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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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