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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


