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საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი მილევად რეჟიმში ახორციელებს შემდეგ  

პროფესიულ პროგრამას:

 პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის (მოდულური) პროფესიული  

საგანმანათლებლო პროგრამა (სასწავლო პროცესი დასრულდება 2022 წელო)

შენიშვნა: აღნიშნულ პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება არ ხორციელდება.



პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის მოდულური  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სახელწოდება: პრაქტიკოსი ექთანი
ჩარჩო დოკუმნენტის სარეგიტრაციო ნომერი: 09101-პ, რომლის საფუძველზე  

შემუშავებულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის  

პროფესიული კვალიფიკაცია

საკანონმდებლო ბაზა:

 საქართველოს კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ“

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო

 პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიული

სტანდარტი დაშვების წინაპირობა: სრულიზოგადი  

განათლება

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:  

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია  

დასაქმდეს ა) ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში:

 სტაციონარი

 ამბულატორია



 დიაგნოსტიკურიცენტრი

 პირველადი ჯანდაცვის ობიექტები

 რეაბილიტაციის ცენტრები

 ესთეტიკური ცენტრები

 გადაუდებელი დახმარების ცენტრები

 სასწრაფო გადაუდებელი ცენტრები

ბ) სხვადასხვა ინსტიტუციაში:

 ბინაზე მომსახურება/პატრონაჟი

 პანსიონატები (ბავშვთა, მიუსაფართა, მოხუცთა სახლები)

 პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები

 საგანმანათლებლო დაწესებულებები

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

 კვების ობიექტები

გ) ჯანდაცვის ორგანიზაციაში

 ჯანდაცვის სამინისტრო

მიზანი:

მისცეს სტუდენტს საექთნო საქმისთვის საჭირო ბაზისური თეორიული ცოდნა და

კლინიკური უნარ–ჩვევები, რის საფუძველზეც წარმატებით შეასრულებს პრაქტიკოსი

ექთნის პროფესიულ როლსა და ფუნქციებს, საექთნო საქმის ძირითადი

ღირებულებების, ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტების გათვალისწინებით.

სწავლის შედეგები:

პროგრამისდასრულების შემდეგპირს შეუძლია:

 საექთნოპროცესისმართვა

 კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და ჯანდაცვის გუნდთან

 ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ღომისძიებების დაცვა

 სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება

 პროფესიული განვითარებისთვის ზრუნვა

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება:  

საგანმანათლებლო დაწესებულება ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე

შეიმუშავებს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას.

შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა უნდა მოიცავდეს ყველა

სავალდებულო ზოგად და სავალდებულო პროფესიულ მოდულს. შესაძლებელია

ითვალისწინებდეს არჩევითი სტატუსის მოდულებს ამავე პროფესიული პროგრამის

მოდულების კრედიტთა საერთო მოცულობის არაუმეტეს 20 %-სა.



პროგრამის მოცულობა და სავარაუდოხანგრძლივობა:

იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია

 მოცულობა: 164კრედიტი

 სავარაუდო ხანგრძლივობა: 29 სასწავლო თვე

იმ პირებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ ქართული ენისკომპეტენცია

 მოცულობა: 134კრედიტი

 სავარაუდო ხანგრძლივობა: 24 სასწავლოთვე

პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების  

საფუძველზე. სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებით  

(ჩათვლა); ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების

დადასტურებაგანათლებისდამეცნიერებისმინისტრის მიერ დადგენილიწესით;

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით.არსებობს განმავითარებელი და

განმსაზღვრელი შეფასება.განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც  

ქულების, ასევე ჩათვლის

პრინციპების გამოყენებით.განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის  

პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის  

გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ

სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების

მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით

მოცემულია მოდულებში.

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:

პროფესიული კვალიფიკაციას მინიჭებაშპს საზოგადოებრივი კოლეჯის „ამაგი“ პრეროგატივაა.

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით

გათვალისწინებული კრედიტები.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდულიშესაძლებლობების  

მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტებისსწავლებისათვის:

შეზღუდულიშესაძლებლობისადასპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაპროფე



სიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები

მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება

მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია -

XII პუნქტით გათვალისწინებული წესით.

პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება მოდულური პროფესიული  

საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის

1.შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.

2.განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე  

ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით

3.განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე  

დაფუძნებული(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის  

გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა



საკონტაქტო ინფორმაცია:

საქართველო, გორი, 1400  

ცხინვალის ქ. N9

ტელეფონი: 0 (370) 27 05 57

მობილური: 595 535 235  

info.college.amagi@gmail.com 

http://amagi.edu.ge
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