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                                                იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

                                                                                   ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ერთსაფეხურიანი  
სპეციალობა: დიპლომირებული სტომატოლოგი 

Doctor of Dental Medicine (DMD) 
პროგრამის ხელმძღვანელები:  
მარადი ბურდული, ასოცირებული პროფესორი, ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 
ნანა ნაცვლიშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე 
 
რეკომენდებულია სკოლისა და უნივერსიტეტის  
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ  
ოქმი N 15, 30 მაისი 2011 წ. 
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის ხელმძღვანელი:                                                            /პროფ. დ.მჭედლიშვილი/ 
 
მიღებულია სკოლის საბჭოს მიერ 
ოქმი N11, 1 ივნისი 2011 წ. 
სკოლის დეკანი:                                                                               /პროფ. თ. მჭედლური/ 
 
დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს მიერ 
ოქმი N 16, 14 ივნისი 2011 წ. 
უნივერსიტეტის რექტორი:                                                        /თ. ჯავახიშვილი/  
 

პროგრამაში ცვლილებები შესულია და დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 2012 წლის 16 მაისს, ოქმი №13. 
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 სკოლა:  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა 
 დეპარტამენტი: ჯანდაცვის 
 საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  დიპლომირებული სტომატოლოგი Doctor of Dental Medicine (DMD) 
 საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელები: 

                     მარადი ბურდული, ასოცირებული პროფესორი, ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ტელ: 835027– 19– 91. 
                     ნანა ნაცვლიშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე, 
                     ტელ: 835027– 15– 59.  nananatsvlishvili@mail.ru  

  აკადემიური განათლების საფეხური: ერთსაფეხურიანი  
 საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური 
 სწავლების ენა: ქართული 
 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი 
 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით : სასწავლო პროცესი გრძელდება 5 წელს, შედგება  10 სემესტრისაგან.  

პროგრამის მოცულობაა 300 კრედიტი. თითოეული წელი 60 კრედიტი,  თითოეული სემესტრი _ 30 კრედიტი.  
 1 კრედიტი 25 საათი; სულ – 7500 სთ. რომელიც შესაბამისად     ნაწილდება ე.წ. საკონტაქტო  და დამოუკიდებელი მუშაობისათვის          
საჭირო საათებად.  
საკონტაქტო საათები: სულ – 3150 საათი, აქედან ლექცია- 1062 სთ, პრაქტიკული –1347სთ,  ლაბორატორიული სამუშაო –51 სთ, პრაქტიკა 
– 705  სთ, დამოუკიდებელი მუშაობისათვის გამოყოფილია 4350 საათი.  
 ყველა მოდული/საგანი არის სავალდებულო. ბოლო V სასწავლო წელი ეთმობა ერთ მოდულს ,, კლინიკური სტომატოლოგია’’, მასში 
გაერთიანებულია კლინიკური სტომატოლოგიის ოთხი ძირითადი დარგი; თერაპიული, ოთროპედიული, ქირურგიული  და ბავშვთა 
ასაკის სტომატოლოგიები.  საგნების გავლა მოხდება კურაციის ფორმით, რომლის დროსაც მაქსიმალურად არის შემცირებული სალექციო 
საათები და სტუდენტები მენტორის მეთვალყირეობით მუშაობენ კლინიკებში.მოდული სრულდება შემაჯამებელი  მოდულარული 
გამოცდით, რომელშიც შესულია საკითხები ოთხივე საგნიდან. პრაქტიკის კომპონენტებისათვის განკუთვნილია 705 საათი. 

 სწავლის  ფორმატი: ლექცია, პრაქტიკული, ლაბორატორიული,პრაქტიკა. სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოყენებულია სწავლების 
შემდეგი მეთოდები: დისკუსია, ჯგუფური სწავლება, პრობლებმაზე და ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, 
სიტუაციური ამოცანები, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა-განმარტების მეთოდი. 

 

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით 
გავლა.  

 საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:  
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მოახდინოს პიროვნული  პოტენციალის  რეალიზება,  პროფესიული  უნარ-ჩვევების განვითარება, თანამედროვე მოთხოვნების 
შესატყვისი კომპეტენციის მქონე მაღალკვალიფიციური დიპლომირებული სტომატოლოგის მომზადება, რომელიც იცნობს თანამედროვე 
ტექნოლოგიებს, აქვს შესაბამისი ცოდნა და უნარ-ჩვევები იმისათვის, რომ იყოს კონკურენტიანი შიდა  და  საგარეო  შრომის  ბაზარზე.  

      დიპლომირებული სტომატოლოგის ფუნქციებს წარმოადგენს: სტომატოლოგიურ პაციენტთა  გამოკვლევa, პირის ღრუს დაავადებათა      
დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება,  აგრეთვე სასიცოცხლოდ აუცილებელი გადაუდებელი ღონისძიებების 
ჩატარება პრეჰოსპიტალურ ეტაპზე.  
ეფექტური კომუნიკაცია პაციენტებთან, მათ თანმხლებ პირებთან, კოლეგებთან, ეთიკის ნორმების დაცვით. 
მუდმივი პროფესიული თვითგანვითარება ცოდნის განახლების, კონფერენციებსა და პოსტდიპლომური განვითარების პროგრამებში მუდმივი 
მონაწილეობის გზით 

მტკიცებითი მედიცინის პრინციპების დაცვა  
Tavisi saqmianobis qveynis kanonmdeblobisa da profesiuli saqmianobis maregulirebeli kanonmdeblobis Sesabamisad 

warmoeba. 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ვირტუალური კომუნიკაციური საშუალებებით informaciis mopoveba da analizi; Sesabamisi 

dokumentaciis drouli da zusti warmoeba;  

 სწავლის შედეგი: 
  

ცოდნა და 
გაცნობიერება  
 

საბაზო საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების 
ცოდნა; გარემოს ფაქტორების 
ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე გავლენის 
და ჰიგიენური ნორმების ცოდნა. 
უცხო ენის, კომპიუტერული ტექნოლოგიების 
ცოდნა, 
 ეთიკური ნორმების ცოდნა. 

თანამედროვე სტომატოლოგიური მეცნიერებების და 
მედიცინის კლინიკური მეცნიერებების სისტემური ცოდნა, 
სპეციფიური მეთოდებისა და ეთიკური პრობლემების 
გაცნობიერებით, გამოყენებითი და მომიჯნავე სფეროების 
 ცოდნა.  
კლინიკური მეცნიერებების ცოდნა; 
თანამედროვე სტომატოლოგიური მასალების შესახებ 
ინფორმაცია და მათი დანიშნულების შესახებ ცოდნა;  
სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში და კრიტიკულ მდგომარეობებში  
გამოყენებული წამლების და მათი დანიშვნის პრინციპების 
ცოდნა; 
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საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის ცოდნა და ამ  
სისტემაში სტომატოლოგის როლის გაცნობიერება; 
 ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ცოდნა 
ასეპტიკა და ანტისეპტიკა  
სტომატოლოგიური მასალების მომზადება. როგორც 
სამედიცინო და მომსახურე პერსონალზე, ასევე პაციენტებზე 
იცავს უსაფრთხოების ნებისმიერ ნორმას. 

ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენების 
უნარი 

შეუძლია მშობლიურ და უცხო ენაზე 
აკადემიურად დოკუმენტაციის წარმოება,  
შეუძლია ჯანმრთელობის ხელშმწყობი 
ღონისძიებების გატარება 
აქვს კვლევითი უნარები 

შეუძლია ანამნეზის შეკრება,   პირის ღრუს  გამოკვლევა, 
კონკრეტული შემთხვევის შეფასება სამკურნალო 
ღონისძიებების და მანიპულაციების დაგეგმვა და ჩატარება 
ჰიგიენური ნორმების დაცვით.  აქვს უნარი ჩაატაროს 
გაუტკივარება. პოტენციური რისკის შეფასებით. ფლობს 
სტომატოლოგიური მანიპულაციების ჩატარების მეთოდებს 
კარიესოლოგიაში, ენდოდონტიაში, პაროდონტისა და 
ლორწოვანი გარსის დაავადებების შემთხვევაში. ატარებს 
ქირურგიული სტომატოლოგიის მანიპულაციებს ექიმის 
მეთვალყურეობის ქვეშ. იცის ორთოპედიული სტომატოლოგიის 
კონსტრუქციების შექმნის მეთოდები როგორც 
ლაბორატორიული ასევე კლინიკური წესით. ითვალისწინებს 
ბავშვთა სტომატოლოგიის თავისებურებებს. 
შეუძლია პაციენტის გამხნევება, განმარტებებისა  და რჩევების   
მისცემა 
პაციენტის ფსიქოლოგიური სტატუსის შეფასება 
შეუძლია გადაუდებელი სამედიცინო 
მდგომარეობის შეფასება და დახმარების გაწევა. 

დასკვნის 
გაკეთების 
უნარი 

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციაში 
წარმოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად 
ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით 
სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი მათ 

შეუძლია პაციენტის მდგომარეობის კომპლექსური შეფასება, 
პაციენტის სურვილის და პაციენტის სტატუსის შეჯერების 
საფუძველზე დასკვნის გაკეთება და ოპტიმალური 
დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სქემის შედგენა. 



 
 

 
 

5

შორის უცხო ენაზეც. 
 

უნარი შესწევს შეადგინოს სამუშაოს შესასრულებლად 
ალტერნატიული გეგმა, შეუძლია წამოჭრილი პრობლემების 
გადასაწყვეტად ანალიზი და დასაბუთებული დასკვნის 
ჩამოყალიბება 

კომუნიკაციის 
უნარი 

შეუძლია როგორც ზეპირი, ასევე 
წერილობითი კომუნიკაცია, კოლეგებთან, 
პაციენტებთან და სამედიცინო პერსონალთან. 
ინფორმაციის მოპოვება, გამოყენება და 
შეფასება. აქვს გუნდური მუშაობის უნარი. 
ახერხებს ახალ სიტუაციაში ადაპტაციას. 
ფლობს თანამედროვე საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო საშუალებებს. 

შეუძლია  უცხო ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.  ზნეობრივი 
და  ეთიკური ნორმების დაცვით ახალ სიტუაციებში 
ადაპტაციის უნარი. კრიტიკული ანალიზის შედეგად დასკვნის 
გაკეთების უნარი. იცის კომპიუტერული საოფისე პროგრამები. 
შეუძლია სამეცნიერო ფართო საზოგადოების წინაშე   
სამეცნიერო  ნაშრომის პრეზენტაცია. შეუძლია კოლეგების 
მუშაობის დაგეგმვა და მართვა. ახალი საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება. 

სწავლის უნარი შეუძლია სწავლის შედეგის შეფასება და 
შემდგომი სწავლის საჭიროების 
დამოუკიდებლად წარმართვა 

შეუძლია წყაროების მოძიება, დამუშავება, მათ შორის უცხო 
ენაზეც, და სწავლის შემდგომი საფეხურისათვის მომზადება. 

ღირებულებები როგორც სამუშაო, ასევე განსხვავებულ 
სიტუაციებში მოქმედების ჯანდაცვის 
სფეროს პროფესიული საქმიანობისათვის 
დამახასიათებელი ეთიკური ნორმების 
დაცვით, აფასებს სხვების დამოკიდებულებას 
პროფესიული ღირებულებებისადმი. 
ნებისმიერ სიტუაციაში უნარიანია ამოიცნოს 
ამოცანა და პასუხისმგებლობა აიღოს 
შესრულებულ სამუშაოზე. აცნობიერებს 
ცოდნის მუდმივად განახლების 
აუცილებლობას 

იცავს პაციენტებთან, კოლეგებთან, საზოგადოებასთან ეთიკურ 
ნორმებს.  შეუძლია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში 
ნებისმიერ სიტუაციაში დახმარების აღმოჩენა 
ადამიანებისათვის. 
იყენებს პრაქტიკაში ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპებს, 
იცავს კონფედენციალობას 

 

 



 
 

 
 

6

 სწავლის შედეგების რუქა: 

# saswavlo kursi 
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1 adamianis normaluri anatomia I X X X  X  
2 adamianis normaluri anatomia II X X X  X  
3 პროფესიული ლათინური ენა X X   X  

4 ტოპოგრაფიული ანატომია X X X  X  

5 უცხო ენა I X X  X X  

6 უცხო ენა II X X  X X  

7 უცხო ენა III X X  X X  

8 უცხო ენა IV X X  X X X 

9 უცხო ენა V X X  X X X 

10 უცხო ენა VI X X  X X X 

11 სამედიცინო და ბიოფიზიკა X X   X  

12 სამედიცინო ქიმია I X X   X  

13 სამედიცინო ქიმია II X X   X  

14 samedicino biologia X X X  X  
15 საინფორმაციო ტექნოლოგიები X X  X X  

16 სტომატოლოგიის პროპედევტიკის კურსი I X X X  X  

17 სტომატოლოგიის პროპედევტიკის კურსი II X X X  X  

18 ბიოეთიკა X X  X  X 

19 სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკა X X X X X  

20 თერაპიული სტომატოლოგია კარიესოლოგია X X X X X X 

21 თერაპიული სტომატოლოგია ენდოდონტია X X X X X X 

22 თერაპიული სტომატოლოგიის მასალათმცოდნეობა X X X  X  



 
 

 
 

7

23 თერაპიული სტომატოლოგიის საფანტომო კურსი  X   X  

24 თერაპიული სტომატოლოგია პაროდონტოლოგია  X X X X X X 

25 თერაპიული სტომატოლოგია ლორწოვანი გარსის დაავადებები X X X X X X 

26 ჰისტოლოგია, ციტოლოგია, ემბრიოლოგია X X X  X  

27 ადამიანის ნორმალური ფიზიოლოგია I X X X  X  

28 ადამიანის ნორმალური ფიზიოლოგია II X X X  X  

29 ორთოპედიული სტომატოლოგიის საფანტომო კურსი ( პრაქტიკა)  X X  X X 

30 ორთოპედიული სტომატოლოგიის მასალათმცოდნეობა X X   X  

31 ორთოპედიული სტომატოლოგია I X X X  X X 

32 ორთოპედიული სტომატოლოგია II X X X  X X 

33 ორთოპედიული სტომატოლოგია III X X X  X X 

34 ორთოპედიული სტომატოლოგია IV X X X  X X 

35 ორთოდონტია X X X  X  

36 ყბა– სახის ორთოპედია X X X   X 

37 ზოგადი პათოლოგიის საფუძვლები X X X  X  

38 პათოფიზიოლოგია X X X  X  

39 სამედიცინო ბიოქიმია I X X   X  

40 სამედიცინო ბიოქიმია II X X   X  

41 მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია, იმუნოლოგია X X X  X  

42 ზოგადი ჰიგიენა X X X    

43 ფარმაკოლოგია I X X X  X  

44 ფარმაკოლოგია II X X X  X  

45 ქირურგიული სტომატოლოგია I X X X X X X 

46 ქირურგიული სტომატოლოგია II X X X X X X 

47 ქირურგიული სტომატოლოგია III X X X X X X 

48 ქირურგიული სტომატოლოგია IV X X X X X X 

49 ქირურგიული სტომატოლოგია V X X X X X X 

50 ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია კარიესოლოგია X X X X X X 
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51 ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია ენდოდონტია X X X X X X 

52 ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია პაროდონტოლოგია X X X X X X 

53 ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია ლორწოვანი გარსის დაავადებები X X X X X X 

54 რენდგენოლოგია რადიოლოგია X X X X  X 

55 ზოგადი ქირურგია X X X X X  

56 ქირურგიული სნეულებანი X X X X X X 

57 შინაგან სნეულებათა პროპედევტიკა X X X X X X 

58 შინაგან სნეულებანი I X X X X X X 

59 შინაგან სნეულებანი II X X X X X X 

60 ინფექციური სნეულებანი X X X X X X 

61 პედიატრია X X X X X X 

62 დერმატო– ვენეროლოგია X X X X X X 

63 ონკოლოგია X X X X X X 

64 ყელ– ყურ– ცხვირის დაავადებები X X  X X  

65 კრიტიკული მედიცინა, ანესთეზიოლოგია X X X X X X 

66 ნევროლოგია ფსიქიატრია X X  X  X 

67 მეან– გინეკოლოგია X X X X X X 

68 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის ორგანიზაცია X X  X  X 

69 თერაპიული სტომატოლოგია (კურაცია)  X X X X X 

70 ქირურგიული სტომატოლოგია (კურაცია)  X X X X X 

71 ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია (კურაცია)  X X X X X 

72 ორთოპედიული სტომატოლოგია (კურაცია)  X X X X X 

73 აკადემიური წერა X X X X X X 

74 სამედიცინო ფსიქოლოგია X X X  X  

75 ოფთალმოლოგია X X  X X  

76 ფიზიოთერაპია X X X X X X 

 ინტელექტუალური და მატერიალურ – ტექნიკური ბაზა: 
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პროგრამის განხორციელებაში საგნის წამყვან ლექტორებად მონაწილეობს უნივერსიტეტის 11 აკადემიური პერსონალი, აქედან 1 სრული 
პროფესორი და 10 ასოცირებული პროფესორი, 5 მოწვეული აკადემიური  ხარისხის მქონე პედაგოგი და 7 შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 
მოწვეული მასწავლებელი. პროგრამის განხორციელებისათვის უნივერსიტეტში არის სალექციო აუდიტორიები, სასწავლო კაბინეტები, 
ლაბორატორიები, კომპიუტერული ცენტრი, ბიბლიოთეკა. 
კლინიკური სწავლება მიმდინარეობს საუნივერსიტეტო ბაზებზე:  შპს „თელავის სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა“ განყოფილებებით, 
სასწავლო აუდიტორიებით და სატექნიკო ლაბორატორიით, შპს „ა. ყამბარაშვილის კლინიკა“. 
 
 დასაქმების სფერო: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში, სტომატოლოგიურ პოლიკლინიკაში. 
სრული შესაძლებლობა აქვს სწავლა გააგრძელოს რეზიდენტურაში, მაგისტრატურაში და დოქტორანტურაში. 
 სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

შეფასება მოხდება 100 ქულიანი სისტემით 
 (A) ფრიადი – მაქს. შეფასება 91% და მეტი,  
(B) ძალიან კარგი – მაქს. შეფასება 81-90%,  
(ჩ) კარგი – მაქს შეფასება 71-80%,  
(D) დამაკმაყოფილებელი – 61-70%,  
(E) საკმარისი – 51-60%, უარყოფითი შეფასება:  
(FX) ვერ ჩააბარა მაქს. შეფასების 41-50% ეძლევა განმეორებით გამოცდაზე გასვლის უფლება.  
(F) ჩაიჭრა მაქს. შეფასება 40% და ნაკლები. 
 კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სილაბუსით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევით. 
 შეფასება ითვალისწინებს:  
 ა) შუალედური შეფასება 60%, აქედან 15 ქულიანი 2 შუალედური წერითი გამოკითხვა, 5 ქულიანი 4 მოკლე გამოკითხვა ( ტესტური, 
ზეპირი, წერითი, საშინაო დავალება) , 10 ქულიანი პრეზენტაცია. 
 ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასება 40%. (ტესტური, წერითი). 
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 სტუდენტს უფლება აქვს გავიდეს დამატებით გამოცდაზე, დასკვნით გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში 
არანაკლებ 10 დღეში. 

                  

 

 

                   

 

          პრაქტიკის დეტალური გეგმა 
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# 
 

პრაქტიკის დასახელება კრედიტი
   

სემესტრი
  

პრაქტიის 
ხანგრძლ (სთ)  

კვირეული 
დატვირთვა 

ჩატარების ადგილი 

1. 

 
ორთოპედიული 
სტომატოლოგიის საფანტომო 
კურსი 

5 
 

 

III 
 
 

90 
 
 

6 saaTi 
 
 
 

შპს თელავის სტომატოლოგიური პოლიკლინიკის 
სატექნიკო ლაბორატორია 

2 
 
 
 

თერაპიული სტომატოლოგიის 
საფანტომო კურსი 

3 
 

VI 

 
45 

 
3 saaTi 
 

 

შპს თელავის სტომატოლოგიური პოლიკლინიკის 
სატექნიკო ლაბორატორია 
 

3.  
 

თერაპიული სტომატოლოგია  
 

15 
 

IX 

 
142 
 

4 საათი შპს თელავის სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა 
 

4 ქირურგიული სტომატოლოგია 
 

15 
 

IX 
 
 

142 
 

 

4 საათი 
 

შპს თელავის სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა 
 

 
5 
 

 
ბავშვთა და მოზარდთა 
სტომატოლოგია 

 
15 
 
 

 
X 
 
 

 

143 
 

 
4 საათი 
 

შპს თელავის სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა 
 

 
6. 
 

 
ორთოპედიული 
სტომატოლოგია 

 
15 

X 
 
 
 

143 
 

 
4 საათი 

შპს თელავის სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა 
 

 sul 68  705   
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სასწავლო გეგმა 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
N# 

 
 
 

            სასწავლო კურსი 
 

 

 
 

 
სტა
ტუ
სი 
 
 
    

   
   

   
 კ

რ
ედ

იტ
ი 

კრედიტების განაწილება სასწავლო წლებისა და 
სემესტრების მიხედვით 

საათების განაწილება 

s
u

 l
 s

aa
T
eb
i 

I ს.წ. II ს.წ. III ს.წ. IV ს.წ. V ს.წ საკონტაქტო 

d
am
o
u
ki
d

. 

   
 I 

სე
მე

სტ
რ

ი 

 II
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი 

 II
I 

სე
მე

სტ
რ

ი 

 IV
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი 

   
 V

სე
მე

სტ
რ

ი 

   
V
Iს

ემ
ეს

ტ
რ

ი 

 V
II

სე
მე

სტ
რ

ი 

V
II
Iს

ემ
ეს

ტ
რ

ი 

   
IX

სე
მე

სტ
რ

ი 

   
 X

სე
მე

სტ
რ

ი 

   
   

   
 l

eq
c
ia
 

 p
r
aq
t
ik
u
l
i 

   
   

   
 

   
   

 l
ab

o
r
at

. 
      

   
 p
r
aq
t
ik
a 

   
   

   
s
u
l
 

1 ადამიანის ნორმ.ანატომია I სავ 4 X          15 30   45 55 100 

2 ადამიანის ნორმ.ანატომია II სავ 4  X         15 30   45 55 100 

3 პროფესიული ლათინური ენა სავ 2 X          15 15   30 20 50 

4 სტომატოლოგიის 
პროპედევტიკის კურსი I 

სავ 3 X          15 15   30 45 75 

5 უცხო ენაI სავ 5 X          15 30   45 80 125 

6 უცხო ენა II სავ 5  X         15 30   45 80 125 

7 უცხო ენა  III სავ 5   X        15 30   45 80 125 

8 უცხო ენა IV სავ 5    X       15 30   45 80 125 

9 უცხო ენა V სავ 5     X      15 30   45 80 125 

10 უცხო ენა VI სავ 5      X     15 30   45 80 125 

11 სამედიცინო ქიმია I სავ 3 X          15 12 3  30 45 75 

12 სამედიცინო ქიმია II სავ 3  X         15 12 3  30 45 75 

13 სამედიცინო ბიოლოგია სავ 5 X          15 30   45 80 125 
14 სამედიცინო და ბიოფიზიკა სავ 4 X          15 15 15  45 55 100 

15 საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

სავ 4 X          15 30   45 55 100 

16 სტომატოლოგიის 
პროპედევტიკის კურსი II 

სავ 3  X         15 15   30 45 75 

17 სტომატოლოგიურ 
დაავადებათა პროფილაქტიკა 

სავ 3  X         15 15   30 45 75 
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18 ზოგადი ჰიგიენა სავ 3  X         15 12 3  30 45 75 

19 ჰისტოლოგია, ციტოლოგია, 
ემბრიოლოგია 

სავ 4  X         15 30   45 55 100 

20 ადამიანის ნორმალური 
ფიზიოლოგია I 

სავ 3  X         15 15   30 45 75 

21 არჩევითი საგნები:  2  X         15 15   30 20 50 

 1.აკადემიური წერა                    
 2. სამედიცინო ფსიქოლოგია                    
22 ადამიანის ნორმალური 

ფიზიოლოგია II 
სავ 3   X        15 15   30 45 75 

23 ტოპოგრაფიული ანატომია სავ 4   X        15 30   45 55 100 

24 თერაპიული სტომატოლოგია 
კარიესოლოგია 

სავ 3   X        15 15   30 45 75 

25 ორთოპედიული 
სტომატოლოგიის საფანტომო 
კურსი ( პრაქტიკა) 

სავ 5   X           90 90 35 125 

26 ორთოპედიული 
სტომატოლოგიის 
მასალათმცოდნეობა 

სავ 3   X        15 15   30 45 75 

27 ორთოპედიული 
სტომატოლოგია I 

სავ 3   X        15 15   30 45 75 

28 სამედიცინო ბიოქიმია I სავ 4   X        15 15 15  45 55 100 

29 სამედიცინო ბიოქიმია II სავ 3    X       15 12 3  30 45 75 

30 ზოგადი პათოლოგიის 
საფუძვლები 

სავ 3    X       15 15   30 45 75 

31 პათოფიზიოლოგია სავ 3    X       15 15   30 45 75 
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32 ბიოეთიკა სავ 3    X       15 15   30 45 75 

33 თერაპიული სტომატოლოგია 
ენდოდონტია 

სავ 3    X       15 15   30 45 75 

34 ორთოპედიული 
სტომატოლოგია II 

სავ 3    X       15 15   30 45 75 

35 ქირურგიული 
სტომატოლოგია I 

სავ 4    X       15 30   45 55 100 

36 ბავშვთა ასაკის 
სტომატოლოგია 
კარიესოლოგია 

სავ 3    X       15 15   30 45 75 

37 ორთოპედიული 
სტომატოლოგია III 

სავ 3     X      15 15   30 45 75 

38 ქირურგიული 
სტომატოლოგია II 

სავ 3     X      15 15   30 45 75 

39 თერაპიული 
სტომატოლოგიის 
მასალათმცოდნეობა 

სავ 3     X      15 15   30 45 75 

40 მიკრობიოლოგია, 
ვირუსოლოგია, იმუნოლოგია 

სავ 3     X      15 15   30 45 75 

41 ფარმაკოლოგია I სავ 2     X      15 13 2  30 20 50 

42 ფარმაკოლოგია II სავ 2      X     15 13 2  30 20 50 

43 რენდგენოლოგია 
რადიოლოგია 

სავ 2     X      15 15   30 20 50 

44 ზოგადი ქირურგია სავ 3     X      15 15   30 45 75 

45 შინაგან სნეულებათა 
პროპედევტიკა 

სავ 3     X      15 15   30 45 75 

46 ბავშვთა ასაკის 
სტომატოლოგია 
ენდოდონტია 

სავ 3     X      15 15   30 45 75 
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47 თერაპიული 
სტომატოლოგიის საფანტომო 
კურსი( პრაქტიკა)  

სავ 3      X        45 45 30 75 

48 ორთოპედიული 
სტომატოლოგია IV 

სავ 3      X     15 15   30 45 75 

49 ქირურგიული 
სტომატოლოგია III 

სავ 3      X     15 15   30 45 75 

50 ბავშვთა ასაკის 
სტომატოლოგია 
პაროდონტოლოგია 

სავ 3      X     15 15   30 45 75 

51 ქირურგიული სნეულებანი სავ 3      X     15 15   30 45 75 

52 ჰემატოლოგია სავ 2      X     15 15   30 20 50 

53 კრიტიკული მედიცინა, 
ანესთეზიოლოგია 

სავ 3      X     15 30   30 45 75 

54 შინაგან სნეულებანი I სავ 3      X     15 15   30 45 75 

55 შინაგან სნეულებანი II სავ 4       X    15 30   45 55 100 

56 ორთოდონტია სავ 4       X    15 30   45 55 100 
57 თერაპიული სტომატოლოგია 

პაროდონტოლოგია  
სავ 5       X    15 30   45 80 125 

58 თერაპიული სტომატოლოგია 
ლორწოვანი გარსის 
დაავადებები 

სავ 5        X   15 30   45 80 125 

59 ყბა– სახის ორთოპედია სავ 4        X   15 30   45 55 100 

60 ქირურგიული 
სტომატოლოგია IV 

სავ 4       X    15 30   45 55 100 

61 ქირურგიული 
სტომატოლოგია V 

სავ 4        X   15 30   45 55 100 

62 ბავშვთა ასაკის 
სტომატოლოგია ლორწოვანი 

სავ 4       X    15 30   45 55 100 
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გარსის დაავადებები 
63 ინფექციური სნეულებანი სავ 4       X    20 20 5  45 55 100 
64 დერმატო– ვენეროლოგია სავ 5        X   22 23   45 80 125 

65 ონკოლოგია სავ 3       X    15 15   30 45 75 

66 არჩევითი საგნები:  2       X    15 15   30 20 50 

 1. ფიზიოთერაპია                    
 2. ოფთალმოლოგია                    
67 ყელ– ყურ– ცხვირის 

დაავადებები 
სავ 3        X   15 15   30 45 75 

68 ნევროლოგია ფსიქიატრია სავ 3        X   15 15   30 45 75 

69 მეან– გინეკოლოგია სავ 3        X   15 15   30 45 75 

70 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 
და ჯანდაცვის ორგანიზაცია 

სავ 3        X   15 15   30 45 75 

71 თერაპიული სტომატოლოგია 
(კურაცია) 

სავ 15         X  8   142 150 225 375 

72 ქირურგიული 
სტომატოლოგია (კურაცია) 

სავ 15         X  8   142 150 225 375 

73 ბავშვთა ასაკის 
სტომატოლოგია (კურაცია) 

სავ 15          X 7   143 150 225 375 

74 ორთოპედიული 
სტომატოლოგია (კურაცია) 

სავ 15          X 7   143 150 225 375 

 სულ  300           1062 1347 51 705 3150 4350 7500 

          
            ერთსაფეხურიანი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამა:  ,,დიპლომირებული სტომატოლოგი“ 

სასწავლო კურსში შემავალი ყველა საგანი არის სავალდებულო 
სილაბუსებში მინიშნებული ყველა ლიტერატურული წყარო მოიძიება თესაუ–ს ბიბლიოთეკაში, მედიცინის კათედრაზე  
და საუნივერსიტეტო კლინიკებში. 
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სასწავლო გეგმის დამატებითი ცხრილი 
 

 

# 

 

მოდული/ 

სასწავლო კურსი 

 

 

კოდი 

სე
მე
სტ

რ
ი 

კრ
ედ

იტ
ი 

 

პრერეკვიზიტი 

 

ლექტორ(ებ)ი 

1 ადამიანის ნორმ.ანატომია I M.1.B.18 I 4 ar aqvs                             eka onikaZe eqimi mowveuli 

2 ადამიანის ნორმ.ანატომია II M.1.B.19 II 5 adamanis anatomia I eka onikaZe eqimi mowveuli  

3 პროფესიული ლათინური ენა M.1.B.04 I 2 ar aqvs                             eka onikaZe eqimi mowveuli  

4 ტოპოგრაფიული ანატომია M.1.B.34 III 4  anatomia I -II მ.ჩერნოხაცკაია eqimi mowveuli 

5 უცხო ენა I U.1E1  I 5 ar aqvs                             
profesori manana 
RaribaSvili 

6 უცხო ენა II        U.1E2 
 

II 5 უცხო ენა I                             
profesori manana 
RaribaSvili 

7 უცხო ენა III U.1E3 III 5 უცხო ენა II                             
profesori manana 
RaribaSvili 

8 უცხო ენა IV U.1E4 IV 5 უცხო ენა III                             
profesori manana 
RaribaSvili 

9 უცხო ენა V U.1E5 V 5 უცხო ენა IV                       
profesori manana 
RaribaSvili 

10 უცხო ენა VI U.1E6 VI 5 უცხო ენა V                             
profesori manana 
RaribaSvili 

11 სამედიცინო და ბიოფიზიკა Z1.P29. I 4 ar aqvs asoc.profesori a. abaSiZe 

12 სამედიცინო ქიმია I M.1.B.41 
I 

3 ar aqvs 
asoc.prof.  გ. 
ანდრონიკაშვილი 

13 სამედიცინო ქიმია II M.1.B.42 II 3 samedicino qimia I asoc.prof. m. RaRoliSvili 

14 სამედიცინო ბიოლოგია M.1.B.05 I 5 ar aqvs asoc.prof.   l. zuroSvili 

15 საინფორმაციო ტექნოლოგიები Z.1.I.22 I 4 ar aqvs 
asoc.prof. svimoni 
oxanaSvili   

16 სტომატოლოგიის პროპედევტიკის კურსი I M.1.TS.12 I 3 ar aqvs asoc.prof.  ნ. ნაცვლიშვილი 
17 სტომატოლოგიის პროპედევტიკის კურსი II M.1.TS.13 II 3 stomatologiis propedevtikis kursi I asoc.prof.   ნ. ნაცვლიშვილი 
18 ბიოეთიკა M.1. B.13 IV 3 ar aqvs asoc.prof.   m. burduli 

19 სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკა M.1.TS.02 II 3 stomatologiis propedevtikis kursi I asoc.prof.   m. burduli 

20 თერაპიული სტომატოლოგია კარიესოლოგია M.1.TS.03 III 3 stomatologiis propedevtikis I-II asoc.prof.   m. burduli 

21 თერაპიული სტომატოლოგია ენდოდონტია M.1.TS.04 IV 3 Terapiuli stomatologia kariesologia  asoc.prof. m. burduli 

22 თერაპიული სტომატოლოგიის M.1.TS.06 V 3 samedicino qimia I-II asoc.prof. m. burduli 
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მასალათმცოდნეობა 
23 თერაპიული სტომატოლოგიის საფანტომო კურსი M.1.TS.07 VI 3 Terapiuli stomatologia kariesologia asoc.prof. m. burduli 

24 თერაპიული სტომატოლოგია პაროდონტოლოგია  M.1.TS.05 VII 5 Terapiuli stomatologia endodontia asoc.prof. m. burduli 

25 თერაპიული სტომატოლოგია ლორწოვანი გარსის 
დაავადებები 

M.1.TS.08 
VIII 

5 
zogadi paTologiis safuZvlebi 

paTofiziologia 
asoc.prof. m. burduli 

26 ჰისტოლოგია, ციტოლოგია, ემბრიოლოგია M.1.B.02 II 5 samedicino biologia asoc.prof. m. burduli 

27 ადამიანის ნორმალური ფიზიოლოგია I M.1.B.23 II 3 adamianis normaluri anatomia I  asoc. Pprof. g. azikuri 

28 ადამიანის ნორმალური ფიზიოლოგია II M.1.B.24 III 3 adamianis norm. Ffiziologia I asoc. Pprof.  g. azikuri 

29 ორთოპედიული სტომატოლოგიის საფანტომო 
კურსი ( პრაქტიკა) 

M.1.OS.03 
III 

5 stomatologiis propedevtikis kursi I asoc.prof. m. burduli 

30 ორთოპედიული სტომატოლოგიის 
მასალათმცოდნეობა 

M.1.OS.02 
III 

3 samedicino qimia I_II asoc.prof. m. burduli 

31 ორთოპედიული სტომატოლოგია I M.1.OS.04 III 3 stomatologiis propedevtikis kursi  I asoc.prof.  m. burduli 

32 ორთოპედიული სტომატოლოგია II M.1.OS.05 IV 3 orTopediuli stomatologia I asoc.prof. m. burduli 

33 ორთოპედიული სტომატოლოგია III M.1.OS.06 V 3 orTopediuli stomatologia II  asoc.prof. m. burduli 

34 ორთოპედიული სტომატოლოგია IV M.1.OS.07 VI 3 orTopediuli stomatologia III asoc.prof.  m. burduli 

35 ორთოდონტია M.1.OS.09 VII 5 stomatologiis propedevtikis kursi  I-II asoc.prof. m. burduli 

36 ყბა– სახის ორთოპედია M.1.OS.08 VIII 4 orTopediuli stomatologia IV asoc.prof.  m. burduli 

37 ზოგადი პათოლოგიის  საფუძვლები M.1.B.47 IV 3   adamianis norm.anatomia I -II asoc.prof.   m. burduli 

38 პათოფიზიოლოგია M.1.B.44 IV 3   adamianis norm.fiz. I -II asoc. Pprof. Gg. azikuri 

39 სამედიცინო ბიოქიმია I M.1.B.25 III 4 samedicino qimia I- II asoc.prof.  m. RaRoliSvili 

40 სამედიცინო ბიოქიმია II M.1.B.26 IV 3 samedicino bioqimia I asoc.prof.  m. RaRoliSvili 

41 მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია, იმუნოლოგია M.1.B.09 V 3 histologia, citologia, embriologia asoc.prof. l. zuroSvili 

42 ზოგადი ჰიგიენა M.1.B.10 II 3 ar aqvs mowv. pedagogi l. metreveli 

43 ფარმაკოლოგია I M.1.B.51 V 2 samedicino bioqimia I- II mowv. pedagogi e. onikaZe 

44 ფარმაკოლოგია II M.1.B.52 VI 2 farmakologia I  mowv. pedagogi e. onikaZe 

45 ქირურგიული სტომატოლოგია I M.1.SS.01 IV 4 
stomatologiis propedevtikis kursi  I-II, 

topografiuli anatomia. 
asoc.prof. n. nacvliSvili 

46 ქირურგიული სტომატოლოგია II M.1.SS.02 V 3 
topografiuli anatomia, qirurgiuli 

stomatologia I.  
asoc.prof. n. nacvliSvili 

47 ქირურგიული სტომატოლოგია III M.1.SS.03 VI 3 qirurgiuli stomatologia II    asoc.prof. n. nacvliSvili 

48 ქირურგიული სტომატოლოგია IV M.1.SS.04 VII 4 qirurgiuli stomatologia III    asoc.prof. n. nacvliSvili 

49 ქირურგიული სტომატოლოგია V M.1.SS.05 VIII 4 qirurgiuli stomatologia IV    asoc.prof. n. nacvliSvili 

50 ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია კარიესოლოგია M.1. ChS.02 IV 3 Terapiuli stomatologia kariesologia asoc.prof.  n. nacvliSvili 

51 ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია ენდოდონტია M.1. ChS.03 V 3 bavSvTa asakis stomatologia - asoc.prof.  n. nacvliSvili 
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kariesologia  

52 ბავშვთა  ასაკის სტომატოლოგია 
პაროდონტოლოგია 

M.1.ChS.04 
VI 

3 
bavSvTa asakis  stomatologia - 

endodontia 
asoc.prof. n. nacvliSvili 

53 ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია ლორწოვანი 
გარსის დაავადებები 

M.1.ChS.05 
VII 

4 
bavSvTa asakis stomatologia - 

parodontologia 
asoc.prof. n. nacvliSvili 

54 რენდგენოლოგია რადიოლოგია M.1.CM.09 V 2 
samedicino  fizika biofizika, 

paTofiziologia  
medicinis mecnierebaTa 
kandidati g. ZamunaSvili 

55 ზოგადი ქირურგია M.1.CM.05 V 3 topografiuli anatomia. 
medicinis mecnierebaTa 
kandidati g. ZamunaSvili 

56 ქირურგიული სნეულებანი M.1.CM.55 VI 3 zogadi qirurgia 
medicinis mecnierebaTa 
kandidati g. ZamunaSvili 

57 შინაგან სნეულებათა პროპედევტიკა M.1.CM.01 V 3 
paTofiziologia, zogadi paTologiis 

safuZvlebi 
mowv. profesori v. malaciZe 

58 შინაგან სნეულებანი I M.1.CM.15 VI 3 Sinagan sneulebaTa propedevtika mowv. profesori v. malaciZe  

59 შინაგან სნეულებანი II M.1.CM.16 VII 4 Sinagani sneulebani I mowv. profesori v. malaciZe 

60 ინფექციური სნეულებანი M.1.CM.11 VII 5 mikrobiologia, virusologia, imunologia 
mowveuli pedagogi m. 
Cernoxackaia  

61 ჰემატოლოგია M.1.CM.61 VI 2 ჰისტოლოგია, ციტოლოგია, ემბრიოლოგია   ასოც. პროფესორი მაგდა 
დავითაშვილი,  
mowv. Eეkaterine onikaZe 

62 დერმატო– ვენეროლოგია M.1.CM.26 VIII 5 infeqciuri sneulebani  mowveuli pedagogi m. 
TeTraZe 

63 ონკოლოგია M.1.CM.25 
VII 

3 
Sinagani sneulebani I, მიკრობიოლოგია, 

ვირუსოლოგია, იმონოლოგია 
medicinis mecnierebaTa 
kandidati g. ZamunaSvili 

64 ყელ– ყურ– ცხვირის დაავადებები M.1.CM.76 VIII 4 qirurgiuli sneulebani 
mowv. akademiuri doqtori f. 
xoxaSvili 

65 კრიტიკული მედიცინა, ანესთეზიოლოგია M.1.CM.45 VI 3 zogadi qirurgia 
medicinis mecnierebaTa 
kandidati g. ZamunaSvili 

66 ნევროლოგია ფსიქიატრია M.1.CM.54 VIII 3 Sinagani sneulebaTa propedevtika  
mowv. pedagogi n. 
yavreliSvili 

67 მეან– გინეკოლოგია 
M.1.CM.31 

VIII 
3 fiziologia, paTofiziologia 

medicinis mecnierebaTa 
kandidati a. yambaraSvili, 
l. maisuraZe 

68 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის 
ორგანიზაცია 

 M.1.CM.65 
VIII 

4 infeqciuri sneulebani mowveuli pedagogi e. onikaZe 

69 თერაპიული სტომატოლოგია (კურაცია) M.1.TS.14 IX 15 თერაპიული  stomatologiის სრული კურსი asoc. prof m. burduli 

70 ქირურგიული სტომატოლოგია (კურაცია) M.1.SS.06 IX 15  ქირურგიული სტომატოლოგიის სრული კურსი  asoc.prof.   n. nacvliSvili 

71 ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია (კურაცია) M.1.ChS.09 X 15 ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგიის სრული კურსი asoc. prof  n. nacvliSvili 

72 ორთოპედიული სტომატოლოგია (კურაცია) M.1.OS.19 X 15 ორთოპედიული სტომატოლოგიის სრული asoc. prof m. burduli 
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კურსი                             
73 აკადემიური წერა U. 1. AW II 2 არ აქვს ასოც. პროფ. ნ. კახაშვილი 
74 სამედიცინო ფსიქოლოგია M.1.CM.64 II 2 არ აქვს ასოც.. პროფ. ია ჩაქიაშვილი 
75 ფიზიოთერაპია M.1.CM.48 VII 2 არ აქვს მოწვ. პედ. ლ. მესტვირიშვილი 
76 ოფთალმოლოგია 

M.1.CM.36 
VII 

2 

adamianis normaluri anatomia, 
fiziologia 

 
მოწვ. პედ. ზ.სეხნიაიძე 

 

                                                                                                                                                                             დანართი #4ა 

 

# მოდული/ 

სასწავლო კურსი 

 

ძირითადი ლიტერატურა 

1 ადამიანის ნორმ.ანატომია I 1.ზ.კაციტაძე, ადამიანის ანატომია. ტომი I, II.  თბილისი, 1995. 
2.რ. ხეცურიანი, ადამიანის ნორმალური ანატომია. თბილისი, 2006. 

2 ადამიანის ნორმ.ანატომია II 1.ზ.კაციტაძე, ადამიანის ანატომია. ტომი III-IV.  თბილისი, 1991. 
2.რ. ხეცურიანი, ადამიანის ნორმალური ანატომია. თბილისი, 2006. 

3 პროფესიული ლათინური ენა 1.სალექციო კურსი “ლათინური ენა” რიდერი, ავტორი ეკატერინე ონიკაძე 
2.ნ. გიგოლაევა, რ. გიორგობიანი, სამედიცინო ლათინური ენა, თბილისი. 2007 

4 ტოპოგრაფიული ანატომია S. ToiZe, l. kikaliSvili, m. yifiani, d. korZaia @topografiuli anatomia da 
operaciuli qirurgia, 2002; 

5 უცხო ენა I Evans,V; Dooley J. Enterprise 1.Beginner. Express Publishing. 

Evans,V; Dooley J. Enterprise 1.Beginner.Workbook. Express Publishing. 

 
6 უცხო ენა II Evans,V; Dooley J. Enterprise 1.Beginner. Express Publishing. 

Evans,V; Dooley J. Enterprise 1.Beginner.Workbook. Express Publishing. 

 
7 უცხო ენა III Evans,V; Dooley J. Enterprise 1.Beginner. Express Publishing. 
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Evans,V; Dooley J. Enterprise 1.Beginner.Workbook. Express Publishing. 

 
8 უცხო ენა IV 1. Blanchard. K. , Root. C. (2007). For your information 1.. Pearson Longman. 

2.Azar. B. S. (2003). Fundamentals of English Grammar. 
 

9 უცხო ენა V 1. Blanchard. K. , Root. C. (2007). For your information 1.. Pearson Longman. 
2.Azar. B. S. (2003). Fundamentals of English Grammar. 
 

10 უცხო ენა VI 1. Blanchard. K. , Root. C. (2007). For your information 1.. Pearson Longman. 
2.Mann, M.& Taylore-knowles. S.,  (2011) Destination B2 (Grammar&Vocabulary), Macmillan 
 
 

11 სამედიცინო და ბიოფიზიკა 1. asaTiani, a.., zaqaraia,  a..,  gociriZe,  n., da xuciSvili, l.. (2005) samedicino da biologiuri fizika. 
Tbilisi: stamba “cisnami”. 

2. vefxvaZe, g. (1979). zogadi fizikis kursi. nawili I. Tbilisi: Tbi;lisis universitetis gamomcemloba.  
2/25 920-25 969;  2/27  505 – 27  509; 34 519- 34 522 (58 egz.). 

12 სამედიცინო ქიმია I       arziani, b. (2008). samedicino qimia. Tbilisi. inteleqti. 

13 სამედიცინო ქიმია II o. gabriCiZe, samedicino qimia, Tbilisi, inteleqti, 2003. (Tesau-s biblioTeka) 
14 სამედიცინო ბიოლოგია ნ. ხვიტია, სამედიცინო ბიოლოგია I და II ნაწილი. თსსუ სამედიცინო ბიოლოგიის და 

პარაზიტოლოგიის დეპარტამენტი, თბილისი, 2008. 
15 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1.ლაჩაშვილი თ., ოხანაშვილი სვ., ტაკაშვილი ვ. საგნის სწავლების მენეჯმენტი ათობითი რიცხვების 

ორობითში გადაყვანის მაგალითზე.  პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი #1(33) 
თბილისი 2009წ. 
2.გოჯიაშვილი ჯ. საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები თბილისი 2006წ. 

16 სტომატოლოგიის პროპედევტიკის 
კურსი I 

ვ. ტრეზუბოვი, ორთოპედიული სტომატოლოგია, მთაწმინდელი, თბილისი,2006. 
ე. ბოროვსკი თერაპიული სტომატოლოგია, მთაწმინდელი თბილის 2007. 

17 სტომატოლოგიის პროპედევტიკის 
კურსი II 

ვ. ტრეზუბოვი, ორთოპედიული სტომატოლოგია, მთაწმინდელი, თბილისი, 2006. 
ე. ბოროვსკი  თერაპიული სტომატოლოგია გამომცემლობა მთაწმინდელი თბილის 2007 

18 ბიოეთიკა mamulaSvili b. // bioeTika. Tbilisi, 2005 
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19 სტომატოლოგიურ დაავადებათა 
პროფილაქტიკა 

ე. ბოროვსკი, თერაპიული სტომატოლოგია, (ლ. ჭელიძე), მთაწმინდელი, თბილისი, 2007. 

20 თერაპიული სტომატოლოგია 
კარიესოლოგია 

ე. ბოროვსკი ,,თერაპიული სტომატოლოგია“ ,,მთაწმინდელი“ თბილისი, (2006) წელი 

21 თერაპიული სტომატოლოგია 
ენდოდონტია 

ე.ბოროვსკი, ი. ბარიშევა, ი. მაქსიმოვსკი, ლ. დიმიტრიევა და ტ. ლემეცკაია, თერაპიული 
სტომატოლოგია (ხ. გაბიტაშვილი, მთარგმნელი). თბილისი: მთაწმინდელი. (2007). 

22 თერაპიული სტომატოლოგიის 
მასალათმცოდნეობა 

1. ვ. ბოროვსკი, თერაპიული სტომატოლოგია, (ლ. ჭელიძე), მთაწმინდელი, თბილისი,  2007. 

23 თერაპიული სტომატოლოგიის 
საფანტომო კურსი 

ვ. ბოროვსკი, თერაპიული სტომატოლოგია, მთაწმინდელი, თბილისი. 2007. 

24 თერაპიული სტომატოლოგია 
პაროდონტოლოგია  

ე. ბოროვსკი, თერაპიული სტომატოლოგია , მთაწმინდელი, თბილისი, 2006. 

25 თერაპიული სტომატოლოგია 
ლორწოვანი გარსის დაავადებები 

ე. borovski, Terapiuli stomatologia, mTawmindeli, Tbilisi. 2006. 

26 ჰისტოლოგია, ციტოლოგია, 
ემბრიოლოგია 

რ. რუხაძე, ჰისტოლოგია, ციტოლოგია, ემბრიოლოგია, ოაზისი თბილისი, 2003. 

27 ადამიანის ნორმალური 
ფიზიოლოგია I 

i.kvaWaZe ,,adamianis fiziologia” 2008 w. 

28 ადამიანის ნორმალური 
ფიზიოლოგია II 

i.kvaWaZe, ,,adamianis fiziologia“, 2008 w. 

29 ორთოპედიული სტომატოლოგიის 
საფანტომო კურსი ( პრაქტიკა) 
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