 

  

3 Research materials and methods Percent  

Presented clearly and completely (100%) 10% 

Presented with minor shortcomings (75%) 7.5% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 5% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 

  

4 Scientific innovation and practical value of the paper, 

objectivity and statistical significance of conclusions 

Percent  

Dissertation paper has scientific innovation and practical value, conclusions are derived from research 

results, are objective and statistically significant (100%) 

40% 

Presented clearly and completely (100%) 30% 

Presented with minor shortcomings (75%) 20% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 0% 

  

5 Abstract of the paper Percent  

Presented completely (100%) 10% 

Presented with minor shortcomings (75%) 7.5% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 5% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 

  

6 Presentation/Discussion Percent  

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well organized, presented 

in creative and original way, main topics are clearly outlined, organic links between 

them is clear, visual side of the presentation is very effective, feedback from target audience is com-

plete (100%) 20% 

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well organized. Main is-

sues are outlined, organic links between them is mainly maintained, visual side of the presentation is 

very effective, however feedback from target audience is fragmented (75%) 

15% 

Content of the presentation is mainly specifically and precisely formulated, however, some issues are 

unclear. Organic links between topics is fragmented and disrupted, presentation is monotonous, and 

feedback from target audience is incomplete (51%) 

10% 

Content of the presentation is unclear, presentation is technically faulty and monotonous, feedback 
from  target audience is completely broken (0%) 0% 



  https://www.caucasushealth.ge                                                                                                                                                             88 

ISSN 24499-2647,  E ISSN  2449-2450, Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 3, Feb 20, 2019 

1 დისერტაციის ტექსტი პროცენტი  

წარმოდგენილია სრულყოფილად (100%) 10% 

წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 7.5% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 5% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 

  

2 სპეციალური ლიტერატურის ანალიზი პროცენტი  

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 10% 

წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 7.5% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 5% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 

  

3 კვლევის მასალები და მეთოდები პროცენტი  

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 10% 

წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 7.5% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 5% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 

  

4 ნაშრომის სამეცნიერო სიახლე და პრაქტიკული ღირებულება, 

დასკვნების ობიექტურობა და სტატისტიკური სარწმუნოობა 

პროცენტი  

დისერტაციულ ნაშრომს გააჩნია სამეცნიერო სიახლე და პრაქტიკული ღირებულება, დასკვნები 

გამომდინარეობს კვლევის შედეგებიდან, ობიექტურია და სტატისტიკურად სარწმუნო (100%) 

40% 

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 30% 

წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 20% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 0% 

  

5 ნაშრამის ავტორეფერატი პროცენტი  

წარმოდგენილია სრულყოფილად (100%) 10% 

წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 7.5% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 5% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 

  

6 პრეზენტაცია/დისკუსია პროცენტი  

პრეზენტაციის შინაარსი თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად ჩამოყალიბებული და 

კარგად ორგანიზებულია, წარმოდგენილია შემოქმედებითად და ორიგინალურად, ძირითადი 

საკითხები მკაფიოდაა გამოკვეთილი, მთ შორის ორგანული კავშირი ნათელია, პრეზენტაციის 

ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი 

სრულია (100%) 20% 

პრეზენტაციის შინაარსი მეტწილად თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად 

ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია; ძირითადი საკითხები გამოკვეთილია, მათ 

შორის ორგანული კავშირი ძირითადად დაცულია; პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე 

მაქსიმალურად ეფექტურია, თუმცა მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი ფრაგმენტულად 

დარღვეულია (75%) 

15% 

პრეზენტაციის შინაარსი ძირითადად კონკრეტული და ლაკონურად ჩამოყალიბებულია,  თუმცა 

გარკვეული საკითხები ბუნდოვანია; საკითხებს შორის ორგანული კავშირი ფრაგმენტულად 

დარღვეულია; პრეზენტაცია მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი 

არასრულია (51%) 

10% 

პრეზენტაციის შინაარი ბუნდოვანია, პრეზენტაცია ტექნიკურად გაუმართავი და 

მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულადაა დარღვეული (0%) 0% 



  https://www.caucasushealth.ge                                                                                                                                                             89 

ISSN 24499-2647,  E ISSN  2449-2450, Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 3, Feb 20, 2019 

Weeks 

18-20 

Correction of dissertation paper, main provisions, 

conclusions, scientific innovation, practical rec-

ommendations abstract taking into account criti-

cal opinions, remarks and recommendations ex-

pressed at the Dissertation Board meeting, typo-

graphical printing of dissertation paper and ab-

stract, preparation of presentation for public de-

fense. 

Week 

21 

Final assessment 

Public defense of dissertation paper 

  

Paper assessment criteria 

1. Text of the paper is structured, wording is 

diverse, syntactic structures are arranged, 

the style is followed (10%) 

2. Analysis of special literature related to the 

study topic is complete and critical; Num-

ber of reviewed papers is sufficient for 

comprehensive analysis of the study topic 

(10%) 

3. Research materials are representable, 

methods are contemporary and results 

from internationally recognized research 

are interesting  (10%) 

4. Dissertation paper has scientific innovation 

and practical value, conclusions are de-

rived from research results, are objective 

and statistically significant (40%) 

5. Abstract of the paper is presented 

(Georgian and English versions), fully 

meets requirements and reflects results of 

the research (10%) 

6. Presentation text is laconic and clearly 

structured, visual part of presentation 

corresponds to textual part, answers to 

questions on the topic of presentation are 

exhaustive and justified (20%) 

  

 

18-

20 

კვი

რა 

სადისერტაციო საბჭოზე გამოთქმული კრიტიკული 

მოსაზრებების, შენიშვნებისა და რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით დისერტაციის,  ძირითადი 

დებულებების, დასკვნების, სამეცნიერო სიახლის,  

პრაქტიკული  რეკომენდაციების, დაცვაზე  

გამოტანილი ძირითადი დებულებების,  

ავტორეფერატის  საბოლოო კორექტირება, 

დისერტაციული  ნაშრომისა და  ავტორეფერატის  

ტიპოგრაფიული წესით დაბეჭვდა, საჯარო 

დაცვისათვის პრეზენტაციის  მომზადება 

21 

კვი

რა 

ფინალური შეფასება 

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 

  

ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმები 

  

1. დისერტაციის ტექსტი სტრუქტურირებულია, 

ლექსიკა მრავალფეროვანი, სინტაქსური 

კონსტრუქციები გამართული, სტილი დაცულია 

(10%) 

2. შესასწავლი საკითხის ირგვლივ არსებული 

სპეციალური ლიტერატურის ანალიზი სრულია 

და კრიტიკული; განხილულ ნაშრომთა 

რაოდენობა საკმარისია საკვლევი სფეროს 

სრულფასოვანი ანალიზისთვის (10%) 

3. კვლევის მასალები რეპრეზენტაბელურია, 

მეთოდები თანამედროვეა და საერთაშორისო 

დონეზე აღიარებული მეთოდებით მიღებულ 

კვლევის შედეგები საინტერესოა (10%) 

4. დისერტაციულ ნაშრომს გააჩნია სამეცნიერო 

სიახლე და პრაქტიკული ღირებულება, 

დასკვნები გამომდინარეობს კვლევის 

შედეგებიდან, ობიექტურია და სტატისტიკურად 

სარწმუნო (40%) 

5. ნაშრამის ავტორეფერატი (ქართულ და ინგლისურ 

ენებზე) წარმოდგენილია, აკმაყოფილებს 

წაყენებულ მოთხოვნებს და სრულად ასახავს 

კვლევით მიღებულ შედეგებს (10%) 

6. საპრეზენტაციო ტექსტი ლაკონურად და 

მკაფიოდაა  სტრუქტურირებული, პრეზენტაციის 

ვიზუალური მხარე შეესაბამება პრეზენტაციის 

ტექსტუალურ ნაწილს; საპრეზენტაციო თემის 

ირგვლივ წამოჭრილ შეკითხვებზე პასუხები 

ამომწურავია და დასაბუთებული (20%) 
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1 Text of the paper Percent  

Presented completely (100%) 10% 

Presented with minor shortcomings (75%) 7.5% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 5% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 

  

2 Analysis of special literature Percent  

Presented clearly and completely (100%) 10% 

Presented with minor shortcomings (75%) 7.5% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 5% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 

  

3 Research materials and methods Percent  

Presented clearly and completely (100%) 10% 

Presented with minor shortcomings (75%) 7.5% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 5% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 

  

4 Paper’a scientific innovation and practical value, objectivity 

and statistical significance of conclusions 

Percent  

Dissertation paper has scientific innovation and practical value, conclusions are derived from research 

results, are objective and statistically significant  (100%) 

40% 

Presented clearly and completely (100%) 30% 

Presented with minor shortcomings (75%) 20% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 0% 

  

5 Paper’s abstract Percent  

Presented completely (100%) 10% 

Presented with minor shortcomings (75%) 7.5% 

Presented fragmented, with shortcomings (51%) 5% 

Not presented, or presented with substantial shortcomings (0%) 0% 

  

6 Presentation/Discussion Percent  

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well organized, presented in 

creative and original way, main topics are clearly outlined, organic links between 

them is clear, visual side of the presentation is very effective, feedback from target audience is complete 

(100%) 20% 

Content of the presentation is consistent, specific, concisely articulated and well organized. Main issues are 

outlined, organic links between them is mainly maintained, visual side of the presentation is very effective, 

however feedback from target audience is fragmented (75%) 

15% 

Content of the presentation is mainly specifically and precisely formulated, however, some issues are un-

clear. Organic links between topics is fragmented and disrupted, presentation is monotonous, and feedback 

from target audience is incomplete (51%) 

10% 

Content of the presentation is unclear, presentation is technically faulty and monotonous, feedback from  
target audience is completely broken (0%) 0% 
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1 დისერტაციის ტექსტი პროცენ
ტი  

წარმოდგენილია სრულყოფილად (100%) 10% 

წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 7.5% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 5% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 

  

2 სპეციალური ლიტერატურის ანალიზი პროცენ
ტი  

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 10% 

წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 7.5% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 5% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 

  
3 კვლევის მასალები და მეთოდები პროცენ

ტი  

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 10% 

წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 7.5% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 5% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 

  

4 ნაშრომის სამეცნიერო სიახლე და პრაქტიკული ღირებულება, 

დასკვნების ობიექტურობა და სტატისტიკური სარწმუნოობა 

პროცენ
ტი  

დისერტაციულ ნაშრომს გააჩნია სამეცნიერო სიახლე და პრაქტიკული ღირებულება, დასკვნები 

გამომდინარეობს კვლევის შედეგებიდან, ობიექტურია და სტატისტიკურად სარწმუნო (100%) 

40% 

წარმოდგენილია ნათლად და სრულყოფილად (100%) 30% 

წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 20% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 0% 

  

5 ნაშრამის ავტორეფერატი პროცენტი  

წარმოდგენილია სრულყოფილად (100%) 10% 

წარმოდგენილია მცირედი, უმნიშვნელო ხარვეზებით (75%) 7.5% 

წარმოდგენილია ფრაგმენტულად, ხარვეზებით (51%) 5% 

არ არის წარმოდგენილი ან წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (0%) 0% 

  

6 პრეზენტაცია/დისკუსია პროცენტი  

პრეზენტაციის შინაარსი თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად ჩამოყალიბებული და 

კარგად ორგანიზებულია, წარმოდგენილია შემოქმედებითად და ორიგინალურად, ძირითადი 

საკითხები მკაფიოდაა გამოკვეთილი, მთ შორის ორგანული კავშირი ნათელია, პრეზენტაციის 

ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად ეფექტურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულია 

(100%) 20% 

პრეზენტაციის შინაარსი მეტწილად თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად 

ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია; ძირითადი საკითხები გამოკვეთილია, მათ შორის 

ორგანული კავშირი ძირითადად დაცულია; პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე მაქსიმალურად 

ეფექტურია, თუმცა მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი ფრაგმენტულად დარღვეულია (75%) 

15% 

პრეზენტაციის შინაარსი ძირითადად კონკრეტული და ლაკონურად ჩამოყალიბებულია,  თუმცა 

გარკვეული საკითხები ბუნდოვანია; საკითხებს შორის ორგანული კავშირი ფრაგმენტულად 

დარღვეულია; პრეზენტაცია მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი არასრულია 

(51%) 

10% 

პრეზენტაციის შინაარი ბუნდოვანია, პრეზენტაცია ტექნიკურად გაუმართავი და 

მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულადაა დარღვეული (0%) 0% 
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22 კვირა აღდგენა და  საბოლოო შეფასება 

შეფასების 

სისტემა: 

შუალედური შეფასება - ნაშრომის წინასწარი 

დაცვა-  40 ქულა (ტარდება მე- 17 კვირას). 

ფინალური შეფასება - სადისერტაციო ნაშრომის 

საჯარო დაცვა-  60 ქულა (ტარდება მე- 21 კვირას). 

სადისერტაციო საბჭოსაგან   120 ECTS -ის 

მისაღებად და დოქტორანტისათვის დოქტორის 

აკადემიური ხარისხის (PhD) მისანიჭებლად  

აუცილებლია დოქტორანტმა მიიღოს შეფასებაზე 

წარსადგენი კომპონენტების მინიმუმ 51%. 

  

საბოლოო შეფასების დაჯამება: 

  

Week 

22 
Recovery and final assessment 

As-

sessm

ent 

sys-

tem 

Mid-term assessment – Preliminary defense 

of the paper -  40 points ((Is held on Week 

17). 

Final assessment – Public defense of the paper  

60 points (Is held on Week 21. 

In order to receive 120 ECTS from the Disser-

tation Board and to grant Academic Degree 

(PhD) doctoral student is required to take at 

least 51% of components presented for assess-

ment. 
 

Summary of final assessment: 
 

  
შედეგების 

საშუალო 

შედეგების 

საშუალოს 

კოეფიციენ

ტი (GPA) 

საუნივერ

სიტეტო 

შეფასება 

  

საქართველოში 

მოქმედი ზოგადი 

შეფასება 

97-100 4,00 
A

+ 

A 
ფრიად

ი 
94-96 3,75 A 

91-93 3,50 
A

- 

87-90 3,25 
B

+ 
  

  

ძალიან 

კარგი 84-86 3,00 B B 

81-83 2,75 
B

- 
  

77-80 2,50 
C

+   

C 

  

  

კარგი 

74-76 2,25 C 

71-73 2,00 
C

- 

67-70 1,75 
D

+   

D 

  

დამაკმა

ყოფილ

ებელი 

64-66 1,50 D 

61-63 1,25 
D

- 

51-60 1,00 E E 
საკმარი

სი 

უარყოფითი შეფასება 

41-50   FX FX 
ვერ 

ჩააბარა 

<40   F F ჩაიჭრა 

Average 

Grade Point 

Average 

(GPA) 

Uni-

versity 
rate 

  General rate 

in Georgia 

97-100 4,00 A+ 

A 
Excel-

lent 
94-96 3,75 A 

91-93 3,50 A- 

87-90 3,25 B+     

Very 

good 84-86 3,00 B B 

81-83 2,75 B-   

77-80 2,50 C+ 
  

C 

  

  

Good 
74-76 2,25 C 

71-73 2,00 C- 

67-70 1,75 D+ 
  

D 

  

Satis-

factory 
64-66 1,50 D 

61-63 1,25 D- 

51-60 1,00 E E 
Suffi-

cient 

Negative rate 

41-50   FX FX Failed 

<40   F F Failed 
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Week 22    Recovery and final assessment  

Assessment system:  

1st mid-term assessment (Presentation) - 30 % (Is held on 

week 9). 

2nd mid-term assessment (Presentation) - 30 % (Is held on 

week 18). 

Final assessment (Presentation) - 40 % (Is held on week 

21). 

Summary of final assessment: 

 

 
22 კვირა  აღდგენა და  საბოლოო შეფასებები 

შეფასების სისტემა:  

1-ლი შუალედური შეფასება (პრეზენტაცია)- 30 % 

(ტარდება მე- 9 კვირას). 

მე-2 შუალედური შეფასება (პრეზენტაცია)- 30 % 

(ტარდება მე- 18 კვირას). 

ფინალური შეფასება (პრეზენტაცია)- 40 % (ტარდება 

მე- 21 კვირას). 

შედეგების 

საშუალო 

შედეგების საშუალოს 

კოეფიციენტი (GPA) 

საუნივერსიტეტო 

შეფასება 

  

საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება 

97-100 4,00 A+ 

A ფრიადი 94-96 3,75 A 

91-93 3,50 A- 

87-90 3,25 B+     

ძალიან კარგი 84-86 3,00 B B 

81-83 2,75 B-   

77-80 2,50 C+   

C 

  

  

კარგი 74-76 2,25 C 

71-73 2,00 C- 

67-70 1,75 D+   

D 

  

დამაკმაყოფილებელი 64-66 1,50 D 

61-63 1,25 D- 

51-60 1,00 E E საკმარისი 

უარყოფითი შეფასება 

41-50   FX FX ვერ ჩააბარა 

<40   F F ჩაიჭრა 

Average 
Grade Point Average 

(GPA) 

University 
rate 

General rate in Georgia 

97-100 4,00 A+ 

A Excellent 94-96 3,75 A 

91-93 3,50 A- 

87-90 3,25 B+     

Very good 84-86 3,00 B B 

81-83 2,75 B-   

77-80 2,50 C+   

C 

  

  

Good 74-76 2,25 C 

71-73 2,00 C- 

67-70 1,75 D+   

D 

  

Satisfactory 64-66 1,50 D 

61-63 1,25 D- 

51-60 1,00 E E Sufficient 

Negative rate 

41-50   FX FX Failed 

<40   F F Failed 
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Requirements to BA, MA, MAM or MAD and PhD Re-

searches in Healthcare (UG Gold Standards) 

  
Vasil Tkeshelashvili1, Tamar Lobjanidze2,  

Elza Nikoleishvili3 

 
Deposited by the SakPatenti (Georgian Patent) on Dec 10, 2018, 

certificate #7526 
 

The University of Georgia, School of Health Sciences  
1MD, JD, PhD, ScD, Professor; 2Dean, School of Health 

Sciences, 3MD, PhD, Associate Professor  

ჯანდაცვაში პროფესიული, საბაკალავრო, 

სამაგისტრო, ერთსაფეხურიანი და სადოქტორო 

კვლევების მოთხოვნები (UG ოქროს სტანდარტები)  
 

ვასილ ტყეშელაშვილი1, თამარ ლობჯანიძე2,  

ელზა ნიკოლეიშვილი3 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი, ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლა 
1მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
2ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის დირექტორი; 
3მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 

Professional research (Professional Case Report, Annu-

ally Report): this is a registration of variables placed in 

the field of professional activity, taking samples, data col-

lection, and on their basis preparation of interesting and 

notable cases and annual reports, which will facilitate de-

velopment of favorable platforms for conduction of aca-

demic researches. 

 

Levels of academic research quality: 

BA Research Thesis:  

This is an original descriptive research, in which results 

obtained by the study of registered variables are credible 

evidences that can be quoted and/or used in further re-

searches. 

 

MA Research Thesis: 

This is an original analytical research, in which through 

synthesis and/or analysis of descriptive evidences a new 

knowledge is obtained - together with scientific innova-

tion, facts-based research has practical value and recom-

mendations developed on their basis are cost-effective. 

 

MAM or MAD Research Thesis: 

This is an original analytical research, in which through 

synthesis and/or analysis of descriptive evidences a new 

knowledge is obtained - together with scientific innova-

tion, facts-based research has practical value and recom-

mendations developed on their basis are cost-effective. 

 

PhD Research Dissertation: 

This is an original scientific study in which through the 

synthesis and systemic study of fragments of researches 

(MAM or MAD, MA, BA) a new knowledge is obtained, 

that is expressed either in Discovery, Know-How, Prob-

lems Solving- Closing, or Development of New Direc-

tion of Research.  

 

 

პროფესიული კვლევა (Professional Case Report, Annually Re-

port): არის პროფესიული აქტივობის სფეროში მოქცეული 

ცვლადების რეგისტრაცია, ნიმუშების აღება, მონაცემთა 

კოლექცია, მათ საფუძველზე საინტერესო-საყურადღებო 

შემთხვევებისა და წლიური ანგარიშების მომზადება, 

რომლებიც ხელსშეუწყობენ აკადემიური კვლევების 

წარმოებისათვის ხელსაყრელი პლატფორმების შექმნას. 
 

აკადემიური კვლევების ხარისხის საფეხურები: 

საბაკალავრო კვლევა (BA Research Thesis):  

არის ორიგინალური აღწერითი კვლევა, რომლის დროსაც 

რეგისტრირებული ცვლადების შესწავლით მიღებული 

შედეგები წარმოადგენენ სარწმუნო მტკიცებულებებს, 

რომელთა ციტირება და/ან შემდგომ კვლევებში გამოყენება 

შესაძლებელია. 
 

სამაგისტრო კვლევა (MA Research Thesis): 

არის ორიგინალური ანალიზური კვლევა, რომლის დროსაც 

დესკრიპტული (აღწერითი) მტკიცებულებების სინთეზის 

და/ან ანალიზის შედეგად მიიღება ახალი ცოდნა - 

ფაქტებზე დაფუძნებული კვლევის შედეგებს, სამეცნიერო 

სიახლესთან ერთად, აქვთ პრაქტიკული ღირებულება და 

მათ საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები ხარჯთ-

ეფექტიანია. 
 

ერთსაფეხურიანი  კვლევა (MAM or MAD Research Thesis): 

არის ორიგინალური ანალიზური კვლევა, რომლის დროსაც 

დესკრიპტული (აღწერითი) მტკიცებულებების სინთეზის 

და/ან ანალიზის შედეგად მიიღება ახალი ცოდნა - 

ფაქტებზე დაფუძნებული კვლევის შედეგებს, სამეცნიერო 

სიახლესთან ერთად, აქვთ პრაქტიკული ღირებულება და 

მათ საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები ხარჯთ-

ეფექტიანია. 
 

სადოქტორო აკადემიური კვლევა (PhD Research Disserta-

tion): 

არის ორიგინალური სამეცნიერო კვლევა, რომლის დროსაც 

კვლევების (ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო, საბაკალავრო) 

ფრაგმენტების სინთეზითა და სისტემური შესწავლით 

მიიღება ახალი ცოდნა, რომელიც გამოიხატება ან 

აღმოჩანაში ან ნოუ ჰაუში, ან პრობლების გადაწყვეტა-

დახურვაში, ან ახალი მიმართულების შექმნაში. 
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Research Development Design: 

Strategic Action Plan for 2019-2023 

Vasil Tkeshelashvili1, Tamar Lobjanidze2, Elza Ni-

koleishvili3 

 

The University of Georgia, School of Health Sciences  
1MD, JD, PhD, ScD, Professor; 2Dean, School of Health 

Sciences, 3MD, PhD, Associate Professor  
 

 

 

 

Concept deposited by Sakpatenti on October 31, 2018 

Certificate #7496 

 

 

კვლევების განვითარების დიზაინი: 

2019-2023 წლების სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა 

ვასილ ტყეშელაშვილი1, თამარ ლობჯანიძე2, ელზა 

ნიკოლეიშვილი3 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი, ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლა 
1მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
2ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის დირექტორი; 
3მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 
 

კონცეფცია დეპონირებულია საქპატენტის მიერ 2018 წლის 31 

ოქტომბერს, მოწმობა #7496 

Strategic Action Plan for 2018, 2019-2023  

# Direction  
(4) 

## Goal 
(8) 

### Objective 
(16) 

#### Activity 
(32) 

Year Note 

1 Training of 

scientific 

staff and 

promotion 

of  their 

develop-

ment 

1.1 Development of 

tool for training of 

scientific staff 

1.1.1 Preparation and 

accreditation of 

certification pro-

grams 
(ECMEC®) 

1.1.1.1 Development of 

CME programs 

in “Scientific 

Researches” 

2018   

1.1.1.2 Accreditation of 

CME programs 

2018-

2019 

  

1.2. Training/re-training 

of scientific staff 
  

1.2.1 Training of aca-

demic staff of the 

School 

1.2.1.1 Trainings, staff 

certification 
(ECMEC®) 

2018-

2020 

  

1.2.2 Training of exter-

nal staff 

1.2.2.1 Trainings, staff 

certification 
 (ECMEC®) 

2019-

2023 

  

1.3 Facilitation of sci-

entific staff curricu-

lum development 

1.3.1 Publication of 

scientific works of 

academic staff in 

School Journal 

1.3.1.1 Editing, page-

proofing and 

publication of 

scientific works 

(abstracts, arti-

cles, reviews) in 

the Journal 

2019-

2023 

  

1.3.2 PR (Promotion) 

of scientific-

academic staff 

1.3.2.1 Publication of 

renewable pro-

files of scientific-

academic staff on 

the School web 

site 

2019-

2023 

  

1.3.3 Promotion of par-

ticipation in sci-

entific confer-

ences and publi-

cation in interna-

tional journals 

1.3.3.1 Small School 

grants 

2019-

2023 
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# მიმართულე

ბა 
(4) 

## მიზანი 
(8) 

### ამოცანა 
(16) 

#### აქტივობა 
(32) 

წელი შენი

შვნა 

1 სამეცნიერო 

კადრების 

მომზადება 

და მათი 

განვითარებ

ის 

ხელშეწყობა 

1.1 სამეცნიერო 

კადრების 

მოსამზადებელი 

ინსტრუმენტის 

შექმნა 

1.1.1 სასერტიფიკატო 

პროგრამების 
(ECMEC®) 

მომზადება და 

აკრედიტაცია 

1.1.1.1 „სამეცნიერო 

კვლევებში“ უსგ 

პროგრამების 

მომზადება 

2018   

1.1.1.2 უსგ 

პროგრამების 

აკრედიტაცია 

2018-

2019 

  

1.2. სამეცნიერო 

კადრების 
მომზადება-

გადამზადება 

1.2.1 სკოლის 

აკადემიური 

კადრების 

ტრეინინგი 

1.2.1.1 ტრეინინგები, 

კადრების 

სერტიფიცირება 
(ECMEC®) 

2018-

2020 

  

1.2.2 სკოლის გარე 

კადრების 

ტრეინინგი 

1.2.2.1 ტრეინინგები, 

კადრების 

სერტიფიცირება 
(ECMEC®) 

2019-

2023 

  

1.3 სამეცნიერო 

კადრების 

კურიკულუმის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

1.3.1 აკადემიური 

კადრების 

სამეცნიერო 

ნაშრომების 

სკოლის 

ჟურნალში 

პუბლიკაცია 

1.3.1.1 სამეცნიერო 

ნაშრომების 
(აბსტრაქტების, 

სტატიების, 

მიმოხილვების) 

რედაქტირება, 

დაკაბადონება 

და ჟურნალში 

პუბლიკაცია 

2019-

2023 

  

1.3.2 სამეცნიერო - 

აკადემიური 

პერსონალის 

პიარი 

1.3.2.1 სამეცნიერო - 

აკადემიური 

პერსონალის 

პროფილების 

განახლებადი 

პუბლიკაცია 

სკოლის საიტზე 

2019-

2023 

  

1.3.3 სამეცნიერო 

კონფერენციებში 

მონაწილეობის, 

საერთაშორისო 

ჟურნალებში  

პუბლიკაციების 

ხელშეწყობა 

1.3.3.1 სკოლის მცირე 

გრანტები 

2019-

2023 

  

2018, 2019-2023 წლების სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა: 
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2 Refor-

mation 

and devel-

opment of 

education-

al pro-

grams 

2.1 Reformation of sub-

jects associated with 

one-stage, Bache-

lor’s, Master’s and 

Doctoral programs 

research 

2.1.1 Optimization of 

subjects associ-

ated with one-

stage, Bache-

lor’s, Master’s 

and Doctoral 

programs re-

search 

2.1.1.1 Optimization of sub-

jects associated with 

one-stage educational 

programs research 
  

2019

-

2020 

  

2.1.1.2 Optimization of sub-

jects associated with 

Bachelor’s programs 

research 

2019

-

2020 

  

2.1.1.3 Optimization of sub-

jects associated with 

Master’s programs re-

search 

2019

-

2020 

  

2.1.1.4 Optimization of sub-

jects in Doctoral pro-

grams 

2019

-

2020 

  

2.2 Development of 

“Research Modules” 

for One-stage, 

Bachelor’s, Master’s 

and Doctoral pro-

grams 

2.2.1 Development of 

“Research Mod-

ules” and 

Roadmap for 

One-stage, 

Bachelor’s, Mas-

ter’s and Doc-

toral programs 

2.2.1.1 Determination of stand-

ard requirements-

criteria for One-stage, 

Bachelor’s, Master’s and 

Doctoral programs 

2018 Work-

ing 

group  

2.2.1.2 Development of 

“Research Modules” for 

One-stage programs 

2018

-

2019 

  

2.2.1.3 Development of 

“Research Modules” for 

Bachelor’s programs 

2018

-

2019 

  

2.2.1.4 Development of 

“Research Modules” for 

Master’s programs 

2018

-

2019 

  

2.2.1.5 Development of 

“Research Modules” or 

Roadmap for Doctoral 

programs 

2018 Roadm

ap is 

devel-

oped 

2.2.1.6 Development of model 

for integration of One-

stage, Bachelor’s, Mas-

ter’s and Doctoral re-

searches in long-term 

researches of the Insti-

tute and tools for their 

conduction 

2018

-

2019 

  

2.2.1.7 Preparation of changes 

in educational program 

provisions 

2019

-

2020 

  

2.2.1.8 Approval of changes in 

educational program 

provisions at Academic 

Board of the UG 

2019

-

2020 
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2 სასწავლო 

პროგრამე

ბის 

რეფორმი

რება და 

განვითარ

ება 

2.1 ერთსაფეხურ

იანი, 

საბაკალავრო, 

სამაგისტრო 

და 

სადოქტორო 

პროგრამების 

კვლევებთან 

ასოცირებულ

ი საგნების 

რეფორმირება 

2.1.1 ერთსაფეხურიანი, 

საბაკალავრო, 

სამაგისტრო და 

სადოქტორო 

პროგრამების 

კვლევებთან 

ასოცირებული 

საგნების 

ოპტიმიზაცია 

2.1.1.1 ერთსაფეხურიანი 

სასწავლო პროგრამების 

კვლევებთან ასოცირებული 

საგნების ოპტიმიზაცია 

2019-

2020 

  

2.1.1.2 საბაკალავრო პროგრამების 

კვლევებთან ასოცირებული 

საგნების ოპტიმიზაცია 

2019-

2020 

  

2.1.1.3 სამაგისტრო პროგრამების 

კვლევებთან ასოცირებული 

საგნების ოპტიმიზაცია 

2019-

2020 

  

2.1.1.4 სადოქტორო პროგრამების 

სასწავლო საგნების 

ოპტიმიზაცია 

2019-

2020 

  

2.2 ერთსაფეხურ

იანი,საბაკალა

ვრო, 

სამაგისტრო 

და 

სადოქტორო 

პროგრამების 

„კვლევითი 

მოდულების“ 

შექმნა 

2.2.1 ერთსაფეხურიანი,ს

აბაკალავრო, 

სამაგისტრო და 

სადოქტორო 

პროგრამების 

„კვლევითი 

მოდულების“ და 

გზამკვლევის 

მომზადება 

2.2.1.1 ერთსაფეხურიანი, საბაკალავრო, 

სამაგისტრო და სადოქტორო 

კვლევებისათვის 

სტანდარტული მოთხოვნა-

კრიტერიუმების  დადგენა 

2018 სამუშ

აო 

ჯგუფ

ის 

მიერ 

2.2.1.2 ერთსაფეხურიანი პროგრამების 

„კვლევითი მოდულების“ 

მომზადება 

2018-

2019 

  

2.2.1.3 საბაკალავრო პროგრამების 

„კვლევითი მოდულების“ 

მომზადება 

2018-

2019 

  

2.2.1.4 სამაგისტრო პროგრამების 

„კვლევითი მოდულების“ 

მომზადება 

2018-

2019 

  

2.2.1.5 სადოქტორო პროგრამების 

„კვლევითი მოდულების“ ან 

გზამკვლევის მომზადება 

2018 მომზა

დებუ

ლია 

გზა-

მკვლე

ვი 

2.2.1.6 ინსტიტუტის გრძელვადიან 

სამეცნიერო კვლევებში 

სადოქტორო, სამაგისტრო,  

საბაკალავრო და 

ერთსაფეხურიანიკვლევების 

ინტეგრაციის მოდელისა და 

მათი წარმოების მექანიზმის 

შემუშავება 

2018-

2019 

  

2.2.1.7 სასწავლო პროგრამების 

დებულებებში ცვლილებების 

მომზადება 

2019-

2020 

  

2.2.1.8 სასწავლო პროგრამების 

დებულებებში ცვლილებების სუ

-ს აკადემიურ საბჭოზე 

დამტკიცება 

2019-

2020 
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3 Further devel-

opment of 

scientific jour-

nal and its 

web site 

3.1 Obtain 

Impact 

Factor 

3.1.1 Improve journal and 

web site design 

3.1.1.1 Optimization of edito-

rial board and staff 

2018-

2019 

  

3.1.2 Improve the quality of 

scientific papers, in-

crease frequency of 

journal publication 

(journal – in semes-

ters, its addition – 

quarterly) 

3.1.2.1 Revision-editing of 

guidelines for ac-

ceptance, review and 

publication of  scientific 

papers 

2018-

2019 

 

3.1.3 Establishment of in-

ternational relations 

with leading journals, 

universities, active 

cooperation and best 

experience exchange 

3.1.2.2 Creation and imple-

mentation of mecha-

nisms for citation of 

scientific papers 

2019-

2023 

  

3.1.4 Finding sources of 

funding for scientific 

journal and its web 

site 

3.1.2.3 Reviewing  scientific 

papers, editing and page

-proofing original and 

translated texts, im-

proving journal design 

on web site (whole and 

separately) and typo-

graphic publishing 

2019-

2023 

  

4 Development 

of Health Re-

search Insti-

tute 

4.1 Develop-

ment of 

the in-

frastruct

ure of 

the Insti-

tute 

4.1.1 Establishment of envi-

ronment control la-

boratories 

4.1.1.1 Creation of material 

and technical basis 

2019-

2023 

  

4.1.1.2 Training/re-training of 

scientific staff of labora-

tories 

2020-

2023 

  

4.1.2 Creation of environ-

ment control registry 

4.1.2.1 Conducting laboratory 

studies 

2022-

2023 

  

4.1.2.2 Registration of labora-

tory variables 

2022-

2023 

  

4.2 Planning 

and con-

duction 

of long-

term 

scientific 

research-

es 

4.2.1 Planning of long-term 

scientific researches 

and integration of 

Doctoral, Master’s and 

Bachelor’s researches 

in them 

4.2.1.1 Planning of the Insti-

tute’s long-term scien-

tific researches (grants) 

2018-

2019 

  

4.2.1.2 Implementation of sci-

entific researches 

2019-

2023 

  

4.2.2 Implementation of 

researches and presen-

tation-publication of 

obtained results in the 

form of scientific pa-

pers 

4.2.2.1 Monitoring of research 

implementation 

(quarterly, semester 

and annual reports) 

2019-

2023 

  

4.2.2.2 Scientific publications 2019-

2023 

  

4.2.2.3 Creation and develop-

ment of author profiles 

in Google and other 

databases 

2019-

2023 
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3 სამეცნ

იერო 

ჟურნა

ლისა 

და 

მისი 

საიტის 

განვით

არება 

3.1 იმფა

ქტ 

ფაქ

ტორ

ის 

მიღე

ბა 

3.1.1 ჟურნალისა და მისი საიტის 

დიზაინის გაუმჯობესება 

3.1.1.1 სარედაქციო საბჭოსა და 

სტაფის ოპტიმიზაცია 

2018-

2019 

  

3.1.2 სამეცნიერო ნაშრომების 

ხარისხის ამაღლება, გამო-

ცემის პერიოდულობის 

გაზრდა (ნომრის სემესტრუ-

ლად, დამატების 

კვარტალურად) 

3.1.2.1 სამეცნიერო ნაშრომების 

მიღების, რეცენზირების და 

პუბლიკაციების 

გაიდლაინების რევიზია-

რედაქტირება 

2018-

2019 

 

3.1.3 საერთაშორისო კავშირების 

(წამყვან ჟურნალებთან, 

უნივერსიტეტებთან) 

დამყარება და 

თანამშრომლობა, უკეთესი 

გამოცდილების გაზიარება 

3.1.2.2 სამეცნიერო ნაშრომების 

ციტირების მექანიზმების 

შექმნა და ინპლემენტაცია 

2019-

2023 

  

3.1.4 სამეცნიერო ჟურნალისა და 

მისი საიტის დაფინანსების 

წყაროების მოძიება 

3.1.2.3 სამეცნიერო ნაშრომების 

რეცენზირება, ორგინალური 

და ნათარგმნი ტექსტების 

რედაქტირება, 

დაკაბადონება, დიზაინის 

გაუმჯობესება, ჟურნალის 

ვებ საიტზე  (სრულად და 

განცალკევებუ-ლად) და 

ტიპოგრაფიულად გამოცემა 

2019-

2023 

  

4 ჯანმრ

თელო

ბის 

კვლევ

ის 

ინსტი

ტუტის 

განვით

არება 

4.1 ინს

ტიტ

უტი

ს 

ინფ

რას

ტრუ

ქტუ

რის 

განვ

ითა

რება 

4.1.1 გარემოს კონტროლის 

ლაბორატორიების შექმნა 

4.1.1.1 მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზების შექმნა 

2019-

2023 

  

4.1.1.2 ლაბორატორიების 

სამეცნიერო კადრების 

მომზადება-გადამზადება 

2020-

2023 

  

4.1.2 გარემოს კონტროლის 

რეგისტრის შექმნა 

4.1.2.1 ლაბორატორიული 

კვლევების წარმოება 

2022-

2023 

  

4.1.2.2 ლაბორატორიული 

ცვლადების რეგისტრაცია 

2022-

2023 

  

4.2 გრძე

ლვა

დია

ნი 

სამე

ცნიე

რო 

კვლ

ევებ

ის 

დაგე

გმვა 

და 

წარმ

ოება 

4.2.1 გრძელვადიანი სამეცნიერო 

კვლევების დაგეგმვა და მათში 

სადოქტორო, სამაგისტრო და 

საბაკალავრო კვლევების 

ინტეგრაცია 

4.2.1.1 ინსტიტუტის 

გრძელვადიანი სამეცნიერო 

კვლევების დაგეგმვა 

(გრანტები) 

2018-

2019 

  

4.2.1.2 სამეცნიერო კვლევების 

წარმოება 

2019-

2023 

  

4.2.2 კვლევების წარმოება და 

მიღებული შედეგების 

სამეცნიერო ნაშრომების სახით 

პრეზენტაცია-პუბლიკაცია 

4.2.2.1 კვლევების წარმოების 

მონიტორინგი 

(კვარტალური, 

სემესტრული და წლიური 

ანგარიშები) 

2019-

2023 

  

4.2.2.2 სამეცნიერო პუბლიკაციები 2019-

2023 

  

4.2.2.3 Google-ში და სხვა ბაზებში 

საავტორო  პროფილების  

შექმნა-განვითარება 

2019-

2023 
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Annex 

List of 100 selected educational-scientific programs, reports, 

concepts by authors Vasil Tkeshelashvili, Tamar Lobjanidze 

and Elza Nikoleishvili, which form “Concept Package, 100” – 

Dedicated by the authors to 100th anniversary of the independ-

ence of Georgia and is presented in the form of electronic, 

manuscript and publications: 

1. Professions-based Complete Continuous Higher Education 

Program: Healthcare Plus: 10“, p. 8., in 10 main specialties 
of 2 directions and 100 professional specializations and 
blocks of specialties, framework concept. Deposited by 

Sakpatenti on January 14, 2019, certificate  

        #7572 
2.     Doctoral Program: “Healthcare Plus, 10” framework con-

cept, in 10 main specialties of 2 directions. Deposited by 

Sakpatenti on January 14, 2019, certificate #7573 
3. Doctoral Program: “Healthcare Plus, 10” - Study Module 

“Research in Healthcare and Business Administration” (30 

ECTS)“ 

4. Doctoral Program: “Healthcare Plus, 10” - Study Module in 

10 main elective specialties (10 ECTS each).  Deposited by 

the SakPatent (Georgian Patent) on Feb 18, 2019, certificate 

#7615 

5. School of Health Sciences Development Program 2019, 2020

-2025 

6. Cancer Control Expected Activities in 2019-2020 

      Deposited by Sakpatenti on January 14, 2019, certificate 

#7574 
7. National Cancer Control Plan 2020-2030. 
     Deposited by the SakPatent (Georgian Patent) on Feb 18, 

2019, certificate #7614  
8. Complete assessment of the training course Research in 

healthcare (pre-testing of trainees in theory and practice, 

anonymous assessment of trainers, video research), report, 

January 17, 2019 

9. Report of Master’s and Doctoral Programs in Public Health, 

January 17, 2019 

10. Doctoral Program “Healthcare+ (Concept)”, p. 4.  

       Deposited by Sakpatenti on February 2, 2019, certificate 

#7243 

11. Doctoral Program “Healthcare+”, Package, 180 ECTS, 10 p.    

       (full package 303 p.) 

12. Doctoral Program “Healthcare+”, assessment through  

         market research, Report of research, Tbilisi, 2018, 13 p. 

13. Doctoral Program “Healthcare+”, assessment by academic   

        staff Report of research, Tbilisi, 2018, 9 p. 

14.   Dissertation paper (Roadmap of Research Component of 

the Doctoral Program Healthcare+), 32 p. Deposited by 

Sakpatenti on February 2, 2019, certificate #7243  

15. Systemic Complete Continuous Educational Program: 

Healthcare Plus, 10 p. , Dedicated to 100th anniversary of 

the independence of Georgia Deposited by Sakpatenti on 

March 16, 2018, certificate #7281 

დანართი 

ავტორების: ვასილ ტყეშელაშვილის, თამარ ლობჯანიძისა 

და ელზა ნიკოლეიშვილის 100 რჩეული სასწავლო-

სამეცნიერო პროგრამების, ანგარიშების, კონცეფციების 

ჩამონათვალი, რომლებიც ჰქმნიან „კონცეპტთა პაკეტს, 

100“-  ავტორების მიერ მიძღვნილს საქართველოს 

დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი, 

წარმოდგენილია შემდეგი ელექტრონული ხელნაწერისა 

და პუბლიკაციის სახით: 

1. პროფესიებზე დაფუძნებული სისტემური უწყვეტი 

სრული უმაღლესი განათლების პროგრამა:  „ჯანდავა 

პლუსი: 10“, 8 გვ., 2 მიმართულებით 10 ძირითად 
სპეციალობაში და 100 პროფესიულ სპეციალიზაციასა 
და პროფესიათა ბლოკში, ჩარჩო კონცეპტი. 

დეპონირებულია საქპატენტის მიერ  2019 წლის 14 

იანვარს, მოწმობა #7572 
2. სადოქტორო პროგრამის: „ჯანდაცვა პლუსი, 10“ 
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