
სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა 

 

სტუდენტის სახელმძღვანელო 
 

სასწავლო პროცესის მართვის სისტემა წარმოადგენს პორტალს, განთავსებულს 

ინტერნეტში, რაც გვაძლევს საშუალებას ვისარგებლოთ ამ სისტემით როგორც 

უნივერსიტეტში, ასევე მის გარეთ, პერსონალური კომპიუტერით, ლეპტოპით, 

პლანშეტით, სმარტფონით, რომელიც ჩართულია ინტერნეტ ქსელში. 

სისტემაში შესვლა 

საძიებო სისტემაში ვკრეფთ: emis.geomedi.edu.ge  

ან გადავიდეთ უნივერსიტეტის ვებგვერდიდან: https://geomedi.edu.ge  

 

 

 

მომხმარებლის ველში წერთ ID ნომერს (ხუთნიშნა კოდს)  

პაროლის ველში  წერთ პირად ნომერს (თერთმეტ ნიშნა კოდს) 

უცხოეთის მოქალაქის შემთხვევაში პაროლში იწერება პასპორტის ნომერი. 

 

https://geomedi.edu.ge/


შეტყობინებების ველი სტუდენტს აძლევს კომუნიკაციის დამყარების შესაძლებლობას 

როგორც ჯგუფის წევრებთან (სხვა სტუდენტებთან), ასევე, პედაგოგებთან და 

ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. მისი საშუალებით შესაძლებელია ფაილების 

მიმაგრება და გაგზავნა, განცხადების ელექტრონული ვერსიის შევსება/გაგზავნა,  ცნობის 

ან ნებისმიერი დოკუმენტის დისტანციურად  მოთხოვნა და  ინფორმაციის მიღება მათი 

მზაობის შესახებ.  

 

 

 



 

პირადი მონაცემების განყოფილებაში განთავსებულია პირადი მონაცემები, 

როგორიცაა: სპეციალობა, სწავლის საფეხური, მიმდინარე სემესტრი, სქესი, 

დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი ადგილი, სტატუსი, ფაკულტეტი, კრედიტების 

ჯამი და  ტელეფონის ნომერი. პირადი მონაცემების ველი ივსება ადმინისტრაციის 

მიერ. სტუდენტი ვალდებულია შეავსოს ტელეფონის ნომრის ველი მისი შეცვლის 

შემთხვევაში.  

 

 

 



 

სასწავლო ბარათის ველი საშუალებას აძლებს სტუდენტს იხილოს თავისი შედეგები 

სემესტრების მიხედვით, საგნის დასახელება, ლექტორი, კრედიტი, ქულა, დეტალური 

შეფასება რომელშიც სტუდენტის შეფასების თითოეული კომპონენტი ჩანს. სილაბუსის 

ველს აქვს გადმოწერის ფუნქცია შესაბამისად სტუდენტს აქვს წვდომა თითოეული საგნის 

სილაბუსზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



საგანმანათლებლო პროგრამის ველში გაწერილია 12 სემესტრის სასწავლო კურსების გეგმა  

კრედიტებით, სემესტრებით და საგანზე დაშვების წინაპირობით, რაც გულისხმობს 

შემდეგს: მაგალითად, ანატომია 2-ს  სტუდენტი ვერ გაივლის თუ 1-ელ სემესტრში 

ჩაბარებული არ აქვს ანატომია 1. საგანს  შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე წინაპირობა. 

სასწავლო პროგრამაში თითოეული საგნის წინაპირობაა ასახული თავისი სემესტრებით. 

 

 

სასწავლო ცხრილი სტუდენტს საშუალებას აძლევს დისტანციურად, დეკანატში 

მიუსვლელად გაეცნოს სასწავლო, შუალედურ და საბოლოო გამოცდების ცხრილს. 

ცხრილი იძლევა კონკრეტულ ინფორმაციას, ლექციებისა და სემინარების ჩატარების 

დროსა და ადგილზე (აუდიტორიაზე), გამოცდების თარიღზე, დროსა და ადგილზე, 

რომელ დისციპლინაში ან რომელ ლექტორთან არის გამოცდა, აუდიტორიაზე თუ სად 

ჩატარდება და როგორი ტიპის იქნება გამოცდა: ზეპირი, წერითი თუ კომპიუტერთან. 

 

 



დავალებების ველში ლექტორს შეუძლია ატვირთოს დამატებითი სასწავლო მასალები, 

დავალებები და მათი ჩაბარების კონკრეტული თარიღები. სტუდენტს შეუძლია 

ჩამოტვირთოს ლექტორის მიერ ატვირთული მასალები, დატოვოს კომენტარი ან 

კონკრეტული კითხვა. 

 

 

ბიბლიოთეკის ველი სტუდენტს აძლევს შესაძლებლობას ჩამოტვირთოს წიგნების 

ელექტრონული ვერსიები. 

 

 

 

 

 



 

სისტემიდან გასვლა ხდება გასვლის ღილაკის საშუალებით. 

    

 


