
მოდულები წინაპირობა კრედ კრედ/საგანზე
საერთო 

საათები

დამოუკი

დებელი 

საათ

საკონტაქტო 

საათები
ლექცია/პრაქტიკული შეფასება

ადამიანის სხეული I                                       

საყრდენ-მამოძრავებელი 

სისტემის და კანის ანატომია                                

ფიზიოლოგია                            

რადიოლოგია

N/A 10 4+4+2

300 

(120+120+

60)

190 105 (45+45+15)

15/30 ანატომია,                             

15/30 ფიზიოლოგია,                            

5/10 რადიოლოგია

მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

გენი, უჯრედი და ქსოვილები I                         

მოლეკულური ბიოლოგია                 

ბიოქიმია            სამედიცინო 

გენეტიკა ჰისტოლოგია &  

ემბრიოლოგია

N/A 12 3+3+3+3

360 

(90+90+90

+90)

175
180 

(45+45+45+45)

15/30 მოლეკულური 

ბიოლოგია,   15/30  

ბიოქიმია,                   15/30 

სამედიცინო გენეტიკა                        

15/30 ჰისტოლოგია & 

ემბროლოგია

მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

კლინიკური და პროფესიული 

უნარები  I                             
N/A 2 2 60 25 30 0/30

მოკლე პასუხიანი 

კითხვები/OSCE

სულ 5 საათი

ადამიანის სხეულის სტრუქტურები და ფუნქციები 

I სემესტრი

I წელი 

საგანმანათლებლო პროგრამის დანართი #5

პროგრამის სასწავლო გეგმა

პროგრამის კომპონენტების კრედიტებისა და სასწავლო სემესტრების მითითებით



სამედიცინო ინგლისური I 

/ქართული I
N/A 4 4 120 55 60 0/60

მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

არჩევითი                                                                                 

სამედიცინო ფიზიკა                         

სამედიცინო სოციოლოგია                               

10/20

გერმანული ენა I                0/30

სემესტრული 30 30 900 470 405
გერმანულის გარეშე 105/300 

გერმანულის არჩევის შემთვევაში  

95/310

25

მოდულები წინაპირობა კრედ კრედ/საგანზე
საერთო 

საათები

დამოუკი

დებელი 

საათ

საკონტაქტო 

საათები
ლექცია/პრაქტიკული შეფასება

ადამიანის სხეული II 

სისხლის მიმოქცევის და 

სასუნთქი სისტემების 

ანატომია                             

ფიზიოლოგია                        

რადიოლოგია

ადამიანის 

სხეული I
10 4+4+2

300 

(120+120+

60)

190 105 (45+45+15)

15/30 ანატომია,                      

15/30 ფიზიოლოგია                 

5/10 რადიოლოგია

მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

გენი, უჯრედი და ქსოვილები II                       

მოლეკულური ბიოლოგია                 

ბიოქიმია          სამედიცინო 

გენეტიკა ჰისტოლოგია & 

ემბრიოლოგია

გენი, უჯრედი 

და ქსოვილები 

I

10 2+3+2+3

300 

(60+90+60

+90)

145
150 

(30+45+30+45)

10/20 მოლეკ.ბიოლოგია,                           

15/30 ბიოქიმია,                         

10/20 სამედ.გენეტიკა,             

15/30 ჰისტ.ემბრიოლოგია. 

მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

კლინიკური და პროფესიული 

უნარები II                     

კლინიკური 

და 

პროფესიული 

უნარები I

2 2 60 25 30 0/30
მოკლე პასუხიანი 

კითხვები/OSCE

სულ 5 საათი

II სემესტრი

30N/A 2 2 60 25
მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი



სამეცნიერო მსჯელობა I N/A 2 2 60 25 30 10/20
ესსე/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

სამედიცინო ინგლისური II 

/ქართული II

სამედიცინო 

ინგლისური/ქა

რთული I

4 4 120 55 60 0/60
მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

არჩევითი საგნები     

მედიცინის ისტორია                       

სამედიცინო მასალები                     

N/A

N/A                  

10/20

გერმანული ენა II   
გერმანული 

ენა I
0/30

სემესტრული 30 30 900 465 405
გერმანულის გარეშე 105/300 

გერმანულის არჩევის შემთვევაში  

95/310

30

წლიური 60 60 1800 935 810

გერმანულის გარეშე 

210/600 

გერმანულის არჩევის 

შემთვევაში  190/620

55

მოდულები წინაპირობა კრედ კრედ/საგანზე
საერთო 

საათები

დამოუკი

დებელი 

საათ

საკონტაქტო 

საათები
ლექცია/პრაქტიკული შეფასება

ადამიანის სხეული  III                  

საჭმლის მომნელებელი (კუჭ-

ნაწლავი, ღვიძლი, კვება) 

სისტემა, ჰემატოლოგია                      

ანატომია                                 

ფიზიოლოგია                       

რადიოლოგია

ადამიანის 

სხეული  II
10 4+4+2

300 

(120+120+

60)

190 105 (45+45+15)

15/30 ანატომია,                                                                                           

15/30 ფიზიოლოგია,                                                                                         

5/10 რადიოლოგია

მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

III სემესტრი

II წელი 

2 2 60 25 30
მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი



გენი, უჯრედი და ქსოვილები III                                                        

ჰისტოლოგია & ემბრიოლოგია,                                                                                       

იმუნოლოგია,                                                                                             

ბიოფიზიკა

ბიოქიმია

გენი, უჯრედი და 

ქსოვილები II
11 3+3+3+2

330 

(90+90+90

+60)

145
180 

(45+45+45+45)

15/30 ჰისტ.და ემბრიო,                                                                                       

15/30 იმუნოლოგია,                                                                                             

15/30 ბიოფიზიკა

15/30 ბიოქიმია.

მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

მედიცინა და საზოგადოება I  

შესავალი საზოგადოებრივ 

ჯანდაცვაში

N/A 3 3 90 40 45 15/30
ესსე/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

კლინიკური და პროფესიული 

უნარები III                             

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები II

4 4 120 47 68 8/60
მოკლე პასუხიანი 

კითხვები/OSCE

სულ 5 საათი

არჩევითი

სიმსივნის ბიოლოგია

ენზიმოლოგია

ადამიანის 

სხეული  II

ადამიანის 

სხეული  II

2 2 60 25 30 10/20
მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

სემესტრული 30 30 900 447 428 128/300 25

მოდულები წინაპირობა კრედ კრედ/საგანზე
საერთო 

საათები

დამოუკი

დებელი 

საათ

საკონტაქტო 

საათები
ლექცია/პრაქტიკული შეფასება

ადამიანის სხეული IV  

ენდოკრინული, შარდ-სასქესო 

და რეპროდუქციული 

სისტემების ანატომია,                                 

ფიზიოლოგია,                            

რადიოლოგია

ადამიანის 

სხეული III
10 4+4+2

300 

(120+120+

60)

190 105 (45+45+15)

15/30 ანატომია,                                                                                              

15/30 ფიზიოლოგია,                                                                                           

5/10 რადიოლოგია

მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

გენი, უჯრედი და ქსოვილები 

IV                       იმუნოლლოგია                    

მიკრობიოლოგია

გენი, უჯრედი და 

ქსოვილები III
8 4+4

240 

(120+120)
145 90 (45+45)

15/30 იმუნოლოგია,                                                                                   

15/30 მიკრობიოლოგია

მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

IV სემესტრი



მედიცინა და საზოგადოება II  

შესავალი საზოგადოებრივ 

ჯანდაცვაში

მედიცინა და 

საზოგადოება I
4 4 120 63 52 12/40

ესსე/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

კლინიკური და პროფესიული 

უნარები IV                    

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები III

4 4 120 47 68 8/60
მოკლე პასუხიანი 

კითხვები/OSCE

სულ 5 საათი

სამეცნიერო მსჯელობა II 
სამეცნიერო 

მსჯელობა I
2 2 60 25 30 10/20

ესსე/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

არჩევითები            

ნანომედიცინა

ფილოსოფია                 

N/A 2 2 60 25 30 10/20
მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

სემესტრული 30 30 900 495 375 105/270 30
წლიური 60 60 1800 942 803 233/570 55

მოდულები წინაპირობა კრედ კრედ/საგანზე
საერთო 

საათები

დამოუკი

დებელი 

საათ

საკონტაქტო 

საათები
ლექცია/პრაქტიკული შეფასება

კლინიუკრი დიაგნოსტიკის 

შესავალი I                            

ფიზიკური დიაგნოსტიკა

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები  III                                         

8 8 240 170 60 15/45
OSCE 

სულ 10 საათი

V სემესტრი

III წელი

ჯანმრთელობის და დაავადების მექანიზმები



ტვინი, გონება და ქცევა 

ნეიროანატომია 

ნეიროფიზიოლოგია

რადიოლოგია                                                       

ქცევითი მედიცინა

ადამიანის 

სხეული I
12 12 (4+3+2+3)

360 

(120+90+6

0+90)

185
170 

(50+45+30+45)

20/30 ნეიროანატომია                

15/30  ნეიროფიზიოლოგია                                   

10/20 რადიოლოგია,                

15/30 ქცევითი მედიცინა

მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

დაავადების და მკურნალობის 

საფუძვლები I                                                      

პათოლოგიის საფუძვლები            

ფარმაკოლოგიის საფუძვლები

ადამიანის 

სხეული IV
8 8 (4+4)

240 

(120+120)
145 90 (45+45)

15/30 პათოლოგიის 

საფუძვლები, 15/30 

ფარმაკოლოგიის 

საფუძვლები. 

მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

კლინიკური და პროფესიული 

უნარები  V                                              

კლინიკური აზროვნება                 

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები  IV

2 2 60 25 30 0/30
წერა (შემთხვ.დაფუძნ)

სულ 5 საათი

სემესტრული 30 30 900 525 350 105/245 25

მოდულები წინაპირობა კრედ კრედ/საგანზე
საერთო 

საათები

დამოუკი

დებელი 

საათ

საკონტაქტო 

საათები
ლექცია/პრაქტიკული შეფასება

კლინიკური დიაგნოსტიკის 

შესავალი II                              

ფიზიკური დიაგნოსტიკა           

კლინიკური უნარები

კლინიკური 

დიაგნოსტიკის 

შესავალი I

10 10 (8+2)
300 

(240+60)
200 90 (60+30)

15/45 ფიზიკური 

დიაგნოსტიკა.            0/30 

კლინიკური უნარები

OSCE 

სულ 10 საათი

დაავადების და მკურნალობის 

საფუძვლები II                                                       

პათოლოგიის საფუძვლები                  

ფარმაკოლოგიის საფუძვლები

დაავადების და 

მკურნალობის 

საფუძვლები I

8 8 (4+4)
240 

(120+120)
145 90 (45+45)

15/30 პათოლოგიის 

საფუძვლები, 15/30 

ფარმაკოლოგიის 

საფუძვლები. 

მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

VI სემესტრი



მედიცინა და საზოგადოება III 
მედიცინა და 

საზოგადოება II
4 4 120 63 52 12/40

ესსე/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

კლინიკური და პროფესიული 

უნარები VI                                              

კლინიკური აზროვნება    

პროფესიული უნარები               

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები V

4 4 (2+2)
120 

(60+60)
55 60 (30+30)

0/30 კლინიკური უნარები                    

10/20 პროფ. უნარები
წერა (შემთხვ.დაფუძნ)

სულ 5 საათი

სამეცნიერო მსჯელობა III 
სამეცნიერო 

მსჯელობა II
2 2 60 25 30 10/20

ესსე/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

არჩევითი     

ტკივილის მართვა

სამედიცინო მენეჯმენტი                       

დაავადების და 

მკურნალობის 

საფუძვლები I

N/A

2 2 60 25 30 10/20
მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

სემესტრული 30 30 900 513 352 87/265 35
წლიური 60 60 1800 1038 702 192/510 60

მოდულები წინაპირობა კრედ კრედ/საგანზე
საერთო 

საათები

დამოუკი

დებელი 

საათი

საკონტაქტო 

საათები
ლექცია/პრაქტიკული შეფასება

შინაგანი მედიცინა I 

კარდიოლოგია                                 

პულმონოლოგია                       

ნეფროლოგია

კლინიკური 

დიაგნოსტიკის 

შესავალი II

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები III

8 8 (3+3+2)

240 

(90+90+60

)

120 108 (36+36+36)

6/30 კარდიოლოგია, 

6/30 პულმონოლოგია, 

6/30 ნეფროლოგია.

VII სემესტრი

ძირითადი კურაციები

IV წელი

ინტეგრ. OSCE

სულ 12 საათი



ქირურგია I                     ზოგადი 

ქირურგია                              

უროლოგია                                       

კლინიუკრი 

დიაგნოსტიკის 

შესავალი II

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები II

6 6 (4+2)
180 

(120+60)
91 77 (44+33)

4/40 ქირურგია,                     

3/30 უროლოგია 

პედიატრია I
კლინიკური 

დიაგნოსტიკის 

შესავალი II

5 5 150 72 66 6/60

მეანობა და გინეკოლოგია I
კლინიუკრი 

დიაგნოსტიკის 

შესავალი II

5 5 150 72 66 6/60

კლინიკური და პროფესიული 

უნარები VII 

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები VI

4 4 (2+2)
120 

(60+60)
48 60 (30+30)

0/30 კლინიკური უნარები,                

10/20 პროფ უნარები

არჩევითი

სისტემური ბიოლოგია

სინთეზური ბიოლოგია

გენი, უჯრედი და 

ქსოვილები IV

N/A

2 2 60 25 30 10/20
მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

სემესტრი 30 30 900 428 407 57/350 65

მოდულები წინაპირობა კრედ კრედ/საგანზე
საერთო 

საათები

დამოუკი

დებელი 

საათ

საკონტაქტო 

საათები
ლექცია/პრაქტიკული შეფასება

შინაგანი მედიცინა II 

გასტროენტეროლოგია,              

ჰეპატოლოგია,                   

ენდოკრინული და 

მეტაბოლური დარღვევები             

შინგანი მედიცინა 

I

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები IV

8 8 (3+2+3)

240 

(90+60+90

)

100 128 (68+24+36)

                                           8/60 

გასტროენტეროლოგია,

4/20 ჰეპატოლოგია;

6/30 ენდოკრინოლოგია.

ქირურგია II

ქირურგია I

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები IV

5 5 150 72 66 6/60

VIII სემესტრი

ინტეგრ. OSCE

სულ 12 საათი

ინტეგრ. OSCE

სულ 12 საათი



საოჯახო მედიცინა I 

პირველადი ჯანდაცვა

მედიცინა და 

საზოგადოება III

ტვინი, გონება და 

ქცევა

შინგანი მედიცინა 

I

4 4 120 64 44 4/40

კლინიკური რადიოლოგია

ტვინი, გონება და 

ქცევა                    

ადამიანის 

სხეული IV 

4 4 120 64 44 4/40

მედიცინა და საზოგადოება IV
მედიცინა და 

საზოგადოება III
4 4 120 67 48 8/40

ესსე/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

სამეცნიერო მსჯელობა IV
სამეცნიერო 

მსჯელობა III
3 3 90 49 36 6/30

ესსე/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

არჩევითი

ლაბორატორიული მედიცინა

კლინიკური ნუტრიციოლოგია

კლინიუკრი 

დიაგნოსტიკის 

შესავალი II    

დაავადების და 

მკურნალობის 

საფუძვლები II

2 2 60 25 30 10/20
მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

სემესტრული 30 30 900 441 396 56/340 63
წლიური 60 60 1800 869 803 113/690 128

მოდულები წინაპირობა კრედ კრედ/საგანზე
საერთო 

საათები

დამოუკი

დებელი 

საათ

საკონტაქტო 

საათები
ლექცია/პრაქტიკული შეფასება

შინაგანი მედიცინა III  

რევმატოლოგია                           

კლინიკური იმუნოლოგია          

დერმატოლოგია

შინაგანი მედიცინა 

II
8 8 (3+2+3)

240 

(90+60+90

)

118 110 (40+30+40)

 10/30 რევმატოლოგია  ,

10/20 კლინიკური 

იმუნოლოგია,

10/30 დერმატოლოგია.

IX სემესტრი

V წელი 

ინტეგრ. OSCE

სულ 12 საათი

ინტეგრ. OSCE

სულ 12 საათი



ქირურგია III                               

ოტორინოლარინგოლოგია                                             

ოფთალმოლოგია                          

სტომატოლოგია

ქირურგია II

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები II

6 6 (2+2+2)

180 

(60+60+60

)

60 108

6/30 

ოტორინოლარინგოლოგია, 

6/30 ოფთალმოლოგია,

6/30 სტომატოლოგია

გადაუდებელი მედიცინა და 

ინტენსიური თერაპია I 

შინაგანი მედიცინა 

II
4 4 120 72 36 6/30

ინფექციური დაავადებები I 

ინფექციური სნეულებები,                           

კლინიკური მიკრობიოლოგია,                          

გადამდები დაავადებების 

იმუნოლოგია

დაავადების და 

მკურნალობის 

საფუძვლები II

8 8 (4+2+2)

240 

(120+60+6

0)

118 110 (50+30+30)

10/40 ინფ.სნეულ,            

10/20 კლინ მიკრ.ობ.

10/20 გადამდ 

დაავადებების 

იმუნოლოგია

კლინიკური და პროფესიული 

უნარები VIII

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები VII

4 4 (2+2)
120 

(60+60)
48 60 (30+30)

0/30 კლინიკური უნარები,             

10/20 პროფესიული 

უნარები

სემესტრული 30 30 900 416 424 94/330 60

მოდულები წინაპირობა კრედ კრედ/საგანზე
საერთო 

საათები

დამოუკი

დებელი 

საათ

საკონტაქტო 

საათები
ლექცია/პრაქტიკული შეფასება

შინაგანი მედიცინა IV  

ონკოლოგია                               

ჰემატოლოგია                                            

კლინიკური გენეტიკა         

შინაგანი მედიცინა 

III
7 7 (3+2+2)

210 

(90+60+60

)

93 105 (45+30+30)

15/30 ონკო ,                     10/20 

ჰემატო.

10/20 სამედიცინო 

გენეტიკა.

ნერვული სნეულებები                    

ფსიქიატრია                                    

ნევროლოგია

ტვინი, გონება და 

ქცევა   

კლინიუკრი 

დიაგნოსტიკის 

შესავალი II  

8 8 (4+4)
240 

(120+120)
128 100 (50+50)

10/40 ნევროლოგია,        

10/40 ფსიქიატრია

X სემესტრი

ინტეგრ. OSCE

სულ 12 საათი

ინტეგრ. OSCE

სულ 12 საათი



საოჯახო მედიცინა II  

საოჯახო 

მედიცინა I

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები VIII

4 4 120 64 44 4/40

რეაბილიტაცია
შინაგანი მედიცინა 

III
3 3 90 38 40 10/30 

სასამართლო მედიცინა და 

სამედიცინო ტოქსიკოლოგია

დაავადების და 

მკურნალობის 

საფუძვლები II

4 4 120 64 44 4/40

კლინიკური და პროფესიული 

უნარები IX 

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები VIII

2 2 60 18 30 (15+15)
0/15 კლინიკ. უნარები,             

0/15 პროფ. უნარები

არჩევითი

ალერგოლოგია

კლინიკური ფსიქოლოგია

კლინიუკრი 

დიაგნოსტიკის 

შესავალი II  

ტვინი, გონება და 

ქცევა 

2 2 60 25 30 10/20
მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

სემესტრული 30 30 900 430 393 73/320 77
წლიური 60 60 1800 846 817 177/640 137

მოდულები წინაპირობა კრედ კრედ/საგანზე
საერთო 

საათები

დამოუკი

დებელი 

საათ

საკონტაქტო 

საათები
ლექცია/პრაქტიკული შეფასება

ლიდერობა მედიცინაში ტვინი, გონება და 

ქცევა

2 2 60 12 36 6/30

კომუნიკაცია ჯანდაცვაში
 შინაგანი 

მედიცინა V                     

ქირურგია IV;

4 4 120 64 44 4/40

XI სემესტრი

კურაციები

VI წელი

ინტეგრ. OSCE

სულ 12 საათი

ინტეგრ. OSCE

სულ 12 საათი



გერიატრია და პალიატიური 

მედიცინა

ინფექციური 

დაავადებები I

საოჯახო 

მედიცინა I

5 5 150 72 66 6/60

მეანობა და გინეკოლოგია II
მეანობა და 

გინეკოლოგია I
5 5 150 72 66 6/60

საოჯახო მედიცინა III
საოჯახო 

მედიცინა II
6 6 180 96 72 6/66

კლინიკური და პროფესიული 

უნარები X

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები IX

4 4 (2+2)
120 

(60+60)
48 60 (30+30)

0/30 კლინიკური უნარები             

10/20 პროფ უნარები

არჩვითი

ზუსტი მედიცინა

კლინიკური ტექნოლოგიები

დაავადების და 

მკურნალობის 

საფუძვლები II

N/A; 

4 4 120 55 60 20/40
მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

სემესტრული 30 30 900 419 404 58/346 77

მოდულები წინაპირობა კრედ კრედ/საგანზე
საერთო 

საათები

დამოუკი

დებელი 

საათ

საკონტაქტო 

საათები
ლექცია/პრაქტიკული შეფასება

ქირურგია IV
ქირურგია III

ნერვული 

სნეულებები 

3 3 90 27 51 6/45

გადაუდებელი მედიცინა და 

ინტენსიური თერაპია II 

გადაუდებელი 

მედიცინა და 

ინტენსიური 

თერაპია I

5 5 150 72 66 6/60

ინფექციური დაავადებები II
ინფექციური 

დაავადებები I
5 5 150 72 66 6/60

XII სემესტრი

ინტეგრ. OSCE

სულ 12 საათი

ინტეგრ. OSCE

სულ 12 საათი



კლინიკური და პროფესიული 

უნარები XI

კლინიკური და 

პროფესიული 

უნარები X

4 4 (2+2)
120 

(60+60)
48 60

0/30 კლინიკური უნარები              

10/20 პროფ უნარები

შინაგანი მედიცინა V შინაგანი 

მედიცინა                    კლინიკური 

ფარმაკოლოგია

შინაგანი მედიცინა 

IV
6 6 (4+2)

180 

(120+60)
66 102 (66+36)

6/60 შინაგანი მედიცინა   ,  

6/30 კლინიკური 

ფარმაკოლოგია,

პედიატრია II პედიატრია I 3 3 90 30 48 8/40

არჩევითი

სექსოლოგია

ნარკოლოგია

                     

ტვინი, გონება და 

ქცევა

ტვინი, გონება, 

ქცევა;

4 4 120 55 60 20/40
მპკ/მოკლე პასუხიანი 

კითხვები

სულ 5 საათი

სემესტრული 30 30 900 370 453 68/385 77
წლიური 60 60 1800 789 857 126/731 154

გერმანულის 

არჩევის 

შემთხვევაში

ECTS 360 360

სრული საათების 

რაოდენობა
10800 10800

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათები
5419 5419

საკონტაქტო საათები 4792 4792

ლექცია (სთ.) 1051 1031

დიპლომირებული მედიკოსის 6-წლიანი პროგრამა (ნაწილობრივ ინტეგრირებული - ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ინტეგრაცია)

ინტეგრ. OSCE

სულ 12 საათი



პრაქტიკული 

მეცადინეობა (სთ.)
3741 3761

შეფასება (სთ.) 589 589

I ფაზა - ადამიანის სხეულის სტრუქტურა და ფუნქციები - I-II წწ.
II ფაზა - ჯანმრთელობისა და ავადობის მექანიზმები - III წელი
III ფაზა - ძირითადი კლინიკური კურსები - IV - V წწ. 
IV ფაზა - გაღრმავებული კლინიკური კურსები - VI წ.



 


