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უნივერსიტეტ გეომედის უდიდესი წარმატება! 

      უნივერსიტეტ გეომედის მედიცინის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებს 2022 წლის 5 აგვისტოს მიენიჭა 

უპირობო აკრედიტაცია 6 წლის ვადით “The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute – ACQUIN“-ის მიერ. 

ACQUIN-ი წარმოადგენს ENQA-ს წევრ ორგანიზაციას. ACQUIN 2009 წლიდან არის ევროპის უმაღლესი განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის ცენტრის წევრი (European Quality Assurance Register for Higher Education (EeAR). 

      ევროპის საერთაშორისო ექსპერტთა კომისიამ მაღალი შეფასება მისცა მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამებს 

ყველა სტანდარტში. 

    ACQUIN-ის აკრედიცატიის პროცედურები სრულ შესაბამისობაშია ევროპის უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სტანდარტებსა და გაიდლაინებთან (“Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area” (ESG). ESG განსაზღვრავს როგორც შეფასების, ასევე აკრედიტაციის პროცესის კრიტერიუმებს. უნივერსიტეტ 

    გეომედის ადმინისტრაცია ულოცავს ამ უდიდეს მიღწევას, მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო 

აღიარებას  პროფესორ-მასწავლებლებს და სტუდენტებს და უსურვებს მათ შემდგომ  წარმატებებს! 

 

 

            ჩვენო საამაყო ახალგაზრდებო და პროფესორ-მასწავლებლებო! 

    მოგესალმებით და გაცნობებთ, რომ ევროპის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ცენტრის წევრი 

ორგანიზაციის - აკრედიტაციის, სერტიფიცირებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის ინსტიტუტის (ACQUIN: The 

Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute) ექსპერტთა კომისიის გადაწყვეტილებით, 2022 წლის 5 

აგვისტოს, პირველად საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცის ისტორიაში, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის 

მედიცინის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებს საუკეთესო შეფასება მიეცათ ყველა სტანდარტით და 

უპირობო აკრედიტაცია მიენიჭათ 6 წლის ვადით. 

     ACQUIN-თი დაარსების დღიდან, 2001 წლიდან ახორციელებს შეფასებებსა და აკრედიტაციას უმაღლესი 

განათლების სექტორში, რითაც თავისი წვლილი შეიტანა უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის (EHEA) 

ჩამოყალიბებაში. 

     უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია გილოცავთ ამ ისტორიულ აღიარებას და გისურვებთ შემდგომ დიდ წარმატებებს 

პროფესიული ცოდნის დაუფლების უმნიშვნელოვანეს ასპარეზზე. 

   უნივერსიტეტ გეომედის რექტორი,  

 პროფესორი - მარინა ფირცხალავა 

     

      უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელმძღვანელობს ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული  ქსელის მიერ 

შემუშავებული დოკუმენტის “ხარისხის უზრუნველყოფის  სტანდარტები  და  სახელმძღვანელო პრინციპები ევროპის უმაღლესი 

განათლების სივრცეში” და ეროვნული   ავტორიზაციისა   და   აკრედიტაციის   სტანდარტების მიხედვით. 

ვინაიდან, უნივერსიტეტი მუდმივად ზრუნავს საერთაშორისო თანამშრომლობის გაფართოებაზე და საერთო ევროპულ 

საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციაზე. 

      უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ დაიგეგმა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინირებით წარმატებით 

განხორციელდა (გარე განმავითარებელი  შეფასებათა  ციკლის ფარგლებში)  მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო 

პროგრამების აკრედიტაცია.  

      2022 წლის 5 აგვისტოს უნივერსიტეტ გეომედის მედიცინის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებს  მიენიჭათ უპირობო 

აკრედიტაცია 6 წლის ვადით  “The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute – ACQUIN“-ის მიერ.  

     ხარისხის უზრუნველოფის სამსახურის უფროსი  

                          მანანა ცერცვაძე 

       

      უნივერსიტეტ გეომედში მოქმედი მედიცინის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამები აგებულია სამედიცინო განათლების 

მსოფლიო ფედერაციის (WFME – World Federation of Medical Education) მიერ მოწოდებული  თანამედროვე ინტეგრირებული მედიცინის 

პროგრამის ჩარჩოს შესაბამისად და აკრედიტებულია საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ. 

მიუხედავად ამისა, მედიცინის პროგრამებზე მუდმივად მიმდინარეობს მუშაობა, რათა ისინი სრულად შეესაბამებოდეს თანამედროვე 

საერთაშორისო სამედიცინო განათლების სტანდარტებს.  

      2021-22 აკადემიური წლების განმავლობაში ჩატარდა მედიცინის  პროგრამების სიღრმისეული ანალიზი კურიკულუმის სტრუქტურის, 

სილაბუსების შინაარსის და შეფასების სისტემის კუთხით. პროგრამას დაემატა თანამედროვე სწავლა/სწავლების და შეფასების მეთოდები, 

შემუშავდა სტუდენტის აკადემიური მოსწრების დინამიური ანალიზის მექანიზმები, ასევე ჩატარდა მედიცინის პროგრამის 

განმახორციელებელი პერსონალის (პროფესორ-მასწავლებლების) ინტენსიური ტრენინგები. განახლდა საუნივერსიტეტო სასწავლო 

ლაბორატორიების და მედიცინის სიმულაციური კლინიკის აღჭურვილობა. 

      მედიცინის პროგრამების ხარისხის გარე შეფასების მიზნით, წარდგენილ იქნა განაცხადი აკრედიტაციაზე “The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute 

– ACQUIN“-ის ცენტრში. ACQUIN-ის ექსპერტთა კომისიამ მედიცინის პროგრამებს მისცა უმაღლესი შეფასება. 

      2022 წლის 5 აგვისტოს უნივერსიტეტ გეომედის მედიცინის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებს  მიენიჭა უპირობო აკრედიტაცია 6 წლის ვადით  “The 

Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute – ACQUIN“-ის მიერ, რაც უნივერსიტეტ გეომედის ბრწყინვალე წარმატებაა.  

     რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში, მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

     მარიამ ველიჯანაშვილი 

 

ქ. თბილისი, მეფე სოლომონ II -ის ქუჩა #4. ტელ: 275-25-20               ვებგვერდი:  www.geomedi.edu.ge            ელ-ფოსტა:  info@geomedi.edu.ge 

პასუხისმგებელი პირები: ნათია ბუაძე, ნანა ცერცვაძე 
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A great success of the University of Geomedi! 
      On August 5, 2022, One-step Educational Programs for MD at University Geomedi obtained the unconditional 

accreditation for 6 years by the  “Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute – ACQUIN”. 

      ACQUIN represents the member of ENQA. Since 2009, ACQUIN is a member of the European Quality Assurance 

Register for Higher Education (EeAR). 

      The international experts’ committee from Europe gave high evaluation to the educational programs for MD in all 

standards. 

      ACQUIN accreditation procedures fully comply with the “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area” (ESG). ESG defines both assessment as well as accreditation process criteria. 

       University Geomedi administration sends their sincere congratulations on this greatest achievement for international 

accreditation of educational programs for MD, to academic faculty, professors and students and wishes further greater success 

to all! 
 

               Another greatest success for University Geomedi! 

      Welcome to our students and teachers. I would like to inform you that, according to the decision of ACQUIN: 

The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute expert commission, on August 5, 2022, the one-step 

educational programs for MD were given the best assessment in all standards and unconditional accreditation for 6 

years. This is the first case in Georgia's educational space history. 

      ACQUIN is a member organization of the European Center for Quality Assurance in Higher Education. Since its 

foundation in 2001, the Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute (ACQUIN) has been carrying 

out assessments and accreditations in the higher education sector, thus making a contribution to shaping the 

European Higher Education Area (EHEA). 

     The university administration congratulates you on this historic recognition and wishes you great success in the 

most important arena of acquiring professional knowledge. 

     Rector of the University, Professor 

     Marina Pirtskhalava 

 

      The managerial processes performed by the Quality Assurance Department of the University is guided by the documents 

developed by European network, including the “Quality Assurance Standards and Guideline Principles in European Higher 

Education Field”, as well as the national authorization and accreditation standards. Hence, the university continuously supports 

the widening of international collaboration and integration into common European educational field.  

      By coordination of the Quality Assurance Department, the university administration has planned and successfully 

implemented the accreditation of single-cycle educational programs for MD (within the frames of external quality assurance and 

assessment cycle).  

      The single-cycle educational programs for MD gained unconditional accreditation for 6 years on August, 05, 2022, by “The 

Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute – ACQUIN“. 

         Head of the Quality Assurance Office,  Doctor of Economics 

 Professor  Manana Tsertsvadze 

 

 

      Single-cycle educational programs for MD currently running at University Geomedi, are structured according to the frame of up-

to-date integrated medical program curricula provided by World Federation of Medical Education (WFME), and accredited by 

National Center for Educational Quality Enhancement of Georgia.  However, the current MD programs are constantly under the 

process of perfection, in the aim of bringing them completely in accordance with the modern international medical education 

standards.   

      During the academic year of 2021-22, the in-depth analysis of MD programs was performed, in the aspect of curriculum structure, 

content of the syllabi and assessment system. Modern teaching/learning methods as well as assessment methods were incorporated 

into the program, mechanisms of dynamic analysis of the students’ academic progression were elaborated, and intensive trainings 

were provided for the implementer staff of the program as well (professors and lecturers). The university teaching laboratories and 

medical simulation clinic equipment were upgraded both.  

      With the aim of external quality assurance and assessment for MD programs, the application for accreditation was submitted to “The Accreditation, Certification 

and Quality Assurance Institute – ACQUIN“. The experts’ committee set by ACQUIN gave the highest evaluation to MD programs.  

      On August 5th, 2022, the single-cycle educational programs for MD at University Geomedi gained the unconditional accreditation for 6 years by “The 

Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute – ACQUIN“, which is a brilliant success for the University Geomedi as a whole. 

    

     Vice Rector for Academic Affairs MD, PhD. Associate Professor  

     Mariam Velijanashvili    
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