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Prologue  
Systemic Full Continuous Higher Education Program is 

dedicated to Goddess Medea.   

 

In respect of pioneering practical and educational contribu-

tion in medicine, treatment, pharmacy and pharmacology, 

cosmetology, transfusiology, physical medicine and reha-

bilitation, plus other fields, and the innovative knowledge 

contributed to the development of the civilization in XIV-

XIII centuries BC, and in honor of the brilliance of the 

powerful intellectual energy impulse given to progress of 

the world, the Program is called Medea. 

Tbilisi, April 28, 2019, © 

Holy Easter 
 

Program fuilly includes 6 stages of higher education: 

1st Stage: Education level 5: Professional Specialization 

2nd Stage:  Education level 6: Bachelor’s program 

3rd Stage: Education level 7: Master’s or one-cycle program 

4th Stage:  Education level 8: Doctoral program 

5th Stage:  Education level 9: „Post-Doc“ (Post-doctoral 

program) 

6th Stage:  Education level 10: Habilitation 
 

Medea aims at provision of the health protection, health 

advocacy, disease prevention and reduction of their burden, 

improvement of the lifestyle standards and quality, increase 

of the life expectancy, wellbeing and wellness of the popu-

lation, support of economic activities, growth of GDP of 

the country, receipt of social benefits and progress by the 

specialists armed with the knowledge and practical skills 

acquired according to stages of full education.  
 

Objective of the program is to give the doctoral students 

through 6 stages of continuous higher education contempo-

rary theoretical knowledge and develop practical scientific-

research and pedagogical skills according to elective spe-

cialties in healthcare (medicine, dentistry, pharmacy, public 

health, nursing, physical medicine and rehabilitation) or 

business administration (healthcare administration, pharma-

cy administration, public health administration, Health and 

Wellness Tourism Administration) 

სისტემური უწყვეტი სრული უმაღლესი 

განათლების პროგრამა:  მედეა       

                                                                                      
ჩარჩო პლატფორმა 
 

ვასილ ტყეშელაშვილი1, ელზა ნიკოლეიშვილი2 

 

1მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
2მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 
 

 

პროლოგი  

სისტემური უწყვეტი სრული უმაღლესი 

განათლების პროგრამა ეძღვნება ქალღმერთ მედეას.  

მედიცინაში, სამკურნალო საქმეში, ფარმაციასა და 

ფარმაკოლოგიაში, კოსმეტოლოგიაში, 

ტრანსფუზიოლოგიაში, ფიზიკურ მედიცინაში და 

რეაბილიტაციაში, პლუს სხვა დარგებში გაწეული 

პიონერული პრაქტიკული და საგანმანათლებლო  

ღვაწლის, დაახლ. ძვ.წ. XIV-XIII საუკუნეში 

ცივილიზაციის განვითარებაში შეტანილი 

ინოვაციური ცოდნის, მსოფლიოს პროგრესისათვის  

მიცემული მძლავრი ენერგეტიკული იმპულსისა და 

ბრწყინვალების ნიშნად, პროგრამას დაერქვა მედეა. 

 თბილისი, 28 აპრილი, 2019, ©  

იესო ქრისტეს აღდგომის ბრწყინვალე 

დღესასწაული 
 

პროგრამა სრულად მოიცავს უმაღლესი განათლების 

6 საფეხურს: 

1-ლი საფეხური: განათლების დონე 5: პროფესიული 

სპეციალიზაცია 

მე-2 საფეხური:  განათლების დონე 6: ბაკალავრიატი 

მე-3 საფეხური:  განათლების დონე 7:  

მაგისტრატურა ან ერთსაფეხურიანი 

მე-4 საფეხური:  განათლების დონე 8: 

დოქტორანტურა 

მე-5 საფეხური:  განათლების დონე 9: 

„პოსტდოკი“ (პოსტ დოქტორანტურა) 

მე-6 საფეხური:  განათლების დონე 10: ჰაბილიტაცია 
 

მედეა მიზნად ისახავს სრული განათლების 

საფეხურების მიხედვით მიღებული ცოდნითა და 

პრაქტიკული უნარებით შეიარაღებული 

განათლების სხვადასხვა დონის სპეციალისტების 

მიერ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას (Health 

Protection), ადვოკატობას (Health Advocacy),  

დაავადებათა პრევენციასა და მათი ტვირთის 

შემცირებას, ცხოვრების წესის სტანდარტებისა და 

ხარისხის ამღლებას, მოსახლეობის სიცოცხლის 

საშუალო ხანგრძლიობის გაზრდას, საზოგადოების  
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New knowledge acquired through register-based epidemio-

logical, clinical, and experimental researches will facilitate 

preparation of qualified scientific and academic staff to the 

habilitation level (10) and expanding existing knowledge in 

effective control, screening, early diagnostics, treatment, 

and prevention of diseases, physical rehabilitation, health 

promotion and protection and social wellbeing. 
 

In the perspective, enhanced knowledge in elective special-

ties of healthcare and business administration and prepara-

tion of qualified scientific and pedagogic staff will promote 

creation of favorable conditions that will contribute to pop-

ulation health promotion and protection, disease prevention 

and decrease burden of diseases, increase life expectancy, 

improve the quality of life, public wellbeing/wellness, re-

ceiving social benefits and economic progress. 
 

Program specialties and specializations: 

In the educational scope of the Full Continuous Higher Ed-

ucation Program Medea covers 10 main specialties and 100 

professional specializations and blocks of professions in 2 

directions (See Action Framework).  
 

10 main specialties: 

I. Six Healthcare fields (09): 

1. 0901      Medicine 

2. 0902      Dentistry 

3. 0903      Pharmacy 

4. 0904      Public Health 

5. 0905      Nursing 

6. 0906      Physical Medicine and Rehabilitation 

II. 4 specializations in Business Administration (02): 

7. 020303  Healthcare Administration 

8. 020304 Pharmacy Administration 

9. 020308 Public Health Administration 

10. 020309 Health and Wellness Tourism Admin-

istration. 

100 Professional specializations and block of professions 

(See Framework concept)  

 

Full Continuous Higher Education Program Medea is aims 

at ensuring that through passing of professional specializa-

tion, Bachelor’s, Master’s or one-cycle, Doctoral programs, 

or Post-Doc, student reaches Habilitation.  
 

Therefore, Medea includes 100+ Program (50 from 

bachelor to Habilitation, 50+ professional specializa-

tion). 
 

Systemic model of the education is shown on the example 

of doctoral, post-doctoral and habilitation programs Medea 

(Doc Medea, Post-Doc Medea, Hab Medea).   

 

Professions-based full continuous education model is 

shown on the example of the Program “Public Health Me-

dea”.   

კეთილდღეობას (Wellbeing/Wellness), ეკონომიკური 

აქტივობების ხელშეწყობას, ქვეყნის მთლიანი შიდა 

პროდუქტის გაზრდას, სოციალური ბენეფიტის 

მიღებას, პროგრესს. 

 

პროგრამის ამოცანაა -უმაღლესი განათლების 

უწყვეტი 6 საფეხურით სტუდენტებს  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, ჯანმრთელობისა და ველნეს 

ტურიზმის ადმინისტრირება) არჩევითი 

სპეციალობების მიხედვით.  

 

რეგისტრზე დაფუძნებული ეპიდემიოლოგიური, 

კლინიკური და ექპსერიმენტული კვლევებით 

მიღებულ მტკიცებულებებით დასაბუთებული 

ახალი ცოდნა ხელსშეუწობს კვალიფიციური 

სამეცნიერო-აკადემიური კადრების მომზადებას 

ჰაბილიტაციის დონემდე (10) და მათ მიერ 

დაავადებათა ეფექტური კონტროლის, 

დაავადებების  სკრინინგის, ადრეულ 

დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, ფიზიკური 

რეაბილიტაციის,  დაავადებათა პრევენციის, 

ჯანმრთელობის პრომოციისა და პროტექციის, 

სოციალური კეთილდღეობის შესახებ უკვე 

არსებულ ცოდნის გაფართოებას. 

 

პერსპექტივაში, ჯანდაცვისა და ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩევით დარგებში ცოდნის 

გაფართოებითა და კვალიფიციური 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 (Wellbeing/Wellness), სოციალური 

ბენეფიტის მიღებასა და ეკონომიკურ პროგრესს. 
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Doctoral Program Doc Medea is based on Doctoral Pro-

gram Healthcare Plus, 10. Medea considers recommenda-

tions of international observer experts. Post-Doc and Habil-

itation are added (see Programs). 
 

During teaching by the program Medea, together with theo-

retical knowledge at all stages priority is given to practical 

skills and especially, research component. 
 

Skills, acquired through research component of educa-

tion and results, obtained according to study stages cor-

respond to following standard requirements- 

MEDEA Gold and Diamond Standards:  
 

1st Stage: Education level 5: Professional Specialization 

Professional Case Study, Annual Report:  

Isa a registration of variables falling in the field of pro-

fessional activities, sample taking, data collection, on 

their basis preparation of interesting cases and annual 

reports, that will facilitate creation of favorable plat-

forms for conduction of scientific research. 
 

2nd Stage:  Education level 6: Bachelor’s program 

BA Research Thesis:  
Is original descriptive research, during which results, 

obtained through study of registered variables represent 

credible evidences, which can be quoted and/or used in 

further studies. 
 

3rd Stage: Education level 7: Master’s or one-cycle program 

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. 
 

4th Stage:  Education level 8: Doctoral program 

   PhD Research Dissertation: 

 

 

 

 

 

პროგრამის სპეციალობები და სპეციალიზაციები: 

უწყვეტი სრული უმაღლესი განათლების 

პროგრამის მედეას სასწავლო არეალში მოქცეულია 2 

მიმართულებით 10 ძირითადი სპეციალობა და 100 

პროფესიული სპეციალიზაცია და პროფესიათა 

ბლოკი (იხ. სამოქმედო ჩარჩო).  

 

10 ძირითადი სპეციალობა: 

I. ჯანდაცვის (09) 6 დარგი: 

1. 0901      მედიცინა 

2. 0902      სტომატოლოგია 

3. 0903      ფარმაცია 

4. 0904      საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

5. 0905      საექთნო საქმე 

6. 0906      ფიზიკური მედიცინა და 

რეაბილიტაცია 

II. ბიზნესის ადმინისტრირების (02) 4 

სპეციალიზაცია: 

7.   020303  ჯანდაცვის ადმინისტრირება 

8.   020304 ფარმაციის ადმინისტრირება 

9.   020308 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირება 

10. 020309 ჯანმრთელობისა და ველნეს 

ტურიზმის ადმინისტრირება 

100 პროფესიული სპეციალიზაცია და პროფესიათა 

ბლოკი (იხ. ჩარჩო კონცეპტი).  

 

სისტემური უწყვეტი სრული უმაღლესი 

განათლების პროგრამა მედეა მოწოდებულია 

უზრუნველყოს, პროფესიული სპეციალიზაციის, 

ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან 

ერთსაფეხურიანის, დოქტორანტურის,  

„პოსტდოკის“  საფეხურების გავლით, სტუდენტმა 

მიაღწიოს ჰაბილიტაციას.  

 

ამდენად, მედეა მოიცავს 100+ პროგრამას (50 

ბაკალავრიატიდან ჰაბილიტაციამდე, 50+ 

პროფესიულ სპეციალიზაციას). 

განათლების სისტემური მოდელი ნაჩვენებია 

სადოქტორო, პოსტსადოქტორო და ჰაბილიტაციის 

პროგრამების „მედეას (მედეა დოკი, მედეა 

პოსტდოკი, მედეა ჰაბი)“ მაგალითზე.   

პროფესიებზე დაფუძნებული სრული უწყვეტი 

განათლების მოდელი ნაჩვენებია პროგრამის 

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა მედეას“ 

მაგალითზე.   
 

http://caucasushealth.ug.edu.ge/pdf/v3i3/Professions-based%20Complete%20Continuous%20Education%20in%20Public%20Health.pdf
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This is an original scientific research in which through 

the synthesis and systemic study of fragments of re-

searches (MAM or MAD, MA, BA) a new knowledge is 

obtained, that is expressed either in Discovery, Know-

How, Problems Solving- Closing, or Development of 

New Direction of Research.  
 

5th Stage:  Education level 9: „Post-Doc“ (Post-Doctoral 

program) 

ScD Research Thesis: 

       MEDEA Diamond Standard: 

 
 

This is an original scientific research in which through 

the synthesis and systemic understanding-study-analysis 

of fragments of researches (MAM or MAD, MA, BA) a 

new knowledge is acquired, that is expressed either in 

Discovery, or Know-How, or Development of New Di-

rection of Research, which was acquired during own 

or other’s academic research, in further deep expanding-

development and facilitation of economic progress. 
  

 

6th stage: Education level 10: Habilitation 

Standard requirement of Habilitation Work  

MEDEA Diamond Standard:  

 
       HD, DR.HAB Research Thesis: 

This is an original scientific research in which through 

the synthesis and systemic philosophic understanding-

study-analysis of fragments of researches (MAM or 

MAD, MA, BA) a new knowledge is acquired. It is ex-

pressed either in Discovery, or Know-How, or Develop-

ment of New Direction of Research, which was ac-

quired through  further deep expanding and development 

of own previous scientific research. A new, enhanced 

practical, scientific-educational knowledge, which facili-

tates economic progress.  

 

Epilogue 

 

NB:  

Specialists, armed with the knowledge and practical skills 

acquired through the 6 stages of full education will facili-

tate health protection, health advocacy, disease prevention 

and reduction of their burden, improvement of the lifestyle 

standards and quality, increase of the average life expectan-

cy, wellbeing and wellness of the population, support of 

economic activities, growth of GDP of the country, receipt 

of social benefits and progress.  

სადოქტორო პროგრამა: დოკი მედეა ეფუძნება  
სადოქტორო პროგრამას „ჯანდაცვა პლუსი, 10“. 

მედეაში გათვალისწინებულია საერთაშორისო 

დამკვირვებელი ექსპერტების რეკომენდაციები. 

დამატებულია პოსტდოკი და ჰაბილიტაცია (იხ. 

პროგრამები). 
 

პროგრამით მედეა სწავლებისას, განათლების ყველა 

საფეხურზე, თეორიულ ცოდნასთან ერთად 

პრიორიტეტი ენიჭება პრაქტიკულ უნარებს და, 

განსაკუთრებით, კვლევით კომპონენტს. 
 

განათლების კვლევითი კომპონენტით შეძენილი 

უნარები და მიღებული შედეგების სწავლის 

საფეხურების მიხედვით შეესაბამება შემდეგ 

სტანდარტულ მოთხოვნებს- 

მედეას ოქროსა და ბრილიანტის სტანდარტები: 
 

1-ლი საფეხური: განათლების დონე 5: პროფესიული 

სპეციალიზაცია 

      პროფესიული კვლევა (Professional Case Study, 

Annually Report):  
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. 
 

მე-2 საფეხური:  განათლების დონე 6: ბაკალავრიატი 

       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. 
 

მე-3 საფეხური:  განათლების დონე 7: 

მაგისტრატურა ან ერთსაფეხურიანი 

სამაგისტრო კვლევა (MA Research Thesis): 

 

 

 

 

არის ორიგინალური ანალიზური კვლევა, რომლის 

დროსაც დესკრიპტული (აღწერითი) 

მტკიცებულებების სინთეზის და/ან ანალიზის 

შედეგად მიიღება ახალი ცოდნა, სარწმუნო  

http://caucasushealth.ug.edu.ge/pdf/v3i3/Doctoral%20Program-%20Healthcare%20Plus-%2010.pdf
http://caucasushealth.ug.edu.ge/contents5.php
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ფაქტებზე დაფუძნებულ 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, სარწმუნო 

ფაქტებზე დაფუძნებულ კვლევის შედეგებს, 

სამეცნიერო სიახლესთან ერთად, აქვთ 

პრაქტიკული ღირებულება და მათ საფუძველზე 

შემუშავებული რეკომენდაციები ხარჯთ-

ეფექტიანია. 

 

მე-4 საფეხური:  განათლების დონე 8: 

დოქტორანტურა 

        სადოქტორო აკადემიური კვლევა (PhD Research 

Dissertation): 

 

 

 

არის ორიგინალური სამეცნიერო კვლევა, 

რომლის დროსაც კვლევების (ერთსაფეხურიანი, 

სამაგისტრო, საბაკალავრო) ფრაგმენტების 

სინთეზით, სისტემური შესწავლითა და 

ანალიზით მიიღება ახალი ცოდნა, რომელიც 

გამოიხატება ან აღმოჩანაში (Discovery) ან ნოუ 

ჰაუში (Know-How) ან პრობლების გადაწყვეტა-

დახურვაში (Problem Solving-Closing) ან კვლევის 

ახალი მიმართულების შექმნაში (New Direction of 

Research).  
 

მე-5 საფეხური:  განათლების დონე 9: 

„პოსტდოკი“ (პოსტ დოქტორანტურა) 

       პოსტ სადოქტორო სამეცნიერო კვლევა (ScD Re-

search Thesis): 

       MEDEA Diamond Standard: 

 
არის ორიგინალური სამეცნიერო კვლევა, რომლის 

დროსაც კვლევების (სადოქტორო, 

ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო, საბაკალავრო) 

ფრაგმენტების სინთეზით,  სისტემური 

ფილოსოფიური გააზრება-შესწავლა-ანალიზით 

მიღებული ახალი ცოდნა, რომელიც გამოიხატება 

ან აღმოჩანის (Discovery) ან ნოუ ჰაუს (Know-How) 

ან კვლევის ახალი მიმართულების (New Direction 

of Research), რომელიც მიღებული იქნა წინა 

საკუთარი ან სხვისი აკადემიური კვლევით, 

შემდგომ სიღრმისეულ გავრცობა-განვითარებაში 

და  ეკონომიკური პროგრესის (Progress) 

ხელშეწყობაში.  
 

მე-6 საფეხური:  განათლების დონე 10: ჰაბილიტაცია 

საჰაბილიტაციო ნაშრომის სტანდარტული 

მოთხოვნები  

MEDEA Diamond Standard:  

 
    საჰაბილიტაციო კვლევა (HD, DR.HAB Research 

Thesis): 

არის ორიგინალური სამეცნიერო კვლევა, რომლის 

დროსაც კვლევების (პოსტ სადოქტორო, 

სადოქტორო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო, 

საბაკალავრო) ფრაგმენტების სინთეზით,  

სისტემური ფილოსოფიური გააზრება-შესწავლა-

ანალიზით მიიღება ახალი ცოდნა. ის გამოიხატება 

ან აღმოჩენის (Discovery) ან ნოუ ჰაუს (Know-How) ან 

კვლევის ახალი მიმართულების (New Direction of 

Research), რომელიც მიღებული იქნა წინა საკუთარი 

სამეცნიერო კვლევის შემდგომი სიღრმისეული 

გავრცობა-განვითარებით. ახალი, პრაქტიკული, 

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო რაკურსით 

წარმოჩინებული გაფართოებული ცოდნა ხელს 

შეუწყობს ეკონომიკურ პროგრესს (Progress).  

 

ეპილოგი 
NB: სრული, განათლების საფეხურების მიხედვით 

მიღებული, ცოდნითა და პრაქტიკული უნარებით 

შეიარაღებული, განათლების 6 დონის 

სპეციალისტების მიერ, ხელი შეეწყობა 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას, 

ჯანმრთელობის ადვოკატობას,  დაავადებათა 

პრევენციასა და მათი ტვირთის შემცირებას, 

ცხოვრების წესის სტანდარტებისა და ხარისხის 

ამღლებას, მოსახლეობის სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლიობის გაზრდას, საზოგადოების 

კეთილდღეობას (Wellbeing/Wellness), ეკონომიკური 

აქტივობების ხელშეწყობას, ქვეყნის მთლიანი შიდა 

პროდუქტის გაზრდას, სოციალური ბენეფიტის 

მიღებას, პროგრესს. 
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Doctoral Program:  Doc Medea 

 
Vasil Tkeshelashvili1, Elza Nikoleishvili2 

 

1MD, JD, PhD, ScD, Professor; 2MD, PhD, Associate Pro-

fessor  
 

Deposited by the SakPatenti (Georgian Patent) on May 1, 2019, 

certificate #7698           
 

Doctoral Program Medea is based on Doctoral Program: 

"Healthcare Plus 10".  
 

In its further development recommendations of internation-

al experts were taken into account. After completion this 

improved program encompasses possibility of further de-

velopment through passing 2 additional  stages of higher 

education: 

 Education level 8: Doctoral studies 

 Education level 9: „Post-doc“ (Post-doctoral studies) 

 Education level 10: Habilitation 
 

Medea aims at provision of the health protection,, 

health advocacy, disease prevention and reduction of their 

burden, improvement of the lifestyle standards and quality, 

increase of the average life expectancy, wellbeing and well-

ness of the population, support of economic activities, 

growth of GDP of the country, receipt of social benefits 

and progress by the specialists armed with the knowledge 

and practical skills acquired in the doctoral program 
 

Objective of the program is to give the doctoral students 

contemporary theoretical knowledge and develop practical 

scientific-research and pedagogical skills according to elec-

tive specialties in healthcare (medicine, dentistry, pharma-

cy, public health, nursing, physical medicine and rehabilita-

tion) or business administration (healthcare administration, 

pharmacy administration, public health administration, 

Medical Tourism and Wellness Administration) and open 

to them way to Post-doc and afterwards to Habilitation.  

 

Methodological approach and expected outcomes: 

New knowledge obtained through register-based epidemio-

logical, clinical, and experimental researches will facilitates 

preparation of qualified scientific and academic staff to the 

habilitation level (10) and expanding existing knowledge in 

effective control, screening, early diagnostics, treatment, 

and prevention of diseases, health promotion and protection 

and social wellbeing. 

In the perspective, enhanced knowledge in elective spe-

cialties of healthcare and business administration and prep-

aration of scientific and pedagogic staff will promote crea-

tion of favorable conditions that will contribute to popula-

tion health promotion and protection, disease prevention 

and decrease burden of diseases, increase life expectancy, 

improve the quality of life, public wellbeing/wellness, re-

ceiving social benefits and economic progress. 

 

სადოქტორო პროგრამა:  დოკი მედეა 

                      
 

ვასილ ტყეშელაშვილი1, ელზა ნიკოლეიშვილი2 

 

1მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
2მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 
 

სადოქტორო პროგრამას მედეა საფუძვლად უდევს 

სადოქტორო პროგრამა: „ჯანდაცვა პლუსი, 10“.  

მისი შემდგომი განვითარებისას გათვალისწინე-

ბული იქნა საერთაშორისო ექსპერტების 

რეკომენდაციები.  გაუმჯობესებული პროგრამა მის 

დამთავრებასთან ერთად მოიცავს შესაძლებლობას 

შემდგომი განვითარებისათვის,  განათლების 2 

უმაღლესი საფეხურის დამატებითი გავლით: 

 განათლების დონე 8: დოქტორანტურა 

 განათლების დონე 9: „პოსტდოკი“ (პოსტ 

დოქტორანტურა) 

 განათლების დონე 10: ჰაბილიტაცია 
 

მედეა მიზნად ისახავს დოქტორანტურაში 

მიღებული ცოდნითა და პრაქტიკული უნარებით 

შეიარაღებული სპეციალისტების მიერ 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას (Health Pro-

tection), ადვოკატობას (Health Advocacy),  

დაავადებათა პრევენციასა და მათი ტვირთის 

შემცირებას, ცხოვრების წესის სტანდარტებისა და 

ხარისხის ამღლებას, მოსახლეობის სიცოცხლის 

საშუალო ხანგრძლიობის გაზრდას, საზოგადოების 

კეთილდღეობას (Wellbeing/Wellness), ეკონომიკური 

აქტივობების ხელშეწყობას, ქვეყნის მთლიანი შიდა 

პროდუქტის გაზრდას, სოციალური ბენეფიტის 

მიღებას, პროგრესს. 
 

პროგრამის ამოცანაა დოქტორანტურაში 

სტუდენტებს  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, 

ჯანმრთელობისა და ველნეს ტურიზმის 

ადმინისტრირება) არჩევითი სპეციალობების 

მიხედვით და გაუხსნას მათ გზა პოსტდოკის 

გავლისა და, შემდეგ, უმაღლესი განათლების მე-10 

საფეხურზე, ჰაბილიტაციის მისაღებად.  

http://caucasushealth.ug.edu.ge/pdf/v3i3/Doctoral%20Program-%20Healthcare%20Plus-%2010.pdf
http://caucasushealth.ug.edu.ge/contents5.php
http://caucasushealth.ug.edu.ge/contents5.php
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Main 10 elective specialties of the program: 

Elective fields in Healthcare (09): 

 0901      Medicine 

 0902      Dentistry 

 0903      Pharmacy 

 0904      Public health 

 0905      Nursing 

 0906      Physical Medicine and Rehabilitation 
 

Elective fields in Business Administration (02): 

 020303  Healthcare Administration  

 020304 Pharmacy Administration 

 020308  Public Health Administration  

 020309 Health and Wellness Tourism Admin-

istration 
 

10 independent qualifications to be awarded by Doctor-

al Program Medea: 

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 Reha-

bilitation   

7. 020303  PhD  in Healthcare Administration 

8. 020304  PhD  in Pharmacy  Administration 

9. 020308  PhD in Public Health Administration   

10. 020309  PhD in Health and Wellness Tourism 

Administration  
 

Sub-programs of  Medea Doc: 
 

In order to bring in compliance with Georgian legislation 

(on awarding maximum of 3 qualifications under one pro-

gram) the Program Doc Medea is divided into 4 sub-

programs: 
 

1. Medea Doc Healthcare: 

 0901      Medicine 

 0902      Dentistry 

 0903      Pharmacy 

2.    Medea Doc Healthcare Plus: 
 0904      Public Health 

 0906      Physical Medicine and Rehabilitation 

 020304 Pharmacy Administration 

3.    Medea Doc Business Administration: 
 020303  Healthcare Administration 

 020308 Public Health Administration 

 020309 health and Wellness Tourism Admin-

istration  

4.    Medea Doc Nursing: 

 0905      Nursing 

 

 

მეთოდოლოგიური მიდგომა და მოსალოდნელი 

შედეგები: 

რეგისტრზე დაფუძნებული ეპიდემიოლოგიური, 

კლინიკური და ექპსერიმენტული კვლევებით 

მიღებულ მტკიცებულებებით დასაბუთებული 

ახალი ცოდნა ხელსშეუწობს კვალიფიციური 

სამეცნიერო-აკადემიური კადრების მომზადებას 

ჰაბილიტაციის დონემდე (10) და მათ მიერ 

დაავადებათა ეფექტური კონტროლის, 

დაავადებების  სკრინინგის, ადრეულ 

დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, ფიზიკური 

რეაბილიტაციის,  დაავადებათა პრევენციის, 

ჯანმრთელობის პრომოციისა და პროტექციის, 

სოციალური კეთილდღეობის შესახებ უკვე 

არსებულ ცოდნის გაფართოებას. 
 

პერსპექტივაში, ჯანდაცვისა და ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩევით დარგებში ცოდნის 

გაფართოებითა და კვალიფიციური 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 (Wellbeing/Wellness), მათი 

ჯანმრთელობის უფლებებისა და თავისუფლებების 

ადვოკატობას, სოციალური ბენეფიტის მიღებასა და 

ეკონომიკურ პროგრესს. 
 

პროგრამა „მედეა დოკის“ 10 ძირითადი ასარჩევი 

სპეციალობა: 

ჯანდაცვის (09) ასარჩევი დარგები: 

 0901      მედიცინა 

 0902      სტომატოლოგია 

 0903      ფარმაცია 

 0904      საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

 0905      საექთნო საქმე 

 0906      ფიზიკური მედიცინა და 

რეაბილიტაცია 

ბიზნესის ადმინისტრირების (02) ასარჩევი 

სპეციალიზაციები: 

 020303  ჯანდაცვის ადმინისტრირება 

 020304 ფარმაციის ადმინისტრირება 

 020308 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირება 

 020309 ჯანმრთელობის და ველნეს 

ტურიზმის ადმინისტრირება 
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Accordingly, Program Medea Doc will make an applica-

tion on accreditation according to sub-programs. At the 

first stage, it is planned to submit for accreditation two sub-

programs (Medea Doc Healthcare and Medea Doc 

Healthcare Plus). 

Prerequisites for admission to the program: 
 

Program Medea and criteria for admission are public and 

applicants can get acquainted with them on the University 

web-site prior to enrollment in the Program.  

Right to study in the Doctoral Program can be obtained:  

1. At announcement by the Health Research Institute 3-5-

year grant scientific-research program: 

1.1. 3-5-year grant project envisages participation of 2-

3 doctoral students or 2 doctoral and 1 post-

doctoral student. In this case 2-3 objectives of the 

grant project are goal of the research of 2-3 doc-

toral students or 2 doctoral and 1 post-doctoral 

student, and according to these goals student pre-

pares research concept (4-5 pages) in the desirable 

for him/her topic and submits to admission com-

petition.  

2.    Doctoral students submits to admission competition 

innovative concept prepared on research topic inde-

pendently from 3-5 year grant program announced by 

the health Research Institute (according to announced 

vacancies in 10 directions). 

3.    In case of enrollment by mobility from other doctoral 

program, which fits to 10 directions of Medea, together 

with other documents (see below), the student addition-

ally shall present document on assessments in passed 

disciplines. For those students who completely passed 

educational component of doctoral program in those 

educational institutions that are connected to Bologna 

process, despite to incompatibility with educational 

components of Medea, the educational component will 

be considered fully passed. Before beginning of the 

research component (starts with approval of research 

protocol) they should submit the following papers and 

activities:: 

3.1.  Summary of the philosophy of research topic pre-

sented in electronic format for publication in sci-

entific journal (10-12 pages): in Georgian (7-10 

pages) and English (5-7 pages) languages (exact 

translation). 

3.2.  Presentation of the philosophy of research topic (7

-10 min.) 

3.3. For improvement of the summary of literature re-

view (20-24 pages), its presentation and submis-

sion for publication in scientific journal (in Geor-

gian and English languages), the applicant willing 

to join Medea by mobility from other doctoral 

program, can be given additional time up to 1 

month maximum before review of research proto-

col.  
 

პროგრამა „მედეა დოკის“ 10 დამოუკიდებელი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 

1. 0901      მედიცინის აკადემიურიდოქტორი  

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. 20303  ჯანდაცვის ადმინისტრირების 

აკადემიური დოქტორი  

8. 020304 ფარმაციის ადმინისტრირების 

აკადემიური დოქტორი  

9. 020308  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი  

10. 020309   ჯანმრთელობის და ველნეს ტურიზმის 

ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი   
 

პროგრამა „მედეა დოკის“ ქვეპროგრამები: 
 

პროგრამა „მედეა დოკის“ საქართველოს 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად 

(ერთი პროგრამით მაქსიმუმ 3 კვალიფიკაციის 

მინიჭების თაობაზე), პროგრამა „მედეა დოკი“  

იყოფა 4 ქვეპროგრამად: 

1.  „მედეა დოკი ჯანდაცვა“: 

 0901      მედიცინა 

 0902      სტომატოლოგია 

 0903      ფარმაცია 

2.  „მედეა დოკი ჯანდაცვა პლუსი“: 

 0904      საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

 0906      ფიზიკური მედიცინა და 

რეაბილიტაცია 

 020304 ფარმაციის ადმინისტრირება 

3.  „მედეა დოკი ბიზნესის ადმინისტრირება“: 

 020303  ჯანდაცვის ადმინისტრირება 

 020308 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირება 

 020309 ჯანმრთელობის და ველნეს ტურიზმის 

ადმინისტრირება 

4.  „მედეა დოკი საექთნო საქმე“: 

 0905      საექთნო საქმე 
 

შესაბამისად, პროგრამა „მედეა დოკი“ 

აკრედიტაციაზე განაცხადს გააკეთებს 

ქვეპროგრამების მიხედვით. პირველ ეტაპზე, 

აკრედიტაციის მისაღებად იგეგმება ორი 

ქვეპროგრამის („მედეა დოკი ჯანდაცვა“ და „მედეა 

დოკი ჯანდაცვა პლუსი“) წარდგენა. 



https://www.caucasushealth.ge   E ISSN  2449-2450                                                                                                                     13 

ISSN 24499-2647:  Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 5,  June  21, 2019 

Other conditions and circumstances for admission: 
 

 Students are admitted according to semesters. 

 Study begins and is delivered according to academic 

calendar. 

 Students are enrolled by the Decree of the President 

(Rector) of the university, based on administrative reg-

istration and satisfaction of the following criteria de-

fined by the university: 

 Basic education diploma in medicine or dentistry or 

pharmacy or public health or nursing or physical 

medicine and rehabilitation or healthcare admin-

istration, tourism or resort activities; 

 Presentation of B2 level English language 

knowledge certificate (FCE), presentation of a docu-

ment certifying studying on English-language BA/

MA/PhD programs abroad, or passing entrance ex-

amination in English language. Minimum compe-

tence level in English language is at least 51% of 

maximum evaluation. 

 Presentation of research concept in the elected field 

in doctoral program (4-5 pages ) (see the form). 
 

Additional required documents: 

 CV, Resume. 

 Standard HR registration form of educational insti-

tution with photo. 

 Motivation letter/application (1 page max.). 

 List of scientific works and 1 copies of publications 

(or document, confirming that the work is received 

for publication). 

 Recommendation letter of two professors and/or 

associate professors or university emeritus in rele-

vant field/direction. 
 

Procedures for starting and progress of studies in the 

program: 

 Students are admitted according to semesters. 

 Study begins and is delivered according to academic 

calendar. 

 In case of enrollment on Medea Doc by mobility from 

other doctoral program, ), before beginning of the re-

search component (starts with approval of research pro-

tocol) student should submit the following papers and 

perform activities: 

 Summary of the philosophy of research topic 

(references: -10-10+) in electronic format for publi-

cation in scientific journal (12-17 pages): in Geor-

gian (7-10 pages) and English (5-7 pages) lan-

guages (exact translation). 

 Presentation of the philosophy of research topic (3-

5 min.). 

 Summary of literature review on research topic (24

-36 pages): in Georgian (14-21 pages) and English 

(10-15 pages) languages (exact translation) for 

publication in scientific journal (references: - 100-

100+).  

პროგრამა მედეა დოკზე ჩარიცხვის წესები და 

პროცედურები 

პროგრამა მედეა და მასში ჩარიცხვის კრიტერიუმები 

იქნება საჯარო და აბიტურიენტებს მათი გაცნობა 

შეეძლებათ უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე 

პროგრამაში ჩარიცხვამდე.  
 

პროგრამა მედეა დოკზე მიღების წინაპირობები: 

სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის უფლების 

მოპოვება შესაძლებელია:  

1. ჯანმრთელობის კვლევის ინსტიტუტის მიერ 

გამოცხადებული საგრანტო სამეცნიერო-კვლევითი 

3-5 წლიანი პროგრამის გამოცხადებისას: 

1.1.  3-5 წლიანი საგრანტო პროექტი 

ითვალისწინებს მასში 2-3 დოქტორანტის ან 2 

დოქტორანტისა და 1 პოსტდოქტორანტის 

მონაწილეობას. ამ შემთხვევაში საგრანტო 

პროექტის 2-3 ამოცანა წარმოადგენს 2-3 

დოქტორანტის ან 2 დოქტორანტისა და 1 

პოსტდოქტორანტის კვლევის მიზანს, 

რომელთა მიხედვითაც დოქტორანტურაში 

ჩარიცხვის მსურველი ამზადებს შესაბამის, 

მისთვის სასურველი საკითხის არჩევით, 

კვლევის კონცეპციას (4-5 გვ) და წარადგენს 

(PowerPoint პრეზენტაცია 5 წთ) მას მისაღებ 

კონკურსზე.  

2.  დოქტორანტი ჯანმრთელობის კვლევის 

ინსტიტუტის 3-5 წლიანი საგრანტო 

პროგრამისაგან დამოუკიდებელ კვლევის 

საკითხზე მომზადებულ ინოვაციურ კონცეპციას 

წარადგენს მისაღებ კონკურსზე (10 

მიმართულებით გამოცხადებულ ადგილების 

მიხედვით). 

3. მობილობით გადმოსვლისას სხვა სადოქტორო 

პროგრამიდან, რომელიც ჯდება „მედეა დოკის“ 

10 მიმართულებაში. მობილობით გადმოსვლისას 

სხვა დოკუმენტებთან ერთად (იხ. პროგრამაში) 

კვლევითი კომპონენტის დაწყებამდე (იწყება 

კვლევის პროტოკოლის დამტკიცებით), 

მოეთხოვებათ შემდეგი ნაშრომების წარმოდგენა 

და აქტივობა: 

3.1. საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის რეზიუმე - 

სამეცნიერო ჟურნალში გამოსაქყვეყნებლად 

ელექტონულ ფორმატში წარმოდგენილი 

რეზიუმე (სულ 12-17 გვ., მათ შორის: ქართულ 

(7-10 გვ.) და ინგლისურ (5-7 გვ.) ენებზე 

(თარგმანი ერთი-ერთზე)). 

3.2. საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის 

პრეზენტაცია (5 წთ) 
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 Presentation of the summary of literature review on 

research topic (3-5 min). 

 Research protocol (10-12 pages): in Georgian (6-7 

pages) and English (4-5 pages) languages (exact 

translation).  

 Presentation of research protocol (3-5 min.). 

 Thus, research component (3rd semester ) for  stu-

dents admitted to Medea Doc by mobility starts upon 

presentation (10-15 min.) and approval of papers pre-

sented in the 1st week of the semester: philosophy of 

research topic, literature review and research protocol 

by scientific-consultation council (3 members: chair-

person, scientific supervisor, internal expert). 
 

Procedures for selection (appointment) of members of 

scientific-consultation councils: 

 Scientific-consultation council composition is selected 

(appointed) by the Academic Council of Medea Doc, 

individually for each doctoral student, upon submission

-presentation at enrollment to the program concept of 

research in the field elected by the applicant.  

 In the selection of Scientific-consultation council com-

position priority will be given to DR.HABs and ScDs. 

Specialists with PhD academic degree would be ac-

ceptable.  

 Scientific supervisor (especially), internal expert and 

chairperson (desirable) shall have scientific research 

experience in the field elected by the student and desir-

ably, in the area of the topic of research, confirmed by 

publications in scientific journals (priority is given to 

the reference impact factor journals). 
 

1 Program structure, student’s loading according to 

semesters and distribution of credits, administration 

(see Table): 

2 Program consists of Study (60 ECTS ) and Research 

(120 ECTS) components. Study component consists of 4 

modules: 

 Field Study Module (Specialty)* - Study module of 

elective specialty (in 10 elective* specialties):  

 is a main elective subject (10 ECTS), that the doc-

toral student chooses himself/herself for enrollment 

in the program and before the start of the study pre-

sents concept of dissertation topic in elected field or 

specialty. 

5 *) Elective* specialties: 

1. Healthcare Management 

2. Pharmacy Management 

3. Public Health Management 

4. Health and Wellness Tourism Management 

5. Medicine 

6. Dentistry 

7. Pharmacy 

8. Public Health 

9. Nursing 

10. Physical Medicine and Rehabilitation. 

3.3. ლიტერატურის მიმოხილვის რეზიუმეს (24-36 

გვ) გასაუმჯობესებლად, მისი პრეზენტაციისა 

და მისი სამეცნიერო ჟურნალში 

პუბლიკაციისათვის (ქართულ და ინგლისურ 

ენებზე) წარმოდგენისათვის, მობილობით 

„მედეაზე“ გადმოსვლის მსურველ 

აბიტურიენტს, კვლევის პროტოკოლის 

განხილვა-დამტკიცებამდე დასაშვებია მიეცეს 

დამატებითი დრო, მაქსიმუმ 1 თვემდე 

(ჩასარიცხი სემესტრის მიხედვით 

უნივერსიტეტის ზაფხულის ან ზამთრის 

კამპუსის პერიოდში) მოსამზადებლად.  
 

პროგრამა მედეა დოკზე მიღების ძირითადი პირობა: 

 სტუდენტთა დოქტორანტურაში ჩარიცხვა 

ხორციელდება მათ  არჩეულ დარგში შესასწავლ 

საკითხზე კვლევის კონცეფციის (4-5 გვ., იხ. 

ფორმა) პროგრამის (მედეა დოკის) აკადემიურ 

საბჭოზე დამტკიცების საფუძველზე. 
 

პროგრამა მედეა დოკზე მიღების სხვა პირობები და 

გარემოებები: 

 სტუდენტების მიღება წარმოებს სემესტრულად. 

  სწავლა იწყება და ტარდება აკადემიური 

კალენდრის მიხედვით. 

 სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება 

უნივერსიტეტის პრეზიდენტის (რექტორის) 

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; 

 ინგლისური B2 დონეზე ფლობის 

დამადასტურებელი საერთაშორისო 

სერთიფიკატის (FCE ),  საზღვარგარეთ 

ინგლისურ ენოვან ბაკალავრიატში/

მაგისტრატურაში/დოქტორანტურაში 

სწავლის დამადასტურებელი საბუთის 

წარმოდგენა ან მისაღები ინგლისური ენის 

გამოცდის ჩაბარება. ინგლისურ ენაში 

კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი არის 

მაქსიმალური შეფასების მინიმუმ 51 %. 

 დოქტორანტურაში არჩეულ დარგში 

შესასწავლი საკითხის მიმართულებით  
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 Two modules in Pedagogy (theory - 5 ECTS and prac-

tice - 5 ECTS) are directed towards development of 

pedagogical skills by doctoral student.  

 Two modules (Health Philosophy; Research in 

Healthcare and Business Administration) prepare 

the student for research component together with study 

module in main elective specialty and are  delivered 

simultaneously to the study process.  
 

„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 (100+) and philo-

sophic understanding of research topic  

2. Research protocol  

3. Scientific research (3 fragments) 

4. Dissertation paper defense. 
 

Beginning and the course of the research component by the 

doctoral student prior to defense of academic degree (PhD) 

is overseen by his/her Scientific Supervisor, who also mon-

itors passing of the subjects of the components and stu-

dent’s assessments, puts signatures in student’s record 

book each semester. Scientific Supervisor is appointed at 

the meeting of the Academic Council of the program, upon 

review and approval of research concept.   

კვლევის კონცეფციის წარმოდგენა (4-5 გვ) (იხ. 

ფორმა). 
 

დამატებით წარმოსდგენი დოკუმენტები: 

 CV, რეზიუმე. 

 სასწავლო დაწესებულების კადრების აღრიცხვის 

სტანდარტული ფორმა ფოტოსურათით. 

 სამოტივაციო განაცხადი (მაქსიმუმ 1 გვ). 

 სამეცნიერო  ნაშრომების სია და პუბლიკაციების 

თითო ასლი (ან ცნობა, რომ ნაშრომი მიღებულია 

დასაბეჭდად). 

 შესაბამისი მიმართულების ორი პროფესორის 

ან/და ასოცირებული პროფესორის ან 

უნივერსიტეტის ემერიტუსის სარეკომენდაციო 

წერილი. 

პროგრამაზე სწავლის დაწყებისა და მიმდინარეობის 

პროცედურები: 

 სტუდენტების მიღება წარმოებს სემესტრულად. 

  სწავლა იწყება და ტარდება აკადემიური 

კალენდრის მიხედვით. 

 მედეა დოკზე მობილობით გადმოსვლისას სხვა 

სადოქტორო პროგრამიდან, კვლევითი 

კომპონენტის დაწყებამდე (იწყება კვლევის 

პროტოკოლის დამტკიცებით), მოეთხოვებათ 

შემდეგი ნაშრომების წარმოდგენა და აქტივობა: 

 საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის რეზიუმე 

(გამოყენებული ლიტერატურა: -10-10+) - 

სამეცნიერო ჟურნალში გამოსაქყვეყნებლად 

ელექტონულ ფორმატში წარმოდგენილი 

რეზიუმე (სულ 12-17 გვ., მათ შორის: 

ქართულ (7-10 გვ.) და ინგლისურ (5-7 გვ.) 

ენებზე (თარგმანი ერთი-ერთზე)). 

 საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის 

პრეზენტაცია (3-5 წთ). 

 საკვლევ საკითხზე ლიტერატურის 

მიმოხილვის რეზიუმე (სულ 24-36 გვ., მათ 

შორის: ქართულ (14-21 გვ) და ინგლისურ (10

-15 გვ) ენებზე (თარგმანი ერთი-ერთზე)), 

მისი სამეცნიერო ჟურნალში 

პუბლიკაციისათვის (გამოყენებული 

ლიტერატურა: -100-100+).  

  საკვლევ საკითხზე ლიტერატურის 

მიმოხილვის რეზიუმეს პრეზენტაცია (3-5 

წთ). 

 კვლევის პროტოკოლის (სულ 10-12 გვ., მათ 

შორის: ქართულ (6-7 გვ.) და ინგლისურ (4-5 

გვ.) ენებზე (თარგმანი ერთი-ერთზე). 

 კვლევის პროტოკოლის პრეზენტაცია (3-5 

წთ). 
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Scientific Supervisor is selected according to the 

knowledge and practical experience in the research field, 

confirmed by publications, from the specialist with aca-

demic degree (PhD). In the selection of Scientific Supervi-

sor priority will be given to ScDs and HDs. The same prin-

ciple will be applied in the selection of internal expert. 

Three-member Scientific-Consultation Council (created 

immediately after concept defense and enrollment in doc-

toral program, or transfer by mobility) also includes Chair-

person who chairs the meetings and opposes and/or lobbies 

for the thesis at all stages of its assessment. 
 

In the first year of study (1st and 2nd semesters), a doctoral 

student passes subjects of the study component (4). Peda-

gogical practice student passes in 3rd and 5th semesters. In 

pedagogical practice student is assessed as assistant profes-

sor: conducting of lectures/seminars to BA and MA stu-

dents (2),   co-expertise (2) and co-supervision of their re-

searches, co-supervision (2) of preparation of abstracts and 

posters of their BA and MA papers for conference, prepa-

ration of scientific articles (2) for journal together with BA 

and MA students.   

Activities of research component of the program the stu-

dent begins from the first semester. Namely, understanding 

of the philosophy of research topic, collection-referencing 

of literature, preparation, presentation and publication of 

the summary of literature review (100+) (is assessed at the 

end of 2nd semester), (in Georgian and English languages), 

preparation and approval of research protocol (is assessed 

at the end of 2nd semester). In these processes student is 

facilitated by the subjects of the component (4). 

 

With this schedule, the student will have three semesters 

(3rd-5th) for conducting scientific research (3 fragments), 

during which he/she publishes 3 scientific works (1 of 

them submits in impact factor journal).  
 

6th semester: design, editing, completing of dissertation the-

sis and its approbation (presentations at scientific confer-

ences, preliminary defense), publication of abstract (in Geor-

gian and English languages, max. 50 pages) and public de-

fense of academic degree (PhD) (Presentation – 21 min.). 

See Roadmap of the Study Component of Doctoral Pro-

gram Medea. 

Methods for attaining learning outcomes: 

 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 

 ამდენად, მედეა დოკზე  მობილობით 

გადმოსულებისათვის კვლევითი კომპონენტი  

(მე-3 სასწავლო სემესტრი) იწყება სემესტრის 

პირველ სასწავლო კვირაში წარმოდგენილი 

ნაშრომების: საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის, 

ლიტერატურის მიმოხილვისა და კვლევის 

პროტოკოლის - სამეცნიერო-საკონსულტაციო 

საბჭოზე (3 წევრი: თავმჯდომარე, სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, შიდა ექსპერტი) პრეზენტაციით 

(10-15 წთ)  და დამტკიცებით.  
 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოების 

შემადგენლობების შერჩევის (დანიშვნის) 

პროცედურები: 

 სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს 

შემადგენლობა შეირჩევა (ინიშვნება) პროგრამა 

მედეა დოკის აკადემიური საბჭოს მიერ, 

თითოეული დოქტორანტისათვის 

ინდივიდუალურად,  დოქტორანტურაში 

ჩარიცხვის სხდომაზე აპლიკანტის მიერ არჩეულ 

დარგში შესასწავლ საკითხზე კვლევის 

კონცეფციის წარდგენა-პრეზენტაციისა და  

კონცეფციის დამტკიცებისთანავე.  

 სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს 

შემადგენლობის შეირჩევისას პრიორიტეტი 

ენიჭებათ DR.HAB-ებსა და ScD-ებს. დასაშვებია 

PhD-ს ხარისხის მქონე სპეციალისტებიც.  

 სამეცნიერო ხელმძღვანელს (განსაკუთრებით), 

შიდა ექსპერტსა და  თავმჯდომარეს 

(სასურველია), დოქტორანტის მიერ არჩეულ 

დარგში და, სასურველია, საკვლევ საკითხთან 

მიახლოვებულ თემებზე, უნდა ჰქონდეთ 

სამეცნიერო კვლევის გამოცდილება, რაც 

დასტურდება სამეცნიერო ჟურნალებში 

(პრიორიტეტი ენიჭებათ რეფერირებად იმპაქტ 

ფაქტორიან ჟურნალებს) პუბლიკაციებით.  
 

პროგრამის სტრუქტურა, დოქტორანტის 

დატვირთვა სემესტრების მიხედვით და 

კრედიტების განაწილება, ადმინისტრირება (იხ. 

ცხრილი): 
 

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):  
 

 

http://caucasushealth.ug.edu.ge/pdf/v3i3/Roadmap%20to%20Research%20Component%20of%20the%20Doctoral%20Program.pdf
http://caucasushealth.ug.edu.ge/pdf/v3i3/Roadmap%20to%20Research%20Component%20of%20the%20Doctoral%20Program.pdf
http://caucasushealth.ug.edu.ge/pdf/v3i3/Study%20module%20of%20elective%20specialty.pdf
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 Constructive critical assessment of own and other’s 

work 

 Critical analysis of scientific articles provided in inter-

national referencing editions 

 Discussion 

 Debates 

 Written work 

 Verbal, or oral method 

 Making presentations to local and international profes-

sional societies 

 Consultations 
 

Learning outcomes: 

Knowledge and understanding: 

After completion of the module student will have: 

 General vision of the philosophy of research topic in the 

field of elected specialty, knowledge in publication/

presentation of health researches, including sociological 

research, social determinants of health, changes in hu-

man environment and behavior, global health policy, 

health protection, disease prevention, quality of health 

and economic indicators of burden of diseases, method-

ologies of educating society and academic staff, health 

legislation and health advocacy, preparation and ad-

ministration of research project, research ethics and 

accordingly, understanding of the philosophy of re-

search topic, seen and realized in multi-profile point of 

view. 

 Deep and fundamental new knowledge in elected spe-

cialty in healthcare or business administration  acquired 

on the basis of evidences obtained through study mod-

ules, epidemiological, clinical, and experimental re-

searches. 

 In-depth knowledge of evidence-based methodologies 

and modern technologies for development of scientific 

projects in elected field or specialty in healthcare or 

business administration or interdisciplinary directions. 
 Solid knowledge of the latest trends and modern 

approaches to effective control, screening, early di-
agnostics, and treatment of diseases, physical reha-
bilitation, disease prevention and development of 
other health services; Reassessing the already exist-
ing knowledge and understanding of scopes of re-

newed knowledge through its partial revaluation. 

Applying the knowledge in practice:  

After completion of the module student will be able to: 

 Have in-depth knowledge in research topic in the elect-

ed specialty, which will make it easier to achieve suc-

cess in simultaneously conducted study module of elect-

ed specialty. The latter, in turn, will open the way for 

passing the first stage of research component in next 

semester – to complete review of the literature (Chapter 

1) on the research topic by the end of the first academic 

year.  

 

 არის ძირითადი არჩევითი საგანი (10 ECTS), 

რომელსაც დოქტორანტი პროგრამაზე 

ჩასარიცხად ირჩევს თვითონ და სწავლის 

დაწყებამდე  არჩეულ დარგსა თუ სპეციალობაში 

წარმოადგენს სადისერტაციო თემის 

კონცეფციას. 

*) არჩევითი* სპეციალობი: 

1. ჯანდაცვის მენეჯმენტი 

2. ფარმაციის მენეჯმენტი 

3. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტი 

4. ჯანმრთელობისა და ველნეს ტურიზმის 

მენეჯმენტი 

5. მედიცინა 

6. სტომატოლოგია 

7. ფარმაცია 

8. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

9. საექთნო საქმე 

10. ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია 
 

 პედაგოგიკაში ორი მოდული (თეორია- 5 ECTS 

და პრაქტიკა- 5 ECTS) მიმართულია 

დოქტორანტისათვის პედაგოგიური საქმიანობის 

უნარების გამომუშავებისაკენ. 

 ორი მოდული (ჯანმრთელობის ფილოსოფია; 

კვლევები ჯანდაცვასა და ბიზნესის 

ადმინისტრირებაში), ძირითად არჩევით 

დარგობრივ სასწავლო მოდულთან ერთად,  

ამზადებს დოქტორანტს კვლევითი 

კომპონენტისათვის და სწავლასთან პარალელურ 

რეჟიმში აწყებინებს მას.  
 

დოქტორანტურის კვლევით კომპონენტი შედგება 4 

ეტაპად განსახორციელებელი შემდეგი ძირითადი 

აქტივოვებისაგან (ფრაგმენტებისაგან):  

1. საკვლევ საკითხზე ლიტერატურის 

მიმოხილვა (100+) და საკვლევი საკითხის 

ფილოსოფიური გააზრება, 

2. კვლევის პროტოკოლი,  

3. სამეცნიერო კვლევა (3 ფრაგმენტი),  

4. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა. 
 

დოქტორანტის მიერ კვლევითი კომპონენტის 

დაწყებას და მის მიმდინარეობას აკდემიური 

ხარისხის (PhD) დაცვამდე კურირებს მისი 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი. ის ასევე მონიტორინგს 

უწევს სასწავლო კომპონენტის საგნების გავლას და 

შეფასებებს, დოქტორანტის მატრიკულში 

ყოველსემესტრულად აწერს ხელს. სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი ინიშნება პროგრამის აკადემიური 

საბჭოს სხდომაზე, კვლევის კონცეფციის განხილვის  
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 Apply methodologies of education of the society and 

academic staff and skills acquired in the subject 

“Pedagogy” that will enable the doctoral student to 

conduct the training of the society, as well as academic 

staff in future. 

 Apply the knowledge of legislative regulations and 

health advocacy skills in the process of conducting ed-

ucational, legislative or research activities.  

 Prepare research methodology by health indicators, 

project development and administration, performing 

according to research ethics and together with the skills 

acquired in the research module will enable the student 

to pass the second stage of research component – com-

plete preparation of research protocol.  

 Philosophically realize, plan the design and implement 

educational and scientific-research activities. 

 Apply in practice advanced achievements in elected 

specialty in healthcare or business administration. 

 Independently plan, implement and control the biomed-

ical profile research in elected specialty in healthcare or 

business administration. 

 Independently plan, implement and supervise research 

processes in innovative research, elaborate new re-

search and analytical approaches aimed at study of 

medical services and assessment of their effectiveness. 

 Create a new knowledge through multidisciplinary ap-

proach to systemic management of diseases, which will 

be reflected in the form of publications in international 

referenced journals. 

 Prepare and implement scientific-research projects on 

topical problems in healthcare or business administra-

tion. 

 Provide co-leadership of doctoral research in elected 

specialty in healthcare or business administration. 

Making judgements: 

After completion of the module student will be able to: 

 Make objective judgements on the philosophy of re-

search topic through its view in multiprofile perspec-

tive and based on credible evidences. 

 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. 
 

დასრულებისა და დამტკიცებისთანავე. სამეცნიერო 

ხელმძღვანელის შერჩევა ხდება საკვლევ სფეროში 

ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილბის, რაც 

დასტურდება პუბლიკაციებით, აკდემიური 

ხარისხის (PhD) მქონე სპეციალისტებისაგან. 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის შერჩევისას 

პრიორიტეტი მიენიჭებათ სამეცნიერო ხარისხის 

(ScD) მქონე და ჰაბილიტირებულ დოქტორებს (HD). 

იგივე პრინციპით შეირჩევა შიდა ექსპერტი. სამ 

წევრიან სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოში 

(ინიშნება კონცეფციის დაცვისა და 

დოქტორონტურაში ჩარიცხვისთანავე, ან 

მობილობით პროგრამაში გადმოსვლისთანავე) ასევე 

შედის თავმჯდომარე, რომელიც დაცვამდე 

ხელმძღვანელობს სხდომების მიმდინარეობას და 

ასევე ოპონირებს და/ან ლობირებს ნაშრომის 

შეფასებებისას მის ყველა ეტაპზე.  
 

დოქტორანტურაში სწავლების პირველ წელს (1-ლ 

და მე-2 სემესტრებში) დოქტორანტი გადის 

სასწავლო კომპონენტის საგნებს (4). პედაგოგიურ 

პრაქტიკას გადის მე-3-5 სემესტრებში. პედაგოგიურ 

პრაქტიკაში ფასდება პროფესორის ასისტენტის 

რანგში, დოქტორანტის მიერ ბაკალავრებისა და 

მაგისტრანტებისათვის ლქცია-სემინარების 

ჩატარება (2), მათი კვლევების თანაექსპერტობა (2) 

და თანახელმძღვანელობა (2), საბაკალავრო და 

სამაგისტრო ნაშრომების აბსტრაქტებისა და 

პოსტერების კონფერენციისათვის მომზადების 

თანახელმძღვანელობა (2),  მაგისტრანტთან და 

ბაკალავრთან ერთად, თანაავტორობით, 

ჟურნალისათვის სამეცნიერო სტატიების (2) 

მომზადება.   
 

დოქტორანტი პირველივე სემესტრიდან იწყებს 

პროგრამის კვლევითი კომპონენტის აქტივობებს, 

კერძოდ- საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის 

გააზრებას, ლიტერატურული წყაროების კოლექცია-

რეფერირებას, ლიტერატურის მიმოხილვის (100+) 

რეზიუმეს მომზდებას (ფასდება მე-2 სემესტრის 

ბოლოს), პრეზენტაციასა და პუბლიკაციას (ქართულ 

და ინგლისურ ენებზე), კვლევის პროტოკოლის 

მომზადებას და დამტკიცებას (ფასდება მე-2 

სემესტრის ბოლოს), რასშიც მას ეხმარებიან  

სასწავლო კომპონენტის საგნები (4).  
 

ამ გრაფიკით დოქტორანტს სამეცნიერო კვლევის (3 

ფრაგმენტის) ჩასატარებლად ეძლევა სამი სემესტრი 

(მე-3-მე-5), რა დროსაც ის აქვეყნებს 3 სამეცნიერო 

სტატიას (მათ შორის 1-ს წარადგენს იმფაქტ-

ფაქტორიან ჟურნალში). 
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Communication skills: 

After completion of the module student will be able to: 

 Clearly demonstrate and justify current and advanced 

scientific approaches in the field of research. 

 Present to local and international professional  

 scientific society in grounded and clear manner 

relations between knew and existing knowledge in 

the elected specialty in healthcare or business ad-

ministration. 

 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: 

After completion of the module student will be able to: 

 Further develop for generating new knowledge, per-

form post-doctoral research and obtain habilitation. 

 Facilitate and develop further research through teach-

ing and demonstrating new evidences based on new 

achievements in the elected specialty in healthcare or 

business administration. 

 Acquire new knowledge and transfer it to others, and 

effectively apply in own educational or research activi-

ties. 
 

Values: 

After completion of the module student will have:   

 Understanding of the need for establishment of ethical 

standards in designing and implementation of scientific 

research and demand for population health protection 

and advocacy in the fields of healthcare or business 

administration. 

 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 or inter-

disciplinary fields. 

 Ability to formulate socially and ethically acceptable 

scientific proposals on the basis of analysis of incom-

plete and limited information. 

Note: Competencies acquired by the post-doctoral student 

comply with levels given in the international framework of 

qualifications of higher education. 

 Loading of a student:  

 Study component -  1500 hours; 

 Research component - 3000 hours 
 
Program organization and administration: 
 Teaching of study components is semester-based 

(semester – 22 weeks) 

მე-6 სემესტრი: სადისერტაციო ნაშრომის გაფორმება, 

რედაქტირება, ნაშრომის დასრულება, აპრობაცია 

(პრეზენტაციებით სამეცნიერო კონფერენციებზე, 

წინასწარ დაცვაზე), ავტორეფერატის გამოცემა 

(ქართულ და ინგლისურ ენებზე სულ მაქსიმუმ 50 

გვ) და აკადემიური ხარისხის (PhD) საჯარო დაცვა 

(პრეზენტაცია 21 წთ). 

იხ. 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 

  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–გაცნობიერება: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს 

ექნება: 

 არჩეული სპეციალობის სფეროში კვლევის 

საკითხის ფილოსოფიის ზოგადი ხედვა, 

ჯანმრთელობის კვლევების, მათ შორის 

სოციოლოგიური, შედეგების პუბლიცაცია/

პრეზენტაციის, ჯანმრთელობის სოციალური 

დეტერმინანტების, ადამიანის გარემოსა და 

ქცევების ცვლილებების,  გლობალური 

ჯანმრთელობის პოლიტიკის, ჯანმრთელობის 

დაცვის (Health Protection),  დაავადებათა  
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 Teaching by study modules continues for 20 weeks and 

includes 3-hour lecture-seminars, trainings, assess-

ments, individual independent work on research topic, 

consultations, assessment (21st week), recovery (22nd 

week).  

 Study modules are constructed in 3-hour and/or 6-hour 

trainings a day, or consecutively (6 hours * 16 days 

=96 days), in parts, according to mobilization of invited 

local or foreign professors.  

 Study components are supervised by academic staff 

with relevant competencies, subject curators, scientific 

supervisors of doctoral students, invited specialists, in-

ternational observers. 

 Beginning and the course of the research component by 

the doctoral student prior to defense of academic de-

gree (PhD) is overseen/administered by his/her Scien-

tific Supervisor, assessed by the members of Scientific-

Consultation Council, and monitored by international 

observers. 

 Public defense: PhD presentation is carried out at spe-

cialized Dissertation Council meeting (5 members, in-

cluding 3 members of Scientific-Consultation Council 

plus 2 external experts/opponents from external educa-

tional, research, or business organization).  

 Administrative Council of the Program (5-7 members): 

organizes the doc process. 

 Academic Council of the Program (10-14 members): 

provides academic support to the doc process. 

 International Observers’ Council (5-7 members): moni-

tors the doc process. 
 

Medea standard of PhD Research Dissertation: 

This is an original scientific research in which through 

the synthesis, systemic study and analysis of fragments 

of researches (one-cycle, MA, BA) a new knowledge is 

obtained, that is expressed either in Discovery, or 

Know-How, or  Problem Solving-Closing, or  Devel-

opment of New Direction of Research.  
 

Human resources and bases necessary to implement the 

program:  

Teaching process is delivered through lectures-seminars/

training, consultations can be obtained from highly quali-

fied Georgian and foreign colleagues and conduction of 

relevant research is possible,  which is provided by coop-

eration memorandums with international educational insti-

tutions (University of Tromso, Norway; University of 

Basque Country, Spain; University of Chester, UK; Mis-

sissippi University, The World Progress Center, Inc., 

Ohio, USA; and other educational and scientific organiza-

tions) and their specialists – professors affiliated with the 

Program Medea Doc. 
 

If research bases/laboratories are not presented with uni-

versity research material resources or other accessible 

health services, which ensure successful conduction of 

researches by doctoral students, agreements on  

პრევენციის, ჯანმრთელობის ხარისხისა და 

დაავადებათა ტვირთის ეკონომიკური 

ინდიკატორების,  საზოგადოებისა და 

აკადემიური პერსონალის განათლების 

მეთოდოლოგიების, ჯანმრთელობის 

საკანონმდებლო ნორმატივებისა და 

ჯანმრთელობის ადვოკატობის, კვლევის 

პროექტის მომზადებისა და ადმინისტრირების, 

კვლევის ეთიკის შესახებ ცოდნა და, 

შესაბამისად, საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის 

გააზრება, დანახული და გაცნობიერებული 

ინტეგრირებული მულტიპროფილური პრიზმის 

ჭრილში. 

 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 

არსებული ცოდნის ხელაახალი, სისტემური 

გააზრებისა და მისი ნაწილობრივ 

გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული 

ფარგლების გაცნობიერება. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორნტს 

ექნება: 

 არჩეული სპეციალობის სფეროში კვლევის 

საკითხის სიღრმისეული შესწავლის უნარი, რაც 

გაუადვილებს პარალელურად მიმდინარე 

არჩევითი სპეციალობის სასწავლო მოდულში 

წარმატების მიღწევას. ეს უკანასკნელი თავის 

მხრივ გზას გაუხსნის მომდევნო სემესტრში 

კვლევითი კომპონენტის პირველი საფეხურის  
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implementation of strategic cooperation and joint research 

are signed with these scientific organizations, clinics or 

commercial institutions (including international ones). 
 

Main study topics and contact time: 

1. General theories of philosophy - 3 hours 

2. Health theories, researches, philosophy of research top-

ic, publications  - 3 hours 

3. Social determinants and behaviors - 3 hours 

4. Sociological researches - 3 hours 

5. Global health policy - 3 hours 

6. Health Protection - 3 hours 

7. Disease prevention - 3 hours 

8. quality of health and economic indicators of burden of 

diseases - 3 hours 

9. Educating the public, academic staff (methodology) - 3 

hours 

10. History of medicine and health - 3 hours 

11. Modern achievements, technologies and innovations in 

medicine worldwide on the examples of USA and Eu-

rope - 3 hours 

12. Health legal regulations and health advocacy -  3 hours 

13. Preparation and administration of research projects - 3 

hours 

14. Ethics of research - 3 hours 

15. Biostatistics  - 9 hours 

16. Excel,   SPSS and/or Stata, and/or SAS, and/or other - 

6 hours 

17. Epidemiology: analytic or descriptive - 9 hours 

18. Standardized indicators - 3 hours 

19. Research design and protocol - 3 hours 

Trainings and assessment: 

20. Biostatistics - 6 hours 

21.  SPSS and/or Stata, and/or SAS, and/or other - 6 hours 

22.  Epidemiology - 6 hours 

23. Research design and protocol - 6 hours 

24.  International assessment - 4 hours 

Total – 100 contact hours. 

 
 

Knowledge assessment system: 

Each subject has its own assessment system (See syllabus-

es). 

 

 

 

 

 

 

გასავლელად- კვლევის საკითხზე ლიტერატურული 

მიმოხილვის (1-ლი თავი) პირველი სასწავლო წლის 

ბოლოსთვის დასასრულებლად.  

 საზოგადოებისა და აკადემიური პერსონალის 

განათლების მეთოდოლოგიების გამოყენების 

უნარების და  პარალელურად გავლილი საგნის 

„პედაგოგიკა“ მიღებული უნარების 

ერთობლიობით შეიარაღებული დოქტორანტი 

მომავალში შეძლებს როგორც საზოგადოების, 

ისე აკადემიური პერსონალის ტრეინინგს. 

 ჯანმრთელობის საკანონმდებლო ნორმატივების 

ცოდნისა და ჯანმრთელობის ადვოკატობის 

უნარის გამოყენებას დოქტორანტი შეძლებს, 

როგორც საგანმანათლებლო, ისე 

საკანონმდებლო და კვლევითი საქმიანობების 

წარმოებისას.  

 ჯანმრთელობის ინდიკატორებით კვლევის 

მეთოდოლოგიის, პროექტის მომზადებისა და 

ადმინისტრირების, კვლევის ეთიკის დაცვით 

მოქმედების უნარები,  პარალელურად 

მიმდინარე კვლევითი მოდულით შეძენილ 

უნარებთან ერთად,  დოქტორანტს პირველი 

სასწავლო წლის ბოლოსთვის შეაძლებინებს 

კვლევითი კომპონენტის მე-2 საფეხურის - 

კვლევის პროტოკოლის მომზადების 

დასრულებას.  

 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი 

აქტივობების ფილოსოფიური გააზრების, მათი 

დიზაინის დაგეგმვისა და განხორციელების 

უნარი. 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

უახლესი მიღწევების პრაქტიკაში გამოყენების 

უნარი; 

  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, ინოვაციური კვლევების 

დამოუკიდებლად დაგეგმვის, განხორციელებისა 

და კვლევით პროცესებზე ზედამხედველობის 

უნარი; 
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Average 

Grade 

Point 

Average 

(GPA) 

University rate 
General rate 

used 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 

  

Satisfacto-

ry 
64-66 1,50 D 

61-63 1,25 D- 

51-60 1,00 E E 
Sufficient 

Negative rate 

41-50   FX 
F

X 

Did not 

pass 

<40   F F Failed 

Summary of final assessment:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 დაავადებათა სისტემური მართვისადმი 

მულტიდისციპლინური 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 თანახელმძღვანელობის 

უნარი.  

დასკვნის უნარი: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს 

ექნება: 

 საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის  

ინტეგრირებული მულტიპროფილური 

პრიზმის ჭრილში დანახვითა და გააზრებით, 

სარწმუნო მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, 

ობიექტური დასკვნების გამოტანის უნარი. 

 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 შემუშავება- 

მიწოდების დროს წარმოქმნილი პრობლემის 

იდენტიფიცირებისა და მისი გადაჭრის მიზნით 

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული 

გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების 

უნარი; 

 

 

დოქტორანტის   

დატვირთვა 

ხანგრ

ძლივ

ობა 

სემე

სტრ

ი 

კრედი

ტები 

(ECTS) 

სულ 

180 

სასწავ

ლო 

კომპო

ნენტი 

ჯანმრთელობის

 ფილოსოფია 

22 

კვირა 
I 10 

პედაგოგიკა 

(თეორია)  

22 

კვირა 
I- II 5 

პედაგოგიკა  

(პრაქტიკა) 

22 

კვირა 

III-

V 
5 

სპეციალობის 

მოდული (10 

არჩევითი* 

სპეციალობაში) 

22 

კვირა 
I-II 10 

კვლევები 

ჯანდაცვასა და 

ბიზნესის 

ადმინისტრირე

ბაში 

22 

კვირა 
I 30 

კვლევ

ითი 

კომპო

ნენტი 

  
88 

კვირა 
I-VI 120 
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კომუნიკაციის უნარი: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტს 

ექნება: 

 საკვლევ სფეროში არსებული და უახლესი   

სამეცნიერო მიდგომების მკაფიოდ და 

აზრობრივ კავშირში წარმოჩენისა და 

დასაბუთების უნარი. 

 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 ჯანდაცვაში მეცნიერული 

კვლევებით მიღებული და 

მტკიცებულებათა სისტემაზე აგებული 

ახალი იდეების წარმოჩენისა და 

პროფესიულ სამეცნიერო თემატურ 

დისკუსიებში ჩართვის უნარი. 
 

სწავლის უნარი: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტს 

ექნება: 

 ახალი ცოდნის  გენერირების  მიზნით 

შემდგომი  განვითარების  უნარი, 

პოსტდოქტორალური კვლევების ჩატარებისა 

და ჰაბილიტაციის მიღების უნარი. 

 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: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტს 

ექნება:   

 ჯანდაცვისა და ბიზნესის ადმინისტრირების 

სფეროებში, სამეცნიერო კვლევის პროექტირება-

წარმოებისას ეთიკური პრინციპებით 

მოქმედების დამკვიდრების, მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის პროტექციისა და ადვოკატობის 

ხელშეწყობის მოთხოვნილება. 

 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. 

შენიშვნა: სწავლის შედეგად დოქტორანტის მიერ 
შეძენილი კომპეტენციები შეესაბამება 
უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციების 
ეროვნულ და საერთაშორისო ჩარჩო 
პლატფორმაში მოცემულ დონეებს.  

 
 დოქტორანტის დატვირთვა:  

 

 სასწავლო კომპონენტი-  1,500 სთ; 

 კვლევითი კომპონენტი 3,000 სთ 

 
 
 
სწავლების ორგანიზება და პროგრამის 
ადმინისტრირება: 

 სასწავლო კომპონენტების სწავლება 

სემესტრულია (სემესტრი 22 კვირა) 

 სასწავლო მოდულებით სწავლება 

მიმდინარეობს 20 კვირის განმავლობაში და 

ითვალისწინებს  სამ საათიან ლექცია-

სემინარებს, ტრეინინგებს, შეფასებებს, საკვლევ 

საკითხებზე ინდივიდუალურ დამოუკიდებელ 

მუშაობას, კონსულტაციებს, შეფასებას (21-ე 

კვირა), აღდგენას (22-ე კვირა).  

 სასწავლო მოდულები კონსტრუირდება 3 სთ-

იანი და/ან 6 სთ-იანი ტრეინინგების სახით 

დღეში, ან მიყოლებით  (6 სთ * 16 დღე = 96 სთ), 

ნაწილ-ნაწილ ბლოკებად, მოწვეული უცხოელი 

და ადგილობრივი პროფესორების 

მობილიზაციის მიხედვით.  

 სასწავლო  კომპონენტებს  ხელმძღვანელობენ 

და მონაწილეობენ შესაბამისი  კომპეტენციის 

მქონე აკადემიური პერსონალი, საგნების 

კურატორები, დოქტორანტების სამეცნიერო 

ხელმძღვანელები, მოწვეული სპეციალისტები, 

საერთაშორისო დამკვირვებლები. 
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  დოქტორანტის მიერ კვლევითი კომპონენტის 

დაწყებას და მის მიმდინარეობას სამეცნიერო 

ხარისხის (PhD) დაცვამდე კურირებს/

ადმინისტრირებს მისი სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, აფასებენ სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს წევრები, მონიტორინგს 

უწევენ საერთაშორისო დამკვირვებლები. 

 საჯარო დაცვა: PhD პრეზენტაცია ტარდება 

სპეციალიზებულ ს სადისერტაციო საბჭოზე (5 

წევრი, მათ შორის 3 სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს წევრი პლუს 2 გარე 

ექსპერტი/ოპონენტი, უნივერსიტეტის გარე 

სასწავლო, კვლევითი, ბიზნეს 

ორგანიზაციიდან).  

 პროგრამის ადმინისტრაციული  საბჭო (5-7 

წევრი) ორგანიზებას უწევს დოქტორანტურის  

პროცესს. 

 პროგრამის აკადემიური საბჭო (10-14 წევრი): 

აკადემიურ მხარდაჭერას უწევს 

დოქტორანტურის პროცესს. 

 საერთაშორისო დამკვირვებელთა საბჭო (5-7 

წევრი): მონიტორინგს უწევს დოქტორანტურის 

პროცესს. 

სადოქტორო აკადემიური კვლევის სტანდარტული 

მოთხოვნები:  

სადოქტორო აკადემიური კვლევა (PhD Research Dis-

sertation): 

 არის ორიგინალური სამეცნიერო კვლევა, 

რომლის დროსაც კვლევების (ერთსაფეხურიანი, 

სამაგისტრო, საბაკალავრო) ფრაგმენტების 

სინთეზით, სისტემური შესწავლითა და 

ანალიზით მიიღება ახალი ცოდნა, რომელიც 

გამოიხატება ან აღმოჩანაში (Discovery) ან ნოუ 

ჰაუში (Know-How) ან პრობლების გადაწყვეტა-

დახურვაში (Problem Solving-Closing) ან კვლევის 

ახალი მიმართულების შექმნაში (New Direction of 

Research).  

 

პროგრამის აუცილებელი 

ადამიანური რესურსი და ბაზები: 

 

სწავლების პროცესი მიმდინარეობს ლექცია-

სემინარებით/ტრეინინგებით, შესაძლებელია 

კონსულტაციები მაღალკვალიფიციურ ქართველ 

და უცხოელ კოლეგებთან და შესაბამისი 

კვლევების განხორციელება, რაც 

უზრუნველყოფილია თანამშრომლობის შესახებ 

მემორანდუმებით საერთაშორისო სასწავლო-

საგანმანათლებლო ინსტიტუციებთან (ნორვეგია, 

ტრომსოს უნივერსიტეტი;  ესპანეთი, ბასკეთის 

უნივერსიტეტი; გაერთიანებული სამეფო, 

ჩესტერის უნივერსიტეტი; აშშ, მისისიპის 

უნივერსიტეტი,  აშშ, მსოფლიო პროგრესის 

ცენტრი, ოჰაიო; და სხვა სასწავლო-სამეცნიერო 

ორგანიზაციები) და მათ წარმომადგენელ 

სპეციალისტებთან- პროგრამასთან მედეა 

აფილირებულ პროფესორებთან. 
 

თუ კვლევის ბაზები/ლაბორატორიები არ არიან 

წარმოდგენილი უნივერსიტეტის საკვლევი 

მატერიალური რესურსებით თუ სხვა 

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვითი სერვისებით, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ დოქტორანტების 

მიერ განსახორციელებელი კვლევების 

წარმატებით ჩატარებას, აღნიშნულ სამეცნიერო 

ორგანიზაციებთან, კლინიკებთან თუ კომერციულ 

დაწესებულებებთან (მათ შორის საერთაშორისო) 

იდება სტრატეგიული თანამშრომლობისა და 

კვლევის ერთობლივი წარმოების ხელშეკრულება. 

 

ძირითადი სასწავლო თემები და საკონტაქტო დრო: 

1. ფილოსოფიის ზოგადი თეორიები - 3 სთ 

2. ჯანმრთელობის თეორიები, კვლევები, საკვლევი 

საკითხის ფილოსოფია, პუბლიკაციები - 3 სთ 

3. სოციალური დეტერმინანტები და ქცევები - 3 სთ 

4. სოციოლოგიური კვლევები - 3 სთ 

5. გლობალური ჯანმრთელობის პოლიტიკა - 3 სთ 

6. ჯანმრთელობის დაცვა (Health Protection) - 3 სთ 

7. დაავადებათა პრევენცია - 3 სთ 

8. ჯანმრთელობის ხარისხისა და  დაავადებათა 

ტვირთის ეკონომიკური ინდიკატორები - 3 სთ 

9. განათლება საზოგადოების, აკადემიური 

პერსონალის (მეთოდოლოგია) - 3 სთ 

10. მედიცინის ისტორია და ჯანმრთელობა - 3 სთ 

11. მსოფლიოში მედიცინის თანამედროვე 

მიღწევები, ტექნოლოგიები და ინოვაციები აშშ-ს 

და ევროპის მაგალითზე - 3 სთ 

12. ჯანმრთელობის საკანონმდებლო ნორმატივები 

და ჯანმრთელობის ადვოკატობა-  3 სთ 

13. კვლევის პროექტების მომზადება და 

ადმინისტრირება - 3 სთ 

14. კვლევების ეთიკა - 3 სთ 

15. ბიოსტატისტიკა  - 9 სთ 
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16. Excel,   SPSS და/ან Stata, და/ან SAS, და/ან სხვა - 6 

სთ 

17. ეპიდებიოლოგია: ანალიზური და 

დესკრიპტული - 9 სთ  

18. სტანდარტიზებული ინდიკატორები - 3 სთ  

19. კვლევის დიზაინი და  პროტოკოლი - 3 სთ 

ტრეინინგები და შეფასება: 

20. ბიოსტატისტიკა - 6 სთ 

21. SPSS და/ან Stata, და/ან SAS, და/ან სხვა - 6 სთ 

22. ეპიდემიოლოგია - 6 სთ  

23. კვლევის დიზაინი და პროტოკოლი - 6 სთ 

24. საერთაშორისო შეფასება - 4 სთ 

სულ 100 საკონტაქტო სთ. 

 

ცოდნის შეფასების სისტემა: 

თითოეულ საგანს გააჩნია საკუთარი შეფასების 

სისტემა (იხ. სილაბუსები). 
 

საბოლოო შეფასების დაჯამება: 

 

შედეგების 

საშუალო 

შედეგების 

საშუალოს 

კოეფიციენ

ტი (GPA) 

საუნივერ

სიტეტო 

შეფასება 

  

საქართველოშ

ი 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 

  

დამაკმაყ

ოფილებ

ელი 

64-66 1,50 D 

61-63 1,25 D- 

51-60 1,00 E E 
საკმარის

ი 

უარყოფითი შეფასება 

41-50   FX FX 
ვერ 

ჩააბარა 

<40   F F ჩაიჭრა 
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fessor  
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Post-Doctoral Program: Media is a 9th stage of higher 

education (PostDoc) and continuation of doctoral pro-

gram. It gives the academic doctor (PhD) possibility of 

getting Doctor of Sciences (ScD) and opens to them the 

way for obtaining habilitation (HD).  
 

Medea aims at provision of health protection, health 

advocacy, disease prevention and reduction of their bur-

den, improvement of the lifestyle standards and quality, 

increase of average life expectancy, wellbeing and well-

ness of the population, support of economic activities, 

growth of GDP of the country, getting of social benefits 

and progress by the specialists armed with the knowledge 

and practical skills recognized acquired in postdoctoral 

program. 
 

Objective of the program is to give the possibility to 

postdoctoral students contemporary theoretical knowledge 

and practical scientific-research and pedagogical skills in 

elective specialties in healthcare (medicine, dentistry, 

pharmacy, public health, nursing, physical medicine and 

rehabilitation) or business administration (healthcare ad-

ministration, pharmacy administration, public health ad-

ministration, Health and Wellness Tourism Administra-

tion) and open to them the way to next 10th stage of higher 

education for obtaining habilitation.  

Methodological approach and expected outcomes: 

New knowledge acquired through register-based epidemi-

ological, clinical, and experimental researches will facili-

tate preparation of qualified scientific and academic staff 

to the habilitation level (10) and expanding existing 

knowledge in effective control, screening, early diagnos-

tics, treatment, and prevention of diseases, physical reha-

bilitation, health promotion and protection and social well-

being. 
 

In the perspective, enhanced knowledge and prepara-

tion of highly qualified scientific and pedagogic staff in 

elective specialties of healthcare and business administra-

tion will promote creation of favorable conditions that will 

contribute to population health promotion and protection, 

disease prevention and reduction of burden of diseases, 

increase average life expectancy, improve the quality of 

life,  wellbeing/wellness of the population, advocacy of 

rights and freedoms in health, getting social benefits and 

economic progress.  

პოსტ სადოქტორო პროგრამა:  პოსტდოკი 

მედეა 

                     

 

ვასილ ტყეშელაშვილი1, ელზა ნიკოლეიშვილი2 

 

1მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
2მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 

  

პოსტ სადოქტორო პროგრამა: მედეა წარმოადგენს 

უმაღლესი განათლების მე-9 საფეხურს 

(„პოსტდოკი“) და არის სადოქტორო პროგრამის 

გაგრძელება. ის აკადემიურ დოქტორს (PhD) 

აძლევს მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხის (ScD) 

მიღების შესაძლებლობას და უხსნის გზას 

ჰაბილიტაციის მისაღებად (HD).  
 

მედეა მიზნად ისახავს პოსტ დოქტორანტურაში 

მიღებული ცოდნითა და პრაქტიკული უნარებით 

შეიარაღებული სპეციალისტების მიერ 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას (Health Pro-

tection), ადვოკატობას (Health Advocacy),  

დაავადებათა პრევენციასა და მათი ტვირთის 

შემცირებას, ცხოვრების წესის სტანდარტებისა და 

ხარისხის ამღლებას, მოსახლეობის სიცოცხლის 

საშუალო ხანგრძლიობის გაზრდას, საზოგადოების 

კეთილდღეობას (Wellbeing/Wellness), 

ეკონომიკური აქტივობების ხელშეწყობას, ქვეყნის 

მთლიანი შიდა პროდუქტის გაზრდას, სოციალური 

ბენეფიტის მიღებას, პროგრესს. 
 

პროგრამის ამოცანაა პოსტ დოქტორანტურაში 

სტუდენტებს  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, 

ჯანმრთელობისა და ველნეს ტურიზმის 

ადმინისტრირება) არჩევითი სპეციალობების 

მიხედვით და გაუხსნას მათ გზა, უმაღლესი 

განათლების შემდეგ მე-10 საფეხურზე, 

ჰაბილიტაციის მისაღებად.  
 

მეთოდოლოგიური მიდგომა და მოსალოდნელი 

შედეგები: 

რეგისტრზე დაფუძნებული ეპიდემიოლოგიური, 

კლინიკური და ექპსერიმენტული კვლევებით  
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10 elective specialties of the Program PostDoc Medea: 

I.  6 elective Healthcare fields (09): 

1. 0901      Medicine 

2. 0902      Dentistry 

3. 0903      Pharmacy 

4. 0904      Public health 

5. 0905      Nursing 

6. 0906      Physical medicine and rehabilitation 

II.  4 elective specializations in Business Administration 

(02): 

7.  020303  Healthcare Administration 

8.  020304 Pharmacy Administration 

9.  020308 Public Health Administration 

10. 020309 Health and Wellness Tourism Admin-

istration 

10 independent qualifications to be awarded by the Pro-

gram PostDoc Medea: 

1. 0901     ScD in Medicine 

2. 0902     ScD in Dentistry 

3. 0903     ScD in Pharmacy  

4. 0904     ScD in Public Health 

5. 0905     ScD in Nursing  

6. 0906     ScD  in  Physical Medicine and Reha-

bilitation   

7. 020303  ScD  in Healthcare Administration 

8. 020304  ScD  in Pharmacy  Administration 

9. 020308  ScD in Public Health Administration   

10. 020309  ScD in Medical Tourism and Wellness 

Administration   
  

Sub-programs of the Program Medea PostDoc: 

In order to bring in compliance with Georgian legislation 

(on awarding maximum of 3 qualifications under one pro-

gram) the Program PostDoc Medea is divided into 4 sub-

programs: 

1. Medea PostDoc Healthcare: 

 0901      Medicine 

 0902      Dentistry 

 0903      Pharmacy 

2.    Medea PostDoc Healthcare Plus: 

 0904      Public Health 

 0906      Physical Medicine and Rehabilita-

tion 

 020304 Pharmacy Administration 

3.   Medea PostDoc Business Administration: 

 020303  Healthcare Administration 

 020308 Public Health Administration 

 020309 health and Wellness Tourism Ad-

ministration  

4.   Medea PostDoc Nursing: 

 0905      Nursing 

მიღებულ მტკიცებულებებით დასაბუთებული 

ახალი ცოდნა ხელსშეუწობს კვალიფიციური 

სამეცნიერო-აკადემიური კადრების მომზადებას 

ჰაბილიტაციის დონემდე (10) და მათ მიერ 

დაავადებათა ეფექტური კონტროლის, 

დაავადებების  სკრინინგის, ადრეულ 

დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, ფიზიკური 

რეაბილიტაციის,  დაავადებათა პრევენციის, 

ჯანმრთელობის პრომოციისა და პროტექციის, 

სოციალური კეთილდღეობის შესახებ უკვე 

არსებულ ცოდნის გაფართოებას. 
 

პერსპექტივაში, ჯანდაცვისა და ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩევით დარგებში ცოდნის 

გაფართოებითა და კვალიფიციური სამეცნიერო-

პედაგოგიური კადრების მომზადებით, შეიქმნება 

ხელსაყრელი გარემო პირობები და ხელი შეეწყობა 

მოქალაქეების ჯანმრთელობის პრომოციასა და 

პროტექციას, დაავადებათა პრევენციასა და მათი 

ტვირთის შემცირებას, ადამიანების სიცოცხლის 

საშუალო ხანგრძლიობის გაზრდას, ცხოვრების  

ხარისხის გაუმჯობესებას, საზოგადოების 

კეთილდღეობას (Wellbeing/Wellness), მათი 

ჯანმრთელობის უფლებებისა და თავისუფლებების 

ადვოკატობას, სოციალური ბენეფიტის მიღებასა და 

ეკონომიკურ პროგრესს. 

პროგრამის „მედეა პოსტდოკის“ 10 ასარჩევი 

სპეციალობა: 

I.  ჯანდაცვის (09)  6 ასარჩევი დარგი: 

1. 0901      მედიცინა 

2. 0902      სტომატოლოგია 

3. 0903      ფარმაცია 

4. 0904      საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

5. 0905      საექთნო საქმე 

6. 0906      ფიზიკური მედიცინა და 

რეაბილიტაცია 

II. ბიზნესის ადმინისტრირების (02) 4 ასარჩევი 

სპეციალიზაცია: 

7.   020303  ჯანდაცვის ადმინისტრირება 

8.   020304 ფარმაციის ადმინისტრირება 

9.   020308 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირება 

10.  020309 ჯანმრთელობის და ველნეს 

ტურიზმის ადმინისტრირება 
 

პროგრამის „მედეა პოსტდოკის“ 10 

დამოუკიდებელი მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 
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Accordingly, Program Medea PostDoc will make an appli-

cation on accreditation according to sub-programs. At the 

first stage, it is planned to submit for accreditation two sub-

programs (Medea PostDoc Healthcare and Medea PostDoc 

Healthcare Plus). 
 

Prerequisites for admission to the Program Medea 

PostDoc: 
 

Program Medea PostDoc and criteria for admission are 

public and applicants can get acquainted with them on the 

University web-site prior to enrollment in the Program. 
 

Right to study in the Doctoral Program can be ob-

tained:  

1. At announcement by the Health Research Institute 3-5-

year grant scientific-research program: 

1.1. 3-5-year grant project envisages participation of 2-

3 doctoral students or 2 doctoral and 1 post-

doctoral student. In this case 2-3 objectives of the 

grant project make a goal of the research of 2-3 

doctoral students or 2 doctoral and 1 post-doctoral 

student, and according to these goals ScD seeking 

student prepares research concept (4-5 pages) in the 

desirable for him/her topic and submits to admis-

sion competition.  

2. Post-doctoral student submits to admission competition 

innovative concept prepared on research topic inde-

pendently from 3-5 year grant program announced by 

the Health Research Institute (according to announced 

vacancies in 10 directions). 

 3.  In case of enrollment by mobility from other post-

doctoral program, which fits to 10 directions of Medea 

PostDoc, before beginning of the research component 

(starts with approval of research protocol) post-doctoral 

student should additionally submit the following papers 

and activities: 

3.1. Summary of the philosophy of research topic pre-

sented in electronic format for publication in scien-

tific journal (12-17 pages): in Georgian (7-10 pag-

es) and English (5-7 pages) languages (exact trans-

lation). 

3.2. For improvement of the summary of literature re-

view (24-36 pages) on the research topic, its 

presentation and submission for publication in sci-

entific journal (in Georgian and English lan-

guages), the applicant willing to join Medea Post-

Doc by mobility, can be given for preparation addi-

tional time up to 1 month maximum before review 

and approval of research protocol (In the period of 

university summer of winter campuses according to 

admission semester).  

3.3. The applicant willing to join Medea PostDoc by 

mobility, can be given for preparation additional 

time up to 1 month maximum before approval of 

research protocol (In the period of university sum-

mer of winter campuses according to admission 

semester).  

1. 0901      მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი  

2. 0902      სტომატოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი  

3. 0903      ფარმაციის მეცნიერებათა 

დოქტორი  

4. 0904      საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მეცნიერებათა დოქტორი 

5. 0905      საექთნო საქმის მეცნიერებათა 

დოქტორი  

6. 0906      ფიზიკური მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის მეცნიერებათა დოქტორი  

7. 20303  ჯანდაცვის ადმინისტრირების 

მეცნიერებათა დოქტორი  

8. 020304 ფარმაციის ადმინისტრირების 

მეცნიერებათა დოქტორი  

9. 020308  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირების მეცნიერებათა 

დოქტორი  

10. 020309   ჯანმრთელობის და ველნეს 

ტურიზმის ადმინისტრირების 

მეცნიერებათა დოქტორი   
 

პროგრამა „მედეა პოსტდოკის“ ქვეპროგრამები: 
 

პროგრამა „მედეა პოსტდოკის“ საქართველოს 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად 

(ერთი პროგრამით მაქსიმუმ 3 კვალიფიკაციის 

მინიჭების თაობაზე), პროგრამა „მედეა პოსტდოკი“  

იყოფა 4 ქვეპროგრამად: 

1.  „მედეა პოსტდოკი ჯანდაცვა“: 

 0901      მედიცინა 

 0902      სტომატოლოგია 

 0903      ფარმაცია 

2.  „მედეა პოსტდოკი ჯანდაცვა პლუსი“: 

 0904      საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

 0906      ფიზიკური მედიცინა და 

რეაბილიტაცია 

 020304 ფარმაციის ადმინისტრირება 

3.  „მედეა პოსტდოკი ბიზნესის ადმინისტრირება“: 

 020303  ჯანდაცვის ადმინისტრირება 

 020308 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირება 

 020309 ჯანმრთელობის და ველნეს 

ტურიზმის ადმინისტრირება 

4.   „მედეა პოსტდოკი საექთნო საქმე“: 

 0905      საექთნო საქმე 
 

შესაბამისად, პროგრამა „მედეა პოსტდოკი“ 

აკრედიტაციაზე განაცხადს გააკეთებს 

ქვეპროგრამების მიხედვით. პირველ ეტაპზე,  
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Other conditions and circumstances for admission: 

 Students are admitted according to semesters. 

 Study begins and is delivered according to academic 

calendar. 

 Students are enrolled by the Decree of the President 

(Rector) of the university, based on administrative reg-

istration and satisfaction of the following criteria de-

fined by the university: 

 PhD diploma, basic education diploma in medicine or 

dentistry or pharmacy or public health or nursing or 

physical medicine and rehabilitation or healthcare ad-

ministration, tourism or resort; 

 Presentation of B2 level English language knowledge 

certificate (FCE), presentation of a document certifying 

studying on English-language BA/MA/PhD programs 

abroad, or passing entrance examination in English 

language. Minimum competence level in English lan-

guage is at least 51% of maximum assessment. 

 Presentation of research concept in the elected field in 

post-doctoral program (4-5 pages) (see the form). 
 

Additional required documents: 

 CV, Resume. 

 Standard HR registration form of educational institu-

tion with photo. 

 Motivation letter/application (1 page max.). 

 List of scientific works and 1 copies of publications (or 

document, confirming that the work is received for 

publication).  

 PhD abstract and publications.   

 Recommendation letter of two professors and/or asso-

ciate professors or university emeritus in relevant field/

direction. It is recommended to submit recommenda-

tion letters from PhD supervisor and experts/

opponents. 

 

Semester stages of 1-year program and loading with 

PostDoc activities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაციის მისაღებად იგეგმება ორი 

ქვეპროგრამის („მედეა პოსტდოკი ჯანდაცვა“ და 

„მედეა პოსტდოკი ჯანდაცვა პლუსი“) წარდგენა. 

„მედეა პოსტდოკის“ პროგრამაზე მიღების 

წინაპირობები: 

პროგრამა მედეა პოსტდოკი და მასში ჩარიცხვის 

კრიტერიუმები არის საჯარო და აპლიკანტებს მათი 

გაცნობა შეუძლიათ პროგრამის/ უნივერსიტეტის 

ვებ გვერდზე პროგრამაში ჩარიცხვამდე.  

პოსტ სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის უფლების 

მოპოვება შესაძლებელია:  

1. პროგრამის/ჯანმრთელობის კვლევის 

ინსტიტუტის მიერ გამოცხადებული საგრანტო 

სამეცნიერო-კვლევითი 3-5 წლიანი პროგრამის 

გამოცხადებისას: 

1.1. 3-5 წლიანი საგრანტო პროექტი 

ითვალისწინებს მასში 2-3 დოქტორანტის ან 2 

დოქტორანტისა და 1 პოსტდოქტორანტის 

მონაწილეობას. ამ შემთხვევაში საგრანტო 

პროექტის 2-3 ამოცანა წარმოადგენს 2-3 

დოქტორანტის ან 2 დოქტორანტისა და 1 

პოსტდოქტორანტის კვლევის მიზანს, 

რომელთა მიხედვითაც ScD ხარისხის 

მაძიებელი ამზადებს შესაბამის, მისთვის 

სასურველი საკითხის არჩევით, კვლევის 

კონცეპციას (4-5 გვ) და წარადგენს მას მისაღებ 

კონკურსზე.  

2. პოსტ დოქტორანტი პროგრამის/ჯანმრთელობის 

კვლევის ინსტიტუტის 3-5 წლიანი საგრანტო 

პროგრამისაგან დამოუკიდებელ კვლევის 

საკითხზე მომზადებულ ინოვაციურ კონცეპციას 

წარადგენს მისაღებ კონკურსზე (10 

მიმართულებით გამოცხადებული ადგილების 

მიხედვით). 

3.   სხვა პოსტ სადოქტორო პროგრამიდან 

მობილობით გადმოსვლისას, რომელიც ჯდება 

მედეას 10 მიმართულებაში, სხვა 

დოკუმენტებთან ერთად (იხ. ქვემოთ) პოსტ 

დოქტორანტს კვლევის დაწყებამდე (იწყება 

კვლევის პროტოკოლის დამტკიცებით) 

დამატებით მოეთხოვება  შემდეგი ნაშრომების 

წარმოდგენა და აქტივობა: 

3.1. საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის რეზიუმე 

- სამეცნიერო ჟურნალში გამოსაქყვეყნებლად 

ელექტონულ ფორმატში წარმოდგენილი 

რეზიუმე (სულ 12-17 გვ., მათ შორის: 

ქართულ (7-10 გვ.) და ინგლისურ (5-7 გვ.) 

ენებზე (თარგმანი ერთი-ერთზე)). 
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# 
Student’s loading Duration Semester 

ECTS 
Total 

60 

1 Approval of research proto-

col: presentation 

 

1st week 

7 min. I 
  

2 Research 14 weeks I   

3 Completion of the research, 

analysis, design of thesis, 

preparation of the article 

7 weeks 
I 

  

4 Pedagogical practice (co-

supervision and/or expertise 

of 2 doctoral students, su-

pervision and/or expertise 

of 2-2 MA and BA students, 

1 public lecture) 

Two semes-

ters 

I- II 

  

5 Publication/review: article 

in impact factor journal and/

or can be searched in 

Google 

1-19 weeks 
II 

  

  

6 Approbation: presentation 

at the scientific conference 

and published abstract (1 

page) and/or poster 

1-19 weeks 

5-10 min. II 

  

7 Report: pedagogical prac-

tice, publication/review, 

approbation 

20th week 

5-10 min. II 
  

8 Preliminary defense: 

ScD presentation 
21st week 

21 min. 
II 

  

9 Public defense: 

ScD presentation 
22nd week 

21 min. 

II   

10 ScD certificate 

ScD diploma 
22nd week 

Graduation 

II 

 II+ 
60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
At the enrollment in the program post-doctoral student 

(PostDoc) elects the field or specialty and before the start 

of the study presents concept of dissertation topic in the 

elected field or specialty. 
 

10 elective specialties: 

1. Healthcare Management 

2. Pharmacy Management 

3. Public Health Management 

4. Health and Wellness Tourism Management 

5. Medicine 

6. Dentistry 

7. Pharmacy 

8. Public Health 

9. Nursing 

10. Physical Medicine and Rehabilitation. 
 

Materials, passed and submitted by the applicant and 

approved before beginning of the post-doctoral pro-

gram: 

 Summary of the philosophy of research topic presented 

in electronic format for publication in scientific journal 

(10-12 pages): in Georgian (7-10 pages) and English (5

-7 pages) languages (exact translation). 

3.2. საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის 

პრეზენტაცია (5 წთ) 

3.3. საკვლევ საკითხზე ბოლო ლიტერატურული 

ლიტერატურის მიმოხილვის რეზიუმეს (24-36 

გვ) გასაუმჯობესებლად, მისი პრეზენტაციისა 

და მისი სამეცნიერო ჟურნალში 

პუბლიკაციისათვის (ქართულ და ინგლისურ 

ენებზე) წარმოდგენისათვის, მობილობით 

„მედეაზე“ გადმოსვლის მსურველს, კვლევის 

პროტოკოლის განხილვა-დამტკიცებამდე 

დასაშვებია მიეცეს დამატებითი დრო, 

მაქსიმუმ 1 თვემდე (ჩასარიცხი სემესტრის 

მიხედვით უნივერსიტეტის ზაფხულის ან 

ზამთრის კამპუსის პერიოდში) 

მოსამზადებლად.  

3.4. მობილობით „მედეაზე“ გადმოსვლის 

მსურველ პოსტ დოქტორანტს, კვლევის 

პროტოკოლის დამტკიცებამდე დასაშვებია 

მიეცეს დამატებითი დრო, მაქსიმუმ 1 თვემდე 

(ჩასარიცხი სემესტრის მიხედვით 

უნივერსიტეტის ზაფხულის ან ზამთრის 

კამპუსის პერიოდში) მოსამზადებლად.  
 

პროგრამაზე „მედეა პოსტდოკის“ მიღების სხვა 

პირობები და გარემოებები: 

 მიღება წარმოებს სემესტრულად. 

  სწავლა იწყება და ტარდება აკადემიური 

კალენდრის მიხედვით. 

 ჩარიცხვა ხორციელდება უნივერსიტეტის 

პრეზიდენტის (რექტორის) ბრძანებით, 

ადმინისტრაციული რეგისტრაციისა და 

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული შემდეგი 

კრიტერიუმების დაკმაყოფილების 

საფუძველზე: 

 PhD დიპლომი, 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; 

 ინგლისური B2 დონეზე ფლობის 

დამადასტურებელი საერთაშორისო 

სერთიფიკატის (FCE ),  საზღვარგარეთ 

ინგლისურ ენოვან ბაკალავრიატში/

მაგისტრატურაში/დოქტორანტურაში 

სწავლის დამადასტურებელი საბუთის 

წარმოდგენა ან მისაღები ინგლისური ენის 

გამოცდის ჩაბარება. ინგლისურ ენაში  
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 Summary of the last literature review on research topic 

(10-12 pages): in Georgian (7-10 pages) and English (5

-7 pages) languages (exact translation). Used references 

(50 max). 

 Post-doctoral student, willing to join Medea PostDoc 

by mobility, can be given additional time up to 1 month 

maximum for preparation and presentation of the sum-

mary of the last literature review: prior to research pro-

tocol approval week.  

 Research concept (4-5 pages) (see the form). 
 

Activities to be implemented in post-doctoral program:  

 Approval of research protocol (1st week): presentation 

(7 min.).  

 Research (1-2 fragments): duration -14 weeks. 

 Completion of the research, analysis, design of thesis, 

preparation of the article: duration - 7 weeks. 

 Pedagogical practice (co-supervision and/or expertise 

of 2 doctoral students, supervision and/or expertise of 2

-2 MA and BA students, 1 public lecture: duration – 

two semesters. 

 Publication/review: publication/submission of article in 

impact factor journal and/or can be searched in Google: 

duration - 1-19 weeks. 

 Approbation: presentation at the scientific conference 

and/or published abstract (1 page) and/or poster: dura-

tion - 1-19 weeks. 

 Report (5 min): pedagogical practice, publication/

review, approbation – 20th week.  

 Preliminary defense: (21st week): ScD presentation (21 

min.) 

 Public defense (22nd week): ScD presentation (21 min.) 

 Graduation: ScD Diploma. 
 

Beginning and the course of the research component by the 

post-doctoral student prior to defense of academic degree 

(ScD) is overseen by his/her Scientific Supervisor. Scien-

tific Supervisor is assigned at the meeting of the Academic 

Council of the program, upon approval of research concept. 

Scientific Supervisor is selected according to the 

knowledge and practical experience in the research field, 

confirmed by publications, from the specialists with aca-

demic degree (ScD). 
 

In the selection of Scientific Supervisor priority will be 

given to HDs. The same principle will be applied in the 

selection of internal expert. At the first stage expert with 

academic degree (PhD) would be acceptable.  Three-

member Scientific-Consultation Council (created immedi-

ately after concept defense and enrollment in post-doctoral 

program, or transfer by mobility) also includes Chairperson 

who chairs the meetings prior to defense and opposes and/

or lobbies for the thesis at all stages of its assessment.  

Pedagogical practice post-doc student passes in both se-

mesters. In pedagogical practice the student is assessed as 

assistant professor: co-supervision and/or expertise of 2 

doctoral students, supervision and/or expertise of 2-2 MA 

and BA students, 1 public lecture. 

  კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი არის 

მაქსიმალური შეფასების მინიმუმ 51 %. 

 პოსტ დოქტორანტურაში არჩეულ დარგში 

შესასწავლი საკითხის მიმართულებით 

კვლევის კონცეფციის წარმოდგენა (4-5 გვ) 

(იხ. ფორმა). 

 

დამატებით წარმოსდგენი დოკუმენტები: 

 CV, რეზიუმე. 

 სასწავლო დაწესებულების კადრების აღრიცხვის 

სტანდარტული ფორმა ფოტოსურათით. 

 სამოტივაციო განაცხადი (მაქსიმუმ 1 გვ). 

 სამეცნიერო  ნაშრომების სია და პუბლიკაციების 

თითო ასლი (ან ცნობა, რომ ნაშრომი მიღებულია 

დასაბეჭდად). 

 PhD ავტორეფერატი და პუბლიკაციები  

 შესაბამისი მიმართულების ორი პროფესორის 

ან/და ასოცირებული პროფესორის ან 

უნივერსიტეტის ემერიტუსის სარეკომენდაციო 

წერილი. რეკომენდებულია PhD 

ხელმძღვანელისა და ექსპერტების/ოპონენტების 

სარეკომენდაციო წერილები. 
 

პოსტ დოქტორანტი (პოსტდოკი) პროგრამაზე 

ჩარიცხვის დროს თვითონ  ირჩევს და სწავლის 

დაწყებამდე  არჩეულ დარგსა თუ სპეციალობაში 

წარმოადგენს სადისერტაციო თემის კონცეფციას. 
 

10 არჩევითი სპეციალობა: 

1. ჯანდაცვის მენეჯმენტი 

2. ფარმაციის მენეჯმენტი 

3. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტი 

4. ჯანმრთელობისა და ველნეს ტურიზმის 

მენეჯმენტი 

5. მედიცინა 

6. სტომატოლოგია 

7. ფარმაცია 

8. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

9. საექთნო საქმე 

10. ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია 

 
 

1 წლიანი კვლევითი პროგრამის სემესტრული 

საფეხურები და პოსტდოკის აქტივობებით 

დატვირთვა: 
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1st semester: research activities post-doctoral student begins 

from the 2nd (mx. 3rd) week (duration – 14 weeks). Before 

completion of the research student is given 7 weeks for 

analysis of results, design of thesis, preparation and presen-

tation of article.  

2nd semester: Design, editing, completion approbation of the 

paper and report (presentations at scientific conferences, ac-

counting meeting, preliminary defense), publication of ab-

stract (in Georgian and English, 50 pages max.) and public 

defense of academic degree (ScD) (presentation -  20 min). 

See Roadmap of the Study Component of post-doctoral 

Program. 
 

Methods for attaining learning outcomes: 

 Development of research design independently 

 Searching relevant materials in electronic resources or 

library 

 Critical analysis 

 Literature analysis 

 Carrying out research 

 Analysis of research results 

 Constructive critical assessment of own and other’s 

work 

 Critical analysis of scientific articles provided in inter-

national referencing editions 

 Discussion 

 Written work 

 Making presentations to local and international profes-

sional societies 

 Consultations. 
 

Learning outcomes: 

Knowledge and understanding: 

After completion of the program graduate will have: 

 General vision of the philosophy of research topic in the 

field of elected specialty, knowledge in publication/

presentation of health researches, including sociological 

research, social determinants of health, changes in hu-

man environment and behavior, global health policy, 

Health Protection, disease prevention, quality of health 

and economic indicators of burden of diseases, method-

ologies of educating society and academic staff, health 

legislation and health advocacy, preparation and ad-

ministration of research protocol, research ethics and 

accordingly, understanding of the philosophy of re-

search topic, seen and realized at the level of a scien-

tist. 

 Deep and fundamental new knowledge at scientist’s 

level in elected specialty in healthcare or business ad-

ministration acquired on the basis of evidences ob-

tained through epidemiological, clinical, and experi-

mental researches. 

 In-depth knowledge at scientist’s level in evidence-

based methodologies and modern technologies for de-

velopment of scientific projects in elected field or spe-

cialty in healthcare or business administration or inter-

disciplinary directions. 

# პოსტ დოქტორანტის 

დატვირთვა 
ხანგრძ

ლივობა 

სემე

სტრ

ი 

კრედი

ტები 

(ECTS) 

სულ 

60 

1 კვლევის 

პროტოკოლის 

დამტკიცება: 

პრეზენტაცია 

1-ლი 

კვირა 

7 წთ I 

  

2 კვლევა 14 კვირა I   

3 კვლევის 

დასრულება, 

ანალიზი, თეზისის 

გაფორმება, სტატიის 

მომზადება 

7 კვირა 

I 

  

4 პედაგოგიკური 

პრაქტიკა (2 

დოქტორანტის 

თანახელმძღვანელო

ბა და/ან ექსპერტობა, 

2-2 მაგისტრანტისა 

და ბაკალავრის 

ხელმძღვანელობა 

და/ან ექსპერტობა, 1 

საჯარო ლექცია) 

ორი 

სემესტრ

ი 

I- II 

  

5 პუბლიკაცია/

რეცენზია: სტატია 

სამეცნიერო 

ჟურნალში იმპაქტ 

ფაქტორით და/ან 

იძიება Google-ით 

1-19 

კვირა 

II 
  

  

6 აპრობაცია:  

პრეზენტაცია 

სამეცნიერო 

კონფერენციაზე და 

გამოქვეყნებული 

აბსტრაქტი (1 გვ) და/

ან პოსტერი 

1-19 

კვირა 

5-10 წთ 

II 

  

7 ანგარიში: 

პედაგოგიკური 

პრაქტიკა, 

პუბლიკაცია/

რეცენზია, 

აპრობაცია 

მე-20 

კვირა 

5-10 წთ 
II 

  

8 წინასწარი დაცვა: 
ScD პრეზენტაცია 

21-ე 

კვირა 

21 წთ 
II 

  

9 საჯარო დაცვა: 
ScD პრეზენტაცია 

22-ე 

კვირა 

21 წთ 

II   

10 ScD სერტიფიკატი 
ScD დიპლომი 

22-ე 

კვირა 
Gradua-

tion 

II 
 II+ 

60 
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 Solid knowledge of the latest trends and modern 
approaches to effective control, screening, early di-
agnosis and treatment of diseases, physical rehabili-
tation, disease prevention and development of other 
health services; Reassessing the already existing 
knowledge and understanding of scopes of renewed 
knowledge through its partial revaluation at scien-
tist’s level. 

 

Applying the knowledge in practice:  

After completion of the program graduate will have: 

 Ability for in-depth learning of research topic in the 

elected specialty, which will make it easier to achieve 

success in simultaneously conducted study module of 

elected specialty. The latter, in turn, will open the way 

for passing the first stage of research component in next 

semester – to complete review of the literature (Chapter 

1) on the research topic by the end of the first academic 

year.  

 Ability and skills to apply methodologies of education 

of the society and academic staff will enable post-

doctoral student to conduct the training of the society, 

as well as academic staff in future.    

 Ability to apply the knowledge of legislative regula-

tions and health advocacy skills in the process of con-

ducting educational, legislative or research activities.  

 Ability to apply in practice advanced achievements in 

elected specialty in healthcare or business administra-

tion.  

 Ability to independently plan, implement and control 

the biomedical profile research in elected specialty in 

healthcare or business administration oriented on crea-

tion of new knowledge. 

 Ability to independently plan, implement and supervise 

research processes in innovative research, elaborate 

new research and analytical approaches aimed at study 

of medical services and assessment of their effective-

ness.  

 Ability to create a new knowledge through multidisci-

plinary approach to systemic management of diseases, 

that will be reflected in the form of publications in in-

ternational referenced journals. 

 Ability to prepare and implement scientific-research 

projects on topical problems in healthcare or business. 

 Ability to supervise doctoral research in elected spe-

cialty in healthcare or business administration. 
 

Making judgements: 

After completion of the program graduate will be able to: 

 Make objective judgements through scientific under-

standing of the philosophy of research topic and based 

on credible evidences.  

 Formulate objective judgements and elaborate practi-

cal recommendations based on evidences obtained 

through scientific researches in the elected specialty in 

healthcare or business administration. 

   

პოსტ დოქტორანტურის დაწყებამდე ჯერ კიდევ 

აპლიკანტის მიერ წარმოდგენილი, ჩათვლილი და 

დამკიცებული მასალები: 

1. საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის რეზიუმე - 

სამეცნიერო ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად 

ელექტონულ ფორმატში წარმოდგენილი 

რეზიუმე (სულ 10-12 გვ., მათ შორის: ქართულ (7

-10 გვ.) და ინგლისურ (5-7 გვ.) ენებზე (თარგმანი 

ერთი-ერთზე)). 

2. საკვლევ საკითხზე ბოლო ლიტერატურული 

მიმოხილვის რეზიუმე  (სულ 10-12 გვ., მათ 

შორის: ქართულ (7-10 გვ.) და ინგლისურ (5-7 

გვ.) ენებზე (თარგმანი ერთი-ერთზე), 

გამოყენებული ბიბლიოგრაფია მაქსიმუმ 50).  

3. მობილობით „მედეაზე“ გადმოსვლის მსურველ 

პოსტ დოქტორანტს, ლიტერატურული 

მიმოხილვის რეზიუმეს წარმოდგენაზე 

დასაშვებია მიეცეს დამატებითი დრო: კვლევის 

პროტოკოლის დამტკიცების კვირამდე.  

კვლევის კონცეპცია (4-5 გვ) (იხ. ფორმა). 
 

პოსტ დოქტორანტურაში განსახორციელებელი 

აქტივოვები:  

1. კვლევის პროტოკოლის დამტკიცება (1-ლი 

კვირა): პრეზენტაცია (7 წთ)  

2. სამეცნიერო კვლევა (1-2 ფრაგმენტი): 

ხანგრძლივობა -14 კვირა 

3. კვლევის დასრულება, ანალიზი, თეზისის 

გაფორმება, სტატიის მომზადება:  ხანგრძლივობა 

-7 კვირა 

4. პედაგოგიური პრაქტიკა: 2 დოქტორანტის 

თანახელმძღვანელობა და/ან ექსპერტობა, 2-2 

მაგისტრანტისა და ბაკალავრის 

ხელმძღვანელობა და/ან ექსპერტობა, 1 საჯარო 

ლექცია: ხანგრძლივობა - ორი სემესტრი 

5. პუბლიკაცია/რეცენზია: სტატიის გამოქვეყნება/

წარდგენა სამეცნიერო ჟურნალში იმპაქტ 

ფაქტორით და/ან იძიება Google-ით: 

ხანგრძლივობა -1-19 კვირა 

6. აპრობაცია: პრეზენტაცია (5-10 წთ) სამეცნიერო 

კონფერენციაზე და/ან გამოქვეყნებული 

აბსტრაქტი (1 გვ) და/ან პოსტერი: ხანგრძლივობა 

-1-19 კვირა 

7. ანგარიში (5 წთ): პედაგოგიკური პრაქტიკა, 

პუბლიკაცია/რეცენზია, აპრობაცია - მე-20 კვირა  

8. წინასწარი დაცვა (21-ე კვირა): ScD პრეზენტაცია 

(21 წთ) 

9. საჯარო დაცვა (22-ე კვირა): ScD პრეზენტაცია (21 

წთ) 
10. Graduation: ScD Diploma  



https://www.caucasushealth.ge   E ISSN  2449-2450                                                                                                                     34 

ISSN 24499-2647:  Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 5,  June  21, 2019 

 Expand knowledge in the elected specialty in 

healthcare or business administration. 
 

Communication skills: 

After completion of the program graduate will be able to: 

 Present to local and international professional sci-

entific society in grounded and clear manner rela-

tions between new and existing knowledge in the 

elected specialty in healthcare or business admin-

istration. 

 Present to international referenced resources and 

international professional scientific society new 

evidence-based ideas generated on the basis of 

scientific researches in healthcare or business ad-

ministration and participate in professional scien-

tific topical discussions.  
 

Learning skills: 

After completion of the program graduate will be able to: 

Further develop, in order to generate a new 

knowledge, desire to obtain habilitation based 

on the results of performed post-doctoral re-

search. 

Facilitate and develop further research through teach-

ing and demonstrating new evidences based on 

new achievements in the elected specialty in 

healthcare or business administration. 

Acquire new knowledge and transfer it to others, and 

effectively apply in educational or research 

activities.  

Values: 

After completion of the program graduate will have:   

 Understanding of the need for establishment of ethical 

standards in designing and implementation of scientific 

research and demand for population health protection 

and advocacy in the fields of healthcare or business 

administration. 

 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 or inter-

disciplinary fields. 

 Ability to formulate socially and ethically acceptable 

scientific proposals on the basis of analysis of incom-

plete and limited information. 

Note: Competencies acquired by the post-doctoral student 

comply with levels given in the international framework of 

qualifications of higher education. 
 

Loading of a student:  

Total of 1500 hours, including 60 contact hours, individual 

activity – 1440 hours. 

 

პოსტ დოქტორანტის მიერ კვლევითი კომპონენტის 

დაწყებას და მის მიმდინარეობას სამეცნიერო 

ხარისხის (ScD) დაცვამდე კურირებს მისი 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი. სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი ინიშნება პროგრამის აკადემიური 

საბჭოს სხდომაზე, კვლევის კონცეფციის 

დამტკიცებისთანავე. სამეცნიერო ხელმძღვანელის 

შერჩევა ხდება საკვლევ სფეროში ცოდნისა და 

პრაქტიკული გამოცდილების, რაც დასტურდება 

პუბლიკაციებით, სამეცნიერო ხარისხის (ScD) მქონე 

სპეციალისტებისაგან. სამეცნიერო ხელმძღვანელის 

შერჩევისას პრიორიტეტი მიენიჭებათ 

ჰაბილიტაციის მქონე დოქტორებს (HD). იგივე 

პრინციპით შეირჩევა შიდა ექსპერტი. პირველ 

ეტაპზე დასაშვებია აკადემიური ხარისხის (PhD) 

მქონე ექსპერტიც. სამწევრიან სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოში (ინიშნება კონცეფციის 

დაცვისა და პოსტ დოქტორონტურაში 

ჩარიცხვისთანავე, ან მობილობით პროგრამაში 

გადმოსვლისთანავე) ასევე შედის თავმჯდომარე, 

რომელიც დაცვამდე ხელმძღვანელობს სხდომების 

მიმდინარეობას და ასევე ოპონირებს და/ან 

ლობირებს ნაშრომს მისი შეფასებების ყველა 

ეტაპზე.  
 

პედაგოგიურ პრაქტიკას პოსტდოკი ეწევა ორივე 

სემესტრში. პედაგოგიურ პრაქტიკაში ფასდება, 

პროფესორის ასისტენტის რანგში, პოსტ 

დოქტორანტის მიერ 2 დოქტორანტის 

თანახელმძღვანელობა და/ან ექსპერტობა, 2-2 

მაგისტრანტისა და ბაკალავრის ხელმძღვანელობა 

და/ან ექსპერტობა, 1 საჯარო ლექცია. 
 

1-ლ სემესტრი: პოსტ დოქტორანტი მე-2 (მაქსიმუმ 

მე-3) კვირიდან იწყებს სამეცნიერო კვლევის 

აქტივობებს (ხანგრძლივობა 14 კვირა). კვლევის 

დასრულებაზე, მიღებული შედეგების ანალიზზე, 

თეზისის გაფორმებაზე, სტატიისა და პრეზენტაციის 

მომზადებაზე ეძლევა 7 კვირა.  
 

მე-2 სემესტრი: სადისერტაციო ნაშრომის გაფორმება, 

რედაქტირება, ნაშრომის დასრულება, აპრობაცია, 

ანგარიში (პრეზენტაციებით სამეცნიერო 

კონფერენციებზე, საანგარიშო სხდომაზე, წინასწარ 

დაცვაზე), ავტორეფერატის გამოცემა (ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე სულ მაქსიმუმ 50 გვ) და 

აკადემიური ხარისხის (ScD) საჯარო დაცვა 

(პრეზენტაცია 21წთ). 
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Program organization and administration: 
 Beginning and the course of the research component 

by the post-doc student prior to defense of academic 

degree (ScD) is overseen/administered by his/her Sci-

entific Supervisor, assessed by the members of Scien-

tific-Consultation Council, and monitored by interna-

tional observers. 

 Public defense: ScD presentation is carried out at 

specialized Dissertation Council (5 members, includ-

ing 3 members of Scientific-Consultation Council 

plus 2 external experts/opponents from external edu-

cational, research, business organization).  

 Administrative Council of the Program (5-7 mem-

bers): organizes the post-doc process. 

 Academic Council of the Program (10-14 members): 

provides academic support to the post-doc process. 

 International Observers’ Council (5-7 members): 

monitors the post-doc process. 
 

Standard requirements of post-doctoral scientific re-

search  

MEDEA Diamond Standard:  

 
ScD Research Thesis: 

This is an original scientific research in which through 

the synthesis and systemic philosophic understanding-

study-analysis of fragments of researches (PhD, MAM or 

MAD, MA, BA) a new knowledge is acquired, that is 

expressed either in Discovery, or Know-How, or  Devel-

opment of New Direction of Research, which was ac-

quired during previous own or other’s academic research, 

in further deep expanding-development and facilitation of 

economic progress.  
 

Human resources and bases necessary to implement 

the program: 

In the course of scientific research process consultations 

can be obtained from highly qualified Georgian and for-

eign colleagues, which is provided by cooperation memo-

randums with international educational institutions 

(University of Tromso, Norway; University of Basque 

Country, Spain; University of Chester, UK; Mississippi 

University, USA; The World Progress Center, Inc., USA; 

and other educational and scientific organizations) and 

their specialists – professors affiliated with the Program 

Medea.  
 

If research bases/laboratories are not presented with uni-

versity research material resources or other health ser-

vices, which ensure successful conduction of researches 

by post-doctoral students, agreements on implementation 

of strategic cooperation and joint research are signed with 

these scientific organizations, clinics or commercial insti-

tutions (including international ones).  

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

 დამოუკიდებლად კვლევის დიზაინის შექმნა 

 შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ 

ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში 

 კრიტიკული ანალიზი 

 ლიტერატურის ანალიზი 

 სამეცნიერო კვლევის ჩატარება 

 კვლევის შედეგების ანალიზი 

  საკუთარი და სხვისი სამუშაოს 

კონსტრუქტციული კრიტიკული შეფასება 

 საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემებში 

მოწოდებული სამეცნიერო სტატიების 

კრიტიული ანალიზი 

 დისკუსია 

 წერითი მუშაობის მეთოდი 

 პრეზენტაციების წარდგენა ადილობრივ და 

საერთაშორისო პროფესიულ წრეებში 

 კონსულტაციები 

 

სწავლის შედეგები: 

ცოდნა–გაცნობიერება: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პოსტ 

დოქტორანტს ექნება: 

 არჩეული სპეციალობის სფეროში კვლევის 

საკითხის ფილოსოფიის ზოგადი ხედვა, 

ჯანმრთელობის კვლევების, მათ შორის 

სოციოლოგიური, შედეგების პუბლიცაცია/

პრეზენტაციის, ჯანმრთელობის სოციალური 

დეტერმინანტების, ადამიანის გარემოსა და 

ქცევების ცვლილებების,  გლობალური 

ჯანმრთელობის პოლიტიკის, ჯანმრთელობის 

დაცვის (Health Protection),  დაავადებათა 

პრევენციის, ჯანმრთელობის ხარისხისა და 

დაავადებათა ტვირთის ეკონომიკური 

ინდიკატორების,  საზოგადოებისა და 

აკადემიური პერსონალის განათლების 

მეთოდოლოგიების, ჯანმრთელობის 

საკანონმდებლო ნორმატივებისა და 

ჯანმრთელობის ადვოკატობის, კვლევის 

პროექტის მომზადებისა და 

ადმინისტრირების, კვლევის ეთიკის შესახებ 

ცოდნა და, შესაბამისად, საკვლევი საკითხის 

ფილოსოფიის გააზრება, დანახული და 

გაცნობიერებული მეცნიერის დონეზე. 
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Distribution of contact hours: 
 

 30 contact hours with Scientific-Consultation Council, 

including: 

 12 hours (4 hours * 3 members) with Council mem-

bers (Supervisor, internal expert, Chairperson) 

 18 hours (18 hours * 1 member) additionally with 

Scientific Supervisor (total of 22 hours with supervi-

sor) 

 20 hours of international monitoring (approval/

presentation, publication/review, approbation, report, 

abstract of research protocol) 

 5 hours – international assessment  

 5 hours – program administration 

Total of 60 contact hours.  
 

Knowledge assessment system: 

Post-doctoral research activity (8) has its own assess-

ment system (See Assessment of Post-Doctoral Activi-

ties). 
 

Summary of final assessment: 

 

 

 

 

 

 

 ეპიდემიოლოგიურ, კლინიკურ და 

ექპსერიმენტული კვლევებით დადგენილ  

მტკიცებულებებზე  დაფუძნებით მიღებული 

ახალი ღრმა და ფუნდამენტური ცოდნა 

მეცნიერის დონეზე, 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 მეცნიერის დონეზე; 

 დაავადებათა ეფექტური კონტროლის, 

სკრინინგის, ადრეულ დიაგნოსტიკის, 

მკურნალობის, ფიზიკური რეაბილიტაციის,  

დაავადებათა პრევენციისა და სხვა 

ჯანდაცვითი სერვისების განვითარების 

უახლესი ტენდეციებისა და თანამედროვე 

მიდგომების საფუძვლიანი ცოდნა; უკვე 

არსებული ცოდნის ხელახალი, სისტემური 

გააზრება და მისი ნაწილობრივ გადაფასების 

გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების 

გაცნობიერება მეცნიერის დონეზე. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პოსტ დოქტორნტს 

ექნება: 

 არჩეული სპეციალობის სფეროში კვლევის 

საკითხის სიღრმისეული შესწავლის უნარი, რაც 

გაუადვილებს პარალელურად მიმდინარე 

არჩევითი სპეციალობის სასწავლო მოდულში 

წარმატების მიღწევას. ეს უკანასკნელი თავის 

მხრივ გზას გაუხსნის მომდევნო სემესტრში 

კვლევითი კომპონენტის პირველი საფეხურის 

გასავლელად- კვლევის საკითხზე 

ლიტერატურული მიმოხილვის (1-ლი თავი) 

პირველი სასწავლო წლის ბოლოსთვის 

დასასრულებლად.  

 საზოგადოებისა და აკადემიური პერსონალის 

განათლების მეთოდოლოგიების გამოყენების 

უნარებით პოსტ დოქტორანტი მომავალში 

შეძლებს როგორც საზოგადოების, ისე 

აკადემიური პერსონალის ტრეინინგს.   

 

Average 

Grade 

Point Aver-

age (GPA) 

University 

rate 

General rate used 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 Did not pass 

<40   F F Failed 
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 ჯანმრთელობის საკანონმდებლო ნორმატივების 

ცოდნისა და ჯანმრთელობის ადვოკატობის 

უნარის გამოყენებას პოსტ დოქტორანტი 

შეძლებს, როგორც საგანმანათლებლო, ისე 

საკანონმდებლო და კვლევითი საქმიანობების 

წარმოებისას.  

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

უახლესი მიღწევების პრაქტიკაში გამოყენების 

უნარი;  

  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, ინოვაციური კვლევების 

დამოუკიდებლად დაგეგმვის, განხორციელებისა 

და კვლევით პროცესებზე ზედამხედველობის 

უნარი; 

 დაავადებათა სისტემური მართვისადმი 

მულტიდისციპლინური 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: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პოსტ 

დოქტორანტს ექნება: 

 საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის  

მეცნიერული გააზრებით, სარწმუნო  

მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, ობიექტური 

დასკვნების გამოტანის უნარი. 

 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 

ცოდნის გაფართოების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პოსტ 

დოქტორქნტს 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, 

ადგილობრივ და საერთაშორისო 

კონფერენციებზე პროფესიულ სამეცნიერო 

საზოგადოებაში ჯანდაცვის დარგებსა თუ 

ბიზნესის ადმინისტრირებაში  მეცნიერული 

კვლევებით მიღებული და მტკიცებულებათა 

სისტემაზე აგებული ახალი იდეების 

წარმოჩენისა და პროფესიულ სამეცნიერო 

თემატურ დისკუსიებში ჩართვის უნარი. 
 

სწავლის უნარი: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პოსტ 

დოქტორქნტს ექნება: 

 ახალი ცოდნის  გენერირების  მიზნით 

შემდგომი  განვითარების  უნარი, პოსტ 

სადოქტორო კვლევით  მიღებული შედეგების 

საფუძველზე ჰაბილიტაციის მიღების 

სურვილი. 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ახალი 

მტკიცებულებების წარმოჩენით, მათი 

სწავლებისა და შემდგომი კვლევისა  და 

განვითარების ხელშეწყობის მზაობა. 

 უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ახალი 

ცოდნისა და სწავლის, ასევე სხვისთვის 

გადაცემისა  და მისი საგანმანათლებლო და 

კვლევით საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების 

უნარი. 
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ღირებულებები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პოსტ 

დოქტორქნტს ექნება:   

 ჯანდაცვისა და ბიზნესის ადმინისტრირების 

სფეროებში, სამეცნიერო კვლევის პროექტირება-

წარმოებისას ეთიკური პრინციპებით 

მოქმედების დამკვიდრების, მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის პროტექციისა და ადვოკატობის 

ხელშეწყობის მოთხოვნილება. 

 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. 

შენიშვნა: სწავლის შედეგად პოსტ დოქტორანტის 
მიერ შეძენილი კომპეტენციები შეესაბამება 
უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციების 
საერთაშორისო ჩარჩო პლატფორმაში მოცემულ 
დონეებს. 
 

პოსტ დოქტორანტის დატვირთვა:  

სულ 1500 სთ, მათ შორის საკონტაქტო -60 სთ, 

ინდივიდუალური აქტივობა-1440 სთ. 
   

პროგრამის ორგანიზება და ადმინისტრირება: 

  პოსტდოკის მიერ კვლევითი კომპონენტის 

დაწყებას და მის მიმდინარეობას სამეცნიერო 

ხარისხის (ScD) დაცვამდე კურირებს/

ადმინისტრირებს მისი სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, აფასებენ სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს წევრები, მონიტორინგს 

უწევენ საერთაშორისო დამკვირვებლები. 

 საჯარო დაცვა: ScD პრეზენტაცია ტარდება 

სპეციალიზებულ ს სადისერტაციო საბჭოზე (5 

წევრი, მათ შორის 3 სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს წევრი პლუს 2 გარე 

ექსპერტი/ოპონენტი, უნივერსიტეტის გარე 

სასწავლო, კვლევითი, ბიზნეს 

ორგანიზაციიდან).  

 პროგრამის ადმინისტრაციული  საბჭო (5-7 

წევრი) ორგანიზებას უწევს პოსტდოკის 

პროცესს. 

 პროგრამის აკადემიური საბჭო (10-14 წევრი): 

აკადემიურ მხაედაჭერას უწევს პოსტდოკის 

პროცესს. 

 საერთაშორისო დამკვირვებელთა საბჭო (5-7 

წევრი): მონიტორინგს უწევს პოსტდოკის 

პროცესს. 

პოსტ სადოქტორო სამეცნიერო კვლევის 

სტანდარტული მოთხოვნები  
MEDEA Diamond Standard:  

 
 

პოსტ სადოქტორო სამეცნიერო კვლევა (ScD Research 

Thesis): 

არის ორიგინალური სამეცნიერო კვლევა, რომლის 

დროსაც კვლევების (სადოქტორო, 

ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო, საბაკალავრო) 

ფრაგმენტების სინთეზით,  სისტემური 

ფილოსოფიური გააზრება-შესწავლა-ანალიზით 

მიღებული ახალი ცოდნა, რომელიც გამოიხატება ან 

აღმოჩანის (Discovery) ან ნოუ ჰაუს (Know-How) ან 

კვლევის ახალი მიმართულების (New Direction of 

Research), რომელიც მიღებული იქნა წინა საკუთარი 

ან სხვისი აკადემიური კვლევით, შემდგომ 

სიღრმისეულ გავრცობა-განვითარებაში და  

ეკონომიკური პროგრესის (Progress) ხელშეწყობაში.  
 

პროგრამის აუცილებელი 

ადამიანური რესურსი და ბაზები: 

სამეცნიერო კვლევის პროცესის მიმდინარეობისას 

შესაძლებელია კონსულტაციების მიღება 

მაღალკვალიფიციური ქართველი და უცხოელი 

კოლეგებისაგან, რაც უზრუნველყოფილია 

თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმებით 

საერთაშორისო სასწავლო-საგანმანათლებლო 

ინსტიტუციებთან (ნორვეგია, ტრომსოს 

უნივერსიტეტი;  ესპანეთი, ბასკეთის 

უნივერსიტეტი; გაერთიანებული სამეფო, ჩესტერის 

უნივერსიტეტი; აშშ, მისისიპის უნივერსიტეტი,  

აშშ, მსოფლიო პროგრესის ცენტრი, ოჰაიო; და სხვა 

სასწავლო-სამეცნიერო ორგანიზაციები) და მათ 

წარმომადგენელ სპეციალისტებთან- პროგრამასთან 

მედეა აფილირებულ პროფესორებთან. 
 

თუ კვლევის ბაზები/ლაბორატორიები არ არიან 

წარმოდგენილი უნივერსიტეტის საკვლევი 

მატერიალური რესურსებით თუ სხვა 
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რომლებიც უზრუნველყოფენ პოსტ 

დოქტორანტების მიერ განსახორციელებელი 

კვლევების წარმატებით ჩატარებას, აღნიშნულ 

სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, კლინიკებთან თუ 

კომერციულ დაწესებულებებთან (მათ შორის 

საერთაშორისო) იდება სტრატეგიული 

თანამშრომლობისა და კვლევის ერთობლივი 

წარმოების ხელშეკრულება. 

საკონტაქტო საათების განაწილება: 

 30 სთ საკონტაქტო სამეცნიერო-საკონსულტაციო 

საბჭოსთან, მათ შორის: 

 12 სთ (4 სთ * 3 წევრი) საბჭოს წევრებთან 

(ხელმძღვანელი, შიდა ექსპერტი, 

თავმჯდომარე) 

 18 სთ (18 სთ * 1 წევრი) დამატებით 

სამეცნიერო ხელმძღვანელთან (სულ 

ხელმძღვანელთან 22 სთ) 

 20 სთ საერთაშორისო მონიტორინგი (კვლევის 

პროტოკოლის დამტკიცება/პრეზენტაცია,   

       პუბლიკაცია/რეცენზია, აპრობაცია, ანგარიში, 

ავტორეფერატი) 

 5 სთ - საერთაშორისო შეფასება  

 5 სთ - პროგრამის ადმინისტრირება 

სულ 60 სთ საკონტაქტო.  

ცოდნის შეფასების სისტემა: 

პოსტ სადოქტორო კვლევის აქტივობებს (8) გააჩნია 

საკუთარი შეფასების სისტემა (იხ. პოსტ 

სადოქტორო აქტივობების შეფასებები).  

საბოლოო შეფასების დაჯამება:  

შედეგ

ების 

საშუა

ლო 

შედეგ

ების 

საშუა

ლოს 

კოეფ

იციენ

ტი 

(GPA) 

საუნივ

ერსიტ

ეტო 

შეფასე

ბა 

  

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 

  

დამაკმაყოფ

ილებელი 
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 
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Habilitation Program: Medea is a highest, 10th stage of 

higher education and continuation of postdoctoral program. 

It gives the Doctor of Sciences (ScD) possibility of getting 

habilitation doctor’s (HD, DR.HAB) degree.   
 

Medea aims at provision of health protection, health 

advocacy, disease prevention and reduction of their burden, 

improvement of the lifestyle standards and quality, increase 

of average life expectancy, wellbeing and wellness of the 

population, support of economic activities, growth of GDP 

of the country, getting of social benefits and progress by 

the specialists armed with the knowledge and practical 

skills recognized by habilitation.  
 

Objective of the program is to give the possibility to 

Doctors of Sciences (ScD) through acquired in postdoctoral 

program contemporary theoretical knowledge and practical 

scientific-research and pedagogical skills in elective spe-

cialties in healthcare (medicine, dentistry, pharmacy, public 

health, nursing, physical medicine and rehabilitation) or 

business administration (healthcare administration, pharma-

cy administration, public health administration, Health and 

Wellness Tourism Administration) to demonstrate their 

new knowledge in the form of scientific-educational paper 

(or scientific monograph, or manual, or thesis)), or series of 

scientific-educational papers (united collection of scientific 

articles, abstracts, posters, or papers, or new innovative 

program of higher education that promotes the progress), 

and open to them the way to 10th stage of higher education 

for obtaining degree of habilitation doctor (HD, DR.HAB). 
  

In the perspective, enhanced knowledge in elective spe-

cialties of healthcare and business administration and prep-

aration of highly qualified (HD, DR.HAB) scientific and 

pedagogic staff will promote creation of favorable condi-

tions that will contribute to population health promotion 

and protection, disease prevention and decrease burden of 

diseases, increase average life expectancy, improve the 

quality of life, wellbeing/wellness of the population, advo-

cacy of rights and freedoms in health, getting social bene-

fits and economic progress.  
 

10 elective specialties of the Program: 

I. Six elective Healthcare fields (09): 

1. 0901      Medicine 

2. 0902      Dentistry 

3. 0903      Pharmacy 

4. 0904      Public Health 

5. 0905      Nursing 

6. 0906      Physical Medicine and Rehabilitation 

ჰაბილიტაციის პროგრამა: ჰაბი მედეა                       
 

 

ვასილ ტყეშელაშვილი1, ელზა ნიკოლეიშვილი2 

 

1მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
2მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 
 

ჰაბილიტაციის პროგრამა: მედეა წარმოადგენს 

უმაღლესი განათლების უმაღლეს მე-10 საფეხურს  

და არის პოსტ სადოქტორო პროგრამის გაგრძელება. 

ის მეცნიერებათა დოქტორს (ScD) აძლევს 

ჰაბილიტირებული დოქტორის (HD, DR.HAB) 

ხარისხის მიღების შესაძლებლობას.  
 

მედეა მიზნად ისახავს ჰაბილიტაციით აღიარებული 

ცოდნითა და სამეცნიერო-პედაგოგიური 

პრაქტიკული უნარებით შეიარაღებული 

სპეციალისტების მიერ მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის დაცვას (Health Protection), 

ადვოკატობას (Health Advocacy),  დაავადებათა 

პრევენციასა და მათი ტვირთის შემცირებას, 

ცხოვრების წესის სტანდარტებისა და ხარისხის 

ამღლებას, მოსახლეობის სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლიობის გაზრდას, საზოგადოების 

კეთილდღეობას (Wellbeing/Wellness), ეკონომიკური 

აქტივობების ხელშეწყობას, ქვეყნის მთლიანი შიდა 

პროდუქტის გაზრდას, სოციალური ბენეფიტის 

მიღებას, პროგრესს. 
 

პროგრამის ამოცანაა პოსტ დოქტორანტურაში 

მიღებული თანამედროვე თეორიული ცოდნის და 

პრაქტიკულად განვითარებული სამეცნიერო-

კვლევითი და პედაგოგიური უნარებით ჯანდაცვის 

(მედიცინა, სტომატოლოგია, ფარმაცია, 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, საექთნო საქმე, 

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია) ან 

ბიზნესის ადმინისტრირების (ჯანდაცვის 

ადმინისტრირება, ფარმაციის ადმინისტრირება, 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადმინისტრირება, 

ჯანმრთელობისა და ველნეს ტურიზმის 

ადმინისტრირება) არჩევით სპეციალობებში,  

მეცნიერების დოქტორებს (ScD) მისცეს 

შესაძლებლობა მიღებული ახალი ცოდნა 

წარმოაჩინონ სამეცნიერო-საგანმანათლებლო 

ნაშრომის (ან სამეცნიერო მონოგრაფიის, ან 

სასწავლო სახელმძღვანელოს, ან თეზისის სახით 

წარმოდგენილი სამეცნიერო-სანგანმანათლებლო 

ნაშრომთა სერიის (სამეცნიერო სტატიების, 

აბსტრაქტების, პოსტერების ერთიანი კრებული), ან  
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II. Four elective specializations in Business Administra-

tion (02): 

7.    020303 Healthcare Administration 

8.    020304 Pharmacy Administration 

9.  020308 Public Health Administration 

10. 020309 Health and Wellness Tourism Admin-

istration 

10 independent qualifications to be awarded by Habili-

tation Program Medea: 

1. 0901      HD in Medicine 

2. 0902      HD in Dentistry 

3. 0903      HD in Pharmacy  

4. 0904      HD in Public Health 

5. 0905      HD in Nursing  

6. 0906      HD  in  Physical Medicine and Reha-

bilitation   

7. 020303  HD  in Healthcare Administration 

8. 020304  HD  in Pharmacy  Administration 

9. 020308  HD in Public Health Administration   

10. 020309  HD in Health and Wellness Tourism 

Administration   

Sub-programs of the Program Medea Hab: 

In order to bring in compliance with Georgian legislation 

(on awarding maximum of 3 qualifications under one pro-

gram) the Program Hab Medea is divided into 4 sub-

programs: 

1.  Medea Hab Healthcare: 
 0901   Medicine 

 0902   Dentistry 

 0903   Pharmacy 

2.  Medea Hab Healthcare Plus: 
 0904   Public Health 

 0906   Physical Medicine and Rehabilitation 

 020304 Pharmacy Administration 

3.  Medea Hab Business Administration: 
 020303  Healthcare Administration 

 020308 Public Health Administration 

 020309 Health and Wellness Tourism Admin-

istration  

4.  Medea Hab Nursing: 
 0905  Nursing 

Accordingly, Program Medea Hab will make an application 

on accreditation according to sub-programs. At the first 

stage, it is planned to submit for accreditation two sub-

programs (Medea Hab Healthcare and Medea Hab 

Healthcare Plus). 

Prerequisites for admission to the program: 

Program Medea and criteria for admission are public and 

applicants can get acquainted with them on the University 

web-site prior to enrollment in the Program.  

Right to study in the Doctoral Program can be obtained: 

1. Upon completion of post-doctoral program and obtain-

ing ScD degree 

2. In case of enrollment by mobility from other habilita-

tion program, which fits to one of the 10 directions of 

Medea. 

თეზისის სახით წარმოდგენილი უმაღლესი 

განათლების ახალი ინოვაციური სასწავლო 

პროგრამა, რომელიც ხელსუწყობს პროგრსს) სახით 

და გაუხსნას მათ გზა, უმაღლესი განათლების მე-10 

საფეხურზე, ჰაბილიტირებული დოქტორის (HD, 

DR.HAB) ხარისხის მისაღებად.  
 

პერსპექტივაში, ჯანდაცვისა და ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩევით დარგებში ცოდნის 

გაფართოებითა და უმაღლესი კვალიფიკაციის (HD, 

DR.HAB) 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 

(Wellbeing/Wellness), მათი ჯანმრთელობის 

უფლებებისა და თავისუფლებების ადვოკატობას, 

სოციალური ბენეფიტის მიღებასა და ეკონომიკურ 

პროგრესს. 
 

პროგრამის 10 ასარჩევი სპეციალობა: 

I.  ჯანდაცვის (09)  6 ასარჩევი დარგი: 

1. 0901      მედიცინა 

2. 0902      სტომატოლოგია 

3. 0903      ფარმაცია 

4. 0904      საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

5. 0905      საექთნო საქმე 

6. 0906      ფიზიკური მედიცინა და 

რეაბილიტაცია 

II.  ბიზნესის ადმინისტრირების (02) 4 ასარჩევი 

სპეციალიზაცია: 

7.   020303  ჯანდაცვის ადმინისტრირება 

8.   020304 ფარმაციის ადმინისტრირება 

9.    020308 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირება 

10. 020309 ჯანმრთელობის და ველნეს 

ტურიზმის ადმინისტრირება. 
 

ჰაბილიტაციის პროგრამის მედეა 10 

დამოუკიდებელი მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 

1. 0901      მედიცინის ჰაბილიტირებული 

დოქტორი  

2. 0902      სტომატოლოგიის 

ჰაბილიტირებული დოქტორი  

3. 0903      ფარმაციის ჰაბილიტირებული 

დოქტორი  

4. 0904      საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ჰაბილიტირებული დოქტორი 
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Other conditions and circumstances for admission: 

 Enrollment is conducted semesterly. 

 Study begins and is delivered according to academic 

calendar. 

 Students are enrolled by the Decree of the President 

(Rector) of the university, based on administrative reg-

istration and satisfaction of the following criteria de-

fined by the university: 

 ScD and PhD diplomas, basic education diploma 

in medicine or dentistry or pharmacy or public 

health or nursing or physical medicine and rehabil-

itation or healthcare administration, tourism or re-

sort activities; 

Additional required documents: 

 CV, Resume. 

 Standard HR registration form of educational institu-

tion with photo. 

 List of scientific works and 1 copies of publications (or 

document, confirming that the work is received for 

publication). 

 ScD and PhD abstracts and publications. 

 Habilitation application plan/project (4-5 pages). 

 Recommendation letter of two professors and/or asso-

ciate professors or university emeritus in relevant field/

direction. It is recommended to present recommenda-

tion letters from ScD supervisor and experts/

opponents. 

1 semester (22 weeks) habilitation activities and loading 

(see table): 

Applicant chooses the field and specialty for enrollment in 

the habilitation program and before the start of the study 

presents habilitation plan/project in the elected field or spe-

cialty. 

10 elective specialties: 

1. Healthcare Management 

2. Pharmacy Management 

3. Public Health Management 

4. Health and Wellness Tourism Management 

5. Medicine 

6. Dentistry 

7. Pharmacy 

8. Public Health 

9. Nursing 

10. Physical Medicine and Rehabilitation. 

Possible forms of getting habilitation (HD, DR.HAB): 

Preparation and presentation of any of the following papers 

based on the results obtained in postdoctoral program, or 

together in postdoctoral and doctoral programs: 

1. Either scientific monograph, or  

2. Textbook, or  

3. Series of scientific-educational papers present-

ed in the form of thesis (united collection of 

scientific articles, abstracts, posters), or  

4. New innovative program of higher education 

that promotes the progress and is presented in 

the form of thesis.  

5. 0905      საექთნო საქმის 

ჰაბილიტირებული დოქტორი  

6. 0906      ფიზიკური მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის ჰაბილიტირებული 

დოქტორი  

7. 20303  ჯანდაცვის ადმინისტრირების 

ჰაბილიტირებული დოქტორი  

8. 020304 ფარმაციის ადმინისტრირების 

ჰაბილიტირებული დოქტორი  

9. 020308  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირების ჰაბილიტირებული 

დოქტორი  

10. 020309   ჯანმრთელობის და ველნეს 

ტურიზმის ადმინისტრირების 

ჰაბილიტირებული დოქტორი   

 

პროგრამა „მედეა ჰაბის“ ქვეპროგრამები: 

პროგრამა „მედეა ჰაბის“ საქართველოს 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად 

(ერთი პროგრამით მაქსიმუმ 3 კვალიფიკაციის 

მინიჭების თაობაზე), პროგრამა „მედეა ჰაბი“  იყოფა 

4 ქვეპროგრამად: 

1.   „მედეა ჰაბი ჯანდაცვა“: 

 0901   მედიცინა 

 0902   სტომატოლოგია 

 0903   ფარმაცია 

2.   „მედეა ჰაბი ჯანდაცვა პლუსი“: 

 0904   საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

 0906   ფიზიკური მედიცინა და 

რეაბილიტაცია 

 020304 ფარმაციის ადმინისტრირება 

3.   „მედეა ჰაბი ბიზნესის ადმინისტრირება“: 

 020303  ჯანდაცვის ადმინისტრირება 

 020308 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირება 

 020309 ჯანმრთელობის და ველნეს 

ტურიზმის ადმინისტრირება 

4.   „მედეა ჰაბი საექთნო საქმე“: 

 0905   საექთნო საქმე 

შესაბამისად, პროგრამა „მედეა ჰაბი“ 

აკრედიტაციაზე განაცხადს გააკეთებს 

ქვეპროგრამების მიხედვით. პირველ ეტაპზე, 

აკრედიტაციის მისაღებად იგეგმება ორი 

ქვეპროგრამის („მედეა ჰაბი ჯანდაცვა“ და „მედეა 

ჰაბი ჯანდაცვა პლუსი“) წარდგენა. 
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# Student’s loading 

Durat

ion 

Week 

min 

Se

mes

ter 

ECTS 

Total 

30 

1 Approval of the habilitation 

application plan/project 

1st w.       

5 m. 
I 

  

2 Preparation of scientific-

educational paper for habili-

tation: 

1. Scientific monograph, 

or 

2. Textbook, or  

3. United collection of sci-

entific articles, abstracts, 

posters in the form of 

scientific-educational 

paper-thesis, or 

4. New innovative pro-

gram of higher educa-

tion that promotes the 

progress 

14 w 

I 

  

3 Completion of the paper, 

design of thesis, preparation 

of the article 

5 w. 

I 

  

4 Pedagogical practice: super-

vision and/or consultation 

and/or expertise of 1-2 doc-

toral student, 1 public lec-

ture 

One 

se-

meste

r 

I 

  

5 Approbation: presentation at 

the scientific conference and 

published abstract (1 page) 

and/or poster 

1-19 

w 

5-10 

m 

I 

  

6 Report (5 min.): pedagogi-

cal practice, approbation 

20th  

w. 

5 m. 

I 

  

7 Preliminary defense: 

HD presentation 

21st 

w 

21 m. 

I 

  

8 Public defense: 

HD presentation 

22nd 

w 

21 m. 

I   

9 HD certificate 22nd 

week 

I 30 

10 HD diploma Grad-

uatio

n 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program activities:  

1. Approval of the habilitation application plan/project 

(1st week): presentation (5 min.).  

2. Preparation of scientific-educational paper for habilita-

tion: Duration – 18 weeks. 

3. Pedagogical practice: serve as supervisor and/or con-

sultant and/or expert of 1-2 doctoral student, 1 public 

lecture: Duration – one semester. 

პროგრამაზე მიღების წინაპირობები: 

პროგრამა მედეა და მასში ჩარიცხვის კრიტერიუმები 

არის საჯარო და აპლიკანტებს მათი გაცნობა 

შეუძლიათ პროგრამის/ უნივერსიტეტის ვებ 

გვერდზე პროგრამაში ჩარიცხვამდე.  

ჰაბილიტაციის პროგრამაზე სწავლის უფლების 

მოპოვება შესაძლებელია:  

1. პოსტ დოქტორანტურის გავლისა და ScD 

ხარისხის მიღების შემდეგ.  

2. მობილობით გადმოსვლისას სხვა ჰაბილიტაციის 

პროგრამიდან, რომელიც შეესაბამება  მედეას 10 

მიმართულებიდან ერთ-ერთს.  

 

მიღების სხვა პირობები და გარემოებები: 

 მიღება წარმოებს სემესტრულად. 

  სწავლა იწყება და ტარდება აკადემიური 

კალენდრის მიხედვით. 

 ჩარიცხვა ხორციელდება უნივერსიტეტის 

პრეზიდენტის (რექტორის) ბრძანებით, 

ადმინისტრაციული რეგისტრაციისა და 

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული შემდეგი 

კრიტერიუმების დაკმაყოფილების საფუძველზე: 

 ScD  და PhD დიპლომები, 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; 
 

დამატებით წარმოსდგენი დოკუმენტები: 

 CV, რეზიუმე. 

 სასწავლო დაწესებულების კადრების აღრიცხვის 

სტანდარტული ფორმა ფოტოსურათით. 

 სამეცნიერო  ნაშრომების სია და პუბლიკაციების 

თითო ასლი (ან ცნობა, რომ ნაშრომი მიღებულია 

დასაბეჭდად). 

 ScD და PhD ავტორეფერატები და 

პუბლიკაციები.  

 ჰაბილიტაციის განაცხადი გეგმა/პროექტი (4-5 

გვ). 

 შესაბამისი მიმართულების ორი პროფესორის 

ან/და ასოცირებული პროფესორის ან 

უნივერსიტეტის ემერიტუსის სარეკომენდაციო 

წერილი. რეკომენდებულია ScD 

ხელმძღვანელისა და ექსპერტების/ოპონენტების 

სარეკომენდაციო წერილები. 
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4. Approbation: presentation (5-10 min.) at the scientific 

conference and/or published abstract (1 page) and/or 

poster: Duration – 1-19 weeks. 

5. Report (5 min.): pedagogical practice, approbation – 

20th week.  

6.  Preliminary defense (21st week): HD presentation (21 

min). 

7.   Public defense (22nd week): HD presentation (21 min.), 

certification (DR.HAB) 

8. Graduation: HD Diploma  
 

 

The course of habilitation is overseen by Scientific Super-

visor, who is assigned at the meeting of the Academic 

Council of the program, upon approval of habilitation ap-

plication plan/project.  Scientific Supervisor is selected ac-

cording to the knowledge and practical experience in the 

research field, confirmed by publications, from the special-

ist with academic degree (ScD). In the selection of Scien-

tific Supervisor priority will be given to HDs. The same 

principle will be applied in the selection of Internal Expert. 

Scientific-Consultation Council (assigned upon approval of 

habilitation application plan/project and enrollment in ha-

bilitation program, or transfer by mobility from other pro-

gram) also includes Chairperson who chairs the meetings 

and opposes and/or lobbies for the paper at all stages of its 

assessment. 
 

Pedagogical practice is carried out by habilitator through-

out the whole semester. In pedagogical practice is assessed 

acting by habilitator as supervisor and/or consultant and/or 

expert of 1-2 doctoral students, 1 public lecture. 

Habilitator begins scientific activities from the 1st week. 

He/she is given 19 weeks for preparation of habilitation 

application plan/project, design and editing of thesis, prepa-

ration of abstract, report and presentation.  
 

Design and editing of habilitation paper, completion of the 

paper, approbation, report (with presentations at scientific 

conferences, reporting session, preliminary defense), publi-

cation of thesis (in Georgian and English languages, max. 50 

pages) and public defense of HD degree (presentation – 21 

min.).  
 

Public defense: HD (DR.HAB) presentation is carried out 

at specialized Habilitation Dissertation Council (5 members 

with ScD degree, including 3 members of Scientific-

Consultation Council plus 2 external experts/opponents 

from research, business organization).  

 

 

 

 

1 სემესტრიანი (22 კვირიანი) ჰაბილიტაციის 

აქტივობები და დატვირთვა: 

# ჰაბილიტატორის 

დატვირთვა 

ხანგ-

ბა 

სემ

ეს. 

ECTS 

 

1 ჰაბილიტაციის განაცხადი  

გეგმა/პროექტის 

დამტკიცება 

1-ლი 

კვირა 

5 წთ 
I 

  

2 ჰაბილიტაციისათვის 

სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო 

ნაშრომის მომზადება: 

1. სამეცნიერო 

მონოგრაფიის, ან 

2. სასწავლო 

სახელმძღვანელოს, ან 

3. სამეცნიერო სტატი-

ების, აბსტრაქტების, 

პოსტერების ერთიანი 

კრებული სამეცნიერო-

სანგანმანათლებლო 

ნაშრომის-თეზისის 

სახით, ან 

4. უმაღლესი განათლე-

ბის ახალი ინოვაცი-

ური სასწავლო 

პროგრამის, რომელიც 

ხელსუწყობს პროგრსს 

14 

კვირა 

I 

  

3 ნაშრომის დასრულება, 

თეზისის გაფორმება, 

სტატიის მომზადება 

5 

კვირა I 

  

4 პედაგოგიკური პრაქტიკა: 

1-2 დოქტორანტის 

ხელმძღვანელობა და/ან 

კონსულტანტობა და/ან 

ექსპერტობა, 1 საჯარო 

ლექცია: 

ერთი 

სემეს

ტრი 
I 

  

5 აპრობაცია:  პრეზენტაცია 

სამეცნიერო კონფერენცი-

აზე და გამოქვეყნებული 

აბსტრაქტი (1 გვ) და/ან 

პოსტერი 

1-19 

კვირა 
5-10 

წთ 
I 

  

6 ანგარიში (5 წთ): 

პედაგოგიკური პრაქტიკა, 

აპრობაცია 

მე-20 

კვირა 

5 წთ 
I 

  

7 წინასწარი დაცვა: 

HD პრეზენტაცია 

21-ე 

კვირა 

21წთ 

I 

  

8 საჯარო დაცვა: 

HD პრეზენტაცია 

22-ე 

კვირა 

21 წთ 

I   

9 HD სერტიფიკატი 22-ე 

კვირა 

I 30 

10 HD დიპლომი Gradu-
ation 
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Methods for attaining learning outcomes: 

 Critical analysis 

 Literature analysis 

 Discussion 

 Written work method 

 Making presentations to local and international profes-

sional societies 

 Consultations 
 

 Learning outcomes: 

Knowledge and understanding: 

After completion of the program graduate will have: 

 General vision of the philosophy of research topic in the 

field of elected specialty, knowledge in publication/

presentation of health researches, including sociological 

research, social determinants of health, changes in hu-

man environment and behavior, global health policy, 

Health Protection, disease prevention, quality of health 

and economic indicators of burden of diseases, meth-

odologies of educating society and academic staff, 

health legislation and health advocacy, preparation and 

administration of research protocol, research ethics and 

accordingly, understanding of the philosophy of re-

search topic, seen and realized at the level of a scientist 

of the highest rank. 
 

Applying the knowledge in practice:  

After completion of the program graduate will be able to: 

 Scientifically demonstrate results of performed scien-

tific projects in elected field or specialty in healthcare 

or business administration or interdisciplinary direc-

tions in the form of scientific-educational paper (or 

scientific monograph, or textbook, or united collection 

of scientific articles, abstracts, posters, or papers in the 

form of thesis, or new innovative program of higher 

education that promotes the progress). 

 Train academic staff as a scientist teacher of highest 

rank.   

 Supervise and control implementation of the multifrag-

mented biomedical profile research oriented on crea-

tion of new knowledge in elected specialty in 

healthcare or business administration; 

 Independently plan, implement and supervise research 

processes in innovative research, elaborate new re-

search and analytical approaches aimed at study of 

medical services and assessment of their effectiveness, 

transfer the knowledge to students and supervise re-

search processes; 

 Supervise doctoral and postdoctoral researches in elect-

ed specialty in healthcare or business administration; 

 In the selection of a candidate on the vacancy of Pro-

fessor or Supervisor at the higher educational-scientific 

institution or research institute only those with HD, 

DR.HAB degree can compete with him/her;   

 DR.HAB degree will open access to obtain Emeritus 

Professor title. 

ჰაბილიტაციის პროგრამაზე ჩასარიცხად აპლიკანტი 

ირჩევს თვითონ და სწავლის დაწყებამდე  არჩეულ 

დარგსა თუ სპეციალობაში წარმოადგენს 

ჰაბილიტაციის გეგმა/პროექტს. 

10 არჩევითი სპეციალობა: 

1. ჯანდაცვის მენეჯმენტი 

2. ფარმაციის მენეჯმენტი 

3. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტი 

4. ჯანმრთელობისა და ველნეს ტურიზმის 

მენეჯმენტი 

5. მედიცინა 

6. სტომატოლოგია 

7. ფარმაცია 

8. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

9. საექთნო საქმე 

10. ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია 
 

ჰაბილიტაციის (HD, DR.HAB) მიღების შესაძლო 

ფორმები: 

პოსტ დოქტორანტურაში, ან პოსდოქტორანტურაში 

და დოქტორანტურაში ერთად, მიღებულ შედეგებზე 

დაყრდნობით რომელიმე შემდეგი ნაშრომის 

მომზადება და პრეზენტაცია: 

1. ან სამეცნიერო მონოგრაფიის,  

2. ან სასწავლო სახელმძღვანელოს,  

3. ან თეზისის სახით წარმოდგენილი სამეცნიერო-

სანგანმანათლებლო ნაშრომთა სერიის 

(სამეცნიერო სტატიების, აბსტრაქტების, 

პოსტერების ერთიანი კრებული),  

4. ან თეზისის სახით წარმოდგენილი უმაღლესი 

განათლების ახალი ინოვაციური სასწავლო 

პროგრამის, რომელიც ხელსუწყობს პროგრსს.  
 

პროგრამით განსახორციელებელი აქტივოვები:  

1. ჰაბილიტაციის გეგმა/პროექტის დამტკიცება (1-

ლი კვირა): პრეზენტაცია (5 წთ)  

2. ჰაბილიტაციისათვის სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო ნაშრომის მომზადება: 

ხანგრძლივობა -18 კვირა 

3. პედაგოგიკური პრაქტიკა: 1-2 დოქტორანტის 

ხელმძღვანელობა და/ან კონსულტანტობა და/ან 

ექსპერტობა, 1 საჯარო ლექცია: ხანგრძლივობა - 

ერთი სემესტრი 

4. აპრობაცია: პრეზენტაცია (5-10 წთ) სამეცნიერო 

კონფერენციაზე და/ან გამოქვეყნებული 

აბსტრაქტი (1 გვ) და/ან პოსტერი: ხანგრძლივობა 

-1-19 კვირა 

5. ანგარიში (5 წთ): პედაგოგიკური პრაქტიკა, 

აპრობაცია - მე-20 კვირა  
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Making judgments: 

After completion of the program graduate will be able to: 

 Make objective judgements through scientific under-

standing of the philosophy of research topic and based 

on credible evidences;  

 Formulate objective judgements and elaborate practi-

cal recommendations based on evidences obtained 

through scientific researches in the elected specialty in 

healthcare or business administration; 

 Expand knowledge in in the elected specialty in 

healthcare or business administration.  

Communication skills: 

After completion of the program graduate will be able to: 

 Present to local and international professional sci-

entific society clearly and in grounded manner 

interrelations between knew and existing 

knowledge in the elected specialty in healthcare or 

business administration;  

 Present to international referenced resources, at 

local and international conferences and interna-

tional professional scientific society new evidence

-based ideas generated on the basis of scientific 

researches in in healthcare or business administra-

tion and participate in and lead professional scien-

tific topical discussions. 

 

 Learning skills: 

 After completion of the program graduate will be able 

to: 

 Facilitate and develop further research through teach-

ing and demonstrating new evidences based on new 

achievements in the elected specialty in healthcare or 

business administration;   

 Transfer to others new knowledge acquired on the ba-

sis of recent achievements and effectively apply it in 

educational or research activities. 

 

Values: 

After completion of the program graduate will have:   

 Demand for establishment of ethical standards in de-

signing and implementation of scientific research and 

population health protection and advocacy in the fields 

of healthcare or business administration; 

 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 or inter-

disciplinary fields; 

 Ability to formulate socially and ethically acceptable 

scientific opinions on the basis of analysis of incom-

plete and limited information. 

6. წინასწარი დაცვა (21-ე კვირა): HD პრეზენტაცია 

(21 წთ) 

7. საჯარო დაცვა (22-ე კვირა): HD პრეზენტაცია (21 

წთ), სერტიფიცირება (HD, DR.HAB) 

8. გამოსაშვები: HD Diploma  
 

ჰაბილიტაციის მიმდინარეობას კურირებს 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი. სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი ინიშნება პროგრამის აკადემიური 

საბჭოს სხდომაზე, ჰაბილიტაციის განაცხადი გეგმა/

პროექტის დამტკიცებისთანავე. სამეცნიერო 

ხელმძღვანელის შერჩევა ხდება საკვლევ სფეროში 

ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილბის, რაც 

დასტურდება პუბლიკაციებით, სამეცნიერო 

ხარისხის (ScD) მქონე სპეციალისტებისაგან.  
 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის შერჩევისას 

პრიორიტეტი მიენიჭებათ ჰაბილიტირებულ 

დოქტორებს (HD). იგივე პრინციპით შეირჩევა შიდა 

ექსპერტი. სამ წევრიან სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოში (ინიშნება ჰაბილიტაციის 

განაცხადი გეგმა/პროექტის დამტკიცებისა და 

ჰაბილიტაციის პროგრამაზე ჩარიცხვისთანავე, ან 

მობილობით პროგრამაში გადმოსვლისთანავე) ასევე 

შედის თავმჯდომარე, რომელიც ხარისხის 

დაცვამდე ხელმძღვანელობს სხდომების 

მიმდინარეობას და ასევე ოპონირებს და/ან 

ლობირებს ნაშრომს მისი შეფასებების ყველა 

ეტაპზე.  
 

პედაგოგიურ პრაქტიკას ჰაბილიტატორი ეწევა 

მთელი სემესტრის განმავლობაში. პედაგოგიურ 

პრაქტიკაში ფასდება, ჰაბილიტატორის მიერ 1-2 

დოქტორანტის ხელმძღვანელობა და/ან 

კონსულტანტობა და/ან ექსპერტობა, 1 საჯარო 

ლექცია. 
 

ჰაბილიტატორი 1-ლი კვირიდან იწყებს სამეცნიერო 

აქტივობებს. ჰაბილიტაციის განაცხადი გეგმა/

პროექტის დამტკიცებაზე, სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო ნაშრომის მომზადებაზე, 

თეზისის გაფორმებაზე, რედაქტირებაზე, 

აბსტრაქტის, ანგარიშისა და პრეზენტაციის 

მომზადებაზე სულ ეძლევა 19 კვირა.   

 

საჰაბილიტაციო ნაშრომის გაფორმება, 

რედაქტირება, ნაშრომის დასრულება, აპრობაცია, 

ანგარიში (პრეზენტაციებით სამეცნიერო 

კონფერენციებზე, საანგარიშო სხდომაზე, წინასწარ 

დაცვაზე), თეზისის გამოცემა (ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე სულ მაქსიმუმ 50 გვ) და  
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Note: Competencies acquired by the graduate of habilita-

tion program comply with levels given in the international 

framework of qualifications of higher education (?). 
 

Loading of a student:  

Total of 750 hours, including 50 contact hours, individ-

ual activity – 700 hours. 
 Program organization and administration: 

 Beginning and the course of the research component by 

the student prior to defense of academic degree (HD, 

DR.HAB) is overseen/administered by his/her Scien-

tific Supervisor, assessed by the members of Scientific-

Consultation Council, and monitored by international 

observers; 

 Public defense: HD (DR.HAB) presentation is carried 

out at specialized habilitation dissertation Council (5 

members with ScD degree, including 3 members of 

Scientific-Consultation Council plus 2 external experts/

opponents from educational, research, business organi-

zation);  

 Administrative Council of the Program (5-7 members): 

organizes the habilitation process; 

 Academic Council of the Program (10-14 members): 

provides academic support to the habilitation process; 

 International Observers’ Council (5-7 members): moni-

tors the habilitation process. 
 

Standard requirements of habilitation paper  

MEDEA Diamond Standard: 

  

 
HD, DR.HAB Research Thesis): 

This is an original scientific research in which through the 

synthesis and systemic philosophic understanding-study-

analysis of fragments of researches (MAM or MAD, MA, 

BA) a new knowledge is acquired, that is expressed either 

in Discovery, or Know-How, or  Development of New Di-

rection of Research, which was acquired during own 

previous scientific research, through  further deep expand-

ing and development, new, enhanced practical, scientific-

educational knowledge, which facilitates economic pro-

gress.  
 

Human resources and bases necessary to implement the 

program: 

In the course of scientific research process consultations 

can be obtained from highly qualified Georgian and foreign 

colleagues, which is provided by cooperation memoran-

dums with international educational institutions (University 

of Tromso, Norway; University of Basque Country, Spain; 

University of Chester, UK; Mississippi University, The 

World Progress Center, Inc., USA; and other educational 

and scientific organizations) and their specialists – profes-

sors affiliated with the Program Medea.  

ჰაბილიტირებული დოქტორის ხარისხის (HD, 

DR.HAB) საჯარო დაცვა (პრეზენტაცია 21 წთ). 
 

საჯარო დაცვა: HD (DR.HAB) პრეზენტაცია ტარდება 

სპეციალიზებულ საჰაბილიტაციო სადისერტაციო 

საბჭოზე (ScD ხარისხის მქონე 5 წევრი, მათ შორის 3 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი პლუს 2 

გარე ექსპერტი/ოპონენტი, უნივერსიტეტის გარე 

სასწავლო, კვლევითი, ბიზნეს ორგანიზაციიდან). 
 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

 კრიტიკული ანალიზი 

 ლიტერატურის ანალიზი 

 დისკუსია 

 წერითი მუშაობის მეთოდი 

 პრეზენტაციების წარდგენა ადილობრივ და 

საერთაშორისო პროფესიულ წრეებში 

 კონსულტაციები 

  

სწავლის შედეგები: 

ცოდნა–გაცნობიერება: 

პროგრამის  დასრულების შემდეგ ჰაბილიტანტს 

ექნება: 

 არჩეული სპეციალობის სფეროში კვლევის 

საკითხის ფილოსოფიის ზოგადი ხედვა, 

ჯანმრთელობის კვლევების, მათ შორის 

სოციოლოგიური, შედეგების პუბლიცაცია/

პრეზენტაციის, ჯანმრთელობის სოციალური 

დეტერმინანტების, ადამიანის გარემოსა და 

ქცევების ცვლილებების,  გლობალური 

ჯანმრთელობის პოლიტიკის, ჯანმრთელობის 

დაცვის (Health Protection),  დაავადებათა 

პრევენციის, ჯანმრთელობის ხარისხისა და 

დაავადებათა ტვირთის ეკონომიკური 

ინდიკატორების,  საზოგადოებისა და 

აკადემიური პერსონალის განათლების 

მეთოდოლოგიების, ჯანმრთელობის 

საკანონმდებლო ნორმატივებისა და 

ჯანმრთელობის ადვოკატობის, კვლევის 

პროექტის მომზადებისა და ადმინისტრირების, 

კვლევის ეთიკის შესახებ ცოდნა და, 

შესაბამისად, საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის 

გააზრება, დანახული და გაცნობიერებული 

უმაღლესი რანგის მეცნიერის დონეზე. 
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Distribution of contact hours: 

 20 contact hours with Scientific-Consultation Council, 

including: 

 12 hours (4 hours * 3 members) with Council mem-

bers (Supervisor, internal expert, Chairperson) 

 8 hours (8 hours * 1 member) additionally with Sci-

entific Supervisor (total of 12 hours with supervisor) 

 20 hours of international monitoring (approval/

presentation, approbation of habilitation plan/project, 

report, scientific thesis) 

 5 hours – international assessment  

 5 hours – program administration 

Total of 50 contact hours.  

Knowledge assessment system: 

Each habilitation activity (7) has its own assessment system 

(See Assessment of Habilitation Activities). 
 

Summary of final assessment: 

 

 

 

 

 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

პროგრამის  დასრულების შემდეგ ჰაბილიტანტს 

ექნება: 

 ჯანდაცვის თუ ბიზნესის ადმინისტრირების თუ 

მიმართულებათაშორისო დარგების  არჩეულ 

დარგსა თუ სპეციალობაში ჩატარებული 

სამეცნიერო პროექტების შედეგების მეცნიერული 

წარმოჩინების უნარი სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო ნაშრომის (სამეცნიერო 

მონოგრაფიის, ან სასწავლო სახელმძღვანელოს, 

ან სამეცნიერო სტატიების, აბსტრაქტების, 

პოსტერების ერთიანი კრებული სამეცნიერო-

სანგანმანათლებლო ნაშრომის-თეზისის სახით, 

ან უმაღლესი განათლების ახალი ინოვაციური 

სასწავლო პროგრამის, რომელიც ხელსუწყობს 

პროგრსს) სახით. 

 აკადემიური პერსონალის ტრეინინგის უნარი 

მეცნიერი პედაგოგის უმაღლესი რანგის კლასზე.   

  ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული, 

ბიოსამედიცინო პროფილის 

მრავალფრაგმენტული კვლევის 

ხელმძღვანელობისა და მისი მიმდინარეობის 

კონტროლის უნარი; 

 სამედიცინო სერვისების შესწავლისა და 

ეფექტურობის შეფასების მიზნით ახალი 

კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების 

შემუშავების, ინოვაციური კვლევების 

დამოუკიდებლად დაგეგმვის, განხორციელებისა 

და კვლევით პროცესებზე ზედამხედველობის 

უნარი; 

  ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

სადოქტორო და პოსტ სადოქტორო კვლევების 

ხელმძღვანელობის უნარი; 

 უმაღლეს სასწავლო-სამეცნიერო ორგანიზაციაში 

თუ კვლევით ინსტიტუტში პროფესორის თუ 

ხელმძღვანელის (Supervisor) თანამდებობის 

დასაკავებლად მას კონკურენციას გაუწევენ 

მხოლოდ HD: DR.HAB-ის ხარისხის მქონე 

პირები;   

 DR.HAB-ის ხარისხი გზას გაუხსნის მას 

პროფესორ ემერიტუსის (Professor Emeritus) 

წოდების მიღებისაკენ. 

 

 

Average 

Grade 

Point Aver-

age (GPA) 

University 

rate 

General rate used 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 Did not pass 

<40   F F Failed 
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Epilogue  
 

Habilitation, as recognition, can be used at all levels of 

higher education, especially in cases, when we face need 

for determining relevance and recognition due to differ-

ences in education systems or programs. At the same time, 

on the highest level of acquired higher education (HD), 

habilitation is a recognition of knowledge and independ-

ent scientific-educational practical skills of person who 

has reached highest, 10th level of education. He/she really 

becomes Hub between a student (at professional, BA, 

MA, PhD, Postdoctoral levels) and knowledge. Therefore, 

he/she is deservedly addressed as DR.HAB.  

 

 

In future, such address will become prestigious and attrac-

tive, which increases the chances of getting Professor 

Emeritus title.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასკვნის უნარი: 

პროგრამის  დასრულების შემდეგ ჰაბილიტანტს 

ექნება: 

 საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის  

მეცნიერული გააზრებით, სარწმუნო  

მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, ობიექტური 

დასკვნების გამოტანის უნარი. 

 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 

ცოდნის გაფართოების უნარი. 
 

კომუნიკაციის უნარი: 

პროგრამის  დასრულების შემდეგ ჰაბილიტანტს 

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, 

ადგილობრივ და საერთაშორისო 

კონფერენციებზე პროფესიულ სამეცნიერო 

საზოგადოებაში ჯანდაცვის დარგებსა თუ 

ბიზნესის ადმინისტრირებაში  

მეცნიერული კვლევებით მიღებული და 

მტკიცებულებათა სისტემაზე აგებული 

ახალი იდეების წარმოჩენისა და 

პროფესიულ სამეცნიერო თემატურ 

დისკუსიებში ჩართვისა და წაყვანის 

უნარი. 
 

სწავლის უნარი: 

პროგრამის  დასრულების შემდეგ ჰაბილიტანტს 

ექნება: 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ახალი 

მტკიცებულებების წარმოჩენით, მათი 

სწავლებისა და შემდგომი კვლევისა  და 

განვითარების ხელშეწყობის მზაობა. 
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 უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ახალი 

ცოდნისა სხვისთვის გადაცემის უნარი, მისი 

საგანმანათლებლო და კვლევით საქმიანობაში 

ეფექტურად გამოყენებისათვის. 

 

ღირებულებები: 

პროგრამის  დასრულების შემდეგ ჰაბილიტანტს 

ექნება:   

 ჯანდაცვისა და ბიზნესის ადმინისტრირების 

სფეროებში, სამეცნიერო კვლევის პროექტირება-

წარმოებისას ეთიკური პრინციპებით 

მოქმედების დამკვიდრების, მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის პროტექციისა და ადვოკატობის 

ხელშეწყობის მოთხოვნილება. 

 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. 

 

შენიშვნა: სწავლის შედეგად ჰაბილიტატორის მიერ 
შეძენილი კომპეტენციები შეესაბამება უმაღლესი 
განათლების კვალიფიკაციების საერთაშორისო 
ჩარჩო პლატფორმაში მოცემულ დონეებს (?). 
 

ჰაბილიტანტის დატვირთვა:  

სულ 750 სთ, მათ შორის საკონტაქტო -50 სთ, 

ინდივიდუალური აქტივობა-700 სთ. 
  
პროგრამის ორგანიზება და ადმინისტრირება: 

  ჰაბილიტანტის  მიერ კვლევითი კომპონენტის 

დაწყებას და მის მიმდინარეობას სამეცნიერო 

ხარისხის (HD, DR.HAB) დაცვამდე კურირებს/

ადმინისტრირებს მისი სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი, აფასებენ სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს წევრები, მონიტორინგს 

უწევენ საერთაშორისო დამკვირვებლები. 

 საჯარო დაცვა: HD პრეზენტაცია ტარდება 

სპეციალიზებულ საჰაბილიტაციო 

სადისერტაციო საბჭოზე (5 წევრი, მათ შორის 3 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი 

პლუს 2 გარე ექსპერტი/ოპონენტი, 

უნივერსიტეტის გარე სასწავლო, კვლევითი, 

ბიზნეს ორგანიზაციიდან).  

 პროგრამის ადმინისტრაციული  საბჭო (5-7 

წევრი) ორგანიზებას უწევს ჰაბილიტაციის 

პროცესს. 

 პროგრამის აკადემიური საბჭო (10-14 წევრი): 

აკადემიურ მხაედაჭერას უწევს ჰაბილიტაციის 

პროცესს. 

 საერთაშორისო დამკვირვებელთა საბჭო (5-7 

წევრი): მონიტორინგს უწევს ჰაბილიტაციის 

პროცესს. 
 

საჰაბილიტაციო ნაშრომის სტანდარტული 

მოთხოვნები  

MEDEA Diamond Standard:  

 

 

საჰაბილიტაციო კვლევა (HD, DR.HAB Research The-

sis): 

არის ორიგინალური სამეცნიერო კვლევა, რომლის 

დროსაც კვლევების (პოსტ სადოქტორო, 

სადოქტორო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო, 

საბაკალავრო) ფრაგმენტების სინთეზით,  

სისტემური ფილოსოფიური გააზრება-შესწავლა-

ანალიზით მიიღება ახალი ცოდნა. ის გამოიხატება 

ან აღმოჩენის (Discovery) ან ნოუ ჰაუს (Know-How) ან 

კვლევის ახალი მიმართულების (New Direction of 

Research), რომელიც მიღებული იქნა წინა საკუთარი 

სამეცნიერო კვლევის შემდგომი სიღრმისეული 

გავრცობა-განვითარებით. ახალი, პრაქტიკული, 

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო რაკურსით 

წარმოჩინებული გაფართოებული ცოდნა ხელს 

შეუწყობს ეკონომიკურ პროგრესს (Progress).  

პროგრამის აუცილებელი 

ადამიანური რესურსი და ბაზები: 

სამეცნიერო კვლევის პროცესის მიმდინარეობისას 

შესაძლებელია კონსულტაციების მიღება 

მაღალკვალიფიციური ქართველი და უცხოელი 

კოლეგებისაგან, რაც უზრუნველყოფილია 

თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმებით 

საერთაშორისო სასწავლო-საგანმანათლებლო 

ინსტიტუციებთან (ნორვეგია, ტრომსოს 

უნივერსიტეტი;  ესპანეთი, ბასკეთის 

უნივერსიტეტი; გაერთიანებული სამეფო, ჩესტერის 

უნივერსიტეტი; აშშ, მისისიპის უნივერსიტეტი,  

აშშ, მსოფლიო პროგრესის ცენტრი, ოჰაიო; და სხვა 

სასწავლო-სამეცნიერო ორგანიზაციები) და მათ 

წარმომადგენელ სპეციალისტებთან- პროგრამასთან 

მედეა აფილირებულ პროფესორებთან. 
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საკონტაქტო საათების განაწილება: 

 20 სთ საკონტაქტო სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოსთან, მათ შორის: 

 12 სთ (4 სთ * 3 წევრი) საბჭოს წევრებთან 

(ხელმძღვანელი, შიდა ექსპერტი, 

თავმჯდომარე) 

 8 სთ (8 სთ * 1 წევრი) დამატებით 

სამეცნიერო ხელმძღვანელთან (სულ 

ხელმძღვანელთან 12 სთ) 

 20 სთ საერთაშორისო მონიტორინგი 

(ჰაბილიტაციის გეგმა/პროექტის  

 დამტკიცება/პრეზენტაცია,  აპრობაცია, 

ანგარიში, სამეცნიერო თეზისი) 

 5 სთ - საერთაშორისო შეფასება  

 5 სთ - პროგრამის ადმინისტრირება 

სულ 50 სთ საკონტაქტო.  

ცოდნის შეფასების სისტემა: 

ჰაბილიტაციის თითოეულ აქტივობას (7) გააჩნია 

საკუთარი შეფასების სისტემა (იხ.ჰაბილიტაციის 

აქტივობების შეფასებები). 

საბოლოო შეფასების დაჯამება:  

ეპილოგი 
 

ჰაბილიტაცია, როგორც აღიარება, შესაძლებელია 

გამოყენებული იყოს უმაღლესი განათლების ყველა 

საფეხურზე, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, 

როდესაც სასწავლო სისტემების ან პროგრამების 

განსხვავებულობის გამო ვაწყდებით შესაბამისობის 

დადგენისა და აღიარების აუცილებლობას. ამავე 

დროს, ჰაბილიტაცია, მიღებული უმაღლესი 

განათლების უმაღლეს საფეხურზე (HD), 

წარმოადგენს განათლების უმაღლეს, მე-10 

საფეხურზე ასული პიროვნების ცოდნისა და 

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დამოუკიდებელი 

პრაქტიკული უნარების აღიარებას, ის მართლაც 

ხდება ჰაბი სტუდენტს (პროფესიულ, საბაკალავრო, 

სამაგისტრო, სადოქტორო, პოსტ სადოქტორო 

დონეებზე) და ცოდნას შორის, შესაბამისად მას 

დამსახურებულად მიმართავენ, როგორც DR.HAB.  

 

მომავალში, ეს მიმართვა გახდება პრესტიჟული და 

მიმზიდველი. ის ხარისხი, რომელიც ამაღლებს 

პროფესორ ემერიტუსის (Professor Emeritus) 

წოდების მიღების შანსებს.  

 

 

შედეგ

ების 

საშუა

ლო 

შედეგ

ების 

საშუა

ლოს 

კოეფ

იციენ

ტი 

(GPA) 

საუნივ

ერსიტ

ეტო 

შეფასე

ბა 

  

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 

  

დამაკმაყოფ

ილებელი 
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 
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Philosophy of Health  

Syllabus 
 

Vasil Tkeshelashvili1, Elza Nikoleishvili2 

 

1MD, JD, PhD, ScD, Professor; 2MD, PhD, Associate Pro-

fessor  

 

Deposited by the SakPatenti (Georgian Patent) on May 16, 

2019, certificate #7714      
 

Main study module of the Program Medea Doc                                            
 

Number of credits: 10 ECTS, 250 hours 

Semester: Spring/Autumn  

  

Prerequisite: No prerequisite  
 

Description:  

Study module continues for 20 weeks and envisages 12, 

three-hour lecture-seminar-trainings (total of 36 contact 

hours with lecturers), individual independent work on the 

research topic, and assessment. Assessment is conducted on 

21st week of study. The following is assessed: Description/

presentation of the philosophy of research topic presented 

by doctoral student in the form of concept (5-10 min.), 

summary of the philosophy of research topic presented in 

electronic format for publication in scientific journal (10-12 

pages): in Georgian (6-7 pages) and English (4-5 pages) 

languages (exact translation).  

 

Subject includes integrated teaching of the philosophy of 

research topic and complex methodical preparation of doc-

toral student for performing individual activities. Summary 

of the philosophy of research topic will be assessed accord-

ing to the following 10 components: 

1. General Vision of the Philosophy of Research Topic 

2. Theories of Health  

3. Health Researches, Philosophy of Research Topic, 

Publications 

4. Global Health Policy 

5. Health Protection 

6. Disease Prevention 

7. Education of Society, Academic (methodology) 

8. Health Legislative Regulations and Health Advocacy 

9. Research Projects Preparation and Administration 

10. Research Ethics 
 

Goal of the subject:  

Goal of the subject is to teach the doctoral student how to 

outline the main problem related to research topic and its 

philosophy, identify and specify issues of his/her own sci-

entific research, plan scientific research project, select re-

search tools, target groups and methods, prepare research 

protocol, prepare for conduction of research, analyze ob-

tained results/findings and formulate conclusions, publish 

(in the form of scientific articles, abstracts and posters) and 

present obtained results/findings. 
 

ჯანმრთელობის ფილოსოფია 

სილაბუსი 

ვასილ ტყეშელაშვილი1, ელზა ნიკოლეიშვილი2 

 

1მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
2მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 
 

პროგრამა მედეა დოკის ძირითადი სასწავლო 

მოდული                                                                                           
 

კრედიტების რაოდენობა: 10 ECTS, 250 სთ 

სემესტრი: გაზაფხული/შემოდგომა  

კურსზე დაშვების პირობა: არა აქვს 
 

აღწერა:  

სასწავლო მოდული მიმდინარეობს 20 კვირის 

განმავლობაში და ითვალისწინებს 12, სამ საათიან 

ლექცია-სემინარ-ტრეინინგს (სულ 36 საკონტაქტო 

სთ. ლექტორებთან), საკვლევ საკითხებზე 

ინდივიდუალურ დამოუკიდებელ მუშაობას, 

შეფასებას.  

შუალედური შეფასება ტარდება მე-11 კვირას. 

ფასდება: დოქტორანტის მიერ კონცეფციის 

კონცეფციის წინასწარი მონახაზის სახით 

წარმოდგენილი საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის  

ახსნა/პრეზენტაცია (5-7 წთ). ფინალური შეფასება 

ტარდემა 21-ე  სასწავლო კვირას. ფასდება: 

დოქტორანტის მიერ კონცეფციის სახით 

წარმოდგენილი საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის  

ახსნა/პრეზენტაცია (5-10 წთ),  საკვლევი საკითხის 

ფილოსოფიის რეზიუმე ელექტონულ ფორმატში  

წარმოდგენილი სამეცნიერო ჟურნალში 

გამოსაქვეყნებლად (სულ 10-12 გვ): ქართულ (6-7 გვ) 

და ინგლისურ (4-5 გვ) ენებზე (თარგმანი ერთი-

ერთზე).  
 

საგნი მოიცავს კვლევის საკითხის ფილოსოფიის 

ინტეგრირებულ სწავლებას და ინდივიდუალური 

აქტივობის  ჩასატარებლად დოქტორანტის 

კომპლექსურ მეთოდურ მომზადებას. კვლევის 

საკითხის ფილოსოფიაში რეზიუმე შეფასდება 

შემდეგი 10 კომპონენტის მიხედვით: 

1. ფილოსოფია: ზოგადი თეორიები  

2. ჯანმრთელობის თეორიები  

3. ჯანმრთელობის კვლევები, საკვლევი საკითხის 

ფილოსოფია, პუბლიკაციები  

4. გლობალური ჯანმრთელობის პოლიტიკა  

5. ჯანმრთელობის დაცვა (Health Protection)  

6. დაავადებათა პრევენცია  
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Distribution of hours:  

 Meetings-consultations with subject curators: 2 (at ini-

tial and final stages) *1= 2 hours  

 Group work at lectures/seminars with subject lecturers: 

12*3= 36 hours 

 Individual meetings with subject lecturer: 10 hours    

 Individual meetings with the topic supervisor: 10 hours    

 Individual independent work on the philosophy of re-

search topic:  150 hours 

 Preparation/making a presentation: 10 hours 

 Preparation, submission, assessment of summary of the 

philosophy of research topic in electronic format for 

publication in in scientific journal (in Georgian (7-10 

pages) and English (5-7 pages) languages (exact trans-

lation)): 27 hours  

 Assessment of the summary presented in electronic 

format by international observers:  5 hours 

Total: 250 hours, including 60 contact hours 
 

Methods: 

 Seminars/presentations 

 Observation method 

 Analysis method 

 Induction method  

 Deduction method  

 Verbal or oral method 

 Written work method 

 Independent work 

 Working on the book 

 Literature analysis 

 Search of relevant materials in printed or electronic 

formats at local and international libraries 

 Discussion/debates 

 Development of research project  

 Preparation of the summary of the philosophy of re-

search topic and submission for publication (in Geor-

gian and English languages) 

 Presentation  

 

References: 

1. Glenney, B., Silva, J. F. (Ed.). (2019). The Senses and 

the History of Philosophy. London: Routledge, https://

doi.org/10.4324/9781315184418 

2. World The Right to 

Fact No  

3. Deirdre Mongan, Jean Long, Louise Farragher. Models 

of patient advocacy. Evidence brief. Health Research 

Board, 2016, 53 p. 

4. David a  : philosophy, 

and ac c  /2nd  p.  

5. Health Protection Act, Nova 2015, 55 

p. 

6. Health Advocacy. advocacy in 

 

7. Dawson Angus (Edit.). The Philosophy of Public 

Health. Keele University, UK, 2009, 205 p. 

7. განათლება საზოგადოების, აკადემიური 

პერსონალის (მეთოდოლოგია)  

8. ჯანმრთელობის საკანონმდებლო ნორმატივები 

და ჯანმრთელობის ადვოკატობა  

9. კვლევის პროექტების მომზადება და 

ადმინისტრირება  

10. კვლევების ეთიკა  
 

 

საგნის მიზანი:  

საგნის მიზანია ასწავლოს დოქტორანტს საკვლევ 

საკითხთან დაკავშირებული ძირითადი 

პრობლემისა და მისი ფილოსოფიის გამოკვეთა, 

საკუთარი სამეცნიერო კვლევის საკითხების 

იდენტიფიცირება და კონკრეტიზება, სამეცნიერო 

კვლევითი პროექტის  დაგეგმვა, კვლევის 

ინსტრუმენტების, სამიზნე ჯგუფებისა და 

მეთოდების შერჩევა, სამეცნიერო კვლევის 

პროტოკოლის მომზადება, კვლევის ჩატარებისთვის 

მომზადება, მიღებული შედეგების ანალიზი და 

დასკვნების ფორმულირება, მიღებული შედეგების 

პუბლიკაცია (სამეცნიერო სტატიების, 

აბსტრაქტებისა და პოსტერების სახით) და 

პრეზენტაცია. 

 
 

მეთოდები: 

 სემინარ-პრეზენტაციები 

 დაკვირვების მეთოდი 

 ანალიზის მეთოდი 

 ინდუქციური მეთოდი  

 დედუქციური მეთოდი  

 ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი 

 წერითი მუშაობის მეთოდი 

 დამოუკიდებელი მუშაობა 

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი 

 ლიტერატურის ანალიზი 

 შესაბამისი მასალის მოძიება ქაღალდ 

მატარებლებზე და ელექტრონულ ფორმატში 

ადილობრივ და საერთაშორისო 

ბიბლიოთეკებში 

 დისკუსია-დებატი 

 კვლევითი პროექტის შემუშავება  

 საკვლევი საკითხის ფილოსოფიაზე რეზიუმეს 

მომზადება და პუბლიკაციისათვის (ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე) წარმოდგენა 

 პრეზენტაცია 

 
 

https://doi.org/10.4324/9781315184418
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8. Valles, Sean A. Philosophy of population health sci-

ence: philosophy for a new public health era, NY, 

2018, 41 p. 

9.  Marianne Jacques /Edit/. (2010), National Collaborat-

ing Centre for Healthy Public Policy, Montreal, 2010, 

16 p. 

 

Outcomes 

Knowledge and understanding: 

After completion of the module, the student will have: 

 General vision of the philosophy of research topic in 

elected specialty; Knowledge of publication/

presentation of results/findsings of health research or 

sociological study, social determinants of health, human 

environment and behavior changes, global health poli-

cy, health protection, disease prevention, economic 

indicators of the quality of health and burden of dis-

ease, methodologies for education of the society and 

academic staff, health legislative regulations and health 

advocacy, preparation and administration of research 

project, research ethics and accordingly, understanding 

of the philosophy of research topic, seen and realized 

from the integrated multi-profile point of view. 
 

Applying the knowledge in practice 

After completion of the module, the student will have: 

 Ability for in-depth learning of research topic in the 

elected specialty, which will make it easier to achieve 

success in simultaneously conducted study module of 

elected specialty. The latter, in turn, will open the way 

for passing the first stage of research component in next 

semester – to complete review of the literature (Chapter 

1) on the research topic by the end of the first academic 

year.  

 Ability to apply methodologies of education of the so-

ciety and academic staff and skills acquired in the sub-

ject “pedagogy”, that will enable the graduate student 

to conduct the training of the society, as well as aca-

demic staff in future. 

 Ability to apply the knowledge of legislative regula-

tions and health advocacy skills in the process of con-

ducting educational, legislative or research activities.  

 Skills of preparation of research methodology by health 

indicators, project development and administration, 

performing according to research ethics, and together 

with the skills acquired in the research module will en-

able the student to pass the second stage of research 

component – complete preparation of research proto-

col.  

 Ability to philosophically realize, plan the design and 

implement educational and scientific-research activi-

ties. 
 

Making judgments 

After completion of the module, the student will be able to: 

Make objective conclusions based on integrated and 

გამოსაყენებელი ლიტერატურა: 
1. Glenney, B., Silva, J. F. (Ed.). (2019). The Senses and 

the History of Philosophy. London: Routledge, https://

doi.org/10.4324/9781315184418 

2. World The Right to 

Fact No  

3. Deirdre Mongan, Jean Long, Louise Farragher. Models 

of patient advocacy. Evidence brief. Health Research 

Board, 2016, 53 p. 

4. David a  : philosophy, 

and ac c  /2nd  p.  

5. Health Protection Act, Nova 2015, 55 

p. 

6. Health Advocacy. advocacy in 

 

7. Dawson Angus (Edit.). The Philosophy of Public 

Health. Keele University, UK, 2009, 205 p. 

8. Valles, Sean A. Philosophy of population health sci-

ence: philosophy for a new public health era, NY, 

2018, 41 p. 

9. Marianne Jacques /Edit/. (2010), National Collaborat-

ing Centre for Healthy Public Policy, Montreal, 2010, 

16 p. 
 

შედეგები 

ცოდნა–გაცნობიერება: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს 

ექნება: 

 არჩეული სპეციალობის სფეროში კვლევის 

საკითხის ფილოსოფიის ზოგადი ხედვა, 

ჯანმრთელობის კვლევების, მათ შორის 

სოციოლოგიური, შედეგების პუბლიცაცია/

პრეზენტაციის, ჯანმრთელობის სოციალური 

დეტერმინანტების, ადამიანის გარემოსა და 

ქცევების ცვლილებების,  გლობალური 

ჯანმრთელობის პოლიტიკის, ჯანმრთელობის 

დაცვის (Health Protection),  დაავადებათა 

პრევენციის, ჯანმრთელობის ხარისხისა და 

დაავადებათა ტვირთის ეკონომიკური 

ინდიკატორების,  საზოგადოებისა და 

აკადემიური პერსონალის განათლების 

მეთოდოლოგიების, ჯანმრთელობის 

საკანონმდებლო ნორმატივებისა და 

ჯანმრთელობის ადვოკატობის, კვლევის 

პროექტის მომზადებისა და ადმინისტრირების, 

კვლევის ეთიკის შესახებ ცოდნა და, 

შესაბამისად, საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის 

გააზრება, დანახული და გაცნობიერებული 

ინტეგრირებული მულტიპროფილური პრიზმის 

ჭრილში. 

https://doi.org/10.4324/9781315184418
https://doi.org/10.4324/9781315184418
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multiprofile view of the philosophy of research topic 

and reliable evidences. 
 

Communication skills 

After completion of the module, the student will be able to: 

 Clearly present and justify current and advanced scien-

tific approaches practiced in the field of conducted re-

search. 
 

Learning skills 

After completion of the module, the student will be able to: 

 Further develop for generating a new knowledge, con-

duct post-doctoral researches and obtain habilitation. 

Values 

After completion of the module, the student will have:   

 Need for acting according to ethical principles during 

planning and implementation of researches in the fields 

of healthcare and business administration, protection of 

the health of the population and health advocacy. 
 

1 Content and academic resources 

2 Study module continues for 20 weeks and envisages 12 

three-hour lecture-seminar, trainings (total of 36 contact 

hours with lecturers), individual independent work on the 

research topic, consultations and assessment.  

3 Study module is constructed in the form of 3-hour and/

or 6-hour trainings, or successively (6 hours * 6 days = 36 

hours), part by part, according to mobilization of invited 

foreign and local professors.  
4  

5 Topics of lectures/seminars (trainings):  

1. General theories  

2. Health theories,  

3. Health researches, philosophy of research topic, publi-

cations  

4. Global health policy  

5. Health protection  

6. Disease prevention  

7. Education of society, academic staff (Methodology)  

8. Health legislative regulations and health advocacy 

9. Research project preparation and administration  

10. Research ethics  
 

Hourly loading: 

1. Lecture-seminar/training - 36 hours 

2. Meeting with curator(s) (contact) - 2 hours 

3. Group and individual consultations with lecturers 

(contact) - 5 hours 

4. individual consultations with supervisor (contact) - 5 

hours 

5. Mid-term and final testing (contact) - 2 hours 

6. Assessments by local and international lecturers (non-

contact) - 10 hours 

7. Independent work, non-contact time - 200 hours. 

Total - 250 hours. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორნტს 

ექნება: 

 არჩეული სპეციალობის სფეროში კვლევის 

საკითხის სიღრმისეული შესწავლის უნარი, რაც 

გაუადვილებს პარალელურად მიმდინარე 

არჩევითი სპეციალობის სასწავლო მოდულში 

წარმატების მიღწევას. ეს უკანასკნელი თავის 

მხრივ გზას გაუხსნის მომდევნო სემესტრში 

კვლევითი კომპონენტის პირველი საფეხურის 

გასავლელად- კვლევის საკითხზე 

ლიტერატურული მიმოხილვის (1-ლი თავი) 

პირველი სასწავლო წლის ბოლოსთვის 

დასასრულებლად.  

 საზოგადოებისა და აკადემიური პერსონალის 

განათლების მეთოდოლოგიების გამოყენების 

უნარების და  პარალელურად გავლილი საგნის 

„პედაგოგიკა“ მიღებული უნარების 

ერთობლიობით შეიარაღებული დოქტორანტი 

მომავალში შეძლებს როგორც საზოგადოების, 

ისე აკადემიური პერსონალის ტრეინინგს. 

 ჯანმრთელობის საკანონმდებლო ნორმატივების 

ცოდნისა და ჯანმრთელობის ადვოკატობის 

უნარის გამოყენებას დოქტორანტი შეძლებს, 

როგორც საგანმანათლებლო, ისე 

საკანონმდებლო და კვლევითი საქმიანობების 

წარმოებისას.  

 ჯანმრთელობის ინდიკატორებით კვლევის 

მეთოდოლოგიის, პროექტის მომზადებისა და 

ადმინისტრირების, კვლევის ეთიკის დაცვით 

მოქმედების უნარები,  პარალელურად 

მიმდინარე კვლევითი მოდულით შეძენილ 

უნარებთან ერთად,  დოქტორანტს პირველი 

სასწავლო წლის ბოლოსთვის შეაძლებინებს 

კვლევითი კომპონენტის მე-2 საფეხურის - 

კვლევის პროტოკოლის მომზადების 

დასრულებას.  

 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი 

აქტივობების ფილოსოფიური გააზრების, მათი 

დიზაინის დაგეგმვისა და განხორციელების 

უნარი. 
 

დასკვნის უნარი 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს 

ექნება: 

 საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის  

ინტეგრირებული მულტიპროფილური 

პრიზმის ჭრილში დანახვითა და გააზრებით,  
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Academic calendar of the course: 

Week 1:  

Meeting with subject curator(s) – 1 hour 
 

Weeks 2-10: 

Study, training (18 hour), independent work (100 hour), 

individual meetings and/or correspondence with subject 

lecturers (3 hour) and topic supervisor (3 hour)   
 

Week 11:  

Mid-term Assessment: Preparation and verbal presentation 

of the draft of the summary of the philosophy of research 

topic in electronic format, assessment (1 hour, contact) 
 

Weeks 12-19: 

Study (training 18 hour), independent work (100 hour), 

individual meetings and/or correspondence with subject 

lecturers (2 hour) and topic supervisor (2 hour) 

Week 20:  

Meeting with subject curator(s) – 1 hour 
 

Week 21:  
Final Assessment: Preparation, presentation of the sum-

mary of the philosophy of research topic presented in elec-

tronic format for publication in scientific journal in Geor-

gian (7-10 pages) and English (5-7 pages) languages (exact 

translation): assessment (1 hour contact) 
 

Week 22: 

Additional assessment, including by international observer 

(if necessary) 
 

Part  I of the course (18 hours), contact lectures-seminars, 

is delivered by local lecturers within 10-week period by 3-

hour 6 trainings. 6 trainings can be delivered in different 

sequence: 

 One 3-hour lecture-seminar a week during 6 weeks (18 

hours) 

 One 3-hour lecture-seminar a day during 6 days (for 1 

week, including Saturday) (18 hours) 

 By other combination (18 hours). 
 

Part II of the course (18 hours), contact lectures-seminars, 

is delivered by foreign lecturers within 2-month period in 

following possible sequences: 

 6-hour (two 3-hour) lecture-seminar a day during 3 

consecutive days (18 hours) 

 One 6-hour lecture-seminar a day during 3 days 

(partyally: 1+2 days or 1+1+1 days) (18 hours) 

 By other combination (18 hours). 
 

Course organization: 

Calendar period of study: one semester  (fir st semester ). 

Part I: 

1-10 weeks: Lectures-seminars by local lecturers, total 

of contact time - 18 hours. 

11th week: Mid-term assessment (oral), duration - 1 

hour. 

Part II: 

12th -20th weeks: Lectures-seminars by foreign lectur-

ers, total of contact time - 18 hours.  

სარწმუნო მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, 

ობიექტური დასკვნების გამოტანის უნარი. 
 

კომუნიკაციის უნარი 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტს 

ექნება: 

 საკვლევ სფეროში არსებული და უახლესი   

სამეცნიერო მიდგომების მკაფიოდ და 

აზრობრივ კავშირში წარმოჩენისა და 

დასაბუთების უნარი. 
 

სწავლის უნარი 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტს 

ექნება: 

 ახალი ცოდნის  გენერირების  მიზნით 

შემდგომი  განვითარების  უნარი, 

პოსტდოქტორალური კვლევების ჩატარებისა 

და ჰაბილიტაციის მიღების უნარი. 
 

ღირებულებები 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტს 

ექნება:   

 ჯანდაცვისა და ბიზნესის ადმინისტრირების 

სფეროებში, სამეცნიერო კვლევის პროექტირება-

წარმოებისას ეთიკური პრინციპებით 

მოქმედების დამკვიდრების, მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის პროტექციისა და ადვოკატობის 

ხელშეწყობის მოთხოვნილება. 
 

სასწავლო თემები:  

1. ზოგადი თეორიები  

2. ჯანმრთელობის თეორიები  

3. ჯანმრთელობის კვლევები, საკვლევი საკითხის 

ფილოსოფია, პუბლიკაციები  

4. გლობალური ჯანმრთელობის პოლიტიკა  

5. ჯანმრთელობის დაცვა (Health Protection)  

6. დაავადებათა პრევენცია  

7. განათლება საზოგადოების, აკადემიური 

პერსონალის (მეთოდოლოგია) 

8. ჯანმრთელობის საკანონმდებლო ნორმატივები 

და ჯანმრთელობის ადვოკატობა  

9. კვლევის პროექტების მომზადება და 

ადმინისტრირება 

10. კვლევების ეთიკა  
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21st week: Final assessment, presentation of paper  

submitted in electronic format (5-7 min.), duration 

of assessment - 1 hour. 

22nd week: Recovery and final assessment. 

 

Contact time according to study topics: 

Part I: 

1. General theories, health theories (3 hours)  

2. Health research, philosophy of research topic, publica-

tions  (3 hours)  

3. Global health policy  (3 hours)  

4. Health Protection and health advocacy (3 hours)  

5. Preparation and administration of research projects (3 

hours)  

6. Research ethics (3 hours)  

Total – 18 hours 

Part II: 

1. Global health policy (3 hours)  

2. Health Protection and disease prevention (3 hours)  

3. Education of society and academic staff (methodology)

(3 hours)   

4. Health legal regulations and health advocacy (3 hours)  

5. Preparation and administration of research projects (3 

hours)  

6. Research ethics (3 hours)  

Total – 18 hours 
 

Assessment system: 

11th week: Mid-term assessment - 20% 
 

Subject of assessment: 

Explanation/presentation of the philosophy of research top-

ic submitted as a draft of the concept 
 

21st week: Final assessment - 80% 
 

Assessment criteria: 

1. Summary of the philosophy of research topic in elec-

tronic format for assessment and publication in scien-

tific journal is presented. It fully reflects all aspects of 

health philosophy, analysis is detailed and exhaustive, 

judgment is consistent and logical, philosophy of the 

research is clear, adequate and justified, academic writ-

ing style is kept – 100% (80%). 

2. Summary of the philosophy of research topic in elec-

tronic format for assessment and publication in scien-

tific journal is presented. It fully reflects all aspects of 

health philosophy, analysis is detailed and exhaustive, 

judgment is consistent and logical, philosophy of the 

research is clear, adequate and justified, however, 

needs more justification, academic writing style is kept 

– 75% (65%). 

3. Summary of the philosophy of research topic in elec-

tronic format for assessment and publication in scien-

tific journal is presented. It does not fully reflect all 

aspects of health philosophy, analysis is detailed and  

საათობრივი დატვირთვა: 

1. ლექცია-სემინარი/ტრეინინგი - 36 სთ 

2. საგნის კურატორ(ებ)თან შეხვედრა (საკონტაქტო)

- 2 სთ 

3. ლექტორების ჯგუფური და ინდივიდუალური 

კონსულტაციები (საკონტაქტო)-5 სთ 

4. თემის ხელმძღვანელთან  ინდივიდუალური 

კონსულტაციები (საკონტაქტო)-5 სთ 

5. შუალედური და ფინალური ტესტირება 

(საკონტაქტო)- 2 სთ 

6. ადგილობრივი და საერთაშორისო (საჭიროების 

შემთხვევაში) ლექტორების შეფასებები 

(არასაკონტაქტო)-10 სთ 

7. დამოუკიდებელი მუშაობა, არა საკონტაქტო 

დრო- 200 სთ 

სულ -250 სთ 

 

კურსის აკადემიური კალენდარი: 

1 კვირა:  

 საგნის კურატორ(ებ)თან შეხვედრა (1 სთ) 

2-10 კვირა: 

 სწავლის (ტრეინინგი 18 სთ), დამოუკიდებელი 

მუშაობის (100 სთ), საგნის ლექტორებთან (3 სთ) 

და თემის ხელმძღვანელთან  (3 სთ) 

ინდივიდუალური  შეხვედრებისა და/ან 

მიმოწერის პერიოდი 

მე-11 კვირა: 

 შუალედური შეფასება: საკვლევი საკითხის 

ფილოსოფიაზე ელექტონულ ფორმატში 

რეზიუმეს წინასწარი მონახაზის მომზადება და 

ზეპირი წარმოდგენა, შეფასება (1 სთ 

საკონტაქტო) 

12-19 კვირა: 

 სწავლის (ტრეინინგი 18 სთ), დამოუკიდებელი 

მუშაობის (100 სთ), საგნის ლექტორებთან (2 სთ) 

და თემის ხელმძღვანელთან  (2 სთ) 

ინდივიდუალური  შეხვედრებისა და/ან 

მიმოწერის პერიოდი 

20 კვირა:  

 საგნის კურატორ(ებ)თან შეხვედრა (1 სთ) 

21 კვირა:  

 ფინალური შეფასება: საკვლევი საკითხის 

ფილოსოფიაზე სამეცნიერო ჟურნალში 

გამოსაქყვეყნებლად ელექტონულ ფორმატში 

რეზიუმეს მომზადება, წარმოდგენა, შეფასება 

(ქართულ (7-10 გვ.) და ინგლისურ (5-7 გვ.) 

ენებზე (თარგმანი ერთი-ერთზე)):  (1 სთ 

საკონტაქტო) 
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exhaustive, judgment is consistent and logical, philoso-

phy of the research is clear, adequate and justified, 

however, needs more justification, compliance with 

academic writing style is fragmented – 50% (40%). 

4.  Summary of the philosophy of research topic in elec-

tronic format for assessment and publication in scien-

tific journal is presented. It does not fully reflect all 

aspects of health philosophy, analysis is not detailed 

and exhaustive, judgment is not consistent and logical, 

philosophy of the research is clear, however, needs 

more justification, compliance with academic writing 

style is fragmented – 25% (25%). 

5. Summary of the philosophy of research topic in elec-

tronic format for assessment and publication in scien-

tific journal is is not presented, or is presented, but it 

does not fully reflect all aspects of health philosophy, 

analysis is not detailed and exhaustive, judgment is not 

consistent and logical, philosophy of the research is 

not clear, compliance with academic writing style is 

broken – 0% (0%). 
 

Presentation of the philosophy of research topic 20%) 

Assessment criteria: 

1. Content of the presentation is consistent, specific, con-

cisely articulated and well organized, presented in cre-

ative and original way, main topics are clearly out-

lined, organic links between them is clear, visual side 

of the presentation is very effective, feedback to target 

audience is complete - 100% (20%). 

2. Content of the presentation is basically consistent, spe-

cific, 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 to target audience is 

fragmented - 75% (15%). 

3. 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 to 

target audience is incomplete - 50% (10%). 

4. Content is not clearly formulated, though presentation 

is technically organized, organic links between topics 

is disrupted, presentation is monotonous, feedback to 

target audience is just fragmented - 25% (5%). 

5. Content of the presentation is unclear, presentation is 

technically faulty and monotonous, feedback to target 

audience is completely broken - 0% (0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 კვირა:  

 დამატებითი შეფასება, მათ შორის 

საერთაშორისო დამკვირვებელის (საჭიროების 

შემთხვევაში) 
 

კურსის ორგანიზება: 

საწავლო კალენდარული პერიოდი: ერთი სემესრტი 

(პირველი სასწავლო სემესტრი). 

ნაწილი I: 

 1-10 კვირა: ლექცია სემინარები, ადგილობრივი 

ლექტორების ტრეინინგების სახით, სულ 

საკონტაქტო დრო-18 სთ 

 მე-11 კვირა: შუალედური შეფასება (ზეპირი)- 

ხანგრძლივობა-1 სთ 

ნაწილი II: 

 მე-12-მე-20 კვირა: ლექცია სემინარები, 

უცხოელი ლექტორების ტრეინინგების სახით, 

სულ საკონტაქტო დრო-18 სთ  

 21-ე კვირა: ფინალური შეფასება, ელექტრონულ 

ფორმატში წარმოდგენილი ნაშრომის 

პრეზენტაცია (5-7 წთ),  შეფასების 

ხანგრძლივობა-1 სთ 

 22-ე კვირა: აღდგენა და საბოლოო შეფასება 

 

კურსის I ნაწილი (18 სთ) საკონტაქტო ლექცია 

სემინარები ტარდება ადგილობრივი ლექტორების 

მიერ 10 კვირიან  პერიოდში 3 სთ-იანი 6 

ტრეინინგის სახით. 6 ტრეინინგი შესაძლებელია 

ჩატარდეს განსხვავებული მიმდინარეობით: 

1. კვირაში ერთი 3 სთ-იანი ლექცია სემინარი 

6კვირის განმალობაში (18 სთ) 

2. დღეში ერთი 3 სთ-იანი ლექცია სემინარი 6 

დღის (ერთი კვირის, შაბათის ჩათვლით) 

განმალობაში (18 სთ) 

3. სხვა კომბინაციით (18 სთ) 

კურსის II ნაწილი (18 სთ) საკონტაქტო ლექცია 

სემინარები ტარდება უცხოელი ლექტორების მიერ 

ორთვიან  პერიოდში შემდეგი შესაძლო 

მიმდინარეობით: 

1. დღეში 6 სთ-იანი (ორი 3 სთ-იანი) ლექცია 

სემინარი გადაბმულად 3 დღის განმალობაში (18 

სთ) 

2. დღეში ერთი 6 სთ-იანი ლექცია სემინარი 3 

დღის (ნაწილ-ნაწილ: 1+2 დღე ან 1+1+1 დღე) 

განმალობაში (18 სთ) 

3. სხვა კომბინაციით, მაგ.:  დღეში ერთი 3 სთ-იანი 

ლექციებით (18 სთ) 
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Summary of final assessment:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკონტაქტო დრო სასწავლო თემების მიხედვით: 

კურსის I ნაწილი: 

1. ზოგადი თეორიები,  ჯანმრთელობის თეორიები  

2. ჯანმრთელობის კვლევები, საკვლევი საკითხის 

ფილოსოფია, პუბლიკაციები  

3. გლობალური ჯანმრთელობის პოლიტიკა  

4. ჯანმრთელობის დაცვა (Health Protection)  და 

ჯანმრთელობის ადვოკატობა  

5. კვლევის პროექტების მომზადება და 

ადმინისტრირება  

6. კვლევების ეთიკა  

სულ 18 სთ 
 

კურსის II ნაწილი: 

1. გლობალური ჯანმრთელობის პოლიტიკა  

2. ჯანმრთელობის დაცვა (Health Protection) და 

დაავადებათა პრევენცია  

3. განათლება საზოგადოების, აკადემიური 

პერსონალის (მეთოდოლოგია)  

4. ჯანმრთელობის საკანონმდებლო ნორმატივები 

და ჯანმრთელობის ადვოკატობა  

5. კვლევის პროექტების მომზადება და 

ადმინისტრირება  

6. კვლევების ეთიკა  

სულ 18 სთ 

შეფასების სისტემა: 

მე-11 კვირა: შუალედური შეფასება 20% 

ფასდება: 

დოქტორანტის მიერ კონცეფციის კონცეფციის 

წინასწარი მონახაზის სახით წარმოდგენილი 

საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის  ახსნა/

პრეზენტაცია (5-7 წთ). 

21-ე კვირა: ფინალური შეფასება 80% 
 

ფასდება: 

1. საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის რეზიუმე - 

სამეცნიერო ჟურნალში გამოსაქყვეყნებლად 

ელექტონულ ფორმატში წარმოდგენილი 

რეზიუმე (სულ 10-12 გვ., მათ შორის: ქართულ (7

-10 გვ.) და ინგლისურ (5-7 გვ.) ენებზე (თარგმანი 

ერთი-ერთზე))- 80% 

2. საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის პრეზენტაცია

- 20% 
 

საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის რეზიუმე (80%): 

შეფასების კრიტერიუმები: 

1. საკვლევი საკითხის ფილოსოფიაზე 

შესაფასებლად და სამეცნიერო ჟურნალში  

Average 

Grade 

Point Aver-

age (GPA) 

University 

rate 

General rate used 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 Did not pass 

<40   F F Failed 
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გამოსაქყვეყნებლად ელექტონულ ფორმატში 

წარმოდგენილია რეზიუმე, მასში სრულადაა 

ასახული ჯანმრთელობის ფილოსოფიის ყველა 

ასპექტი,  ანალიზი დეტალური და ამომწურავია, 

მსჯელობა თანმიმდევრული და ლოგიკურია, 

საკვლევი საკითხზე ჩასატარებელი კვლევის 

ფილოსოფია გასაგები, ადეკვატური და 

დასაბუთებულია, აკადემიური წერის სტილი 

დაცულია  – 100% (80%) 

2. საკვლევი საკითხის ფილოსოფიაზე 

შესაფასებლად და სამეცნიერო ჟურნალში 

გამოსაქყვეყნებლად ელექტონულ ფორმატში 

წარმოდგენილია რეზიუმე, მასში სრულადაა 

ასახული ჯანმრთელობის ფილოსოფიის ყველა 

ასპექტი,  ანალიზი დეტალური და ამომწურავია, 

მსჯელობა თანმიმდევრული და ლოგიკურია, 

საკვლევი საკითხზე ჩასატარებელი კვლევის 

ფილოსოფია გასაგები, ადეკვატური და 

დასაბუთებულია, თუმცა მეტ 

დასაბუთებულობას საჭიროებს, აკადემიური 

წერის სტილი დაცულია  – 75% (65%) 

3. საკვლევი საკითხის ფილოსოფიაზე 

შესაფასებლად და სამეცნიერო ჟურნალში 

გამოსაქყვეყნებლად ელექტონულ ფორმატში 

წარმოდგენილია რეზიუმე, მასში არ არის 

სრულად ასახული ჯანმრთელობის 

ფილოსოფიის ყველა ასპექტი,  ანალიზი 

დეტალური და ამომწურავია, მსჯელობა 

თანმიმდევრული და ლოგიკურია, საკვლევი 

საკითხზე ჩასატარებელი კვლევის ფილოსოფია 

გასაგები, ადეკვატური და დასაბუთებულია, 

თუმცა მეტ დასაბუთებულობას საჭიროებს, 

შესაბამისობა აკადემიური წერის სტილთან 

ფრაგტმენტულად დარღვეულია– 50% (40%) 

4. საკვლევი საკითხის ფილოსოფიაზე 

შესაფასებლად და სამეცნიერო ჟურნალში 

გამოსაქყვეყნებლად ელექტონულ ფორმატში 

წარმოდგენილია რეზიუმე, მასში არ არის 

სრულად ასახული ჯანმრთელობის 

ფილოსოფიის ყველა ასპექტი,  ანალიზი არ არის 

დეტალური და ამომწურავი, მსჯელობა არ არის 

თანმიმდევრული და ლოგიკური, საკვლევი 

საკითხზე ჩასატარებელი კვლევის ფილოსოფია 

გასაგებია, თუმცა მეტ დასაბუთებულობას 

საჭიროებს, შესაბამისობა აკადემიური წერის 

სტილთან ფრაგტმენტულად დარღვეულია– 25% 

(25%) 

5. საკვლევი საკითხის ფილოსოფიაზე 

შესაფასებლად და სამეცნიერო ჟურნალში 

გამოსაქყვეყნებლად ელექტონულ ფორმატში 

წარმოდგენილი არ არის რეზიუმე, ან 

წარმოდგენილია, მაგრამ მასში არ არის სრულად 

ასახული ჯანმრთელობის ფილოსოფიის ყველა 

ასპექტი,  ანალიზი არ არის დეტალური და 

ამომწურავი, მსჯელობა არ არის 

თანმიმდევრული და ლოგიკური, საკვლევი 

საკითხზე ჩასატარებელი კვლევის ფილოსოფია 

არ არის გასაგები, შესაბამისობა აკადემიური 

წერის სტილთან დარღვეულია – 0% (0%) 

 
 

საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის პრეზენტაცია 

(20%): 

შეფასების კრიტერიუმები: 

1. პრეზენტაციის  შინაარსი თანმიმდევრული, 

კონკრეტული,  ლაკონურად ჩამოყალიბებული 

და კარგად ორგანიზებულია, წარმოდგენილია 

შემოქმედებითად და ორიგინალურად,  

ძირითადი საკითხები მკაფიოდაა გამოკვეთილი, 

მათ შორის ორგანული კავშირი ნათელია,  

პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე 

მაქსიმალურად ეფექტურია, მიზნობრივ 

აუდიტორიასთან უკუკავშირი სრულია –– 100% 

(20%) 

2. პრეზენტაციის შინაარსი მეტწილად 

თანმიმდევრული, კონკრეტული, ლაკონურად 

ჩამოყალიბებული და კარგად ორგანიზებულია. 

ძირითად საკითხები გამოკვეთილია,  მათ შორის 

ორგანული კავშირი ძირითადად დაცულია, 

პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე 

მაქსიმალურად ეფექტურია, თუმცა მიზნობრივ 

აუდიტორიასთან უკუკავშირი ფრაგმენტულად 

დარღვეულია  –– 75% (15%) 

3. პრეზენტაციის შინაარსი  ძირითადად 

კონკრეტული და ლაკონურად 

ჩამოყალიბებულია,  თუმცა გარკვეული 

საკითხები ბუნდოვანია. საკითხებს შორის 

ორგანული კავშირი ფრაგმენტულად 

დარღვეულია, პრეზენტაცია მონოტონურია, 

მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი 

არასრულია –– 50% (10%) 

4. შინაარსი არ არის ნათლად ჩამოყალიბებული, 

თუმცა პრეზენტაცია ტექნიკურად გამართულია, 

საკითხებს შორის ორგანული კავშირი 

დარღვეულია, პრეზენტაცია მონოტონურია, 

მიზნობრივ აუდიტორიასთან უკუკავშირი 

მხოლოდ ფრაგმენტულია –– 25% (5%) 
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5.    პრეზენტაციის შინაარი ბუნდოვანია, 

პრეზენტაცია ტექნიკურად გაუმართავი და 

მონოტონურია, მიზნობრივ აუდიტორიასთან 

უკუკავშირი სრულადაა დარღვეული –– 0% (0%) 

 

საბოლოო შეფასების დაჯამება:  

 

 

შედეგე

ბის 

საშუა

ლო 

შედეგ

ების 

საშუა

ლოს 

კოეფ

იციენ

ტი 

(GPA) 

საუნივ

ერსიტ

ეტო 

შეფასე

ბა 

  

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 

  

დამაკმაყოფ

ილებელი 
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 



https://www.caucasushealth.ge   E ISSN  2449-2450                                                                                                                     63 

ISSN 24499-2647:  Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 5,  June  21, 2019 

Study module of elective specialty of the Doc Medea 
 

 

Vasil Tkeshelashvili
1
, Elza Nikoleishvili

2 

 
1MD, JD, PhD, ScD, Professor; 2MD, PhD, Associate Pro-

fessor  
 

Deposited by the SakPatent (Georgian Patent) on May 16, 2019, 

certificate #7715       

 
 

დოკი მედეას არჩევითი სპეციალობის სასწავლო 

მოდული  
 

ვასილ ტყეშელაშვილი1, ელზა ნიკოლეიშვილი2 

 

 

1მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
2მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 

Doctoral program main  module in elective specialty  

Number of credits: 10 ECTS 

 

 

Curator:  Scientific Supervisor 
 

სადოქტორო პროგრამის ძირითადი მოდული არჩევით  

სპეციალობაში 

კრედიტების რაოდენობა: 10 ECTS 
 

 

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. Health and Wellness Tourism 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 Health and Wellness Tourism 

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. ჯანმრთელობისა და ველნეს  ტურიზმის 

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. Data Critical: 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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Summary of final assessment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საბოლოო შეფასების დაჯამება:  

 

 

Average 

Grade 

Point Aver-

age (GPA) 

University 

rate 

General rate used 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 Did not pass 

<40   F F Failed 

შედეგე

ბის 

საშუა

ლო 

შედეგ

ების 

საშუა

ლოს 

კოეფ

იციენ

ტი 

(GPA) 

საუნივ

ერსიტ

ეტო 

შეფასე

ბა 

  

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 

  

დამაკმაყოფ

ილებელი 
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 
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Practice in Pedagogy 

Study-Practical Module 

 

Vasil Tkeshelashvili1, Elza Nikoleishvili2 

 
1MD, JD, PhD, ScD, Professor; 2MD, PhD, Associate Pro-

fessor  

 

Deposited by the SakPatent (Georgian Patent) on May 16, 

2019, certificate #7716       
 

Study-Practical Module of the Doctoral Program Me-

dea Doc   
Number of credits: 5 ECTS, 125 hours                       

Semester: Spr ing/Autumn 

 

Curator: Supervisor of sub-program in elective specialty 

of Medea Doc 
 

Pre-requisite: Must have completed a module - Theory 

of Pedagogy 

Duration: 1,5 year (3 semesters: III-V)  

 

Description: 
 

Subject Pedagogy consists of two study modules. Peda-

gogy modules (theory - 5 ECTS and practice- 5 ECTS) are 

directed towards development of pedagogical skills in doc-

toral students. Theory in pedagogy doctoral student passes 

in 1st semester according to the module, which is common 

for doctoral students of all specialties in the university. 

Practice in pedagogy is passed in 3rd-5th semesters accord-

ing to this module. In pedagogical practice student is as-

sessed as assistant professor: conducting of lectures/

seminars to BA and MA students (2),   co-expertise (2) and 

co-supervision of their researches, co-supervision (2) of 

preparation of abstracts and posters of their BA and MA 

papers for conference, preparation of scientific articles (2) 

for journal together with BA and MA students.   
 

Goal: 

Preparation of educated teachers skilled in conducting sci-

entific research and evidence-based teaching. 
 

Course methods/activities: 

 Working with book; 

 Problem-oriented teaching; 

 Written work; 

 Discussion/debates; 

 Critical analysis; 

 Lecture/seminar; 

 Teaching preparation of abstracts/posters, scientific 

articles; 

 Co-expertise of researches; 

 Co-supervision of researches. 

პრაქტიკა პედაგოგიკაში 

სასწავლო-პრაქტიკული მოდული 
 

ვასილ ტყეშელაშვილი1, ელზა ნიკოლეიშვილი2 

 

 

1მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
2მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 
 

სადოქტორო პროგრამის- მედეა დოკის სასწავლო-

პრაქტიკული მოდული   

კრედიტების რაოდენობა: 5 ECTS, 125 სთ                       

სემესტრი: გაზაფხული/შემოდგომა 

კურატორი: მედეა დოკის არჩევითი სპეციალობის 

ქვე-პროგრამის ხელმძღვანელი 

წინაპირობა: გავლილი უნდა ჰქონდეს მოდული 

პედაგოგიკის თეორიაში 
 

მოდულის ხანგრძლივობა: 1,5 წელი (3 სემესტრი: III

-V)  
 

კურსის აღწერა: 

საგანი პედაგოგიკა შედგება ორი სასწავლო 

მოდულისაგან. პედაგოგიკის მოდულები (თეორია- 

5 ECTS და პრაქტიკა- 5 ECTS) მიმართულია 

დოქტორანტისათვის პედაგოგიური საქმიანობის 

უნარების გამომუშავებისაკენ. დოქტორანტი 

თეორიას პედაგოგიკაში გადის 1-ლ სემესტრში 

უნივერსიტეტის, ყველა დარგის 

დოქტორანტისათვის საერთო, სასწავლო მოდულის 

მიხედვით.  პრაქტიკას პედაგოგიკაში გადის მე-3-5 

სემესტრებში ამ მოდულის მიხედვით. პედაგოგიურ 

პრაქტიკაში ფასდება პროფესორის ასისტენტის 

რანგში, დოქტორანტის მიერ ბაკალავრებისა და 

მაგისტრანტებისათვის ლქცია-სემინარების 

ჩატარება (2), მათი კვლევების თანაექსპერტობა (2) 

და თანახელმძღვანელობა (2), საბაკალავრო და 

სამაგისტრო ნაშრომების აბსტრაქტებისა და 

პოსტერების კონფერენციისათვის მომზადების 

თანახელმძღვანელობა (2),  მაგისტრანტთან და 

ბაკალავრთან ერთად, თანაავტორობით, 

ჟურნალისათვის სამეცნიერო სტატიების (2) 

მომზადება.   
 

კურსის მიზანი: 

სწავლული, სამეცნიერო კვლევების წარმოებისა და 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სწავლების 

უნარების მქონე პედაგოგების მომზადება. 
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Main activities and contact time: 

1. Conducting of lectures-seminars (2) for BA students - 1 

hour (60 min) *2 = 2 hours 

2. Conducting of lectures-seminars (2) for MA students - 

1 hour (60 min) *2 = 2 hours  

3. Co-expertise of BA researches (2) - 10 hours *2 = 20 

hours 

4. Co-expertise of MA researches (2) - 10 hours *2 = 20 

hours 

5. Co-supervision of BA researches (2) - 10 hours *2= 20 

hours 

6. Co-supervision of MA researches (2) - 10 hours *2= 20 

hours 

7. Co-supervision of preparation of abstract/poster of BA 

paper for conference (2) - 1 hour (60 min) *2 = 2 hour 

8. Co-supervision of preparation of abstract/poster of MA 

paper for conference (2) - 1 hour (60 min) *2 = 2 

9. Preparation of scientific articles (2) for journal together 

with BA and MA students - 4 hours  

10. Meetings with module curator (2 times in the semester, 

at the beginning and at the end), total in 3 semesters - 6 

hours  

11. Independent work (preparing for lectures-seminars) – 

25 hours. 

Total - 125 hours, including contact – 100 hours. 
 

Lecture topics: 

1. Philosophy/summary of doctoral student’s research 

topic. 

2. Summary of literature review (100+) on doctoral stu-

dent’s research topic. 

3. Results of the 1st fragment of research. 

4. Results of the 2nd fragment of research. 

5. Results of the 3rd fragment of research (if the research 

consists of 3 fragments). 
 

Learning outcomes: 

Knowledge and understanding: 

After completion of the module student will have: 

 General vision of the philosophy of research topic in the 

field of elected specialty, knowledge in publication/

presentation of health researches, including sociological 

research, social determinants of health, changes in hu-

man environment and behavior, global health policy, 

Health Protection, disease prevention, quality of health 

and economic indicators of burden of diseases, method-

ologies of educating society and academic staff, health 

legislation and health advocacy, preparation and ad-

ministration of research project, research ethics and 

accordingly, ability to transfer the knowledge to (BA 

and MA) students. 

 Deep and fundamental new knowledge in elected spe-

cialty in healthcare or business administration acquired  

კურსის მეთოდები/აქტივობები: 

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი; 

 პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება; 

 წერითი მუშაობის მეთოდი; 

 დისკუსია / დებატები; 

 კრიტიკული ანალიზის მეთოდი; 

 ლექცია-სემინარი; 

 აბსტაქტების/პოსტერების, სამეცნიერო სტატიის 

მომზადების სწავლება; 

 კვლევების თანაექსპერტობა; 

 კვლევების თანახელმძღვანელობა. 
 

ძირითადი აქტივობები და საკონტაქტო დრო: 

1. ბაკალავრებისათვის ლექცია-სემინარების (2) 

ჩატარება - 1 სთ (60 წთ) *2= 2 სთ 

2. მაგისტრანტებისათვის ლექცია-სემინარების (2) 

ჩატარება  - 1 სთ (60 წთ) *2= 2 სთ  

3. ბაკალავრების კვლევების თანაექსპერტობა (2)- 

10 სთ *2= 20 სთ 

4. მაგისტრანტების კვლევების თანაექსპერტობა (2)

- 10 სთ *2= 20 სთ 

5. ბაკალავრების კვლევების თანახელმძღვანელობა 

(2)- 10 სთ *2= 20 სთ 

6. მაგისტრანტების კვლევების 

თანახელმძღვანელობა (2)- 10 სთ *2= 20 სთ 

7. საბაკალავრო ნაშრომის აბსტრაქტის/პოსტერის 

კონფერენციისათვის მომზადების 

თანახელმძღვანელობა (2)- 1 სთ (60 წთ) *2= 2 სთ 

8. სამაგისტრო ნაშრომის აბსტრაქტის/პოსტერის 

კონფერენციისათვის მომზადების 

თანახელმძღვანელობა (2)- 1 სთ (60 წთ) *2= 2 სთ 

9. მაგისტრთან და ბაკალავრთან თანაავტორობით 

ჟურნალისათვის სამეცნიერო სტატიის (2) 

მომზადება - 4 სთ  

10. მოდულის  კურატორთან შეხვედრები 

(სემესტრში 2-ჯერ, დასაწყისში და ბოლოს), სულ 

3 სემესტრში- 6 სთ  

11. დამოუკიდებელი მუშაობა (ლექცია-სემინარების 

მომზადება) – 25 სთ 

სულ- 125 სთ, მათ შორის საკონტაქტო- 100 სთ.  

სალექციო თემები: 

1. დოქტორანტის საკვლევი საკითხის 

ფილოსოფია/რეზიუმე   

2. დოქტორანტის საკვლევ საკითხზე 

ლიტერატურის მიმოხილვის (100+) რეზიუმე 

3. კვლევის 1-ლი ფრაგმენტის შედეგები 

4. კვლევის მე-2 ფრაგმენტის შედეგები 

5. კვლევის მე-3 ფრაგმენტის შედეგები (იმ 

შემთხვევაში, თუ კვლევა შედგება 3 
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on the basis of evidences obtained through study mod-

ules, epidemiological, clinical, and experimental re-

searches, and accordingly, ability to transfer the 

knowledge to (BA and MA) students. 

 In-depth knowledge in evidence-based methodologies 

and modern technologies for development of scientific 

projects in elected field or specialty in healthcare or 

business administration, and accordingly, ability to 

transfer the knowledge to (BA and MA) students. 

 Solid knowledge of the latest trends and modern ap-

proaches to effective control, screening, early diagnosis 

and treatment of diseases, physical rehabilitation, dis-

ease prevention and development of other health ser-

vices, and accordingly, ability to transfer the 

knowledge to (BA and MA) students. 
 

Applying the knowledge in practice:  

After completion of the module student will be able to: 

 Apply acquired complex of skills in conducting the 

training for students, society and academic staff in fu-

ture; 

 Philosophically realize, plan the design and implement 

educational and scientific-research activities; 

 Apply in pedagogical practice advanced achievements 

in elected specialty in healthcare or business admin-

istration; 

 Ability to teach students to prepare and implement sci-

entific-research projects on topical problems in 

healthcare or business administration; 

 Co-supervise doctoral research in elected specialty in 

healthcare or business administration. 
 

Making judgements: 

After completion of the module student will be able to: 

 Teach others to make objective conclusions based on 

integrated and multiprofile view of the philosophy of 

research topic and reliable evidences; 

 Teach others to formulate objective judgements and 

elaborate practical recommendations based on evi-

dences obtained through scientific researches in the 

elected specialty in healthcare or business administra-

tion; 

 Teach others to critically analyze, synthesize and as-

sess new and complicated, sometimes controversial 

ideas and approaches in the elected specialty in 

healthcare or business administration aimed at creation 

of knew knowledge or revaluation of existing 

knowledge; 

 Teach others to identify problems faced during health 

service development-delivery in the elected specialty in 

healthcare or business administration and make inde-

pendent evidence-based decisions for their solution. 

Communication skills: 

After completion of the module student will be able to: 

 Teach others to clearly demonstrate and justify current 

and advanced scientific approaches in the field of re-

search; 

სწავლის შედეგები: 

ცოდნა–გაცნობიერება: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს 

ექნება: 

 არჩეული სპეციალობის სფეროში კვლევის 

საკითხის ფილოსოფიის ზოგადი ხედვის, 

ჯანმრთელობის კვლევების, მათ შორის 

სოციოლოგიური, შედეგების პუბლიცაცია/

პრეზენტაციის, ჯანმრთელობის სოციალური 

დეტერმინანტების, ადამიანის გარემოსა და 

ქცევების ცვლილებების,  გლობალური 

ჯანმრთელობის პოლიტიკის, ჯანმრთელობის 

დაცვის (Health Protection),  დაავადებათა 

პრევენციის, ჯანმრთელობის ხარისხისა და 

დაავადებათა ტვირთის ეკონომიკური 

ინდიკატორების,  საზოგადოებისა და 

აკადემიური პერსონალის განათლების 

მეთოდოლოგიების, ჯანმრთელობის 

საკანონმდებლო ნორმატივებისა და 

ჯანმრთელობის ადვოკატობის, კვლევის 

პროექტის მომზადებისა და ადმინისტრირების, 

კვლევის ეთიკის შესახებ ცოდნა და, 

შესაბამისად, ცოდნის სტუდენტებისათვის 

(ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის) 

გადაცემის უნარი. 

 სასწავლო მოდულებით, ეპიდემიოლოგიურ, 

კლინიკურ და ექპსერიმენტული კვლევებით 

დადგენილ  მტკიცებულებებზე  დაფუძნებით 

მიღებული ახალი ღრმა და ფუნდამენტური 

ცოდნა ჯანდაცვის დარგსა თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ  სპეციალობაში, და, 

შესაბამისად, ცოდნის სტუდენტებისათვის 

(ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის) 

გადაცემის უნარი. 

 ჯანდაცვის თუ ბიზნესის ადმინისტრირების თუ 

მიმართულებათაშორისო დარგების  არჩეულ 

დარგსა თუ სპეციალობაში სამეცნიერო 

პროექტების მომზადების უახლესი 

ტექნოლოგიებისა და მტკიცებულებაზე 

დაფუძნებული მეთოდოლოგიიების 

სიღრმისული ცოდნა, და, შესაბამისად, ცოდნის 

სტუდენტებისათვის (ბაკალავრებისა და 

მაგისტრანტებისათვის) გადაცემის უნარი. 

 დაავადებათა ეფექტური კონტროლის, 

სკრინინგის, ადრეულ დიაგნოსტიკის, 

მკურნალობის, ფიზიკური რეაბილიტაციის,  

დაავადებათა პრევენციისა და სხვა ჯანდაცვითი 

სერვისების განვითარების უახლესი  
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 Teach others to present to local and international 

professional scientific society in grounded and 

clear manner relations between knew and existing 

knowledge in the elected specialty in healthcare or 

business administration; 

 Teach others to present to international referenced 

resources and international professional scientific 

society new evidence-based ideas generated on the  

basis of scientific researches in healthcare and par-

ticipate in professional scientific topical discus-

sions. 

Learning skills: 

After completion of the module student will be able to: 

 Further develop for generating new knowledge, and 

have demand to perform post-doctoral research, devel-

op pedagogical skills and obtain habilitation; 

 Facilitate further research and develop pedagogical 

skills through teaching and demonstrating new evi-

dences based on new achievements in the elected spe-

cialty in healthcare or business administration; 

 Acquire new knowledge and transfer it to others, and 

effectively apply in educational and research activities.  

Values: 

After completion of the module student will have:   

 Demand to teach others to establish ethical standards in 

designing and implementation of scientific research 

and facilitate population health protection and advoca-

cy in the fields of healthcare or business administra-

tion;  

 Understanding of need for teaching others to study the 

ways for establishment of cultural values and bioethical 

standards and necessity of development of innovative 

methods in healthcare or business administration or 

interdisciplinary fields; 

 Ability to teach others to formulate socially and ethi-

cally acceptable scientific proposals on the basis of 

analysis of incomplete and limited information; 

 Ability to search and establish new values in the field 

of pedagogical ethics. 

Assessment system: 

Activities and assessment criteria: 

1. Conducting of lectures-seminars (2) for BA students - 

10 (10%) 

2. Conducting of lectures-seminars (2) for MA students - 

10 (10%) 

3. Co-expertise of BA researches (2) - 10 (10%) 

4. Co-expertise of MA researches (2) - 10 (10%) 

5. Co-supervision of BA researches (2) - 10 (10%) 

6. Co-supervision of MA researches (2) - 10 (10%) 

7. Co-supervision of preparation of abstract/poster of BA 

paper for conference (2) - 10 (10%) 

8. Co-supervision of preparation of abstract/poster of MA 

paper for conference (2) - 10 (10%) 

9. Preparation of scientific articles (2) for journal together 

with BA and MA students - 20 (20%). 

 

ტენდეციებისა და თანამედროვე მიდგომების 

საფუძვლიანი ცოდნა, და, შესაბამისად, ცოდნის 

სტუდენტებისათვის (ბაკალავრებისა და 

მაგისტრანტებისათვის) გადაცემის უნარი. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორნტს 

ექნება: 

 მიღებული უნარების ერთობლიობით 

შეიარაღებული დოქტორანტი მომავალში 

შეძლებს როგორც სტუდენტების, ისე 

საზოგადოებისა და აკადემიური პერსონალის 

ტრეინინგს. 

 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი 

აქტივობების ფილოსოფიური გააზრების, მათი 

დიზაინის დაგეგმვისა და განხორციელების 

უნარი. 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

უახლესი მიღწევების პედაგოგიურ პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი; 

  ჯანდაცვასა თუ ბიზნესის ადმინისტრირებაში 

აქტუალურ პრობლემატიკაზე სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტების მომზადებისა და 

განხორციელების სტუდენტებისათვის 

სწავლების უნარი; 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

სადოქტორო კვლევის თანახელმძღვანელობის 

უნარი. 

დასკვნის უნარი: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს 

ექნება: 

 საკვლევი საკითხის ფილოსოფიის  

ინტეგრირებული მულტიპროფილური 

პრიზმის ჭრილში დანახვითა და გააზრებით, 

სარწმუნო მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, 

ობიექტური დასკვნების გამოტანის 

სხვებისათვის სწავლების უნარი. 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

სამეცნიერო კვლევებით მიღებულ 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებით ობიექტური 

დასკვნების ფორმულირებისა და პრაქტიკული 

რეკომენდაციების შემუშავების სხვებისათვის 

სწავლების უნარი; 
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Pedagogical assessment sheet: 

Name of the program: ____________________________ 

Student’s name, surname: _________________________ 

 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 სხვებისათვის სწავლების უნარი; 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

ჯანდაცვითი სერვისების 

დროს წარმოქმნილი პრობლემის 

იდენტიფიცირებისა და მისი გადაჭრის მიზნით 

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული 

გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების 

სხვებისათვის სწავლების უნარი; 
 

კომუნიკაციის უნარი: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტს 

ექნება: 

 საკვლევ სფეროში არსებული და უახლესი   

სამეცნიერო მიდგომების მკაფიოდ და 

აზრობრივ კავშირში წარმოჩენისა და 

დასაბუთების სხვებისათვის სწავლების უნარი. 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან 

ურთიერთკავშირის ადგილობრივ და 

საერთაშორისო პროფესიულ სამეცნიერო 

საზოგადოებაში დასაბუთებულად და 

ნათლად წარმოჩენის სხვებისათვის 

სწავლების უნარი; 

 საერთაშორისო რეფერირებად წყაროებში, 

საერთაშორისო პროფესიულ სამეცნიერო 

საზოგადოებაში ჯანდაცვაში მეცნიერული 

კვლევებით მიღებული და მტკიცებულებათა 

სისტემაზე აგებული ახალი იდეების 

წარმოჩენისა და პროფესიულ სამეცნიერო 

თემატურ დისკუსიებში ჩართვის 

სხვებისათვის სწავლების უნარი. 
 

სწავლის უნარი: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტს 

ექნება: 

 ახალი ცოდნის გენერირების მიზნით შემდგომი 

განვითარების უნარი, პოსტდოქტორალური 

კვლევების ჩატარების, პადაგოგიკური 

უნარების განვითარებისა და ჰაბილიტაციის 

მიღების მოთხოვნილება. 

 

N0 Activity 

Con-

ducte

d/ 

pub-

lished 

Date 

Sig-

nat

ure 

1 Conducting 1st lecture-

seminar for BA students - 5 

      

2 Conducting 2nd lecture-

seminar for BA students - 5 

      

3 Conducting 1st lecture-

seminar for MA students - 5 

      

4 Conducting 2nd lecture-

seminar for MA students  -  5 

      

5 Co-expertise of 1st BA stu-

dent’s research - 5 

      

6 Co-expertise of 2nd BA stu-

dent’s research – 5 

      

7 Co-expertise of 1st MA stu-

dent’s research - 5 

      

8 Co-expertise of 2nd MA stu-

dent’s research - 5 

      

9 Co-supervision of 1st BA stu-

dent’s research - 5 

      

10 Co-supervision of 2nd BA stu-

dent’s research- 5 

      

11 Co-supervision of 1st MA stu-

dent’s research - 5 

      

12 Co-supervision of 2nd MA 

student’s research - 5 

      

13 Co-supervision of preparation 

of abstract/poster of 1st BA 

paper for conference  - 5 

      

14 Co-supervision of preparation 

of abstract/poster of 2nd BA 

paper for conference - 5 

      

15 Co-supervision of preparation 

of abstract/poster of 1st MA 

paper for conference - 5 

      

16 Co-supervision of preparation 

of abstract/poster of 2nd MA 

paper for conference - 5 

      

17 Preparation of 1st scientific 

article for journal together 

with BA and MA student - 10 

      

18 Preparation of 2nd scientific 

article for journal together 

with BA and MA student - 10 

      

  Total: 100     
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Curator’s name, surname: ________________________ 

Signature: ___________________ Date: ____________ 

 

Assessment method/rule: 

In the beginning of 3rd semester student is given the as-

sessment sheet (see below), in which at the end of each 

semester the subject curator (supervisor of sub-program in 

elective specialty of Medea Doc) will assess (indicating 

the date of assessment) the performance of the activities 

planned at the beginning of the semester and confirm with 

signature. Upon completion of the module curator summa-

rizes the final assessment. Module will be considered 

passed in case of scoring 71 and more points.  

 

Summary of final assessment:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ჯანდაცვის დარგების თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების არჩეულ სპეციალობაში 

უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ახალი 

მტკიცებულებების წარმოჩენით, მათი 

სწავლებისა და შემდგომი კვლევის 

ხელშეწყობისა და პადაგოგიკური უნარების 

განვითარების მზაობა. 

 უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ახალი 

ცოდნისა და სწავლის, ასევე სხვისთვის 

გადაცემისა  და მისი საგანმანათლებლო და 

კვლევით საქმიანობაში ეფექტურად 

გამოყენების უნარი. 

 

ღირებულებები: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტს 

ექნება:   

 ჯანდაცვისა და ბიზნესის ადმინისტრირების 

სფეროებში, სამეცნიერო კვლევის პროექტირება

-წარმოებისას ეთიკური პრინციპებით 

მოქმედების დამკვიდრების, მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის პროტექციისა და ადვოკატობის 

ხელშეწყობის სხვებისათვის სწავლების 

მოთხოვნილება.  

 გათავისებული ჯანდაცვის თუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების თუ 

მიმართულებათაშორისო დარგებში  

კულტურულ ფასეულობათა, ბიოეთიკური 

სტანდარტების დამკვიდრების გზების კვლევის 

საჭიროებისა და ინოვაციური მეთოდების 

შემუშავების აუცილებლობის სხვებისათვის 

სწავლების უნარი. 

 არასრული და შეზღუდული ინფორმაციის 

ანალიზის საფუძველზე  სოციალურად და 

ეთიკურად მისაღები სამეცნიერო მოსაზრებების 

ჩამოყალიბების სხვებისათვის სწავლების უნარი. 

 პედაგოგიური ეთიკის სფეროში ახალი 

ღირებულებების ძიებისა და დამკვიდრების 

უნარი. 

Average 

Grade 

Point Aver-

age (GPA) 

University 

rate 

General rate used 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 Did not pass 

<40   F F Failed 
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შეფასების სისტემა: 

დოქტორანტის აქტივობები და შეფასების 

კრიტერიუმები: 

1. ბაკალავრებისათვის ლექცია-სემინარების (2) 

ჩატარება - 10 (10%) 

2. მაგისტრანტებისათვის ლექცია-სემინარების (2) 

ჩატარება  -  10 (10%) 

3. ბაკალავრების კვლევების თანაექსპერტობა (2)- 

10 (10%) 

4. მაგისტრანტების კვლევების თანაექსპერტობა 

(2)- 10 (10%) 

5. ბაკალავრების კვლევების 

თანახელმძღვანელობა (2)- 10 (10%) 

6. მაგისტრანტების კვლევების 

თანახელმძღვანელობა (2)- 10 (10%) 

7. საბაკალავრო ნაშრომის აბსტრაქტის/პოსტერის 

კონფერენციისათვის მომზადების 

თანახელმძღვანელობა (2)- 10 (10%) 

8. სამაგისტრო ნაშრომის აბსტრაქტის/პოსტერის 

კონფერენციისათვის მომზადების 

თანახელმძღვანელობა (2)- 10 (10%) 

9. მაგისტრთან და ბაკალავრთან თანაავტორობით 

ჟურნალისათვის სამეცნიერო სტატიის (2) 

მომზადება - 20 (20%) 
 

შეფასების მეთოდი/წესი: 

დოქტორანტს მე-3 სემესტრის დასაწყისში ეძლევა 

შეფასება/ჩათვლის ფურცელი (იხ. ქვემოთ), 

რომელშიც ყოველი სემესტრის ბოლოს საგნის 

კურატორის (მედეა დოკის არჩევითი 

სპეციალობის ქვე-პროგრამის ხელმძღვანელის) 

მიერ ხდება სემესტრის დასაწყისში დაგეგმილი 

აქტივობების შესრულების შეფასება (შეფასების 

თარიღის ჩვენებით) და დადასტურება მისი 

ხელმოწერით. მოდულის დასრულებისას საგნის 

კურატორის მიერ ხდება საბოლოო შეფასების 

დაჯამება. მოდული ჩაითვლება გადალახულად 71 

და მეტი ქულის დაგროვების შემთხვევაში.  
 

პედაგოგიკური პრაქტიკის შეფასება/ჩათვლის 

ფურცელი: 
 

პროგრამის დასახელება: ___________________________ 

დოქტორანტის სახელი, გვარი:______________________ 

კურატორის სახელი, გვარი:________________________ 

ხელწერა: ______________________თარიღი:__________ 

 
საბოლოო შეფასების დაჯამება  

N0 აქტივობა ჩატ

არდ

ა/ 

გამ

ოქვ

ეყნ

და 

თა

რი

ღი 

ხე

ლმ

ოწე

რა 

1 ბაკალავრებისათვის 1-ლი ლექცია

-სემინარის ჩატარება - 5 
      

2 ბაკალავრებისათვის მე-2 ლექცია-

სემინარის ჩატარება - 5 
      

3 მაგისტრანტებისათვის 1-ლი 

ლექცია-სემინარის ჩატარება  -  5 
      

4 მაგისტრანტებისათვის მე-2 

ლექცია-სემინარის ჩატარება  -  5 
      

5 1-ლი ბაკალავრის კვლევის 

თანაექსპერტობა - 5 
      

6 მე-2  ბაკალავრის კვლევის 

თანაექსპერტობა - 5 
      

7 1-ლი მაგისტრანტის კვლევის 

თანაექსპერტობა - 5 
      

8 მე-2 მაგისტრანტის კვლევის 

თანაექსპერტობა - 5 
      

9 1-ლი ბაკალავრის კვლევის 

თანახელმძღვანელობა- 5 
      

10 მე-2  ბაკალავრის კვლევის 

თანახელმძღვანელობა- 5 
      

11 1-ლი მაგისტრანტის კვლევის 

თანახელმძღვანელობა- 5 
      

12 მე-2  მაგისტრანტის კვლევის 

თანახელმძღვანელობა- 5 
      

13 1-ლი საბაკალავრო ნაშრომის 

აბსტრაქტის/პოსტერის 

კონფერენციისათვის მომზადების 

თანახელმძღვანელობა -5 

      

14 მე-2  საბაკალავრო ნაშრომის 

აბსტრაქტის/პოსტერის 

კონფერენციისათვის მომზადების 

თანახელმძღვანელობა -5 

      

15 1-ლი სამაგისტრო ნაშრომის 

აბსტრაქტის/პოსტერის 

კონფერენციისათვის მომზადების 

თანახელმძღვანელობა -5 

      

16 მე-2  სამაგისტრო ნაშრომის 

აბსტრაქტის/პოსტერის 

კონფერენციისათვის მომზადების 

თანახელმძღვანელობა -5 

      

17 მაგისტრთან და ბაკალავრთან 

თანაავტორობით ჟურნალისათვის 

1-ლი სამეცნიერო სტატიის 

მომზადება - 10 

      

18 მაგისტრთან და ბაკალავრთან 

თანაავტორობით ჟურნალისათვის 

მე-2 სამეცნიერო სტატიის 

მომზადება - 10 

      

  სულ: 100     
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Research in Healthcare and Business Administration 

Study module 
 

Vasil Tkeshelashvili
 

MD, JD, PhD, ScD, Professor 
 

Deposited by the SakPatent (Georgian Patent) on May 16, 

2019, certificate #7717       
 

Main study module of Doctoral Program                          

Number of credits: 30 ECTS, 750 hours 

Semester: Spring/Autumn 

 

Pre-requisite: No prerequisite 

Co-requisite: doctoral student simultaneously passes 

other study subjects: Philosophy of Health, Pedagogy 

(theory), elective specialty module. 
 

Description:     

The course of study reviews biostatistical methods, statis-

tical software, methods and principles of clinical epidemi-

ological research, rough and standardized (worldwide) 

incidence indicators, conduction of passive and active fol-

low-up research for analysis of life expectancy using actu-

arial method (Life-Table, Kaplan-Meier); life expectancy 

indicators, statistical confidence of indicators (95% CI), 

association and risk indicators (Case-Control, Cohort 

study), identification of environmental factors and expo-

sure to control groups, stratification analysis (Mantel-

Haenszel) through confounding method; Mortality and 

morbidity analysis through population-based epidemiolog-

ical studies; Value of screening, early detection and meth-

ods (tests) of diagnosis of diseases; possibilities of disease 

prevention through control of environmental factors, and 

establishment of healthy lifestyle (sanitary-hygienic 

norms: ISO standards for air, water, soil, food, daily con-

sumable household goods). 
 

Goals:   

Goal of the course is to give a doctoral student in-depth 

and complex knowledge which is based on recent achieve-

ments in epidemiology and includes occurrence and preva-

lence of diseases, life expectancy and quality of life, caus-

es of death, screening and diagnosis, effective control of 

treatment and palliative care; Expand his/her current 

knowledge using modern research methods and develop 

skills and abilities for epidemiological assessment of pop-

ulation health status, and critical analysis of results of re-

search conducted in compliance of ethical values. 
 

New knowledge acquired through register-based epidemi-

ological, clinical, and experimental researches will facili-

tate preparation of qualified scientific and academic staff 

to the habilitation level (10) and expanding current  

knowledge in effective control, screening, early diagnos-

tics, treatment, and prevention of diseases, physical reha-

bilitation, health promotion and protection and social well-

being. 

კვლევები ჯანდაცვასა და ბიზნესის 

ადმინისტრირებაში 

სასწავლო მოდული 
 

ვასილ ტყეშელაშვილი 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

 

დოქტორანტურის პროგრამის ძირითადი სასწავლო 

მოდული    

კრედიტების რაოდენობა: 30 ECTS, 750 სთ                           

საგნის კურატორი: 

სემესტრი: გაზაფხული/შემოდგომა   

 

წინაპირობა: არა აქვს 

თანაპირობა: დოქტორანტი პარალელურად გადის 

სხვა სასწავლო საგნებს: ჯანმრთელობის 

ფილოსოფიას,  პედაგოგიკას (თეორია),  არჩევითი 

სპეციალობის მოდულს. 
 

აღწერა:     

კურსი განიხილავს ბიოსტატისტიკის მეთოდებს, 

სტატისტიკურ პროგრამებს, კლინიკური 

ეპიდემიოლოგიური კვლევის მეთოდებს და 

პრინციპებს, ინსიდენსის უხეშ და 

სტანდარტიზებულ (მსოფლიო) მაჩვენებლებს, 

სიცოცხლის ხანგრძლივობის ანალიზისათვის 

კვლევის პასიურ და აქტიურ Follow-up  წარმოებას 

აქტუარული  (Life-Table, Kaplan-Meier) მეთოდით;  

სიცოცხლის ხანგრძლივობის ინდიკატორებს, 

მაჩვენებელთა სტატისტიკური სარწმუნეობას (95% 

CI), ასოციაციისა და რისკის მაჩვენებლებს (Case-

Control, Cohort study), გარემო ფაქტორებით 

შესასწავლი და საკონტროლო ჯგუფების  

ექსპოზიციის  დადგენას შერევის ფაქტორების 

(Confounding) საშუალებით სტრატიფიკაციურ 

ანალიზს (Mantel-Haenszel); მოსახლეობის 

ავადობისა და გარდაცვალების მიზეზების 

ანალიზს პოპულაციურ რეგისტრზე 

დაფუძვნებული ეპიდემიოლოგიური კვლევების 

საშუალებით; დაავადებების სკრინინგის, 

ადრეული გამოვლინებისა და დიაგნოსტიკური 

მეთოდების (ტესტების) ღირებულებას; ადამიანის 

გარემო ფაქტორების კონტროლით და ჯანსაღი 

ცხოვრების წესების დაცვით დაავადებათა 

პრევენციის შესაძლებლობებს (ჰაერის, წყლის, 

ნიადაგის, საკვები პროდუქტების, ყოველდღიური 

საყოფაცხოვრებო საშუალებების - სანიტარულ 

ჰიგიენურ ნორმატივებს: ISO სტანდარტებს). 
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Outcomes: 

Knowledge and understanding: 

After completion of the module graduate will have: 

 Knowledge, based on the latest achievements, which 

will enable him/her to apply innovative research meth-

ods at the level of referenced publication standard), 

expand current knowledge with modern research 

methods, perform epidemiological control of the situa-

tion in public health – morbidity and mortality, life 

expectancy and quality of life, according to main indi-

cators of heath service efficiency and elaborate origi-

nal ideas for further development of the field;  

 Ability to understand scopes of renewed knowledge in 

epidemiology and re-understanding and partial revalu-

ation of already existing knowledge in specific issues 

of modern approaches in conduction of evidence-

based researches using indicators derived from de-

scriptive and analytical epidemiological researches. 
 

Applying the knowledge in practice 

After completion of the module graduate will be able to: 

 Independently plan, implement and supervise descrip-

tive and analytical epidemiological research on health 

status of population using advanced and innovative 

methods; 

 Elaborate new research and analytical, evidence-based  

approaches needed for development of medical-

diagnostic, preventive and insurance plans, programs 

and guidelines and  assessment of medical services;  

 Prepare and implement scientific-research projects on 

topical issues in public health; 

 Ability to provide co-leadership of doctoral research 

in public health. 
 

Making judgments 

After completion of the module graduate will be able to: 

 Formulate justified conclusions on the basis of critical 

analysis, synthesis and assessment of  new and com-

plicated, sometimes controversial ideas and approach-

es in epidemiological control of public health 

(infectious and non-infectious diseases);  

 Identify main problems in epidemiological control of 

public health (optimization of preventive, diagnostic 

and treatment guidelines, safety assurance, etc.) and 

make independent decisions for their solution.  
 

Communication skills 

After completion of the module graduate will be able to: 

 Clearly demonstrate and justify interrelations of cur-

rent and new knowledge on topical and research issues 

in epidemiological control (burden of disease, mortali-

ty, disability, quality of life, etc.), participate in topical 

discussions with international scientific society in for-

eign, English language.   
 

Learning skills 

After completion of the module graduate will be able to: 

მიზნები:   

კურსის მიზანია დოქტორანტს მისცეს 

ეპიდემიოლოგიის სფეროში უახლოეს მიღწევებზე 

დამყარებული სიღრმისეული და კომპექსური 

ცოდნა   კერძოდ- დაავადებათა წარმოშობისა და 

გავრცელების, სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და 

ცხოვრების ხარისხის, გარდაცვალების მიზეზების, 

სკრინინგ-დიაგნოსტიკური, მკურნალობისა და 

პალიატიური მზრუნველობის ეფექტიანობის 

კონტროლის მიმართულებებით; კვლევის 

თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით 

გაუფართოვოს არსებული ცოდნა და განუვითაროს 

მას საზოგადოების  ჯანმრთელობის მდგომარების  

ეპიდემიოლოგიური შეფასების,  პროფესიული 

ეთიკური ღირებულებათა დაცვით ჩატარებული 

კვლევის შედეგების კრიტიკული ანალიზის უნარი. 

რეგისტრზე დაფუძნებული ეპიდემიოლოგიური, 

კლინიკური და ექპსერიმენტული კვლევებით 

მიღებულ მტკიცებულებებით დასაბუთებული 

ახალი ცოდნა ხელსშეუწობს კვალიფიციური 

სამეცნიერო-აკადემიური კადრების მომზადებას 

ჰაბილიტაციის დონემდე (10) და მათ მიერ 

დაავადებათა ეფექტური კონტროლის, 

დაავადებების  სკრინინგის, ადრეულ 

დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, ფიზიკური 

რეაბილიტაციის,  დაავადებათა პრევენციის, 

ჯანმრთელობის პრომოციისა და პროტექციის, 

სოციალური კეთილდღეობის შესახებ უკვე 

არსებულ ცოდნის გაფართოებას. 

შედეგები: 

ცოდნა–გაცნობიერება: 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს 

ექნება: 

 ეპიდემიოლოგიის სფეროში უახლოეს 

მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც მას 

საშუალებას მისცემს გამოიყენოს კვლევის 

ინოვაციური მეთოდები (რეფერირებადი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის 

დონეზე), კვლევის თანამედროვე მეთოდების 

გამოყენებით გააფართოვოს არსებული ცოდნა, 

განახორციელოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

სფეროში არსებული მდგომარეობის 

ეპიდემიოლოგიური კონტროლი- ავადობისა 

და სიკვდილიანობის,  სიცოცხლის 

ხაგრძლივობისა და ცხოვრების ხარისხის, 

ჯანმრთელობის სერვისების ეფექტიანობის 

ძირითადი ინდიკატორების მიხედვით და, 

შესაბამისად,  შეიმუშავოს დარგის 

განვითარებისათვის ორიგინალური იდეები;  
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 Develop new ideas or processes in epidemiology 

(physical, chemical and biological environmental fac-

tors, nutrition, prevalence of infectious and non-

infectious diseases, etc.) based on the knowledge of 

advanced achievements during learning or research.   

 Demonstrate and teach new evidences and facilitate 

and develop further research in epidemiological control 

of public health. 

 Acquire new knowledge and transfer it to others and 

effectively apply in educational or research activities. 

 

Values 

After completion of the module graduate will have:   

 Understanding of need for research of the ways for es-

tablishment of protection/advocacy, screening and ear-

ly detection of infectious and chronic diseases, diag-

nostic and treatment methods, bioethical and legal 

standards and necessity of development of innovative 

methods.  

Methods for attaining learning outcomes: 

 Working on the book 

 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 results 

 Constructive critical assessment of own and other’s 

work 

 Critical analysis of scientific articles provided in inter-

national referencing editions 

 Discussion 

 Debates 

 Written work 

 Verbal, or oral method 

 Making presentations to local and international profes-

sional societies 

 Consultations. 

 

References: 

Main: 

1. Bernard Rosner. Fundamentals of Biostatistics. 8th ed., 

Harvard University, Boston, USA, 2016, 962 P.  

2. Robert R. Socal, F. James Rohlf. Introduction to Bio-

statistics. 2nd ed., Dover Pub. Inc., NY, 2009, 190 P. 

3. Jon Olsen, Kaare Christesen, Jeff Murray, Anders 

Ekbom. An Introduction to Epidemiology for Health 

Professionals. Springer Science + Business Media, 

2010, 161 P. 

4. R Bonita, R Beaglehole, T Kjellstrom. Basic Epidemi-

ology. 2nd ed., WHO, 2006, 213 P. 

 დესკრიპტული და ანალიზური 

ეპიდემიოლოგიური კვლევებით მიღებული 

ინდიკატორების საშუალებით, 

მტკიცებულებებზე დაფუძვნებული სამეცნიერო 

კვლევების წარმოებისათვის თანამედროვე 

მიდგომების  სპეციფიკურ საკითხებზე 

არსებული  ცოდნის  ხელახალი გააზრებისა და 

ნაწილობრივ გადაფასების გზით,  

ეპიდემიოლოგიის დარგში  ცოდნის 

განახლებული ფარგლების გაცნობიერების 

უნარი. 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტს 

ექნება: 

 საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის 

მდგომარების  დესკრიპტული  და ანალიზური 

ეპიდემიოლოგიური კვლევის  უახლესი და 

ინოვაციური მეთოდებით დამოუკიდებლად 

დაგეგმვის, განხორციელებისა და 

ზედამხედველობის  უნარი; 

 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური, პრევეციული და 

სადაზღვევო  გეგმების, პროგრამებისა და 

გაიდლაინების შემუშავებისათვის და 

ჯანმრთელობის სერვისების ეფექტიანობის 

შეფასებისათვის აუცილებელი ფაქტებზე 

დაფუძვებული ახლებური კვლევითი და 

ანალიტიკური მიდგომების შემუშავების უნარი;  

 საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის აქტუალურ 

პრობლემატიკაზე სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტების მომზადებისა და განხორციელების 

უნარი; 

 საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის 

სპეციალობაში სადოქტორო კვლევის 

თანახელმძღვანელობის უნარი. 
 

დასკვნის უნარი 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტს 

ექნება: 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  

ეპიდემიოლოგიური კონტროლის სფეროში 

(ინფექციური და არაინფექციური დაავადებები) 

ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი 

იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული 

ანალიზის, სინთეზისა და შეფასების 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების 

ჩამოყალიბების უნარი  

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  

ეპიდემიოლოგიური კონტროლის სფეროში 

ძირითადი  პრობლემების (პრევენციული,  
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5. Victor J. Schoenbach, Wayne D. Rosamond. Under-

standing the Fundamentals of Epidemiology. North 

Carolina, USA, 2000, 572 P.  

6. N Rotman, P Hainaut, P Schulte, M Smith, P Boffetta, 

F Perera/Ed. Molecular Epidemiology: Principles and 

Practices. IARC/WHO, Lyon, 2011, 516 P.  

Additional: 

1. R.C.Dicker. Principles of Epidemiology. 2nd ed., Atlan-

ta, Georgia, 424 P.  

2. Evelyn M. Shambaugh, John U Young, Jr., Calvin Zip-

pin, Diana Lure, Cheryl Akers, Mildred A. Weiss. 

SEER Program: SELF-INSTRUCTIONAL MANUAL 

FOR CANCER REGISTRARS. Book 7 - Statistics and 

Epidemiology for Cancer Registrars. NIH/NCI, 299 P.  

3. CIOMS/WHO. International Ethical Guidelines for 

Epidemiological Studies. Geneva, 2008, 102 P. 

4. NCSS Statistical Software, Chapter 565: Cox Regres-

sion. 1994, 56 P. 

5. Virasakdi Chongsuvivatwong. Analysis of Epidemio-

logical Data Using R and Epicalc. Thailand, 314 P. 

6. Yigzaw Kebede. Epidemiology. LECTURE NOTES 

For Environmental and Occupational Health Students. 

2004, 86 P.  
 

Hourly loading: 

1. Lecture-seminar/training - 60 hours 

2. Mid-term and final testing (contact) - 4 hours 

3. Assessments by local and international lecturers (non-

contact) - 6 hours 

4. Independent work, non-contact time - 680 hours. 

Total - 750 hours. 

Course content: 

Study topics: 

Biostatistics: General overview, descr iptive statistics, 

probability, discrete distribution of probability, continuous 

distribution of probability, assessment, hypothesis testing: 

conclusion on one sample, hypothesis testing: conclusion 

on two samples, non-parameter methods, hypothesis test-

ing: Categorical data, methods of regression and correla-

tion, multi-sample conclusion, technique of design and 

analysis for epidemiological studies hypothesis testing: per-

son-time data, Statistical tests of bivariate analysis: t-test, 

ANOVA, hi-squared test, Fisher's test,correlation. 

Statistical software: SPSS and/or  Stata, and/or  SAS, 

and/or R. 

Epidemiology: Introduction to epidemiology, essence, 

goals and objectives of the subject. Methods and principles 

of epidemiological research, prevalence and incidence, 

rough indicator, age-specific indicator, fertility rate indica-

tor, age-specific fertility rate indicator, case fatality rate 

indicator. Standardized indicators, age-standardized mor-

bidity rate indicator (ASR), truncated age-standardized rate 

indicator (TASR), 95% confidence interval (95% CI) of 

age-standardized morbidity rate. Methods of descriptive 

epidemiological research (Part III): Standardized rate ratio 

indicator (SRR), standardized incidence ratio (SIR, SMR),  

 დიაგნოსტიკური და სამკურნალო 

გაიდლაინების  ოპტიმიზაციის, უსაფრთხოების 

უზუნველყოფის   და სხვა) იდენტიფიცირებისა 

და მათი გადაჭრისათვის გადაწყვეტილების 

დამოუკიდებლად მიღების უნარი.  

კომუნიკაციის უნარი 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორქნტს 

ექნება: 

 ეპიდემიოლოგიური კონტროლთან  

დაკავშირებულ (დავადებათა ტვირთი, 

სოკვდილიანობა, შრომის უუნარობა, ცხოვრების 

ხარისხი და სხვა) პრობლემურ და კვლევით 

საკითხებზე ახალი ცოდნის არსებულ 

ცოდნასთან ურთიერთკავშირში 

დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენის, 

საერთაშორისო სამეცნიერო  წრეებთან თემატურ 

პოლემიკაში  უცხოურ, ინგლისურ ენაზე 

ჩართვის უნარი.  
 

სწავლის უნარი 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს 

ექნება: 

 ეპიდემიოლოგიის საკითხების (გარემოს  

ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური 

ფაქტორების, ნუტრიციის, ინფეექციურ და 

არაინფექციურ დაავადების გავრცელება და 

სხვა)  უახლეს მიღწევებზე დამყარებული 

ცოდნიდან გამომდინარე ახალი იდეების ან 

პროცესების განვითარების უნარი სწავლისა და 

საქმიანობის, მათ შორის კვლევის პროცესში.  

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  

ეპიდემიოლოგიური კონტროლის სფეროში 

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 

მოდულის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს 

გათავისებული ექნება:   

 ინფექციურ და ქრონიკულ დაავადებათა 

კონტროლის დაცვის/ადვოკატობის დიზაინის, 

სკრინინგისა და ადრეული გამოვლინების, 

დიაგნოსტიკური და სამკურნალო მეთოდების   

პოპულაციის კულტურულ ფასეულობათა,  
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SIR, SMR 95% confidence interval (95% CI), proportional 

incidence rate (PIR), morbidity cumulative rate and cumu-

lative risk (CR), SEER program, age-adjusted rate indicator 

(AAR). Methods of analytic epidemiological research. 

Planning of epidemiological research, cohort study, case-

control study, association and risk indicators (OR), relative 

risk (RR), attributable risk (AR), attributable risk percent, 

population attributable risk, population attributable risk 

percent. Positive and negative aspects of each research, 

case-control type study with couples, cross-sectional study, 

retrospective cohort study, randomized controlled study, 

confounding and stratified analysis, Mantel-Haenszel strati-

fication method. Life expectancy analysis (Part I): Start 

date of clinical research, from which life expectancy calcu-

lation begins; Life expectancy intervals, number of clinical 

cases, follow-up life expectancy studies, passive Follow-

up, active Follow-up, calculation of life expectancy by di-

rect method, calculation of life expectancy by actuarial 

method (Life-Table). Observed life expectancy indicator, 

corrected observed life expectancy indicator, relative life 

expectancy indicator, life expectancy calculation by Kaplan

-Meier method, Cox cumulative survival method, standard 

life expectancy indicator deviations 95% confidence inter-

vals, comparison of life expectancy indicators and statisti-

cal confidence: z and x2, expected death rate. Economic 

analysis of healthcare. Loss of the health of the population, 

Disability-adjusted life years (DALY), quality-adjusted life 

years (QALY). Economic assessment of healthcare pro-

grams, cost analysis, cost-benefit analysis, cost-

effectiveness analysis, cost-utility analysis. Analysis of 

causes of deaths according to population-based epidemio-

logical studies. Hospital- and population-based registers: 

hospital register, registration forms, population-based regis-

ter, databases, networks, international classification of dis-

eases (ICD-10). Design of advocacy, screening and early 

detection chronic diseases, principles and methods of 

screening programs, susceptibility and specificity of diag-

nostic method (test), assessment of positive and negative 

prognosis of tests, test effectiveness. Social indicators and 

behaviors. Sociological studies. Prevention of chronic dis-

eases through control of environmental factors and estab-

lishment of healthy lifestyle (sanitary-hygienic norms: ISO 

standards for air, water, soil, food, daily consumable house-

hold goods). Occupational diseases, healthy lifestyle, 

healthy nutrition, smoking – main cause of early death 

from chronic diseases; Smoking and administration of nar-

cotics for non-medical purposes - main cause of early death 

from chronic diseases, unprotected, uncontrolled sex and 

risk of cancer, nutrition.  
 

Course organization: 

Calendar period of study: one semester  (fir st semester ). 

Part I: 

 1-10 weeks: Lectures-seminars by local lecturers, total 

of contact time - 30 hours. 

11th week კვირა: Mid-term assessment, duration of 

ბიოეთიკური და დარგობრივი  სამართლებრივი 

სტანდარტების დამკვიდრების გზების კვლევის 

საჭიროება და ინოვაციური  მეთოდების 

შემუშავების აუცილებლობა.  

სწავლის და სწავლების მეთოდები: 

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი 

 პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული 

ქეისების შესრულება 

 დამოუკიდებლად კვლევის დიზაინის შექმნა 

 შესაბამისი მასალის მოძიება ელექტრონულ 

ფორმატში ან ბიბლიოთეკაში 

 სწავლება/სემინარები/ტრეინინგები და 

საგანმანათლებლო აქტიობები 

 კრიტიკული ანალიზი 

 სამეცნიერო კვლევის ჩატარება 

 კვლევის შედეგების ანალიზი 

 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 

 დამოუკიდებელი მუშაობა 

 

გამოსაყენებელი ლიტერატურა: 

ძირითადი: 

1. Bernard Rosner. Fundamentals of Biostatistics. 8th 

ed., Harvard University, Boston, USA, 2016, 962 P.  

2. Robert R. Socal, F. James Rohlf. Introduction to Bio-

statistics. 2nd ed., Dover Pub. Inc., NY, 2009, 190 P. 

3. Jon Olsen, Kaare Christesen, Jeff Murray, Anders 

Ekbom. An Introduction to Epidemiology for Health 

Professionals. Springer Science + Business Media, 

2010, 161 P. 

4. R Bonita, R Beaglehole, T Kjellstrom. Basic Epidemi-

ology. 2nd ed., WHO, 2006, 213 P. 

5. Victor J. Schoenbach, Wayne D. Rosamond. Under-

standing the Fundamentals of Epidemiology. North 

Carolina, USA, 2000, 572 P.  

6. N Rotman, P Hainaut, P Schulte, M Smith, P Boffet-

ta, F Perera/Ed. Molecular Epidemiology: Principles 

and Practices. IARC/WHO, Lyon, 2011, 516 P.  
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      written (PC) test - 2 hours. 

 Part II: 

 12th -20th weeks: Lectures-seminars by foreign lectur-

ers, total of contact time - 30 hours.  

 21st week: Final assessment, duration of written 

(PC) test - 2 hours. 

 22nd week: Recovery and final assessment. 
 

Part  I of the course (30 hours), contact lectures-seminars, 

is delivered by local lecturers within 10-week period by 3-

hour 10 trainings. 10 training can be delivered in different 

sequence: 

1. One 3-hour lecture-seminar a week during 10 weeks 

(30 hours) 

2. One 3-hour lecture-seminar a day during 10 days (for 2 

weeks, except Saturdays and Sundays) (30 hours) 

3. One 6-hour lecture-seminar a day during 5 days (for 1 

weeks, except Saturdays and Sundays) (30 hours) 

4. By other combination (30 hours). 
 

Part II of the course (30 hours), contact lectures-seminars, 

is delivered by foreign lecturers within 2-month period in 

following possible sequences: 

1. One 6-hour lecture-seminar a day during 5 consecutive 

days (30 hours) 

2. One 6-hour lecture-seminar a day during 5 days 

(partially: 2+3 days or 1+1+3 days) (30 hours) 

3. By other combination (30 hours). 
 

Contact times according to study topics: 

Part I of the course: 

1. Biostatistics - 9 hours. 

2. Excel, SPSS and/or Stata, and/or SAS, and/or other - 6 

hours. 

3. Epidemiology: Analytic and Descriptive - 9 hours  

4. Standardized indicators - 3 hours  

5. Research Design and Protocol - 3 hours 

6. Total - 30 hours. 
 

Part II of the course: 

1. Biostatistics - 6 hours. 

2. SPSS and/or Stata, and/or SAS, and/or R - 6 hours. 

3. Epidemiology - 6 hours 

4. Social Determinants and Behaviors, Sociological Stud-

ies  - 3 hours. 

5. Economic Indicators of Quality of Health and Burden 

of Disease  - 3 hours. 

6. Research Design and Protocol - 6 hours. 

Total - 30 hours. 

 

Academic calendar of the course: 

1st week:  

Meeting with subject curator (1 hour) 

2nd -10th weeks: 

Study (Trainings, 30 hours), independent work (100 

hours), individual meetings and/or correspondence 

with subject lecturers (3 hours) and topic supervi-

sor (3 hours) 

დამატებითი: 

1. R.C.Dicker. Principles of Epidemiology. 2nd ed., At-

lanta, Georgia, 424 P.  

2. Evelyn M. Shambaugh, John U Young, Jr., Calvin Zippin, 
Diana Lure, Cheryl Akers, Mildred A. Weiss. SEER Pro-

gram: SELF-INSTRUCTIONAL MANUAL FOR CANCER 

REGISTRARS. Book 7 - Statistics and Epidemiology for 

Cancer Registrars. NIH/NCI, 299 P.  

3. CIOMS/WHO. International Ethical Guidelines for 

Epidemiological Studies. Geneva, 2008, 102 P. 

4. NCSS Statistical Software, Chapter 565: Cox Regres-

sion. 1994, 56 P. 

5. Virasakdi Chongsuvivatwong. Analysis of Epidemiolog-

ical Data Using R and Epicalc. Thailand, 314 P. 

6. Yigzaw Kebede. Epidemiology. LECTURE NOTES 

For Environmental and Occupational Health Students. 

2004, 86 P.  
 

საათობრივი დატვირთვა: 

1. ლექცია-სემინარი/ტრეინინგი - 60 სთ 

2. შუალედური და ფინალური ტესტირება 

(საკონტაქტო)- 4 სთ 

3. ადგილობრივი და საერთაშორისო ლექტორების 

შეფასებები (არასაკონტაქტო)-6 სთ 

4. დამოუკიდებელი მუშაობა, არა საკონტაქტო 

დრო- 680 სთ 

სულ -750 სთ 
 

კურსის შინაარსი: 

სასწავლო თემები: 

ბიოსტატისტიკა: ზოგადი მიმოხილვა, 

დესკრიპტული სტატისტიკა, ალბათობა, 

ალბათობის დისკრეტული განაწილება, ალბათობის 

უწყვეტი განაწილება, შეფასება, ჰიპოთეზის 

ტესტირება: ერთ ნიმუშზე დასკვნა,  ჰიპოთეზის 

ტესტირება: ორ ნიმუშზე დასკვნა,  

არაპარამეტრული მეთოდები, ჰიპოთეზის 

ტესტირება: კატეგორიული მონაცემები,  

რეგრესიისა და კორელაციის მეთოდები, 

მრავალნიმუშიანი დასკვნა, დიზაინისა და 

ანალიზის ტექნიკა ეპიდემიოლოგიური 

კვლევებისათვის, ჰიპოთეზის ტესტირება: პერსონა-

დროს მონაცემები, ბივარიაციული ანალიზის 

სტატისტიკური ტესტები: t-ტესტი, ANOVA, ხი-

კვადრატ ტესტი, ფიშერის ტესტი, კორელაცია;  

სტატისტიკური პროგრამები: SPSS და/ან Stata, და/ან 

SAS, და/ან R. 

ეპიდემიოლოგია: ეპიდემიოლოგიის შესავალი, 

საგნის რაობა, მისი მიზნები და ამოცანები. 

ეპიდემიოლოგიური კვლევის მეთოდები და 

პრინციპები, პრევალენსი და ინსიდენსი, უხეში  
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11th week: 

      Mid-term assessment: written test (PC), test duration - 

2 hours 

12th -19th weeks: 

Study (Trainings, 30 hours), independent work (100 

hours), individual meetings and/or correspond-

ence with subject lecturers (2 hours) and topic 

supervisor (2 hours) 

20th week:  

Meeting with subject curator (1 hour) 

21st week:  
Final assessment: written test (PC), duration - 2 hours 

22nd week:  

Additional assessment, including by international 

observer (if necessary). 
 

Assessment system: 

11
th

 week: Mid-term assessment - 40% 

21st week: Final assessment - 60% 

 

Summary of final assessment:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაჩვენებელი, წლოვანებისათვის სპეციფიკური 

მაჩვენებელი, ფერტილობის სიხშირის 

მაჩვენებლები, ფერტილობის სიხშირის 

წლოვანებისათვის სპეციფიკური მაჩვენებელი, 

ფატალურ შემთხვევათა სიხშირის მაჩვენებელი. 

სტანდარტიზებული მაჩვნებლები, წლოვანების 

მიხედვით სტანდარტიზებული ავადობის 

მაჩვენებელი (ASR), წლოვანების მიხედვით 

სტანდარტიზებული ავადობის შეკვეცილი 

მაჩვენებელი (TASR), წლოვანების მიხედვით 

სტანდარტიზებული ავადობის მაჩვენებლის 95%-

იანი კონფიდენციალური ინტერვალი (95% CI). 

დესკრიპტული ეპიდემიოლოგიური კვლევის 

მეთოდები (ნაწლი III):  სტანდარტიზებული  

სიხშირეთა შეფარდების მაჩვენებელი (SRR), 

სტანდარტიზებული შეფარდების მაჩვენებელი 

(SIR, SMR), სტანდარტიზებული შეფარდების 

მაჩვენებლის 95%-იანი კონფიდენციალური 

ინტერვალი, ავადობის პროპორციული 

შეფარდების მაჩვენებელი (PIR), ავადობის 

კუმულაციური სიხშირე და კუმულაციური რისკი 

(CR), SEER პროგრამა, წლოვანებით 

კორექტირებული სიხშირის მაჩვენებელი (AAR). 

ანალიზური ეპიდემიოლოგიური კვლევის 

მეთოდები.ეპიდემიოლოგიური კვლევის 

დაგეგმარება, კოჰორტული კვლევა, კვლევა 

“შემთხვევა-კონტროლი“, ასოციაციისა და რისკის 

მაჩვენებლები (OR), შეფარდებთი რისკი (RR), 

ატრიბუტიული რისკი (AR), ატრიბუტიული 

რისკის პროცენტი, პოპულაციური ატრიბუტიული 

რისკი, პოპულაციური ატრიბუტიული რისკის 

პროცენტი. თითოეული კვლევის დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები, “შემთხვევა-კონტროლი“-ს 

ტიპის კვლევა (Case-Control) დაწყვილების 

მეთოდით, ჯვარედინ-სექციური კვლევა (Cross-

Sectional), რეტროსპექტული კოჰორტული კვლევა, 

რონდომიზირებული კონტოლირებადი კვლევა, 

შერევის ფაქტორი (Confounding) და 

სტრატიფკაციური ანალიზი, სტრატიფკაციის Man-

tel-Haenszel –ის მეთოდი. სიცოცხლის 

ხანგრძლივობის ანალიზი (ნაწლი I):  კლინიკური 

კვლევის დაწყების თარიღი, რომლიდანაც იწყება 

სიცოცხლის ხანგრძლივობის ათვლა; სიცოცხლის 

ხანგრძლივობის ინტერვალები, კლინიკურ 

შემთხვევათა რაოდენობა, სიცოცხლის 

ხანგრძლივობის Follow-up კვლევები, პასიური Fol-

low-up, აქტიური Follow-up, სიცოცხლის 

ხანგრძლივობის გამოთვლა პირდაპირი მეთოდით,  

Average 

Grade 

Point Aver-

age (GPA) 

University 

rate 

General rate used 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 Did not pass 

<40   F F Failed 



https://www.caucasushealth.ge   E ISSN  2449-2450                                                                                                                     90 

ISSN 24499-2647:  Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 5,  June  21, 2019 

სიცოცხლის ხანგრძლივობის გამოთვლა 

აქტუარული მეთოდით (Life-Table). სიცოცხლის 

ხანგრძლივობის ობსერვირებული მაჩვენებელი, 

სიცოცხლის ხანგრძლივობის კორექტირებული 

მაჩვენებელი, სიცოცხლის ხანგრძლივობის 

შეფარდებითი მაჩვენებელი, სიცოცხლის 

ხანგრძლივობის გამოთვლა Kaplan-Meier-ის 

მეთოდით, Cox-ის კუმულაციური გადარჩენის 

მეთოდი, სიცოცხლის ხანგრძლივობის 

მაჩვენებელთა სტანდარტული ცდომილებები და 

95%-იანი კონფიდენციალური ინტერვალები, 

სიცოცხლის ხანგრძლივობის მაჩვენებელთა 

შედარება და სტატისტიკური სარწმუნეობა: z და x2, 

მოსალოდნელი კვდომის მაჩვენებელი. 

ჯანმრთელობის დაცვის ეკონომიკური 

ანალიზი.მოსახლეობის ჯანმრთელობისათის 

მიყენებული ზარალი,  ინალიდობით დადგენილი 

სიცოცხლის წლები (DALY), ცხოვრების ხარისხით 

დადგენილი სიცოცხლის წლები (QALY). 

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ეკონომიკური 

შეფასება, ღირებულების ანალიზი (cost analysis), 

ღირებულება-სარგებელის ანალიზი (cost-benefit 

analysis), ღირებულების ეფექტიანობის ანალიზი 

(cost-effectiveness analysis), ღირებულების 

მარგებლობის ანალიზი (cost-utility analysis). 

მოსახლეობის გარდაცვალების მიზეზების ანალიზი 

პოპულაციურ რეგისტრზე დაფუძვნებული 

ეპიდემიოლოგიური კვლევების მიხედვით. 

ჰოსპიტალური და პოპულაციაზე დაფუძვნებული 

რეგისტრები: ჰოსპიტალური რეგისტრი, 

სარეგისტრაციო ფორმები, პოპულაციაზე 

დაფუძვნებული რეგისტრი, სარეგისტრაციო 

ფორმები, მონაცემთა ბაზები, ქსელები, დაავადებისა 

და სიკვდილის მიზეზების საერთაშორისო 

კლასიფიკაცია (ICD-10). ქრონიკულ დაავადებათა 

კონტროლის ადვოკატობის დიზაინი, სკრინინგი და 

ადრეული გამოვლინება, სკრინინგ-პროგრამების 

პრინციპები და მეთოდები, დიაგნოსტიკური 

მეთოდის (ტესტის) მგრძნობელობა და 

სპეციფიურობა, ტესტის დადებითი უარყოფითი 

პროგნოზირების შეფასება, ტესტის ეფექტურობა. 

სოციალური ინდიკატორები და ქცევები. 

სოციოლოგიური კვლევები. გარემოს ფაქტორების 

კონტროლით და ჯანსაღი ცხოვრების წესების 

დაცვით ქრონიკულ დაავადებათა პრევენცია 

(ჰაერის, წყლის, ნიადაგის, საკვები პროდუქტების, 

ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო საშუალებების - 

სანიტარულ ჰიგიენური ნორმატივები) (ISO 

სტანდარტები). პროფესიული დაავადებები, 

ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ჯანსაღი კვება, თამბაქოს 

წევა – ქრონიკული დაავადებებით ადრეული 

გარდაცვალების ძირითადი მიზეზი; თამბაქოს წევა 

და არასამედიცინო მიზნით ნარკოტიკების მიღება - 

ქრონიკული დაავადებებით ადრეული 

გარდაცვალების ძირითადი მიზეზი, დაუცველი, 

არაკონტროლირებადი სექსი და კიბოს რისკი, კვება.  
 

კურსის ორგანიზება: 

საწავლო კალენდარული პერიოდი: ერთი სემესრტი 

(პირველი სასწავლო სემესტრი). 

ნაწილი I: 

1-10 კვირა: ლექცია სემინარები, ადგილობრივი 

ლექტორების ტრეინინგების სახით, სულ 

საკონტაქტო დრო-30 სთ 

მე-11 კვირა: შუალედური შეფასება, წერითი (PC) 

ტესტირების ხანგრძლივობა-2 სთ 

ნაწილი II: 

მე-12-მე-20 კვირა: ლექცია სემინარები, 

უცხოელი ლექტორების ტრეინინგების 

სახით, სულ საკონტაქტო დრო-30 სთ  

21-ე კვირა: ფინალური შეფასება, წერითი (PC) 

ტესტირების ხანგრძლივობა-2 სთ 

22-ე კვირა: აღდგენა და საბოლოო შეფასება 
 

კურსის I ნაწილი (30 სთ) საკონტაქტო ლექცია 

სემინარები ტარდება ადგილობრივი ლექტორების 

მიერ 10 კვირიან  პერიოდში 3 სთ-იანი 10 

ტრეინინგის სახით. 10 ტრეინინგი შესაძლებელია 

ჩატარდეს განსხვავებული მიმდინარეობით: 

1. კვირაში ერთი 3 სთ-იანი ლექცია სემინარი 10 

კვირის განმალობაში (30 სთ) 

2. დღეში ერთი 3 სთ-იანი ლექცია სემინარი 10 

დღის (ორი კვირის, შაბათისა და კვირა დღეების 

გარდა) განმალობაში (30 სთ) 

3. დღეში ერთი 6 სთ-იანი ლექცია სემინარი 5 დღის 

(ერთი კვირის, შაბათისა და კვირა დღის გარდა) 

განმალობაში (30 სთ) 

4. სხვა კომბინაციით (30 სთ) 
 

კურსის II ნაწილი (30 სთ) საკონტაქტო ლექცია 

სემინარები ტარდება უცხოელი ლექტორების მიერ 

ორთვიან  პერიოდში შემდეგი შესაძლო 

მიმდინარეობით: 

1. დღეში ერთი 6 სთ-იანი ლექცია სემინარი 

გადაბმულად 5 დღის განმალობაში (30 სთ) 

2. დღეში ერთი 6 სთ-იანი ლექცია სემინარი 5 დღის 

(ნაწილ-ნაწილ: 2+3 დღე ან 1+1+3 დღე) 

განმალობაში (30 სთ) 

3. სხვა კომბინაციით (30 სთ) 
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საკონტაქტო დრო სასწავლო თემების მიხედვით: 

კურსის I ნაწილი: 

1. ბიოსტატისტიკა - 9 სთ 

2. Excel, SPSS და/ან Stata, და/ან SAS, და/ან სხვა-6 

სთ 

3. ეპიდებიოლოგია: ანალიზური და 

დესკრიპტული - 9 სთ  

4. სტანდარტიზებული ინდიკატორები- 3 სთ  

5. კვლევის დიზაინი და  პროტოკოლი - 3 სთ 

სულ 30 სთ 
 

კურსის II ნაწილი: 

1. ბიოსტატისტიკა - 6 სთ 

2. SPSS და/ან Stata, და/ან SAS, და/ან R - 6 სთ 

3. ეპიდემიოლოგია - 6 სთ  

4. სოციალური დეტერმინანტები და ქცევები, 

სოციოლოგიური კვლევები- 3 სთ 

5. ჯანმრთელობის ხარისხისა და  დაავადებათა 

ტვირთის ეკონომიკური ინდიკატორები - 3 სთ 

კვლევის დიზაინი და პროტოკოლი - 6 სთ 

სულ 30 სთ 
 

კურსის აკადემიური კალენდარი: 

1 კვირა:  

 საგნის კურატორთან შეხვედრა (1 სთ) 

2-10 კვირა: 

 სწავლის (ტრეინინგი 30 სთ), დამოუკიდებელი 

მუშაობის (100 სთ), საგნის ლექტორებთან (3 სთ) 

და თემის ხელმძღვანელთან  (3 სთ) 

ინდივიდუალური  შეხვედრებისა და/ან 

მიმოწერის პერიოდი 

მე-11 კვირა: 

 შუალედური შეფასება: წერითი (PC) 

ტესტირების ხანგრძლივობა-2 სთ 

12-19 კვირა: 

 სწავლის (ტრეინინგი 30 სთ), დამოუკიდებელი 

მუშაობის (100 სთ), საგნის ლექტორებთან (2 სთ) 

და თემის ხელმძღვანელთან  (2 სთ) 

ინდივიდუალური  შეხვედრებისა და/ან 

მიმოწერის პერიოდი 

20 კვირა:  

 საგნის კურატორთან შეხვედრა (1 სთ) 

21 კვირა:  

 ფინალური შეფასება: წერითი (PC) ტესტირების 

ხანგრძლივობა-2 სთ 

22 კვირა:  

 დამატებითი შეფასება, მათ შორის 

საერთაშორისო დამკვირვებელის (საჭიროების 

შემთხვევაში) 

 

შეფასების სისტემა: 

მე-11 კვირა: შუალედური შეფასება- 40% 

21-ე კვირა: ფინალური შეფასება- 60% 
 

საბოლოო შეფასების დაჯამება: 

 

შედეგე

ბის 

საშუა

ლო 

შედეგ

ების 

საშუა

ლოს 

კოეფ

იციენ

ტი 

(GPA) 

საუნივ

ერსიტ

ეტო 

შეფასე

ბა 

  

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 

  

დამაკმაყოფ

ილებელი 
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 
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Activities of research component of Medea Doc: 
 

Research component of Medea Doc consists of the follow-

ing basic activities to be implemented in 4 stages:  

1. Literature review on research topic (100+) and 

philosophic understanding of research topic  

2. Research protocol  

3. Scientific research (2-3 fragments) 

4. Dissertation paper defense. 
 

Activities of research component of Medea Doc the student 

begins from the 1st semester, namely: 

 In the 1st semester student begins searching-collection 

of the literature on the research topic and performs 

philosophic re-thinking of research topic. 

 In the 2nd semester student makes literature review on 

research. Summary of literature review shall consist of 

about 24-36 pages, Including: in Georgian (14-21 pag-

es) and English (10-15 pages) languages (exact transla-

tion). At the end of semester student submits it to the 

scientific-consultation council for assessment and pub-

lication in scientific journal (references: - 100-100+).   

 In the 2nd semester student defines research design, se-

lects research tools and methods, prepares research pro-

tocol (about 10-12 pages, including: in Georgian (6-7 

pages) and English (4-5 pages) languages (exact trans-

lation). At the end of the semester student submits it to 

the scientific-consultation council for assessment.  

 In 3rd-5th semesters student conduicts scientific re-

search. At the end of each semester student submits 

research results and articles to the scientific-

consultation council for assessment and publication in 

scientific journal. 

 In the 6th semester student makes design of dissertation 

paper and together with abstract (50 pages max. In 

Georgian and English languages) submits to the scien-

tific-consultation council for assessment and presents 

to dissertation council for public defense.  

 

 

სადოქტორო პროგრამის: “მედეა დოკის“ კვლევითი 

კომპონენტის გზამკვლევი 
  

ვასილ ტყეშელაშვილი 

  

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 
  

 

მედეა დოკის კვლევითი კომპონენტი 

კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS  

კურატორი: სამეცნიერო ხელმძღვანელი 
  

მედეა დოკის კვლევითი კომპონენტის აქტივობები: 

მედეა დოკის კვლევით კომპონენტი შედგება 4 

ეტაპად განსახორციელებელი შემდეგი ძირითადი 

აქტივოვებისაგან:  

1. საკვლევ საკითხზე ლიტერატურის 

მიმოხილვა (100+) და საკვლევი საკითხის 

ფილოსოფიური გააზრება, 

2. კვლევის პროტოკოლი,  

3. სამეცნიერო კვლევა (2-3 ფრაგმენტი), 

4. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა. 
 

მედეა დოკის დოქტორანტი 1-ლი სემესტრიდანვე 

იწყებს კვლევითი კომპონენტის აქტივობებს, 

კერძოდ: 

 1-ლ სემესტრში დოქტორანტი იწყებს საკვლევ 

საკითხზე ლიტერატურის მოძიება-კოლექციას 

და ახდენს საკვლევი საკითხის ფილოსოფიურ 

გააზრებას. 

 მე-2 სემესტრში დოქტორანტი ასრულებს 

საკვლევ საკითხზე ლიტერატურის მიმოხილვას. 

ლიტერატურის მიმოხილვის რეზიუმე სულ 

დაახლოებით შეადგენს 24-36 გვ., მათ შორის: 

ქართულ (14-21 გვ) და ინგლისურ (10-15 გვ) 

ენებზე (თარგმანი ერთი-ერთზე). სემესტრის 

ბოლოსათვის დოქტორანტი წარუდგენს მას 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს 

შეფასებისათვის და სამეცნიერო ჟურნალში 

პუბლიკაციისათვის (გამოყენებული 

ლიტერატურა: -100-100+).   

 მე-2 სემესტრში დოქტორანტი განსაზღვრავს 

კვლევის დიზაინს, ირჩევს კვლევის 

ინსტრუმენტსა და მეთოდებს, ამზადების 

კვლევის პროტოკოლს (დაახლოებით სულ 10-12 

გვ., მათ შორის: ქართულ (6-7 გვ.) და ინგლისურ 

(4-5 გვ.) ენებზე (თარგმანი ერთი-ერთზე). 

სემესტრის ბოლოსათვის დოქტორანტი 

წარუდგენს მას სამეცნიერო-საკონსულტაციო 

საბჭოს შეფასებისათვის.  
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1. Literature review on dissertation topic  

 

Pre-requisite: Summary of the philosophy of research 

topic submitted in electronic format for publication in 

scientific journal (approx.. 12-17 pages, including: in 

Georgian (7-10 pages) and English (5-7) pages) (exact 

translation)). 

 
Description: This module includes the review of litera-

ture on the topic of dissertation and its critical understand-

ing, problem identification and justification 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 pre-

pared by the doctoral student on the topic of the disserta-

tion is assessed by the Scientific-Consultation Board. 

 
Goals: Identification and clar ification of relevance of 

special literature, literature review and critical analysis, 

justification of actuality of the topic, issues of research top-

ic and potential research instruments. 

 
Content of the module:  

2nd Study Semester: 

Weeks 1-16: Search-collection-reference and critical anal-

ysis of the recent literature on research topic, writing of 

literature review (~90% of chapter I) using ~90 of literature 

sources, determination of actuality of the topic, and identi-

fication/clarification of research issue/problem. 

  
Mid-term assessment by the Scientific-Consultation 

Board 

Week 17 

 Assessment criteria: 

 Review of the special literature on research topic is 

completed, number of selected literature is sufficient, 

critical analysis is perfect (20 %). 

 Actuality of the topic is fully justified, title of disserta-

tion paper is adequate (20%). 

 Problem is fully identified, hypothesis is clearly formu-

lated, 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, an-

swers are exhaustive and justified (20%). 

  
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. 

 

 

 მე-3-5 სემესტრებში დოქტორანტი ატარებს 

სამეცნიერო კვლევას. ყოველი სემესტრის 

ბოლოს დოქტორანტი წარუდგენს კვლევის 

შედეგებსა და სტატიებს სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს შეფასებისათვის და 

სამეცნიერო ჟურნალში პუბლიკაციისათვის. 

 მე-6 სემესტრში აფორმებს სადისერტაციო 

ნაშრომს, ავტორეფერატთან (სულ მაქსიმუმ 50 

გვ. ქართულ და ინგლისურ ენებზე) ერთად 

წარუდგენს მას მას სამეცნიერო-საკონსულტაციო 

საბჭოს შეფასებისათვის და ნაშრომი გააქვს 

სადისერტაციო საბჭოზე საჯარო დაცვისათვის.  

სადისერტაციო თემაზე ლიტერატურის მიმოხილვა  

 

წინაპირობა: სამეცნიერო ჟურნალში 

გამოსაქყვეყნებლად ელექტონულ ფორმატში 

წარმოდგენილი საკვლევი საკითხის 

ფილოსოფიის რეზიუმე (სულ დაახლოებით 12-

17 გვ., მათ შორის: ქართულ (7-10 გვ.) და 

ინგლისურ (5-7 გვ.) ენებზე (თარგმანი ერთი-

ერთზე)). 
 

აღწერა: 

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 დოქტორანს მიერ 

მომზადებულ ლიტერატურის მიმოხილვას  

(Overview) აფასებს სამეცნიერო-საკონსულტაციო 

საბჭო. 

  

მიზნები: 

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. 
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Week 21 

 Final assessment by Scientific-Consultation Board 

  

Assessment criteria: 
 Review of the special literature on research topic is 

completed, number of selected literature is sufficient, 

critical analysis is perfect (20 %). 

 Actuality of the topic is fully justified, title of disserta-

tion paper is adequate (20%). 

 Problem is fully identified, hypothesis is clearly for-

mulated, is interesting and valuable for academic soci-

ety, as well as for representatives of given particular 

field; Research topic is clearly and completely identi-

fied (20%). 

 Literature Overview is prepared for publication (20%). 

 Presentation text is laconic and clearly structured, an-

swers are exhaustive and justified (20%). 

 

Week 22 

Recovery and final assessment 

  
Assessment 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. 

 

2. Research Protocol  

Prerequisite: 

Credit in review of the literature on dissertation topic 

Description: 

Research protocol is an action plan of the dissertation re-

search project and is an application for conducting a dis-

sertation research. This activity enables the doctoral stu-

dent to prepare (according to Annex 2) and follow the re-

search protocol. 

The activity includes the elaboration and presentation of 

the research protocol on the topic of dissertation, determi-

nation and clarification of research design, goals, objec-

tives, materials and methods, possible structure of the pa-

per and research plan-schedule; Development of research 

instrument (questionnaire, worksheet or registration form) 

taking into consideration ethical aspects of research. 

Dissertation Research Protocol prepared by the doctoral 

student in accordance to above components is approved by 

the Scientific-Consultation Board. 

  
Goals: 

Preparation of Scientific project according to the research 

protocol (determination and clarification of research de-

sign, goals, objectives, research instrument, materials and 

methods, and schedule of action plan of the research). 

 

მოდულის შინაარსი: 
 

მე-2 სასწავლო სემესტრი: 

1-16 კვირა 

 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. 

  

17 კვირა 

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%) 

 

18-20 კვირა 

 ლიტერატურული მიმოხილვის (1-ლი თავის ~90%)  

დახვეწა-გაუმჯობესება სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს შენიშვნების/

რეკომენდაციების გათვალისწინებით. 

  

21 კვირა 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს  ფინალური 

შეფასება 
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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 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 

10% 

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

2nd Study Semester: 
 

Weeks 1-16 

Preparation of research protocol, development of research 

instrument (questionnaire, worksheet or registration form). 

  

Week 17 

Mid-term assessment by the Scientific-Consultation 

Board 

Research protocol assessment criteria: 

 Possible structure of the paper and research plan-

schedule is well-developed and realistic (10%). 

 Goal of the planned research is formulated clearly and 

corresponds to dissertation topic, research objectives 

are fully defined and makes it possible to achieve goal 

of the research (20%). 

 Materials of planned research are representable, select-

ed research methods are presented fully and are ac-

ceptable (20%). 

 Research instrument is developed (questionnaire, work-

sheet or registration form) completely and complies to 

ethical norms (20%). 

 It is likely that the research outcomes will have scien-

tific innovation and practical value (20%). 

 Presentation text is laconic and clearly structured, an-

swers are exhaustive and justified  (10%). 

 

Weeks 18-20 

Update and improvement of research protocol taking into 

account the notes/recommendations of the Scientific-

Consultation Board, update and improvement of question-

naire, worksheet or registration form and obtaining permis-

sion of the 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 realistic  (10%). 

 Goal of the planned research is formulated clearly and 

corresponds to dissertation topic, research objectives 

are fully defined and makes it possible to achieve goal 

of the research (20%) 

 Materials of planned research are representable, select-

ed research methods are presented fully and are ac-

ceptable (20%). 

 Research instrument is developed (questionnaire, work-

sheet or registration form) completely and complies to 

ethical norms (20%). 

 It is likely that the research outcomes will have scien-

tific innovation and practical value (20%). 

 Presentation text is laconic and clearly structured, an-

swers are exhaustive and justified  (10%). 

 

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%) 
 

22 კვირა 

აღდგენა და  საბოლოო შეფასება 

 შეფასების სისტემა: 

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%. 

  

 

2. კვლევის პროტოკოლი  

წინაპირობა: ჩათვლა სადისერტაციო თემაზე 

ლიტერატურის მიმოხილვაში 

 

აღწერა:  

კვლევის პროტოკოლი არის სადისერტაციო 

კვლევითი პროექტის სამოქმედო გეგმა და 

წარმოადგენს განაცხადს სადისერტაციო კვლევის 

ჩატარებაზე. აღნიშნული აქტივობა საშუალებას 

აძლევს დოქტორანტს მოამზადოს და დაიცვას 

კვლევის პროტოკოლი. 
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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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Week 22 

Recovery and final assessment 

  

Assessment 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. 

  

3. Scientific research  

  
Prerequisite: To begin scientific research, the doctoral 

student should have received credit for "Research Proto-

col". 

  
Scientific research is carried out in three study (III-V) 

semesters. 
 

Description: 

3rd semester: 

Starting scientific research according to objectives set out in 

research protocol; Execute 33% of total volume of scientific 

work according to working plan-schedule: collection of ma-

terials, 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 Chapter 1 of research part of dissertation paper, 

formulation of relevant conclusions, write Part 1 of Chapter 

2 (Materials and Methods), presentation of obtained results 

to Scientific-Consultation Board, preparation-submission of 

1 scientific article  (3rd  publication) for publication. 

4th semester: 

Continue of scientific research; Execute 33% of total volume 

of scientific work according to working plan-schedule: col-

lection of materials through research instrument 

(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 Methods), formulation of rele-

vant conclusions, presentation of obtained results to Scien-

tific-Consultation Board, preparation-submission of  1 scien-

tific article  (4th publication) for publication. 

 5th semester: 

Completion of scientific research; Execute 34% of total vol-

ume of scientific work according to working plan-schedule: 

collection of materials through research instrument 

(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 3 

of Chapter 2 (Materials and Methods), formulation of rele-

vant conclusions, presentation of obtained results to Scien-

tific-Consultation Board, preparation-submission of  1 scien-

tific article  (5th publication) for publication. 

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. 

  

მიზნები:  

კვლევის პროტოკოლის მიხედვით სამეცნიერო 

პროექტის მომზადება (კვლევის დიზაინის,  

მიზნების, ამოცანების, კვლევის ინსტრუმენტის, 

მასალებისა და მეთოდების, კვლევის სამოქმედო 

გეგმის გრაფიკის განსაზღვრა-დაზუსტება). 

მე-2 სასწავლო სემესტრი: 

1-16 კვირა 

კვლევის პროტოკოლის მომზადება, კვლევის 

ინსტრუმენტის (კითხვარის, ანკეტის თუ 

სარეგისტრაციო ფორმების) შემუშავება. 

17 კვირა 

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%) 
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Goals: 

 3rd semester: 

Conducting research in accordance with the protocol, 

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 publication. 

4th semester: 

Continue of scientific research in accordance with the 

protocol, write Chapter 2 of the research part of the dis-

sertation, formulation of relevant conclusions, elaboration 

of practical recommendations, preparation of 1 scientific 

article for publication according to standards set for ref-

erenced publication. 

 5th semester: 

Completion of scientific research in accordance with the 

protocol, write Chapter 3 of the research part of the dis-

sertation, formulation of relevant conclusions, elaboration 

of practical recommendations, preparation of 1 scientific 

article for publication according to standards set for im-

pact factor publication. 

  
Activity contents 

3rd semester: 

Weeks 1-8 

Collection of 33% of the total volume of materials through 

research instrument; Creation of database and statistical pro-

cessing of data using SPSS and/or other software, presenta-

tion of results in tables and charts and their analysis. 

  

Weeks 9-16 

Textual description of results, writing Chapter 1 of research 

part of dissertation paper, formulation of relevant conclu-

sions, write Part 1 of Chapter 2 (Materials and Methods) of 

dissertation paper, preparation of  1 scientific article for sub-

mission to referenced journal, preparation of obtained re-

sults for presentation to Scientific-Consultation Board. 

Week 17 

Mid-term assessment of Fragment 1 of the research by 

the Scientific-Consultation Board 

 Fragment 1 assessment criteria: 

 Research works are underway and are in progress in 

accordance with the protocol, works schedule is fol-

lowed, part (33%) of materials is collected (20%). 

 Databases (33%) are created and data statistically pro-

cessed (20%). 

 Part 1 of research part of dissertation paper is written, 

Part 1 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dis-

sertation paper is written, research results are well illus-

trated on tables and charts, analysis of research results is 

complete, relevant conclusions are formulated (20%). 

 

 სავარაუდოა, რომ კვლევის შედეგებს ექნებათ 

სამეცნიერო სიახლე და პრაქტიკული 

ღირებულება (20%) 

 საპრეზენტაციო ტექსტი ლაკონურია და 

მკაფიოდ სტრუქტურირებული, შეკითხვებზე 

პასუხები ამომწურავია და დასაბუთებული 

(10%) 

 

18-20 კვირა 

კვლევის პროტოკოლის დახვეწა-გაუმჯობესება 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს შენიშვნების/

რეკომენდაციების გათვალისწინებით, კითხვარის, 

ანკეტის თუ სარეგისტრაციო ფორმების დახვეწა-

გაუმჯობესება  და მათ გამოყენებაზე 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%) 

 

22 კვირა 

აღდგენა და  საბოლოო შეფასება 
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 Scientific article is ready for publication and is presented 

according to standards set for referenced publication 

(30%). 

 Presentation and discussion: Presentation text is laconic 

and clearly structured, visual part of presentation corre-

sponds to textual part, answers to questions on the topic 

of presentation are exhaustive and justified (10%). 

 

Weeks 18-20 

Correction of Part 1 of research part of dissertation paper, 

conclusions and scientific 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 1 of the research by the 

Scientific-Consultation Board 

Fragment 1 assessment criteria: 
 Research works are underway and are in progress in 

accordance with the protocol, works schedule is fol-

lowed, part (1/3) of materials is collected (20%). 

 Databases (1/3) are created and data statistically pro-

cessed (20%). 

 Chapter 1 of research part of dissertation paper is writ-

ten, 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 re-

sults 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: Presentation text is laconic 

and clearly structured, visual part of presentation corre-

sponds to textual part, answers to questions on the topic 

of presentation are exhaustive and justified (10%). 

 

Week 22 

Recovery and final assessment of Fragment 1 of the re-

search 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასების სისტემა: 

  

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. სამეცნიერო კვლევა  

  

წინაპირობა:  სამეცნიერო კვლევის დასაწყებად 

დოქტორანტს უნდა ჰქონდეს მიღებული ჩათვლა 

„კვლევის პროტოკოლში“. 

  

 სამეცნიერო კვლევა მიმდინარეობს სამი სასწავლო 

სემესტრის (III-V) განმავლობაში. 

 

აღწერა:  

მე-3 სასწავლო სემესტრი: 

სამეცნიერო კვლევის დაწყება, კვლევის 

პროტოკოლში წარმოდგენილი დასახული 

ამოცანების შესაბამისად, სამუშაო გეგმა-გრაფიკის 

მიხედვით კვლევითი სამუშაოების საერთო 

მოცულობის 1/3-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-3 

პუბლიკაცია) სამეცნიერო სტატიის მომზადება-

წარდგენა. 
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1 Following work plan schedule, collection of part (1/3) of materials Percent 
from the 

total 
score 

Schedule is followed and part (1/3) 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 (1/3) and statistical processing of data Percent 

Databases (1/3) are created and data statistically processed fully (10 

%) 20% 
Databases (1/3) are created and data statistically processed with slight delay (75%) 15% 

Databases (1/3) are created and data statistically processed with delay (51%) 10% 

Databases (1/3) 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 ნაწილის (1/3) შეგროვება პროცენტი 

გრაფიკი დაცულია და მასალების ნაწილი (1/3) 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 (1/3) შექმნა და სტატისტიკური დამუშავება პროცენტი 

 მონაცემთა ბაზები (1/3)  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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Activity contents 

4th semester: 

Weeks 1-8 

Collection of next part (1/3) of the total volume of materials 

through research instrument; Creation of database and statis-

tical 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, preparation of  1 scientific article 

and submission to referenced journal, preparation of ob-

tained results for presentation to Scientific-Consultation 

Board. 

  
Week 17 

Mid-term assessment of Fragment 2 of the research  

by the Scientific-Consultation Board  

Fragment 2 assessment criteria: 

 Research works are underway and are in progress in 

accordance with the protocol, works schedule is fol-

lowed, part (1/3) of materials is collected (20%); 

 Databases (1/3) are created and data statistically pro-

cessed (20%); 

 Chapter 2 of research part of dissertation paper is writ-

ten, 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 re-

sults is complete, relevant conclusions are formulated 

(20%); 

 Scientific article is ready for publication and is presented 

according to standards set for impact factor journal 

(30%); 

 Presentation and discussion: Presentation text is laconic 

and clearly structured, visual part of presentation corre-

sponds to textual part, answers to questions on the topic 

of presentation are exhaustive and justified (10%). 

 

Weeks 18-20 

Correction of Part 2 of research part of dissertation paper, 

conclusions and scientific 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 

  
 

 

 

 

 

მე-4 სასწავლო სემესტრი: 

სამეცნიერო კვლევის გაგრძელება, კვლევის 

პროტოკოლში წარმოდგენილი დასახული 

ამოცანების შესაბამისად, სამუშაო გეგმა-გრაფიკის 

მიხედვით კვლევითი სამუშაოების საერთო 

მოცულობის 1/3-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 ნაწილის დაწერა, 

შესაბამისი დასკვნების ფორმულირება, მიღებული 

შედეგების სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს 

წინაშე პრეზენტაცია, პუბლიკაციისათვის 1 (მე-4 

პუბლიკაცია)  სამეცნიერო სტატიის მომზადება-

წარდგენა. 

 მე-5 სასწავლო სემესტრი: 

სამეცნიერო კვლევის დასრულება, კვლევის 

პროტოკოლში წარმოდგენილი დასახული 

ამოცანების შესაბამისად, სამუშაო გეგმა-გრაფიკის 

მიხედვით კვლევითი სამუშაოების საერთო 

მოცულობის 1/3-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-3 ნაწილის დაწერა, 

შესაბამისი დასკვნების ფორმულირება, მიღებული 

შედეგების სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს 

წინაშე პრეზენტაცია, პუბლიკაციისათვის 1 (მე-5 

პუბლიკაცია)  სამეცნიერო სტატიის მომზადება-

წარდგენა. 
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1 Following work plan schedule, collection of part (1/3) of materials Percent 

Schedule is followed and part (1/3) 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 (1/3) and statistical processing of data Percent 

Databases (1/3) are created and data statistically processed fully (10%) 20% 
Databases (1/3) are created and data statistically processed with slight delay (75%) 15% 

Databases (1/3) are created and data statistically processed with delay (51%) 10% 

Databases (1/3) 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 

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

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

back 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 ნაწილის (1/3) შეგროვება პროცენტ
ი 

გრაფიკი დაცულია და მასალების ნაწილი (1/3) 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 (1/3) 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 
0% 

  
4 პუბლიკაციისათვის სამეცნიერო სტატიის მომზადება და წარმოდგენა რეფერირებად ჟურნალში 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე 
პროცენტ
ი 

სტატია მომზადებული და წარმოდგენილია რეფერირებად ჟურნალში 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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Week 21 

Final assessment of Fragment 2 of the research by the 

Scientific-Consultation Board 

Fragment 2 assessment criteria: 
 Research works are underway and are in progress in 

accordance with the protocol, works schedule is fol-

lowed, part (1/3) of materials is collected (20%); 

 Databases (50%) are created and data statistically pro-

cessed (20%); 

 Chapter 2 of research part of dissertation paper is writ-

ten, 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 re-

sults is complete, relevant conclusions are formulated 

(20%); 

 Scientific article is ready for publication and is presented 

according to standards set for referenced journal (30%); 

 Presentation and discussion: Presentation text is laconic 

and clearly structured, visual part of presentation corre-

sponds to textual part, answers to questions on the topic 

of presentation are exhaustive and justified (10%). 

 

Week 22 

Recovery and final assessment of Fragment 2 of the re-

search 

 

 
Activity contents 

5th semester: 

Weeks 1-8 

Collection of last part (1/3) of the total volume of materials 

through research instrument; Creation of database and statis-

tical 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 3 of research 

part of dissertation paper, write Part 3 of Chapter 2 

(Materials and Methods) of dissertation paper, formulation 

of relevant conclusions, preparation of  1 scientific article 

and submission to impact factor journal, preparation of ob-

tained results for presentation to Scientific-Consultation 

Board. 

 

Week 17 

Mid-term assessment of Fragment 2 of the research  

by the Scientific-Consultation Board  

 

 

 

 

 

 

მიზნები: 

მე-3 სასწავლო 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-4 სასწავლო სემესტრი: 

პროტოკოლის მიხედვით კვლევის გაგრძელება, 

დისერტაციის კვლევითი ნაწილის მე-2-ე  თავის 

დაწერა, შესაბამისი დასკვნების ფორმულირება, 

პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება, 

პუბლიკაციისათვის 1 სამეცნიერო სტატიის 

მომზადება რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის 

აუცილებელი სტანდარტის დონეზე. 
 

მე-5 სასწავლო სემესტრი: 

პროტოკოლის მიხედვით კვლევის დასრულება, 

დისერტაციის კვლევითი ნაწილის მე-3-ე  თავის 

დაწერა, შესაბამისი დასკვნების ფორმულირება, 

პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება, 

პუბლიკაციისათვის 1 სამეცნიერო სტატიის 

მომზადება იმპაქტ–ფაქტორიანი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის 

დონეზე. 
 

აქტივობის შინაარსი 

მე-3 სასწავლო სემესტრი: 
 

1-8 კვირა 

კვლევის ინსტრუმენტის საშუალებით მასალების 

საერთო მოცულობის 1/3-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,  1 სამეცნიერო სტატიის მომზადება-

წარდგენა რეფერირებად ჟურნალში 

პუბლიკაციისათვის, სამეცნიერო-საკონსულტაციო 

საბჭოს წინაშე მიღებული შედეგების 

პრეზენტაციისათვის მომზადება. 
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Fragment 2 assessment criteria: 

 Research works are underway and are in progress in 

accordance with the protocol, works schedule is fol-

lowed, last part (1/3) of materials is collected (20%); 

 Databases (1/3) are created and data statistically pro-

cessed (20%); 

 Chapter 3 of research part of dissertation paper is writ-

ten, Part 3 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of 

dissertation paper is written, research results are well 

illustrated on tables and charts, analysis of research re-

sults is complete, relevant conclusions are formulated 

(20%); 

 Scientific article is ready for publication and is present-

ed according to standards set for impact factor journal 

(30%); 

 Presentation and discussion: Presentation text is lacon-

ic and clearly structured, visual part of presentation 

corresponds to textual part, answers to questions on the 

topic of presentation are exhaustive and justified 

(10%). 
 

Weeks 18-20 

Correction of Part 3 of research part of dissertation paper, 

conclusions and scientific 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: 

 Research works are underway and are in progress in 

accordance with the protocol, works schedule is fol-

lowed, last part (1/3) of materials is collected (20%); 

 Databases (50%) are created and data statistically pro-

cessed (20%); 

 Chapter 3 of research part of dissertation paper is writ-

ten, Part 3 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of 

dissertation paper is written, research results are well 

illustrated on tables and charts, analysis of research re-

sults is complete, relevant conclusions are formulated 

(20%); 

 Scientific article is ready for publication and is present-

ed according to standards set for impact factor journal 

(30%); 

  Presentation and discussion: Presentation text is lacon-

ic and clearly structured, visual part of presentation 

corresponds to textual part, answers to questions on the 

topic of presentation are exhaustive and justified 

(10%). 

 

Week 22 

Recovery and final assessment of Fragment 3 of the re-

search 

 

17 კვირა 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მიერ  კვლევის 

1-ლი  ფრაგმენტის  შუალედური  შეფასება 

შეფასების კრიტერუმები: 

 კვლევითი სამუშაოები დაწყებულია, 

მიმდინარეობს პროტოკოლის შესაბამისად, 

სამუშაო გეგმის გრაფიკი დაცულია, მასალების 

ნაწილი (1/3) შეგროვებულია (20%); 

 მონაცემთა ბაზები (1/3) 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%). 

 

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 
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1 Following work plan schedule, collection of last part (1/3) of materials Percent 

Schedule is followed and last part (1/3) 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 (1/3) and statistical processing of data Percent 

Databases (1/3) are created and data statistically processed fully (10%) 20% 
Databases (1/3) are created and data statistically processed with slight delay (75%) 15% 

Databases (1/3) are created and data statistically processed with delay (51%) 10% 

Databases (1/3) are not created and statistically processed or created and processed 

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

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

Part 3 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 3 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 3 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 3 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 3 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is written, Part 3 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 3 of the Chapter 2 (Materials and Methods) of dissertation paper is not written, and/or Part 3 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 ნაწილის (1/3) შეგროვება პროცენტ
ი 

გრაფიკი დაცულია და მასალების ძირითადი ნაწილი (1/3) 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 (1/3) შექმნა და სტატისტიკური დამუშავება პროცენტ

ი 

 მონაცემთა ბაზები (1/3) 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-3 ნაწილის დაწერა, დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის მე-3 თავის დაწერა,  ილუსტრირება ცხრილებისა და გრაფიკების საშუალებით,  
კვლევის შედეგების ანალიზი, შესაბამისი დასკვნების ფორმულირება 

პროცენტ
ი 

დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) მე-3 ნაწილი დაწერილია, დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის მე-3 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-3  ნაწილი დაწერილია, დისერტაციის 
კვლევითი ნაწილის მე-3 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-3 ნაწილი დაწერილია, დისერტაციის 
კვლევითი ნაწილის მე-3 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-3  ნაწილი და/ან დისერტაციის კვლევითი 
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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Assessment system: 
 

3rd  semester: 

Mid-term assessment of Fragment 1 - 15 points (Is held on 

Week 17 of 3rd semester). 

Final assessment of Fragment 1 - 15 points (Is held on 

week 21 of 3rd semester). 

4th semester: 

Mid-term assessment of Fragment 2 - 15 points (Is held on 

Week 17 of 4th semester). 

Final assessment of Fragment 2 - 15 points (Is held on 

Week 21 of 4th semester). 

5th semester: 

Mid-term assessment of Fragment 3 - 20 points (Is held on 

Week 17 of 5th semester). 

Final assessment of Fragment 3 - 20 points (Is held on 

Week 21 of 5th semester). 

  
To pass the fragment of Scientific research the doctoral 

student is required to take at least 51% of components pre-

sented for each assessment of all three semesters, and after-

wards Scientific-Consultation Board makes a decision on 

creation of Dissertation Board and inclusion in it of 2 invit-

ed experts besides Scientific-Consultation Board members. 

 

 

4. Dissertation defense 

6th semester: 

Prerequisite: Doctoral student shall have: 60 credits 

received in study component, scientific research completed, 

5 papers, among them 3 articles published. It is permissible 

to have 3rd article submitted to impact factor journal for 

publication. 

  
Description: 

 Dissertation paper is a construct of representation of new 

knowledge generated by the doctoral student within imple-

mented research. 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 format) to Sci-

entific-Consultation Board submits 1 printed copy of Dis-

sertation paper and 5 copies of Abstract.  Duration of the 

report - 21 minutes 

  

Goals: 

 Preparation of Dissertation paper and its public defense 

aims at fixing of new knowledge generated by the student 

within research and Awarding to the student academic de-

gree of the Doctor of Sciences. 

  
 

 

 

შეფასების კრიტერუმები: 

 კვლევითი სამუშაოები დაწყებულია, 

მიმდინარეობს პროტოკოლის შესაბამისად, 

სამუშაო გეგმის გრაფიკი დაცულია, მასალების 

ნაწილი (1/3) შეგროვებულია (20%); 

 მონაცემთა ბაზები (1/3) 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%). 

 

22 კვირა 

აღდგენა და კვლევის 1-ლი ფრაგმენტის  საბოლოო 

შეფასება. 

  

აქტივობის შინაარსი  

მე-4 სემესტრი: 

1-8 კვირა 

კვლევის ინსტრუმენტის საშუალებით მასალების 

საერთო მოცულობის 1/3-ს შეგროვება, მონაცემთა 

ბაზების შექმნა და სტატისტიკური დამუშავება SPSS-

ის და/ან სხვა პროგრამული პაკეტის საშუალებით, 

შედეგების წარმოსახვა ცხრილებისა და გრაფიკების 

სახით და მათი ანალიზი. 
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Activity contents: 

Weeks 1-14 

Search and adding of new literature sources published 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 English 

Weeks 15-16 

Examination of dissertation paper and abstract and prepara-

tion of dissertation paper for preliminary defense. 

 Midterm Assessment 

 Week 17 

Assessment of dissertation paper by Scientific-

Consultation Board on the preliminary defense 

  

Paper assessment criteria  

 Text of the paper is structured, wording is diverse, syn-

tactic structures are arranged, the style is followed 

(10%) 

 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%) 

 Research materials are representable, methods are con-

temporary and results from internationally recognized 

research are interesting (10%) 

 Dissertation paper has scientific innovation and practical 

value, conclusions are derived from research results, 

are objective and statistically significant (40%) 

 Abstract of the paper is presented (Georgian and English 

versions), fully meets requirements and reflects results 

of the research (10%) 

 Presentation text is laconic and clearly structured, visu-

al part of presentation corresponds to textual part, an-

swers to questions on the topic of presentation are ex-

haustive and justified (20%) 
 

 To pass the mid-term assessment the doctoral student is 

required to take at least 51% of components presented 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 dissertation 

paper and abstract or not 

3. On creation of Dissertation Board (5 members) and in-

clusion in it 2 invited experts  

 

9-16 კვირა 

შედეგების ტექსტუალური აღწერა, დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის მე-2 თავის დაწერა, 

დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) 

მე-2-ე ნაწილის დაწერა, შესაბამისი დასკვნების 

ფორმულირება, 1 სამეცნიერო სტატიის მომზადება-

წარდგენა ჟურნალში პუბლიკაციისათვის, 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წინაშე 

მიღებული შედეგების პრეზენტაციისათვის 

მომზადება 

  

17 კვირა 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მიერ  კვლევის 

მე-2 ფრაგმენტის  შუალედური   შეფასების 

კრიტერუმები: 

1. კვლევითი სამუშაოები დაწყებულია, 

მიმდინარეობს პროტოკოლის შესაბამისად, 

სამუშაო გეგმის გრაფიკი დაცულია, მასალების 

ნაწილი (1/3) შეგროვებულია (20%); 

2. მონაცემთა ბაზები (1/3) 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 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's 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 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% 
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Weeks 18-20 

  

Correction of dissertation paper, main provisions, conclu-

sions, scientific innovation, practical recommendations ab-

stract taking into account critical opinions, remarks and rec-

ommendations expressed at the Dissertation Board meeting, 

typographical printing of dissertation paper and abstract, 

preparation of presentation for public defense. 

  

 
Week 21 

Final assessment 

Public defense of dissertation paper 

  
Paper assessment criteria 

 Text of the paper is structured, wording is diverse, syn-

tactic structures are arranged, the style is followed 

(10%) 

 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%) 

 Research materials are representable, methods are con-

temporary and results from internationally recognized 

research are interesting (10%) 

 Dissertation paper has scientific innovation and practical 

value, conclusions are derived from research results, 

are objective and statistically significant (40%) 

 Abstract of the paper is presented (Georgian and English 

versions), fully meets requirements and reflects results 

of the research (10%) 

 Presentation text is laconic and clearly structured, visu-

al part of presentation corresponds to textual part, an-

swers to questions on the topic of presentation are ex-

haustive and justified (20%) 

 

Week 22 

Recovery and final assessment 

  
Assessment system 

 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 Dissertation Board 

and to grant Academic Degree (PhD) doctoral student is 

required to take at least 51% of components presented for 

assessment. 

  

 

 

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. 

შეფასების კრიტერუმები: 

 კვლევითი სამუშაოები დაწყებულია, 

მიმდინარეობს პროტოკოლის შესაბამისად, 

სამუშაო გეგმის გრაფიკი დაცულია, მასალების 

ნაწილი (1/3) შეგროვებულია (20%); 

 მონაცემთა ბაზები (50%) შექმნილია და 

სტატისტიკურად დამუშავებული (20%); 

 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%); 

 პუბლიკაციისათვის სამეცნიერო სტატია 

მომზადებულია და წარმოდგენილი 

რეფერირებად ჟურნალში  პუბლიკაციისათვის 

აუცილებელი სტანდარტის დონეზე  (30%); 

 პრეზენტაცია დ ადისკუსია: 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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Average 

Grade 

Point Aver-

age (GPA) 

University 

rate 

General rate used 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 Did not pass 

<40   F F Failed 

Summary of final assessment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 კვირა 

აღდგენა და კვლევის მე-2 ფრაგმენტის  საბოლოო 

შეფასება 

  

აქტივობის შინაარსი  

მე-5 სემესტრი: 

1-8 კვირა 

კვლევის ინსტრუმენტის საშუალებით მასალების 

საერთო მოცულობის მე-3 ნაწილის (1/3) 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-3 თავის დაწერა, 

დისერტაციის მე-2 თავის (მასალები და მეთოდები) 

მე-3 ნაწილის დაწერა, შესაბამისი დასკვნების 

ფორმულირება, 1 სამეცნიერო სტატიის მომზადება-

წარდგენა იმფაქტ-ფაქტორიან ჟურნალში 

პუბლიკაციისათვის, სამეცნიერო-საკონსულტაციო 

საბჭოს წინაშე მიღებული შედეგების 

პრეზენტაციისათვის მომზადება 

  

 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მიერ  კვლევის 

მე-2 ფრაგმენტის  შუალედური   შეფასების 

კრიტერუმები: 

 კვლევითი სამუშაოები დაწყებულია, 

მიმდინარეობს პროტოკოლის შესაბამისად, 

სამუშაო გეგმის გრაფიკი დაცულია, მასალების 

ნაწილი (1/3) შეგროვებულია (20%); 

 მონაცემთა ბაზები (1/3) შექმნილია და 

სტატისტიკურად დამუშავებული (20%); 

 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%); 

 

 

 



https://www.caucasushealth.ge   E ISSN  2449-2450                                                                                                                     118 

ISSN 24499-2647:  Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 5,  June  21, 2019 

 პუბლიკაციისათვის სამეცნიერო სტატია 

მომზადებულია და წარმოდგენილი იმპაქტ-

ფაქტორიანი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი 

სტანდარტის დონეზე  (30%); 

 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%). 
 

18-20 კვირა 

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოზე გამოთქმული 

კრიტიკული მოსაზრებების, შენიშვნებისა და 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით დისერტაციის 

კვლევითი ნაწილის მე-3 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: 

 კვლევითი სამუშაოები დაწყებულია, 

მიმდინარეობს პროტოკოლის შესაბამისად, 

სამუშაო გეგმის გრაფიკი დაცულია, მასალების 

ნაწილი (1/3) შეგროვებულია (20%); 

 მონაცემთა ბაზები (50%) შექმნილია და 

სტატისტიკურად დამუშავებული (20%); 

 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%); 

 პუბლიკაციისათვის სამეცნიერო სტატია 

მომზადებულია და წარმოდგენილი იმპაქტ-

ფაქტორიანი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი 

სტანდარტის დონეზე  (30%); 

 პრეზენტაცია დ ადისკუსია: საპრეზენტაციო 

ტექსტი ლაკონურად და მკაფიოდაა 

სტრუქტურირებული, პრეზენტაციის 

ვიზუალური მხარე შეესაბამება პრეზენტაციის 

ტექსტუალურ ნაწილს; საპრეზენტაციო თემის 

ირგვლივ წამოჭრილ შეკითხვებზე პასუხები 

ამომწურავია და დასაბუთებული (10%). 
 

22 კვირა 

აღდგენა და კვლევის მე-3 ფრაგმენტის  საბოლოო 

შეფასება 

 

შეფასების სისტემა: 

მე-3 სემესტრი: 

კვლევის 1-ლი ფრაგმენტის  შუალედური შეფასება - 15 

ქულა (ტარდება მე-3 სემესტრის მე- 17 კვირას). 

კვლევის 1-ლი ფრაგმენტის  ფინალური შეფასება - 15 

ქულა (ტარდება მე-3 სემესტრის  21-ე კვირას). 

  

მე-4 სემესტრი: 

კვლევის მე-2 ფრაგმენტის  შუალედური შეფასება - 15 

ქულა (ტარდება მე-4 სემესტრის  მე- 17 კვირას). 

კვლევის მე-2 ფრაგმენტის ფინალური შეფასება - 15 

ქულა (ტარდება მე-4 სემესტრის   21-ე კვირას). 
 

მე-5 სემესტრი: 

კვლევის მე-3 ფრაგმენტის  შუალედური შეფასება - 20 

ქულა (ტარდება მე-5 სემესტრის  მე- 17 კვირას). 

კვლევის მე-2 ფრაგმენტის ფინალური შეფასება - 20 

ქულა (ტარდება მე-5 სემესტრის   21-ე კვირას). 
 

 სამეცნიერო კვლევის ფრაგმენტის გადასალახად  და 

ჩათვლის მისაღებად დოქტორანტმა აუცილებლია 

სამივე 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. 

 

4.დისერტაციის დაცვა 

მე-6 სემესტრი: 

წინაპირობა: 

დოქტორანტს უნდა ჰქონდეს: სასწავლო 

კომპონენტში მიღებული 60 კრედიტი, 

დასრულებული სამეცნიერო კვლევა,  

გამოქვეყნებული 5 ნაშრომი, მათ შორის 3 სტატია. 

დასაშვებია მე-3 სტატია წარდგენილი ჰქონდეს 

იმფაქტ-ფაქტორიან ჟურნალში დასაბეჭდად. 
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აღწერა:  

  

სადისერტაციო   ნაშრომი   წარმოადგენს   

დოქტორანტის  მიერ   განხორციელებული 

კვლევის ფარგლებში გენერირებული ახალი 

ცოდნის რეპრეზენტაციის კონსტრუქტს. 

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 21 წუთით. 

  

მიზნები: 

  

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. 

17 კვირა 

შუალედური  შეფასება  

 დისერტაციის წინასწარ დაცვაზე სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს მიერ  ნაშრომის შეფასება 

  

ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმები 

 დისერტაციის ტექსტი სტრუქტურირებულია, 

ლექსიკა მრავალფეროვანია, სინტაქსური 

კონსტრუქციები გამართულია, სტილი 

დაცულია (10%) 

 შესასწავლი საკითხის ირგვლივ არსებული 

სპეციალური ლიტერატურის ანალიზი სრულია 

და კრიტიკული; განხილულ ნაშრომთა 

რაოდენობა საკმარისია საკვლევი სფეროს 

სრულფასოვანი ანალიზისთვის (10%) 

 კვლევის მასალები რეპრეზენტაბელურია, 

მეთოდები თანამედროვეა და საერთაშორისო 

დონეზე აღიარებული კვლევით მიღებულ 

შედეგები საინტერესოა (10%) 

 დისერტაციულ ნაშრომს გააჩნია სამეცნიერო 

სიახლე და პრაქტიკული ღირებულება, 

დასკვნები გამომდინარეობს კვლევის 

შედეგებიდან, ობიექტურია და 

სტატისტიკურად სარწმუნო (40%) 

 ნაშრამის ავტორეფერატი (ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე) წარმოდგენილია, სრულად 

აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს და 

ასახავს კვლევით მიღებულ შედეგებს (10%) 

 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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შედეგე

ბის 

საშუა

ლო 

შედეგ

ების 

საშუა

ლოს 

კოეფ

იციენ

ტი 

(GPA) 

საუნივ

ერსიტ

ეტო 

შეფასე

ბა 

  

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 

  

დამაკმაყოფ

ილებელი 
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 

18-20 კვირა 

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 კვირა 

ფინალური შეფასება 

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 

  

ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმები 

 დისერტაციის ტექსტი სტრუქტურირებულია, 

ლექსიკა მრავალფეროვანი, სინტაქსური 

კონსტრუქციები გამართული, სტილი 

დაცულია (10%) 

 შესასწავლი საკითხის ირგვლივ არსებული 

სპეციალური ლიტერატურის ანალიზი სრულია 

და კრიტიკული; განხილულ ნაშრომთა 

რაოდენობა საკმარისია საკვლევი სფეროს 

სრულფასოვანი ანალიზისთვის (10%) 

 კვლევის მასალები რეპრეზენტაბელურია, 

მეთოდები თანამედროვეა და საერთაშორისო 

დონეზე აღიარებული მეთოდებით მიღებულ 

კვლევის შედეგები საინტერესოა (10%) 

 დისერტაციულ ნაშრომს გააჩნია სამეცნიერო 

სიახლე და პრაქტიკული ღირებულება, 

დასკვნები გამომდინარეობს კვლევის 

შედეგებიდან, ობიექტურია და 

სტატისტიკურად სარწმუნო (40%) 

 ნაშრამის ავტორეფერატი (ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე) წარმოდგენილია, 

აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს და 

სრულად ასახავს კვლევით მიღებულ შედეგებს 

(10%) 

 საპრეზენტაციო ტექსტი ლაკონურად და 

მკაფიოდაა  სტრუქტურირებული, 

პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე შეესაბამება 

პრეზენტაციის ტექსტუალურ ნაწილს 

  საპრეზენტაციო თემის ირგვლივ წამოჭრილ 

შეკითხვებზე პასუხები ამომწურავია და 

დასაბუთებული (20%) 
 

 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: 
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Medea PS  

 

A. Mechanism for involvement in the united integrated 

research of students at any stage of education during 

their study in the Program Medea: 

Since at all the stages of study in the program Medea, with 

the acquisition of knowledge and practical skills, the main 

focus is on researches, during the presentation of the Pro-

gram there is a need to demonstrate the scheme for plan-

ning of multi-year grant research. 

Each 3-5-year scientific-research grant program, announced 

by the Health Research Institute, shall include participation 

of 2-3 doctoral students or 2 doctoral and 1 post-doctoral 

students. Each doctoral student can be assigned to 2-3 MA 

research, each MA student – for 2-3 BA research, and each 

BA student – 2-3 professional activities.  

In such multilevel, complex scientific activities functions 

and responsibilities of each participant can be distributed as 

follows: 

Objectives, set for achieving the goal of 3-5-year grant sci-

entific research are distributed between 2-3 doctoral stu-

dents or 2 doctoral and 1 post-doctoral students. For each 

doctoral and/or post-doctoral student grant project objective 

is a goal of their own research, and objectives for their 

achievement – goals of MA research; In turn, objectives of 

MA researches – are BA research goals, and BA research 

objectives are goals of professional activities.  

Thus, whole cohort of students of different levels of study-

ing can join the 3-5-year grant scientific research, under 

general supervision/leadership of multi-year research pro-

ject leader - DR.HAB or, at least ScD.  

In conditions of such scheme of scientific-research activi-

ties several positive trends can be distinguished:: 

1. Postdoctoral student leads the PhD, MA and BA re-

searches associated with his/her research and profes-

sional activities related to these researches, thus in-

creasing the chances of successful conduct of research-

es, in co-authorship with students on other stages of 

education publishes in the journal results of research 

and simultaneously to scientific activities, has practice 

in pedagogy of research. 

2. Doctoral student co-leads MA and BA researches asso-

ciated with his/her research and professional activities 

related to these researches, thus increasing the chances 

of successful conduct of researches, in co-authorship 

with students on other stages of education publishes in 

the journal results of research and simultaneously to 

scientific activities, has practice in pedagogy of re-

search. 

 

მედეა PS  
 

A. პროგრამა მედეაზე სწავლისას განათლების 

ყველა საფეხურზე მყოფ სტუდენტთა ერთიან 

ინტეგრირებულ კვლევაში ჩართვის მექანიზმი: 
 

ვინაიდან პროგრამა მედეაში სწავლების ყველა 

საფეხურზე, ცოდნის მიღებასა და პრაქტიკული 

უნარების გამომუშავებასთან ერთად, ძირითადი 

აქცენტი კეთდება კვლევებზე, პროგრამის 

პრეზენტაციისას საჭიროა მრავაწლიანი საგრანტო 

სამეცნიერო კვლევების დაგეგმის სქემის 

დემონსტრირება. 
 

ჯანმრთელობის კვლევის ინსტიტუტის მიერ 

გამოცხადებული თითოეული საგრანტო 

სამეცნიერო-კვლევითი 3-5 წლიანი პროგრამის 

ფარგლებში გათვალისწინებული უნდა იყოს 2-3 

დოქტორანტის ან 2 დოქტორანტისა და 1 

პოსტდოქტორანტის მონაწილეობა. თითოეულ 

დოქტორანტზე შესაძლებელია განპირობებული 

იქნას 2-3 სამაგისტრო კვლევა, თითოეულ 

მაგისტრზე- 2-3 საბაკალავრო კვლევა, ხოლო 

თითოეულ ბაკალავრზე - 2-3 პროფესიული 

აქტივობა.  
 

ასეთი მრავალდონიანი კომპლექსური სამეცნიერო 

აქტივობისას თითოეული მონაწილის ფუნქციები 

და პასუხისმგებლობები შეიძლება გადანაწილდეს 

შემდეგნაირად: 

3-5 წლიანი საგრანტო სამეცნიერო-კვლევის მიზნის 

მისაღწევად დასახული ამოცანები ნაწილდება 2-3 

დოქტორანტს ან 2 დოქტორანტსა და 1 

პოსტდოქტორანტს შორის. თითოეული 

დოქტორანტისა და/ან პოსტდოქტორანტისათვის 

საგრანტო პროექტის ამოცანა წარმოადგენს 

საკუთარი კვლევის მიზანს, ხოლო მათ მისაღწევად 

დასახული ამოცანები- სამაგისტრო კვლევების 

მიზნებს; თავის მხრივ,  სამაგისტრო კვლევების 

ამოცანები - საბაკალავრო კვლევების მიზნებს, 

საბაკალავრო კვლევების ამოცანები- პროფესიული 

აქტივობების მიზნებს.  
 

ამდენად, 3-5 წლიანი საგრანტო სამეცნიერო-

კვლევაში შესაძლებელია ჩაერთოს სწავლების 

სხვადასხვა საფეხურზე მყოფი სტუდენტების 

მთელი კოჰორტა, რომლებსაც საერთო 

ზედამხეველობას/ხელმძღვანელობას გაუწევს 

მრავალწლიანი კვლევითი პროექტის 

ხელმძღვანელი- DR.HAB ან, სულ მცირე, ScD.  
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3. MA student co-leads BA researches associated with his/

her research and professional activities related to these 

researches, thus increasing the chances of successful 

conduct of researches, in co-authorship with students on 

other stages of education publishes in the journal results 

of research and simultaneously to scientific activities, 

has practice in pedagogy of research. 

4. Postdoctoral student serves as expert of PhD, MA and 

BA researches in areas adjacent to his/her research top-

ic and professional activities related to these research-

es, thus increasing the chances of successful conduct of 

researches, in co-authorship with students on other 

stages of education publishes in the journal results of 

research and simultaneously to scientific activities, has 

practice in pedagogy of research. 

5. Doctoral student serves as expert of MA and BA re-

searches in areas adjacent to his/her research topic and 

professional activities related to these researches, thus 

increasing the chances of successful conduct of re-

searches, in co-authorship with students on other stages 

of education publishes in the journal results of research 

and simultaneously to scientific activities, has practice 

in pedagogy. 

6. MA student serves as expert of BA researches in areas 

adjacent to his/her research topic and professional ac-

tivities related to these researches, thus increasing the 

chances of successful conduct of researches, in co-

authorship with students on other stages of education 

publishes in the journal results of research and simulta-

neously to scientific activities, has practice in peda-

gogy. 

7. United efforts of the cohort of students studying at dif-

ferent levels of education and involved in grant scien-

tific-research project will generate a synergistic effect, 

which will be expressed in successful implementation 

of research fragments and whole research itself, im-

provement of general education level of students 

through intensive pedagogical practice, and increased 

number and  quality of scientific papers and publica-

tions.  

8. Publication of joint research results in the journal, cita-

tion in reviews of own, as well as obtained in adjacent 

areas results, will facilitate creation of citation mecha-

nism, which, in turn, will increase chances of granting 

impact-factor status to the journal. 

სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობების ასეთი  სქემის 

პირობებში გამოიკვეთება რამოდენიმე ტიპის 

დადებითი ტენდენცია: 

1. პოსტდოქტორანტი ხელმძღვანელობს მის 

კვლევასთან ასოცირებულ სადოქტორო, 

სამაგისტრო, საბაკალავრო კვლევებს და 

კვლევებთან დაკავშირებულ პროფესიულ 

აქტივობებს, რითაც ზრდის კვლევების 

წარმატებით ჩატარების შანსებს, განათლების 

სხვა საფეხურზე მყოფ სტუდენტებთან 

თანაავტორობით ჟურნალში აქვეყნებს კვლევის 

შედეგებს და, სამეცნიერო საქმიანობის 

პარალელურად, გადის პრაქტიკას კვლევების 

პედაგოგიკაში. 

2. დოქტორანტი თანახელმძღვანელობს მის 

კვლევასთან ასოცირებულ სამაგისტრო, 

საბაკალავრო კვლევებს და კვლევებთან 

დაკავშირებულ პროფესიულ აქტივობებს, 

რითაც ზრდის კვლევების წარმატებით 

ჩატარების შანსებს, განათლების სხვა 

საფეხურზე მყოფ სტუდენტებთან 

თანაავტორობით ჟურნალში აქვეყნებს კვლევის 

შედეგებს და, სამეცნიერო საქმიანობის 

პარალელურად, გადის პრაქტიკას კვლევების 

პედაგოგიკაში. 

3. მაგისტრანტი თანახელმძღვანელობს მის 

კვლევასთან ასოცირებულ საბაკალავრო 

კვლევებს და კვლევებთან დაკავშირებულ 

პროფესიულ აქტივობებს, რითაც ზრდის 

კვლევების წარმატებით ჩატარების შანსებს, 

განათლების სხვა საფეხურზე მყოფ 

სტუდენტებთან თანაავტორობით ჟურნალში 

აქვეყნებს კვლევის შედეგებს და, სამეცნიერო 

საქმიანობის პარალელურად, გადის პრაქტიკას 

კვლევების პედაგოგიკაში. 

4. პოსტდოქტორანტი მის კვლევის საკითხის 

მომიჯნავე სფეროში ექსპერტობას უწევს 

სადოქტორო, სამაგისტრო, საბაკალავრო 

კვლევებს და კვლევებთან დაკავშირებულ 

პროფესიულ აქტივობებს, რითაც ზრდის 

კვლევების წარმატებით ჩატარების შანსებს, და, 

სამეცნიერო საქმიანობის პარალელურად, გადის 

პრაქტიკას კვლევების პედაგოგიკაში. 

5. დოქტორანტი მის კვლევის საკითხის მომიჯნავე 

სფეროში ექსპერტობას უწევს სამაგისტრო, 

საბაკალავრო კვლევებს და კვლევებთან 

დაკავშირებულ პროფესიულ აქტივობებს, 

რითაც ზრდის კვლევების წარმატებით  
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9. Implementation of such model of research integrated 

into multiple levels of education will clearly detect 

competition concepts and topics of researches planned 

for each level of study on the initial stage. There will 

be no need for additional efforts and waste of time to 

specify research topic for each student studying at dif-

ferent levels of education. Together with avoiding 

waste of time (this time, ~ 3-4 weeks, will be added to 

research activities). Organization of competitions on 

pre-announced topic will increase the quality of con-

cepts.  

10. Chances of successful implementation of the program 

Medea will increase. 
 

B.  Continuity and duration of professions-based educa-

tion under program Medea and certification of stu-

dents:  

These issues are reviewed on the example of public health.  

1st level: education level 5: professional specialization  

6 from 10 elective professions in Public Health: 

1. Environmental Health Officer (Diploma)  

2. Health Inspector (Diploma)   

3. Sanitary Inspector (Diploma) 

4. Med.Lab. Technician (Elective: bacter iology, bio-

chemistry, immunology/serology, molecular diagnos-

tics, genetics, tissue cultures, virology, pharmacology, 

toxicology, radiology)(Diploma) 

5. Food Safety Inspector (Diploma) 

6. Toxicologist-Pharmacologist (Diploma)   

7. Occupation Hygienist (Diploma) 

8. Occupation Health and Safety Inspector (Diploma)   

9. Public Health Chief Officer (Diploma) 

10. Health Advocate (Diploma). 

In each profession are granted 30 ECTS, and 1 semester is 

allocated (5,5-6 months) 

Total for obtaining 6 professions - 3 years (6 diplomas). 
 

 

2nd level: education level 6: Undergraduate (BA) 

Student, having 180 ECTS, with 6 professional specializa-

tions (diplomas) conducts research (30 ECTS)  in 1st se-

mester (5,5-6 months) and defends BA degree. 

Total for obtaining BA degree - 3,5 years (7th diploma). 
 

 

3rd level:  education level 7: post-graduate (MA) 

Elects one from 10 specialties: 

 

 

 

ჩატარების შანსებს, და, სამეცნიერო საქმიანობის 

პარალელურად, გადის პრაქტიკას კვლევების 

პედაგოგიკაში. 

6. მაგისტრანტი მის კვლევის საკითხის მომიჯნავე 

სფეროში ექსპერტობას უწევს საბაკალავრო 

კვლევებს და კვლევებთან დაკავშირებულ 

პროფესიულ აქტივობებს, რითაც ზრდის 

კვლევების წარმატებით ჩატარების შანსებს, და, 

სამეცნიერო საქმიანობის პარალელურად, გადის 

პრაქტიკას კვლევების პედაგოგიკაში. 

7. საერთო საგრანტო სამეცნიერო-კვლევით 

პროექტში განათლების სხვადასხვა საფეხურზე 

მყოფი სტუდენტების კოჰორტის  ერთიანი 

ძალისხმევით მიღებული იქნება სინერგიული 

ეფექტი, რომელიც გამოხატული იქნება 

საგრანტო კვლევის ფრაგმენტებისა და მისი 

სრულად წარმატებით განხორციელებაში, 

ინტენსიური პედაგოგიკური პრაქტიკით 

სტუდენტთა საერთო განათლების ამაღლებაში, 

სამეცნიერო ნაშრომებისა და პუბლიკაციების 

რაოდენობისა და ხარისხის გაზრდაში.  

8. ერთობლივი კვლევის შედეგების ჯურნალში 

გამოქვეყნებით, მიმოხილვებში როგორც 

საკუთარი, ისე მომიჯნავე სფეროებში 

მიღებული შედეგების ციტირებით, 

ხელიშეეწყობა ციტირების მექანიზმის შექმნას, 

რაც თავის მხრივ გაზრდის ჟურნალისათვის 

იმპაქტ ფაქტორის მინიჭების შანსებს. 

9. განათლების მრავალსაფეხურზე 

ინტეგრირებული კვლევების ამ მოდელის 

მექანიზმის ამოქმედება თავიდანვე ნათლად 

წარმოაჩენს სწავლების თითოეული 

საფეხურისათვის დაგეგმილი კვლევების თემებს 

და, შესაბამისად, საკონკურსო კონცეფციებს. 

აღარ იქნება საჭირო განათლების სხვადასხვა 

საფეხურზე  მყოფი თითოელი 

სტუდენტისათვის თემის შერჩევაზე 

დამატებითი ძალისხმევა და დროის ფუჭად 

კარგვა. ზედმეტი დროის დაკარგვის 

არიდებასთან ერთად (ეს დრო, ~ 3-4 კვირა, 

დაემატება კვლევით აქტივობებს), წინასწარ 

გაცხადებულ თემებზე კონკურსების 

ორგანიზება გაზრდის კონცეფციების ხარისხს.  

10. გაიზრდება პროგრამის მედეა წარმატებით 

განხორციელების შანსები. 



https://www.caucasushealth.ge   E ISSN  2449-2450                                                                                                                     124 

ISSN 24499-2647:  Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 5,  June  21, 2019 

1. Environmental Medicine (60 ECTS + research 30 

ECTS) 

2. Epidemiology and Biostatistics 60 ECTS + research 30 

ECTS) 

3. Medical Ecology 60 ECTS + research 30 ECTS) 

4. Health Promotion 60 ECTS + research 30 ECTS) 

5. Public Health and Health Policy - (60 ECTS + research 

30 ECTS) 

6. Nutriciology (60 ECTS + research 30 ECTS) 

7. Occupation Health (Labor Hygiene and Safety) (60 

ECTS + research 30 ECTS) 

8. Health Advocacy (60 ECTS + research 30 ECTS) 

9. Public Health Administration (60 ECTS + research 30 

ECTS) 

10. Sanitary and Hygiene (60 ECTS + research 30 ECTS) 

Total for obtaining MA degree -1,5 year (8th diploma). 

 

4th level:  education level 8: Doctoral program 

Total for obtaining PhD degree - 3 years (9th diploma). 

 

5th level:  education level 9: „Post-Doc“ (post-doctoral 

program) 

Total for obtaining ScD degree - 1 year (10th diploma). 

 

6th level:  education level 10: Habilitation 

Total for obtaining HD degree - 0,5 year (11th diploma). 

 

Total of 9.5 years will take a student for  complete con-

tinuous education in Public Health and together with rele-

vant education and skills will receive 11 diplomas and cer-

tificates (excluding certificates for passed trainings). 

Professional, BA and MA education in Public Health may 

have an alternative – one-cycle (5 years) study. Availability 

of different systems for education is expected to raise the 

issue of matching the quality of MA degrees obtained in 

different ways. Good solution for this problem on this level 

of education (3rd level: education level 7: MA or one-cycle) 

to our opinion would be adding of 1 semester (5.5-6 

months) module of habilitation and granting MSc degree to 

students (12th diploma). In this case, complete course of 

study in Public Health of the Program Medea will take 10 

years. 

 

If we take into consideration the fact that high school pu-

pils can start studying the professional specialties after 

completion of 9th grade (from 15-16 years of age), Program 

Medea makes it possible to train DR.HAB who will be un-

der 30 years of age. 

 

 

 

 

 

 

 

B. პროგრამა მედეას მიხედვით პროფესიებზე 

დაფუძნებული განათლების მიღების 

უწყვეტობა, ხანგრძლივობა და სტუდენტების 

დიპლომირება:  
 

აღნიშნულ საკითხებს განვიხილავთ 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგალითზე.  

1-ლი საფეხური: განათლების დონე 5: პროფესიული 

სპეციალიზაცია 

საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში 10-დან 6 ასარჩევი 

პროფესია: 

1. გარემოს ჯანმრთელობის ოფიცერი (დიპლომი),  

2. ჯანმრთელობის ინსპექტორი (დიპლომი),   

3. სანიტარული ინსპექტორი (დიპლომი), 

4. ლაბორატორიის ტექნიკოსი (არჩევით: 

ბაქტერიოლოგიის, ბიოქიმიის, იმუნოლოგიის/

სეროლოგიის, მოლეკულური დიაგნოსტიკის, 

გენეტიკის, ქსოვილის კულტურების, 

ვირუსოლოგიის, ფარმაციის, ტოქსიკოლოგიის, 

რადიოლოგიის) (დიპლომი), 

5. საკვების უსაფრთხოების ინსპექტორი 

(დიპლომი), 

6. ტოქსიკოლოგი-ფარმაკოლოგი (დიპლომი),   

7. ოკუპაციური ჰიგიენისტი (დიპლომი), 

8. ოკუპაციური ჯანმრთელობისა 

და უსაფრთხოების ინსპექტორი (დიპლომი),   

9. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფროსი ოფიცერი 

(დიპლომი), 

10. ჯანმრთელობის ადვოკატი (დიპლომი). 

თითოეულ პროფესიაზე მისანიჭებელია 30 ECTS, 

გამოყოფილია 1 სემესტრი (5,5-6 თვე) 

სულ 6 პროფესიის მიღებაზე - 3 წელი (6 დიპლომი). 
 

მე-2 საფეხური:  განათლების დონე 6: ბაკალავრიატი 

180 ECTS-ს მქონე, 6 პროფესიული სპეციალიზაციის 

(დიპლომის) მქონე სტუდენტი დამატებით 1 

სემესტრში (5,5-6 თვე) ატარებს კვლევას (30 ECTS) 

და იცავს BA-ს ხარისხს. 

სულ BA-ს ხარისხის მიღებაზე- 3,5 წელი (მე-7 

დიპლომი). 
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C. Risk of full realization of the Program Medea: 

The only objective circumstance impeding full implemen-

tation of the Program Medea is the fact that it goes beyomd 

the current legislative framework of Georgia. Consequent-

ly, it will be necessary to carry out preparatory activities in 

order to obtain adequate regulations (Prepare and lobby the 

draft law on the higher education and package of relevant 

normative acts, accreditation of the Program) at the highest 

governmental levels (Parliament, Ministry of Education 

and Science, National Center for Educational Quality En-

hancement). 
 

While lobbying of the draft law resistance is expected from 

the experts with PhD degree, who, due to their subjective 

views, will not be willing to accept the fact that there exist 

higher scientific degrees. Strong supporters of the Program 

Medea: specialists with ScD degree, who, despite 12-14 

years' break, unlike dinosaurs, still make quite large group 

(unfortunately, mostly pension age) and feel themselves 

unfairly discriminated.  
 

D. ScD, DR.HAB (HD): 

Among known to me Western and Eastern European coun-

tries where granting of ScD degree is still regulated are 

Slovenia, Russia, and post-Soviet countries. 
 

 My case:  I finished my post-graduate study in 1982 

(equivalent to current doctoral program) in the Prof. N. 

Petrov Scientific-Research Institute (Leningrad, USSR) 

and was granted the degree of the Candidate of Medical 

Sciences (by current classification – PhD). In 1992 I gradu-

ated from doctoral program (by current classification – 

post-doctoral program) in the Prof.  N. Petrov Scientific-

Research Institute (Sankt-Petersburg, Russia) and was 

granted the degree of the Doctor of Medical Sciences (ScD 

– currently not classified in Georgia).  
 

ScD degree in Georgia was operational until 2006-2007. In 

this period so-called nostrification of scientific degree have 

been implemented, according to which degrees of candi-

date of sciences and doctor of sciences were viewed on one 

flat (“They were thrown into one pot”) and equated with 

PhD degree, i. e. ScD was downgraded. Initiators justified 

this action by the fact that accession of the higher educa-

tional-scientific institutions of Georgia to the Bologna pro-

cess allegedly demanded this. They took into account ex-

amples of the USA and part of developed European coun-

tries, such as UK and Nordic countries, where PhD is still 

highest scientific degree. Unfortunately, they did not con-

sider experience of countries, which are   also connected to 

the Bologna process and have post-doctoral programs, as 

well as habilitation. It is also unclear for me the regulations 

of countries that have post-doctoral programs but do not 

grant ScD degree. I, for example, have PhD and ScD de-

grees, but if allowed by the Georgian legislation, I would 

readily pass habilitation even in my pension age under Pro-

gram Medea and become DR.HAB.  

 

მე-3 საფეხური:  განათლების დონე 7: 

მაგისტრატურა 

10 სპეციალობიდან ირჩევს ერთს: 

1. გარემოს მედიცინა (60 ECTS + კვლევა 30 ECTS) 

2. ეპიდემიოლოგია და ბიოსტატისტიკა 60 ECTS + 

კვლევა 30 ECTS) 

3. სამედიცინო ეკოლოგია 60 ECTS + კვლევა 30 

ECTS) 

4. ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 60 ECTS + კვლევა 

30 ECTS) 

5. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის 

პოლიტიკა - (60 ECTS + კვლევა 30 ECTS) 

6. ნუტრიციოლოგია (60 ECTS + კვლევა 30 ECTS) 

7. ოკუპაციური ჯანმრთელობა (შრომის ჰიგიენა 

და უსაფრთხოება  (60 ECTS + კვლევა 30 ECTS) 

8. ჯანმრთელობის ადვოკატობა (60 ECTS + კვლევა 

30 ECTS) 

9. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადმინისტრირება 

(60 ECTS + კვლევა 30 ECTS) 

10. სანიტარია და ჰიგიენა (60 ECTS + კვლევა 30 

ECTS) 

სულ MA-ს ხარისხის მიღებაზე -1,5 წელი (მე-8 

დიპლომი). 
 

მე-4 საფეხური:  განათლების დონე 8: 

დოქტორანტურა 

სულ PhD-ს ხარისხის მიღებაზე- 3 წელი (მე-9 

დიპლომი). 
 

მე-5 საფეხური:  განათლების დონე 9: 

„პოსტდოკი“ (პოსტ დოქტორანტურა) 

სულ ScD-ს ხარისხის მიღებაზე- 1 წელი (მე-10 

დიპლომი). 
 

მე-6 საფეხური:  განათლების დონე 10: 

ჰაბილიტაცია 

სულ HD-ს ხარისხის მიღებაზე- 0,5 წელი (მე-11 

დიპლომი). 
 

სრულ უწყვეტ განათლებაზე საზოგადოებრივ 

ჯანდაცვაში სტუდენტს დაჭირდება სულ 9,5 წელი 

და შესაბამისი განათლებასა და უნარებთან  მიიღებს 

11 დიპლომსა და სერტიფიკატს (გავლილი 

ტრეინინგების სერტიფიკატების ჩაუთვლელად). 
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Personally, I cannot close my eyes to the reality that there 

is a possibility for further development by two stages in 

relation to knowledge and scientific degree, that’s why I 

believe in its universal implementation in future, which will 

promote the progress. 
 

This progress can be clearly observed if we imagine the 

group of educated young people, staffed with  26-27year 

old DR.HABs, 24-25 year old ScDs, 23-24 year old PhDs, 

21-22 year old MScs, 20-21 year old MAs, 19-20 year old 

BAs, 17-18 year old persons with professional specializa-

tions. Being in the best phase of health and physical activi-

ties, this group, which has 30-50 years of active scientific, 

research and creative activities can bring great synergistic 

effect and shall have the open way towards the progress.  

According to the effective and pragmatic view, the latter is 

the duty and obligation of the State. 

E. Epilogue 

NB: Specialist with 6 levels of education, who have 

gained full knowledge and skills through stages of educa-

tion will promote population health protection, health advo-

cacy, disease prevention and reduction of burden of diseas-

es, increased life expectancy, public wellbeing/wellness, 

economic activities, increase of GDP, getting of social ben-

efits, and progress.  

 

F. Post PS: 

Today, on May 26, 2019 I congratulate all of you on the 

independence of Georgia, and wish you health, well-being, 

protection of human rights and freedoms, including in edu-

cation, and progress. 
 

On June 21, the Program Medea and its assessments will be 

presented at the IV Students Scientific Conference.  

Let the students and academic staff to decide whether they 

want to study the program Medea, master educational and 

scientific-research art and actively participate in this pro-

cess. 

 

Sincerely, 

 

Vasil Tkeshelashvili 

Doctor of Medical Sciences (ScD), 

Professor 

Tbilisi, May 26, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში პროფესიულ, 

საბაკალავრო და სამაგისტრო განათლებას 

შესაძლებელია ჰქონდეს ალტერნატივა- 

ერთსაფეხურიანი (5 წლიანი) სწავლება. განათლების 

მიღების სხვადასხვა სისტემების არსებობა 

სავარაუდოდ დააყენებს საკითხს სხვადასხვა გზით 

მიღებული MA-ს ხარისხების ერთმანეთთან 

შესატყვისობაზე. აღნიშნული პრობლემის 

დასაძლევად განათლების ამ დონეზე (მე-3 

საფეხური:  განათლების დონე 7: მაგისტრატურა ან 

ერთსაფეხურიანი) კარგი გამოსავალი იქნება, ჩვენი 

მოსაზრებით, ჰაბილიტაციის 1 სემესტრიანი (5,5-6 

თვე) მოდულის დამატება და სტუდენტებისათვის 

MSc-ს ხარისხის მინიჭება (მე-12 დიპლომი). ასეთ 

შემთხვევაში საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში 

პროგრამა მედეაზე სრული სწავლება გახდება 10 

წლიანი. 

თუ მხედვილობაში მივიღებთ იმ გარემოებას, რომ 

პროფესიულ სპეციალობებზე სწავლა შეუძლიათ 

დაიწყონ  სკოლის მოსწავლეებს მე-9 კლასის 

დასრულების შემდეგ (15-16 წლის ასაკიდან), 

პროგრამა მედეა შესაძლებელს გახდის მოვამზადოთ 

30 წლამდე ასაკის DR.HAB-ები. 

 

C.  პროგრამა მედეას სრულად რეალიზების რისკი: 

პროგრამა მედეას სრულად ამოქმედებისათვის 

ხელშემშლელი ერთადერთი გამოკვეთილი 

ობიექტური გარემოებაა მისი გასვლა საქართვე-

ლოში დღეისათვის არსებული საკანონმდებლო 

ბაზის ჩარჩოებიდან. შესაბამისად, ადეკვატური 

რეგულაციების მისაღებად საჭირო იქნება 

მოსამზადებელი აქტივობების გატარება (უმაღლესი 

განათლების შესახებ კანონპროექტისა და 

ქვემდებარე ნორმატიული აქტების პაკეტის 

მომზადება და მისი ლობირება, პროგრამის 

აკრედიტაცია) ქვეყნის უმაღლეს დონეზე 

(პარლამენტი, განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო, განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი). კანონპროექტის ლობირებისას 

მოსალოდნელია წინააღმდეგობა PhD ხარისხის 

მქონე იმ სპეციალისტებისაგან, რომლებსაც 

სუბიექტური მოსაზრებებით გაუჭირდებათ იმ 

გარემოებასთან შეგუება, რომ არსებობს კიდევ 

უფრო მაღალი სამეცნიერო ხარისხები. პროგრამა 

მედეას მყარი მხარდამჭერები: ScD-ის მქონე 

სპეციალისტები, რომლებიც 12-14 წლიანი წყვეტის 

მიუხედავად, დინოზავრებისაგან განსხვავებით, ჯერ 

კიდევ მრავლად არიან შემორჩენილები საქართველოში 

(სამწუხაროდ ძირითადად საპენსიო ასაკის) და თავს 

გრძნობენ უსამართლოდ დისკრიმინირებულად.   
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D.  ScD, DR.HAB (HD): 

დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის, ჩემთვის 

ცნობილ ქვეყნებს შორის, სადაც დღემდე 

რეგულირდება ScD-ს ხარისხის მინიჭება, არის 

სლოვენია, რუსეთი, პოსტსაბჭოთა ქვეყნები. 

 ჩემი ქეისი: მე პირადად 1982 წელს დავამთავრე 

ასპირანტურა (დღევანდელი კლასიფიკაციით 

დოქტორანტურა) პროფ. ნ.პეტროვის სახ. 

სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში (ლენინგრადი, 

საბჭოთა კავშირი) და მომენიჭა მედიცინის 

მეცნიერებათა კანდიდატის (დღევანდელი 

კლასიფიკაციით PhD) ხარისხი. 1992 წელს 

დავამთავრე დოქტორანტურა (დღევანდელი 

კლასიფიკაციით პოსტ დოქტორანტურა) პროფ. 

ნ.პეტროვის სახ. სამეცნიერო-კვლევით 

ინსტიტუტში (სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთი) და 

მომენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის (ScD 

- დღეისათვის საქართველოში არარის 

კლასიფიცირებული) ხარისხი. 

ScD-ს ხარისხი საქართველოში მოქმედებდა  2006-

2007 წლებამდე. ამ პერიოდში განხორციელდა 

სამეცნიერო ხარისხების ე.წ. ნოსტრიფიკაცია, 

რომლის მიხედვითაც მეცნიერებათა კანდიდატისა 

და მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხები განათავსეს 

ერთ სიბრტყეზე („ჩაყარეს ერთ ქვაბში“) და 

გაუთანაბრეს PhD-ს ხარისხს. ანუ განხორციელდა 

ScD-ის ე.წ. „ჩამოლაბორანტება“. ეს ქმედება 

ინიციატორების მიერ გამართლებული იქნა იმ 

მოტივით, რომ საქართველოს უმაღლესი სასწავლო-

სამეცნიერო დაწესებულების მიერთება ბოლონიის 

პროცესთან თითქოსდა მოითხოვდა ამას. ამ დროს 

სწორებისათვის მხედველობაში იქნა მიღებული აშშ-

სა და ევროპის განვითარებული ნაწილის, 

გაერთიანებული სამეფოს, სკანდინავიის ქვეყნების 

მაგალითები, სადაც PhD დღემდე წარმოადგენს 

უმაღლეს სამეცნიერო ხარისხს. სამწუხაროდ 

გათვალისწინებული არ იქნა იმ ქვეყნების 

გამოცდილება, რომლებიც ასევე მიერთებული არიან 

ბოლონიის პროცესს და გააჩნიათ როგორც 

პოსტდოქტორანტურა, ისე ჰაბილიტაცია. ჩემთვის 

ასევე გაუგებარია იმ ქვეყნების რეგულაციები, 

რომლებსაც გაჩნიათ პოსტდოქტორანტურა, მაგრამ 

არ გასცემენ ScD-ს ხარისხს. მე მაგალითად, გამაჩნია 

რა PhD  და ScD ხარისხები, რომ იძლეოდეს 

შესაძლებლობას საქართველოს კანონმდებლობა, 

ჩემს საპენსიო ასაკშიც კი სიამოვნებით გავივლიდი 

ჰაბილიტაციას, თუნდაც პროგრამა მედეას 

პრეზენტაციით, და გავხდებოდი DR.HAB.  

მე პირადად ვერ დავხუჭავ თვალებს იმ რეალობაზე, 

რომ ცოდნისა და სამეცნიერო ხარისხებთან 

მიმართებაში არსებობს შემდგომი ორი საფეხურით 

განვითარების შესაძლებლობა და ამიტომაც მწამს 

მომავალში მისი საყოველთაო იმპლემენტაციის, რაც 

ხელსშეუწყობს პროგრესს. 

ეს პროგრესი შეგვიძლია თვალნათლივ დავინახოთ, 

თუ წარმოვიდგენთ განათლებულ ახალგაზრდათა 

ჯგუფს, რომელიც დაკომპლექტებულია 27-28 წლის 

DR.HAB-ებით, 25-26 წლის ScD-ებით, 24-25 წლის 

PhD-ებით, 22-23 წლის MSc-ებით, 21-22 MA-ებით, 

20-21 წლის BA-ებით, 18-20 წლის პროფესიული 

სპეციალიზაციის მქონე პირებისაგან. ამ ჯგუფს, 

იმყოფება რა ჯანმრთელობისა და ფიზიკური 

აქტივობის უმაღლეს და საუკეთესო ფაზაში და 

გააჩნია სამეცნიერო-საგანმანათლებლო 

ხელოვნებითი საქმიანობისათვის აქტიური 

ცხოვრების 30-50 წელი, დიდი სინერგიული 

ეფექტის მოტანა შეუძლია და ამიტომაც უნდა 

გაეხსნას გზა პროგრესის მიმართულებით.  

ეს უკანასკნელი არის სახელმწიფოს მოვალეობა და 

ვალდებულება, ეფექტიანი პრაგმატული 

მოსაზრებითაც კი. 
 

E. Epilogue 

NB: სრული, განათლების საფეხურების მიხედვით 

მიღებული, ცოდნითა და პრაქტიკული უნარებით 

შეიარაღებული, განათლების 6 დონის სპეციალისტების 

მიერ, ხელიშეეწყობა მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

დაცვას (Health Protection), ჯანმრთელობის ადვოკატობას 

(Health Advocacy),  დაავადებათა პრევენციასა და მათი 

ტვირთის შემცირებას, ცხოვრების წესის სტანდარტებისა 

და ხარისხის ამღლებას, მოსახლეობის სიცოცხლის 

საშუალო ხანგრძლიობის გაზრდას, საზოგადოების 

კეთილდღეობას (Wellbeing/Wellness), ეკონომიკურ 

აქტივობებს, ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 

გაზრდას, სოციალური ბენეფიტის მიღებას, პროგრესს. 
 

F.  Post PS: 
დღეს, 2019 26 მაისს, ყველას გილოცავთ საქართველოს 

დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას, გისურვებთ 

ჯანმრთელობას, კეთილდღეობას, ადამიანის უფლებებისა და 

თავისუფლებების დაცვას, მათ შორის განათლების სფეროში, 

პროგრესს. 
 

21 ივნისს, პროგრამა მედეა და მისი შეფასებები წარმოდგენილი 

იქნება სტუდენტთა IV სამეცნიერო კონფერენციაზე.  

დაე სტუდენტებმა და აკადემიურმა პერსონალმა გადაწყვიტოს 

სურთ თუ არა პროგრამა მედეაზე სწავლა, სასწავლო-

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი ხელოვნების 

დაუფლება და ამ პროცესში აქტიური მონაწილეობა. 

პატივისცემით, 
 

ვასილ ტყეშელაშვილი 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი (ScD), პროფესორი 

თბილისი, 26 მაისი, 2019 
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Toralf Hasvold 

MD, PhD, Professor Emeritus   
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The Arctic University of Norway 

 

Assessment of the program Medea 

(Healthcare Plus) 

 

  
Dear Vasil,  

  

Thank you for sending me the 3rd issue of the Caucasus 

Journal of Health Sciences and Public Health for assess-

ment. I have gone through the papers, and I am very im-

pressed of the comprehensiveness of the presentation of all 

the different educational programs, well in accordance with 

the EU- Bologna process of higher education.  

As to the PhD part, the assessment is of course slightly dif-

ferent from the way we do it. You have a very advanced 

assessment process of the research part during the PhD – 

education. I am impressed of the resources you put into 

bringing the quality to a high level. In our system that re-

sponsibility is on the supervisors shoulders, with a much 

higher risk of being rejected by the assessment committee 

(Board) before acceptance for dissertation. If the Board 

rejects the research part, they give advice of how to im-

prove to be accepted for dissertation.  

 

I have to admit that I like your way of doing it, but would 

be difficult in our setting due to the demand of academic 

resources.  

 

In our system the research component assessed in the dis-

sertation consist of 3 or more scientific articles (very rarely 

as a book) and a text (cover) bringing the articles together 

into overall messages / research findings. To be assessed by 

the Dissertation Assessing Board, 2 of the 3 articles have to 

be published in an international scientific journal and the 

3rd to be in the process of being accepted.  

 

My conclusion is the papers in the 3rd issue of the Cauca-

sus Journal of Health Sciences and Public Health are very 

interesting and are presenting an educational system ac-

cording to and at a high level compared to any European 

higher education.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტორალფ ჰასვოლდი  

მედიცინის დოქტორი, პროფესორი ემერიტუსი  

ტრომსოს უნივერსიტეტი,  

ნორვეგიის არქტიკული უნივერსიტეტი  
 

პროგრამა მედეას (ჯანდაცვა პლუსი) შეფასება 
 

ბატონო ვასილ,  

 

მადლობელი ვარ, რომ შეფასებისთვის 

გამომიგზავნეთ ჟურნალის Caucasus Journal of Health 

Sciences and Public Health მესამე ნომერი. გავეცანი 

ნაშრომებს და ჩემზე დიდი შთაბეჭდიელება 

მოახდინა იმან, თუ რამდენად ყოვლისმომცველად 

არის წარმოდგენილი ყველა საგანმანათლებლო/ 

სასწავლო პროგრამა, რომლებიც სრულად 

შეესაბამება უმაღლესი განათლების ბოლონიის 

პროცესს.  

 

რაც შეეხება PhD ნაწილს, რა თქმა უნდა მისი 

შეფასება მცირედ განსხვავდება ჩვენთან არსებული 

შეფასების წესებისგან. თქვენთან დოქტორანტურის 

პროგრამის განმავლობაში კვლევითი ნაწილის 

შეფასების პროცესი ძალიან გაფართოვებული/

თანამედროვეა. ჩემზე ასევე დიდი შთაბეჭდილება 

მოახდინა იმან, თუ რამდენ რესურსებს დებთ იმაში, 

რომ უზრუნველყოფილი იყოს ხარისხის მაღალი 

დონე. ჩვენს სისტემაში ეს პასუხისმგებლობა 

მთლიანად კურატორს/ხელმძღვანელს ეკისრება, 

რაც ბევრად ზრდის იმის რისკს, რომ შეფასების 

კომისიამ (საბჭომ) დამტკიცებამდე სადისერტაციო 

ნაშრომი დაიწუნოს. თუ საბჭო იწუნებს კვლევით 

ნაწილს, იგი გასცემს რეკომენდაციებს/ რჩევებს, თუ 

რა უნდა გაუმჯობესდეს ნაშრომში, რომ იგი 

დამტკიცდეს.  უნდა ვაღიარო, რომ მე მოწმონს ის 

პროცესი, რომელსაც თქვენ იყენებთ, მაგრამ ჩვენს 

პირობებში მისი დანერგვა საკმაოდ რთული იქნება 

აკადემიური რესურსების მოთხოვნების გამო. ჩვენს 

სისტემაში სადისერატიო ნაშრომის შესაფასებელი 

კვლევითი კომპონენტი შედგება 3 ან მეტი 

სამეცნიერო სტატიისგან (ძალზედ იშვიათად წიგნის 

სახით) და ტექსტისგან, სადაც სტატიები 

გაერთიანებულია კვლევის შედეგების მიხედვით. 

იმისათვის, რომ საბჭომ მოახდინოს სადისერტაციო 

ნაშრომის შეფასება, 3 სტატიიდან 2 უნდა 

გამოქვეყნდეს საერთაშორისო სამეცნიერო 

ჟურნალში და მესამე კი უნდა იყოს დამტკიცების 

პროცესში.  
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Addition to the assessment of the program Medea 
 

Dear Vasil, 

 

I am very impressed of the presentation of educational pro-

grams in higher scientific education. The detailed descrip-

tions of the programs are very comprehensive and clear. 

The overview article are absolutely ready for publication.   

 

The formal level of Habilitation Doctor as a level above 

PhD is not employed in all European countries. In Norway 

we do not have that formal level. To be qualified as profes-

sor in Norway you must have a PhD and additional re-

search production equivalent to two other PhDs, which 

means about additional 6 published articles after the PhD, 

and supervising at leased two candidates for PhD and have 

some administrative experience. I believe it is the same in 

UK. But in Germany and many other European countries as 

well as some of  the former Sovjet countries they have for-

malized the professor level in a Habilitation Doctor pro-

gram. The only difference is perhaps that it is more de-

manding for the universities to run the Habilitation pro-

grams, while in the Norwegian model it is up to the each 

person to qualify according to regulations.  

  

Best regards 

  

Toralf Hasvold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჩემი დასკვნა ასეთია, რომ ჟურნალის Caucasus Jour-

nal of Health Sciences and Public Health მესამე 

ნომერში წარმოდგენილი ნაშრომები ძალზედ 

საინტერესოა, განათლების სისტემას წარმოადგენენ 

მაღალ დონეზე და სრულ შესაბამისობაშია 

ნებისმიერ ევროპულ უმაღლესი განათლების 

სისტემასთან.  

 
 

პროგრამა „მედეას“ შეფასების დამატება: 
 

ბატონო ვასილ, 
 

ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა უმაღლესი 

სამ,ეცნიერი განათლების სასწავლო პროგრამამ. 

პროგრამის დეტალური არწერა ყოვლისმომცველი 

და მკაფიოა. სტატიის მიმოხილვა სრულიად მზად 

არის პუბლიკაციისთვის. 
 

ჰაბილიტაციის დოქტორის ოფიციალური წოდება, 

როგორც PhD-ზე მაღალი დონე, არ არის პრაქტიკაში 

ყველა ევროპულ ქვეყანაში. ჩვენთან, ნორვეგიაში, 

იგი არ გვაქვს, როგორც ოფიციალური წოდება. 

პროფესორის ტიტულის მისაღებად პიროვნებას 

უნდა გააჩნდეს PhD და დამატებით ორი სხვა PhD-ს 

ექვივალენტი კვლევა ჩატარებული, რაც ნიშნავს 

დამატებით დაახლოებით 6 გამოქვეყნებულ 

სტატიას PhD-ს შემდეგ და სულ მცირე ორი PhD 

სტუდენტის ხელმძღვანელობას. ასევე, უნდა 

გააჩნდეს გარკვეული ადმინისტრაციული 

გამოცდილება. დარწმუნებული ვარ, იგივე სისტემაა 

დიდ ბრიტანეთში. მაგრამ, გერმანიაში და ბევრ სხვა 

ევროპულ ქვეყანაში, ისევე როგორც ზოგიერთ 

ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, არსებობს 

პროფესორის ოფიციალური დონე ჰაბილიტაციის 

დოქტორის პროგრამაში.  ალბათ, ერთადერთი 

განსხვავება ის იქნება, რომ უნივერსიტეტებისთვის 

მეტი მოთხოვნები არსებობს, რომ მათ 

განახორციელონ ჰაბილიტაციის პროგრამები, მაშინ 

როდესაც, ნორვეგიის მოდელის მიხედვით, 

რეგულაციების მიხედვით კვალიფიკაციის მიღება 

მხოლოდ პიროვნებაზეა დამოკიდებული. 

 

პატივიესცემით, 

ტორალფ ჰასვოლდი  
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Editor-in-Chief: 

 

Toralf Hasvold    

MD, PhD, Professor Emeritus   

 

University of Tromsø,  

The Arctic University of Norway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key qualifications: 

 

 Qualified as Medical Doctor at Oslo University in 1973 

 Defended my PhD in 1996 at Tromsø University, Nor-

way  

 Licensed as Specialist in Public Health / Community 

Medicine in 1996 

 Licensed as Specialist in General Practice 1988 – 1998 

(Did not relicense after 1998)   

 Licensed as Trainer in General Practice from 1988 

 

Relevant work experience: 

 

 Professor of General Practice, University of  Tromsø 

01.12.98 -   

 Professor emeritus since 01.01.2011 

 Director of Centre of Integrated Care and Telemedi-

cine, University Hospital of North Norway: 01.08.08 – 

01.01.11 

 Dean of Medical Faculty, University of Tromsø: 

01.08.05 – 01.08.07 

 Honorary Professor of Public Health at University of 

Georgia: 01.09.2009 –  

 Visiting professor, James Cook University, Townsville, 

Australia: 28.10.02 – 31.03.03  

 WHO Public Health Advisor to the Ministries of 

Health in the Republic Armenia and Georgia: 01.12.96 

– 02.12.98 

 WHO Public Health Advisor to the Ministries of 

Health in the Republic Armenia and Georgia: 01.12.96 

– 02.12.98 

 Municipality doctor/Public Health Officer/Chief Doc-

tor in Bardu Municipality: 01.04.85 - 01.08.96  

 Bardu: District doctor: 01.07.83 - 01.04.85 

 Salangen: District doctor - in charge: 01.04.82 - 

01.07.83 

 Balsfjord: District doctor - in charge: 21.11.74 - 

01.05.78 and 01.05.80 - 31.03.82 
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Dr. Mzwandile Andi Mabhala,  

MFPH, FRSM, FRSPH, PhD, Professor 

University of Chester, UK  
 

Assessment of the program Medea 

(Healthcare Plus) 
 

Before commenting about the articles posted on this issue, 

could I take an opportunity to congratulate you for this 

Journal? I believe that this journal has a potential to shine 

the international spotlight onto your institution. I encourage 

you to take a full advantage of this.  

One way to take advantage of this is by making submission 

to your journal accessible to wider audience. There are 

enough of us to deal with the review process when that 

happen, should the demand increase collectively we can 

find more suitably qualified reviewer to carry the workload.  
 

 

Professions-based Complete Continuous Education in 

Public Health  
I had an instant connection to this stream of work due to 

my professional background. I was very impressed with the 

way public health is offered as continuum from the under-

graduate to master degree level. Again this could have been 

flagged up for the reader as a unique selling point of your 

approach.  
 

Doctoral Program: “Healthcare Plus, 10”, Framework 

Platform  
I was very impressed with how you structured your doctor-

al programme. It seem to address the problem that most of 

University in West face on non-completion. Your pro-

gramme allows you detect at earlier stage the students who 

may have progression issues. I would be interested to see 

know how you assess the completion of each stage.  

I noted that you doctoral provisions involved significant 

amount of teaching, this is quite different from the UK ap-

proach where PhD is entirely independent study.  
 

Professions-based Systemic Continuous Complete High-

er Education Program: Healthcare Plus  
This is a very comprehensive and ambitious package of 

work. I had to view this as though I was a prospective stu-

dents. From the international students perspective, I would 

say because this is quite comprehensive programme of 

work, there is a need to:  

1. Provide more context of the programme.  

2. Describe the meaning of some of the words that have 

been used, for an example, the word that have ambiguous 

meaning such as “direction”  

3. Signpost for the reader, why some text is presented in 

red color  

4. Within this package, I noted that there was no text corre-

sponding to 020304 Pharmacy and 020336 public health 

you may need to cross-reference from the reader where this 

text could be found.  
 

My overall, impression of your programme is that you 

have, compressive and academic rigorous prgramme.  

პროფესორი მზვანდილე ენდი მაბჰალა  

ჩესტერის უნივერსიტეტი,  

გაერთიანებული სამეფო  
 

პროგრამა მედეას (ჯანდაცვა პლუსი) შეფასება  

 
ვიდრე ამ ნომერში გამოქვეყნებული სტატიების 

შესახებ კომენტარს გავაკეთებ, მინდა ვისარგებლო 

შემთხვევით და მოგილოცოთ ამ ჟურნალის 

გამოცემა. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ჟურნალს 

გააჩნია იმის პოტენციალი, რომ თქვენს 

უნივერსიტეტში შემოიტანოს მოწინავე 

საერთაშორისო გამოცდილება. მინდა გირჩიოთ, 

რომ სრულად გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა.  

ამის ერთ-ერთ გზას წარმოადგენს თქვენი ჟურნალის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა უფრო ფართო 

აუდიტორიისთვის. როდესაც ეს მოხდება, ჩვენ 

საკმარისად ბევრნი ვართ, რომ ჩავერთოთ 

განხილვის პროცესში. თუკი ამის მოთხოვნა 

გაიზრდება, ჩვენ შეგვიძლია გამოვნახოთ 

მაღალკვალიფიციური მიმოხილვის სპეციალისტი, 

რომელიც ამ სამუშაოს განახორციელებს.  

პროფესიებზე დაფუძნებული სრული უწყვეტი 

განათლება საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში  

ჩემი პროფესიული გამოცდილებიდან და 

განათლებიდან გამომდინარე, მე უშუალო კავშირი 

მაქვს ამ სახის სამუშაოსთან. ჩემზე ძალიან დიდი 

შთაბეჭდილება მოახდინა იმ ფაქტმა, რომ 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა წარმოდგენილია 

როგორც უწყვეტი პროცესი დიპლომამდელი 

განთლებიდან მაგისტრის ხარისხამდე. ეს შეიძლება 

აღინიშნოს, როგორც მკითხველისთვის თქვენი 

მიდგომის „მიყიდვის“ უნიკალური გზა.  

სადოქტორო პროგრამა: „ჯანდაცვა პლუსი, 10“, 

ჩარჩო პლატფორმა.  

ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იმან თუ 

როგორ შეძელით პროგრამის სტრუქტურირება. 

როგორც ჩანს, მასში გადაჭრილია პრობლემა, 

რომელსაც აწყდება დასავლეთის უნივერსიტეტების 

უმეტესობა, რომელიც ეხება სწავლის ეტაპების 

დაუსრულებლობას. თქვენი პროგრამა იძლევა იმის 

შესაძლებლობას, რომ ადრეულ ეტაპზევე 

გამოვლინდნენ ის სტუდენტები, რომლებსაც 

შესაძლებელია შეექმნათ პროგრესის მიღწევის 

პრობლემები. ჩემთვის საინტერესო იქნებოდა იმის 

ცოდნა, თუ როგორ მოახდენთ თითოეული ეტაპის 

დასრულების შეფასებას.  
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Dear Vasil,  

 
Once again your productivity is admirable. This is an im-
pressive work programme. It presents an interesting possi-
bility for progression pathway through education career. 

 
It particularly interesting to see such a good structure pos-
sible journey through education. This is obviously slightly 
different from the UK/US and other countries that I have 
worked in. PhD in the UK tends to be loosely structure and 
focus more independent study. The loose structure has its 
own advantages and disadvantages. One of the disad-
vantages in the UK is a high attrition rate. As students often 
find PhD journey lonely. I envisage that your tight structure 
PhD programme will overcome the programmes that we 
are encountering in the UK. 

 
Your programme presents a well-structured Post-doc pro-
gramme. I find it very useful in terms of conscientising stu-
dents that learning does not end with PhD. However, in the 
UK and other education systems that I am familiar with post
-doc does not lead to an award. It leads to the production of 
outputs – publication, conference presentations. The next 
milestone after post-doc would be senior lecturer, associate 
professor, senior fellow positions. 

 
I was not familiar with the concept of “habilitation”.  It is 
rarely used in the UK, UK and other education systems I 
worked for. I find your structure to be encouraging progres-
sion. Again the equivalent in the UK would be a stage when 
one is working towards the professorial title. The expecta-
tion is that you demonstrate academic leadership – through 
generating a substantial body of knowledge. Generating 
large grant income, supporting the future generation of re-
searchers. 

 
My main contribution in terms of advice in your programme 
would be to encourage production and dissemination of 
outputs all levels. 

 

PS: I think there is a consensus amongst all of us that you 

have put together an impressive programme. There is also a 

collective will to see you succeed.  

 
Kind regards 

 
Dr. Mzwandile A Mabhala, MFPH, FRSPH, FRSM 
Professor of Public Health Epidemiology,  
Programme leader - MPH and Doctor of Public Health 
Department of Public Health and Wellbeing 
Riverside Campus, Chester 
CH1 1SF,  United Kingdom 

 

 

 

 

 

 

აღვნიშნავ, რომ სადოქტორო პროგრამაში 

მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა სწავლებას, რაც 

განსხვავდება დიდ ბრიტანეთში არსებული 

პრაქტიკისგან, სადაც სადოქტორო პროგრამა 

მთლიანად წარმოადგენს დამოუკიდებლად 

სწავლის პროცესს.  

 

პროფესიებზე დაფუძნებული სისტემური უწყვეტი 

სრული უმაღლესი განათლების პროგრამა: 

ჯანდაცვა პლუსი  

ეს არის ძალზედ ყოვლისმომცველი და ამბიციური 

სამუშაოს პაკეტი. მე იგი ისე განვიხილე, თითქოს 

ვიყავი პოტენციური სტუდენტი. საერთაშორისო 

სტუდენტის პოზიციიდან გამომდინარე, ვინაიდან 

ეს პროგრამა საკმაოდ ყოვლისმომცველი სამუშაოს 

შესრულებას საჭიროებს, აუცილებელია:  

1. მოწოდებული იყოს პროგრამის უფრო ფართო 

კონტექსტი.  

2. აღწერილი იქნას ზოგიერთი გამოყენებული 

სიტყვის მნიშვნელობა, მაგალითად, ისეთი 

ორაზროვანი მნიშვნელობის მქონე სიტყვა, 

როგორიცაა „მიმართულება“.  

3. მკითხველს განემარტოს, თუ რატომ არის 

ტექსტის ზოგიერთი ნაწილი წითლად მონიშნული.  

4. შევნიშნე, რომ ამ პაკეტში არ იყო მოცემული 

ტექსტი, რომელიც შეესაბამებოდა კატეგორიებს - 

020304 ფარმაცია და 020336 საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვა. ალბათ საჭიროა, რომ მკითხველისთვის 

მიეთითოს, თუ სად შეიძლება ამ ტექსტის ნახვა.  

 

პროგრამის შესახებ ჩემი საერთო შთაბეჭდილებაა, 

რომ თქვენ გაქვთ ყოვლისმომცველი და მკაფიოდ/

ზუსტად გაწერილი აკადემიური პროგრამა.  
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პროგრამა „მედეას“ შეფასების დამატება: 

 

ბატონო ვასილ, 

თქვენი პროდუქტიულობა გასაოცარია. ეს არის 

ძალზედ შთმბეჭდავი სამუშაო პროგრამა. იგი 

იძლევა განათლების საფეხურების გავლის გზით 

გავითარების საინტერესო შესაძლებლობებს. 

განსაკუთრებით საინტერესოა ასეთი კარგი 

სტრუქტურის მქონე პროგრამის ნახვა. იგი აშკარად 

მცირედით განსხვავდება დიდი ბრიტანეთის/აშშ-ს 

და სხვა ქვეყნების პროგრამებისგან, რომლებზეც მე 

მიმუშავია. სადოქტორო სწავლება დიდ 

ბრიტანეთში უფრო თავისუფალია და 

ფოკუსირებულია უფრო მეტ დამოუკიდებელ 

მუშაობაზე. ასეთ სტრუქტურას თავისი დადებითი 

და უარყოფითი მხარეები აქვს. ერთ-ერთი 

უარყოფითი საკითხია გადაღლის/გამოფიტვის 

მაღალი მაჩვენებელი. სტუდენტებს ხშირად მარტო 

უწევთ სადოტორო პროგრამის გავლა. ჩემი 

ვარაუდით, თქვენი სადოქტორო პროგრამა დაძლევს 

იმ სიძნელეებს, რომლებსაც ჩვენ ვაწყდებით დიდ 

ბრიტანეთში. 

თქვენი პროგრამა წარმოადგენს კარგად 

სტრუქტურირებულ პოსტ-დოკ პროგრამას. მე 

ვთვლი, რომ იგი ძალზედ სასარგებლოა იმ 

თვალსაზრისით, რომ სტუდენტს არწმუნებს, რომ 

სწავლა არ მთავრდება სადოქტორო პროგრამით. 

თუმცა, დიდ ბრიტანეთში და სხვა ქვეყნების 

განათლების სისტემებში, რომლებსაც ვიცნობ, პოსტ

-დოკი არ იწვევს ხარისხის მინიჭებას. იგი 

ემსახურება შედეგების მიღწევას - პუბლიკაციებს, 

საკონფერენციო პრეზენტაციებს. პოსტ-დოკის 

შემდეგ მორიგი წინსვლა ალბათ იქნება უფროსი 

ლექტორის, ასოცირებული პროფესორის, უფროსი 

მეცნიერ-მკვლევარის პოზიციები. 

მე არ ვიცნობდი „ჰაბილიტაციის“ კონცეფციას. ის 

იშვიათად გამოიყენება დიდი ბრიტანეთის და სხვა 

ქვეყნების განათლების სისტემებში, რომლებშიც 

მიმუშავია. ჩემი აზრით, თქვენს მიერ 

შემუშავებული სტრუქტურა ხელს უწყობს 

პროგრესირებას. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ 

დიდ ბრიტანეთში იგი ექვივალენტურია იმ ეტაპისა, 

როდესაც ადამიანი მუშაობს პროფესორის წოდების 

მიღებაზე. მოლოდინი ის არის, რომ თქვენ ხელს 

უწყობთ აკადემიურ ლიდერობას - ფართო სპექტრის 

ცოდნის შექმნის, დიდი საგრანტო შემოსავლების 

მიღების და მკვლევართა მომავალი თაობების 

ხელშეწყობის გზით. 
 

თქვენს პროგრამასთან მიმართებაში ჩემი მთავარი 

რჩევა იქნებოდა, რომ მოხდეს ყველა დონეზე 

შედეგების მიღებისა და გავრცელების წახალისება.  

 

PS:  

მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველას შორის  არის 

კონსესუსი, რომ თქვენ შექმენით შთამბეჭდავი 

პროგრამა. ასევე არსებობს კოლექტიური ნება, რომ 

დავინახოთ თქვენი წარმატება. 

 

პატივისცემით, 

 

მზვანდილე ენდი მაბჰალა,   

MFPH, FRSPH, FRSM, პროფესორი 

ჩესტერის უნივერსიტეტი,  

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

კეთილდღეობის დეპარტამენტი, 

გაერთიანებული სამეფო  
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Member of the International Advisory Committee: 

 

Dr. Mzwandile Andi Mabhala,  

MFPH, FRSM, FRSPH, PhD, Professor 

University of Chester, UK  

 

  

Dr Mabhala has expertise in epidemiology, social justice 

and research in a wide range of public health domains. He 

has had several senior public health roles within the UK 

National Health Service and higher education institutions, 

including senior public health skills development pro-

gramme manager at the University of Oxford Institute Of 

Health Sciences. 

His current international roles as expert in public health 

epidemiology include: 

 Invited facilitator in the World Health Organization 

(WHO) and Médecins Sans Frontières (MSF) global 

partnership programme for research and training in 

tropical diseases;  

 Invited member of the Expert Reference Group for 

GAIN, the Global Assessment of the Impact of Non-

Alcoholic Steato-Hepatitis (NASH) socioeconomic 

study;  

Nationally Dr Mabhala sits in All-Party Parliamentary 

Group on Global Health. He has fellowships and member-

ships of the most prestigious of the UK’s public health bod-

ies – Member of the Faculty of Public Health (MFPH), Fel-

low of the Royal Society of Public Health (FRSPH), and 

Fellow of the Royal Society of Medicine (FRSM). 

Dr Mabhala’s research interest centres on socio-economic 

determinants of inequalities in health and social justice. His 

recent research work has had a focus on marginalised popu-

lation groups and under researched subjects including 

homeless, new psychoactive substance users, students’ de-

terminants of health and food bank. His research on home-

liness was nominated for “2018 EducateNorth award”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He has published extensively in international peer-

reviewed journals. He is co-editor of Health Improvement 

and Well-Being: Strategies for Action, which was highly 

commended in the British Medical Association’s Medical  

Book Awards 2015, and co-edited Key Concepts in Public 

Health (2009). He is a reviewer in several international 

peer-reviewed journals. 

 

He had been invited keynote speaker at several internation-

al conferences and presented his research findings in sever-

al national and international conferences.  

He has experience in leading international research pro-

jects. He was the North West England co-ordinator of the 

International Study on University Students’ Determinants 

of Health.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.caucasushealth.ge   E ISSN  2449-2450                                                                                                                     136 

ISSN 24499-2647:  Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 5,  June  21, 2019 

Diego Rada Fernandez de Jauregui  

BPhm, MSc, PhD, Associate Professor  

University of the Basque Country, Spain   

 

Assessment of the program Medea 

(Healthcare Plus) 

 

 1. Introduction:  
 

This evaluation is based in the criteria of The National 

Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain 

(ANECA) (1). This organization is a Autonomous Body 

whose aim is to provide external quality assurance for the 

Spanish Higher Education System and to contribute to its 

constant improvement through evaluation, certification and 

accreditation. It follows the standards of the European As-

sociation for Quality Assurance in Higher Education 

(ENQA): The Standards and guidelines for quality assur-

ance in the European Higher Education Area (ESG) (2). 

These standards were adopted by the Ministers responsible 

for higher education in 2005 following a proposal prepared 

by the European Association for Quality Assurance in 

Higher Education (ENQA) in co-operation with the Euro-

pean Students’ Union (ESU), the European Association of 

Institutions in Higher Education (EURASHE) and the Eu-

ropean University Association (EUA).  

 

2. Objectives:  

 

To ensure the quality of the doctorate program offered in 

accordance with the established qualification levels and the 

criteria expressed in the current legal regulations in Euro-

pean Union.  

 

3. Methodology:  

 

Single qualitative evaluation* using the evaluation check-

list (VIII criteria) established by the National Agency for 

Quality Assessment and Accreditation of Spain (ANECA) 

(1). Evaluation specifies areas of improvement.  

*It must be taken into account that in the European Union 

the evaluation should be done by pairs, and then approved 

by a committee of the same area of The National Agency 

for Quality Assessment and Accreditation of each country.  

 

4. Evaluation:  

Criteria I: Description of the doctoral program  

 

The doctoral program includes a description consistent with 

its level and academic effects, so it does not lead to confu-

sion about its characteristics. The denomination is con-

sistent with the proposed research lines and doesn´t lead to 

confusion. It is justified by the context, the tradition, the 

global offer of degrees and the potential of the University 

of Georgia (UG).  

დიეგო რადა ფერნანდეს დე ხუარეგი  

BSc, PhD, პროფესორი  

ბასკეთის უნივერსიტეტი, ესპანეთი 

 

პროგრამა მედეას (ჯანდაცვა პლუსი) შეფასება  

 
1. შესავალი:  

წინამდებარე შეფასება ეფუძნება ესპანეთის 

ხარისხის შეფასებისა და აკრედიტაციის ეროვნული 

სააგენტოს (ANECA) მიერ დადგენილ 

კრიტერიუმებს (1). ეს ორგანიზაცია არის 

დამოუკიდებელი ორგანო, რომლის მიზანია 

ესპანეთის უმაღლესი განათლების სისტემაში 

ხარისხის უზრუნველყოფა და მის მუდმივ 

განვითარებაში წვლილის შეტანა შეფასების, 

სერტიფიცირებისა და აკრედიტაციის გზით. თავის 

მხრივ, იგი ეფუძნება უმაღლეს განათლებაში 

ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპის ასოციაციის 

(ENQA) სტანდარტებს: ევროპული უმაღლესი 

განათლების სფეროში ხარისხის უზრუნველყოფის 

სტანდარტები და გაიდლაინები (ESG) (2). ეს 

სტანდარტები დამტკიცებულია 2005 წელს უმაღლეს 

განათლებაზე პასუხისმგებელი მინისტრების მიერ 

და მის მომზადებაში უმაღლეს განათლებაში 

ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპის 

ასოციაციასთან (ENQA) ერთად მონაწილეობდნენ 

ევროპის სტუდენტთა კავშირი (ESU), უმაღლესი 

სასწავლო დაწესებულებების ევროპული ასოციაცია 

(EURASHE) და ევროპის უნივერსიტეტების 

ასოციაცია (EUA).  

2. ამოცანები:  

სადოქტორო პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფა 

იმ დადგენილი კვალიფიკაციებისა და 

კრიტერიუმების შესაბამისად, რომლებიც ასახულია 

ევროკავშირის მოქმედ კანონმდებლობაში.  

3. მეთოდოლოგია:  

ერთჯერადი ხარისხობრივი შეფასება ესპანეთის 

ხარისხის შეფასებისა და აკრედიტაციის ეროვნული 

სააგენტოს (ANECA) მიერ დადგენილი სტანდარტის 

(კრიტერიუმი VIII) გამოყენებით. შეფასებისას 

განისაზღვრება ის საკითხები, რომლებიც 

საჭიროებენ გაუმჯობესებას.  

*უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ევროკავშირში 

პირველად შეფასება ტარდება კოლეგების მიერ და 

შემდეგ მას ამტკიცებს თითოეული ქვეყნის 

ხარისხის შეფასებისა და აკრედიტაციის ეროვნული 

სააგენტო.  
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Improvement areas:  

 It could be interesting to integrate into the R + D + i 

strategy of the university or of other organizations and 

institutions.  

 

Criteria II: Competences  

 

The competences to be acquired by doctoral students are in 

accordance with those required to grant the doctoral degree 

and are written clearly and precisely. The proposed compe-

tences can be evaluated and their acquisition can be guaran-

teed by all doctoral students.  

 

Improvement areas:  

 It could be interesting to specify if the competences to 

be acquired by doctoral students are aligned with their 

level in the National and International Framework of 

Qualifications for Higher Education.  

 

Criteria III: Access and admission of doctoral students  

 

The doctoral program has an access and admission system 

that regulates it and clearly informs the students about the 

admission criteria. These criteria are consistent with the 

scientific scope of the doctoral program.  

 

Improvement areas:  

 It could be interesting to specify that the admission cri-

teria is public and that would be available to doctoral 

students before enrollment.  

 

Criteria IV: Training activities  
 

The training activities included in the doctoral program 

constitute a coherent training proposal designed in a coor-

dinated manner and taking into consideration the dedication 

of the doctoral students in a specific period of time.  

 

Improvement areas:  

 It should be taken into account that a doctoral program 

usually contemplates an adequate organization of doc-

toral students' mobility, consistent with the competenc-

es to be acquired by them.  

 

Criteria V: Organization of the program  
 

Description of the follow-up procedures of the doctoral 

students as well as of the supervision of the doctoral thesis 

in order to ensure the acquisition of the competences de-

fined in the doctoral program is lacking.  

 

 

 

 

 

 

*უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ევროკავშირში პირველად 
შეფასება ტარდება კოლეგების მიერ და შემდეგ მას 
ამტკიცებს თითოეული ქვეყნის ხარისხის შეფასებისა და 
აკრედიტაციის ეროვნული სააგენტო“.  
 

4. შეფასება:  

კრიტერიუმი I: სადოქტორო პროგრამის აღწერა  

სადოქტორო პროგრამაში ზუსტად არის აღწერილი 

მისი დონეები და აკადემიური გამოსავლები, რაც არ 

იწვევს გაუგებრობას მის მახასიათებლებთან 

დაკავშირებით. დასახელება შეესაბამება 

შემოთავაზებული კვლევის საკითხს და არ იწვევს 

გაუგებრობას. იგი დასაბუთებულია კონტექსტით, 

ტრადიციებით და საქართველოს უნივერსიტეტის 

პოტენციალით.  

გასაუმჯობესებელი საკითხები:  

საინტერესო იქნებოდა R + D + i-ში 

უნივერსიტეტის ან სხვა ორგანიზაციისა თუ 

დაწესებულების სტრატეგიის ინტეგრირება.  
 

კრიტერიუმი II: კომპეტენციები  

კომპეტენციები, რომლებსაც შეიძენს დოქტორანტი, 

სრულად შეესაბამება იმ მოთხოვნებს, რომლებიც 

აუცილებელია დოქტორის ხარისხის მისანიჭებლად 

და გაწერილია/ჩამოყალიბებულია მკაფიოდ და 

ზუსტად. შემოთავაზებული კომპეტენციების 

შეფასება შესაძლებელია და მათი ათვისება ყველა 

დოქტორანტის მიერ გარანტირებულია.  

გასაუმჯობესებელი საკითხები:  

საინტერესო იქნებოდა იმის დაზუსტება, 

შეესაბამება თუ არა დოქტორანტის მიერ შეძენილი 

კომპეტენციები უმაღლესი განათლების 

კვალიფიკაციების ეროვნულ და საერთაშორისო 

ჩარჩო პლატფორმაში მოცემულ დონეებს.  
 

კრიტერიუმი III: სადოქტორო პროგრამის 

ხელმისაწვდომობა და მასში ჩარიცხვა  

სადოქტორო პროგრამა ხელმისწვდომია და გააჩნია 

მასში ჩარიცხვის სისტემა, რომელიც მას 

არეგულირებს და მკაფიოდ განუმარტავს 

სტუდენტს პროგრამაში ჩარიცხვის კრიტერიუმებს. 

ეს კრიტერიუმები სრულად შეესაბამება 

სადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო ჩარჩოებს.  

გასაუმჯობესებელი საკითხები:  

კარგი იქნებოდა დაზუსტებულიყო, რომ 

პროგრამაში ჩარიცხვის კრიტერიუმები არის საჯარო 

და სტუდენტებს მათი გაცნობა შეუძლიათ 

პროგრამაში ჩარიცხვამდე.  
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Improvement areas:  

 

The following recommendations are suggested:  

1. Description of the procedure used by the academic 

committee for the assignment of the doctoral thesis 

tutor and director.  

2. Description of the procedure for the control of the doc-

ument of activities of each doctoral student and the cer-

tification of their data.  

3. Description of the procedure for the annual evaluation 

of the research plan and the document of activities of 

each doctoral student.  

4. Description of the procedure to define and evaluate the 

management promotion activities and multiple supervi-

sion of doctoral theses.  
 

Criteria VI: Human resources  
 

Complete description of human resources participating in 

the doctoral program is lacking.  
 

The doctoral programs use to be supported by a group of 

researchers who ensure, a priori, the viability of the pro-

gram in terms of training of doctors. Thus, the academic 

staff involved should be sufficient and their qualifications 

and experience adequate to carry out the doctoral program.  

 

In this sense the UG has the “Research Development De-

sign: Strategic Action Plan for 2019-2023” that will help to 

reach this goal by:  

 The training of scientific staff and promotion of their 

development.  

 The reformation and development of educational pro-

grams.  

 The further development of scientific journal and its 

web site.  

 The development of Health Research Institute.  

 Improvement areas: The following recommendations 

are suggested:  

 In the university, there should be clear mechanisms for 

recognition of the work of tutoring and thesis manage-

ment done by supervisors.  

 

Criteria VII: Material and support resources available 

to doctoral students  
 

The material resources and services necessary for the de-

velopment of the training activities foreseen in the doctoral 

program and for the integral training of the doctoral student 

to ensure the acquisition of the foreseen competences could 

be better described.  

 

Improvement areas:  

The following recommendations are suggested:  

 Describe the material resources and other available ser-

vices in order to guarantee the development of the re-

search to be carried out by each doctoral student.  

კრიტერიუმები IV: ტრენინგების ნაწილი  

სადოქტორო პროგრამის ტრენინგების ნაწილი 

ძალზედ თანამიმდევრულად და 

კოორდინირებულად არის შედგენილი და 

ითვალისწინებს სტუდენტების მონაწილეობას 

დროის გარკვეულ/დაზუსტებულ მონაკვეთებში.  

გასაუმჯობესებელი საკითხები:  

საჭიროა მხედველობაში იქნას მიღებული, რომ 

სადოქტორო პროგრამა, როგორც წესი, 

ითვალისწინებს დოქტორანტების მობილურობის 

ადექვატურ ორგანიზებას, რომელიც შესაბამისობაში 

იქნება მათ მიერ ასათვისებელ კომპეტენციებთან.  
 

კრიტერიუმი V: პროგრამის ორგანიზება  

დოქტორანტების სწავლების პროცედურების, ისევე 

როგორც სადოქტორო ნაშრომის ზედამხედველობის 

პროცედურების აღწერა, რომელიც უზრუნველყოფს 

სადოქტორო პროგრამაში განსაზღვრული 

კომპეტენციოების ათვისებას, საჭიროებს მეტ 

დეტალიზაციას.  

გასაუმჯობესებელი საკითხები: გთავაზობთ შემდეგ 

რეკომენდაციებს:  

1. აკადემიური კომიტეტის მიერ სადოქტორო 

ნაშრომის ექსპერტისა და ხელმძღვანელის 

დანიშვნის პროცედურის აღწერა.  

2. თითოეული დოქტორანტის საქმიანობის 

დოკუმენტის კონტროლის პროცედურისა და მათი 

მონაცემების სერტიფიცირების პროცედურის 

აღწერა.  

3. თითოეული დოქტორანტის კვლევის გეგმისა და 

საქმიანობის დოკუმენტის ყოველწლიური 

შეფასების პროცედურის არწერა.  

4. სადოქტორო ნაშრომის მენეჯერული 

ხელშეწყობის აქტივობებისა და მრავალმხრივი 

ზედამხედველობის განსაზღვრისა და შეფასების 

პროცედურის აღწერა.  
 

კრიტერიუმი VI: ადამიანური რესურსები  

სადოქტორო პროგრამაში მონაწილე ადმიანური 

რესურსების სრული აღწერილობა საჭიროებს 

დაზუსტებას.  

სადოქტორო პროგრამა საჭიროებს მკვლევართა 

ჯგუფის მხარდაჭერას, რომელიც უზრუნველყოფს 

პროგრამის სიცოცხლისუნარიანობას 

დოქტორანტების სწავლების თვალსაზრისით. 

ამდენად, პროგრამაში უნდა მონაწილეობდეს 

საკმარისი აკადემიური პერსონალი და მათ უნდა 

გააჩნდეთ სადოქტორო პროგრამის 

განხოციელებისათვის ადექვატური კვალიფიკაცია 

და გამოცდილება.  
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Criteria VIII: Review, improvement and results of the 

doctoral program  

 

The doctoral program could describe mechanisms that al-

low analyzing its development and results, ensuring its re-

view and continuous improvement. Thus, it could be inter-

esting to create an academic committee that articulates pro-

cedures and mechanisms to supervise the development of 

the program, analyze the results and determine the appro-

priate actions for its improvement. The opinion of the doc-

toral students and of the graduated doctors could be one of 

the main factors to take into consideration when defining 

and implementing improvement actions.  

 

Improvement areas:  

 In future it could be recommendable to regularly pub-

lish information about the program, its development 

and its results.  

 A procedure for the follow-up of the graduated doctors 

could be interesting.  

 In the case of programs in which more than one univer-

sity participates, it is desirable to have mechanisms and 

procedures that ensure coordination among participat-

ing universities.  

 

5. Bibliography:  
1. Evaluation protocol for the verification of official doc-

torate studies. The National Agency for Quality As-

sessment and Accreditation of Spain (ANECA). 

(2011). Spain (http://www.aneca.es).  

2. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area (ESG). (2015). Brus-

sels, Belgium (https://enqa.eu/wp-content/

uploads/2015/11/ESG_2015.pdf).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამ თვალსაზრისით, საქართველოს უნივერსიტეტს 

გააჩნია დოკუმენტი „კვლევების განვითარების 

დიზაინი: 2019-2023 წლების სტრატეგიული 

სამოქმედო გეგმა“, რომელიც დაგვეხმარება ამ 

მიზნის მიღწევაში და უზრუნველყოფს:  

სამეცნიერო პერსონალის ტრენინგს და მათი 

განვითარების ხელშეწყობას.  

სასწავლო პროგრამების რეფორმირებას და 

განვითარებას.  

სამეცნიერო ჟურნალის და მისი ვებ-გვერდის 

შემდგომ განვითარებას.  

ჯანმრთელობის კვლევის ინსტიტუტის 

განვითარებას. 
 

გასაუმჯობესებელი საკითხები: რეკომენდაცია:  

უნივერსიტეტში უნდა არსებობდეს სადოქტორო 

ნაშრომის ექსპერტიზასა და ხელმძღვანელობაზე 

გაწეული შრომის აღიარების მკაფიოდ 

ჩამოყალიბებული მექანიზმი.  
 

კრიტერიუმი VII: დოქტორანტებისთვის 

ხელმისაწვდომი მატერიალური და დამხმარე 

რესურსები  

სადოქტორო პროგრამაში გათვალისწინებული 

სასწავლო აქტივობების განვითარებისა და 

კომპეტენციების ათვისებისთვის აუცილებელი 

მატერიალური რესურსების აღწერა საჭიროებს 

გაუმჯობესებას.  

გასაუმჯობესებელი საკითხები: რეკომენდაცია:  

აღწერეთ მატერიალური რესურსები და სხვა 

ხელმისაწვდომი სერვისები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ თითოეული დოქტორანტის მიერ 

განსახორციელებელი კვლევის წარმატებით 

ჩატარებას.  
 

კრიტერიუმი VIII: სადოქტორო პროგრამის 

განხილვა, გაუმჯობესება და შედეგები  

სადოქტორო პროგრამაში შესაძლებელია აღწერილი 

იყოს მექანიზმები, რომლებიც მოგვცემენ მისი 

განვითარებისა და შედეგების გაანალიზების, 

განხილვისა და მუდმივი გაუმჯობესების 

საშუალებას. ამდენად, კარგი იქნებოდა შეიქმნას 

აკადემიური კომიტეტი, რომელიც ჩამოაყალი-ბებს 

პროგრამის განვითარების ზედამხედველობის 

პროცედურებს და მექანიზმებს, გააანალიზებს 

მიღებულ შედეგებს და განსაზღვრავს მისი 

გაუმჯობესებისთვის აუცილებელ მოქმედებებს, 

რომლის დროსაც დოქტორანტების და სადოქტორო 

პროგრამის კურსდამთევრებულთა მოსაზრებები 

აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული.  
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Addition to the assessment of the program Medea 
 
The programme Medea is  complete and high quality in its 

actual form. 

  
Most of the commentaries and suggestions 

placed in the previous supervision have taken into account. 

  
Consequently, I ratify my first evaluation and I consider 

that is not necessary to elaborate another assessment. 

  
I hope that the Medea programme will have success and 

that it will be useful for students. 

  
Best wishes, 

  
Diego Rada Fernandez de Jauregui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გასაუმჯობესებელი საკითხები:  

რეკომენდებულია, რომ მომავალში 

რეგულარულად გამოქვეყნდეს ინფორმაცია 

პროგრამის, მისი განვითარების და შედეგების 

შესახებ.  

კარგი იქნებოდა კუსდამთავრებულებთან 

შემდგომი ურთიერთობების პროცდურების 

შემუშავება.  

იმ პროგრამების შემთხვევაში, რომელშიც 

რამდენიმე უნივერსიტეტი მონაწილეობს, 

სასურველია არსებობდეს მონაწილე 

უნივერსიტეტებს შორის კოორდინაციის 

უზრუნველყოფის პროცედურები და მექანიზმები.  

 

5. ბიბლიოგრაფია: 
1. Evaluation protocol for the verification of official doc-

torate studies. The National Agency for Quality As-

sessment and Accreditation of Spain (ANECA). 

(2011). Spain (http://www.aneca.es).  

2. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area (ESG). (2015). Brus-

sels, Belgium (https://enqa.eu/wp-content/

uploads/2015/11/ESG_2015.pdf).  

  

 

პროგრამა „მედეას“ შეფასების დამატება: 

 

პროგრამა მედეა არის სრულყოფილი და მაღალი 

ხარისხის თავისი ფორმით. 
  

წინა შეფასების დროს გამოთქმული კომენტარების 

და წინადადებების უმეტესობა 

გათვალისწინებულია. 

  

აქედან გამომდინარე, მე ვადასტურებ ჩემს პირველ 

შეფასებას და ვთვლი, რომ საჭირო არ არის ახალი 

შეფასების ჩამოყალიბება. 

  

იმედი მაქვს, რომ პროგრამა მედეა წარმატებული 

იქნება და სარგებლობას მოუტანს სტუდენტებს. 

 

საუკეთესო სურვილებით, 

 

დიეგო რადა ფერნანდეს დე ხუარეგი 
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Member of the International Advisory Committee: 

 

Diego Rada Fernandez de Jauregui 

BPhm, MSc, PhD, Associate Professor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key qualifications: 

 

 2008–2012: MSc in Research Methodology in Health 

Sciences, Autonomous University of Barcelona, Spain.  

 2004–2007: PhD in Pharmacy, University of the 

Basque Country, Spain.  

 Supervisors: Prof. Enrique Etxebarria/Prof.Carlos Abe-

cia 

 1996–2002: BSc in Pharmacy, University of the 

Basque Country, Spain. 

 

Relevant work experience: 

 

 2011-Present: Associate professor. Department of Pre-

ventive Medicine and Public Health, University of the 

Basque Country (Spain).  

 2009–2010: Epidemiologist in the Primary Care Re-

search Unit of Basque Public Health System/

Osakidetza. Bilbao, Basque Country (Spain). 

 2007-2009: Epidemiologist in  the EuroNeoStat pro-

ject: European Information System to Monitor Short- 

and Long-Term Morbidity to Improve Quality of Care 

and Patient-Safety for Very-Low-Birth-Weight Infants 

(VLBWI). The project was financed from 2006 to 2008 

by the DG SANCO (Directorate General of Public 

Health and Consumer Protection) of the EC (European 

Commission). Neonatal Epidemiology Unit, Cruces 

Hospital. Bilbao, Basque Country (Spain). 

 

 

 

 2008: Stay of 2.5 months in the Integrated Centre for 

Care Advancement through Research (iCARE), Uni-

versity of Alberta, Edmonton (Canada). International 

research collaboration between the Canadian Neonatal 

Network™ (CNN) and European Neonatal Network 

(EuroNeoNet/EuroNeoStat).  

 Nowadays, Prof. Rada is participating as epidemiolo-

gist in different projects related to Public Health, nutri-

tional epidemiology (promotion of healthy nutrition in 

children), pain management and pharmacoepiemiology 

(variability in drug prescription) and has several high 

quality publications in these fields. In addition, he is 

also actively involved in Educative Innovative Projects 

to study collaborative teaching and learning methodol-

ogies for quality improvement in University level.  
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Zurab Guruli, MD, PhD  

Associate Professor , 

University of Mississippi, USA 

 

Assessment of the program Medea 

(Healthcare Plus) 

 

Dear Colleagues,  

 

First of all, please accept my sincere congratulations for 

publishing this interesting and very informative journal.  

It is my honor to be part of this challenging endeavor. 

Thank you very much for sending me the 3rd issue of the 

Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health for 

assessment. I have carefully reviewed all presented materi-

als and was impressed with detailed and clear descriptions 

of all the different educational programs. I think they match 

with highest world standards in higher education system.  

1. Professions-based Systemic Continuous Complete 

Higher Education Program: Healthcare Plus - is 

very interesting and covers practically all areas. One 

question though; In the section 1342 - Health managers 

- I have noticed word "mother". Just curious what is 

meant under this? Otherwise, I think everything is in 

order.  

2. Professions-based Complete Continuous Education 

in Public Health - very comprehensive and well coor-

dinated program.  

3. Doctoral Program: “Healthcare Plus, 10” - was par-

ticularly interesting for me and was pleasantly im-

pressed how well defined and organized it is. I think 

doctorants from your institution have even some ad-

vantages compare to American system.  

 

In general, my final conclusion is that papers in the 3rd is-

sue of the Caucasus Journal of Health Sciences and Public 

Health are very informative, interesting and are adequately 

presenting an educational system according to and at a high 

level compared to accepted world standards in some as-

pects.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზურაბ გურული, მედიცინის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი,  

მისისიპის უნივერსიტეტი, აშშ 
 

პროგრამა მედეას შეფასება 

(ჯანდაცვა პლუსი) 

 
ძვირფასო კოლეგებო,  

უპირველეს ყოვლისა, მიიღეთ ჩემი გულწრფელი 

მილოცვა ამ უაღრესად საინტერესო და ინფორმატიული 

ჟურნალის გამოქვეყნებისათვის. ჩემთვის უაღრესად 

დიდი პატივია ვიყო ამ რთული გამოწვევის მონაწილე. 

დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჟურნალის მე-3 ნომრის 

განსახილველად მოწოდებისათვის.  

 

მე გულდასმით გადავხედე ყველა მოწოდებულ მასალას 

და აღფრთოვანებული დავრჩი სხვადასხვა 

საგანმანათლებლო პროგრამების ნათელი და დეტალური 

აღწერით. ჩემი აზრით, ისინი სრულ შესაბამისობაში 

არიან უმაღლესი განათლების უმაღლეს საერთაშორისო 

სტანდარტებთან.  

 

1. პროფესიებზე დაფუძნებული სისტემური უწყვეტი 

სრული უმაღლესი განათლების პროგრამა: ჯანდაცვა 

პლუსი - უაღრესად საინტერესოა და პრაქტიკულად 

ყველა შესაბამის არეალს ფარავს. ერთი შეკითხვა; 

1342 - ჯანდაცვის მენეჯერების სექტორში გვხვდება 

სიტყვა “დედაო”. რა იგულისხმება ამ სიტყვის ქვეშ? 

სასურველი იქნებოდა განმარტება. დანარჩენი 

ყველაფერი ნათელი და გასაგებია.  

2. პროფესიებზე დაფუძნებული სრული უწყვეტი 

განათლება საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში - 

ყოვლისმომცველი და კარგად კოორდინირებული 

პროგრამაა.  

3. სადოქტორო პროგრამა: „ჯანდაცვა პლუსი, 10“ - 

ჩემთვის განსაკუთრებულად საინტერესო გახლდათ 

და სასიამოვნოდ აღფრთოვანებული დავრჩი, 

რამდენად კარგად ჩამოყალიბებული და 

ორგანიზებულია. მე ვთვლი რომ თქვენი 

ინსტიტუტის დოქტორანტებს გარკვეული 

უპირატესობებიც აქვთ ამერიკელ დოქტორანტებთან 

შედარებით.  

 

ზოგადად, ჩემი საბოლოო დასკვნაა, რომ ჟურნალის Cau-

casus Journal of Health Sciences and Public Health მე-3 

ნომერში გამოქვეყნებული მასალები არის ძალიან 

ინფორმატიული, საინტერესო და ადექვატურად, ზოგ 

შემთხვევაში კი უფრო მაღალ დონეზეც კი, წარმოადგენენ 

განათლების სისტემას მსოფლიოში მიღებულ 

სტანდარტებთან შედარებით.  
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Addition to the assessment of the program Medea 
 
Dear Colleagues,  

I have carefully reviewed and examined all presented mate-

rials about the PhD program Medea and was impressed 

with detailed and clear descriptions of all the parts and sec-

tions. I think they match with highest world standards in 

higher education system.  

 

The program has 10 different specialties, is ambitiously 

diverse and pretty much covers full spectrum of medical 

field. MEDEA reinforces the core technical aspects of qual-

ity research, yet also equips the students with sought-after 

skills as communication and technology. That means that 

UG doctoral program graduates will be prepared to re-

search and communicate complex, organization-wide is-

sues. It is very thoughtful that students from the other 

"Bologna Process" participating institutions can be easily 

transferred to the MEDEA program without losing their 

credits.  

 

Today's successful health care leaders require leadership 

skills, innovation and resilience. They need to know how to 

design independent thinking and personal leadership skills 

to develop innovative solutions to the specific challenges 

facing health care leaders - from improving patient care and 

prioritizing physician wellness to developing negotiation 

skills and anticipating health care reforms.  

 

They need to be prepared to assume leadership positions in 

professional, academic, clinical and/or community organi-

zations; Educate students and practitioners in the health 

professions in academic, clinical and community settings; 

Collaborate with key stakeholders and professionals in 

healthcare and other fields, to foster inter-professional 

practice, education and research; promote excellence and 

best practice. 

 

MEDEA has the full potential to cover it all. Georgia is a 

young country with multiple challenges in healthcare. They 

need well prepared and educated professionals to develop 

and dovetail this field to world's highest standards. 

Knowledge and negotiation skills will have paramount im-

portance to develop medical tourism as a one of the most 

important economic contribution to the developing country; 

But this will require world class quality in healthcare.  

MEDEA will definitely promote development of such lead-

ers.  

 

We strongly support granting accreditation to this Program 

and we are convinced that emerging new leaders  from this 

institution, can make significant contributions not only to 

their country but to international community of healthcare 

professionals.  

 

 

პროგრამა მედეას შეფასების დამატება: 
 

ძვირფასო კოლეგებო, 

მე ყურადღებით გადავხედე და შევისწავლე ყველა 

წარმოდგენილი მასალა სადოქტორო პროგრამის მედეა 

შესახებ და აღფრთოვანებული დავრჩი პროგრამის ყველა 

ნაწილისა და სექციის ადვილად გასაგები, დეტალური 

აღწერით. მე ვთვლი რომ ისინი შეესაბამება მსოფლიო 

უმაღლესი განათლების უმაღლეს სტანდარტებს. 
 

ამ პროგრამაში 10 სხვადასხვა სპეციალობაა, ამბიციურად 

მრავალფეროვანია და მოიცავს სამედიცინო სფეროს 

პრაქტიკულად სრულ სპექტრს. მედეა ხელს შეუწყობს 

სტუდენტებში როგორც ხარისხიანი სამეცნიერო 

კვლევების ძირითადი ტექნიკური ასპექტების 

განვითარებას, ასევე საკომუნიკაციო და ტექნოლოგიური 

უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 

საქართველოს უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამის 

კურსდამთავრებულები მზად იქნებიან კომპლექსური, 

ორგანიზაციული საკითხების შესწავლისა და 

კომუნიკაციისათვის. ძალიან კარგად არის მოფიქრებული 

ისიც, რომ სხვა "ბოლონიის პროცესის" მონაწილე 

ორგანიზაციების სტუდენტები მარტივად მოახერხებენ 

MEDEA -ში გადასვლას თავიანთ ინსტიტუტებში 

მოპოვებული კრედიტების დაკარგვის გარეშე. 
 

ჯანდაცვის სისტემის დღევანდელ, წარმატებულ 

ლიდერებს სჭირდებათ წინამძღოლობის უნარები, 

სიახლეების ცოდნა და შესაბამისი ჟინიც. მათ უნდა 

იცოდნენ თუ როგორ გამოიმუშავონ დამოუკიდებელი 

აზროვნებისა და წინამძღოლობის უნარ-ჩვევები ახალი, 

ინოვაციური გადაწყვეტილებების მისაღებად ჯანდაცვის 

ლიდერების წინაშე მდგარი სპეციფიკური გამოწვევების 

(პაციენტის მოვლისა და ექიმთა კეთილდღეობის 

გაუმჯობესებიდან ჯანდაცვის რეფორმების გატარებისა 

და სხვადასხვა ინსტიტუტებთან მოლაპარაკების უნარ-

ჩვევების განვითარების ჩათვლით), დასაძლევად. 
 

ისინი მზად უნდა იყვნენ პროფესიული, აკადემიური, 

კლინიკური და / ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

ხელმძღვანელობის პოზიციების დასაკავებლად;  

ხელი შეუწყონ აკადემიური, კლინიკური და 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში ჯანდაცვის სფეროს 

სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი კლინიცისტების 

სწავლებას; ითანამშრომლონ მთავარ დაინტერესებულ 

მხარეებთან და პროფესიონალებთან ჯანდაცვისა და სხვა 

სფეროებში, ხელი შეუწყონ სხვადასხვა სპეციალობებს 

შორის ურთიერთობის პრაქტიკის განვითარებას, 

განათლებას და სამეცნიერო კვლევებს. 
 

MEDEA- ს აქვს სრული პოტენციალი იმისათვის, რომ 

სრულად დაფაროს ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა 

გამოწვევა. საქართველო ჯანდაცვის სფეროში მრავალი 

სირთულის მქონე ახალგაზრდა ქვეყანაა.  
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2nd Addition to the assessment of the program MEDEA 
 

Detailed and comprehensive description of the scientific 

program MEDEA is definitely very impressive. Obviously, 

there are enough good reasons to develop this program. 

Extensive experience of the program founders warrants 

solid foundation for the success. 

 

One can argue that the habilitation process is more cumber-

some and complicated, but it has it's pluses too. Most im-

portantly, detailed and well staged scientific and research 

projects, where scientists from different levels are responsi-

ble not only for their own projects, but also for young col-

league's projects too, creates well regulated stair of aca-

demic system. 

 

I sincerely wish success to this interesting program and 

hope that it will make significant contribution to not only 

Georgian, but international scientific community. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ქვეყანას  სჭირდება კარგად მომზადებული და 

განათლებული პროფესიონალები, რომლებიც 

შეიმუშავებენ და დაუახლოებენ ამ სფეროს მსოფლიოში 

არსებულ უმაღლეს სტანდარტებს. ცოდნისა და 

პროფესიონალური მოლაპარაკებების განსაკუთრებული 

უნარ-ჩვევები მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ 

განვითარებად ქვეყანაში სამედიცინო ტურიზმის 

გასავითარებლად, რაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წვლილს 

შეიტანს ეკონომიკის განმტკიცებაში. ცხადია ამას 

დასჭირდება მსოფლიო დონის ხარისხი ჯანდაცვის 

სფეროში. მედეა აუცილებლად შეუწყობს ხელს ასეთი 

ლიდერების ჩამოყალიბება-განვითარებას. 

 

ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს ამ პროგრამისათვის 

აკრედიტაციის მინიჭებას და დარწმუნებული ვართ, რომ 

საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ მომზადებული 

ახალი ლიდერები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ არა 

მარტო საკუთარი ქვეყნის, არამედ ჯანდაცვის 

პროფესიონალების საერთაშორისო თანამეგობრობის 

განვითარებაში. 
 
 

პროგრამა მედეას შეფასების მე-2 დამატება: 
 

სამეცნიერო პროგრამა მედეას დეტალური და 

სრულყოფილი აღწერა ნამდვილად უაღრესად 

შთამბეჭდავია. ცხადია, საკმარისად არის კარგი 

არგუმენტები ამ პროგრამის გასავითარებლად. 

პროგრამის შემქმნელთა არსებითი გამოცდილება 

წარმატების სოლიდურ გარანტიას იძლევა. 

 

შეიძლება კამათი, რომ ჰაბილიტაციის პროცესი უფრო 

რთული და მოუქნელია, მაგრამ მას აქვს თავისი 

პლიუსებიც. განსაკუთრებით, დეტალური და 

საფეხურებად კარგად ჩამოყალიბებული სამეცნიერო 

პროექტები, სადაც სხვადასხვა დონის მეცნიერები 

პასუხისმგებელნი არიან არა მარტო საკუთარ 

პროექტებზე, არამედ თავიანთი ახალგაზრდა კოლეგების 

პროექტებზეც, რაც ქმნის აკადემიური სისტემის კარგად 

რეგულირებულ კიბეს. 

 

მე გულწრფელად ვისურვებ წარმატებას ამ საინტერესო 

პროგრამას და ვიმედოვნებ, რომ ის მნიშვნელოვან 

წვლილს შეიტანს როგორც ქართული, ასევე 

საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების 

განვითარებაში.  
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Member of the International Advisory Committee: 

 

 

Zurab Guruli 
MD, PhD, Associate Professor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education:  

 

 Tulane University Medical Center, New Orleans, LA, 

Fellow (Cardiovascular Anesthesia), 2004, Resident; 

Department of Anesthesiology, 2004 

 Grand Rapids Medical Education & Research Center 

and Michigan State University Grand Rapids, MI, In-

tern, Preliminary General Surgery, 2000-2001, Certifi-

cates: Fundamental Critical Care Support                                                                         

 Louisiana State University School of Medicine New 

Orleans, LA, Visiting Scholar for Research in Pediatric 

Surgery, 1995-1996 

 Tbilisi Medical Academy, Candidate of Medical Sci-

ence (PhD), 1995  

 Tbilisi State Medical University, Tbilisi. Georgia, MD, 

1991 
 

Honors: 

 
 

 President, Georgian-American Medical Association  

(GAMPHA)  

 Chief Medical Advisor, Chairman of Georgian Interna-

tional Physicians Scientific Council; Ministry of 

Health, Georgia, 2011– Present 

Clinical Manager of the Year, 2015, VA Medical Cen-

ter 

Presidential Order of Honor , 2012, Republic of Geor-

gia  

 Clinical Manager of the Year, 2008, VA Medical Cen-

ter 

Doctor of the Year 2007, VA Medical Center, Teacher 

of the Year 2007, CRNA School, University of Missis-

sippi   

 Special Contribution Award, VA Medical Center,  

Jackson,  2006 

 Special Contribution Award for Hurricane Katrina Res-

cue Operations, VA Medical Center,  New Orleans, 

2005 

 Tulane University Department of Anesthesiology, 

Chief Resident 2003-2004 

 Tulane University Department of Anesthesiology,  

Outstanding resident 2003-2004             

 Tulane University Department of Anesthesiology, Out-

standing Resident 2002-2003 

 Tulane University Department of Anesthesiology, Out-

standing Junior Resident 2001-2002  

 

 

Certification: 

 

 American Board of Anesthesiology, Diplomate 

(certificate# 40786)    

 ECFMG Certification 

 

Relevant work experience: 

 

 2015-Present VA Medical Center, Acting Chief, De-

partment of Surgery 

 2005–Present VA Medical Center, Chief, Anesthesiol-

ogy Department  Jackson, MS Director, SICU 

2015–Present  University of Mississippi, Jackson, MS, 

Associate Professor   

 2006–2015 University of Mississippi, Jackson, MS, 

Assistant Professor                                 

 2004–2005 VA Medical Center, New Orleans, Anes-

thesiologist 

 2004-2005 Tulane University Clinical instructor, De-

partment of Anesthesiology 

 1997-2000 St. Philip Clinic Vacherie, LA, Research 

Assistant 

 1996-1997  Tbilisi State Children’s Hospital Tbilisi, 

Georgia, Pediatric Surgeon 

 1995-1996  New Orleans Children’s Hospital, New 

Orleans, Research Assistant 

 1992-1995 Tbilisi State Children’s Hospital  Tbilisi, 

Georgia, Pediatric Surgeon 

 1994-1995 Tbilisi Children’s Outpatient Clinic # 10 

Tbilisi, Georgia, Pediatric Surgeon 

 1991-1992 Tbilisi Children’s Hospital # 2, Tbilisi, 

Georgia, Pediatric Surgeon 
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Hernan L. Fuenzalida-Puema, Esq., LL.M  

World Progress Center, Inc., Senior Consultant,  
Ohio, USA  
 

Assessment of the program MEDEA 

(Healthcare Plus) 
 

Dear Colleagues,  
 

The initiative by the School of Health Sciences of the Uni-

versity of Georgia to establish a “Doctoral Program in 

Health Care 10” is visionary, necessary and timely. A pro-

gram grounded on new knowledge based on evidence from 

epidemiological, clinical and experimental research is the 

right approach and will serve needs beyond the Caucasus. 

Conceived and framed on the concept of Health Care as 

Global, such a Program responds to Universal Health Care 

and Universal Health Financing Protection concepts and 

ideals that define health care as one of the most wide-

ranging and critical areas of knowledge and practice that 

impact the population world-wide.  
 

Over the years, health care has grown from the technical 

aspects of biology, chemistry and medicine as a science 

and as an art. Over the last decades, health economics, 

health financing and insurance, health law, anthropology, 

the social and behavioral determinants of health, human 

rights and gender and the role of civil society organizations 

in the response to AIDS, TB, and STD configure health 

care as a vast field in which many approaches convene. 

Program graduates would contribute to strengthening 

health systems for effective and efficient delivery of health 

care services fairly and non-discriminatory and to revive 

and expand the role of primary health care professionals.  
 

In our experience as academics and advisors we witness 

that weaknesses of the health systems, the constant need to 

improve the quality of healthcare infrastructure, the in-

creasing costs of health care. We see the need for better and 

more holistically trained health care professional at all lev-

els. And also, broader knowledge and understanding of 

health care by economists, lawyers, sociologists and social 

workers.  
 

The Doctoral Program will bring together academics and 

practitioners in various fields to better understand the cur-

rent and emerging medical, epidemiological, economic, 

institutional, legal, economic and bio-ethical challenges. 

The Program has the potential to develop models of profes-

sional training towards better academics and practitioners 

building an expanded community of thinking on health 

care. This approach will significantly influence Public 

Health training and on the complementary relations be-

tween Health Care and Public Health.  
 

We strongly support granting accreditation to this Program 

which would be a decision with vision to develop the Pro-

gram, experiment academically, and bring forward creativi-

ty and innovation in health care. We wish that this will hap-

pen, and we will participate and contribute to its success.  

ჰერნან ლ. ფუენზალიდა-პუელმა  

მსოფლიო პროგრესის ცენტრი, უფროსი 

კონსულტანტი  

ოჰაიო, აშშ  
 

პროგრამა მედეას (ჯანდაცვა პლუსი) შეფასება  

 

ძვირფასო კოლეგებო,  
 

საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლის ინიციატივა, რომ შეიქმნას 

სადოქტორო პროგრამა „ჯანდაცვა პლუს, 10“ არის 

შორსმჭვრეტელი, აუცილებელი და დროული. 

პროგრამის დაფუძნება ეპიდემიოლოგიური, 

კლინიკური და ექსპერიმენტული კვლევებით 

მიღებული მტკიცებულებების ბაზაზე შექმნილ 

ახალ ცოდნაზე არის სწორი მიდგომა და უპასუხებს 

კავკასიის ფარგლებს გარეთ არსებულ 

საჭიროებებსაც. პროგრამა ჩაფიქრებული და 

ფორმულირებულია გლობალური ჯანდაცვის 

კონცეფციით, რაც სრულად ეხმიანება საყოველთაო 

ჯანდაცვის და საყოველთაო ჯანდაცვის 

დაფინანსების კონცეფციებს და იდეებს, რომელიც 

ჯანდაცვას განსაზღვრავს, როგორც ცოდნის და 

პრაქტიკის ერთ-ერთ ყველაზე ფართო და 

აუცილებელ სფეროს, რომელიც გავლენას ახდენს 

მოსახლეობაზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.  

წლების განმავლობაში ბიოლოგიის, ქიმიის და 

მედიცინის ტექნიკური ასპექტებიდან ჯანდაცვა 

ჩამოყალიბდა, როგორც მეცნიერება და ხელოვნება. 

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ჯანდაცვის 

ეკონიმიკა, ჯანდაცვის დაფინანსება და 

ჯანმრთელობის დაზღვევა, ჯანდაცვის 

კანონმდებლობა, ანთროპოლოგია, ჯანმრთელობის 

სოციალური და ქცევითი დეტერმინანტები, 

ადამიანის უფლებები და გენდერი და სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლი შიდსის, 

ტუბერკულოზის და სქესობრივი გზით გადამდები 

დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლაში ქმნიან 

ჯანდაცვას, როგორც უზარმაზარ სფეროს, 

რომელშიც უამრავი მიდგომა იყრის თავს. 

პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ 

საკუთარი წვლილი შეიტანონ ჯანდაცვის 

სისტემების გაძლიერებაში, რათა ჯანდაცვითი 

სერვისების მიწოდება იყოს უფრო ეფექტური და 

ეფექტიანი, სამართლიანი და 

არადისკრიმინაციული, და აღდგეს და 

გაფართოვდეს პირველადი ჯანდაცვის 

პროფესიონალების როლი.  
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PS:  

On the matter of regulations, this is an issue that – in the 

case of Georgia, has to be investigated and by local lawyers 

for a comprehensive, objective and clear legal opinion. 

 

Having says the above, the MEDEA program is rich in ide-

as and proposals and has a great potential in Georgia and 

hopefully in many other countries as well. 

 

 

Member of the International Advisory Committee: 

 

 

Hernan L. Fuenzalida-Puema, Esq., LL.M  

World Progress Center, Inc., Senior Consultant,  
Ohio, USA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hernán L. Fuenzalida-Puelma, Esq. LL.M (Yale Universi-

ty) is a citizen of the United States of America and Chile, is 

a lawyer with extensive international experience in 56 

countries in policy and regulation, health financing and 

insurance, and institutional development. Recent publica-

tions include "Moving toward Universal Health Coverage in 

Social Health Insurance in Vietnam" with Aparnaa Soma-

nathan, Ajay Tandon, Huong Lan Dao, and Kari L. Hurt, 

World Bank, Washington, DC, 2014. He is a member of 

Bar Associations of Santiago, Chile, and Costa Rica; edito-

rial Board of Hepatology, Medicine and Policy (HMAP), 

and of The World Progress Center, Inc. 

 

 

 

 

ჩვენ, როგორც აკადემიური სფეროს 

წარმომადგენლები და დამკვირვებლები, ვართ 

ჯანდაცვის სისტემების არაეფექტურობის, 

ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის ხარისხის 

რეგულარულად გაუმჯობესების აუცილებლობის, 

მუდმივად მზარდი ჯანდაცვის ხარჯების მოწმენი. 

ჩვენ ვხედავთ უკეთესად და ჰოლისტიკურად 

მომზადებული ჯანდაცვის პროფესიონალების 

საჭიროებას ყველა დონეზე. ასევე, იმის 

აუცილებლობას, რომ საჭიროა ჯანდაცვის სისტემის 

უფრო ფართოდ ცოდნა და გააზრება 

ეკონომისტების, იურისტების, სოციოლოგებისა და 

სოციალური მუშაკების მხრიდან.  

სადოქტორო პროგრამა გააერთიანებს სხვადასხვა 

დარგებში მოღვაწე აკადემიურ და პრაქტიკოს 

სპეციალისტებს, რათა უკეთ იქნას გააზრებული 

არსებული და მოსალოდნელი სამედიცინო, 

ეპიდემიოლოგიური, ეკონომიკური, 

ინსტიტუციონალური, იურიდიული და 

ბიოეთიკური გამოწვევები. პროგრამას გააჩნია იმის 

პოტენციალი, რომ შექმნას პროფესიული 

გადამზადების/ტრენინგის მოდელები, რომელიც 

ხელს შეუწყობს აკადემიური და პრაქტიკოსი 

სპეციალისტების უფრო ფართო საზოგადოების 

შექმნას, რომლებიც იზრუნებენ ჯანდაცვის 

სფეროზე. ასეთი მიდგომა მნიშვნელოვან გავლენას 

მოახდენს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში 

ტრენინგების გაუმჯობესებაზე და ეფექტურს 

გახდის ურთიერთობებს ჯანდაცვასა და 

საზოგადოებრივ ჯანმრთელობას შორის.  

ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს აღნიშნული 

პროგრამისთვის აკრედიტაციის მინიჭებას და ეს 

გადაწყვეტილება იქნება ხედვა, რომ პროგრამა 

განვითარდეს, ჩატარდეს აკადემიური ექსპერიმენტი 

და წინ წამოიწიოს ჯანდაცვაში შემოქმედებითმა და 

ინოვაციურმა მიდგომებმა. ჩვენი სურვილია, რომ ეს 

განხორციელდეს და ჩვენ მონაწილეობა მივიღოთ 

და წვლილი შევიტანოთ მის წარმატებაში.  
 

PS:  

ნორმატიულ აქტებთან დაკავშირებით, 

საქართველოს შემთხვევაში, გამოკვლეული უნდა 

იყოს ადგილობრივი იურისტების მიერ, რათა 

მიღებული იქნას ყოვლისმომცველი, ობიექტური და 

გამართული იურიდიული დასკვნა. 
 

პროგრამა მედეა მდიდარია იდეებითა და 

შემოთავაზებით, გააჩნია უდიდესი პოტენციალი 

საქართველოსთვის და, ვიმედოვნებ, სხვა მრავალი 

ქვეყნისათვის. 
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Dean of Faculty of Public Health,  
Head of the Department of Epidemiology  

and Biostatistics, Georgia  

 

 

Assessment of the program MEDEA 

 

Higher education system is an area that requires continuous 

renewal in order to prepare highly qualified and practically 

skilled specialists who will be able to successfully solve the 

tasks in this field at the current stage of development of the 

country. Therefore, we think that the program presented by 

V. Tkeshelashvili and E. Nikoleishvili is very timely. 

 

It should be also welcomed that the presented program is 

named Medea, who has contributed greatly to the develop-

ment of many fields and, first of all, in medicine. 

 

Program includes 6 stages of higher education and its pri-

mary task is to give students modern theoretical knowledge 

and develop scientific-research and pedagogical skills in 

specialties of healthcare and business administration 

through passing stages of continuous higher education.  Not 

very rarely, in the preparation of students in higher educa-

tion institutions, the focus is on the theoretical preparation 

of the student and less attention is paid to the practical 

skills, not to mention the research skills. In the presented 

Program, red line is the idea that it is necessary to prepare a 

specialist with full theoretical knowledge and with practical 

as well as research skills. 

 

It should be mentioned that Medea is a very diverse pro-

gram and includes over 100 programs (50 from BA to Ha-

bilitation and 50 professional specializations) and 10 main 

elective specialists. It thoroughly describes the main admis-

sion conditions, as well as other conditions and circum-

stances, required documents, learning process procedures, 

methods for attaining learning outcomes and results, that 

course graduate shall achieve. It should be especially un-

derlined that learning outcomes are very well, detailed and 

thoroughly described, particularly, knowledge and under-

standing, applying knowledge in practice, judgment skills, 

values, etc. 

 

Authors of the program have performed a large amount of 

work. All the details are well thought out and presented. 

Based on all the above, we can make a conclusion that Sys-

temic Full Continuous Higher Education Program Medea 

deserves support and may be presented to the relevant bod-

ies for review and approval. 

 

 

 

ირაკლი მჭედლიშვილი 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ფაკულტეტის დეკანი, ეპიდემიოლოგიისა და 

ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 

საქართველო 
 

პროგრამა მედეას შეფასება  
 

უმაღლესი განათლების სისტემა არის ის სფერო, 

რომელიც მუდმივად მოითხოვს განახლებას, რათა 

მომზადდეს ისეთი მაღალკვალიფიციური და 

პრაქტიკული უნარებით შეიარაღებული 

სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ ქვეყნის 

განვითარების თანამედროვე ეტაპზე იმ ამოცანების 

წარმატებით გადაჭრას, რომელიც დარგის წინაშე 

დგას. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ მეტად 

დროულია  

ვ. ტყეშელაშვილის და  ე. ნიკოლეიშვილის მიერ 

წარმოდგენილი პროგრამა. 
 

მისასალმებელია ისიც, რომ წარმოდგენილი 

პროგრამა ატარებს მედეას სახელს, რომელმაც თავის 

დროზე უდიდესი წვლილი შეიტანა მრავალი 

დარგის და უპირველეს ყოვლისა, მედიცინის 

განვითარებაში. 

პროგრამა მოიცავს უმაღლესი განათლების 6 

საფეხურს და მისი უპირველესი ამოცანაა უმაღლესი 

განათლების უწყვეტი საფეხურებით სტუდენტებს 

მისცეს თანამედროვე თეორიული ცოდნა და 

განუვითაროს მათ სამეცნიერო-კვლევითი და 

პედაგოგიური უნარები ჯანდაცვის ან ბიზნესის 

ადმინისტრირების სპეციალობების მიხედვით. არც 

თუ იშვიათად უმაღლეს სასწავლებლებში 

სტუდენტთა მომზადებაში აქცენტი გადატანილია 

სტუდენტის თეორიულ მომზადებაზე და ნაკლები 

ყურადღება ექცევა პრაქტიკული უნარების 

ათვისებას, აღარაფერს ვამბობ კვლევის უნარებზე. 

წარმოდგენილ პროგრამას კი წითელ ხაზად გასდევს 

იდეა, რომ უნდა მომზადდეს სპეციალისტი, 

რომელსაც სრულად ექნება მიღებული თეორიული 

ცოდნა და დაუფლებული იქნება როგორც 

პრაქტიკულ, ისე კვლევით უნარებს. 
 

აღსანიშნავია, რომ მედეა არის მეტად 

მრავალფეროვანი პროგრამა და მოიცავს 100 

პროგრამას (50 ბაკალავრიატიდან ჰაბილიტაციამდე 

და 50 პროფესიული სპეციალიზაცია) და 10 

ძირითად ასარჩევ სპეციალობას. მასში კარგად არის 

გაწერილი პროგრამებზე მიღების ძირითადი  
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Irakli Mchedlishvili 

MD, PhD, ScD, Professor 
 

PROFESSIONAL ACTIVITY 

Head of the Division of Epidemiology and Biostatistics and Pub-
lic Health Department, Tbilisi State Medical University, Profes-
sor, Dean of Faculty of Public Health, Vice-President of Preven-
tive Medicine Academy, Deputy Head of Doctoral Dissertation 
Council of Public Health Faculty of TSMU. Head of the Master 
program “Epidemiology and Environmental Health”, Chairman 
of Council of Public Health Faculty, Member of Associations: 
Public Health; Infectionists, Hepatologists, Parazitologists, Epi-
demiologists and Microbiologists; Environmental Health; 
Fighting Against Cancer. Member of the Education Develop-
ment National Center Appeals Committee. 
 

MEDICAL DEGREE AND POSITIONS 

Doctor of medical science, Professor, Head of the Division of 
Epidemiology and Biostatistics and Public health Department, 
Tbilisi State Medical University, Dean of faculty of Public 
Health. 
 

EDUCATION AND QUALIFICATION 

1971 – 1977  Tbilisi State Medical Institute, Public  

                      Health Faculty, Specialty: Hygiene,  

                      sanitation and epidemiology 

1977-1978   Senior laboratory technician at the department   

                     of epidemiology of Tbilisi State Medical Institute 
1978-1989   Assistant at the department of epidemiology of  

                    Tbilisi State Medical Institute 
1989-1994   Docent (Associate Professor) at the Department  

                    of Epidemiology of Tbilisi State Medical Institute 
1994-2005  Head of the Department of Epidemiology of Tbilisi  

                    State Medical University 
 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

2005-2006  Head of the Department of Public  

                Health of Tbilisi State Medical  University  

2006 to 2009  Head of Department of Epidemiology  

                        and Biostatistics, Full Professor. 
2009 to date   Head of the Division of Epidemiology and   
                       Biostatistics and Public Health Department,  
                       Tbilisi State Medical University, Professor 

From July 2016  Dean of Faculty of Public Health 
 

PARTICIPATION IN LOCAL AND INTERNATIONAL MEETINGS 

Participation in the local and international medical meetings, 
including international conferences, held in Moscow, Sankt-
Petersburg, Tallinn, Tashkent, Baku, Erevan, Atlanta, Miami, 
Glasgow etc. 
 

TEACHING EXPERIENCE 

40-year experience. I deliver lectures at Tbilisi State Medical 

University for Medical and Public Health Faculties as well as 

several Master Programs. Program director of Master Program 

„Epidemiology and Environmental Health“. 
 

PUBLICATION 

Author of 110 published works, including 44 – during the past 

10 years (see attachment). Most of them are on epidemiology of 

infectious diseases, namely viral hepatitis, salmonellosis, menin-

gococcal infection, leptospirosis and others. Author of the text-

books: “Epidemiology of Infectious Diseases” and 

“Epidemiology”. 
 

MENTORING AND EXPERTIZING OF DOCTORAL DISERTATIONS 

Mentor of 8 Doctoral degree thesis. I have been opponent of 
number of master and doctoral degree thesis and expert of 
Academic Doctoral Programs. 

პირობა, ასევე სხვა პირობები და გარემოებები, 

წარსადგენი დოკუმენტაცია, სწავლის 

მიმდინარეობის პროცედურები, სწავლის შედეგების 

მიღწევის მეთოდები და ის შედეგები, რაზეც 

კურსდამთავრებული უნდა გავიდეს. ხაზგასმით 

უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან კარგად, დეტალურად 

და საფუძვლიანად არის გაწერილი სწავლის 

შედეგები, კერძოდ ცოდნა-გაცნობიერება, მისი 

პრაქტიკაში გამოყენების უნარი, დასკვნის უნარი, 

ღირებულებები და სხვა. 
 

პროგრამის ავტორებს შესრულებული აქვთ დიდი 

მოცულობის სამუშაო. ყველა დეტალი კარგად არის 

გააზრებული და წარმოდგენილი. ყოველივე 

აღნიშნულის საფუძველზე შეიძლება გავაკეთოთ 

დასკვნა, რომ სისტემური უწყვეტი სრული 

უმაღლესი განათლების პროგრამა მედეა 

იმსახურებს მხარდაჭერას და შესაძლებელია მისი 

წარდგენა შესაბამის ორგანებში განსახილველად და 

დასამტკიცებლად. 
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Assessment of the program MEDEA 

 

 

Mr. Vasil, 

  

First of all, I would like to congratulate you on finishing 

this difficult yet highly important job and on publishing a 

new issue of the Journal. I have reviewed with great inter-

est, the fifth issue of the Caucasus Journal of Health Sci-

ences and Public Health, where the Higher Medical Educa-

tion Programs are presented. The presented set of programs 

cover all six levels of the higher education. Each program 

is in full compliance with the Higher Education Bologna 

Process and responds to the modern requirements towards 

educational programs. 

 

Among the presented programs, the most interesting for me 

are the Master’s and PhD Programs, which are somewhat 

different from the programs offered by the western univer-

sities, especially considering their part regarding evalua-

tion.   

 

In the framework of PhD Program, the proposed evaluation 

process of the research part is somewhat extensive, it is 

more modern than the evaluation part of the programs of 

other countries. 

 

After reviewing programs, it is clear how much work is 

done to ensure the high quality education. 

  

In conclusion, it is worth mentioning that the set of educa-

tional programs presented in fifth issue of the Caucasus 

Journal of Health Sciences and Public Health is the first 

attempt of presenting all the Higher Medical Education 

Programs ensuring high quality education in one space and 

frame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნატა ყაზახაშვილი 

მედიცინის დოქტორი, პროფესორი 

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

 
 

პროგრამა მედეას შეფასება   
 

ბატონო ვასილ,  
 

ნება მომეცით პირველ რიგში მოგილოცოთ რთული 

და მეტად მნიშვნელოვანი სამუშაოს დასრულება და 

ჟურნალის ახალი ნომრის გამოცემა. დიდი ინტერესით 

გავეცანი ჟურნალის Caucasus Journal of Health Sciences 

and Public Health  მეხუთე ნომერს, სადაც 

წარმოდგენილია უმაღლესი სამედიცინო განათლების 

პროგრამა. პროგრამების ნაკრები სრულად მოიცავს 

უმაღლესი განათლების  ექვსივე  საფეხურს. 

აღნიშნული პროგრამების გაცნობის შემდეგ 

ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შემიძლია ვთქვა, 

რომ  ჟურნალში წარმოდგენილი ყველა 

საგანმანათლებლო/ სასწავლო პროგრამა 

საინტერესოდაა მოწოდებული. თითოეული პროგრამა 

სავსებით შეესაბამება უმაღლესი განათლების 

ბოლონიის პროცესს და პასუხობს სასწავლო 

პროგრამებისადმი წაყენებულ თანამედროვე 

მოთხოვნებს. წარმოდგენილ პროგრამებს შორის 

ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესოა  სამაგისტრო 

და სადოქტორო პროგრამების ნაწილი, რომელთა 

დეტალური განხილვით, შესაძლებელია ითქვას, რომ   

ის რამდენადმე განსხვავდება  დასავლეთის 

უნივერსიტეტების პროგრამებისაგან, განსაკუთრებით 

შეფასებით ნაწილში.  დოქტორანტურის პროგრამის 

ფარგლებში კვლევითი ნაწილის შემოთავაზებული 

შეფასების პროცესი რამდენადმე ვრცელია, შეიძლება 

ითქვას, უფრო თანამედროვეა, ვიდრე სხვა ქვეყნების 

პროგრამების შეფასებითი ნაწილი.  პროგრამების 

განხილვით ნათლად ჩანს თუ რაოდენ დიდი შრომაა 

გაწეული იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს 

განათლების ხარისხის მაღალი დონე.  დასკვნის სახით 

შეიძლება ითქვას, რომ ჟურნალის Caucasus Journal of 

Health Sciences and Public Health მეხუთე ნომერში 

წარმოდგენილი საგანმანათლებლო პროგრამების 

პაკეტი პირველი მცდელობაა ერთ სივრცეში, ერთ 

ჩარჩოში იქნეს წარმოდგენილი ყველა ის პროგრამა, 

რომელიც უზრუნველყოფს უმაღლესი სამედიცინო 

განათლების ხარისხის მაღალ დონეს.  პროგრამების 

გაცნობის საფუძველზე თამამად შეიძლება ითქვას, 

რომ წარმოდგენილი პროგრამები  სრულ 

შესაბამისობაშია დასავლეთის ქვეყნების უმაღლესი 

განათლების სისტემასთან.  
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1973-1979 studied in TSMU, after graduation conducted 

practical medical work in 1980-1986. In 1986 started to 

work in the public health sector and health organization 

from Tbilisi municipal health service. In  1993-2007  she 

worked in health care system of Georgia at different mana-

gerial positions, including head of mother and child issues 

department, head of state health program management  de-

partment,  deputy general director in the issues of medical 

insurance of united state foundation of Georgian social in-

surance. She has been participating in and cooperating with 

partner programs implemented by international organiza-

tions in Georgia since 1994. She has been actively involved 

in international conferences and seminars regarding issues 

of public health; the most important among them are: prep-

aration of European declaration of  rights of the patients 

(1994, Amsterdam, Netherlands), training course in man-

agement (1994, Atlanta, USA), implementation of strategy 

of improvement of health protection of mother and child in 

developing countries  (1997 WHO European regional bu-

reau, Copenhagen, Denmark), implementation of the  first 

project of World Bank and Georgia about reform of the 

health care system (1995-1999); participation in primary 

health care system reform project  together with WB/EU/

DFID/OPM (1998-2002); In 2004-2008 she together with 

Oxford Policy  group (OPM) participated  in preparation of 

training program for managers of primary health care, as a 

member of the training program and a lecturer.  She has 

been an associate professor of TSU since 2004 and she 

manages training programs of the bachelor and postgradu-

ate   students  “Public health care”, “Organization and man-

agement of health care”. Since 2006 she has been manag-

ing training courses of postgraduate: “Bioethics and medi-

cal law”, “Management and improving of quality of medi-

cal service”.  She participates in implementation of a part-

ner program of SU/Scranton University. From 2012 she 

participated in  International Project “The World Justice 

Project” (WJP) as  Expert. she have had  TEMPUS project 

“postgraduate programs in public health and social ser-

vice”. Duration of the project is 36 months - 2010-2013  

and USAID/G-PAC/TSU projects “preparation and imple-

mentation  of educational programs for teaching the health  

policy in Iv. Javakhishvili Tbilisi State University” the du-

ration of the projects May 2011-December 2011.  She is a 

corresponding member of the academy of medical-social 

sciences, member of professional association of perinatolo-

gists and neonatologists, member of the society of pediatri-

cians of Georgia, expert-consultant of the magazine 

“Parents’ school”, author of 32 scientific works, reviewer 

of numerous manuals and methodological recommenda-

tions, a consultant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

She was awarded by a special medal and a certificate of 

WHO/EURO for eradication of poliomyelitis in European 

region. She has been working as a first deputy Director 

General of K.Chachava clinic and continues pedagogical 

activities in Tbilisi State University, as well as University 

of Georgia.  
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Small Pilot Survey Report 

Results of the on-line survey of academic staff and stu-

dents of the  School of Health Sciences of the University 

of Georgia about  Doctoral Program Medea Doc and 

Framework Program Medea 

Vasil Tkeshelashvili, Elza Nikoleishvili 

 

 

Goal and objective of the pilot research:  
 Identify the attitude of academic staff and students to-

wards the doctoral program Medea Doc and framework 

program Medea. 

 Specification of research tool, methodology, target 

groups and facilitation of preparation of large-scale 

research through elaboration of recommendations.  

 
Methodology:  

A questionnaire comprising of 14 questions was drawn up 

for anonymous survey, separately for academic staff and 

for students. Between these two questionnaires, the first 

four questions were different. Next 10 questions were iden-

tical in both questionnaires. 

 
Anonymous questionnaire for students  

Please, circle at what level of education you are: 

1. Doctoral program    

2. Master’s program    

3. Bachelor program 

 

 

 

მცირე პილოტური კვლევის ანგარიში 

სადოქტორო პროგრამის: დოკი მედეას და ჩარჩო 

პროგრამის: მედეას შესახებ საქართველოს 

უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებების 

სკოლის სტუდენტებისა და აკადმიური პერსონალის 

ანონიმური ონ-ლაინ გამოკითხვის შედეგები 

ვასილ ტყეშელაშვილი, ელზა ნიკოლეიშვილი 
 

პილოტური კვლევისათვის მიზანი და ამოცანა:  

 სადოქტორო პროგრამის: დოკი მედეას და ჩარჩო 

პროგრამის: „მედეას“ მიმართ აკადემიური 

პერსონალისა და სტუდენტების 

დამოკიდებულების დადგენა. 

 კვლევის ინსტრუმენტის, მეთოდოლოგიის, 

სამიზნე ჯგუფების დაზუსტება და მასშტაბური 

კვლევის მომზადების ხელშეწყობა 

რეკომენდაციების შემუშავებით.  
 

მოთოდოლოგია:  

ანონიმური გამოკითხვის შედგენილი იქნა 14 

შეკითხვისაგან შემდგარი კითხვარი, ცალ-ცალკე 

აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის. 

ამ ორ კითხვარს შორის განსხვავებული იყო 

პირველი ოთხი შეკითხვა. შემდგომი 10 შეკითხვა 

იდენტური იყო ორივე კითხვარში. 
 

სტუდენტების ანონიმური კითხვარი  

შემოხაზეთ განათლების რომელ საფეხურზე 

იმყოფებით: 1. დოქტორანტურა   2. მაგისტრატურა    

3. ბაკალავრიატი 
# Question 

Response/

assessment 

Yes No Have 

no 

an-

swer 

1 If you were going to study 

the on the doctoral pro-

gram, would you enroll in a 

Medea Doc? 

      

2 If you are studying on other 

doctoral program, would 

you join Medea Doc by mo-

bility? 

      

3 Is it possible to overcome 

study component of Medea 

Doc? 

      

4 Is it possible to overcome 

research component of Me-

dea Doc? 

      

# შეკითხვა 

პასუხი/შეფასება 

კი არა არ 

მაქვს 

პასუხი 

1 რომ აპირებდეთ 

სადოქტორო პროგრამაზე 

სწავლას, ისწავლიდით 

თუ არა დოკი მედეაზე? 

      

2 თუ თქვენ სწავლობთ სხვა 

სადოქტორო პროგრამაზე, 

მობილობით 

გადმოხვიდოდით თუ არა 

დოკი მედეაზე ? 

      

3 დაძლევადია თუ არა 

დოკი მედეას  სასწავლო 

კომპონენტი? 

      

4 დაძლევადია თუ არა 

დოკი მედეას კვლევითი 

კომპონენტი? 
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Anonymous questionnaire for academic staff 

 
On May 17, at 15:54:32, Programs MEDEA were sent to 

academic staff and students to get acquainted with, notify-

ing that in the next days their anonymous on-line survey 

will be conducted. 

On May 31, from 12:00 questionnaires for academic staff 

and students of Georgian-tought programs of the School 

(for doctoral students from 18:00) were made available on 

their UG on-line pages. As the questionnaires were made 

available for doctoral students later, the deadline was post-

poned to June 3, till 12:00. On June 3, at 12:00 databases 

were closed and sent to School. It means, that in three-day 

on-line survey (including Saturday and Sunday) participat-

ed and our questions were answered by 20 academic staff 

members and 15 students, a total of 35 persons. 

In the initial review of the database received in Excel ta-

bles, it appeared that all 15 students were the BA program 

students; None of MA and PhD students from 50-member 

target group had participated in the survey, while in the 

questionnaire for students, 4 questions were mainly focused 

on doctoral students.  

Thus, in the students’ survey results from the first 4 ques-

tions we took into consideration responses of BA students 

only on 3rd and 4th questions.  

Here it should be noted further lack of the survey organiza-

tion. Questionnaires were not sent to English language pro-

gram students. Thus, the findings of students' opinion sur-

vey results in this section can not be diverse and complete.  

 
The other obvious circumstance. Most of respondents had 

no answer on the question. They were excluded from fur-

ther survey (See below).  

აკადმიური პერსონალის ანონიმური კითხვარი 

ა.წ. 17 მაისს 15:54:32 სთ-ზე პროგრამები მედეა 

გადაეგზავნა აკადემიურ პერსონალს და 

სტუდენტებს გასაცნობად, ინფორმაციით, რომ 

მომავალ დღეებში ონ-ლაინ  რეჟიმში ჩატარდებოდა 

მათი ანონიმური გამოკითხვა. 

31 მაისს 12:00 სთ-დან სკოლის აკადემიურ 

პერსონალს და ქართულენოვანი პროგრამების 

სტუდენტებს (დოქტორანტებს 18:00 სთ-დან) - 

თავთავიანთ UG-გვერდებზე გაეხსნათ  კითხვარები. 

ვინაიდან დოქტორანტებს გაეხსნათ დაგვიანებით, 

გამოკითხვის დედლაინმა გადაიწია 3 ივნისს, 12:00-

სთ-მდე. 3 ივნისს 12:00 სთ-ზე დაიხურა ბაზები და 

გადმოიგზავნა სკოლაში. ანუ 3 დღიან (მათ შორის 

შაბათი და კვირა) ონლაინ პოლში მონაწილეობა 

მიიღო და ჩვენს შეკითხვებს უპასუხა 20 

აკადემიურმა პერსონალმა და 15 სტუდენტმა, სულ 

35 პერსონამ.  

Excel-ში გადმოცემულ მონაცემთა ბაზის 

პირველადი გადახედვისას გამოჩნდა, რომ 15-ვე 

სტუდენტი იყო საბაკალავრო პროგრამის 

სტუდენტი. ისევე, როგორც არცერთ მაგისტრანტს, 

არცერთ დოქტორანტს, 50 კაციანი სამიზნე 

ჯგუფიდან, არ ჰქონდა გამოკითხვაში მონაწილეობა 

მიღებული. არადა სტუდენტებისათვის შედგენილი 

კითხვარიდან 4  

# Question 

Response/assessment 

Yes No Have no 

answer 

1 Does the content of Me-

dea Doc comply with the 

goal and outcomes of the 

program? 

      

2 Are the goal and out-

comes of Medea Doc fo-

cused on the labor mar-

ket? 

      

3 Does the study compo-

nent of Medea Doc need 

improvement? 

      

4 Does the research com-

ponent of Medea Doc 

need improvement? 

      

# შეკითხვა 

პასუხი/შეფასება 

კი არა არ 

მაქვს 

პასუხი 

1 შეესაბამება თუ არა 

დოკი მედეას შინაარსი 

პროგრამის მიზანსა და 

შედეგებს? 

      

2 ორიენტირებულია თუ 

არა დოკი მედეას 

მიზანი და შედეგები 

შრომის ბაზარზე? 

      

3 საჭიროებს თუ არა 

გაუმჯობესებას დოკი 

მედეას  სასწავლო 

კომპონენტი? 

      

4 საჭიროებს თუ არა 

გაუმჯობესებას დოკი 

მედეას კვლევითი 

კომპონენტი? 
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Anonymous questionnaire for academic staff  and students 

 
სტუდენტებისსა და  აკადმიური პერსონალის 

ანონიმური კითხვარი  

# Question 

Response/

assessment 

Yes No Have 

no an-

swer 

1 Can the Medea Doc be 

submitted for accredita-

tion? 

      

2 Is it worth carrying out 

activities for introduction 

of adequate regulations 

needed for implementa-

tion of program Medea 

(preparation of the pack-

age of the bill and regula-

tions on higher education, 

accreditation of the pro-

gram) and additional ef-

forts at high governmental 

levels (Parliament, Minis-

try of Education and Sci-

ence, National Center for 

Educational Quality En-

hancement) for its lobby-

ing? 

      

3 Is there a need for the 

Programs PostDoc Medea 

and Medea Hab? 

      

# Please assess academic 

level of modules of Medea 

Doc and the Program ME-

DEA (High + ; Low -) 

+ - Have 

no an-

swer 

4 Philosophy of Health       

5 Practice in Pedagogy        

6 Study module of elective 
specialty of Medea Doc 

      

7 Research in Healthcare 

and Business Administra-

tion 

      

8 Roadmap of research com-

ponent of Medea Doc 

      

9 Program MEDEA       

10 Programs PostDoc Medea 

and Medea Hab 

      

# შეკითხვა 

პასუხი/შეფასება 

კი არა  არ 

მაქვს 

პასუხი  

1 შესატანია თუ არა დოკი 

მედეა აკრედიტაციაზე 

      

2 პროგრამა მედეას 

ამოქმედების მიზნით 

ადეკვატური 

რეგულაციების მისაღებად 

ღირს თუ არა აქტივობების 

გატარება (უმაღლესი 

განათლების შესახებ 

კანონპროექტისა და 

ქვემდებარე ნორმატიული 

აქტების პაკეტის 

მომზადება, პროგრამის 

აკრედიტაცია) და 

დამატებითი ძალისხმევა  

ქვეყნის უმაღლეს დონეზე 

(პარლამენტი, 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო, 

განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი) მისი 

ლობირებისათვის? 

      

3 საჭირო არის თუ არა 

პროგრამები: პოსტდოკი 

მედეა და ჰაბი მედეა 

      

# გთოვთ შეაფასოთ მედეა 

დოკის მოდულებისა და  

პროგრამის მედეა აკადემიური 

დონე (მაღალი + ; დაბალი -) 

+ -  არ 

მაქვს 

პასუხი  

4 ჯანმრთელობის ფილოსოფ

ია 

      

5 პრაქტიკა პედაგოგიკაში        

6 დოკი მედეას არჩევითი 

სპეციალობის სასწავლო 

მოდული 

      

7 კვლევები ჯანდაცვასა და 

ბიზნესის 

ადმინისტრირებაში 

      

8 დოკი მედეას კვლევითი 

კომპონენტის გზამკვლევი 

      

9 პროგრამა მედეა       

10 პროგრამები: პოსტდოკი 

მედეა და ჰაბი მედეა 
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Indicator - Person/Answer was introduced in small pilot 

survey. 

Each interviewed person answered 14 questions. 

In total participants of the survey 35 persons * 14 = 490 

person/answer. 

Including: 

Students 15 * 14 = 210 student/answer. 

Acad. staff/pers. 20 * 14 =280 Acad. staff/ answer. 

From the total number of student/answers (210), answers 

on the 1st and 2nd questions were excluded, resulting in 180 

student/answers. Afterwards student/have no answer (131) 

were excluded and 79 student/ answer wee left for analysis.  

Following responses among them: 

Plus -  44 

Minus - 4   

Yes  -  21 

No - 10.  

If we consider the response Yes as Plus, and No as Minus, 

we’ll have the following: 

Plus - 65 

Minus -  14 

Total – 79 student/answer. 

Thus, 79 from total of 210 student/answer have been ana-

lyzed. 

Table 1: 

r × c Contingency Table: Results 

The results of a contingency table X2 statistical test per-

formed at 15:38 on 6-JUN-2019 

data: contingency table 
 

       A      B 

1     44      4     48 

2     21     10     31 

      65     14     79 
 

expected: contingency table 
 

        A          B 

1    39.5       8.51     

2    25.5       5.49     
 

chi-square = 7.39  

degrees of freedom = 1 

probability = 0.007 

 

Thus, at first glance the trend of students' statistically sig-

nificant positive attitude towards doctoral program Medea 

Doc and framework program Medea was revealed (See Pic-

ture 1).  
 

Acad. staff 20 * 14 =280 acad. staff/answer. 

From 280 acad. staff/response 164 person/have no answer 

were excluded, and 116 person/response were analyzed, 

including: 

44 - Yes, 

9 - No, 

63 - Plus, 

0 - Minus. 

შეკითხვა ძირითადად ორიენტირებული იყო 

დოქტორანტებზე.  

ამდენად, სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგებში, 

პირველი 4  შეკითხვიდან მხედველობაში მივიღეთ 

მხოლოდ მე-3  და მე-4 შეკითხვაზე ბაკალავრიატის 

სტუდენტების პასუხები.  
 

ამდენად, სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგებში, 

პირველი 4  შეკითხვიდან მხედველობაში მივიღეთ 

მხოლოდ მე-3  და მე-4 შეკითხვაზე ბაკალავრიატის 

სტუდენტების პასუხები.  

აქვე უნდა აღინიშნოს კვლევის ორგანიზების 

შემდგომი მინუსი. კითხვარები არ დაეგზავნათ 

ინგლისურენოვანი პროგრამების, მათ შორის 

ერთსაფეხურიანი სწავლების პროგრამის 

სტუდენტებს. ამდენად, სტუდენტების მოსაზრების 

კვლევის შედეგები ამ ნაწილში ვერ იქნება 

მრავალფეროვანი და სრულყოფილი.  

შემდგომი თვალშისაცემი გარემოება. რესპოდენტთა 

უმრავლესობას არ ჰქონდა პასუხი შეკითხვაზე. 

ისინი გამოირიცხენ შემდგომი კვლევიდან (იხ. 

ქვემოთ).  
 

მცირე პილოტური კვლევის ინდიკატორად 

შემოტანილი იქნა მაჩვენებელი- პერსონა/პასუხი. 

თითოეულმა გამოკითხულმა პერსონამ პასუხი 

გასცა 14 შეკითხვას. 

სულ პოლში მონაწილე 35 პერსონა * 14 =  490 

პერსონა/პასუხი. 

მათ შორის: 

სტუდენტი 15 * 14 = 210 სტუდენტი/პასუხი. 

აკდ. პერს.  20 * 14 =280 აკდ.პერს./პასუხი. 

სტუდენტი/პასუხების საერთო რაოდენობიდან (210) 

გამოირიცხა 1-ლი და მე-2 შეკითხვების პასუხები, 

შედეგად დაგვრჩა 180 სტუდენტი/პასუხი. შემდგომ 

ბაზიდან გამოირიცხა სტუდენტი/არ მაქვს პასუხი 

(131) და ანალიზისთვის დაგვრჩა 79 სტუდენტი/

პასუხი.  

მათ შორის შემდეგი პასუხები: 

პლუსი -  44 

მინუსი- 4   

კი  -  21 

არ ა- 10.  

თუ ჩავთვლით პასუხს კის პლუსად, ხოლო არას 

მინუსად, მივიღებთ შემდეგ სურათს: 

პლუსი - 65 

მინუსი -  14 

სულ- 79 სტუდენტი/პასუხი. 

ამდენად, სულ 210 სტუდენტი/პასუხიდან 

გაანალიზდა 79. 
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Picture 1.  

Source: research results 
 

In contrast to the students’ questionnaire, on the questions 

3 and 4 in the questionnaire for academic staff Yes did not 

necessarily mean the Plus, and No did not mean Minus.  

In 3rd and 4th questions: 

 Does the study component of “Medea Doc” need im-

provement? 

 Does the research component of “Medea Doc” need 

improvement? 

On these questions 2 academic staff members responded 

Yes (2*2=4 student/answer). On the same question 9 No 

student/answers were obtained.  

Here it should be noted further lack of the research. Only 

quantitative research was conducted. Accordingly, we did 

not receive from academic staff the answer (4 person/

answer) what did they mean when indicating that study and 

research components of the Medea Doc need improvement. 

In our conditions only in 2 cases was raised the issue of 

necessity of conducting qualitative study in addition to 

quantitative. The latter should be considered in the design 

of next research. 
 

Thus, after correction of the data on answers, we obtained 

total of 116 student/answers, including: 

Yes - 44, No - 9, Plus - 63, Minus - 0. 
 

After combining the answers: 

Plus - 107, Minus - 9. 
 

Table 2: 

r × c Contingency Table: Results 

data: contingency table 

       A      B 

1     44      9     53 

2     63      0     63 

     107      9    116 

expected: contingency table 

        A          B 

1    48.9       4.11     

2    58.1       4.89     
 

chi-square = 11.6  

degrees of freedom = 1 

probability = 0.001 

ცხრილი 1: 

r × c Contingency Table: Results 

The results of a contingency table X2 statistical test per-

formed at 15:38 on 6-JUN-2019 
data: contingency table 

       A      B 

1     44      4     48 

2     21     10     31 

      65     14     79 
expected: contingency table 

        A          B 

1    39.5       8.51     

2    25.5       5.49     
 

chi-square = 7.39  

degrees of freedom = 1 

probability = 0.007 
 

ამდენად, პირველივე შეხედვით გამოიკვეთა, 

სტატისტიკურად სარწმუნო,  სადოქტორო 

პროგრამის: დოკი მედეას და ჩარჩო პროგრამის: 

„მედეას“ შესახებ სტუდენტების დადებითი 

განწყობილების ტენდენცია (იხ. სურათი 1).  

აკდ. პერს.  20 * 14 =280 აკდ.პერს./პასუხი. 

280 აკდ.პერს./პასუხიდან გამოირიცხა 164 პერსონა/

არ მაქვს პასუხი, შესაბამისად გაანალიზდა 116 

პერსონა პასუხი, მათ შორის: 

44 - კი, 9- არა, 63- პლუსი, 0 - მინუსი. 

სურათი 1.  
წყარო: კვლევის შედეგები 
 

სტუდენტების კითხვარისაგან განსხვავებით, 

აკადემიური პერსონალის კითხვარის მე-3 და მე-4 

შეკითხვებში კი სულაც არ ნიშნავდა პლიუსს, და 

არა არ მიშნავდა მინუსს, არამედ პირიქით.  

მე-3 და მე-4 შეკითხვები: 

 საჭიროებს თუ არა გაუმჯობესებას დოკი მედეას  

სასწავლო კომპონენტი? 

 საჭიროებს თუ არა გაუმჯობესებას დოკი მედეას 

კვლევითი კომპონენტი? 
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Thus, at first glance the trend of statistically significant 

positive attitude of academic staff towards doctoral pro-

gram Medea Doc and framework program Medea was re-

vealed (See Picture 2).  

Picture 2.  

Source: research results 
 

No difference between general attitudes of students and 

academic staff towards the programs was revealed.  
 

Table 3. 

r × c Contingency Table: Results 

data: contingency table 

       A      B 

1    107      9    116 

2     65     14     79 

     172     23    195 

expected: contingency table 

        A          B 

1    102.       13.7     

2    69.7       9.32     
 

chi-square = 4.48  

degrees of freedom = 1 

probability = 0.034 

Picture 3.  

Source: research results 

Thus, 172 out of 195 person/answers on the doctoral pro-

gram Medea Doc and framework program Medea were 

positive and 23 - negative. 

აღნიშნულ შეკითხვებზე 2 აკადემიურმა 

პერსონალმა უპასუხა კი (2*2=4 სტუდენტი/პასუხი). 

ამავე შეკითხვაზე მიღებული იქნა 9 არა სტუდენტი/

პასუხი.  
 

აქვე უნდა აღინიშნოს კვლევის შემდეგი მინუსი. 

ჩატარდა მხოლოდ რაოდენობრივი კვლევა, 

შესაბამისად 2 აკადემიური პერსონალისაგან ვერ 

მივიღეთ პასუხი (4 პერსონა/პასუხი), თუ რას 

გულისხმობდნენ დოკი მედეას  სასწავლო და 

კვლევითი კომპონენტების გაუჯობესების 

საჭიროებაში. ჩვენს შემთხვევაში 35 პერსონიდან 

მხოლოდ 2 შემთხვევაში წამოიჭრა 

რაოდენობრივთან ერთად დამატებით თვისობრივი 

კვლევის ჩატარების აუცილებლობის საკითხი. ეს 

უკანასკნელი გათვალისწინებული უნდა იყოს 

მომდევნო კვლევის დიზაინში. 
 

ამდენად, პასუხების მონაცემთა კორექტირების 

შემდეგ მივიღეთ სულ 116 სტუდენტი/პასუხი,  

მათ შორის: 

კი- 44, არა-  9, პლუსი- 63, მინუსი-  0 
 

პასუხების გაერთიანების შემდეგ სულ: 

პლუსი- 107, მინუსი-    9. 
 

ცხრილი 2: 
r × c Contingency Table: Results 

The results of a contingency table X2 statistical test per-

formed at 17:05 on 6-JUN-2019 
data: contingency table 
 

       A      B 

1     44      9     53 

2     63      0     63 

     107      9    116 
 

expected: contingency table 

        A          B 

1    48.9       4.11     

2    58.1       4.89     
 

chi-square = 11.6  

degrees of freedom = 1 

probability = 0.001 

 

ამდენად, გამოიკვეთა, სტატისტიკურად სარწმუნო,  

სადოქტორო პროგრამის: დოკი მედეას და ჩარჩო 

პროგრამის: მედეას შესახებ აკადემიური 

პერსონალის დადებითი განწყობილების ტენდენცია 

(იხ. სურათი 2).  
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Due to small groups of respondents, in-depth analysis of 

answers to each question did not reveal statistically signifi-

cant differences. In turn, the latter shows that for further 

detailed analysis it is necessary to increase the number of 

respondents in target groups. 
 

Conclusion: 

The trend of positive attitude of students and academic staff 

towards doctoral program Medea Doc and framework 

program Medea was revealed. 

Detailed analysis of attitudes of students and academic staff 

according to each question requires conduction of more 

large-scale research.. 
 

Recommendations: 

1. In the subsequent research design, quantitative research 

should be accompanied by quantitative research (if 

needed, new window shall appear for open questions).  

2. Analysis should be performed with the use of SPSS 

software. 

3. Survey should be conducted by bilingual questionnaire 

in on-line mode. 

4. Besides UG, the research should be conducted in other 

higher educational institutions as well, that requires 

establishment of inter-university network connection. 

5. Students’; Scientific Board Members should be in-

volved in the research, who will establish communica-

tions with students from other universities. Together 

with distribution of the program Medea, will periodi-

cally distribute announcements on upcoming on on-line 

surveys. 

6. Together with university students, target groups should 

also include high school pupils *). 

7. In order to minimize the number of “person/have no 

answer”, potential respondents programs Medea and 

questionnaires should receive at least 1 month before 

the survey is conducted. 

8. It will be optimal to conduct next research in autumn 

semester: in September distribute programs Medea and 

questionnaires, in October-November (date should be 

specified to avoid coincidence with mid-term assess-

ments) conduct research and in December – publish 

research results. 

 

*) Remark: The latters should be asked the question: which 

way of education they would choose: 

Current: 12 grades, finishes at 18 years of age, passes na-

tional examinations, enters 4-year bachelor program 

(graduates at the age of 22), then passes 2 years of master 

program (24 years of age), at best, will continue 3 years of 

doctoral studies. At best, will be granted PhD degree at 27 

years of age. While in this age he/she can become DR. 

HAB with various degrees and diplomas.  
 

Students should be widely involved in the grant research 

project. The ministry of Education has issued a recommen-

dation on supporting of student-pupil relations, and projects 

focused on establishment of their tandems. 

სურათი 2.  
წყარო: კვლევის შედეგები 
 
პროგრამების მიმართ ზოგად განწყობაში სტუდენტებსა 

და აკადემიურ პერსონალს შორის განსხვავება ვერ იქნა 

გამოვლენილი.  

 

ცხრილი 3. 

 
r × c Contingency Table: Results 

The results of a contingency table X2 statistical test per-

formed at 17:30 on 6-JUN-2019 
data: contingency table 

       A      B 

1    107      9    116 

2     65     14     79 
   172  23  195  
expected: contingency table 

        A      B 
1  102.   13.7  

2     69.7         9.32     
 

chi-square = 4.48  

degrees of freedom = 1 

probability = 0.034 

სურათი 3.  
წყარო: კვლევის შედეგები 
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ამრიგად, სადოქტორო პროგრამის: დოკი მედეას და 

ჩარჩო პროგრამის: „მედეას“ შესახებ  შესწავლილი 

195 პერსონა/პასუხიდან 172 იყო დადებითი, ხოლო 

23- უარყოფითი. 

თითოეულ შეკითხვაზე პასუხების ჩაღრმავებული 

ანალიზით, გამოკითხულთა მცირე ჯგუფების გამო, 

სტატისიკურად სარწმუნო განსხვავებები ვერ იქნა 

გამოვლენილი. ეს კუნასკნელი თავის მხრივ 

მიუთითებს, რომ შემდგომი დეტალური 

ანალიზისათვის საჭიროა მიზნობრივი ჯგუფებში 

გამოსაკითხ პირთა რაოდენობის გაზრდა. 

 

დასკვნა: 

1. გამოვლენილი იქნა სადოქტორო პროგრამის: 

დოკი მედეას და ჩარჩო პროგრამის: „მედეას“ 

მიმართ სტუდენტებისა და აკადემიური 

პერსონალის დადებითი განწყობის ტენდენცია. 

2. სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის 

თითოეული შეკითხვის მიხედვით განწყობის 

დეტალური ანალიზისათვის საჭიროა შემდგომი, 

უფრო ფართომასშტაბიანი, კვლევის ჩატარება. 
 

რეკომენდაციები: 

1. შემდგომი კვლევის დიზაინში რაოდენობრივთან 

ერთად უნდა შევიდეს (ფანჯარა ჩამოიშალოს 

ღია პასუხისათვის საჭიროების შემთხვევაში) 

ჩასატარებელია თვისობრივი კვლევა.  

2. ანალიზი უნდა ჩატარდეს პროგრამული პაკეტი 

SPSS-ს გამოყენებით. 

3. გამოკითხვა ჩატარდეს ორენოვანი კითხვარების 

გამოყენებით ონ-ლაინ რეჟიმში. 

4. UG-ს გარდა კვლევა ჩატარდეს სხვა უმაღლეს 

სასწავლებლებშიც, რისთვისაც საჭიროა 

დამყარდეს უნივერსიტეტთაშორისო ქსელური 

კავშირი. 

5. კვლევაში უნდა ჩაერთონ სტუდენტთა 

სამეცნიერო საბჭოს წევრები, რომლებმაც სხვა 

უმაღლეს სასწავლებლების სტუდენტებთან 

ერთად დაამყარებენ კომუნიკაციურ კონტაქტს, 

მედეს პროგრამების მიწოდებასთან ერთად 

პერიოდულად გაავრცელებენ ანონსებს 

მოსალოდნელი ონ-ლაინ პოლის შესახებ. 

6. კვლევის სამიზნე ჯგუფში ყველა 

უნივერსიტეტის სტუდენტობასთან ერთად 

უნდა შევიდნენ სკოლის მოწაფეებიც *). 

7. პერსონა/არ მაქვს პასუხის რაოდენობის 

მინიმალიზაციისათვის პროგრამები მედეა 

კითხვარებთან ერთად პოტენციურ 

რესპოდენტებს საჭიროა დაეგზავნოთ პოლის 

ჩატარებადე სულ ცოტა 1 თვით ადრე. 

8. ოპტიმალური იქნება შემდგომი კვლევა 

ჩატარდეს შემოდგომის სემესტრში: სექტემბერში 

გავრცელდეს პროგრამები მედეა და კითხვარები, 

ოქტომბერ-ნოემბერში (დასაზუსტებელი იქნება 

თარიღი, რომ არ დაემთხვეს შუალედურ 

შეფასებების პერიოდს), ჩასატარებელია კვლევა, 

დეკემბერში -გამოსაქვეყნებელი კვლევის 

შედეგები. 

 

 

 

*) შენიშვნა:  
ამ უკანასნელებს უნდა დასევას შეკითხვა 

განათლების რომელ გზას აირჩევენ: 

არსებული: 12 კლასი, ასრულებს 18 წლის ასაკში, 

აბარებს ეროვნულ გამოცდებს, შედის 4 წლიან 

ბაკალავრიატში (ასრულებს 22 წლის), შემდეგ გადის 

2 წლიან მაგისტრატურას (24 წლის), უკეთეს 

შემთხვევაში გადააბავს 3 წლიან დოქტორანტურას. 

PhD საუკეთესო შემთხვევაში ხდება 27 წლის ასაკში. 

მაშინ, როდესაც ამ ასაკში ის შესაძლებელია გახდეს 

DR. HAB-ი მრავალი ხარისხითა და დიპლომით. 
 

კვლევის საგრანტო პროექტში ფართოდ უნდა 

ჩაერთონ სტუდენტები. სტუდენტი-სკოლის 

მოსწავლის ურთიერთობებზე, მათი ტანდემის 

შექმნაზე ორიენტირებული პროექტების  

ხელშეწყობაზე არსებობს განათლების სამინისტროს 

რეკომენდაცია. 
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Answers to experts on questions about the Medea  

programs  

Vasil Tkeshelashvili, Elza Nikoleishvili 
 

First of all we’d like to thank the distinguished experts, top-

class professionals, for being interested in the Medea pro-

gram. They spent a lot of time on its several assessments 

and have done a great work, gave to authors useful recom-

mendations for the development of the program, and ex-

pressed support to Medea. 
 

Thank you dear colleagues for your support. Your partici-

pation in the project is a solid guarantee of successful im-

plementation of Medea.  

Dear colleagues, we do not have the right to leave your 

questions unanswered. 
 

Dr. Mzwandile Andi Mabhala, MFPH, FRSM, FRSPH, 

PhD, Professor, University of Chester, UK:  
Provide more context of the programme.  
 

Answer: 

Formation of program Medea is not finished. It is a lengthy 

process. With its development a broader additional context 

will be provided.  
 

Dr. Andi Mobhala:   

Describe the meaning of some of the words that have 
been used, for example, the word that have ambiguous 
meaning such as “direction”.  
 

I agree that the term “direction” is often mentioned and in 
different contexts. In the National Education Framework it 
denotes directions of education. In case of Medea 02 Di-
rection means education in Business Administration, 09 – 
in Healthcare. If we review the case in healthcare, there 
are 6 main directions in it currently identified, including 
Public Health, which, in turn, has many directions. In my 
opinion, #1 priority direction in Public health is a Health 
Protection.  

  
Dr. Andi Mobhala:   

Signpost for the reader, why some text is presented in red 
color.  
 

Answer:  

Professions-based Systemic Continuous Complete Higher 

Education Program: Healthcare Plus, which is published in 

the 3rd issue of the Journal, is a platform of Medea. It shows 

the framework, within which we are ready to conduct edu-

cational-research activities in 2 directions of 10 main spe-

cialties and 100 professional specializations and blocks of 

professions. In the framework we presented in red main 

specialties (7) and professional specializations and blocks 

of professions (21), as well as classified blocks of profes-

sions and their particular specializations.  

პასუხები ექსპერტებს მედეას პროგრამებთან 

დაკავშირებულ შეკითხვებზე  

ვასილ ტყეშელაშვილი, ელზა ნიკოლეიშვილი 

 

პირველ რიგში მინდა უღრმესი მადლობა 

გადავუხადოთ  პატივცემულ ექსპერტებს, 

უმაღლესი კლასის პროფესიონალებს, რომ, პირველ 

რიგში, დაინტერესდენ პროგრამა მედეათი. მის 

რამოდენიმეჯერ შეფასებას დაუთმეს დიდი დრო და 

გასწიეს დიდი შრომა, ავტორებს მოგვცეს პროგრამის 

განვითარებისათვის სასარგებლო რეკომენდაციები, 

მედეას გამოუცხადეს მხარდაჭერა. 
  

დიდი მადლობა ძვირფასო კოლეგებო ამ 

დახმარებისათვის. პროექტში თქვენი 

თანამონაწილეობა არის  მედეას წარმატებით 

განხორციელების მყარი გარანტია.  
  

უფლება არც გვაქვს უპასუხოდ დავტოვოთ თქვენი, 

ძვირფასი კოლეგების მიერ დასმული შეკითხვები. 
  

Dr. Andi Mobhala:   

მოწოდებული იყოს პროგრამის უფრო ფართო 

კონტექსტი.  
  

პასუხი: 

პროგრამა მედეას ფორმირება არ დასრულებულა, ეს 

პროცესი ხანგრძლივია. მის განვითარებასთან 

ერთად პერიოდულად მოწოდებული იქნება უფრო 

ფართო დამატებითი კონტექსტი.  
  

Dr. Andi Mobhala:   

აღწერილი იქნას ზოგიერთი გამოყენებული 

სიტყვის მნიშვნელობა, მაგალითად, ისეთი 

ორაზროვანი მნიშვნელობის მქონე სიტყვა, 

როგორიცაა „მიმართულება“.  
  

გეთანხმებით, რომ სიტყვა მიმართულება ნახსენებია 

ხშირად და სხვადასხვა კონტექსტში.  

განათლების ეროვნულ ჩარჩოში ის აჩვენებს 

განათლების მიმართულებებს. მედეას შემთხვევაში 

02- მიმართულება აღნიშნავს განათლებას ბიზნესის 

ადმინისტრირებაში, 09- მიმართულება- 

ჯანდაცვაში. თუ ჯანდაცვაში განვიხილავთ, იქ 

თავის მხრივ 6 ძირითადი მიმართულებაა 

დღეისათვის იდენტიფიცირებული, მათ შორის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, რომელსაც თავის 

მხრივ მრავალი მიმართულება გააჩნია. ჩვენი აზრით 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის #1 პრიორიტეტულ 

მიმართულებას წარმოადგენს ჯანმრთელობის 

პროტექცია.  
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Dr. Andi Mobhala:   

I would be interested to see know how you assess the com-

pletion of each stage.  
 

Answer:  

Each study and research module of Medea Doc includes 

expected outcomes for each semester and relevant system 

of assessment of outcomes. We started to apply this assess-

ment system in research modules several years ago and 

have 2 graduates. They finished the research within 3-year 

period, defended the dissertations on February 20, 2019, 

and were granted degree of the Academic Doctor of Public 

Health. 

  

Dr. Andi Mobhala:   

I was very impressed with the way public health is offered 

as continuum from the undergraduate to master degree lev-

el.  
 

Answer: 

We are very glad that you are impressed with the continu-

um of study. Thank you for mentioning this aspect. On the 

example of public health in Medea PS we showed the stag-

es of continuous education (called by Dr. Zurab Guruli as 

the “ladder of the academic system”) from professional 

specialization to habilitation. 

 

Dr. Zurab Guruli, MD, PhD, Associate Professor, Uni-

versity of Mississippi, USA: 

One question though: 

In the section 1342 - Health managers - I have noticed 
word "mother". Just curious what is meant under this? 
Otherwise, I think everything is in order. 

  
Answer:  

People, especially in the terminal condition, when they are 

at the last stage of life, medical and paramedical services 

are no longer effective and the patients lose their relief, 

have fear and depression, and lot of suffering symptoms, 

which in turn are associated with psychogenic exacerbation 

of diseases and their complications.  

At this time arises the need to involve psychologists and 

“mothers” in the patient's palliative care. The term 

“mother” is introduced by the INTERNATIONAL 

STANDARD CLASSIFICATION OF OCCUPATION 

(ISCO - 08). International Labor Organization, 2012. Ac-

cordingly, we use it in our conceptual framework. 

Assistance of “mothers” is especially invaluable in the pro-

cess of human death. With the inspiration for continuing of 

life in the other world, they give patients the last hope and 

peace, which is especially important in the moment of dy-

ing.  

In many countries, especially in Christian countries, such 

institute works effectively. 

 

Dr. Andi Mobhala:   

მკითხველს განემარტოს, თუ რატომ არის ტექსტის 

ზოგიერთი ნაწილი წითლად მონიშნული.  
  

 

პასუხი:  

პროფესიებზე დაფუძნებული სისტემური უწყვეტი 

სრული უმაღლესი განათლების პროგრამა: 

ჯანდაცვა პლუსი, რომელიც გამოქვეყნებულია 

ჟურნალის მე-3 ნომერში, წარმოადგენს მედეას 

პლატფორმას. მისი საშულებით ნაჩვენებია ის 

ჩარჩო, რომლის ფარგლებში გვაქვს 

საგანმანათლებლო-კვლევითი აქტივობების 

ჩატარების მზადყოფნა 2 მიმართულებით 10 

ძირითად სპეციალობაში და 100 პროფესიულ 

სპეციალიზაციასა და პროფესიათა ბლოკში.  
 

ჩარჩოს ცხრილში წითლად მონიშნულია ჩვენს მიერ 

განათლების ერთიან ჩარჩოში დამატებული 

ძირითადი სპეციალობები (7), პროფესიული 

სპეციალიზაციები და პროფესიათა ბლოკები (21), 

ასევე - კლასიფიცირებული პროფესიათა ბლოკები 

და მათში ჩვენს მიერ ჩანართი ცალკეული 

პროფესიული სპეციალიზაციები.  
 
   

Dr. Andi Mobhala:   

ჩემთვის საინტერესო იქნებოდა იმის ცოდნა, თუ 

როგორ მოახდენთ თითოეული ეტაპის 

დასრულების შეფასებას.  
  

 

პასუხი:  

დოკი მედეას თითოეულ სასწავლო თუ კვლევით 

მოდულში ყოველსემესტრულად ნაჩვენებია 

მისაღწევი მიზანი და ეტაპობრივი შედეგების 

შეფასების შესაბამისი სისტემა. კვლევით 

მოდულებში ამ სისტემით შეფასებას ჩვენ 

ვანხორციელებთ უკვე რამოდენიმე წელია და გვყავს 

უკვე გამოშვება- 2 სტუდენტი. მათ 3 წლიანი 

სწავლის პერიოდში დაასრულეს კვლევა, ა.წ. 20 

თებერვალს დაიცვეს დისერტაციები და მიენიჭათ 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აკადემიური 

დოქტორის ხარისხი. 
 
  

Dr. Andi Mobhala:   

ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იმ 

ფაქტმა, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

წარმოდგენილია როგორც უწყვეტი პროცესი 

დიპლომამდელი განთლებიდან მაგისტრის 

ხარისხამდე.  
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I would like to express my special gratitude to Dr. Diego 

Rada Fernandez de Jauregui, BPhm, MSc, PhD, Asso-

ciate Professor , University of the Basque Country, Spain. 

He scrupulously studied Medea programs and assessed ac-

cording to the 8 criteria of European Association for Quali-

ty Assurance in Higher Education (ENQA). He gave to au-

thors invaluable recommendations, thus promoting further 

development of Medea. I am very thankful for this. 
 

Here we can not leave without attention wise, additional 

private question-advise, which, initially shocked us, but 

afterwards cleared the existing dilemma. 
 

Dr. Diego Rada Fernandez de Jauregui, BPhm, MSc, 

PhD, Associate Professor, University of the Basque Coun-

try, Spain:   

  

I agree that description of Medea is somehow impressive. 

However, to my opinion, it is very important for you to 

decide with which structure of higher education you want 

to adapt it.  

Thus you will know what, and more importantly, how to do 

it. 
 

Answer:  

See answer with Hernan L. Fuenzalida-Puema, Toralf 

Hasvold, Vasil Tkeshelashvili and Elza Nikoleishvili.  

We’d mention just one moment: we should not be limited 

with just current regulations and if the progress demands, 

revise them and try to improve them. 
 

We would like to take this opportunity and express our 

deepest respect towards great person, great humanist and 

the highest professional Professor Emeritus Toralf Hasvold. 

He has made a great contribution to the development of 

healthcare and education systems in Georgia, Armenia and 

other developing countries (Not to mention the University 

of Tromso, Telemedicine, etc.). He greatly helped the Uni-

versity of Georgia. By his initiative and support was creat-

ed our journal ….. 

His conclusion that Medea corresponds to the Bologna pro-

cess, gives us the power to be optimistic about Medea's 

future. In our modest opinion, Bologna process, trying to 

bring in the unified system different education systems par-

ticipating in the process, does not intend limited to limit 

and close the development processes. On the contrary, in 

our modest view, the Bologna process paves the way and 

promotes innovations if they serve progress.  

Hernan L. Fuenzalida-Puema, Esq., LL.M, World Pro-

gress Center, Inc., Senior Consultant, Ohio, USA:  

 PS:  On the matter of regulations, this is an issue that – in 

the case of Georgia, has to be investigated and by local 

lawyers for a comprehensive, objective and clear legal 

opinion. 
 

 

 

პასუხი:  

ძალზე მოხარული ვართ იმით, რომ თვენზე 

შთაბეჭდილება მოახდინა სწავლების უწყვეტმა 

პროცესმა. მადლობელი ვართ, რომ თქვენ ეს 

გარემოება აღნიშნეთ. მედეა PS-ში ჩვენ სწორედ 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგალითზე ვაჩვენეთ 

უწყვეტი სწავლის საფეხურები (რომელსაც ბ-მა 

ზურაბ გურულმა აკადემიური სისტემის კიბე 

უწოდა), პროფესიული სპეციალიზაციიდან 

ჰაბილიტაციამდე. 

 

ბ-ნი ზურაბ გურული: 

ერთი შეკითხვა: 

1342 - ჯანდაცვის მენეჯერების სექტორში გვხვდება 

სიტყვა “დედაო”. რა იგულისხმება ამ სიტყვის ქვეშ? 

სასურველი იქნებოდა განმარტება. დანარჩენი 

ყველაფერი ნათელი და გასაგებია. 
  

პასუხი:  

ადამიანებს, განსაკუთრებით დავადების 

ტერმინალურ მდგომარეობაში, სიცოცხლის ბოლო 

ეტაპზე უდგებათ ის მდგომარეობა, როდესაც 

სამედიცინო და პარასამედიცინო სერვისები ვეღარ 

იძლევიან ეფექტს და პაციენტები კარგავენ შვებას. 

ეუფლებათ შიში და დეპრესია, უძლიერდებათ 

ტანჯვის მომგვრელი სიმპტომები, რაც თავის მხრივ 

დაკავშირებულია დავადებებისა და მათი 

გართულებების მიმდინარეობის ფსიქოგენურ 

გამწვავებასთან.  

 

ამ დროს საჭიროება მოითხოვს პაციენტის 

პალიატიურ მზრუნველობაში ჩაერთონ 

ფსიქოლოგები და დედაოები.  სიტყვა “დედაო” 

შემოტანილია INTERNATIONAL STANDARD CLAS-

SIFICATION OF OCCUPATION (ISCO - 08). Interna-

tional Labour Organization, 2012. ჩვენს მიერ, 

შესაბამისად, ჩასმულია ჩვენს კონცეპტუალურ 

ჩარჩოში. 

 

“დედაოების”  დახმარება განსაკუთრებით 

განუზომელია ადამიანის გარდაცვალების 

პროცესში. იმქვეყნიურად სიცოცხლის გაგრძელების 

შთაგონებაბასთან ერთად ისინი პაციენტებს 

აძლევენ ბოლო იმედს და ჰგვრიან სიმშვიდეს, რაც 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სულის დალევისა 

და გარდაცვალების მომენტში.  

ბევრ ქვეყანაში, განსაკუთრებით ქრისტიანულში, 

მოქმედებს ეს ინსტიტუტი. 
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Answer (Vasil Tkeshelashvili):  

Your PS recommendation is accepted. I, as a lawyer in the 

second profession, take on the advocacy of Medea.  

I plan to carry out activities for introduction of adequate 

regulations needed for implementation of program Medea 

(preparation of the package of the bill and regulations on 

higher education, support accreditation of the program) and 

additional efforts for its lobbying at high governmental lev-

els (Parliament, Ministry of Education and Science, Nation-

al Center for Educational Quality Enhancement). 

According to your recommendation, all current laws and 

regulations in healthcare and education will be thoroughly 

examined and assessed. 
 

Thank you very much for your legal support. This is a sup-

port from a lawyer with extensive international experience 

who has created legal foundations in policy and regulation, 

health financing and insurance, and institutional develop-

ment in more than 56 countries, including Georgia. I'm sure 

Mr. Hernan's monitoring will not allow us to relax and 

make mistakes in legal aspects.  
 

As  Dr. Diego Rada mentioned, from which countries we 

may expect support? 
 

Before I answer this question, I’d say few words on one 

case and expression: 

 

Case: My vision, from my experience, on the education 

system of Russia. 

Education system of Russia is based on German model.  

Have we ever asked the question, why Russia (regardless 

low economic development and backlog) in space explora-

tion, physics, mathematics, medicine, many other areas, 

including humanitarian fields? 
 

My answer: due to education system. 

I would not compare the achieved levels of education in 

getting PhD and ScD degrees by Russian model and system 

where I have been granted these degrees. The second one is 

much higher in its quality. Why should we reject this possi-

bility of expanding the knowledge? 

Corruption and militarist politics in Russia impede its rapid 

development. Priority financing is directed towards the 

fields, which Russia needs to achieve its military and politi-

cal goals – world hegemony.  

However, if Russia would change its policy, and I believe 

future generations will surely be able to do it and move on 

to the system that has been developed by the civilized 

world a long time ago, it will be able to develop at the fast-

est pace thanks to its education system and the world's larg-

est resources. Russia can become a world hegemony, not an 

invader, but a world’s lighthouse for knowledge and well-

being. 
 

 

Statement - Georg Wilhelm Friedrich Hegel:  

Only in the people of the Caucasus reaches the spirit its 

absolute integrity, unity with self, absolute independence ... 

achieves self-determination, self-development and thus  

განსაკუთრებული მადლობა გვინდა გადავუხადოთ 

ბატონ Diego Rada-ს. მან სკრუპულოზურად 

შეისწავლა მედეა პროგრამები და შეაფასა 

ევროკომისიის 8 კრიტერიუმით. ავტორებს მოგვცა 

ფასდაუდებელი რეკომენდაციები, რამაც ხელი 

შეუწყო მედეას შემდგომ განვითარებას. რაზედაც 

დიდი მადლობელი ვართ მისი. 
 

აქ არ შეგვიძლია უყურადღებოთ დავტოვოთ მისი 

ბრძნული, შეფასების დამატებით მოცემული 

პრივატული შეკითხვა-რჩევა-დარიგება, რომელმაც 

თავდაპირველად შოკში ჩაგვაგდო, შემდგომ კი 

ნათელი მოჰფინა არსებულ დილემას. 

 
Dr. Diego Rada: 

მე თანახმა ვარ, რომ სამეცნიერო პროგრამა მედეას 

აღწერილობა გარკვეულ შთაბეჭდილებას ახდენს. 

მაგრამ, ჩემი მოკრძალებული მოსაზრებით, 

თქვენთვის ძალზე მნიშვნელოვანია გადაწყვიტოთ, 

უმაღლესი განათლების საკვალიფიკაციო სივრცის 

რომელ სტრუქტურასთან გსურთ ადაპტირება.  

ამრიგად, თქვენ გეცოდინებათ, რა და, რაც ყველაზე 

მთავარია, როგორ გააკეთოთ ეს. 
 

პასუხი:  

იხ.პასუხი Hernan L. Fuenzalida-Puema, Toralf Hasvold 

და ვასილ ტყეშელაშვილთან. 

ავღნიშნავთ მხოლოდ ერთს: არ უნდა 

შემოვიფარგლოთ დღეს არსებული რეგულაციებით, 

და თუ პროგრესი მოითხოვს, გადავხედოთ მათ და 

ვეცადოთ მაინც მათი გაუმჯობესება. 
 

გვინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და ჩვენი 

უღრმესი პატივისცემა გამოვხატოთ უდიდესი 

პიროვნების, უდიდესი ჰუმანისტისა და უმაღლესი 

რანგის პროფესიონალის, პროფესორ ემერიტუს 

Toralf Hasvold-ის მიმართ. მას უდიდესი ღვაწლი 

მიუძღვის საქართველოს, სომხეთის და სხვა 

განვითარებადი ქვეყნების ჯანდაცვისა და 

განათლების სისტემების შექმნასა და განვითარებაში 

(არაფერი რომ არ ვთქვათ ტრომსოს 

უნივერსიტეტზე, ტელემედიცანაზე და ა.შ.). მან 

უდიდესი დახმარება გაუწია საქართველოს 

უნივერსიტეტს. მისი ინიციატივით და დახმარებით 

შეიქმნა ჩვენი ჟურნალი... 

მისი დასკვნა, რომ მედეა შეესაბამება ბოლონიის 

პროცესს, გვაძლევს ძალას, ოპტიმისტურად 

შევხედოთ მედეას მომავალს. ჩვენი მოკრძალებული 

შეხედულებით, ბოლონიის პროცესი, ცდილობს რა 

ერთიან სისტემაში მოაქციოს პროცესის მონაწილე  
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leads the world history. Progress in the world history only 

happens thanks to the Caucasian race. 
 

Answer to Hegel’s statement: 

In the last sentence of this statement by Hegel, I can not 

understand whether he meant Caucasian origin of German, 

Aryan race. Anyway, I, the Caucasian, confirm that the 

program Medea is based on German model, Gene. it is ori-

ented on German education system and is somehow modi-

fied.  
 

Thus, my answer on the question - from which countries 

we may expect support? 

Would be:  Program Medea may be supported first of all 

from Germany, as well as other countries associated with 

German model of education, for example, such as Austria, 

Slovenia, Russia, post-Soviet countries, etc. 

I also have the hope of support from all progressively 

thinking professionals. 
 

On the question of Dr. Diego Rada, regarding with which 

structure of higher education you want to adapt the pro-

gram, at present I don’t have clear answer. 

Time will pass and we’ll see which system to choose to 

adapt with. 

Vasil Tkeshelashvili, Elza Nikoleishvili: 

LOI 
 

Action plan for 2019-2020: 

1. Research of current Georgian Constitution, legislation, 

and regulations in the filed of human and environment 

health, public health, medical insurance, health and 

insurance financing, institutional development. 

2. After elections in 2020 and formation of new composi-

tion of the Parliament submission of the package of 

draft laws for review by the committee, to ensure its 

approval by plenary session in 2020. 

3. Study of the Program Medea. Target groups: high 

school pupils, students at all levels of education, aca-

demic staff, and market (potential employers and inves-

tors). 

4. development of the program Medea and preparation of 

additional documentation for accreditation, their sub-

mission to the national center for Education Quality 

Enhancement by the end of 2020, obtaining of accredi-

tation in the beginning of 2021. 

5. Admission of the first cohort of students on the pro-

gram Medea from the fall semester in 2021. 

6. Preparation of Medea plan 2020-2030 and setting of 

goals to be attained. 

7. development of Medea register, electronic database 

platform for starting at least 10-year follow-up moni-

toring of activities and outcomes from 2021. 

  

Thanks again to everyone for support.  

Regards, 

Vasil Tkeshelashvili, Elza Nikoleishvili 

09.06.2019. 

განსხვავებული საგანმანათლებლო სისტემები, 

მოწოდებული არ არის შეზღუდოს და ჩაკეტოს 

განვითარება. არამედ პირიქით, ის გზას გაუხსნის 

და ხელსშეუწყობს ინოვაციებს, თუ ისინი 

ემსახურებიან პროგრესს.  
 

Dr. Hernan L. Fuenzalida-Puema:  

PS: ნორმატიულ აქტებთან დაკავშირებით,  
 

საქართველოს შემთხვევაში, გამოკვლეული უნდა 

იყოს ადგილობრივი იურისტების მიერ, რათა 

მიღებული იქნას ყოვლისმომცველი, ობიექტური და 

გამართული იურიდიული დასკვნა. 
 

პასუხი (ვასილ ტყეშელაშვილი):  

თქვენი PS რეკომენდაცია მიღებულია. მე, როგორც 

მეორე პროფესიით სამართალმცოდნე, ჩემს თავზე 

ვიღებ პროგრამა მედეას ადვოკატობას.  

პროგრამა „მედეას“ ამოქმედების მიზნით 

ადეკვატური რეგულაციების მისაღებად ვგეგმავ  

აქტივობების გატარებას (უმაღლესი განათლების 

შესახებ კანონპროექტისა და ქვემდებარე 

ნორმატიული აქტების პაკეტის მომზადება, 

პროგრამის აკრედიტაციის ხელშეწყობა) და 

დამატებით ძალისხმევას, ლობირებას  ქვეყნის 

უმაღლეს დონეზე (პარლამენტი, ჯანდაცვისა და 

განათლების კომიტეტები, ჯანდაცვის სამინისტრო, 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი). 
 

პირველ რიგში გამოკვლეული იქნება  და  

შეფასებული, თქვენი რეკომენდაციის შესაბამისად, 

ჯანდაცვისა და განათლების შესახებ ყველა მოქმედი 

კანონი და ნორმატიული აქტი. 

დიდი მადლობა თქვენ, იურიდიული 

მხარდაჭერისათვის. და ეს მხარდაჭერაა უდიდესი 

საერთაშორისო გამოცდილების მქონე იურისტის, 

რომელმაც მსოფლიოს 56 ქვეყანაში, მათ შორის 

საქართველოში, პოლიტიკასა და რეგულაციებს, 

ჯანდაცვასა და დაზღვევას, ასევე ინსტიტუციურ 

განვითარებას შეუქმნა იურიდიული საფუძველი. 

დარწმუნებული ვართ, რომ ბატონი Hernan-ს, 

მონიტორინგი არ მოგვცემს მოდუნებისა და 

იურიდიული შეცდომის დაშვების საშუალებას. 
 

Dr. დიეგოს რადას ნათქვამის არ იყოს, რომელი 

ქვეყნებიდან არის სავარაუდოდ შესაძლებელი, რომ 

ველოდოთ მხარდაჭერას? 

ჩემს პასუხამდე მოვიტან ერთ ქეისს და ერთ 

გამონათქვამს. 
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ქეისი: ჩემი ხედვა, საკუთარი გამოცდილებით, რუსეთის 

საგანმანათლებლო სისტემაზე. 

რუსეთის საგანმანათლებლო სისტემას საფუძვლად 

უდევს გერმანული.  

 

თუ როდისმე დაგვბადებია ასეთი შეკითხვა, თუ რატომ 

აქვს რუსეთს ასეთი წარმატებები (ეკონომიკური 

განუვითარებლობისა და დიდი ჩამორჩენის მიუხედავად) 

კოსმოსში, ფიზიკაში, მათემატიკაში, მედიცინაში, სხვა 

მრავალ დარგში, მათ შორის ჰუმანიტარულში? 

ჩემი პასუხი: განათლების სისტემის წყალობით. 

მე ვერც შევადარებ ერთმანეთს რუსული სისტემით ჩემი, 

შორს რომ არ წავიდე, PhD და ScD ხარისხების მიღებისას, 

ჩემს მიერ მიღწეული ცოდნის დონეებს, იმდენად 

აღემატება მეორე პირველს. რატომ უნდა ვთქვათ ცოდნის 

გაფართოვების ასეთ შესაძლებლობაზე უარი? 

რუსეთში გაბატონებული კორუფცია და 

მილიტარისტული პოლიტიკა ხელს უშლიან მის სწრაფ 

განვითარებას. მოწინავე პოზიციებზეა ის 

პრიორიტეტულად დაფინანსებული დარგები, 

რომელებიც მას ესაჭიროება სამხედრო-პოლიტიკური 

ამოცანების გადასაჭრელად და მიზნის, მსოფლიო 

ჰეგემონიის, მისაღწევად.  

არადა, რუსეთმა, რომ პოლიტიკა შეცვალოს, და მე მჯერა 

მომავალი თაობები ამას აუცილებლად შეძლებენ, და 

გადავიდეს იმ სისტემაზე, რომელსაც მას 

განვითარებული, ცივილიზირებული სამყარო 

დიდიხანია სთავაზობს, ის თავისი განათლების 

სისტემისა და მსოფლიოში უდიდესი რესურსებით 

წყალობით შეძლებს უსწრაფესი ტემპებით განვითარებას. 

მას თავისუფლად შეუძლია გახდეს მსოფლიო ჰეგემონი, 

არა დამპყრობელი, არამედ ცოდნისა და 

კეთილდღეობისაკენ მიმზიდველი მსოფლიო შუქურა. 
 

გამონათქვამი- გეორგ ვილჰელ ფრიდრიხ ჰეგელი:  

მხოლოდ კავკასიის ხალხში აღწევს სული თავის 

აბსოლიტურ მთლიანობას, ერთიანობას საკუთარ 

თავთან, აბსოლიტურ დამოუკიდებლობას... აღწევს 

თვითგამორკვევას, თვითგანვითარებას და ამით წინ 

მიჰყავს მსოფლიო ისტორია. მსოფლიო ისტორიაში 

პროგრესი მხოლოდ კავკასიის რასის წყალობით ხდება. 

პასუხი ჰეგელის გამონათქვამზე: 

ჰეგელის ამ გამონათქვამის ბოლო წინადადებაში ჩემთვის 

გაუგებარია ის გულისხმობდა თუ არა გერმანული, 

არიული რასის კავკასიურ წარმოშობას. ყოველ 

შემთხვევაში, მე, კავკასიელი ვადასტურებ, რომ პროგრამა 

მედეას საფუძვლად უდევს გერმანული მოდელი, გენი. ის   

ორიენტირებულია გერმანულ საგანმანათლებლო 

სისტემაზე და შესაძლებელია მხოლოდ რამდენადმე 

მოდიფიცირებულია.  

ამდენად, შეკითხვაზე თუ რომელი ქვეყნებიდან არის 

სავარაუდოდ შესაძლებელი, რომ ველოდოთ 

მხარდაჭერას? 

 

ჩემი პასუხია: პროგრამა მედეა მხარდაჭერას შესაძლოა 

ელოდეს უპირველესყოვლისა გერმანიიდან, ასევე 

გერმანულ მოდელთან ასოცირებული საგანმანათლებლო 

სისტემების მქონე ქვეყნებიდან, მაგ: ავსტრიიდან, 

სლოვენიიდან, რუსეთიდან, პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებიდან 

და ა.შ. 

მე ასევე გვაქვს ყველა პროგრესულად მოაზროვნე 

პროფესიონალის მხარდაჭერის იმედი. 

Dr. დიეგოს რადას შეკითხვაზე: უმაღლესი განათლების 

საკვალიფიკაციო სივრცის რომელ სტრუქტურასთან 

გვსურს ადაპტირება, დღეს გვიჭირს ერთმნიშვნელოვანი 

პასუხის გაცემა.  

გავა დრო, რომელიც აუცილებლად დაგვანახებს, თუ ვის 

რომელ სისტემასთან სურს ადაპტირება. 
 

ვასილ ტყეშელაშვილი, ელზა ნიკოლეიშვილი: 

LOI 

2019-2020 სამოქმედო გეგმა: 

1. საქართველოში დღეისათვის მოქმედი 

კონსტიტუციის, კანონმდებლობის, ნორმატიული 

აქტებისა და რეგულაციების კვლევა, რომლებიც ეხება 

ადამიანისა და გარემოს ჯანმრთელობას, 

საზოგადოების ჯანმრთელობას, სამედიცინო 

დაზღვევას, ჯანდაცვისა და დაზღვევის 

ფინანსირებას, ინსტიტუციურ განვითარებას. 

2. 2020 არჩევნებისა და პარლამენტის ახალი 

შემადგენლობის ფორმირების შემდეგ, 

კანონპროექტთა პაკეტის პირველივე  საკომისიო 

განხილვებზე წარდგენა და ლობირება მისი 2020 

წელს პლენარულ სხდომაზე დამტკიცების მიზნით. 

3. პროგრამა მედეას კვლევა. მიზნობრივი ჯგუფები: 

სკოლის მოსწავლეები, განათლების ყველა 

საფეხურის სტუდენტები, აკადემიური პერსონალი, 

ბაზარი (პოტენციური დამსაქმებლები და 

ინვესტორები). 

4. პროგრამა მედეას განვითარება და 

აკრედიტაციისათვის დამატებითი დოკუმენტაციის 

მომზადება, განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულ ცენტრში წარდგენა, 2020 წლის ბოლოს, 

2021 წლის დასაწყისში აკრედიტაციის მიღება. 

5. 2021 წლის შემოდგომის სემესტრიდან პროგრამა 

მედეაზე სტუდენტების პირველი ნაკადის მიღება. 

6. მედეა გეგმის 2020-2030 მომზადება და მისაღწევი 

მიზნების დასახვა. 

7. მედეა რეგისტრის, მონაცემთა ელექტრონული ბაზის 

პლატფორმის, მომზადება,  აქტივოვებისა და 

შედეგების სულ მცირე 10 წლიანი Follow-up 

მონიტორინგის 2021 წლიდან დასაწყებად.  

 

კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას 

მხარდაჭერისათვის.  

პატივისცემით, 

ვასილ ტყეშელაშვილი, ელზა ნიკოლეიშვილი 

09.06.2019. 
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