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საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი 
პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების კატალოგი
საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი 2012 წლიდან დღემდე ემსახურება მომავალი 
თაობის აღზრდას. საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი არის ავტორიზებული 
კოლეჯი. არსებული ყველა საფეხურის პროგრამა აკრედიტირებულია. ამ ეტაპზე 
მიმდინარეობს ახალი მოდულური პროგრამების დამატება. კოლეჯი აღჭურვილია 
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი რესურსით, რაც საშუალებას აძლევს 
სტუდენტს მიიღოს ცოდნა და გახდეს პროფესიონალი. კოლეჯი მუდმივად მუშობს 
სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით. რაც ხელს უწყობს კოლეჯის 
განვითარებას.



მისია:

 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მისიაა მოამზადოს ჯანდაცვის და 
ვეტერინარიის სფეროში კვალიფიციური და მაღალი ზნეობრივი თვისებების 
მქონე სპეციალისტები, რომლებიც კონკურენტუნარიანნი იქნებიან როგორც 
შიდა ქართლის რეგიონის, ასევე საქართველოს და საერთაშორისო შრომის 
ბაზარზე. ამისათვის კოლეჯი მიაწოდებს თავის პროფესიულ სტუდენტებს

 საქართველოს პროფესიული განათლების მიზნებისა და პროფესიული 
სტანდარტების შესაბამის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, 
უზრუნველყოფს უწყვეტი განათლების სისტემას, პროფესიული 
სტუდენტებისთვის სათანადო სასწავლო გარემოს შექმნას და მისცემს მათ 
საკუთარი ცოდნისა და უნარების სრულად რეალიზების საშუალებას.



ხედვა:

 2027 წლისათვის შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი უზრუნველყოფს 
პროფესიული განათლების მიმართულებით მაღალკვალიფიციურ და შრომის 
ბაზარზე მოთხოვნად კადრების მომზადებას. საქმიანობის ძირითადი 
მიმართულებები იქნება:

 • ჯანდაცვისა და ვეტერინარიის სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების შეთავაზება;

 • სამუშაოს მაძიებლებისა და დასაქმებულთათვის მაღალი ხარისხის 
მომზადების, გადამზადების, სტაჟირების სასერთიფიკატო პროგრამების 
შეთავაზება.



ღირებულებები:

 გუნდურობა - გუნდურ მუშაობაზე ორიენტირებული ჯგუფი;

 მოქნილობა - გამოწვევების ეფექტური მართვა;

 ხარისხზე ორიენტირება - ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე მოთხოვნილი ხარისხი;

 თანამშრომლობა - ღიაა თანამშრომლობა დამსაქმებლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან;

 გამჭვირვალობა - ღია და საჯარო მიდგომები კოლეჯში მიმდინარე ყველა პროცესში;

 სამართლიანობა - კოლეჯში მიღებული გადაწყვეტილებები, ყველა დაინტერესებული მხარის 
უფლებებისა და

 მოსაზრებების გათვალისწინებით, ეყრდნობა სამართლიან არგუმენტებს და გადაწყვეტილების 
მიღების ობიექტურ კრიტერიუმებს;

 სოციალური პასუხიმგებლობა - კოლეჯი ითვალისწინებს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის 
საჭიროებებს,

 პროფესიული სტუდენტებისა და თანამშრომლების აქტიური ჩართულობით, წვლილი შეაქვს ქვეყნის 
განვითარებაში, სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაში.



აღწერილობა: ფარმაცია (სააფთიაქო)
1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის (შემდგომში - ჩარჩო 
დოკუმენტი) სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე - ფარმაცია (სააფთიაქო) / Pharmacy

2. დამტკიცების/ცვლილების თარიღი: 22.02.2019; 16.04.2019; 19.02.2020; 19.04.2021; 25.06.2021; 
29.10.2021; 13.12.2021

3. სარეგისტრაციო ნომერი  09110-პ

4. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - უმაღლესი პროფესიული 
კვალიფიკაცია ფარმაციაში/Higher Vocational Qualification in Pharmacy

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით 
განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - ,,ფარმაცია”, კოდი 0916, აღმწერი - ,,შეისწავლის წამლებს და 
ადამიანზე მათ გავლენას. მოიცავს წამლის მომზადებას, განაწილებასა და ადმინისტრირებას.”

5. მიზანი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, ჯანდაცვის სფეროსთვის 
უზრუნველყოფს  კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდა, კერძოდ, პროფესიული კადრების 
მომზადება, რომლებიც შეძლებენ ფარმაცევტული და პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღება 
და განთავსება, ნაშთების პერიოდულ კონტროლი,  პარაფარმაცევტული პროდუქციის შერჩევა-
მიწოდების პროცესში მონაწილეობა, მცირე შეფუთვებად  მზა სამკურნალწამლო   ფორმის 
დაფასოება, რეცეპტის მიხედვით სამკურნალო საშუალების მომზადება და ურეცეპტოდ 
გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაცია. 



აღწერილობა: ფარმაცია (სააფთიაქო)

 6. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება.

 7. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები.

 ფარმაციაში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს 
ფარმაცევტის/ფარმაცევტის თანაშემწის პოზიციაზე აფთიაქებში 
(ავტორიზებულ აფთიაქში, სპეციალიზებულ და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო 
ობიექტში), საბითუმო რეალიზაციის ობიექტზე, სამედიცინო და 
ფარმაცევტული ტექნიკის მაღაზიებში. ეკონომიკური საქმიანობების სახეების 
ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 46.46, 46.46.0, 47.73, 47.73.0, 
82.92.0დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდები: 2262, 3213



აღწერილობა: ფარმაცია (სააფთიაქო)

 8. სტრუქტურა და მოდულები

პროგრამა ფარმაცია (სააფთიაქო ) მოიცავს 123 კრედიტს .

პროგრამა შედგება შემდეგი სახის მოდულებისგან:

1) 3 ზოგად მოდულებს - 11 კრედიტის მოცულობით;

2) 26 პროფესიულ მოდულებს - 109 კრედიტის მოცულობით;

3) 1 არჩევით მოდულს - 3 კრედიტის მოცულობით;

 იმ პირებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია

მოცულობა: 123 კრედიტი

სავარაუდო ხანგრძლივობა: 82 სასწავლო კვირა

 იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია

მოცულობა: 153 კრედიტი

სავარაუდო ხანგრძლივობა: 102 სასწავლო კვირა



აღწერილობა: ფარმაცია (სააფთიაქო)

 9. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები

 კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 1. შეამოწმოს პროდუქცია ვიზუალურად;

 2. დაადგინოს თანხმლებ დოკუმენტაციასთან იგივეობა;

 3. შეამოწმოს სასაქონლო ნიშნები და  რაოდენობა;

 4. განათავსოს პროდუქცია სათანადო ადგილზე;

 5. ჩაატაროს სააფთიაქო ნაშთის შემომავალი, პერიოდული, საბოლოო  კონტროლი;

 6. განახორციელოს ორიგინალური შეფუთვის მცირე შეფუთვებად დაფასოება, შეფუთვა, მარკირება;

 7. მოამზადოს რეცეპტის მიხედვით  სითხოვანი, მყარი და რბილი სამკურნალწამლო ფორმები;

 8. გაითვალისწინოს მომხმარებელთან ურთიერთობისას ფარმაცევტული ეთიკის და დეონტოლოგიის პრინციპები;

 9. განახორციელოს მომხმარებლისათვის სასურველი პროდუქციის შერჩევა-მიწოდება, კონსულტაციის გაწევა პარაფარმაცევტული პროდუქციის 
მიღების,  გამოყენების  და   შენახვის პირობების შესახებ;

 10.განახორციელოს ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაცია;

 11.განახორციელოს ანგარიშის მომზადება–ჩაბარება პროდუქციის მიღების, ნაშთის პერიოდული შემოწმების, ექსტემპორალური 
სამკურნალწამლო   ფორმების მომზადების, მცირე შეფუთვებად სამკურნალწამლო ფორმების დაფასოების  შესახებ;

 12.დაიცვას სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, გარემოსა  და უსაფრთხოების წესები.



აღწერილობა: ფარმაცია (სააფთიაქო)

 10. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შეიმუშავა  ერთ საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდეს
არჩევითი სტატუსის მოდულს. მოდულების „მცირე  შეფუთვებად  მზა წამლის ფორმების დაფასოება - შეფუთვა, მარკირება“, „პროდუქციის მიღება -
განთავსება, ნაშთის პერიოდული კონტროლი“, „მომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ დაწესებულებებში“, „მომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, 
მოვლისა და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა“, „მომხმარებლისათვის ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების შერჩევა“, „მომხმარებლისთვის 
სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის შერჩევა“, „მომხმარებლისთვის ავადმყოფის მოვლის საგნების/საშუალებების შერჩევა“ პრაქტიკული ნაწილი 
განხორციელდება  რეალურ სამუშაო გარემოში - აფთიაქში (საგანმანათლებლო  დაწესებულების ფარგლებს გარეთ), ოფიციალური შეთანხმების 
საფუძველზე. ასევე, მოდულის „სანიტარიულ - ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა  და უსაფრთხოების წესების დაცვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში“
სწავლის შედეგი „სანიტარიულ - ჰიგიენური წესების დაცვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში“ პრაქტიკული ნაწილი განხორციელდება  რეალურ სამუშაო 
გარემოში - აფთიაქში (საგანმანათლებლო  დაწესებულების ფარგლებს გარეთ), ოფიციალური შეთანხმების საფუძველზე.



 11. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება

 პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია: 

 ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით;

 ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

 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 პირმს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის 
შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში. 

 ჩარჩო დოკუმენტის მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის 
განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 
დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და 
კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის.



აღწერილობა: ფარმაცია (სააფთიაქო)

 12. კვალიფიკაციის მინიჭება პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად 
პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო 
პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.



აღწერილობა: ფარმაცია (სააფთიაქო)



აღწერილობა: ვეტერინარია

 1.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდებაქართულ და ინგლისურ ენაზე - ვეტერინარია / Veterinary

 2. სარეგისტრაციო ნომერი - 09111-პ

 3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე უმაღლესიპროფესიულიკვალიფიკაციავეტერინარიაში/ Higher 
Vocational Qualification in Veterinary აღნიშნული კვალიფიკაციაგანათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის 
მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - „ვეტერინარია“, კოდი 0841,

 აღმწერი - „შეისწავლისცხოველებისდაზიანებებისადადაავადებებისპრევენციას, დიაგნოსტიკასადამკურნალობას, 
ასევემათზოგადმოვლას. მოიცავს ვეტერინარულკლინიკაშიავადმყოფი, 
დაშავებულიდადაუძლურებულიცხოველებისმკურნალობას. ასევემოიცავსვეტერინარისასისტენტისპროგრამასაც.“.

 4. მიზანი

 პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური ვეტერინარი ტექნიკოსის 
მომზადება, რომელიც, უფლებამოსილების ფარგლებში, შეძლებს ცხოველთა მკურნალობას, მათ დაავადებებსა და დაზიანებებზე 
რეაგირებას, საზოგადოებისა და პიროვნებებისთვის რჩევების მიცემას, ოპერაციის შემდგომ ცხოველთა მდგომარეობის 
მონიტორინგს, ამბულატორიულ მკურნალობას, ცხოველთა ხელოვნურად განაყოფიერების მიზნით ტექნიკური დავალებების 
შესრულებას ,ვეტერინარისთვის ცხოველთა ჯანმრთელობის პრობლემების დიაგნოსტირებისას რადიოგრაფების, ნიმუშებისა და 
სხვა ლაბორატორიული ტესტების შეგროვება შიდა ხმარებას, ვეტერინარი ქირურგის ასისტირებას, დაკვლის წინა და დაკვლის 
შემდგომ პროცესებში მონაწილეობას და სხვ.



აღწერილობა: ვეტერინარია

 5. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება

 6. დასაქმებისსფერო და შესაძლებლობები

 ვეტერინარიაშიკვალიფიკაციისმფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ვეტერინარულ კლინიკაში, ფერმერულ მეურნეობაში, ვეტერინარულ აფთიაქში, ზოოპარკში, 
ზოომაღაზიაში, ცხოველთა თავშესაფარში, ვეტერინარულ ლაბორატორიაში, საკონსულტაციო ცენტრებში, ვივარიუმში, ცხოველთა სასაკლაოზე, ხორცის
გადამამუშავებელ საწარმოებში, ვეტერინარული პრეპარატების, ხელოვნური დათესვლის საწარმოებში, ცხოველური ნედლეულის გადამამუშავებელ 
საწარმოებში. ასევე შესაძლოა იყოს თვითადასაქმებული.

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდი: 75.00.0

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3240

 7. სტრუქტურა და მოდულები

 ვეტერინარიის პროგრამა მოიცავს 120 კრედიტს . პროგრამა შედგება შემდეგი სახის მოდულებისგან:

 1)5 ზოგად მოდული - 16 კრედიტის მოცულობით;

 2) 18 პროფესიულ მოდული - 64 კრედიტის მოცულობით

 3) 8 კლინიკური სწავლების მოდული - 40 კრედიტის მოცულობით.

 იმ პირებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია

 • მოცულობა: 120კრედიტი

 • სავარაუდო ხანგრძლივობა: 86 სასწავლო კვირა

 იმ პირებისთვის, რომელთაც არ  უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია

 • მოცულობა: 150კრედიტი

 • სავარაუდო ხანგრძლივობა: 106 სასწავლო 



აღწერილობა: ვეტერინარია

 კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 1. უმკურნალოს ცხოველებს ვეტერინარის დანიშნულების მიხედვით

 2. კომპეტენციის ფარგლებში გასცეს რეკომენდაციები/რჩევებიცხოველთა დაავადებებსადადაზიანებებზე

 3. უზრუნველყოს პირველადი ვეტერინარული დახმარებაცხოველის, მათ შორის შინაური ცხოველის მსუბუქიდაზიანებისა და 
გადაუდებელიშემთხვევებისდროს

 4. განახორციელოს ვეტერინარი ქირურგის ასისტირება

 5. ცხოველთახელოვნურადგანაყოფიერების მიზნით, შეასრულოს ტექნიკური დავალებები

 6. აიღოს ლაბორატორიულისინჯები, მოაგროვოსდაჩაატაროს ექსპრესტესტები

 7. ვეტერინარსგაუწიოს ასისტირება ცხოველთაჯანმრთელობისპრობლემების დადგენისას და რუტინულსტომატოლოგიურპროცედურებში

 8. განახორციელოს ცხოველთასაკვებისადაკვებისპროცესისმონიტორინგი

 9. აღრიცხოს და ჩამოწეროს მედიკამენტები, ქიმიკატებიდასხვაფარმაცევტულიმასალები

 10. მიიღოს მონაწილეობა ცხოველთა ზოგად პროფილაქტიკურ, საკარანტინე-შემზღუდველ, გეგმიურდაიძულებითეპიზოოტიისსაწინააღმდეგო 
(ვაქცინაცია, დეზინფექცია, დერატიზაცია, დეზინსექცია, დეგაზაცია, დეზოდორაცია, დეზაკარიზაცია) ღონისძიებებში

 11. განახორციელოს ცხოველთა დაკვლისწინადადაკვლის პროცესის მონიტორინგი

 12. ვეტერინარის ზედამხედველობით განახორციელოს ცხოველთა დაკვლის შემდგომი შემოწმება.



აღწერილობა: ვეტერინარია

 9.ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე საგანმანათლებლო პროგრამისშემუშავება

 შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგს ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამა 
ვეტერინარია.

 10. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება

 პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია: ა) წინმსწრები 
ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით;

 ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით; 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 შემთხვევაშიპირს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 
მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით 
მოცემულია მოდულებში.



აღწერილობა: ვეტერინარია

 ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე 
კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, 
კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია 
პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 
ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და 
წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით:

 მართლმეტყველება

 • საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა;

 • სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება;

 • მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად დათანამიმდევრულად;

 • ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა;

 • ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის 
ცვალებადობა).

 მართლწერა

 • საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება;

 • ძირითადი სასვენი ნიშნების (წერტილი, კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორადგამოყენება;

 • პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება;

 • წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა;

 • არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები;

 • ინფორმაციის გადმოცემა თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად.



აღწერილობა: ვეტერინარია

 11.კვალიფიკაციის   მინიჭება

 პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 
პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად საჭიროა პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული 
კრედიტების დაგროვება და საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება.

 12. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე (შშმ) პირის სწავლებისათვის

 შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა 
საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები 
მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.

 საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი 
სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით 
გათვალისწინებული პირობით.





აღწერილობა: საექთნო განათლება

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე-საექთნო განათლება/Nursing

 2.სარეგისტრაციო ნომერი 09109-პ

 3. მისანიჭებელი კვალიფიკაციაქართულ და ინგლისურ 
ენაზე:უმაღლესიპროფესიულიკვალიფიკაციასაექთნოსაქმეში/ Higher Vocational Qualification in Nursing.აღნიშნული 
კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCED) მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს -
„საექთნო და სამეანო საქმე“, კოდი 0913, აღმწერი - “შეისწავლის ავადმყოფი, სნეული ანსპეციალური საჭიროებების მქონე 
პირების ჯანმრთელობისდაცვისუზრუნველყოფასდაექიმებისა და 
სხვასამედიცინოდაჯანდაცვისპერსონალისთვისდახმარებისგაწევასპაციენტების დიაგნოზის დასმისა და მკურნალობის 
დროს. საექთნო საქმის კვალიფიკაცია ფოკუსირებულია ავადმყოფობისა და რეაბილიტაციის დროს

 პაციენტების ჯანმრთელობის შენაჩუნებასა და მოვლაზე. ის მოიცავს მოხუცების და ასევე სპეციალური საჭიროებების 
მქონე ადამიანების ჯანდაცვას. სამეანოსაქმეშეისწავლის ქალის მოვლას (ჯანმრთელობისდაცვას) ორსულობის, 
მშობიარობისა და მშობიარობისშემდგომპერიოდში. ისასევე მოიცავს ჩვილის მოვლასა და დახმარებას მეძუძური 
დედებისთვის.”

 4. მიზანი

 პროგრამის მიზანია,უზრუნველყოსადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზეკონკურენტუნარიანი,ზოგად მოვლაზე 
პასუხისმგებელი ექთანი.

 5.დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება

 6.დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:- საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის 
სფეროში, სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, 
რომლებიც საჭიროებს საექთნომომსახურებას.



აღწერილობა: საექთნო განათლება

 7.სტრუქტურა და მოდულები

 საექთნო განათლებლის პროგრამა ითვალისწინებს 180 კრედიტის . პროგრამა 
შედგება შემდეგი სახის მოდულებისგან:

● ზოგადი მოდულები - 9 კრედიტი

● თეორიული სწავლება საბაზო მეცნიერებები - 24 კრედიტი

● თეორიული სწავლება საექთნო საქმე - 45კრედიტი

● თეორიული სწავლება სოციალური მეცნიერებები - 6 კრედიტი

● პრაქტიკული სწავლება - 6 კრედიტი

● კლინიკური სწავლება -90 კრედიტი



აღწერილობა: საექთნო განათლება

 პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა:

 იმ პირებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია

 • მოცულობა: 180 კრედიტი

 • სავარაუდო ხანგრძლივობა: 123 სასწავლო კვირა

 იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია

 • მოცულობა: 210 კრედიტი

 • სავარაუდო ხანგრძლივობა: 143 სასწავლო კვირა 



აღწერილობა: საექთნო განათლება

 კურსდამთვრებულს შეუძლია:

 1. შეაფასოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა

 2. განახორციელოს თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა

 3. განახორციელოს ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა

 4. განახორციელოს გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა

 5. განახორციელოს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა

 6. განახორციელოს პერიოპერაციული პაციენტის საექთნო მართვა

 7. განახორციელოს სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

 8. განახორციელოს პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა

 9. განახორციელოს და უზრუნველყოს შინმოვლის მომსახურების გაწევა

 10. განახორციელოს და უზრუნველყოს გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა

 11. დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი პრაქტიკისადა მოვლის ხარისხის შეფასება. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება

 სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია განმავითარებელი და/ან განმსაზღვრელი შეფასებით. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს 
როგორც ქულების, ასევე - ჩათვლის პრინციპის 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.



აღწერილობა: საექთნო განათლება

 10. კვალიფიკაციის მინიჭება

 პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს შპს საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგის პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად 
საჭიროა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული 
მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტების დაგროვება და 
საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება.





რატომ უნდა აირჩიო საზოგადოებრივი 
კოლეჯი ამაგი?

 • აქ დაგხვდებათ მყუდრო გარემო;

 • კეთილგანწყობილი პერსონალი;

 ლამაზი და ბედნიერი სტუდენტური დღეები;

 • კოლეჯს გააჩნია თანამედროვე მატერიალურ - ტექნიკური ბაზა;

 • საწარმოო პრაქტიკას გაივლით წამყვან კომპანიებში;

 • ისწავლით სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროგრამებზე.



კოლეჯის პარტნიორები:

რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის ცენტრი “სოფია 

მკურნალი”
ს/ს “იავნანა”

ავერსი ფარმააფთიაქი PSP 



კოლეჯის პარტნიორები:

აღმოსავლეთ საქართველოს 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ცენტრი

კლინიკა “იმედი და მარიამი” ს.ს.ი.პ. გიორგი აბრამიშვილის სახელობის
თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი

სოფლის მეურნეობის 
სახელმწიფო ლაბორატორია

თბილისის ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ცენტრი ცხოველთა თავშესაფარი ფერმები


