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სასწავლოუნივერსიტეტისაკადემიური 

საბჭოსსხდომაზე (23 ოქტომბერი, 2020 წ, ოქმი N3 ) 

 

საბაკალავროსაგანმანათლებლო პროგრამა - ფიზიკური  მედიცინა და რეაბილიტაცია 

 



 

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია SPORTUNI 

 

2 

 

  

1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

ფიზიკურიმედიცინადარეაბილიტაცია/Physical Medicine and Rehabilitation   

2. უმაღლესი განათლების  საფეხური 

პირველი(ბაკალავრიატი). 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

ფიზიკურიმედიცინისადარეაბილიტაციისბაკალავრი/ Bachelor of Physical Medicine and Rehabilitation (0915) 

4. ECTS კრედიტები და მათი განაწილება 

 

საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს (4 სასწავლო წელი, 8 სემესტრი).  

 

სასწავლო წელი აგებულია სემესტრული პრინციპით, ერთი სემესტრი მოიცავს 19 სასწავლო კვირას.  

 

1 ECTS კრედიტი უდრის 25 საათს, რაც მოიცავს როგორც სტუდენტის საკონტაქტო დატვირთვას, ასევე მისი დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათებს (შუალედური და დასკვნითი შეფასებისათვის, აგრეთვე საშინაო დავალების მომზადებისათვის განკუთვნილ 

დრო). 

 

კრედიტების გადანაწილება: 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის 240 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

 

27 კრედიტი - ზოგადი  სასწავლო კურსები 

64 კრედიტი - საბაზისო -სავალდებულო კურსები 

125 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობის სავალდებულო  კურსები 

24  კრედიტი - არჩევითი   კურსები 
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5. სწავლებისენა 

ქართულიენა 

6. პროგრამისხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები, თანახელმძღვანელი 

ასოცირებულიპროფესორიელისო მურვანიძე 

ელ. ფოსტა-murvanidzeeliso@yahoo.com 

7. პროგრამაზედაშვებისწინაპირობა 

 

ფიზიკურიმედიცინისა და 

რეაბილიტაციისსაბაკალავროპროგრამისსტუდენტიშეიძლებაგახდესმხოლოდსრულიზოგადიგანათლებისანმასთანგათანა

ბრებულიგანათლების მქონეპირი, 

რომელიცერთიანეროვნულგამოცდებზემიღებულიქულებისკოეფიციენტებისრანჟირებისსაფუძველზესწავლისუფლებასმ

ოიპოვებსსაქართველოს ფიზიკურიაღზრდისადასპორტისსახელმწიფო სასწავლოუნივერსიტეტისფიზიკური მედიცინისა 

და რეაბილიტაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე. 

პროგრამაზეჩარიცხვისთვისსავალდებულოსაგნებია: ქართულიენადალიტერატურა, უცხოენა (ინგლისურიენა / 

გერმანული ენა / ფრანგული ენა ან რუსული ენა), ბიოლოგია და ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან: 

მათემატიკა/ფიზიკა/ქიმია. 

ერთიანეროვნულგამოცდებზემინიმალურიკომპეტენციისზღვარიაკანონმდებლობითგანსაზღვრულიმინიმალურიბარიერი

სდაძლევა. 

 

ფიზიკურიმედიცინისადარეაბილიტაციისსაბაკალავროსაგანმანათლებლოპროგრამაზეჩარიცხვა, 

ანგადმოყვანისწესითჩარიცხვაუცხოქვეყნისაღიარებულიუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებიდანხორციელდებასა

ქართველოსგანათლების, მეცნიერების, 

კულტურისადასპორტისსამინისტროსმიერდადგენილიწესითდადადგენილვადებში: 
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ა) უცხოქვეყნისმოქალაქეებსდამოქალაქეობისარმქონეპირებს, 

რომლებმაცუცხოქვეყანაშიმიიღესსრულიზოგადიანმისიეკვივალენტურიგანათლება;  

ბ) საქართველოსმოქალაქეებს, 

რომლებმაცუცხოქვეყანაშიმიიღესსრულიზოგადიანმისიეკვივალენტურიგანათლებადასრულიზოგადიგანათლებისბოლო 

2 წელიისწავლესუცხოქვეყანაში;  

გ) უცხოქვეყნისმოქალაქეებისათვის 

(გარდაერთობლივიუმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამისმონაწილესტუდენტებისადაგაცვლითისაგანმანათლებლოპრო

გრამისმონაწილესტუდენტებისა), რომლებიცსწავლობენ/სწავლობდნენდამიღებულიაქვთკრედიტები/ 

კვალიფიკაციაუცხოქვეყანაშიამქვეყნისკანონმდებლობისშესაბამისადაღიარებულუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულე

ბაში.  

დ) საქართველოსმოქალაქეებისათვის 

(გარდაერთობლივიუმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამისმონაწილესტუდენტებისადაგაცვლითისაგანმანათლებლოპრო

გრამისმონაწილესტუდენტებისა), 

რომლებიცუცხოქვეყნისუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებაშისწავლისპერიოდშიუცხოქვეყანაშიცხოვრობდნენარა

ნაკლებ 75 დღისაერთ-

ერთისემესტრისგანმავლობაშიდამიღებულიაქვთკრედიტები/კვალიფიკაციაუცხოქვეყანაშიამქვეყნისკანონმდებლობისშეს

აბამისადაღიარებულუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებაში.  

,,ა“, ,,ბ“ და ,,გ“ 

პუნქტითგანსაზღვრულიპირებივალდებულიარიანგაიარონუნივერსიტეტისმიერორგანიზებულიგასაუბრებაპროგრამისენ

ისცოდნისდადგენისმიზნით. „დ“ 

პუნქტითგათვალისწინებულიპირებიუნივერსიტეტშისწავლისგაგრძელებისუფლებასმოიპოვებენსსიპშეფასებისადაგამოც

დებისეროვნულიცენტრისმიერორგანიზებულიზოგადიუნარებისგამოცდისწარმატებითჩაბარებისშემთხვევაში. 

 

 

 

საგანმანათლებლოპროგრამაზეჩარიცხვაასევეშესაძლებელიამობილობისწესით, 

საქართველოსგანათლებისადამეცნიერების, მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის 

N10/ნბრძანებითდამტკიცებულიუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებიდანსხვაუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებ

ულებაშიგადასვლისწესისშესაბამისად. საგანმანათლებლოპროგრამაზეჩარიცხვისდროს, 

მხედველობაშიმიიღებაკანონმდებლობისმოქმედირედაქცია. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია,  ფიზიკურიმედიცინისდა რეაბილიტაციისსფეროში ბაკალავრის

 აკადემიურიხარისხისმქონეკვალიფიციური კადრებისმომზადება, რაც სრულადშეესაბამებაუნივერსიტეტისმისიას და ხელს უწყობს 

მის მიღწევას. 

 

საბაკალავროპროგრამისმიზანია: 

 

 ფიზიკურიმედიცინისადარეაბილიტაციისდარგშიმაღალკვალიფიციურისპეციალისტებისმომზადებადამათთვის 

წარმატებულიკონკურენციისათვისაუცილებელიკომპეტენციებისგამომუშავება.ისძირითადიმეთოდები,  

რომლებიცმიმართულიაადამიანისჯანმრთელობისშენარჩუნებისადადისფუნქციისპრევენციისაკენ; 

 სტუდენტებს შეასწავლოს ფიზიკურიმედიცინისადარეაბილიტაციისთანამედროვეთეორიები, პრინციპები, 

მეთოდებიდასაშუალებები, ფიზიკურიდატვირთებისადმიადამიანისორგანიზმისადაპტაციისმეთოდები, 

სპორტსმენებისკვებისპრინციპები, კინეზოკორექციულიღონისძიებები, ისმოვლენებიდაკანონები, 

რომელიცსაფუძვლადუდევსადამიანისორგანიზმშიმიმდინარესასიცოცხლოპროცესებს; 

 ფიზიკურიდატვირთვებისადმიადამიანისორგანიზმისადაპტაციისმეთოდები,ფიზიკურიდაბიოქიმიურიფაქტორებისგავლენასპორტს

მენისორგანიზმზე,სპორტშიტრავმებისპრევენცია, პირველადიდახმარებისაღმოჩენატრავმებისდროს; 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები 

 



 

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია SPORTUNI 

 

6 

 

ცოდნადაგაცნობიერება 

 

 აქვს ფართო ცოდნა ფიზიკური მედიცინისადარეაბილიტაციისთანამედროვეთეორიულიკონცეფციების, პრინციპების, 

მეთოდებისდასაშუალებების შესახებ; 

 იცის ადამიანისორგანიზმისადამისიშემადგენელიელემენტებისანატომიური, ფიზიოლოგიური, 

პათ.ფიზიოლოგიურითავისებურებები, ორგანიზმისქსოვილოვანისტრუქტურები;  

 იაზრებს ტრავმატოლოგიისძირითადდებულებებს; 

 აქვს ფართო ცოდნა 

ფიზიკურიდატვირთვებისადმიადამიანისორგანიზმისადაპტაციისმექანიზმების,სპორტულიწვრთნისასაკობრივითავისებურებების 

შესახებ. 

 

უნარები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია 

 ფიზიკურიმედიცინისადარეაბილიტაციისმეთოდებისადამიდგომებისგამოყენებითსპორტისსახეობებისადასარეაბილიტაციოვადების

მიხედვითსარეაბილიტაციოღონისძიებებისგანსაზღვრადაწარმატებითგანხორციელება; 

 ადამიანისჯანმრთელობისგანმტკიცებისადაფიზიკურითვისებებისგანვითარებისმეთოდებისგანსაზღვრა, 

სხვადასხვადაავადებებისადადაზიანებისდროსსამედიცინორეაბილიტაციისტაქტიკისშერჩევა; 

 სამკურნალოფიზიკურივარჯიშებისშერჩევადაშედეგებისშეფასება; 

 კვლევითი პროექტის შესრულება წინასწარგანსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; 

 ფიზიკურ მედიცინასა და რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ 

სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან კომუნიკაცია ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

 

 პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 
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კურსდამთავრებულს შეუძლია 

 მონაწილეობისმიღებაფიზიკურიმედიცინისადარეაბილიტაციისსფეროსადასაზოგადოდეთიკურიღირებულებებისფორმირებისპროც

ესში.  

 საკუთარი საქმიანობის განხორციელება ეთიკური პრინციპების დაცვით. 

 საკუთარისწავლისპროცესისდაგეგმვა, სწავლისსაჭიროებისგანსაზღვრაგარკვეულიმიმართულებით. 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდები 

 

 

სასწავლო კურსებში, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით, გამოიყენება სწავლა-სწავლების სხვადასხვა მეთოდი, რაც ასახულია სასწავლო 

კურსების სილაბუსებში. ესენია: ლექცია, სემინარი და პრაქტიკული მეცადინეობები. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 
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სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება პროგრამის 

თითოეულ კომპონენტში მოიცავს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას.  შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო 

ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი (შესაძლებელია, გამოსახული იყოს პროცენტებში) საბოლოო შეფასებაში. 

დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. 

შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვრის ხვედრითი წილი არ უნდა აღემატებოდეს დასკვნითი შეფასების 60%-ს. შეფასების ფორმების ფარგლებში კომპონენტების შინაარსსა 

და ხვედრით წილს განსაზღვრავს სასწავლო კურსის განმახორციელებელი პირი შესაბამის სილაბუსში. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

 ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

ა) (A) ფრიადი –შეფასების 91-100 ქულა;  

ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა; 

ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

ვ) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება; 

ზ) (F) ჩაიჭრა– მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, სტუდენტს მნიშვნელოვანი სამუშაო აქვს ჩასატარებელი, ანუ საგანი ახლიდან 

აქვს შესასწავლი. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასება სრულდება იმავე სემესტრში, რომელშიც იგი 

ხორციელდებოდა. 

დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის საბოლოო 

შეფასებაში. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის 

მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 

 

დასაქმების სფეროები 

 



 

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია SPORTUNI 

 

9 

ფიზიკურიმედიცინისადარეაბილიტაციის 

საბაკალავროპროგრამისკურსდამთავრებულთადასაქმებისშესაძლოსფეროებიასაჯაროდაკერძოსექტორი, სპორტულიფედერაციები, 

კლუბები, გამაჯანსაღებელიდაფიტნესკლუბები, სპორტულიდისპანსერები, ჯანდაცვისნებისმიერიობიექტი.  

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

 

ფიზიკურიმედიცინისადარეაბილიტაციის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს 

შეუძლიასწავლადაკვლევითიმუშაობაგააგძელოსმაგისტრატურაში. 

 

ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო მატერიალური რესურსის შესახებ 

 

 

სტუდენტებისთვისშეზღუდვებისგარეშეხელმისაწვდომიაუნივერსიტეტისინფრასტრუქტურადამატერიალურ-ტექნიკურირესურსი, 

კერძოდ: 

სათანადოინვენტარითაღჭურვილისასწავლოაუდიტორიები, ლაბორატორიები, სპორტულიდასაკონფერენციოდარბაზები; სიმულაციური 

სწავლების კაბინეტი, კომპიუტერულიკლასები, ინტერნეტშიჩართული კომპიუტერებით 

დასწავლის/სწავლებისპროცესისადეკვატურიკომპიუტერულიპროგრამები; კომპიუტერულიტექნიკითადასაინფორმაციო-

საკომუნიკაციოტექნოლოგიებითაღჭურვილიბიბლიოთეკა; 

სადაცდაცულიასაბაკალავროსაგანმანათლებლოპროგრამისშესაბამისიბეჭდურიდაელექტრონულიფონდი. 

ყველათანამშრომელსდასტუდენტსაქვსკორპორატიულიმეილი, რომელთადაბოლოებაშიარისასახული @sportuni.edu.ge; 

არსებულიმეილსერვერიცმდებარეობს Dreamhost-ისსერვერზე. რომელთაადმინისტრირებასახორციელებს IT სამსახური. 

უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტთა პორტალი – Students.sportuni.ge. ამ პორტალზე სტუდენტები ეცნობიან თავიანთ შეფასებას; ეს 

პორტალი გამოიყენება ლექტორების მხრიდანაც, სტუდენტებთან საკომუნიკაციოდ.  

უნივერსიტეტთან ხელშეკრულების/მემორანდუმისმქონე სამედიცინო/სარეაბილიტაციო ცენტრები, კვლევითი ინსტიტუტები, პროფილური 

პროფესიული ასოციაციები,  სპორტული ფედერაციების და კლუბების/გუნდების სამედიცინო სამსახურის ბაზები, კერძოდ: 

 „დავით ტატიშვილის სპორტული მედიცინისა და რეაბილიტაციის ცენტრი“  

 შ.პ.ს. „ალექსანდრე კონდრატენკოს ქრონოკინეზოთერაპიის   სარეაბილიტაციო ცენტრი:“ 

 თბილისის ბალნეოლოგიურიკურორტი–საქართველოსკურორტოლოგიის, ფიზიოთერაპიის, 

რეაბილიტაციისდასამკურნალოტურიზმის პცენტრი”. 

 შ.პ.ს „ ავერსისი კლინიკა“ სარეაბილიტაციო ცენტრი; 

 შ.პ.ს. მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“; 
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 შ.პ.ს. „ბავშვთა ნეიროგანვითარების ცენტრი“ 

 შ.პ.ს. „პირველი ნაბიჯი საქართველო“; 

 სანიტარიის, ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი; 

 საქართველოს ნუტრიციოლოგთა საზოგადოება; 

 აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონალური ანტიდოპინგურიორგანიზაცია და სხვ. 

 

ინფორმაცია პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ 

 

 

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ითვალისწინების სტუდენტების სწავლის საფასურის გადასახადისგან მიღებულ შემოსავალს;  

ფაკულტეტი ითვალისწინებს პროგრამის დაფინანსებას უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან. 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

 

პროგრამას სრული დატვირთვის შემთხვევაში შეუძლია მოემსახუროს დაახლოებით 350 სტუდენტს. 

სასწავლო გეგმა 
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სავალდებულო კურსები 

1 ადამიანის ანატომია  1  წინაპირობის 

გარეშე 
5 15 29 3 78 125         ნინო ქოჩაკიძე 

რუსუდან მჟავანაძე 

მარიამ ბალაშვილი 

ლალი ჭანუყვაძე 

2 სამედიცინო ბიოლოგია 

1  

წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         გიორგი ფარულავა 

ნინო ნანობაშვილი 

3 ლათინურიენა, 

სამედიცინო 

ტერმინოლოგია 

წინაპირობის 

გარეშე 
3 15 14 3 43 75         მაია კერკენჯია 

4 სამედიცინო ქიმია  წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         ირაკლი ჩაგანავა 

ეკა ხურციძე 

5 კომპიუტერული წინაპირობის 5 - 44 3 78 125         დავით ხაჩიძე 
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ტექნოლოგიები გარეშე ალექსანდრე 

ეგოიანი 
6 

ინგლისური ენა - 1 (B1.1) - 

5 - 43 4 78 125         თინა ონიანი 

ვიოლეტა 

მელაშვილი 

სვეტლანა ხუნდაძე 

ეკატერინე ცერცვაძე 
7 სამედიცინო ბიოლოგია 

2  

სამედიცინო 

ბიოლოგია 1 
4 15 29 3 53 100         გიორგი ფარულავა 

ნინო ნანობაშვილი 
8 შესავალი 

სპეციალობაში  

წინაპირობის 

გარეშე 
3 15 14 3 43 75         ელენე კორინთელი 

9 ბიოქიმია  სამედიცინო 

ბიოლოგია 1 
4 15 29 3 53 100         მურად გარუჩავა 

10 ადამიანის ანატომია 2 

 

ანატომია 1. 5 15 29 3 78 125         ნინო ქოჩაკიძე 

რუსუდან მჟავანაძე 

მარიამ ბალაშვილი 

ლალი ჭანუყვაძე 
11 

ინგლისური ენა - 2 (B1.2) ინგლისური - 1 

5 - 43 4 78 125         თინაონიანი 

ვიოლეტა 

მელაშვილი 

სვეტლანა ხუნდაძე 

ეკატერინე ცერცვაძე 
12 აკადემიური წერა წინაპირობის 

გარეშე 
5 15 29 3 78 125         ნესტანეგეტაშვილი 

მანანა გოშაძე 
13 ფიზიკური აღზრდის 

თეორია და მეთოდიკა   

წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         ვასიკო ბაკაშვილი 

მანუჩარ დვალი 
14 ადამიანის ფი 

ზიოლოგია 1  

ადამიანის 

ანატომია 2 
5 15 29 3 78 125         ლიანა კაკიაშვილი 

ლალი ახალაძე 
15 ფიტნესი და წონის 

კორექცია 

ადამიანის 

ანატომია 2 
5 15 29 3 78 125         კახაბერ ხვედელიძე 

16 სპორტული 

მორფოლოგია 

წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         ნინო ქოჩაკიძე 

რუსუდან მჟავანაძე 

ლალი ჭანუყვაძე 
17 კორექციული 

ტანვარჯიში და 

ადამიანის 

ანატომია 2 
4 - 44 3 53 100         ნელი პაპუკაშვილი 
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ფიზიკური ვარჯიშებით 

რეაბილიტაცია 
18  ბიომექანიკა წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         კარლო 

მოისწრაფიშვილი 
19 

ინგლისური ენა- 3 (B2.1) ინგლისური - 2 

4 - 43 4 53 100         თინა ონიანი 

ვიოლეტა 

მელაშვილი 

სვეტლანა ხუნდაძე 

ეკატერინე ცერცვაძე 
20 სპორტისა და 

ვარჯიშების ბიოქიმია 

ბიოქიმია 5 15 29 3 78 125         ეკა ხურციძე 

21 ადაპტური სპორტი ფიზიკური 

აღზრდის 

თეორია და 

მეთოდიკა   

5 15 29 3 78 125         ელისო მურვანიძე 

22 ადამიანის 

ფიზიოლოგია 2 

ადამიანის 

ფიზიოლოგია 1 

5 15 29 3 78 125         ლიანა კაკიაშვილი 

ლალი ახალაძე 

 
23 ზოგადი და სპორტის 

ჰიგიენა  

წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         ქეთევან ხაზარაძე 

24 ჯანდაცვის მენეჯმენტი წინაპირობის 

გარეშე 
3 15 14 3 43 75         დავით 

ზურაბაშვილი 
25 მოძრავი თამაშები  წინაპირობის 

გარეშე 
4 - 44 3 53 100         ზვიად მიქაძე 

26 

ინგლისური ენა - 4 (B2.2) ინგლისური - 3 

4 - 43 4 53 100         თინა ონიანი 

ვიოლეტა 

მელაშვილი 

სვეტლანა ხუნდაძე 

ეკატერინე ცერცვაძე 
27 სპორტის ფიზიოლოგია  ადამიანის 

ფიზიოლოგია2. 
5 15 29 3 78 125         ხვედელიძე 

კახაბერი 

ლიანა კაკიაშვილი 
28 კინეზოთერაპია  ადამიანის 

ფიზიოლოგია2 
4 15 29 3 53 100         მერი პატარაია 

29 ზოგადი და სპორცმენის ადამიანის 4 15 29 3 53 100         ქეთევან ბერიძე 
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კვება ფიზიოლოგია 2; 

სპორტის 

ბიოქიმია 

30 პირველადი დახმარება 

გადაუდებელი 

მდგომარეობის დროს 

წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         პაატა ღუდუშაური 

 

31 ბიოსამედიცინო ეთიკა წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         გიორგი ფარულავა 

32 პათოლოგია  ადამიანის 

ანატომია 2, 

სამედიცინო 

ბიოლოგია 2. 

 

5 15 29 3 78 125         ტატიანა 

მერმანიშვილი 

 

33 სპორტული მედიცინა 

და საექიმო კონტროლი  

ლათინურიენა, 

სამედიცინო 

ტერმინოლოგია 

პათოლოგია 

5 15 29 3 78 125         მაია ჩხარტიშვილი 

34 ზოგადი და სპორტის 

ფსიქოლოგია  

წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         ქეთევან ინასარიძე 

35 ფარმაკოლოგია 

 

პათოლოგია 

ბიოქიმია 
4 15 29 3 53 100         მარიამ უბირია 

 
36 მასაჟი  ადამიანის 

ფიზიოლოგია 2 
4 - 44 3 53 100         ელენე კორინთელი 

ეკატერინე 

აღდგომელაშვილი 
37 შინაგან  სნეულებათა 

საფუძვლები 

 

ადამიანის 

ფიზიოლოგია 2 

პათოლოგია 

5 15 29 3 78 125         ქეთევან ბერიძე 

38 კვლევის მეთოდები წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         მარიამ პაპიაშვილი 

39 ფიზიოთერაპია  ადამიანის 

ფიზიოლოგია 2.  
4 15 14 3 53 100         ნინო წერეთელი 

40 ტრავმატოლოგია და 

ორთოპედია  

ადამიანის 

ანატომია2  
5 15  29 3 78 125         პაატა ღუდუშაური 

41 სპორტული მედიცინა 

და რეაბილიტაცია  

სპორტული 

მედიცინა და 

საექიმო 

5 15 29 3 78 125         მაია ჩხარტიშვილი 



 

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია SPORTUNI 

 

15 

კონტროლი 

42 დოპინგი  ფარმაკოლოგია 3 15 14 3 43 75         თეიმურაზ უკლება 
43 ნევროლოგია  ადამიანის 

ფიზიოლოგია 2 
5 15 29 3 78 125         ირაკლი 

ნატროშვილი 

მარიამ სურგულაძე 
44 აკვათერაპია  ადამიანის 

ანატომია 2 
5 15 29 3 78 125         ედუარდ ფეროიანი 

 პრაქტიკა სპეციალობაში I-VIIსემესტრის 

ფარგლებში 

საბაზისო -

სავალდებულო 

კურსები და 

ძირითადი 

სპეციალობის 

სავალდებულო  

კურსები 

12  170 5 

130 

300          

45 საბაკალავრო ნაშრომი I-VII სემესტრის 

ფარგლებში 

საბაზისო -

სავალდებულო 

კურსები და 

ძირითადი 

სპეციალობის 

სავალდებულო  

კურსები 

10  45 5 

200 

250          

46 არჩევითი საგნები (27 ESTC) 
         4 4   4 4 3 8  

47 სპორტისა და 

ოლიმპიზმის ისტორია 

წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         ჯემალ ძაგანია 

მამუკა 

მაღლაკელიძე 
48 საქართველოს ისტორია წინაპირობის 

გარესე 
4 15 29 3 53 100         დავით აზალაძე 

49 ბუნებით სარგებლობა, 

ეკოლოგია   

წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         ხათუნა ხუტაშვილი. 

50 საერთაშორისო 

სპორტის 

დიპლომატიური 

წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         ზაზა ჯაფარიძე 
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საფუძვლები 
51 სამოქალაქო განათლება წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         ვლადიმერ ბოჟაძე 

52 კონფლიქტის მართვა 

სპორტში 

წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         დალი ვასაძე 

53 კალათბურთი წინაპირობის 

გარეშე 3 - 29 3 43 75 
        გელაწულაძე, 

როლანდგელოვანი 
54 

ხელბურთი - 3 - 29 3 43 75 
        ტრისტან გულბიანი, 

მერაბ მეტრეველი 
55 

ფეხბურთი - 3 1 28 3 43 75 
        თამაზ ჯაში, რევაზ 

ვაწაძე 
56 ფიზიკური და 

კოგნიტურიდარღვევები 

და მათი რეაბილიტაცია 

წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         ქეთევან ბერიძე 

57 ბიოფიზიკა წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         დავით ხაჩიძე 

58 ჯამრთელობის 

ფსიქოლოგია 

წინაპირობის 

გარეშე 

4 15 29 3 53 100         მარიამ პაპიაშვილი 

59 რუსული ენა წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         ნინო ძაგანია, 

60 ვალეოლოგია წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         იგორ დოლიძე 

61 მედიცინა ანტიკურ 

სამყაროში 

წინაპირობის 

გარეშე 
4 15 29 3 53 100         ნესტან ეგეტაშვილი 

62 

ინგლისური ენა A1 - 4 - 43 4 53 100         

სვეტლანა ხუნდაძე, 

ეკა ცერცვაძე, ეკა 

მარუაშვილი 

63 

ინგლისური ენა A2 
ინგლისური ენა 

A1 
4 - 43 4 53 100         

სვეტლანა ხუნდაძე, 

ეკა ცერცვაძე, ეკა 

მარუაშვილი 

64 ესპანური ენა A1 - 4 - 43 4 53 100          
65 ესპანური ენა A2 ესპანური ენა A1 4 - 43 4 53 100          
66 ესპანური ენა B1.1 ესპანური ენა A2 4 - 43 4 53 100          
67 ესპანური ენა B1.2 ესპანური ენა B1.1 4 - 43 4 53 100          
68 გერმანული ენა A1 - 4 - 43 4 53 100          
69 გერმანული ენა A2 გერმანული ენა 4 - 43 4 53 100          
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A1 

70 
გერმანული ენა B1.1 

გერმანული ენა 

A2 
4 - 43 4 53 100 

         

71 
გერმანული ენა B1.2 

გერმანული ენა 

B1.1 
4 - 43 4 53 100 

         

72 რუსული ენა A1 - 4 - 43 4 53 100          
73 რუსული ენა A2 რუსული ენა A1 4 - 43 4 53 100          
73 რუსული ენა B 1.1 რუსული ენა A2 4 - 43 4 53 100          
74 რუსული ენა B1.2 რუსული ენა B1.1 4 - 43 4 53 100          
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საგანამანთლებლოსაბაკალვროპროგრამის „ 

ფიზიკურიმედიცინისადარეაბილიტაციის“პროგრამისმიზნებისადასწავლისშედეგებისრუქა 

ცხრილი N1 

 

 სწავლის შედეგები 
პროგრამისმიზნები 1.აქვს ფართო 

ცოდნა 

ფიზიკური 

მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის 

თანამედროვე 

თეორიული 

კონცეფციების, 

პრინციპების, 

მეთოდებისდასა

შუალებების 

შესახებ 

 

 

 
 

2.იცის 

ადამიანის 

ორგანიზმისა და 

მისი 

შემადგენელი 

ელემენტების 

ანატომიური,ფი

ზიოლოგიური, 

პათ.ფიზიოლოგ

იური 

თავისებურებებ

ი, ორგანიზმის 

ქსოვილოვანის 

სტრუქტურები 

 

3.იაზრებს  

ტრავმატოლო

გიის 

ძირითად 

დებულებებს 

 

4. აქვს ფართო 

ცოდნა ფიზიკური 

დატვირთვებისად

მი ადამიანის 

ორგანიზმისადაპტ

აციისმექანიზმების

,სპორტულიწვრთნ

ისასაკობრივითავი

სებურებების 

შესახებ 

5.ფიზიკური 

მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის 

მეთოდებისა და 

მიდგომების 

გამოყენებით 

სპორტის 

სახეობებისა და 

სარეაბილიტაციო 

ვადების 

მიხედვით 

სარეაბილიტაციო 

ღონისძიებების 

განსაზღვრა და 

წარმატებით 

განხორციელება 

 

 

6.ადამიანის 

ჯანმრთელობის 

განმტკიცებისა და 

ფიზიკური 

თვისებების 

განვითარების 

მეთოდების 

განსაზღვრა,სხვად

ასხვა 

დაავადებებისა და 

დაზიანების დროს 

სამედიცინო 

რეაბილიტაციის 

ტაქტიკის შერჩევა 

 

 

7.სამკურნალ

ო ფიზიკური 

ვარჯიშების 

შერჩევა და 

შედეგების 

შეფასება; 

 

8.კვლევითი 

პროექტის 

შესრულება 

წინასწარ 

განსაზღვრუ

ლი 

მითითებების 

შესაბამისად; 

 

9.ფიზიკურ 

მედიცინასა და 

რეაბილიტაციასთა

ნ დაკავშირებით, 

იდეების, 

არსებული 

პრობლემებისა და 

გადაჭრის გზების 

შესახებ 

სპეციალისტებთან 

და 

არასპეციალისტებ

თან კომუნიკაცია 

ინფორმაციისა და 

კომუნიკაციის 

ტექნოლოგიების 

გამოყენებით 

 

10.მონაწილეობი

ს მიღება 

ფიზიკური 

მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის 

სფეროსა და 

საზოგადოდ 

ეთიკური 

ღირებულებები

ს ფორმირების 

პროცესში.  
 

11.საკუთარი 

საქმიანობის 

განხორციელება 

ეთიკური 

პრინციპების 

დაცვით. 

 

12საკუთარი 

სწავლის 

პროცესის 

დაგეგმვა, 

სწავლის 

საჭიროების 

განსაზღვრა 

გარკვეული 

მიმართულებით

. 

 

ფიზიკური მედიცინისა 

დარეაბილიტაციისდარ

გშიმაღალკვალიფიციუ

რისპეციალისტებისმომ

ზადებადა მათთვის  

წარმატებულიკონკურე

ნციისათვისაუცილებე

ლიკომპეტენციებისგამ

ომუშავება.  

ის ძირითადი 

მეთოდები,  რომლებიც 

მიმართულია 

ადამიანის 

ჯანმრთელობის 

შენარჩუნებისა და 

დისფუნქციის 

პრევენციისაკენ 

w w     w   w 

  

სტუდენტებს 

შეასწავლოს ფიზიკური 

მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის 

თანამედროვე 

თეორიები,პრინციპები,

    w  w  w   

w w 
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მეთოდები და 

საშუალებები,ფიზიკურ

ი დატვირთებისადმი 

ადამიანის ორგანიზმის 

ადაპტაციის 

მეთოდები,სპორტსმენე

ბის კვების პრინციპები, 

კინეზოკორექციული 

ღონისძიებები,  

ისმოვლენებიდაკანონე

ბი, 

რომელიცსაფუძვლადუ

დევსადამიანისორგანი

ზმშიმიმდინარესასიცო

ცხლოპროცესებს;  

 

ფიზიკური 

დატვირთვებისადმი 

ადამიანის ორგანიზმის 

ადაპტაციის 

მეთოდები,ფიზიკური 

და ქიმიური 

ფაქტორების გავლენა 

სპორტსმენის 

ორგანიზმზე,სპორტში 

ტრავმების პრევენცია, 

პირველადი 

დახმარების აღმოჩენა 

ტრავმების დროს 

 

  w  w    w  

 

 

 
w 

 

 

 
w 

 

 

 

 

 

 

 

საგანამანთლებლოსაბაკალავროპროგრამის „ ფიზიკურიმედიცინისადარეაბილიტაციის“ პროგრამისკურიკულუმისრუქაცხრილი 

N 2 
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სასწავლო კურსი 1.აქვს ფართო 

ცოდნა 

ფიზიკური 

მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის 

თანამედროვე 

თეორიული 

კონცეფციების, 

პრინციპების, 

მეთოდებისდასა

შუალებების 

შესახებ; 

 

 

 

 

2.იცის 

ადამიანის 

ორგანიზმისა და 

მისი 

შემადგენელი 

ელემენტების 

ანატომიური,ფი

ზიოლოგიური, 

პათ.ფიზიოლოგ

იური 

თავისებურებებ

ი, ორგანიზმის 

ქსოვილოვანის 

სტრუქტურები;  

 

3.იაზრებს  

ტრავმატოლო

გიის 

ძირითად 

დებულებებს 

 

4. აქვს ფართო 

ცოდნა ფიზიკური 

დატვირთვებისად

მი ადამიანის 

ორგანიზმისადაპტ

აციისმექანიზმების

,სპორტულიწვრთნ

ისასაკობრივითავი

სებურებების 

შესახებ. 

5.ფიზიკური 

მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის 

მეთოდებისა და 

მიდგომების 

გამოყენებით 

სპორტის 

სახეობებისა და 

სარეაბილიტაციო 

ვადების 

მიხედვით 

სარეაბილიტაციო 

ღონისძიებების 

განსაზღვრა და 

წარმატებით 

განხორციელება; 

 

 

6.ადამიანის 

ჯანმრთელობის 

განმტკიცებისა და 

ფიზიკური 

თვისებების 

განვითარების 

მეთოდების 

განსაზღვრა,სხვად

ასხვა 

დაავადებებისა და 

დაზიანების დროს 

სამედიცინო 

რეაბილიტაციის 

ტაქტიკის შერჩევა; 

 

 

7.სამკურნალ

ო ფიზიკური 

ვარჯიშების 

შერჩევა და 

შედეგების 

შეფასება; 

 

8.კვლევითი 

პროექტის 

შესრულება 

წინასწარ 

განსაზღვრუ

ლი 

მითითებების 

შესაბამისად; 

 

9.ფიზიკურ 

მედიცინასა და 

რეაბილიტაციასთა

ნ დაკავშირებით, 

იდეების, 

არსებული 

პრობლემებისა და 

გადაჭრის გზების 

შესახებ 

სპეციალისტებთან 

და 

არასპეციალისტებ

თან კომუნიკაცია 

ინფორმაციისა და 

კომუნიკაციის 

ტექნოლოგიების 

გამოყენებით. 

 

10.მონაწილეობი

ს მიღება 

ფიზიკური 

მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის 

სფეროსა და 

საზოგადოდ 

ეთიკური 

ღირებულებები

ს ფორმირების 

პროცესში.  
 

11.საკუთარი 

საქმიანობის 

განხორციელება 

ეთიკური 

პრინციპების 

დაცვით. 

 

12საკუთარი 

სწავლის 

პროცესის 

დაგეგმვა, 

სწავლის 

საჭიროების 

განსაზღვრა 

გარკვეული 

მიმართულებით

. 

 

ზოგადი სასწავლო 

კურსები 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
აკადემიური წერა (5)        W   W  
უცხო ენა 1. (5)         W    
უცხო ენა 2. (5)         W    
კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები (5)         W    
კვლევის მეთოდები 

(3)        W   W W 
შესავალი 

სპეციალობაში (4) W            
საბაზისო-

სავალდებულო 

კურსები 
            

ადამიანის ანატომია 1  W  W         
ადამიანის ანატომია 2  W  W         
ლათინური ენა 

სამედიცინო 

ტერმინოლოგია 
 W           

სამედიცინო 

ბიოლოგია 1  W    W       
სამედიცინო 

ბიოლოგია 2  W    W       
ადამიანის 

ფიზიოლოგია 1  W    W       
ადამიანის 

ფიზიოლოგია 2  W   W W       
ფიზიკური აღზრდის 

თეორია და 

მეთოდიკა   
W   W   W      
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პათოლოგიური 

ანატომია  W    W       
სამედიცინო ქიმია  W           
ბიოქიმია  W           
ზოგადი და სპორტის 

ჰიგიენა           W W 
ფარმაკოლოგია      W      W 
ბიოსამედიცინო 

ეთიკა          W W  
ჯანდაცვის 

მენეჯმენტი           W  
ძირითადი 

სპეციალობის 

სავალდებულო 

კურსები 

          
  

კორექციული 

ტანვარჯიში და 

ფიზიკური 

ვარჯიშებით 

რეაბილიტაცია 

   W W  W    
  

სპორტული 

მორფოლოგია  W    W       
სპორტისბიოქიმია  W     W      
ადაპტური სპორტი W  W   W W  W    
მოძრავი თამაშები    W  W W      
სპორტის 

ფიზიოლოგია    W W  W      
ზოგადი და 

სპორცმენის კვება       W      W 
შინაგან  სნეულებათა 

საფუძვლები    W  W     W  
ბიომექანიკა    W     W    
სპორტულიმედიცინა 

და საექიმო 

კონტროლი 
W   W W        

ზოგადიდასპორტის 

ფსიქოლოგია W   W     W    
მასაჟი W    W W     W  
პირველადი 

დახმარება 

გადაუდებელი 

მდგომარეობის დროს 

  W W       
  

ტრავმატოლოგია და 

ორთოპედია   W W         
სპორტული 

მედიცინა და 

რეაბილიტაცია 
W    W     W   

დოპინგი          W   
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ნევროლოგია  W W W  W W      
აკვათერაპია    W W        
ფიზიოთერაპია     W        
კინეზოთერაპია W  W W W W W  W W   
ფიტნესი და წონის 

კორექცია    W   W      
პრაქტიკა   W W W W W  W W W W 
საბაკალავრო 

ნაშრომი W W W W W W W W W W W W 

 

 

საგანამანთლებლოსაბაკალავროპროგრამის „ ფიზიკურიმედიცინისადარეაბილიტაციის“ პროგრამისკურიკულუმისრუქაცხრილი 

N 3 

სასწავლო კურსი 1.აქვს ფართო 

ცოდნა 

ფიზიკური 

მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის 

თანამედროვე 

თეორიული 

კონცეფციების, 

პრინციპების, 

მეთოდებისდასა

შუალებების 

შესახებ; 

 

 

 
 

2.იცის 

ადამიანის 

ორგანიზმისა და 

მისი 

შემადგენელი 

ელემენტების 

ანატომიური,ფი

ზიოლოგიური, 

პათ.ფიზიოლოგ

იური 

თავისებურებებ

ი, ორგანიზმის 

ქსოვილოვანის 

სტრუქტურები;  

 

3.იაზრებს  

ტრავმატოლო

გიის 

ძირითად 

დებულებებს 

 

4. აქვს ფართო 

ცოდნა ფიზიკური 

დატვირთვებისად

მი ადამიანის 

ორგანიზმისადაპტ

აციისმექანიზმების

,სპორტულიწვრთნ

ისასაკობრივითავი

სებურებების 

შესახებ. 

5.ფიზიკური 

მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის 

მეთოდებისა და 

მიდგომების 

გამოყენებით 

სპორტის 

სახეობებისა და 

სარეაბილიტაციო 

ვადების 

მიხედვით 

სარეაბილიტაციო 

ღონისძიებების 

განსაზღვრა და 

წარმატებით 

განხორციელება; 

 

 

6.ადამიანის 

ჯანმრთელობის 

განმტკიცებისა და 

ფიზიკური 

თვისებების 

განვითარების 

მეთოდების 

განსაზღვრა,სხვად

ასხვა 

დაავადებებისა და 

დაზიანების დროს 

სამედიცინო 

რეაბილიტაციის 

ტაქტიკის შერჩევა; 

 

 

7.სამკურნალ

ო ფიზიკური 

ვარჯიშების 

შერჩევა და 

შედეგების 

შეფასება; 

 

8.კვლევითი 

პროექტის 

შესრულება 

წინასწარ 

განსაზღვრუ

ლი 

მითითებების 

შესაბამისად; 

 

9.ფიზიკურ 

მედიცინასა და 

რეაბილიტაციასთა

ნ დაკავშირებით, 

იდეების, 

არსებული 

პრობლემებისა და 

გადაჭრის გზების 

შესახებ 

სპეციალისტებთან 

და 

არასპეციალისტებ

თან კომუნიკაცია 

ინფორმაციისა და 

კომუნიკაციის 

ტექნოლოგიების 

გამოყენებით. 

 

10.მონაწილეობი

ს მიღება 

ფიზიკური 

მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის 

სფეროსა და 

საზოგადოდ 

ეთიკური 

ღირებულებები

ს ფორმირების 

პროცესში.  
 

11.საკუთარი 

საქმიანობის 

განხორციელება 

ეთიკური 

პრინციპების 

დაცვით. 

 

12საკუთარი 

სწავლის 

პროცესის 

დაგეგმვა, 

სწავლის 

საჭიროების 

განსაზღვრა 

გარკვეული 

მიმართულებით

. 

 

ზოგადი სასწავლო 

კურსები 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
აკადემიური წერა 

       2   2  
უცხო ენა 1 

        1    

უცხო ენა 2 

        2    
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კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები        
 

2    

კვლევის მეთოდები 

       2   3 1 

შესავალი 

სპეციალობაში 5 1     
 

 
 

    

საბაზისო-

სავალდებულო 

კურსები 
            

ადამიანის ანატომია 1   1  1|         
ადამიანის ანატომია 2  

 2  2         

ლათინური ენა 

სამედიცინო 

ტერმინოლოგია 
 1           

სამედიცინო 

ბიოლოგია 1  2    1   
 

   

სამედიცინო 

ბიოლოგია,2  2    2       

ადამიანის 

ფიზიოლოგია 1  1   
 

2       

ადამიანის 

ფიზიოლოგია 2  2   2 3       
ფიზიკური აღზრდის 

თეორია და 

მეთოდიკა   

2   2   2      

პათოლოგიური 

ანატომია  2    1       

სამედიცინო ქიმია 

 1           

ბიოქიმია  2           
ზოგადი სა სპორტის 

ჰიგიენა           3 2 

ფარმაკოლოგია 

     3      2 

ბიოსამედიცინო 

ეთიკა          2 2  
ჯანდაცვის 

მენეჯმენტი           2  
ძირითადი 

სპეციალობის 

სავალდებულო 

კურსები 
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კორექციული 

ტანვარჯიში და 

ფიზიკური 

ვარჯიშებით 

რეაბილიტაცია 

   2 2  3    
  

სპორტული 

მორფოლოგია  1    2       

სპორტისბიოქიმია 

 2     2      

ადაპტური სპორტი 
2  1   3 3  3    

მოძრავი თამაშები 

  
 

2  2 3      

სპორტის 

ფიზიოლოგია    2 2  3      
ზოგადი და 

სპორცმენის კვება      3    
 

 2 

შინაგან  სნეულებათა 

საფუძვლები    3  3     3  

ბიომექანიკა 

   2     2    

სპორტულიმედიცინა 

და საექიმო 

კონტროლი 

3   2 3        

ზოგადიდასპორტის 

ფსიქოლოგია 1   2     3    
მასაჟი 

3    3 3     3  

პირველადი 

დახმარება 

გადაუდებელი 

მდგომარეობის დროს 

  2 3       
  

ტრავმატოლოგია და 

ორთოპედია   3 3         

სპორტული 

მედიცინა და 

რეაბილიტაცია 
3    3     3   

დოპინგი 

   
 

     2   

ნევროლოგია 

 3 2 3  3 2      

აკვათერაპია 

   3 3        
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ფიზიოთერაპია 

    3    
 

   

კინეზოთერაპია 
3  2 2 3 3 3  3  2  

ფიტნესი და წონის 

კორექცია    3   3  
 

   

პრაქტიკა   3 3 3 3 3  3 3 3 3 
საბაკალავრო 

ნაშრომი 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

სამიზნენიშნულებიდაშედეგებისშეფასებისმონიტორინგი 

შეფასებისწესი:სტუდენტისშეფასებამთელისემესტრისგანმავლობაშიმიღებულიშედეგებისდასაგნისცოდნისჩვენებისმიხედვით, 

რაცგამოხატულიიქნებაშეფასებისშემდეგიკომპონენტებით. 

სამიზნენიშნულებითითოეულისწავლისშედეგისათვის 

ცხრილი N 4 

სწავლის შედეგის 

დასახელება 

შეფასება ქულებით სამიზნე ნიშნული 

აკადემიური 

აქტიურობა 

0-30 სტუდენტების  70% 15-20 

ქულამდე შეფასებას 
 

შუალედური 

გამოცდა 

0-20 სტუდენტების  60  %  მიიღებს  

15-20  

ქულამდე შეფასებას 

პრეზენტაცია 0-10 სტუდენტების  70%  
15-20 

ქულამდე შეფასებას 

ქვიზები 0-10 სტუდენტების  60  %  მიიღებს  

15-20  

ქულამდე შეფასებას 
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პროგრამისთითოეულისწავლისშედეგისგაზომვახდებაპროგრამაშიმოცემულისწავლისშედეგებისასემესტრულიშეფასებისგეგმის

საფუძველზე, რომლისმიხედვითშეფასებახდებაიმსემესტრისბოლოს,სადაცდადგააღნიშნულისწავლისშედეგი; 

ეფუძნებაკურიკულუმისრუკასდამისსაფუძველზეშემუშავებულსწავლისშედეგებისშეფასებისგეგმას;  

დინამიკაშიდაკვირვებისშედეგადთუსამიზნენიშნულებთანდა შედარებითგამოვლინდებარეგრესი, 

მოხდებასწავლისშედეგებისდამიღწევისგზებისგადახედვადაშესაბამისადპროგრამისმოდიფიცირება. 

 

 

პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევის 

შეფასება 

0-30 სტუდენტების  60  %  მიიღებს  

15-20  

ქულამდეშეფასებას 


