
პროგრამის სახელწოდება: ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის 

საბაკალავრო პროგრამა 
   

 პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფესორი გურამ ამყოლაძე 

 

  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში 

  

პროგრამის მოცულობა კრედიტებში:    240 კრედიტი   

  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის 

პროგრამით სწავლის უფლება ეძლევა სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი 

სახელმწიფო დოკუმენტის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს, რომელიც გაივლის 

ერთიან ეროვნულ გამოცდებს და მიღებული ქულების საფუძველზე მოიპოვებს უფლებას 

ისწავლოს უნივერსიტეტში ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის  სპეციალობაზე. ან 

უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 52-ე მუხლის მე-3  პუნქტით  

განსაზღვრულ პირებს.  

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესების შესაბამისად.  

უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული პირების, 

უცხოენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობაა, შესაბამის უცხო ენაში 

ტესტირების გავლა ან ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა  

(არანაკლებ B2 დონისა).  

       სწავლების ენა:   ქართული 

 საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია: კურსდამთავრებულთა პრაქტიკული საქმიანობი-

სათვის აუცილებელი მმართველობითი კომპეტენციების გამომუშავება, რაც გულისხმობს 

დარგზე თეორიული ცოდნის შეძენას, მენეჯერის პროფესიისთვის სავალდებულო ეთიკური 

ღირებულებებისა და პროფესიული პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებას, შემდგომ 

პროფესიულ განვითარებას, მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელებას, მართვის მიმართუ-

ლებით კვლევითი საქმიანობის განხორციელებას, ჯანდაცვასა და ეკონომიკის სხვა დარგებში 

მენეჯერულ საქმიანობას.   

შეისწავლის: მენეჯმენტის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს, თანამედროვე 

მართვის სისტემებს, კონცეფციებსა და  სახეებს, მოდელებს, ორგანიზაციების ჩამოყალიბების 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმებს, მმართველ ორგანოებსა და დონეებს, მართვის 

ორგანიზაციულ სქემებსა და სტრუქტურებს, აგრეთვე ჯანდაცვისა და სხვა დარგების 

ობიექტების საქმიანობაზე ბუღალტრული აღრიცხვას, ფინანსების მოძიებასა და დაფი-

ნანსების წყაროებს. მენეჯმენტის საქმიანობასა და განვითარებაზე ბიზნეს-გეგმის დამუშა-

ვებას, მის შესრულებაზე დასკვნების შემუშავებასა და ღონისძიებების დამოუკიდებლად 

გატარებას, კვალიფიციური პერსონალის მოზიდვას, საქმიანობიდან მიღებული მოგების 

ეფექტიანად გამოყენებაზე გადაწყვეტილების მიღებას. მართვის, ფინანსების, ინოვაციების, 



ინვესტიციების, მარკეტინგის, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის  და სხვა სოციალური 

მეცნიერებებსა და მენეჯმენტის სხვა მიმართულებებს.  

სწავლის შედეგები: კურსდამთავრებულს ეცოდინება: ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯ-

მენტის საფუძვლები, თეორიები, კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები. ჯანდაცვის 

სისტემის საქმიანობის მენეჯმენტი (საქმიანობის დაგეგმვა, ორგანიზაცია, მოტივაცია და  

კონტროლის ფუნქციები); მარკეტინგის მენეჯმენტი ჯანდაცვაში; ჯანდაცვის სისტემის  

ობიექტებში საინოვაციო  პროცესებისა და ინოვაციების დანერგვის მენეჯმენტი; საფინანსო 

მენეჯმენტი და მენეჯმენტის სხვა მიმართულებები.  

      შეეძლება: მენეჯერული საქმიანობის ძირითადი მაჩვენებლების ანალიზი და შეფასება, 

საფინანსო დოკუმენტების დამუშავება, მენეჯმენტის სფეროში ამოცანების პრობლემების 

საკითხების გადაჭრაზე დასკვნების გაკეთება და მათზე არგუმენტირებული 

გადაწყვეტილების მიღება, ეფექტიანი კომუნიკაცია თანამშრომლებთან, პარტნიორებთან, 

მომხმარებლებთან, განსაზღვროს, გააკონტროლოს სამედიცინო მომსახურების ხარისხი, 

დაამუშაოს პერსონალის  განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები, 

მენეჯერულ საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაჭრის გზებზე კომუნიკაცია 

ქართულ და უცხო ენებზე, როგორც სპეციალისტების, ასევე არასპეციალისტების 

საზოგადოებაში.  

გაანალიზოს მენეჯმენტის საქმიანობის ამოცანები, მომხმარებლების მოთხოვნები, შიდა და 

გარე ფაქტორების გავლენა მენეჯმენტზე, საქმიანობის ურთიერთობები, მენეჯმენტთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია და საქმიანობასთან დაკავშირებული მაჩვენებლების ეფექტი-

ანობა. მენეჯერული საქმიანობის გაუმჯობესებისათვის ახალი ინოვაციების გამოყენების 

შესაძლებლობა; საკუთარი და სხვების უწყვეტი პროფესიული საქმიანობის დაგეგმვა და 

განხორციელების ხელშეწყობა, საკუთარი შემდგომი სწავლის დაგეგმვას, რომელიც 

შეესაბამება  ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოსა და უმაღლესი განათლების დარგობრივ 

მახასიათებელს.  

პროგრამის სტრუქტურა. 

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა არის 

4-წლიანი. სწავლება მოიცავს  240  კრედიტს; სემესტრი 30 კრედიტი; წელიწადში 60 კრედიტი. 

სპეციალობის ზოგადი სავალდებულო:  50 კრედიტი 

სპეციალობის სავალდებულო: 164 კრედიტი  

სპეციალობის არჩევითი: 10 კრედიტი 

არჩევითი თავისუფალი კურსები:  16 კრედიტი 

1 კრედიტი = 25 აკადემიური საათი.  

ერთი აკადემიური წელი: 42 კვირა. სემესტრის ხანგრძლივობა: 21 კვირა (მათ შორის: 

სასწავლო -15; სასესიო - 4;  დამატებითი გამოცდები -2). 

სტუდენტის  ცოდნის  შეფასების  სისტემა.   

სტუდენტის შეფასება ხდება 100  ქულიანი სისტემით:  



 60 ქულა - შუალედური შეფასებები, 40 ქულა - დასკვნითი გამოცდა. შუალედური 

შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი განისაზღვრება 30 ქულით. დასკვნითი 

გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი განისაზღვრება 21 ქულით.  

70 ქულა - შუალედური შეფასებები, 30 ქულა - დასკვნითი გამოცდა. შუალედური 

შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი განისაზღვრება 35 ქულით. დასკვნითი 

გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი განისაზღვრება 16 ქულით.  

               შეფასების სისტემა უშვებს:  

a) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

ა.ა) ( A ) ფრიადი  –მაქსიმალური შეფასების 91% –100%;  

ა.ბ) ( B ) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 %;  

ა.გ)  ( C ) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 %;  

ა.დ) ( D ) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალ. შეფასების 61-70%;  

ა.ე) ( E ) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 %.  

    ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა– მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს  

ჩასაბარებლად  მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით  დამატებით 

გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება.  

 ბ.ბ)  (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის 

მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

 საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით:  

 - საბაკალავრო ნაშრომის წინასწარი განხილვა -60 ქულა; - საბაკალავრო ნაშრომის საჯარო 

დაცვა- 40 ქულა.  

საბაკალავრო ნაშრომის საჯარო დაცვაზე გასვლის უფლების მოპოვებისათვის სტუდენტს, 

საბაკალავრო ნაშრომის წინასწარ განხილვაზე   დაგროვილი უნდა ქონდეს მინიმუმ 21 ქულა. 

საბაკალავრო ნაშრომის საჯარო დაცვის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი განისაზღვრება 

14 ქულით.  

საბაკალავრო ნაშრომი სტუდენტს შესრულებულად ჩაეთვლება, თუ შეფასებისას 

დააგროვებს 51 და მეტ ქულას.  

 


